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I 

Я облетів земну кулю, щоб вивчати світи, 

Але все-таки їх не пізнав… 

Вдячний вчителю я за родючі плоди, 

Які ціле життя розвивав. 

Не багатство земне є найбільший наш скарб, 

Ані гори грошей чи комори зерна. 

Божа ласка і праця – це єдиний нам дар, 

Що примножить ґрунтовні знання. 

Людський досвід зростає і не має межі, 

Він біжить як стежина, він тече як ріка. 

Не впаде на дорозі, не потоне в воді, 

Хто навчається ціле життя. 

 

Представлена вашій увазі дисертаційна робота об’єднує сучасні 

експериментальні дослідження отримані мною та світовими експертами в галузі 

комплексних гідридів. Науковий досвід набутий у Львівському державному 

університеті (ЛДУ) імені Івана Франка допоміг мені описати фізико-хімічні процеси 

деяких відомих борогідридів. В свою чергу, успішно закінчити обласну фізико-

математичну школу, а згодом і університет, в значній мірі посприяли знання 

започатковані у загальноосвітній школі. Перше знайомство з наукою у школі стало 

для мене надійним фундаментом для пізнання фізичних та хімічних процесів у 

майбутньому. Тому я присв’ячую докторську дисертацію моєму першому вчителю 

хімії, випускнику хімічного факультету (ЛДУ імені Івана Франка, 1976 р.) – Тиркус 

Надії Ярославівні. Працюючи тривалий час в іноземних наукових групах під 

керівництвом професорів Вюлля К., Дорнгайма М., Шмітца Г. (всі Німеччина), 

професорів Кесслера В. і Зайльберга М. (обидва Швеція), професора Саксени С. 

(США), професора Гаубака Б. (Норвегія) та професора Міланезе К. (Італія) я щиро 

вдячний особисто їм та всім науковим співробітникам за моє знайомство з 

передовими нанотехнологіями у сучасному гідридному матеріалознавстві. І на 

завершення, висловлюю велику подяку моєму науковому консультанту – професору 

Решетняку О.В. за корисні поради та наукові дискусії при написанні рукопису 

дисертації. 

Іван Салдан 

Львів, жовтень 2018 
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АНОТАЦІЯ 

 

Салдан І.В. Механізм реакцій розкладу нанокомпозитів на основі 

борогідридів магнію та літію. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за 

спеціальністю 102 – «Хімія» (02.00.04 – фізична хімія). – Львівський 

національний університет імені Івана Франка МОН України, Львів, 2019. 

 

Дисертаційна робота присвячена вивченню механізмів реакцій розкладу-

ресинтезу борогідридів Магнію та Літію та композитів на їхній основі. Окрім 

того досліджено вплив добавок бінарних сполук перехідних металів (Нікелю, 

Кобальту та Титану), а також введення відповідних композитів у 

нанориштування різної природи на швидкість та оборотність процесу. 

За результатами оптичного спостереження для γ-фази Mg(BH4)2 було 

підтверджено відсутність процесу топлення а температурному інтервалі 303–

768 К, а зростання тиску у реакторі при значеннях Т>473 К могло бути 

зумовлено сублімацією борогідридів та виділенням газу (чи суміші газів) 

внаслідок реакції розкладу. Вперше проведено інфільтрацію Магній 

борогідриду з його розчину та протестовано інфільтровані зразки щодо 

особливостей їх термічного розкладу. Для γ-Mg(BH4)2 інфільтрованого у 

мезопористий кремнезем було показано можливість оборотності реакції 

розкладу при Т ≈673 К зі значенням водень-сорбційної ємності ≥3 мас.% Н2, що 

у перерахунку на чистий γ-Mg(BH4)2 становить >9 мас.% Н2. Термічний розклад 

α-Mg(BH4)2 інфільтрованого у мезопористий анатаз відбувався в 

температурному інтервалі 300–600 К. Аналіз залишкових газів підтвердив 

виділення чистого газоподібного водню тільки при Т<500 К, а при Т>500 К – 

суміш газів (Н2, В2Н6 та СО). Результати X-променевої фотоелектронної 

спектроскопії α-Mg(BH4)2 інфільтрованого у мезопористий анатаз 



 

 

III 

підтверджують наявність атомів Бору зі спіном 1s у сполуках B2O3 чи H3BO3, а 

також у аніоні [BH4]
–. Це означає, що на глибині до 10 нм поряд з Магній 

борогідридом присутні продукти його хімічної взаємодії з залишковими 

кількостями кисню. Для напиленої на поверхню анатазу металічного нікелю 

методом XPS було знайдено сигнали Ni та NiO, що підтверджує можливість 

окиснення 20 нм плівки нікелю на відкритому повітрі. Присутність на поверхні 

мезопористого анатасу наночастинок нікелю впливала на кінетику реакції 

розкладу, до того ж на окремі стадії процесу. 

За допомогою X-променевої абсорбційної спектроскопії вперше 

доведено, що для всіх композитів Mg(BH4)2–Niдоб (Niдоб = Niнано; NiCl2; NiF2; 

Ni3B) після їх розкладу-ресинтезу утворюється нова сполука Нікелю з 

локальною структурою дуже схожою до аморфного Ni3B. Додатково результати 

11B-NMR спектроскопії показують, що аніон [B3H8]
– є основним продуктом 

розкладу композитів Mg(BH4)2–Niдоб, а аніон [B10H10]
2– виявився єдиним 

інтермедіатом, вміст якого збільшується після реакції синтезу. Аналіз поведінки 

сполук Кобальту для композитів Mg(BH4)2–Coдоб (Coдоб = CoF3; Co2B; CoCl2; 

Co3O4) протягом циклів розклад-ресинтез методом X-променевої абсорбційної 

спектроскопії засвідчив про те, що такі Coдоб утворюють нову хімічну сполуку 

Кобальту, яка нагадує Co2B. 

Детальний аналіз реакції розкладу композитів Mg(BH4)2–Х (Х = TiO2; 

MoO3 обидва нанопорошки) зроблений методами диференційної скануючої 

калориметрії, термогравіметричного аналізу і температурно програмованої 

десорбції підтвердив суттєвий вплив цих оксидних добавок та їхнього ступеня 

дисперсності на можливість зменшення значення Td композиту. Вивчення 

десорбції-абсорбції водню композитом Mg(BH4)2–TiO2 та аналіз твердих 

продуктів розкладу показав, що у їх складі крім сполуки Mg(B3H8)2, також 

присутні стабільні поліборати Магнію MgBnHn (n = 10; 12). Водночас, вперше 

на практиці доведено повну оборотність процесу розкладу для Mg(BH4)2–TiO2 

композиту, де експериментальне значення водень-сорбційної складало ≈2,4 

мас.% H2. 



 

 

IV 

Введення реакційного гідридного композиту 2LiBH4–MgH2 у резорцин 

формальдегідний чи резорцин фурфурольний аерогелі вперше реалізовано 

шляхом інфільтрації розплаву. Показано, що швидкість розкладу такого 

нанообмеженого композиту зростає у два рази порівняно з об’ємним аналогом. 

Для такого інфільтрованого матеріалу спостерігається стабільне значення 

водень-сорбційної ємності вже після першого циклу розклад-ресинтез, яка не 

змінювалась протягом наступних трьох циклів. Використання інертних до 

2LiBH4–MgH2 мезопористих аерогелів зі співмірним розміром пор (≈30 нм) на 

практиці демонструє майже однакове прискорення розкладу інфільтрованого 

композиту 2LiBH4–MgH2. Таким чином вирішальними характеристиками для 

нанориштування є розмір та розподіл його пор для утримання у них реагуючих 

речовин, а не хімічний склад інертного матеріалу. Для об’ємних та 

інфільтрованих сумішей 2LiBH4–MgH2 розрахунок значення енергії активації 

підтвердив позитивний вплив проведеної інфільтрації на швидкість їх реакції 

розкладу, в тоді як жодного впливу проведеної інфільтрації на термодинаміку 

такої реакції не виявлено. 

Вперше експериментально підтверджено зростання швидкості виділення 

водню у 10-30 разів, а поглинання водню – у 5 разів для композитів 2LiH–

MgB2–0.1Tiдоб (Tiдоб = TiF4, TiO2, TiN, TiC). Найбільший вплив на кінетику 

реакції взаємодії з газоподібним воднем виявлено для композиту 2LiH–MgB2–

0.1TiO2, до того ж його значення водень-сорбційної ємності залишалось ≈8,1 

мас.% Н2 протягом 5-ти циклів розклад-ресинтез. Для всіх досліджуваних 

композитів 2LiH–MgB2–0.1Tiдом результати in situ X-променевої дифракції 

підтвердили оборотність двостадійної реакції гідрування з утворенням LiBH4 та 

MgH2. Серед усіх запропонованих Tiдоб тільки сполука TiF4 хімічно реагувала 

під час приготування композиту 2LiH–MgB2–0.1TiF4 з утворенням нових 

кристалічних сполук LiF та TiB2. 

Дослідження абсорбції-десорбції водню композитами LiF–MgB2 з різним 

мольним співвідношенням між LiF і MgB2 як 1:1; 2:1 та 4:1 підтвердили вплив 

стехіометрії на швидкість реакції з воднем. Надлишок MgB2 приводив до 
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прискорення та покращення оборотності процесу, хоча значення водень-

сорбційної ємності не перевищувало 5 мас.% Н2. Основними продуктами 

гідрування композитів LiF–MgB2 різного складу є кристалічні сполуки LiBH4 та 

MgF2. Експериментально доведено вплив бінарних хімічних сполук Титану на 

швидкість реакції взаємодії з газоподібним воднем композитів LiF–MgB2–

0.1Tiдоб (Tiдоб = TiF4, TiO2, TiN, TiC). При цьому швидкість реакції гідрування 

зростала у два рази, хоча через вклад використаних сполук Титану значення 

водень-сорбційної ємності було зменшено більше ніж на ≈1 мас.% Н2. 

Вперше було одержано спектри X-променевої абсорбційної спектроскопії 

K-рівня Бору (193 еВ) для композиту 2LiF–MgB2. Результати чітко вказують на 

присутність нової сполуки типу LiBH4-xFx (0x4). Шляхом механо-хімічного 

помолу двох сполук KBH4 і KBF4 у мольних співвідношеннях 3:1 і 1:1 вперше 

було синтезовано сполуки типу KBH4-xFx (0x4) з кристалічною структурою як 

для сполуки KBH4. Методами 1H, 11B і 19F NMR, 11В 3QMAS NMR і CP 

експериментально доведено наявність тетраєдрів [BH4-xFx]
– (0x4) у продуктах 

такого синтезу. Зростання значення періоду елементарної комірки зі 

збільшенням вмісту Флуору добре узгоджується зі зростанням кількості атомів 

Флуору у тетраєдрах [BH4-xFx]
– (0x4). На практиці показано, що термічний 

розклад помеленої суміші 3KBH4–KBF4 відбувається при значенні Т на ≈50 K 

нижче ніж для чистої сполуки KBF4 і на ≈160 K – ніж для KBH4. 

Знайдено, що для потрійного композиту LiH–LiF–MgB2 поглинання-

виділення газоподібного водню є повністю оборотним при значенні водень-

сорбційної ємності ≈7,0 мас.% H2. Механізм реакції поглинання водню для 

такого композиту можна розглядати як накладання двох процесів, а саме реакції 

поглинання водню для подвійних композитів 2LiH–MgB2 і 2LiF–MgB2. Для 

композиту LiH–LiF–MgB2 після термічної обробки у середовищі водню 

методом 19F MAS NMR вперше чітко підтверджено існування сполук типу 

LiBH4-xFx (0x4). 

Основними продуктами гідрування для потрійних композитів 9NaH–NaF–

5MgB2 та 2NaH–NaF–1.5MgB2 були кристалічні сполуки NaBH4 і NaMgH2F, а 
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також якась невідома сполука у випадку 2NaH–NaF–1.5MgB2, в той же час 

гідриду MgH2 не було знайдено. Для потрійних композитів 3CaH2–CaF2–4MgB2 

і 9CaH2–CaF2–10MgB2 основним продуктом реакції гідрування є Ca(BH4)2. 

Однак методом X-променевої абсорбційної спектроскопії для гідрованого 

композиту 3CaH2–CaF2–4MgB2 вперше показано високу імовірність утворення 

Ca(BF4)2, а також Ca(BH4–xFx)2 (0x4). Для композиту 9CaH2–CaF2–10MgB2 

після проведеної реакції гідрування методом in situ X-променевої дифракції 

ідентифіковано кристалічні гідриди Ca(BH4)2, MgH2 та Ca4Mg3H14. Оборотність 

реакції гідрування-дегідрування потрійних композитів 9NaH–NaF–5MgB2 і 

2NaH–NaF–1.5MgB2, а також 3CaH2–CaF2–4MgB2 і 9CaH2–CaF2–10MgB2 

виявилась низькою, а механізм реакції їх гідрування-дегідрування потребує 

додаткового вивчення. 

 

Ключові слова: борогідриди, поліборани, нанокомпозити, нанообмеження, 

термічний розклад-ресинтез, механізм реакції, енергія активації, водень-

сорбційна ємність, фізичні методи дослідження. 
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SUMMARY 

 

Saldan I.V. Reaction mechanism of the decomposition of nanocomposites 

based on magnesium and lithium borohydrides. – Qualification scientific work on the 

rights of manuscript. 

 

Thesis for a scientific degree of Doctor of Chemical Sciences in speciality 102 

– «Chemistry» (02.00.04 – physical chemistry). – Ivan Franko National University of 

Lviv MES of Ukraine, Lviv, 2019. 

 

The dissertation is dedicated to the study of the mechanism of nanocomposites 

decomposition reactions based on magnesium and lithium borohydrides. In addition, 

the influence of additives of binary transition metal compounds (Nickel, Cobalt, and 

Titanium) as well as the introduction of suitable composites into nanoscaffolds of 

different nature on the speed and reversibility of the process are studied. 

According to the results of the optical observation for the γ-phase of Mg(BH4)2, 

absence of the melting process within the T 303-768 K region was confirmed, and 

pressure increase in the reactor at T values above 473 K could result from 

borohydride sublimation and the release of gas (or gas mixture) due to the 

decomposition reaction. Infiltration of magnesium borohydride from its solution, as 

well as testing of the infiltrated samples in terms of thermal decomposition were 

conducted for the first time. For γ-Mg(BH4)2 infiltrated into mesoporous silica, the 

possibility of the reversibility of the decomposition reaction at T ~673 K with the 

value of the hydrogen storage capacity(≥3 wt.% H2) was shown, which, if transferred 

into pure γ-Mg(BH4)2, is >9% wt.% H2. The thermal decomposition of α-Mg(BH4)2 

infiltrated into mesoporous anatase occurred mainly within the region of 300-600 K. 

Analysis of the residual gases confirmed the release of pure gaseous hydrogen only at 

T <500 K, and of the mixture of gases (H2, B2H6 and CO) – at T> 500 K. The results 

of XPS for α-Mg(BH4)2 infiltrated into mesoporous anatase confirm the presence of 

boron atoms with 1s spin in B2O3 or H3BO3 compounds, as well as in anion [BH4]
–. 
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This means that at the depth up to 10 nm, along with magnesium borohydride, 

products of its chemical interaction with residual amounts of oxygen were present. 

For the anatase surface with nickel coating Ni and NiO signals were found using the 

XPS method, which confirms the possibility of oxidation of a 20-nm nickel film in 

the open air. Presence of nickel nanoparticles on the mesoporous anatase surface 

influenced the kinetics of the decomposition reaction, and also some stages of the 

process. 

Using XAS spectroscopy it was proved for the first time that for all Mg(BH4)2–

Niadd (Niadd = Ninano; NiCl2; NiF2; Ni3B) composites after their decomposition-

resynthesis a new nickel compound was formed, with the local structure that is very 

similar to amorphous Ni3B. In addition, the results of 11B-NMR spectroscopy show 

that anion [B3H8]
– is the main product of the decomposition of Mg(BH4)2–Niadd 

composites, and anion [B10H10]2
– appeared to be the only intermediate the content of 

which increases after synthesis reaction. Analysis of the behavior of cobalt 

compounds for Mg(BH4)2–Coadd (Coadd = CoF3; Co2B; CoCl2; Co3O4) composites 

during decomposition-resynthesis cycles using XAS method testified that such Coadd 

form a new chemical compound of cobalt, which resembles Co2B.  

A detailed analysis of the decomposition reaction of Mg(BH4)2–Х (Х = TiO2; 

MoO3 both nanopowders) composites made using DSC, TGA and TPD methods 

confirmed the essential influence of these oxides additives and their dispersity level 

on possibility of reduction of the Td value. The study of hydrogen desorption-

absorption for Mg(BH4)2–TiO2 composite and analysis of its solid decomposition 

products showed that in addition to Mg(B3H8)2 compound, stable polyborates of 

magnesium MgBnHn (n=10;12) also present. Nevertheless, complete reversibility of 

decomposition reaction for Mg(BH4)2–TiO2 composite, where experimental value of 

hydrogen storage capacitywas ≈2.4 wt.% H2, was proven for the first time in practice. 

Infiltration process for 2LiBH4–MgH2 reactive hydride composite in resorcin 

formaldehyde or resorcin furfural aerogel was first applied through melt infiltration. 

Decomposition rate of this nanoconfined composite increase in twice compare to the 

bulk analog. For this infiltrated material a stable value of hydrogen sorption capacity 
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proved already after the first decomposition-resynthesis cycle and remains stable 

during next three cycles. In practice usage of mesoporous aerogels with comparable 

pore size (≈30 nm), inert to 2LiBH4–MgH2, demonstrates almost identical 

acceleration of decomposition of the infiltrated 2LiBH4–MgH2 composite. Thus, for 

keeping reagents inside nanoscaffolds, the pore size and distribution of pores are the 

crucial characteristics for nanoscaffold rather than the chemical composition of the 

inert material. For the bulk and infiltrated 2LiBH4–MgH2 mixtures calculation of ЕА 

value confirmed the positive effect of the infiltration made on the rate of the 

decomposition reaction, while no influence of the used infiltration on the reaction 

thermodynamics was found. 

For the first time acceleration of the hydrogen release rate 10-30 times, and the 

absorption of hydrogen 5 times for 2LiH–MgB2–0.1Tiadd (Tiadd = TiF4, TiO2, TiN, 

TiC) composites was experimentally confirmed. The highest influence on the kinetics 

of the reaction of interaction with gaseous hydrogen was found for 2LiH–MgB2–

0.1TiO2 composite, in addition, its value of hydrogen storage capacity remained 

rather high, ~8.1 wt% H2 during five decomposition-resynthesis cycles. For all 

studied 2LiH–MgB2–0.1Tiadd composites, the in-situ XRD results confirmed the 

reversibility of a two-step hydrogenation reaction, with LiBH4 and MgH2 formation. 

Among all proposed Tiadd only TiF4 compound chemically reacted during the 

preparation of 2LiH–MgB2–0.1TiF4 composite forming new crystalline LiF and TiB2 

compounds. 

Studies of hydrogen absorption-desorption for LiF–MgB2 composites with 

different molar ratio between LiF and MgB2 as 1:1; 2:1 and 4:1 confirmed the 

influence of stoichiometry on the rate of reaction with hydrogen. Excess of MgB2 

resulted in acceleration and reversibility improvement of the process, although the 

value of hydrogen storage capacity did not exceed 5 wt.% H2. The main products of 

hydrogenation of LiF–MgB2 composites with different composition were crystalline 

compounds LiBH4 and MgF2. The influence of binary titanium chemical compounds 

on the rate of reaction of gaseous hydrogen with LiF–MgB2–0.1Tiadd (Tiadd = TiF4, 

TiO2, TiN, TiC) composites was experimentally proven. And the rate of 
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hydrogenation reaction increased twice, though due to the contribution of the titanium 

compounds hydrogen storage capacity value reduced by more than ≈1 wt.% H2. 

For the first time, XAS spectra at B K-edge (193eV) for 2LiF–MgB2 composite 

were obtained. The XAS results clearly indicated the presence of a new LiBH4-xFx 

(0x4) type compound. Using mechano-chemical milling of two compounds KBH4 

and KBF4 in molar ratios of 3:1 and 1:1 the KBH4-xFx (0x4) type compounds with 

the crystalline structure as for pure KBH4 were synthesized for the first time. By 

methods of 1H, 11B and 19F NMR, 11B 3QMAS NMR and CP the existance of [BH4-

xFx]
– (0x4) tetrahedra in the products of such synthesis was experimentally proven. 

The increase of elementary cell period with the increase of fluorine content correlated 

well with the higher number of fluorine atoms in [BH4-xFx]
– (0x4) tetrahedra. In 

practice it was shown that thermal decomposition of the milled 3KBH4–KBF4 

mixture occurs at the value of T that is on ≈50 K lower than for pure KBF4 compound 

and ≈160 K – than for KBH4. 

It was found that for the triple LiH–LiF–MgB2 composite, the absorption-

desorption of gaseous hydrogen is completely reversible with hydrogen storage 

capacity of ≈7.0 wt.% H2. The mechanism of hydrogen absorption reaction for such 

composite can be considered as overlapping of two processes, namely, absorption of 

hydrogen for binary 2LiH–MgB2 and 2LiF–MgB2 composites. Using 19F MAS NMR 

method for LiH–LiF–MgB2 composite after thermal treatment in hydrogen 

atmosphere the presence of LiBH4-xFx (0x4) type compounds was clearly 

confirmed for the first time. 

The main hydrogenation products for triple 9NaH–NaF–5MgB2 and 2NaH–

NaF–1.5MgB2 composites were crystalline NaBH4 and NaMgH2F compounds, as 

well as some unknown compound in the case of 2NaH–NaF–1.5MgB2, while no 

MgH2 hydride was found. For triple 3CaH2–CaF2–4MgB2 and 9CaH2–CaF2–10MgB2 

composites the main product of the hydrogenation reaction is Ca(BH4)2. However, 

through XAS method for the hydrogenated 3CaH2–CaF2–4MgB2 composite a high 

probability of Ca(BF4)2 formation as well as Ca(BH4-xFx)2 (0x4) was shown for the 

first time. Crystalline hydrides Ca(BH4)2, MgH2 and Ca4Mg3H14 were identified by 
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in-situ XRD method for 9CaH2–CaF2–10MgB2 composite after the hydrogenation 

reaction. Reversibility of hydrogenation-de hydrogenation reaction for triple 9NaH–

NaF–5MgB2 and 2NaH–NaF–1.5MgB2 composites as well as 3CaH2–CaF2–4MgB2 

and 9CaH2–CaF2–10MgB2 turned out to be low, furthermore the reaction mechanism 

needs to be further studied.  

 

Keywords: borohydrides, polyboranes, nanocomposites, nanoconfinement, thermal 

decomposition-resynthesis, reaction mechanism, activation energy, hydrogen storage 

capacity, physical methods of research. 
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PCI – ізотерма «тиск-склад» 

ppm – мільйонна частка (10−6) 

3QMAS NMR – триквантовий ЯМР при магічному куті обертання 

r – молярне співвідношення 

rpor – середній радіус пор, нм 

R – міжатомна відстань, Å 
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Rwp – зважений профільний фактор достовірності 

RGA – аналіз залишкових газів 

rpm – кількість обертів за хвилину 

sccm – стандартні кубічні сантиметри 

SEM – скануючий електронний мікроскоп 

sT – швидкість нагрівання, К/хв 

Td – температура розкладу, К 

Т(H2) – температура початку виділення водню, К 

Tm – температура топлення, К 

TEM – трансмісійний електронний мікроскоп 

TEY – повний вихід електронів 

TG – термогравіметрія 

TPD – температурно програмована десорбція 

Vpor – об’єм пор 

XAS – Х-променева абсорбційна спектроскопія 

XPS – Х-променева фотоелектронна спектроскопія 

XRD – Х-променева дифракція 

Zeff – ефективний заряд ядра 

δsym – мода симетричного деформаційного коливання 

δasym – мода асиметричного деформаційного коливання 

ΔrGº – стандартне значення вільної енергії Ґіббса, кДж/моль 

∆dHº – стандартне значення ентальпії розкладу, кДж/моль 

ΔfHº – стандартне значення ентальпії утворення, кДж/моль 

ΔmHº – стандартне значення ентальпії плавлення, кДж/моль 

ΔmixHº – стандартне значення ентальпії змішування, кДж/моль 

∆rHº – стандартне значення ентальпії реакції, кДж/моль 

ΔrSº – стандартне значення ентропії реакції, кДж·моль/К 

λ – довжина хвилі, нм 

νsym – мода симетричного валентного коливання 

χ2 – критерій узгодження 
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χp – електронегативність за Полінгом 

АРФО – резорцин-формальдегідний аерогель 

АРФУ – резорцин-фурфурольний аерогель 

БСВНТ – багатостінні вуглецеві нанотрубки 

ВАМ – водень-акумулюючий матеріал 

ГВСЄ – гравіметрична водень-сорбційна ємність 

ДБМ – Магній дибутил 

ДЕЕ – диетиловий етер 

ДМЕ – диметоксиетан 

ІР – іонна рідина 

мас. сп. – масове співвідношення 

MOК – метало-органічний каркас 

ПЕ – паливний елемент 

пр. гр. – просторова група 

РГК – реакційний гідридний композит 

CКП – співвідношення кульок млина та порошку (масове) 

ТГФ – тетрагідрофуран 

ТЕА – триетиламін 

ТМА – триметиламін 

ТМЕДА – тетраметилетилендиамін 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Хімія комплексних сполук – борогідридів (або 

тетрагідроборатів) металів завжди демонструвала великий інтерес до 

електронної структури і зв’язків між атомами металів та борогідридними 

лігандами, оскільки ці сполуки досі знаходять все нові застосування. Активне 

дослідження таких неорганічних комплексів почалося з борогідридів 

перехідних металів, коли їх синтез і практичне застосування в каталізі (в 

основному для реакцій полімеризації) було вимогою часу. Проте, протягом 

двох останніх десятиліть борогідриди металів привертають до себе все більшу 

увагу як водень-акумулюючі матеріали. 

Для того, щоб задовільняти основні економічні та технологічні критерії 

щодо таких матеріалів, ентальпія реакції розкладу борогідриду чи композиту на 

його основі повинна бути у межах 25-35 кДж/моль Н2, а вміст водню – не 

менше 9 мас.% Н2. До того ж оборотність процесу швидкого розкладу-

ресинтезу має досягати близько 90 % і залишатись незмінним протягом 500 

циклів. Проте досі зазначені характеристики в комплексі не досягнуто, тому 

пошук наукових підходів для надання борогідридам металів та їх композитам 

властивостей, які відповідають вимогам водень-акумулюючих матеріалів для 

паливних елементів, є актуальним прикладним завданням, яке потребує 

швидкого вирішення.  

Одним з шляхів досягнення цієї мети є застосування так званих 

реакційних гідридних композитів (РГК), які окрім борогідридів містять гідриди 

лужних чи лужноземельних металів. Проте для більшості таких композитів 

механізми їхнього розкладу-ресинтезу досі залишаються нез’ясованими. Більше 

того, не встановлено вплив часткової заміни комплексного аніона [BH4]
– на 

аніон галогену, складу композиту та нанорозмірності компонентів, наявності 

спеціальних добавок тощо не тільки на механізм розкладу-ресинтезу, але й на 

кінетику та термодинаміку процесу. Це є надзвичайно важливим для 

контрольованого синтезу таких матеріалів із заданими властивостями і 
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формування на їх основі наноструктурованих систем. Тому дослідження в цій 

області є актуальним з точки зору також фундаментальної науки. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. В 

дисертаційній роботі представлені результати досліджень, проведені автором за 

час його роботи на кафедрі фізичної та колоїдної хімії Львівського 

національного університету імені Івана Франка у рамках двох держбюджетних 

фундаментальних тем, які виконувалися відповідно до пріоритетного, 

відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 

техніки» (до 2020 року), напряму “Фундаментальні наукові дослідження з 

найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-

економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення 

конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і 

держави» та пріоритетного, згідно з Постановою Кабінету міністрів України 

«Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових 

досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року», тематичного 

напряму «Найважливіші фундаментальні проблеми хімії та розвитку хімічних 

технологій», та входили до Тематичних планів науково-дослідних робіт 

Львівського національного університету імені Івана Франка, а саме: 

“Електрокаталітичні властивості паладій-поліанілінових нанокомпозитів у 

реакціях окиснення аліфатичних C1–C2 спиртів та деяких їх похідних” (2013-

2015 рр., № державної реєстрації 0113U003055) та “Нанокомпозитні та 

наноструктуровані системи з каталітичними властивостями” (2017-2019 рр., № 

державної реєстрації 0117U001235), в яких дисертант брав безпосередню участь 

як відповідальний виконавець. 

Окрім того, частина експериментальних результатів була отримана під 

час закордонних стажувань та виконання індивідуальних грантів, наданих 

докторанту: 

− “Мікроструктура та водень-сорбційні властивості сполук Ti4Ni2(C,N,O)x 

(0x1)” (2006-2007 рр., Німецький фонд служби академічних обмінів 
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(DAAD), № реєстрації А/06/09468), кафедра фізичної хімії, факультет 

хімії та біохімії Університету міста Бохум, Німеччина; 

− “Хімічні та фізичні властивості цементів на основі неорганічних солей 

Магнію” (2008-2009 рр., Фонд університетів США), Дослідницький центр 

вивчення речовини в екстремальних умовах, факультет машинобудування 

та матеріалів Міжнародного університету Флориди, м. Маямі, США; 

− “Флуорзаміщені високоємнісні гідриди для зберігання водню при низьких 

робочих температурах” (2010 р., Європейський фонд 7-ї рамкової 

програми (EU 7FP), № реєстрації 226943-2) та “Комплексні реакції у 

твердому тілі для енергоефективного зберігання водню” (2009 р., 

програмна мережа імені Марії Кюрі по підготовці наукових кадрів 

(MRTN), № реєстрації 2006-035366), відділ нанотехнологій Центру ім. 

Гельмгольца місто Гестхахт (HZG), Німеччина; 

− науково-дослідною радою Норвегії в рамках програм FRIENERGI (2012 

р., № реєстрації 197756/F20) та NANOMAT (2011 р., № реєстрації 

182040/S10), відділ фізики Інституту енергетичних технологій (IFE), м. 

Шеллер, Норвегія; 

− “Наноструктури на основі Карбону для іноваційних водень-зберігаючих 

систем” (2015 р., Італійський фонд Fondazione Cariplo, № реєстрації 2013-

0592), кафедра фізичної хімії, хімічний факультет Університету міста 

Павія, Італія; 

− “Метало-органічні сполуки: синтез і застосування як матеріали для 

зберігання водню” (2016 р., фонд Шведського Інституту, № реєстрації 

00057/2015), відділ хімії та біотехнології, Біоцентр Шведського 

університету аграрних наук (SLU), м. Уппсала, Швеція; 

− “Експериментальні підходи для синтезу наночастинок і тонких плівок 

Магній борогідриду ” (2017 р., німецький фонд служби академічних 

обмінів (DAAD), № реєстрації 91651940), кафедра фізики матеріалів, 

Інститут матеріалознавства Університету міста Штуттгарт, Німеччина; 
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− “Реакційні гідридні композити для енергозберігаючих систем” (2018-2019 

рр., фонд Шведського Інституту, № реєстрації 23891/2017), хімічний 

факультет, відділ гідридного матеріалознавства, Університету міста 

Уппсала, Швеція. 

Мета і завдання дослідження.  

Мета роботи – з’ясувати механізми та головні закономірності реакцій 

оборотного розкладу-ресинтезу борогідридів Магнію та Літію та деяких 

реакційних гідридних композитів на їхній основі зі швидким виділенням-

поглинанням газоподібного водню; оцінити придатність та ефективність 

використання принципу нанообмеження та вплив добавок бінарних сполук 

Нікелю, Кобальту та Титану для створення нових водень-акумулюючих 

матеріалів, які б характеризувалися повною оборотністю процесу розкладу-

ресинтезу. 

Досягнення поставленої мети передбачало розв’язання наступних 

завдань: 

− з’ясувати механізми розкладу та ресинтезу досліджених реакційних 

гідридних композитів на основі борогідридів Магнію та Літію; 

− дослідити вплив введення Mg(BH4)2 у нанориштування мезопористих 

оксидів SiO2 і TiO2 на оборотність його розкладу-ресинтезу;  

− провести систематичний пошук ефективних добавок серед бінарних 

сполук Нікелю, Кобальту та оксидів деяких перехідних металів, які 

забезпечили б швидкий розклад-ресинтез Mg(BH4)2; 

− дослідити особливості розкладу-ресинтезу реакційного гідридного 

композиту LiBH4–MgH2 введеного в інертні вуглецеві нанориштування 

шляхом інфільтрації розплаву; протестувати бінарні добавки на основі 

сполук Титану як можливі каталізатори процесу композиту LiBH4–MgH2; 

− перевірити можливість часткового заміщення атомів Гідрогену на Флуор 

в аніоні [BH4]
– та підтвердити даний ефект сучасними фізико-хімічними 

методами; дослідити механізм та кінетику розкладу синтезованих 

борогідридофторидів Літію та Калію; 
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− синтезувати потрійні композити МH–МF–MgB2 (М = Li, Na, Ca) та 

дослідити особливості їх взаємодії з газоподібним воднем. 

Об’єкт дослідження – процеси термічного розкладу-ресинтезу 

борогідридів Магнію та Літію, а також реакційних композитів на їх основі. 

Предмет дослідження – механізми розкладу реакційних гідридних 

композитів на основі борогідридів Магнію та Літію і вплив їх інфільтрації у 

нанориштування та введення добавок на кінетику та термодинаміку процесу. 

Методи дослідження: синтез композитів методом механічного помолу та 

інфільтрація у нанопористу матрицю з розчину чи розплаву; скануюча 

електронна мікроскопія для аналізу морфології матеріалу; термогравіметрія та 

диференційна скануюча калориметрія для дослідження втрати маси і теплових 

ефектів на кожній стадії розкладу; метод програмованої термодесорбції для 

дослідження виділення водню та стабільності борогідридів; волюметричний 

метод оцінки виділеного та поглинутого водню; Х-променевий фазовий аналіз 

для ідентифікації кристалічних сполук; ядерний магнітний резонанс для 

вивчення складу аморфних поліборанових сполук; спектроскопія 

комбінаційного розсіювання світла та інфрачервона спектроскопія для 

вивчення продуктів оборотної реакції розкладу; мас-спектроскопія для аналізу 

газоподібних продуктів розкладу; Х-променева абсорбційна спектроскопія для 

аналізу складу добавок. 

Наукова новизна одержаних результатів. В роботі вперше: 

− запропоновано принципово новий підхід щодо створення водень-

акумулючих матеріалів на основі борогідридів, який полягає у 

формуванні наноструктурованих композитів на основі борогідридів 

шляхом введення їх у полімерний чи твердотільний мезопористий каркас 

(нанориштування). Показано, що у таких системах завдяки ефекту 

нанообмеження суттєво збільшується швидкість розкладу борогідридів та 

зростає ефективність і оборотність процесу; 
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− доведено, що багатостадійному процесу розкладу індивідуального Магній 

борогідриду передує сублімація, тоді як процес топлення γ-Mg(BH4)2 

повністю відсутній; 

− проведено інфільтрацію Магній борогідриду у мезопористі оксиди 

Кремнію та Титану методом просочування з розчину, результатом чого є 

покращення оборотності реакції розклад–ресинтез; 

− здійснено синтез просторово обмеженого нанокомпозиту на основі 

реакційного гідридного композиту 2LiBH4–MgH2 шляхом інфільтрації 

його розплаву у резорцин-формальдегідний та резорцин-фурфурольний 

аерогелі. Для таких композитів показано пришвидшення їх розкладу у два 

рази; 

− для розкладу Магній борогідриду проведено систематизований пошук 

каталізаторів серед сполук перехідних металів (Ni, Co, Ti). Показано, що 

за використання добавок на основі Нікелю (Niдоб = Niнано, NiCl2, NiF2, 

Ni3B) та Кобальту (Coдоб = CoF3, Co2B, CoCl2, Co3O4) розклад-ресинтез 

Mg(BH4)2 супроводжується утворенням нової сполуки з локальною 

хімічною структурою подібною до Ni3B та Co2B, відповідно. 

Ефективність TiO2 як каталізатора процесу показано як для композитів 

Mg(BH4)2–TiO2, так і 2LiH–MgB2–TiO2. Повністю оборотний процес 

розкладу зафіксовано у випадку композитів 2LiH–MgB2–0.1Tiдоб (Tiдоб = 

TiO2, TiN, TiC), при цьому значення гравіметричної водень-сорбційної 

ємності знаходилось в інтервалі 7,4–8,1 мас.% Н2; 

− досліджено реакцію розкладу-ресинтезу композитів LiF–MgB2 та KBH4–

KBF4 з різним співвідношенням компонентів. Встановлено, що надлишок 

MgB2 пришвидшує поглинання водню та покращує оборотність реакції, 

хоча значення гравіметричної водень-сорбційної ємності не перевищує 5 

мас.% Н2. Виявлено, що термічний розклад приготовленого композиту 

3KBH4–KBF4 відбувається за температур на ≈50 та 160 К нижчих 

порівняно з індивідуальними KBF4 та KBH4, відповідно; 
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− за допомогою сучасних експериментальних методів дослідження 

ідентифіковано комплексні сполуки LiBH4-xFx і KBH4-xFx (0x4) як 

інтермедіати розкладу-ресинтезу реакційних гідридних композитів на 

основі борогідридів Літію та Калію; 

− проведено аналіз продуктів реакції гідрування потрійних композитів 

загального складу МH–МF–MgB2 (М = Li, Na, Ca). Запропоновано, що 

гідрування потрійного композиту LiH–LiF–MgB2 можна розглядати як 

накладання окремих процесів поглинання водню подвійними 

композитами 2LiH–MgB2 і 2LiF–MgB2. Для потрійного композиту LiH–

LiF–MgB2 поглинання-виділення газоподібного водню відповідає повністю 

оборотній реакції гідрування-розкладу, а значення гравіметричної водень-

сорбційної ємності становить 6,7–7,0 мас.% Н2. Показано, що основними 

продуктами гідрування для потрійних композитів на основі сполук 

Натрію є кристалічні сполуки NaBH4 і NaMgH2F, тоді як для композитів 

на основі сполук Кальцію – Ca(BH4)2, MgH2 та Ca4Mg3H14. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати проведених 

досліджень створюють передумови для практичного використання борогідридів 

та їх реакційних композитів як водень-акумулюючих матеріалів для паливних 

елементів. Зокрема, показано, що композити складу 2LiH–MgB2–TiO2 

практично наближаються до вимог сформованих Департаментом енергетики 

США в плані величини водень-сорбційної ємності (8,1 мас.% Н2) та оборотності 

процесу (90%). Окрім того, окреслено шляхи подальшого покращення 

основних експлуатаційних характеристик таких матеріалів. Виявлено, що 

температура розкладу реакційних гідридних композитів суттєво зменшується 

при введенні їх у нанокаркас. Як результат, розроблено методи інфільтрації 

індивідуальних борогідридів металів та їх композитів у нанориштування різної 

природи (вуглецеві аерогелі, мезопористі оксиди металів, тощо). Окрім того, 

знайдено ефективні добавки, які суттєво пришвидшують процеси розкладу-

ресинтезу борогідридів та їх композитів. Серед найефективніших слід 

відзначити сполуки Титану (TiO2, TiN, TiC), які, завдяки їхній стабільності в 
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умовах реалізації процесу, можна віднести до класичних каталізаторів. Також 

досліджено вплив композиційного складу на швидкість розкладу-ресинтезу та 

оборотність процесу. Виявлено, що важливу роль відіграє наявність у складі 

композиту інертного компонента, ізоструктурного бориду/борогідриду металу 

для розкладу-ресинтезу, відповідно. В результаті цього гранули такого 

компонента виступають центрами кристалізації, знижуючи тим самим ЕА 

процесу та покращуючи його оборотність. Ці та інші результати досліджень 

можуть бути використані при подальших ціленапрямлених пошуках 

ефективних водень-акумулюючих матеріалів та розробці на їх основі 

високотехнологічних пристроїв.  

В ході досліджень розвинуто методологію досліджень процесів розкладу-

ресинтезу борогідридів та їх композитів. Зокрема, розроблено чарунку для in 

situ Х-променевих досліджень та методику триканальної (раманівська 

спектроскопія, Х-променева абсорбція та дифракція) реєстрації результатів, які 

ефективно використовуються на станціях прискорювачів електронів 

(Лабораторія HASYLAB, Німеччина; Європейський Центр ESRF, Франція; 

Лабораторія Max II, Швеція). Окрім того, дані про фізико-хімічні властивості 

реакційних гідридних композитів на основі борогідридів Магнію та Літію 

можуть бути використані як довідковий матеріал для спеціалістів як в галузі 

фізичної хімії так і суміжних областей як то неорганічна хімія, 

матеріалознавство та нанохімія, а також використані у навчальних курсах цих 

дисциплін. 

Особистий внесок здобувача. Дисертанту належить основна роль на всіх 

етапах дослідження, яка полягає у виборі наукового напрямку, постановці 

завдань, виборі об’єктів та методів дослідження, аналізі літературних даних, 

виконання експериментальних досліджень, інтерпретації та узагальненні 

результатів одержаних самостійно, а також разом з іншими дослідниками. 

Інтерпретацію обговорення, узагальнення результатів та висновків 

дисертаційної роботи проведено разом з науковим консультантом – д.х.н., 

професором Решетняком О.В. 
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Синтез борогідридофторидів проведено спільно з д-ром K. Суарес-

Алькантара, а інфільтрація Літій борогідриду чи його реакційних гідридних 

композитів у нановуглецевих каркаси шляхом розплаву – з д-ром Р. Ґосалавіт-

Утке (Центр Гельмгольца Гестахт, Німеччина). Інфільтрація розчину Магній 

борогідриду у мезопористий оксид Кремнію виконана при допомозі д-ра M. 

Руєда та проф. К. Міланезе (Університет міста Павія, Італія). In situ XRD 

дослідження термічного розкладу борогідридів чи їх композитів виконано 

колективно у наукових групах разом з д-ром К. Пістідда, д-ром У. Бйозенберг, 

д-ром Ф. Карімі, асп. A. Aрендарськa (Лабораторія HASYLAB, м. Гамбург, 

Німеччина); д-ром M. Сьорбі та д-ром M. Ґузік (Європейський Центр ESRF, м. 

Ґренобль, Франція); а також з асп. Д. Хаазе (Лабораторія Max II, м. Лунд, 

Швеція). Дослідження методами інфрачервоної та раманівської спектроскопії 

та інтерпритація їх результатів проведено спільно з д-ром O. Заворотинська, д-

ром Дж. Вітілло та проф. Дж. Спото (Університет міста Турин, Італія). 

Результати ЯМР досліджень отримані разом з д-ром Р. Хейн, д-ром Б. Aрстад та 

асп. A. Боугза (науково-дослідний інститут SINTEF, Осло, Норвегія); спільно з 

д-ром Дж. Скібстед та асп. Л. Руде (Лабораторія iNANO, м. Орхус, Данія); а 

також д-ром M. Чонг (Університет Гаваї, м. Гонолулу, США). Вимірювання 

спектрів термодесорбції водню проведено спільно з д-ром С. Хіно та д-ром T. 

Хамфріес (Інститут енергетичних технологій, м. Шеллер, Норвегія). 

Експерименти Х-променевої абсорбції виконано спільно з д-ром Х. Ромалло-

Лопез, д-ром Ф. Рекюеджо, д-ром Х. Aвілa та д-ром Х. Беллоста фон Кольбе під 

керівництвом проф. M. Кармен Aсенсіо (Лабораторія SOLEIL, м. Сант-Аубін, 

Франція); спільно з д-ром K. Норен та д-ром С. Карлссон (Лабораторія Max II, 

м. Лунд, Швеція); а також д-ром M. Toлкіейн (Лабораторія HASYLAB, м. 

Гамбург, Німеччина). Результати термогравіметрії та скануючої диференційної 

калориметрії одержані та обговорені спільно з д-ром К. Фроммен і д-ром I. 

Лламас-Янса (Інститут енергетичних технологій, м. Шеллер, Норвегія); та д-

ром M. Шульце (Університет імені Гельмута Шмідта м. Гамбург, Німеччина). 

Аналіз прекурсорів та продуктів реакції методом скануючої електронної 
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спектроскопії проведено спільно з Дж. Валмслі (Норвезький університет науки 

та технології, м. Тронгайм, Норвегія); A. Джірелла (Університет міста Павія, 

Італія); а також Д. Лайппле (Центр Гельмгольца Гестахт, Німеччина) і д-ром Ж. 

Піенейро (Інститут енергетичних технологій, м. Шеллер, Норвегія). Кінетичні 

криві сорбції газоподібного водню отримано особисто дисертантом (Центр 

Гельмгольца Гестахт, Німеччина) та спільно з д-ром Р. Кампесі (Об’єднаний 

науковий центр Європейської Комісії, м. Петтен, Нідерланди) та д-ром Дж. 

Калантзополос (Інститут енергетичних технологій, м. Шеллер, Норвегія). 

Обговорення отриманих експериментальних результатів проведено 

дисертантом разом з науковим консультантом – проф. Решетняком О.В. та 

керівниками наукових груп і координаторами міжнародних проектів – проф. К. 

Вюлл та д-ром O. Шека (Університет міста Бохум, Німеччина); проф. M. 

Дорнгайм, проф. T. Kляссен, проф. Борманн (Центр Гельмгольца Гестахт, 

Німеччина); проф. П. Моретто (Об’єднаний науковий центр Європейської 

Комісії, м. Петтен, Нідерланди); проф. Т. Єнсен (Лабораторія iNANO, м. Орхус, 

Данія); проф. Б. Гаубак (Інститут енергетичних технологій, м. Шеллер, 

Норвегія); проф. Г. Ф’єллвок (Університет міста Осло, Норвегія); проф.. К. 

Єнсен (Університет Гаваї, м. Гонолулу, США); проф. M. Барікко (Університет 

міста Турин, Італія); проф. A. Maріні (Університет міста Павія, Італія); проф. Ґ. 

Шмітц (Університет міста Штуттгарт, Німеччина); проф. M. Зайльберг 

(Університет міста Уппсала, Швеція). 

Апробація результатів дисертації. Результати роботи були представлені 

на XII, XIII, XIV, XV International Symposium “Metal-Hydrogen System. 

Fundamentals and Applications” (Moscow, Russia, 2010; Kyoto, Japan, 2012; 

Manchester, UK, 2014; Interlaken, Switzerland, 2016); IV SOLEIL Users' Meeting 

(Paris, France 2010); E-MRS Fall Meeting on Novel Materials for Alternative Energy 

Sources: Hydrogen Technology, Fuel Cells and Lithium Batteries; (Warsaw, Poland, 

2010); V International symposium Hydrogen & Energy (Stoos, Switzerland, 2011); 

International Conference: Materials for Hydrogen Storage – Future Perspectives? 

(Hurtigruten MS Trollfjord, Norway, 2012); XXVII European Crystallographic 
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Meeting (Bergen, Norway, 2012); I, VI International Research and Practice 

Conference: “Nanotechnology and Nanomaterials” (Bukovel, Ukraine, 2013; Kyiv, 

Ukraine, 2018); FCH JU projects on hydrogen storage Joint Workshop (Tenerife, 

Spain, 2013); VII, VIII, IX, X International Symposium “Functional materials and 

nanotechnologies” (Riga, Latvia, 2014; Vilnius, Lithuania, 2015; Tartu, Estonia, 

2017); The Norwegian Synchrotron- and Neutron User Meeting 2015 (Stavanger, 

Norway, 2015); X International Symposium “Hydrogen & Energy” (Sendai, Japan, 

2016); VII International Conference on Hydrogen Technologies (Prague, Czech 

Republic, 2016); звітній науковій конференції Львівського національного 

університету імені Івана Франка, (Львів, Україна 2017, 2018); XVI науковій 

конференції «Львівські хімічні читання» (Львів, Україна 2017); XIV 

International Conference on Functional and Nanostructured Materials (Lviv, Ukraine, 

2017). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 49 наукових робіт: 

24 статті у виданнях зі списку ISI, 1 стаття у вітчизняному науковому журналі 

та 24 тези доповідей на міжнародних та українських конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із анотації 

українською та англійською мовами, вступу, семи розділів, висновків, списку 

використаної літератури і додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи 

становить 351 сторінку, у тому числі основний текст – 292 сторінки. Робота 

містить 16 таблиць, 140 рисунків і 3 додатки. Список використаної літератури 

нараховує 404 найменування. 
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РОЗДІЛ 1 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД 

 

Борогідриди металів завжди привертали великий інтерес щодо їх хімічної 

будови [1-3]. Початково активно досліджували борогідриди перехідних металів, 

які головно використовували як каталізатори органічного синтезу [4]. Пізніше 

прийшла черга борогідридів рідкісноземельних металів, які активно 

використовували для реакцій полімеризації [5], а останнє десятиліття все більшу 

увагу привертають борогідриди лужних і лужно-земельних металів як потенційні 

ВАМ для ПЕ [6-11]. 

 

1.1 Фізико-хімічні властивості Магній борогідриду 

Магній борогідрид, Mg(BH4)2, є одним з найбільш вивчених на сьогодні 

комплексних гідридів оскільки його властивості, згідно з думкою багатьох 

дослідників, здатні вирішити проблеми оборотного зберігання водню. Перші 

роботи по Mg(BH4)2, які викликали значний інтерес, були присвячені його 

хімічному синтезу [12], природі зв’язку та координації лігандів [BH4]
– [13]. 

Захоплюючим аспектом є кристалічна структура Mg(BH4)2, яка багата на 

поліморфізм, що не спостерігається для Be(BH4)2 з тетрагональною чи Ca(BH4)2 з 

орторомбічною симетрією. Зростання водневого координаційного числа з шести 

(для Be2+) до восьми (для Mg2+) і дванадцяти (для Ca2+) наводить на думку, що 

розмір катіона може бути однією з причин, чому Mg(BH4)2 не адаптує собі якусь 

одну з простіших структур його лужно-земельних аналогів. Подібність γ-фази 

Магній борогідриду за кристалічною структурою до архітектури метало-

органічних каркасів (MOК) створює умови для синтезу нових гібридних 

матеріалів: комбіноване застосування [BH4]
– іонів з іншими напрямленими 

лігандами може забезпечити створення нових пористих матеріалів, які 

характеризуються високими значеннями ентальпії адсорбції газу та селективністю 
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поглинання. Примітно, що пористий Mg(BH4)2 володіє високим теоретичним 

значенням гравіметричної водень-сорбційної ємності (ГВСЄ): ≈14,9 мас.% H2 

відповідає Гідрогену хімічно зв’язаному до атома Бору і, додатково, ≈3,0 мас.% H2 

– фізично адсорбованому молекулярному водню. Термічний розклад об’ємного 

Mg(BH4)2 є багатостадійним процесом з утворенням численних інтермедіатів, в 

основному вищих closo-боратів. Однак, серед інших борогідридів металів ІІ групи  

основної підгрупи тільки Mg(BH4)2 дозволяє розраховувати на оборотну реакцію 

його розкладу з утворенням основних продуктів – твердого MgB2 та газоподібного 

водню. Очікується, що, використовуючи сучасні нанотехнології, можна 

приготувати ВАМ на основі Mg(BH4)2, які відповідатимуть базовим вимогам для їх 

використання у ПЕ. 

Далі розглянемо особливості кристалічної структури, та термодинамічних 

властивостей Магній борогідриду; узагальнені дані щодо його розкладу та синтезу; 

а також деякі підходи запропоновані при розробці нанокомпозитів на його основі 

для швидкого виділення-поглинання газоподібного водню. 

 

1.1.1 Поліморфні модифікації Mg(BH4)2: їх будова і стабільність 

Перші дослідження кристалічної структури Mg(BH4)2 синтезованого в 

розчині були здійснені на початку 1960-х років [14]. Пізніше група під 

керівництвом Конопльова В.Н. припустила існування двох кристалічних 

модифікацій: тетрагональної та кубічної (за низьких та високих значеннях 

температури (Т), відповідно) [15,16]. З того часу і експерименти, і теоретичні 

роботи постійно вказували поліморфізм для Mg(BH4)2. На сьогодні розрізняють 

п’ять кристалічних структур для Магній борогідриду, які були визначені 

експериментально, і кожна його поліморфна модифікація характеризується 

власним набором фізико-хімічних властивостей. 

Структура кристалічного Mg(BH4)2 була досліджена авторами праці [17]. Її 

було визначено і уточнено на підставі експериментальних даних, отриманих 
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методами синхротронної Х-променевої та нейтронної дифракції для багатофазного 

порошкового зразку, який містив приблизно 50 мас.% основної фази. На відміну 

від попередніх розрахунків, структура Mg(BH4)2 була описана в гексагональній 

симетрії з просторовою групою (пр. гр.) P61. Така структура характеризується 

п’ятьма симетрично незалежними іонами Mg2+ і десятьма симетрично 

незалежними іонами [BH4]
–, а Mg2+ та [BH4]

– іони були пов’язані у тривимірному 

каркасі. Було запропоновано, що кожен іон Mg2+ є оточений чотирма тетраедрами 

[BH4]
–, які самі утворюють деформований тетраедр. В той же час кожен [BH4]

– іон 

майже лінійно координований двома іонами Mg2+. Тетраедри (BH4)
– були 

орієнтовані таким чином, що кожен іон Mg2+ координувався тільки краями 

тетраедрів (так званими µ2-H2 мостиками), що призводило до незвичайного 

восьмикратного дещо спотвореного координаційного оточення по Гідрогену. Було 

зроблено висновок про те, що підградка атомів Магнію (4.6≤Mg···Mg≤5.0 Å) 

локально нагадувала аморфний стан, по відношенню до складності і локального 

оточення численних «будівельних блоків». 

Пізніше кристалічна структура Mg(BH4)2 Розрахована в роботі [17] була 

переглянута і уточнена у пр. гр. P6122 на основі дифракційних даних отриманих 

методом монокристалу при Т 100 K [18]. Був зроблений висновок про те, що 

розташування атомів Гідрогену з даних XRD методом порошку завадило 

головному завданню щодо ідентифікації правильної симетрії, а саме – 

неправильно визначена орієнтація деяких тетраедрів [BH4]
– перешкоджає 

успішному виявленню істинної пр. гр. (P6122) за допомогою автоматичних 

розрахункових алгоритмів. Більш того, рівномірне відхилення періодів 

елементарної комірки для структури Mg(BH4)2 не підтверджує жодного 

гіпотетичного переходу від структури P6122 до P61, чи навпаки. Тому така 

переглянута кристалічна структура Mg(BH4)2 з гексагональною симетрією (тут і 

надалі α-фаза) справедлива при всіх досліджених значеннях Т. Крім того, було 

виявлено, що α-фаза містила незайняту пустоту (6,4% простору в структурі), яка 
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може бути достатньою (37 Å3), щоб розмістити невелику молекулу, наприклад 

H2O. Експериментально було показано, що α-фаза перетворюється у 

високотемпературну β-фазу при Т>490 К. Остання є метастабільна, тому 

гартується при охолодженні, а аномальне розширення її елементарної комірки 

може бути пов’язане з еволюцією вільного енергетичного профілю далеко від 

значення температури фазового переходу. Добре відомо, що β-фаза є необоротною 

до α-фази, а також не містить незайнятих пустот, що було підтверджено нижчим 

значенням густини на 2,3-3,4% порівняно з α-фазою [18]. Тому кристалічна 

структура Магній борогідриду дуже залежить від умов його синтезу. Оскільки α-

фаза починає перетворюватися у β-фазу вже вище 453 К, то в температурному 

діапазоні 453-490 К співіснування цих обох фаз було підтверджено 

експериментально [19]. Обидві фази складаються зі складних каркасів зі спільним 

кутом тетраедрів MgB4 та з чотирма атомами Гідрогену пов’язаними з кожним 

атомом Бору. Проте структура β-фази для Mg(BH4)2 характеризується 

орторомбічною симетрією з двома незалежними позиціями для Mg та 64 

формульними одиницями на елементарну комірку і відповідає пр. гр. Fddd. 

Гіпотетично для Магній борогідриду можуть бути запропоновані значно 

простіші кристалічні структури. Квантово-хімічні розрахунки електронної 

структури згідно теорії функціоналу густини (DFT, англ. density functional theory) 

доводять можливість існування пр. гр. Pmc21 з орторомбічною [20], P 3 m1 з 

тригональною та P12/c1 з моноклінною симетріями [21]. В іншій теоретичній 

роботі методом пошуку структурного прототипу електростатичного основного 

стану запропоновано структуру з пр. гр. I 4 m2 тетрагональної симетрії [22], що 

виявилось на 5,4 кДж/моль енергетично вигіднішою порівняно зі структурою з пр. 

гр. P6122 [18]. Розрахункові моделі з пр. гр. I4122 тетрагональної симетрії [23] та 

пр. гр. F222 орторомбічної симетрії [24] також демонстрували значення енергії, 

нижчі за будь-які експериментально встановлені. Такий багатий поліморфізм для 

Mg(BH4)2 дуже схожий до того, що проявляється і для кремнезему SiO2, де 

http://img.chem.ucl.ac.uk/sgp/large/013ay1.htm
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можлива велика кількість різних кристалічних структур приблизно на тому ж 

енергетичному рівні. 

Автори обширного огляду [25] прийшли до висновку, що власне 

взаємоповязані розміри іонів у борогідриді Магнію дозволяють таку восьмикратну 

координацію Mg2+ атомами Гідрогену, що доставляються попарно з чотирьох 

[BH4]
– іонів. Дійсно, це призводить до координації форми у вигляді правильного 

многогранника з дванадцятьма п’ятикутними гранями (додекаедр). Кожен 

додекаедр може бути з’єднаний з іншими чотирма додекаедрами мостиками з іонів 

[BH4]
–, тим самим утворюючи тетрагональний каркас. Тому форма додекаедрів і їх 

сполучення відповідними мостиками не дають можливості для формування 

простої, високо симетричної структури і приводить до утворення складнішого 

комплексного каркасу. 

Переорієнтація іонів [BH4]
– у α-фазі Магній борогідриду було проаналізовано 

методом 11B та 1H ядерного магнітного резонансу (NMR, англ. nuclear magnetic 

resonance) [26]. На відміну від борогідрідів лужних металів (LiBH4; NaBH4; KBH4), 

такий рух у α-фазі Mg(BH4)2 показав співіснування трьох стрибкодібних процесів з 

різними значеннями енергії активації (ЕА). Вперше було експериментально 

визначено усереднені значення ЕА для найшвидшого, середнього і повільного 

стрибкоподібного процесів, які становили 116±6, 198±12 і 362±5 меВ, відповідно. 

Координаційне оточення іонів [BH4]
– у α-фазі Mg(BH4)2 схематично зображено на 

рис. 1.1. У роботі [26] зроблено висновок , що найшвидший стрибкоподібний 

процес відповідає обертанню навколо двократної осі другого порядку (C2) 

з’єднуючи атом Бору та атоми Магнію, середній – повороту навколо осі третього 

порядку (С3), що з’єднує атом Бору та атом Гідрогену, а повільний процес 

пов’язаний з поворотами навколо іншої осі C2 перпендикулярної до лінії B–Mg. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_magnetic_resonance
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_magnetic_resonance
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Рис. 1.1. Схематичне зображенння координаційного оточення іонів [BH4]
– у 

α-фазі Mg(BH4)2 [26]: зв’язки Mg–H показано пунктирними лініями; C2 і C3 – осі 

другого і третього порядку, відповідно. 

 

Така ж сама переорієнтація іонів [BH4]
– в α-фазі Mg(BH4)2 була 

проаналізована методом квазіпружного розсіювання нейтронів з використанням 

двох інструментів з різною енергетичною роздільною здатністю у поєднанні з 

DFT-розрахунками [27]. Експериментально отримані значення ЕА становили 39; 76 

і 214 меВ для найшвидшого, середнього і повільного стрибкоподібного процесу, 

відповідно. Було встановлено, що при самому низькому значенні Т (120 К) тільки 

15% іонів [BH4]
– зазнають обертального руху. Крім того, порівняючи з DFT-

розрахунками, експериментально було доведено, що в іонах [BH4]
– атоми Бору 

розташовуються якомога ближче до осі Mg–Mg. Кристалічну структуру Mg(BH4)2 

також було проаналізовано за допомогою раманівської та інфрачервоної 

спектроскопії, а також методом непружного розсіювання нейтронів (INS, англ. 

inelastic neutron scattering), і всі вони підтвердили α-фазу Mg(BH4)2 [28]. Більш 

того, дані раманівської спектроскопії та INS добре узгоджувалися з результатами 

NMR отриманими, авторами праці [26]. Значення найвищого активаційного 

бар’єру, який відповідає повільному стрибкоподібному процесу, також можуть 
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бути віднесені до найвищого значення енергії лібраційних мод (νlib), які 

спостерігались у раманівських чи INS спектрах [29]. Крім того, в роботі [28] було 

показано, що смуга при 1394 см-1 відповідає згинальному руху для BH2, 

спрямованого до іона Mg2, а величина такого бар’єру переорієнтації відповідала 

найшвидшому стрибкоподібному процесу. 

Ще дві нові поліморфні модифікації Магній борогідриду, названі γ- і δ-

фазами, були виявлені авторами роботи [30]. Пориста γ-фаза Mg(BH4)2 була 

досліджена методом порошку за допомогою синхротронного Х-випромінювання і 

характеризується пр.гр. Id 3 a кубічної симетрії. Її кристалічна структура нагадує 

тривимірну мережу взаємопроникаючих каналів. Припускаючи, що γ-фаза є 

гідридом з високим значенням пористості, об’єм порожнин оцінено у ≈33%. 

Автори роботи [30] прийшли до висновку, що структурна топологія γ-фаза 

Mg(BH4)2 є ізоморфною до якоїсь гіпотетичної поліморфної модифікації SiO2 типу 

цеоліту [31] і каркасоподібного Цинк імідазолату (ZIF-72, англ. zeolitic imidazolate 

framework-72) [32]. Інша нова модифікація Mg(BH4)2, так звана δ-фаза, була 

отримана при значеннях тиску (Р) 1,1-1,6 ГПа [30] з вихідної α-фази або при 2,1 

ГПа з γ-фази після попередньої аморфізації при 0,4-0,9 ГПа. Індукована тиском 

аморфізація γ-фази підказує подібність до МОК і цеолітів, оскільки їх жорсткі 

пористі каркаси, як правило, руйнуються під тиском [33, 34]. Однак наявність 

якогось «гостя» не зсуває таку аморфізацію в область більш високих значень Р, як 

у випадку пористого діоксиду кремнію [35]. Слід зазначити, що подрібнення γ-

фази Mg(BH4)2 в кульовому млині також призводить до процесу аморфізації [30], а 

найбільш вражаючою різницею порівняно з цеолітами та МОК є виникнення 

кристалічної δ-фази Mg(BH4)2 при більш високому значенні Р. Така δ-фаза з 

тетрагональною симетрією і пр. гр. P42nm складається з двох взаємопроникаючих 

каркасів. Цікаво, що окремо кожен з них нагадувє структуру низькотемпературної 

поліморфної модифікації кремнезему (кристобаліту), а їх взаємне розташування 

подібне до структуру типу Cu2O, що є типовою для МОК. Така δ-фаза 
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характеризується відсутністю пустот, що пояснює високе значення об’ємної 

густини водню (147 г/л), яке є дуже близьким до найвищого значення (150 г/л для 

Mg2FeH6) в умовах навколишнього середовища. Ця δ-фаза є стабільною до 15 ГПа, 

а при зниженні Р до 1 бар перетворюється назад у α-фазу. 

Крім того, in situ XRD дослідження використані авторами роботи [36], 

показали фазовий перехід γ→β при нагріванні у вакуумі за 448-523 К і 

аморфізацію γ-фази у присутності газів, які могли бути адсорбованими у порах. 

Незалежно автори роботи [37] спостерігали невпорядковану β-фазу (названу β') 

при 433 К  поряд з ще одншєю невідомою поліморфною модифікацією. Для 

температурного інтервалу 423-463 К було запропоновано утворення так званої ε-

фази [38] безпосередньо перед появою β-фази. Проте, спроби проіндексувати 

елементарну комірку ε-фази не увінчалися успіхом. Відтворюваний спосіб 

синтезувати нову стійку фазу Mg(BH4)2 під час розпаду пористої γ-фази під дією 

тиску був запропонований в роботі [39]. Раманівська спектроскопія показала 

відсутність дальнього порядку у кристалічній решітці нової аморфної фази, в той 

час як внутрішні вібраційні моди іонів [BH4]
– були такими ж, як і в кристалічному 

стані. Спостереження на трансмісійному електронному мікроскопі (ТЕМ, англ. 

transmission electron microscope) підтвердили, що така зруйнувана під дією тиску 

фаза є аморфною, доходячи аж до нанорівня, тоді як, XRD дослідження методом 

порошку підтвердили перехід назад до кристалічної γ-фази Mg(BH4)2 при 363 К. 

Процес кристалізації є екзотермічним з експериментально визначеним значенням 

ентальпії −4,3 кДж/моль. Параметри переорієнтаційного руху іонів [BH4]
– в 

аморфній фазі Mg(BH4)2, знайдені методом NMR, підтвердили гаусівський 

розподіл величини ЕА, максимальне значення якої становить 234±9 меВ при 

дисперсії 100±10 меВ. Остання відома на сьогодні поліморфна модифікація 

Mg(BH4)2 – ζ-фаза є ізоструктурною до α-фази Марган борогідриду, Mn(BH4)2 [40], 

уточнена до тригональної симетрії з пр. гр. P3112.  
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Характеристики всіх вище згадуваних поліморфних модифікацій Магній 

борогідриду зібрані у табл. А.1 (Додаток А [17-24, 30, 37, 38, 40]). Кожна з фаз 

характеризується своїм власним гаусівським розподілом ЕА переорієнтацій іонів 

[BH4]
–. Найшвидша переорієнтація спостерігається для β-фази Mg(BH4)2 при 

середньому значенні ЕА ≈138±5 меВ. Автори роботи [41] прийшли до висновку, 

що зазвичай іони [BH4]
– є координовані двома іонами Mg2+ в майже лінійну 

конфігурацію для всіх відомих поліморфних модифікацій Магній борогідриду. 

Тому локальне атомарне оточення є дуже важливе для параметрів таких 

стрибкоподібних процесів. Відмінності в локальному оточенні можуть 

проявлятися у значеннях відстаней B–Mg і кутів Mg–B–Mg, а також відстаней Н–

Н між іонами [BH4]
–. Експериментально знайдені фази Mg(BH4)2 є стійкими в 

певних умовах, в тому числі і в умовах навколишнього середовища, наводячи на 

думку, що структурна перебудова у Mg(BH4)2 є кінетично утруднена. Така 

поведінка була пояснена високою стабільністю лінійних одиниць Mg···BH4···Mg, 

які з’єднують вузли MgH8 в різних каркасних конструкціях, схожих на частково 

ковалентно зв'язаний MOF [30]. Власне через таке частково ковалентне 

зв'язування між іонами Mg2+ та BH4
– кристалічна структура Магній борогідриду 

характеризується багатьма поліморфними модифікаціями, їх метастабільністю, а 

також масштабним руйнуванням їх об’ємних зразків та їх аморфізацією під дією 

тиску. 

 

1.1.2 Термохімічні особливості реакції розкладу Mg(BH4)2 

Емпіричний розрахунок термодинамічних характеристик розкладу Магній 

борогідриду, зроблений ще на початку 1970-х років, що реакція виділення 

газоподібного водню може бути оборотною при помірних значеннях Т [42,43]. 

Стандартне значення ентальпії (ΔdHº) та вільної енергії Ґіббса (ΔGº) для розкладу 

Mg(BH4)2 було визначено як 137,33 і 49,40 кДж/моль, відповідно, для 

запропонованої реакції [42]: 
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Mg(BH4)2 → MgH2 + 2 Bаморф + 3H2.      (1.1) 

Крім того, значення ∆dHº і ΔGº (165,27 і 132,21 кДж/моль, відповідно) були 

знайдені для реакції розкладу за альтернативним механізмом [43]: 

Mg(BH4)2 → MgH2 + B2H6.       (1.2) 

Структурна стабільність різних фаз Mg(BH4)2 була ретельно проаналізована в 

роботі [24] за допомогою Віденського пакету ab initio (моделювання з перших 

принципів або неемпіричного моделювання) [44]. Електронна і фононівська густина 

станів для досліджуваних фаз були дуже схожі, що призводило лише до незначних 

відмінностей між значеннями ΔGº для фаз, які були погоджені з первинною 

координацією іонів Mg2+. Значення Td Магній борогідриду за механізмом реакції (1.1) 

були передбачені в діапазоні 403-473 К для всіх фаз з правильною первинною 

координацією. Дослідження тиску пари для α-, β- і аморфної фази Mg(BH4)2 

продемонстрували їх пароутворення в температурному діапазоні 438-533 К, а 

розраховане значення ентальпії утворення процесу становило 523 кДж/моль [45]: 

Mg(BH4)2 тв → (1–a) Mg(BH4)2 газ + a Mg тв + 2a B тв + 4a H2 газ. (1.3) 

Вище 540 К, потужний розклад до газоподібного водню та металічного магнію було 

виявлено експериментально зі значенням ∆dHº рівним 558 кДж/моль. При чому, 

поведінка аморфної фази істотно відрізнялася від перетворень α- і β-фаз, оскільки для 

неї характерний багатостадійний процес розкладу Mg(BH4)2. 

Успішне термодинамічне моделювання для Mg(BH4)2 методом розрахунку 

фазових діаграм (CALPHAD, англ. CALculation of PHAse Diagrams) було 

проведено в роботі [46]. Для того, щоб отримати термодинамічні властивості α-, β- 

і γ-фаз, розрахунки методом DFT були також виконані. Термодинамічні функції 

для хімічних сполук систем Mg–B і Mg–H були отримані з робіт [47,48]. Фазовий 

перехід α→β був експериментально підтверджений при значенні Т ≈453-463 К [19, 

49], хоча значення ΔHº для нього було отримано лише теоретично з DFT 

розрахунків і становило 11,9, 13,5 і 8,9 кДж/моль відповідно до робіт [50], [51] і 

[46], відповідно, а методом CALPHAD – 11,3 кДж/моль [46]. Значення ΔHº для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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фазового переходу α→γ було розраховано методом DFT та CALPHAD і становило 

3,9 кДж/моль. Автори роботи [46] прийшли до висновку, що оскільки відсутні 

будь-які дані щодо температури фазового переходу α→γ, то різниця ентропії (ΔSº) 

між α- і γ-фазами може бути прийнята як така, що дорівнює нулеві. 

Стабільність Mg(BH4)2 згідно посилання на стандартні елементи (SER, англ. 

Standard Element Reference) була оцінена на основі термохімічних даних для 

реакцій за участю Магній борогідриду і сполук вже описаних в термодинамічних 

базах даних [46]. В додаток до реакції (1.1), були також розглянуті інші реакції 

розкладу Mg(BH4)2, а саме: 

Mg(BH4)2 → MgB2 + 4 H2       (1.4) 

Mg(BH4)2 → Mg + 2 B аморф + 4 H2.      (1.5) 

Нещодавно запропоновано розглядати реакцію (1.1) як першу стадію 

термічного розкладу Mg(BH4)2, що було підтверджено на практиці. Отримані 

значення ∆dHº були дуже длизькі до експериментальних результатів (123 

кДж/моль [52] і 118 кДж/моль [53]) та результатів DFT розрахунків (120 кДж/моль 

[46]). Розраховане значення ∆dHº для реакції (1.4) становить 152 кДж/моль [54]. З 

термодинамічної точки зору, реакція (1.5), ймовірно, є найбільш важливою, так як 

вона може бути інтерпретована як така, що протилежна до утворення Mg(BH4)2. 

Ентальпія такої реакції була розрахована і теоретично, і експериментально багато 

разів, але отримані значення ∆dHº суттєво відрізняються (204 кДж/моль [54] і 277 

кДж/моль [55] теоретично; 67 кДж/моль [49] і 163 кДж/моль [52] 

експериментально). Автори роботи [46] пояснили цей факт наявністю 

метастабільних продуктів з негативним значенням ентальпії утворення (ΔfHº), які 

можуть утворитися під час вимірювань методом диференційної скануючої 

калориметрії (DSC, англ. differential scanning calorimetry). У той же час, досить 

добре узгоджуються результати неемпіричних DFT розрахунків і вимірювань 

ізотерм «тиск-склад» (PCI, англ. pressure-composition-isotherm). Оцінка значення 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ΔfHº методом CALPHAD показала вельми близькі значення для α-, β- і γ-фаз 

Mg(BH4)2, які становили –209, –197 і –205 кДж/моль, відповідно. 

Розклад Mg(BH4)2 за Р(Н2) 1 бар за різними механізмами описані в роботі 

[46], що наглядно дозволяє зрозуміти можливі шляхи такого процесу. Показано, 

що реакція (1.4) є термодинамічно привілейованою в температурному діапазоні 

300-873 К. Утворення інтермедіату складу MgB12H12 є дещо менш вигідним при 

низьких значеннях Т, тоді як вище 753 К цей проміжний продукт був 

термодинамічно нестійкий і прогнозовано перетворюється у вихідні сполуки як 

продукти реакції (1.5). Розклад Mg(BH4)2 відповідно до рівняння реакції (1.2) за 

участю іншого інтермедіату – Mg(B3H8)2, і що означало би появу газоподібного 

B2H6 і твердого Mg(B3H8)2, з термодинамічної точки зору виявилось неможливим. 

Реакція (1.1) показала негативне значення вільної енергії Ґіббса, починаючи з 453 

К, хоча абсолютне значення було менше, ніж для реакцій (1.4), (1.5) і утворення 

інтермедіату MgB12H12, а це означає, що розклад Mg(BH4)2 за реакцією (1.1) є 

менш вигідним. 

Проте, беручи до уваги значення ΔfHº (Mg(BH4)2) оцінене методом 

CALPHAD [46], ентальпія реакції виділення водню відповідно до рівняння (1.1) 

становить ≈40 кДж/моль H2, що наближається до вимог ВАМ для ПЕ (25-35 

кДж/моль Н2). Разом з високим вмістом водню (≈11,1 мас.% Н2) це є тими 

вагомими причинами, чому Магній борогідрид є привабливою хімічною сполукою 

щодо зберігання водню. 

 

1.1.3 Агрегатний стан та продукти термічного розкладу Mg(BH4)2 

Термічний розклад Магній борогідриду є багатостадійним хімічним 

процесом, який продукує тверді продукти у кристалічному стані поряд з вищими 

поліборанами у аморфному стані (див. Додаток Б [56-59]) та газоподібним Н2. 

Таким чином, властивості проміжних сполук можуть бути використані як 

додаткові дані для зрозуміння взаємозв’язків між окремими стадіями. Знання про 
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агрегатний стан Mg(BH4)2 може бути корисним для його практичного 

застосування, хоча в цьому напрямку було проведено не дуже багато досліджень. 

До того ж, підтверджений експериментально процес аморфізації Mg(BH4)2 досить 

часто називають процесом плавлення, особливо при інтерпретації дифракційних 

даних. Тому необхідно прояснити агрегатний стан Магній борогідриду в 

широкому температурному інтервалі. 

Дійсно, значення температури плавлення (Tm) для Mg(BH4)2 залишається 

сумнівним і неоднозначним, навіть після ознайомлення з експериментальною 

роботою [38], де γ-фаза була детально проаналізована за допомогою in situ XRD 

аж до 873 К. Особлива увага приділялась температурній області 543-598 К, коли 

піки дифракції від β-фази Mg(BH4)2 зникали, і залишалось тільки широке гало 

центроване при значенні міжплощинної відстані (d) 5,1 Å. Автори роботи [38] 

прийшли до висновку, що дифракційні дані в цьому температурному діапазоні не 

є ознакою твердої аморфної фази Mg(BH4)2, а натякають на наявність її нестійкого 

іонного розплаву, що підтверджує факт переходу до більш низького значення d 

для дифракційного гало від 5,1 до 4,9 Å при охолодженні. У той же час, метод 

температурно програмованої десорбції (TPD, англ. temperature programmed 

desorption) дуже чітко підтвердив, що в межах такого температурного діапазону 

спостерігається виділення водню, що вказує на розклад Mg(BH4)2. Крім того, 

візуальні спостереження в цьому температурному діапазоні Т не підтвердили 

перехід у рідкий стан Mg(BH4)2, в результаті чого було запропоновано так званий 

«пастоподібний» стан. Автори роботи [60] проаналізували піноутворення у 

подвійній системі, виготовленої з γ-фази Mg(BH4)2 та NaBH4. У системах з 10 і 20 

мол.% NaBH4 спостерігалося утворення піни за температур понад 553 К, тоді як 

для 40-60 мол.% – вище 513 К. Крім того, для системи з 40 мол.% NaBH4 було 

запропоновано наявність евтектичного розплаву при Tm ≈478 К. Проте, в роботах 

[38] і [60] так званий «пастоподібний» чи «піноподібний» стан Mg(BH4)2 не був 

прозорим розплавом, а інші додаткові експерименти в цій області температур 
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підтвердили появу нового невідомого продукту реакції і виділення газоподібного 

водню. Таким чином, процес плавлення γ-фази Mg(BH4)2 досі залишається 

невизначеним. Зокрема, можливий механізм, коли фазовий перехід γ→β може 

відбуватися безпосередньо перед аморфізацією, практично одночасно з бурхливим 

виділенням водню під час термічного розкладу Магній борогідриду. 

У 2008 році автори роботи [61] синтезовали аморфний Mg(BH4)2 і дослідили 

його розклад методами TPD та DSC. Процес розкладу був описаний двома 

стадіями, де перша відповідала вище згадуваній реакції (1.1), а друга – розкладу 

MgH2: 

MgH2 → Mg + H2.         (1.6) 

Водночас, у роботі [62] було представлено експериментальні результати щодо 

розкладу кристалічної α-фази Mg(BH4)2, отримані методами термогравіметрії (TG, 

англ. thermogravimetry) та PCI. Був запропонований тристадійний процес 

розкладу, починаючи з нової реакції: 

Mg(BH4)2 → 1/6 MgB12H12 аморф + 5/6 MgH2 + 13/6 H2   (1.7) 

і з двома подальшими стадіями, описаними у [61]. Утворення аморфної сполуки 

MgB12H12 було експериментально підтверджено методом раманівської 

спектроскопії, хоча невиключено, що в даному випадку могли бути 

неідентифіковані інші гідриди Бору в аморфному стані. 

Детальний аналіз розкладу α- і β-фаз Mg(BH4)2 був зроблений в роботі [63]. 

Було з’ясовано, що розклад обох фаз відбувається за ідентичними 

багатостадійними механізмами. Процес розкладу Mg(BH4)2 був детально 

досліджений методами DSC, TPD, TCI, in situ XRD, ІЧ-спектроскопії з 

перетворенням Фур’є (FT-IR, англ. Fourier transform infrared spectroscopy) та 

спектроскопії ЯМР при магічному куті обертання (MAS NMR, англ. magic-angle 

spinning nuclear magnetic resonance). Автори роботи [63] прийшли до висновку, що 

на першій стадії процесу утворюється аморфна сполука з приблизним складом 

MgB2H5.5, яка на другій стадії розкладається на MgBH2.5 і елементарний Бор. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_magnetic_resonance
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Третю стадія було пов’язано з екзотермічною кристалізацією MgH2 і утворенням 

аморфної сполуки MgB12H12 без істотного виділення водню. І, нарешті, остання 

стадія – це високотемпературний розклад MgB12H12 з утворенням кристалічного 

MgB2 і виділенням водню. Подібний багатостадійний розклад α-фази Mg(BH4)2 

був запропонований також авторами праці [64]: 

Mg(BH4)2 → MgB2H7 + 1/2H2;       (1.8) 

MgB2H7 → MgB2H6 + 1/2H2.       (1.9) 

Відмінність останнього механізму полягає втому, що інтермедіатом процесу є 

сполука MgB2H7, тоді як кінцевим стабільним продуктом – MgB2H6. 

Розклад Mg(BH4)2 було також досліджено методом DSC за високих тисків 

(Р=2-10 МПа) в атмосфері аргону та водню. Температурні профілі показали їх 

чітку залежність від тиску водню. Деконволюція основних піків на DSC-кривих 

при Р (Н2)=2 МПа засвідчила, що розклад Mg(BH4)2 є сукупністю багатьох 

процесів, що також було успішно підтверджено методами TG та PCI. Зовсім інший 

механізм розкладу α-фази спостерігали автори роботи [65], коли зразок Mg(BH4)2 

витримували при Т=473 К протягом 5-ти тижнів. Було експериментально 

підтверджено накопичення аморфних поліборанів з утворенням основного 

інтермедіату – Магній триборату, Mg(B3H8)2: 

Mg(BH4)2 ↔ 1/3 Mg(B3H8)2 аморф + 2/3 MgH2 + 2/3 H2.          (1.10) 

Крім того, хімічна реакція (1.10) виявилася першим прикладом повністю 

оборотного процесу розкладу Mg(BH4)2, хоча кінетика процесу та значення ГВСЄ 

(2,5 мас.% H2) були далекі від вимог затребуваних до ВАМ для ПЕ. 

У роботі [10] детально проаналізовано Магній борогідрид отриманий від Sigma 

Aldrich за допомогою DSC-методу (рис. 1.2). Виявилося, що спостережувані 

процеси розкладу дуже подібні на ті, які було описано у роботах [37, 66]. Фазові 

переходи γ→ε та ε→β спостерігали у температурних інтервалах 408-438 К і 438-

488 К, (відповідно мінімуми P1 і P2, див. рис. 1.2). Перша десорбція водню (D1) в 

інтервалі 488-603 К була пов’язана з появою аморфних поліборанів. 
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Екзотермічний DSC процес при 613-628 К (E1) відповідає утворенню 

кристалічного MgH2. І, нарешті, процеси другої і третьої стадії десорбції водню 

(D2 і D3) були пов'язані з появою аморфного бору [64] і розкладом MgH2 [37] при 

628-645 К і 645-693 К, відповідно. Крім того, автори [66] прийшли до висновку, 

що небажаний побічний продукт B2H6 був також виявлений при 553 К і різні види 

аморфних поліборанів десорбують водень і взаємодіють один з одним в кілька 

етапів протягом всього процесу розкладу Mg(BH4)2. Основні стадії такого 

комплексного процесу розкладу Магній борогідриду [19, 37, 49, 61-66] зібрані у 

табл. А.2 (Додаток А). 

300 350 400 450 500 550 600 650 700

D
S

C
, 

м
В

/м
г 

   
  

 е
к
зо

Tемпература, К 

  Mg(BH
4
)

2
 (Aldrich)

P1 P2 D1

E1

D2 D3
 

- 
ф

аз
а


 -

 ф
аз

а

 
- 

ф
аз

а

 

Рис. 1.2. DSC-крива для Магній борогідриду (Sigma Aldrich) для 

температурної ділянці 298-723 К (вакуум, швидкість нагріву 5 К/хв) [10]. 

 

Теоретичне передбачення різних механізмів розкладу Магній борогідриду 

було зроблено в роботах [67-69]. Зокрема, автори роботи [67] методом DFT 

розрахували термодинамічні характеристики трьох можливих механізмів, які були 

експериментально запропоновані та відповідають реакціям (1.4), (1.7) та (1.9). 

Розрахунки показали термодинамічну нестабільність інтермедіату MgB2H6 поряд 

зі стабільністю сполуки MgB12H12, що вказує на найбільшу термодинамічну 

вигідність необоротної реакції (1.7). Водночас автори роботи [68] на основі DFT-
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розрахунків значень ΔGº окремих стадій розкладу Mg(BH4)2 та його кристалічної 

структури числовим методом Монте-Карло довели, що інтермедіат Mg(B3H8)2 є 

термодинамічно невигідним по відношенню до MgB12H12. На основі розрахунків 

для триборанів (Mg(B3H8)2; MgB3H7; Mg3(B3H6)2) і вищих боранів MgBnHn+x (n=6–

11), в тому числі Mg(B11H14)2, було зроблено висновок про те, що жодна з цих 

сполук не суперечить висновоку про можливість реакції (1.7), запропонованої у 

роботі [67]. Проте, було розглянуто новий механізм, який включав реакцію: 

Mg(BH4)2 ↔ 1/3 Mg3(B3H6)2 аморф + 2 H2           (1.11) 

Значення ∆rHº реакції було близьким до 25-35 кДж/моль Н2, що натякало на 

оборотність такої реакції в навколишніх умовах. Тому було зроблено припущення 

про те, що Mg3(B3H6)2 може бути метастабільним інтермедіатом, тоді як стабільна 

сполука MgB12H12 є кінцевим продуктом. Крім того, Mg3(B3H6)2 був вперше 

теоретично розглянутий як інтермедіат під час оборотного розкладу Mg(BH4)2 за 

експериментальних умов як у роботі [65].  

Остання теоретична робота [69] була проведена для нової кристалічної 

сполуки (MBH·2NH3) використовуючи різноманітні дослідження як кристалічної й 

електронної структури сполуки, так і розрахунок значення ΔGº і механізму реакції. 

Розраховані значення ΔGº для шести можливих механізмів екзотермічних процесів 

засвідчили, що найвірогіднішою є хімічна реакція: 

Mg(BH4)2·2NH3 → 1/3 Mg3BN3 аморф + BN + 2/3 B аморф + 7 H2.       (1.12) 

Теоретично було передбачено, що до значення Т 773 К реакція (1.12) може бути 

розділена на п’ять стадій, кожна з яких є пов’язана з утворенням кристалічних 

інтермедіатів (BN і Mg3N2) та виділенням газоподібного водню. 

 

1.1.4 Основні методи синтезу Mg(BH4)2 

Перші спроби синтезу Магній борогідриду були зроблені ще у середині ХХ 

ст. [12]. Було показано, що ефірний розчин диетил Магнію може повільно 
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реагувати з надлишком диборану за кімнатної температури з утворенням 

мікрокристалічного порошоку Mg(BH4)2: 

3 Mg(C2H5)2 + 4 B2H6 → 3 Mg(BH4)2 + 2 B(C2H5)3,         (1.13) 

який далі екстрагували з ефірного розчину. отриманого в результаті реакції (1.13). 

У відсутності диетилового етеру (ДЕЕ) навіть за температури 373 К реакція 

(1.13) проходила досить повільно. Однак, при тривалому нагріванні були 

отримані, спочатку Магній гідрид, а потім Магній борогідрид: 

3 Mg(C2H5)2 + B2H6 → 3 MgH2 + 2 B(C2H5)3,           (1.14) 

3 MgH2 + 3 B2H6 → 3 Mg(BH4)2.             (1.15) 

Проте, через високу токсичність і горючість диборану чи навіть його похідних, 

такий метод одержання Mg(BH4)2 не набув практичного значення, що зумовлює 

подальший пошук ефективних методів синтезу. Особливий інтерес викликає 

альтернативний спосіб, який полягає у гідруванні продуктів розкладу Mg(BH4)2, 

оскільки такий підхід може дати цінну інформацію для вирішення проблеми 

оборотного зберігання водню у великих кількостях, задовольнивши при цьому 

вимоги ВАМ щодо ПЕ. 

Перший підхід з використанням «мокрої» хімії для синтезу Mg(BH4)2 був 

запропонований у роботі [70]. До попередньо подрібненого Магній гідриду 

додавали в атмосфері аргону триетиламін боранового комплексу і нагрівали при 

373 К. Отриману суміш далі розчиняли в n-гексані за кімнатної температури. 

Твердий продукт приєднання триетиламіну до Mg(BH4)2, при нагрівання в 

температурному інтервалі 273-443 К у вакуумі перетворювався у чисту α-фазу 

Магній борогідриду з виходом 95% (за MgH2).  

В основу іншого підходу була покладена реакція обміну між галогенідом 

Магнію та борогідридом чи алюмогідридом лужного металу [71,72], яка згодом 

стала загально вживаною реакцією синтезу Mg(BH4)2 [49]: 

MgCl2 + 2 MBH4 → Mg(BH4)2 + 2 MCl, (M = Li, Na).         (1.16) 
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Було знайдено, що для успішного синтезу у тетрагідрофурані (ТГФ) необхідно 

використовувати високі температури для видалення розчинника, в результаті чого 

утворюються продукти з дещо меншим вмістом водню і добавками вуглецю. 

Водночас аддукт Mg(BH4)2 на основі ДЕЕ набагато легше десольватувати, а 

продукти реакції (1.16) є достатньо чистими. Для великомасштабного синтезу 

Mg(BH4)2 у роботі [73] було узагальнено дані щодо утворення відповідного 

аддукту та його десольватації. Розчинники з N-лігандами, такі як триметиламін 

(ТМА), триетиламін (ТЕА), піридин, тетраметилетилендиамін (ТМЕДА) були 

протестовані в роботі [49]. Зокрема з’ясовано, що розчинність в ТМА і ТЕА є 

надто порівнянні з O-лігандами, водночас координація ТМЕДА є настільки 

сильною, що його можна вилучити термічною обробкою без розкладу α-фази 

Mg(BH4)2. В роботі [74] MgCl2 був успішно замінений більш реакційним MgBr2 

для реакції (1.16) у ДЕЕ. Порівняно з MgCl2, при використанні MgBr2 було 

виявлено суттєві відмінності, а саме: по-перше, утворення β-фази Mg(BH4)2; по-

друге, надлишок MgBr2 міг виступати як добавка, яка зменшує температуру 

початку виділення водню (Т(H2)) під час розкладу Mg(BH4)2. Швидше за все 

фазовий перехід α→β також міг відбуватись за нижчої температури через вплив 

добавки MgBr2. 

Два інших підходи методом «мокрої» хімії для синтезу Mg(BH4)2 були 

запропоновані в [75]: перший полягав у реакції обміну між металоорганічною 

сполукою Магнію з Алюміній борогідридом:  

3 Mg(C4H9)2 + 2 Al(BH4)3 → 3 Mg(BH4)2 + 2 Al(C4H9)3,          (1.17) 

а другий – у введенні групи BH3 у Mg−C зв’язки сполуки Mg(C4H9)2, з повним 

заміщенням органічного аніону [C4H9]
– на [BH4]

– за реакцією: 

3 Mg(C4H9)2 + 8 BH3·S(CH3)2 →  

3 Mg(BH4)2·2 S(CH3)2 + 2 B(C4H9)3·S(CH3)2.           (1.18) 

Запропоновані реакції (1.17) і (1.18) дозволяли отримати після фільтрації під 

вакуумом чисту α-фазу Mg(BH4)2. Оскільки S(CH3)2 є набагато слабшою основою 
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Льюїса, ніж донорні O- чи N-ліганди (відповідно етери чи аміни), то це дозволяє 

легко одержувати чистий Mg(BH4)2 шляхом розриву слабких зв’язків між 

тіоетером і сильним акцептором електронної пари – іоном Mg2+, висушуючи 

Mg(BH4)2 у вакуумі при 348 К протягом 13 год Для реакції (1.18) було 

рекомендовано використовувати значний надлишок диметилсульфіду борану, 

BH3·S(CH3)2, щоб уникнути утворення частково заміщеного Магній борогідриду 

Mg[BH4-n(C4H9)n]2. Подібний сольват, а саме Mg(BH4)2·1/2 S(CH3)2, було отримано 

у недавній роботі [29] в результаті реакції (1.18) за кімнатної температури. Крім 

того, був зроблений висновок про те, що моноклінна структура цієї сполуки 

містила два типи атомів Магнію: один з яких був тетраедрично координований 

чотирма аніонами [BH4]
–, а інший – чотирма аніонами [BH4]

– і одним лігандом 

S(CH3)2 з утворенням тригональної біпіраміди. Видалення ліганда S(CH3)2 при 

нагріванні до 353 К у вакуумі не порушувало цілісності каркасу Mg(BH4)2·1/2 

S(CH3)2 і призвело до формування γ-фази Mg(BH4)2 кубічної симетрії. 

Перші спроби синтезувати Магній борогідрид без розчинника були зроблені 

механохімічним методом у роботі [6] використовуючи реакцію (1.16). Аморфна 

фаза Mg(BH4)2 була отримана таким же методом і в іншій роботі [49]. Більш того, 

у роботі [89] було доведено, що механічне подрібнення у кульовому млині 

кристалічного Магній борогідриду призводить до його аморфізації, тоді як 

термічний відпал аморфної фази Mg(BH4)2 сприяє її кристалізації, коли залежно 

від температури може з’явитися α- чи β-фаза.  

Останнім часом механохімічний підхід також використовують для 

здійснення реакції між твердим MgB2 і газоподібним воднем [77-79]: 

MgB2 + 4 H2 → Mg(BH4)2              (1.19) 

Безперервне механічне подрібнення MgB2 при 673 К в атмосфері водню 

(Р(Н2)=950·105 Па) протягом 108 год продукувало аморфний Mg(BH4)2 з виходом 

75% [90], а при кімнатній температурі і Р(Н2) 10 MПа Н2 протягом 100 год – з 

виходом 50% [78]. Інша спроба реалізації реакції (1.19) була здійснена авторами 



 40 

праці [79] при кімнатній температурі і 35 MПа Н2 під час помелу в кульовому 

млині протягом 45 год Надалі в процесі розкладу до 663 К отримані продукти 

виділили ≈3.9 мас.% H2 від початкової маси суміші. Як і у попередніх роботах, 

основними продукти реакції (1.19) були Mg(BH4)2 і різного роду поліборати 

Магнію. Але важливим фактом була оборотність такої реакції, де основна частина 

синтезованого Магній борогідриду могла при 573 К перетворитись назад у Магній 

диборид. Гідрування потрійного бориду, MgNi2.5B2 чи його суміші з Магній 

гідридом (MgNi2.5B2-MgH2) була досліджена в роботі [80]. Після термічної 

обробки у середовищі водню при 623 К і 100·105 Па Н2 протягом 24 годин аніони 

[BH4]
– не були виявлені у реакційній суміші при використанні чистого MgNi2.5B2, 

тоді як чіткі сигнали [BH4]
– були знайдені методом FT-IR після гідрування 

MgNi2.5B2-MgH2. Тому було зроблено припущення, що такий потрійний борид міг 

мати вплив на формування Магній борогідриду чи навіть відповідного потрійного 

борогідриду. 

Ще один твердо фазний метод синтезу Mg(BH4)2 був запропонований у 

роботі [81] для температурного діапазону 303-393 К. Стратегія полягала в тому, 

щоб згадану вище реакцію (1.15) почати з нанорозмірного Магній гідриду і, 

користуючись високою реакційною активністю, перетворити його виключно у 

наночастинки Магній борогідриду. Однак, наночастинки MgH2 у вуглецевому 

мезопористому матеріалі (так зване «нанориштування»), реагуючи з газоподібним 

дибораном, селективно продукували тільки MgB12H12. Додавання наночастинок 

металічного нікелю не тільки пришвидшило реакцію (1.15), але й вплинуло на 

механізм реакції, оскільки поряд з MgB12H12 також утворювався і Mg(BH4)2. 

Очевидно, інші нанориштування і нанокаталізатори можуть впливати на 

лімітуючу стадію такої хімічної реакції, тим самим визначаючи кінетику та 

механізм процесу. 
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1.1.5 Нанотехнології для оборотної реакції розкладу Mg(BH4)2 [85] 

Полярний ковалентний зв’язок між атомом Бору та Гідрогену у 

борогідридах є основною причиною дуже повільної швидкості його руйнування чи 

утворення. Тому всі можливі методи, які покращують дифузію між реагентами і, 

тим самим пришвидшують реакцію виділення водню, відіграєть дуже важливу 

роль у хімії борогідридів. Неймовірні зміни термодинаміки і кінетики при 

переході на нанорівень стимулювали in situ дослідження структури і реакційної 

здатності наноструктурованих (у вигляді наночастинок, нанокристалітів чи 

інфільтрованих у нанориштування) борогідридів, включаючи дослідження щодо 

форми і розмірів нанооб’єктів та наявності нанокаталізаторів. Літературні дані 

наштовхують на думку, що для наноструктурованих борогідридів можна 

регулювати термодинамічні та кінетичні властивості, що у свою чергу може 

привести до очікуваного ВАМ для ПЕ. Тому, для оптимізації значення ГВСЄ та 

енергії взаємодії у борогідридах, їх властивості повинні ретельно контролюватися 

[82]. По-перше, довжина дифузії повинна співвідноситись з розміром 

нанокристалітів і наночастинок матеріалу, які утримуються у нанориштуванні. По-

друге, бажаною є присутність нанокаталізатора у певному місці нанориштування, 

щоб розпочати певну стадію реакції. Сьогодні наномасштабування разом з 

введенням нанокаталізатора відкриває новий спосіб керування величиною 

міжфазної енергії, тим самим дозволяючи регулювати кінетику і механізм 

багатостадійної оборотної реакції розкладу Mg(BH4)2. 

У наноструктурованому матеріалі значення співвідношення поверхні до 

об’єму є дуже велике, що призводить до зростання реакційної здатності і 

розчинності, зниження температури плавлення (Tm) та фазового переходу, і т.д. 

порівняно зі звичними об’ємними матеріалами. Проте, під час тривалої 

експлуатації або в динамічних умовах наноструктури можуть поступово 

укрупнюватися, що супроводжується зниженням поверхневої енергії. Тому, часто 

для запобігання росту наночастинок використовують інертне нанориштування. 
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Теоретично обґрунтовані висновки з цього приводу були зроблені проф. 

Фіхтнером [83], основна суть яких схематично зображена на рис. 1.3. Як правило, 

у випадку реакції розкладу на поверхні, тверді продукти є розділені. Тому, через 

відсутність напрямленої дифузії, вони не в змозі повністю реагувати у зворотному 

напрямку в присутності газоподібного водню. Однак для комплексного гідриду 

інфільтрованого в інертне нанориштування, отримані продукти реакції 

перебувають в безпосередній близькості (частина нанометра), оскільки розмір 

пори у такому нанориштуванні складає кілька нанометрів. 

 

Рис. 1.3. Уявна схема розкладу комплексного гідриду на твердій поверхні (а) 

та інфільтрованого у нанориштування (б) [83]. 

 

Теоретично комплексний гідрид вбудований у нанорозмірні пустоти міг би 

показати повну оборотність щодо реакції розкладу внаслідок покращення дифузії 

ВАМ у пори нанориштування. Крім того, такий вид наноструктурування може 

мати і додатковий ефект на кінетику перетворення, коли лімітуючою стадією є 

перенесення матеріалу, а добре відомо, що нанорозмірні тверді частинки 

характеризуються вищим ступенем невпорядкованості за рахунок більшого вкладу 

міжфазової межі у загальний об’єм [84]. Це означає, що стандартне значення 

ентропії реакції розкладу для комплексного гідриду (ΔrSº), може бути більше, ніж 

таке для молекулярного водню. Додаткові пояснення були зроблені у роботі [83]: 
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1) значення ΔrSº кількох твердих продуктів реакції розкладу, як правило, більше, 

ніж для вихідного комплексного гідриду; 2) завдяки меншому розміру частинок 

ступіть невпорядкованості і внесок невпорядкованих міжфазних границь значно 

зростає; 3) з’являється позитивний вплив на оборотність реакції розкладу. Дійсно, 

відповідно до рівняння Вант-Гоффа (1.20), приріст ентропії приводить до 

зростання рівноважного тиску водню і дестабілізації комплексного гідриду у 

наноструктурованому стані [85]: 

ln[Peq/Pº] = – ΔrНº/RT + ΔrSº/R.             (1.20) 

Тут Peq – це рівноважний тиск водню при утворенні гідриду; Pº – стандартний тиск 

водню (0,101 МПа); R – універсальна газова стала (8,314 Дж/(K·моль); ΔrНº та ΔrSº 

– стандартне значення ентальпії та ентропії реакції, відповідно. 

Для покращення кінетики оборотної реакції розкладу Mg(BH4)2 проводять 

активний пошук нанокаталізаторів. Зрозуміло, що такі каталізатори повинні 

локалізуватись у потрібному місці і з певною структурою відносно реагентів чи 

«нанориштувань» і, в кінцевому рахунку, не приймати участь у хімічній реакції. 

Серед основних вимог до продуктивності такого роду каталізаторів розглядають їх 

хімічний склад, густину і доступ до їхніх активних ділянок, які є особливими 

місцями на поверхні каталізатора, де реагенти взаємодіють легше завдяки 

зменшенню величини ЕA [86]. Тобто активні ділянки допомагають молекулам 

реагентів прийняти зручне положення, щоб реагувати без затримки. На практиці 

активні ділянки каталізатора – це ділянки поверхні з низькою координацією 

структурних елементів: пагорби, порожнини, кути, сходинки, краї і т.д. Густина 

активних ділянок безпосередньо пов’язана з каталітичної активністю, тому, 

значення площі питомої поверхні каталізатора, а також кількість наночастинок 

каталізатора, є визначальними характеристиками. Природа активних ділянок 

визначається хімічним складом, розміром та морфологією каталізатора. Крім того, 

нанориштування, де фактично локалізується каталізатор, може впливати на його 

властивості за рахунок кращої адгезії, розчинності, змочування чи більшої енергії 
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адсорбції. Доступ до активних ділянок каталізатора в основному визначається 

пористою структурою використаного нанориштування. Таким чином, розподіл 

активних ділянок каталізатора є важливим і зручним інструментом для оцінки 

обмеження перенесення маси, використовуючи модуль Тіле φ: 

φ = Vкат/Aкат·(kr/Deff)
1/2.               (1.21) 

Тут Vкат і Aкат – об’єм та зовнішня площа поверхні каталізатора, відповідно; kr – 

константа швидкості реакції; Deff – ефективний коефіцієнт дифузії. Коли φ>0,3, то 

лімітуючою стадією процесу є дифузія реагентів через пористу структуру 

каталізатора чи нанориштування. Рівномірний розподіл активних ділянок 

каталізатора є бажаним лише для відносно повільних реакцій. Проте, коли ж 

хімічна реакція повинна бути надзвичайно швидкою, перевага надається розподілу 

каталізатора по краях нанориштування. 

З метою пошуку можливого каталізатора для реакції розкладу Mg(BH4)2 було 

використано багато добавок, хоча їх поведінка, та зрештою і аргументація вибору, 

не була підтверджена на практиці [87-92]. У таблиці А.3 (Додаток А [87-90]) 

зібрано найбільш відомі приклади помолу Mg(BH4)2 з різними добавками у 

кульовому млині, з метою показати їх вплив на кінетику реакції його розкладу-

утворення. Виявляється, що метали і навіть їх оксиди реагують з Mg(BH4)2 чи 

аморфними поліборатами Магнію, з утворенням відповідного бориду металу. 

Водночас в присутності галогенідів металів, серед продуктів були знайдені, як 

правило, галогенід Магнію та відповідний борид металу. Тож є очевидним, що 

хімічна екзотермічна реакція між використаною добавкою та Магній 

борогідридом вносить певний вклад у багатостадійну реакцію його розкладу. 

Окрім того, жодна з використаних досі добавок не сприяла уникненню стабільних 

небажаних продуктів реакції (наприклад вищих поліборанів), а також не було 

виявлено їхнього впливу на покращення оборотності процесу. 
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1.1.6 Наносистеми на основі Mg(BH4)2 та іншого комплексного гідриду 

Досить популярним підходом для того, щоб регулювати властивості 

борогідридів, стає часткове заміщення їх катіона чи аніона на їхні аналоги, які, 

проте, мають різні розміри та електронні властивості [93, 94]. Використовують 

подібний підхід і для Mg(BH4)2 [95–111]. Первинна ідея полягала в тому, щоб 

приготувати біметалеві (з використанням лужних, лужноземельних і перехідних 

металів) борогідриди, що змінило б термодинамічні властивості порівняно з 

вихідним борогідридом [93, 94]. Такий підхід означав використання більш важких 

іонів металів з вищим значенням електронегативності, але з нижчою ГВСЄ. 

Зокрема, приготування біметалічних борогідридів M-Sc (M = Li, Na, K) дозволило 

значно понизити Td стабільних борогідридів лужних металів. Наступна ідея – це 

часткове заміщення аніона [BH4]
– на галогенід-аніони, яке було застосовано для 

Mg(BH4)2 [95]. Дійсно, таке аніонне заміщення у Магній борогідриді зменшувало 

значення Td, хоча також зменшувало вміст водню у сполуці. Можливість 

часткового заміщення аніона [BH4]
– на хлорид- чи бромід аніон у β-фазі Mg(BH4)2 

було підтверджено практично. 

Щоб показати вплив можливого катіонного чи аніонного заміщення на 

реакцію розкладу Магній борогідриду, у таблиці А.4 (Додаток А [60, 87, 96–100, 

102–107, 110]) зібрано експериментальні дані для нанокомпозитів на основі 

Mg(BH4)2 та іншого комплексного гідриду. Зокрема, приготовлені 

високоенергетичним помолом нанокомпозити Mg(BH4)2–LiBH4, у більшості 

випадків були фізичними сумішами з евтектичним складом (молярне 

співвідношення (r) 4:6) [97, 98]. Цікаво відзначити, що присутність невеликої 

кількості LiBH4 впливає на поліморфні переходи у Mg(BH4)2, в результаті чого 

вперше експериментально був зафіксований фазовий перехід між β- та α- фазами. 

Термічний розклад евтектичних сумішей починався при ≈453 К, що стимулювало 

виділення газоподібного водню при набагато нижчій температурі порівняно з 
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індивідуальними компонентами. Гіпотетично для нанокомпозитів Mg(BH4)2–LiBH4 

в температурному діапазоні 573-623 К приписують ще й «внутрішню» взаємодію: 

2 LiBH4 + Mg(BH4)2 → 2 B + 2 LiH + MgB2 + 7 H2.          (1.22) 

Реакція (1.22) є необоротною [98] і її продукти можуть бути відновлені тільки до 

MgH2 [96], тоді як інфільтровані Mg(BH4)2–LiBH4 показали 58 % оборотність за 

газоподібним воднем [99]. Проте, серед продуктів розкладу таких нанокомпозитів 

поряд з воднем була виявлена значна частка диборану і триборану [100]. 

Проте, щодо композитів Mg(BH4)2 з борогідридами інших лужних металів, 

наприклад Mg(BH4)2–NaBH4, можна одержати більше запитань, ніж відповідей 

[60]. Дійсно, порівняно з чистим Mg(BH4)2, суміші (1–x)Mg(BH4)2–xNaBH4 

(0.1≤x≤0.9) були менш стабільні. Під час їхнього термічного розкладу водень 

починав виділятися за нижчих температур, хоча кількість виділеного водню при 

вищих значеннях х дещо зменшувалася. Одне з можливих пояснень було 

запропоновано у роботі [101], згідно з яким гіпотетичний твердий розчин 

Mg(BH4)2–NaBH4 може бути «інгібітором» процесу формування Mg(BH4)2 за 

реакцією (1.16). Аналогічна поведінка була виявлена і для композитів Mg(BH4)2–

KBH4 [102]. Під час помолу сумішей Mg(BH4)2 та KBH4 (r =1:1; 1:2) як продукти 

взаємодії були ідентифіковані реакції (1.23) та (1.24) відповідно, були 

ідентифіковані нові біметалеві гідриди K2Mg(BH4)4 та K3Mg(BH4)5, які 

утворюються відповідно до рівнянь: 

Mg(BH4)2 + 2 KBH4 → K2Mg(BH4)4,             (1.23) 

2 Mg(BH4)2 + 5 KBH4 → K2Mg(BH4)4 + K3Mg(BH4)5.          (1.24) 

Їхня кристалічна структура була визначена як спотворена структура типу K2SO4 

(пр. гр. P21/n) та K2Mg(BH4)4 (пр. гр. P42/mbc) зі зростанням KBH4, відповідно 

[102]. 

Нанокомпозити Mg(BH4)2–Са(ВН4)2 приготовлені при значенні r 5:1, також 

показали нижчі значення Тd і кількості виділеного водню порівняно з чистим 
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Mg(BH4)2 [103, 104]. Автори узагальнили отримані ними результати як 

необоротний розклад, який можна представити реакцією: 

5 Mg(BH4)2 + Ca(BH4)2 → CaB12H12 + 5 MgH2 + 13 H2,          (1.25) 

однак ніякого детального аналізу не було проведено. Помелені суміші Mg(BH4)2–

Mn(ВН4)2 утворють тверді розчини з уточненим складом MgxMn(1-x)(BH4)2 

(0.0≤x≤0.8), що зберігають не гексагональну симетрію α-фази Mg(BH4)2, а 

тригональну симетрію α-фази Mn(BH4)2 [105, 106]. Такі дві α-фази для 

борогідридів Магнію та Мангану співіснували в інтервалі 0,8≤x≤0,9. Значення Td 

для MgxMn(1-x)(BH4)2 була на 20 К нижчою порівняно з α-фазою Mn(BH4)2, а 

виділений водень був забруднений дибораном (3,0-7,5 мол.%). Високий вихід 

B2H6 спостерігався під час термічного розкладу твердого розчину Mg(1-x)Znx(BH4)2, 

який готували за реакцією [107–109]: 

Mg(BH4)2 + x ZnCl2 → MgxZn(1-x)(BH4)2 + x MgCl2.          (1.26) 

Проте, залежно від умов помолу порошків Mg(BH4)2 та ZnCl2 термічний розклад 

MgxZn(1-x)(BH4)2 продукував газові суміші водню і диборану з різним складом, тим 

самим вказуючи на формування різних за енергією зв’язків між Zn2+ та [BH4]
–. 

Термодинамічні розрахунки показали на 30 кДж/моль Н2 нижчу величину ∆rHº 

для розкладу MgxZn(1-x)(BH4)2 порівняно з чистими Mg(BH4)2, в результаті чого 

було запропоновано два можливих механізми його розкладу [108]: 

MgxZn(1-x)(BH4)2 → (1-x) MgH2 + x Zn + 2 B + (3+x) H2,          (1.27) 

MgxZn(1-x)(BH4)2 → (1-x) MgH2 + x Zn + B2H6 + x H2.          (1.28) 

Порівняно з усіма згаданими вище нанокомпозитами на основі Mg(BH4)2 та 

іншого комплексного гідриду, Mg(BH4)2–LiAlH4 вирізняється досить високою 

оборотністю щодо реакції його розкладу. На практиці при Р(Н2) 10 МПа і Т=573 К 

для нанокомпозиту Mg(BH4)2–LiAlH4 (r = 1:2) було досягнуто оборотності ≈84 % 

ступеня [110]. Однак механізми механо-хімічної взаємодії між Mg(BH4)2 та LiAlH4 

і термічного розкладу Mg(BH4)2–LiAlH4 не були ґрунтовно досліджені. Тільки у 
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роботі [87] був запропонований гіпотетичний механізм на основі 

експериментальних результатів, одержаних для Т≤773 К: 

Mg(BH4)2 + LiAlH4 →  

→ Mg(BH4)2 + 1/3 Li2AlH6 + 2/3 Al + H2 → 

→ MgH2 + 2 B + LiH + Al → 

→ 1/6 Al3Mg2 + 1/2 MgAlB4 + 1/6 Mg + LiH.           (1.29) 

Наступні три рівняння реакцій були запропоновані на основі експериментів 

проведених за значення Т≤873 К [110]: 

Mg(BH4)2 + 2 LiAlH4 → 2 LiBH4 + Mg(AlH4)2,           (1.30) 

Mg(AlH4)2 → MgH2 + 2 Al + 3 H2,             (1.31) 

MgH2 + 2 Al → Al0.68Mg0.42 + (Al,Mg)тв розчин + H2.          (1.32) 

Під час досліджень, описаних у роботі [111], композит складу 

Mg(BH4)2·2NH3–2LiAlH4 швидко виділяв 5,4 мас.% Н2 при Т<373 К. Таке 

«покращене» дегідрування було пояснене присутністю LiAlH4, що також могло 

бути причиною виділення ліганда NH3 під час розкладу композитів 

Mg(BH4)2·2NH3–n2LiAlH4. Виділення аміаку з чистих аддуктів Mg(BH4)2·2NH3 і 

Mg(BH4)2·6NH3 було повністю призупинено в присутності бінарних гідридів MgH2 

[112] та LiH [113]. Приблизно 13,9 і 14,3 мас.% Н2 було одержано під час 

термолізу композитів Mg(BH4)2·2NH3–MgH2 і Mg(BH4)2·6NH3–6LiH, проте 

оборотна сорбція ними водню при Р(Н2)=10 МПа становила лише 3,7 і 2,2 мас.% 

Н2, відповідно. 

 

Висновки до підрозділу 1.1 [10] 

Кристалічна структура Mg(BH4)2 є одним з найскладніших впорядкованих 

розміщень атомів визначених за даними XRD і суттєво відрізняється від її аналогів 

для борогідридів Берилію та Кальцію, а також від передбачених теоретично 

структур борогідридів інших лужноземельних металів. Для успішних структурних 

досліджень чи не єдиним вирішенням проблем на сьогодні є використання 
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сучасних дифракційних методик з високою роздільною здатністю. Крім того, 

одержання висококристалічного Магній борогідриду також є актуальним, оскільки 

часто можна одержати сполуку в аморфному стані. Останні науково-дослідні 

роботи були присвячені головно пористій γ-фазі Mg(BH4)2, структурні властивості 

і методики синтезу якої є добре відомі. 

Сучасний стан досліджень Магній борогідриду вказує на доцільність більш 

ґрунтовного вивчення механізму та кінетики його розкладу [10]. Зокрема, 

підтверджено вплив зовнішніх умов (динамічний вакуум або тиск водню 0,03 МПа 

H2 [114]) на термічний розклад γ-фази Mg(BH4)2. При значенні T<533 К, швидкість 

розкладу була настільки повільна, що рівновага не встановлювалась навіть після 

10 год термолізу. Був зроблений висновок про те, що γ-фаза Mg(BH4)2 починає 

розкладатися при 473 К і в температурному інтервалі 473-543 К оборотно виділяє 

3,7 мас.% H2, а іншими продуктами є MgH2 і Магній тетраборат MgB4H10: 

2 Mg(BH4)2 ↔ MgB4H10 + MgH2 + 2 H2,            (1.33) 

який, проте, може сублімувати при T>498 К. Утворення бор- та магнійвмісних 

побічних продуктів (в основному (BnHn)
2– (n=10; 12) та MgH2/Mg) є можливим при 

вищих температурах. Наприклад, розклад γ-фази Mg(BH4)2 при Т ≈557 К протягом 

70 год призвів до виділення 6,8 мас.% H2 та появи аморфних продуктів складу 

MgxByHz [115]. Однак їх гідрування при Р(H2)=12,5 МПа і Т ≈533 К та ≈553 К 

протягом 11 та 21 год, відповідно, призводило до поглинання тільки 2,5 мас.% H2, 

що свідчить про оборотність лише стадії, що описує рівняння (1.10). З точки зору 

застосування Mg(BH4)2 як ВАМ для ПЕ, значення оборотної ГВСЄ повинно 

стартувати з ≈6 мас.% H2 для стандарних умов. Тому вивчення оборотних реакцій 

розкладу, які описують рівняння (1.10), (1.11) та (1.33), є більш раціональним 

підходом, ніж прагнення уникнути утворення стабільних поліборанів чи їх 

магнієвих солей при вищих температурах розкладу. 

Визначення лімітуючої стадії реакції розкладу-утворення Mg(BH4)2 

використовуючи in situ раманівську та інфрачервону спектроскопію було 
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проведено у роботі [116]. Через велику різницю мас ізотопів характеристичні 

частоти коливань молекулярних груп з атомами Гідрогену і Дейтерію легко 

відрізняються і це часто використовується для вивчення різних міжмолекулярних 

процесів в комплексних гідридах [117]. In situ спостереження перетворень [BH4]
–

→[BH3D]–→[BH2D2]
–→[BD4]

– показало, що ізотопне заміщення атомами Н на D 

може бути можливим двома шляхами: 

[BH4]
– + D2 → [BH3D]– + HD,              (1.34) 

2 [BH4]
– + D2 → 2 [BH3D]– + H2,             (1.35) 

які подібні до реакції (1.15). Стабільність [BH4]
– аніонів по відношенню до 

заміщення H→D у γ-, β- та (ε+β)-фазах Mg(BH4)2 оцінили як γ<(ε+β)<β. Було 

відмічено, що для всіх вивчених фаз Mg(BH4)2 коливання B–H та B–D 

спостерігаються в тому ж самому енергетичному інтервалі, що означає подібне 

оточення атомів і, відповідно ідентичну стабільність B–H зв’язку. Тому ізотопне 

заміщення у різних алотропних модифікаціях Магній борогідриду залежить 

скоріше від властивостей поверхні. Автори [116] припустили, що дифузія атомів 

Дейтерію в об’єм Mg(BH4)2, може бути лімітуючою стадією не тільки у реакціях 

ізотопного обміну, а й в реакціях розкладу-утворення Mg(BH4)2. Тому подальший 

розвиток описаних у підрозділі 1.1 нанотехнологій (включаючи використання 

нанориштування) є актуальним завданням в царині нових високоенергетичних 

матеріалів на основі борогідридів, оскільки вони сприяють досягненню вищих 

значень питомої площі поверхні і пористості, тим самим пришвидчуючи 

вищезгадану стадію дифузії [116, 118]. 

 

1.2 Фізико-хімічні властивості Літій борогідриду 

Комплексні гідриди лужних металів характеризуються високим масовим 

вмістом атомів Гідрогену, що відповідає більш ніж достатній ГВСЄ у ВАМ для 

ПЕ. Це основна причина, чому комплексні гідриди найлегшого серед них – Літію, 

а саме LiNH2 (≈8,8 мас.% H2) і LiBH4 (≈18,5 мас.% Н2) вивчаються багатьма 
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дослідницькими групами. Зокрема, остання сполука – Літій борогідрид при 

термічному розкладі: 

LiBH4 → LiH + B + 
2

3
 H2              (1.36) 

теоретично може виділити близько ≈13,5 мас.% Н2, оскільки LiH є дуже 

стабільним продуктом реакції (аж до 1173 K [119, 120]). Експериментальне 

значення ентальпії реакції (1.36) становить близько ≈68,6 кДж/моль Н2, тому 

значення Т(H2) становить ≈680 K [121]. Результати термічного аналізу LiBH4 

свідчать, що при ≈380 К має місце зміна полімофної модифікації, а саме 

низькотемпературна α-фаза (орторомбічна симетрія, пр. гр. Pnma) переходить у 

високотемпературну β-фазу (гексагональна симетрія, пр. гр. P63mc). Крім того 

остання плавиться при значенні Tm≈550 К. 

У даному підрозділі описано термодинамічні властивості Літій борогідриду 

та композитів на його основі, а також вплив часткового заміщення катіона Li+ та 

заміщення атомів Гідрогену всередині аніона [BH4]
– на швидкість виділення-

поглинання ними газоподібного водню. 

 

1.2.1 Термічна стабільність LiBH4 

Детальне теоретичне дослідження термічної стабільності LiBH4, а також 

найбільш імовірні інтермедіати при його термічній обробці обговорювали в роботі 

[122]. На підставі аналізу властивостей деяких відомих поліборатів лужних 

металів було висунуто припущення, що сполуки LiB3H8, LiB6H6 та LiB12H12 

можуть мати ту ж саму кристалічну структуру, як і CsB3H8 [123], K2B6H6 [124] та 

K2B12H12 [125], відповідно. Стабільність всіх можливих проміжних продуктів, 

таких як Li2BnHn (5≤n≤12), було передбачено з використанням розрахунків ab initio. 

Вихідні сполуки мали різну симетрію залежно від структури кластерів [BnHn]. Для 

сполуки Li2B12H12 теоретичні розрахунки підтверджують кубічну і моноклінну 

симетрію кристалічної структури. На основі розрахованої енергії зв’язування, яка 
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була найбільша для Li2B12H12 з пр. гр. типу P21/n, таку сполуку розглядали як 

найбільш імовірний інтермедіат у реакції розкладу LiBH4. Розрахована ентальпія 

утворення для LiBH4 з орторомбічною симетрією (пр. гр. Pnma) дорівнювала –56 

кДж/моль [126] і тільки для сполуки Li2BnHn (10≤n≤12) були отримані більш 

негативні значення, а саме: –87; –79; –125 КДж/моль для Li2B10H10; Li2B11H11; 

Li2B12H12, відповідно [122]. З урахуванням взаємозв’язку між ΔfHº і часткою 

Гідрогену у сполуці було зроблено висновок, що найімовірнішим інтермедіатом 

серед всіх теоретично можливих повинен бути Li2B12H12, тому загальний процес 

розкладу LiBH4 можна записали так:  

LiBH4 ↔ 
12

1
Li2B12H12 + 

6

5
LiH + 

12

13
H2 ↔ LiH + B + 

2

3
H2.         (1.37) 

У цьому випадку розраховане значення ΔfHº (без врахування поправки на 

величину нульової енергії) та кількість водню, який виділяється під час першої та 

другої стадії становили –56 кДж/моль і ≈10 мас.% Н2 та –125 кДж/моль і ≈4 мас.% 

Н2, відповідно. Найбільш цікавим результатом було те, що розраховане значення 

ΔrHº першої стадії реакції (1.37) виявилось меншим порівняно зі значенням для 

прямого розкладу відповідно до реакції (1.36). Теоретичні розрахунки ΔfHº 

сполуки Li2B12H12 моноклінної симетрії забезпечили верхнє граничне значення для 

термодинамічної стабільності. Крім того, на основі розрахунків фононівської 

густини станів було передбачено, що деформаційні моди Li2B12H12 (пр. гр. P21/n) 

мали б мати нижчі частоти порівняно з LiBH4 (пр. гр. Pnma). Літій борогідрид 

виділяє газоподібний водень вище його Tm і значення теплоти плавлення 

становить 0,078 еВ на формульну одиницю [127], що є близьким до значень для 

Li2BnHn (5≤n≤12). Серед усіх розглянутих найбільш стабільним виявився аніон 

[B12H12]
2– closo-типу: 

12 B + 6 H2 + 2 ē ↔ [B12H12]
2–,              (1.38) 

що передбачає його присутність у реакціях розкладу-утворення LiBH4 як 

обов’язкового інтермедіату. Проте, оскільки в реакціях розкладу борогідридів як 
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правило з’являється також сполука В2Н6 [128], то також був запропонований 

інакший механізм розкладу LiBH4 [129]: 

LiH + B +
2

3
 H2 ↔ LiH +

2

1
B2H6 ↔ Li+H– + 

2

1
(BH3)2 ↔ Li+[BH4]

–.   (1.39) 

У недавній роботі [130] розклад LiBH4 вивчали за допомогою методів XRD 

та MAS NMR при змінній температурі. Отримані результати підтвердили 

утворення трьох нових фаз, які, проте, відрізнялися від теоретично передбачених в 

роботі [122]. Дві фази, умовно позначені як І та ІІ, були утворені в результаті 

часткового розкладу LiBH4 з дещо нижчим, порівняно зі стехіометричним, 

вмістом водню. Це спостереження було пояснено координацією атомів Літію та 

Бору у таких фазах, що нагадувала структуру LiBH4. Однак масив дифракційних 

даних не дозволив зробити повний структурний аналіз для цих двох невідомих 

фаз. Додатково 11В NMR спектроскопія виявила незначний сигнал при δ(11B) ≈ –

3.5 ppm (0.3 %), який було віднесено до третьої нової фази. Швидше за все, її 

виникнення пов’язане з утворенням комплексу між водою і Літій борогідридом, 

що неможливо було виявити за допомогою XRD. 

В експериментальній роботі [131] термодинамічні параметри реакції (1.36) 

були чітко визначені за рівнянням Вант-Гоффа: ΔrHº = 74 кДж/моль H2 і ΔrSº = 115 

Дж/(К·моль Н2). Це означає, що значення Td для LiBH4 при P(H2) 0.1 МПа повинне 

становити 643 К. Більше того, необоротність реакції (1.36) та її мала швидкість 

стимулює пошук нових технологій для зміни термодинамічних та кінетичних 

параметрів реакції розкладу LiBH4. 

 

1.2.2 Реакційні гідридні композити на основі LiBH4 

Зрозуміло, що гідриди можуть також хімічно реагувати між собою за умови, 

якщо реакція є екзотермічною. Значення ΔrHº реакції залежить від вибору 

вихідних реагентів-гідридів, тому такий підхід дає можливість продукувати новий 

гідридний матеріал, так званий «реакційний гідридний композит» (РГК). Якщо 
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така реакційна суміш з якогось гідриду (з низькою молярною масою та з високим 

вмістом водню) і LiBH4 матиме менше значення Td, і в той же час, володітиме 

високим значенням ГВСЄ, то такий підхід РГК міг би наблизити новоутворені 

композити на основі LiBH4 до ефективних ВАМ для ПЕ. 

Одним з найбільш відомих прикладів РГК є суміш LiBH4 та MgH2 (r = 2:1) 

[132], яка розкладається відповідно до рівняння: 

LiBH4 + 
2

1
MgH2 ↔ LiH + 

2

1
MgB2 + 2 H2.            (1.40) 

Результатом реакції (1.40) є продукування до ≈11.5 мас.% H2 і відносно вихідної 

маси РГК більше 9 мас.% H2 реагувало оборотно. Термодинамічні властивості 

такої реакції були оцінені за рівнянням Вант-Гоффа: ΔrHº = 40,5 кДж/моль H2 і 

ΔrSº = 81,3 Дж/(К·моль Н2). Отримані дані показують, що реакція (1.40) може 

відбуватись за температури 498 К і Р(Н2) 0,1 МПа. Оскільки значення Peq для 

системи MgH2–Mg є вищим, ніж для РГК на основі LiBH4 та MgH2 при Т>633 К, то 

це означає, що реакція (1.40) має бути підкоректована до наступного вигляду: 

LiBH4 + 
2

1
Mg → LiH + 

2

1
MgB2 + 

2

3
H2.            (1.41) 

Відомо, що гідрування металічного магнію є екзотермічною реакцією, тому 

значення ΔrHº для реакції (1.41) повинно бути меншим ніж для реакції (1.40). 

Теоретично були передбачені також інші хімічні реакції [133]: 

4 LiBH4 + MgH2 → 4 LiH + MgB4 + 7 H2,            (1.42) 

7 LiBH4 + MgH2 → 7 LiH + MgB7 + 
2

23
H2.            (1.43) 

Розраховані методом DFT значення ΔrHº реакцій (1.42) і (1.43) становили, 

відповідно 53,5 і 55,1 кДж/моль H2. Однак на практиці максимальні значення 

ГВСЄ, а саме ≈12,5 і ≈13,0 мас.% H2 для реакцій (1.42) і (1.43), відповідно не 

спостерігались. 

Наступний добре відомий приклад ГРК з подібними очікуваннями є суміш 

LiBH4 та CaH2 (r=6:1): 
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6 LiBH4 + CaH2 → 6 LiH + CaB6 + 10 H2.            (1.44) 

Оцінка реакції (1.44) методом DFT показала, що така хімічна взаємодія, з 

розрахованим значенням ∆rHº = 47,0 кДж/моль H2, може відбутись на практиці і 

теоретично можна отримати ≈12 мас.% H2. 

Цікаво, що суміш двох комплексних гідридів Літію, а саме LiBH4 та LiNH2 

(r=1:2), експериментально може продукувати до ≈7,8 мас.% H2 при 522 K і Р(Н2) = 

0,1 МПа [134,135]: 

LiBH4 + 2 LiNH2 → Li3BN2 + 4 H2.             (1.45) 

Розраховане значення ∆rHº становило ≈24 кДж/моль H2 і теоретично було 

передбачено ≈11,9 мас.% H2 [133]. Проте на практиці було виявлено утворення 

нестабільного інтермедіату Li4BN3H10 (пр. гр. I213 [136]), який розкладається уже 

при кімнатній температурі. 

Зрозуміло, що гідриди перехідних металів демонструють нижчі значення 

ГВСЄ по відношенню до гідридів лужних металів. Однак, з термодинамічної 

точки зору було б цікаво проаналізувати властивості нових РГК на основі LiBH4 

щонайменше з такими двома гідридами, а саме ScH2 та TiH2 (r = 2:1). Результати 

DFT розрахунків, отримані в теоретичній роботі [133], показали перспективність 

такої ідеї. Теоретичні результати показали, що реакція: 

LiBH4 + 
2

1
ScH2 → LiH + 

2

1
ScB2 + 2 H2            (1.46) 

може продукувати ≈8,9 мас.% H2, а розраховане значення ∆rHº становило 34,7 

кДж/моль H2. Подібну реакцію запропоновано також для РГК на основі LiBH4 та 

TiH2: 

LiBH4 + 
2

1
TiH2 → LiH + 

2

1
TiB2 + 2 H2.            (1.47) 

Розрахунки методом DFT прогнозували ∆rHº = 6,5 кДж/моль H2 та значення ГВСЄ, 

яке могло досягнути 8,7 мас.% H2. 

Цікавим є також РГК на основі LiBH4 з вуглецевими матеріалами. 

Розрахунки у роботі [133] показали, що для таких композитів, значення ∆rHº ≈31,8 
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кДж/моль H2, а ГВСЄ може досягати ≈12,0 мас.% H2 при реалізації наступної 

реакції: 

LiBH4 + C → LiBC + 2 H2.              (1.48) 

На практиці для реакції (1.48) були використані багатостінні вуглецеві нанотрубки 

(БСВНТ) [137]. Композити з масовим співвідношенням (мас. сп.) LiBH4:БСВНТ як 

2:1; 1:1 і 1:2 були приготовлені у кульовому млині і показали значення Т(Н2) ≈733 

K; ≈648 K та ≈ 633 K при значеннях ГВСЄ ≈11,0; ≈8,55 та ≈6,0 мас.% H2, 

відповідно. Жодних вуглеводнів не було виявлено серед продуктів розкладу таких 

композитів, що очікувалося, зважаючи на співвідношення вихідних компонентів. 

За допомогою XRD методу для композиту з мас. сп. LiBH4:БСВНТ як 1:2 серед 

продуктів розкладу та помолу було ідентифіковано ряд кристалічних сполук, а 

саме Li2C2, LiOH та LiH. Ці експериментальні результати дали можливість 

запропонувати такий механізм реакції розкладу: 

LiBH4 + C → 
2

1
Li2C2 + B + 2 H2 → LiH + C + B + 

2

3
H2.         (1.49) 

На сьогоднішній день зроблено багато спроб приготувати та розкласти 

композити на основі LiBH4 та різних вуглецевих нанооб’єктів, однак для жодного 

випадку не пояснено механізм реакції розкладу-утворення. Не зважаючи на це, 

вуглець пробували використати у відомих РГК. Наприклад методом DFT було 

розраховано перебіг реакції: 

LiBH4 + 
2

1
MgH2 + C → 

2

1
MgB2C2 + LiH + 2 H2.           (1.50) 

Теоретичні результати показали значення ∆rHº ≈39,9 кДж/моль H2 та значення 

ГВСЄ ≈8,6 мас.% H2 [133]. Наступним прикладом може бути реакція: 

LiBH4 + 
2

1
CaH2 + C → 

2

1
CaB2C2 + LiH + 2 H2.           (1.51) 

З термодинамічної точки зору реакція (1.51) є досить перспективною, оскільки 

розраховане значення ∆rHº становить ≈45,9 кДж/моль H2, а величина ГВСЄ – 7,3 

мас.% H2.  
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Окрім того, було теоретично проаналізовано РГК на основі LiBH4, ScH2 та 

вуглецю. При цьому розглядалися дві можливі реакції розкладу таких РГК: 

LiBH4 + 
2

1
ScH2 + 

2

1
C → 

2

1
ScB2C + LiH + 2 H2           (1.52) 

LiBH4 + 
2

1
ScH2 + C → 

2

1
ScB2C2 + LiH + 2 H2           (1.53) 

Для реакції (1.52) і (1.53) значення ГВСЄ були ще нижчими (7,9 і 7,0 мас.% H2, 

відповідно), проте розраховане значення ∆rHº (37,6 і 36,9 кДж/моль H2, відповідно) 

було досить близьким до вимог, які ставляться до ВАМ для ПЕ. 

Проаналізувавши розраховані значення ∆rHº та ГВСЄ для реакцій (1.40-

1.53), тільки три з них, а саме (1.45), (1.46) і (1.48), можна розглядати як такі, що 

теоретично відповідають вимогам до ВАМ для ПЕ (рис. 1.4). Для таких хімічних 

реакцій взаємодії між LiBH4 і LiNH2, LiBH4 і ScH2, а також LiBH4 і вуглецю можна 

розглядати як певний компроміс між їх термодинамічними властивостями і 

кількістю виділеного водню. 
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Рис. 1.4. Значення ∆rHº реакцій (1.40-1.53), розраховані без врахування 

поправки на нульову енергію [133] при 300 K на 1 моль H2 відносно їх 

теоретичних значень ГВСЄ. Виділена сірим кольором область відповідає вимогам 

до ВАМ для ПЕ. 
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1.2.3 Вплив добавок на реакцію розкладу LiBH4 

Експериментальні роботи Богдановича і Швікарді [138], які засвідчили 

пришвидшення оборотного розкладу комплексних гідридів, і зокрема LiBH4 в 

присутності добавок на основі сполук Титану, стали початком нового напрямку 

досліджень. З того часу була отримана значна кількість результатів щодо впливу 

різних добавок як для чистого Літій борогідриду, так і для РГК на його основі. 

Схематично каталітичний механізм для реакції між LiBH4 та добавкою MXn (M – 

метал з валентністю n; X – галоген) може бути записаний такими хімічними 

перетвореннями: 

n LiBH4 + MXn → n LiX + M(BH4)n → n LiX + MBn+ 2n H2 → 

→ MXn + n LiH + n B + 2n H2              (1.54) 

Однак через високу реакційну здатність LiBH4 підібрати добавку, яка б хімічно не 

взаємодіяла з ним під час оборотної реакції розкладу, є нелегко. У більшості 

випадків використані добавки поводились скоріше не як каталізатори, а як 

реагенти, з яких в кінцевому результаті утворювались нові продукти реакції.  

Так, при введенні добавки TiCl3 [139] утворення Ti(BH4)3 не було 

підтверджено, проте наявність LiCl наштовхувало на думку про твердофазну 

реакцію між LiBH4 та TiCl3. Більше того, вперше було показано, що твердий LiCl 

може розчинятись у об’ємі β-фази LiBH4 при значеннях Т = 373–518 K [139,140]. 

Механізм хімічної взаємодії між LiBH4 та TiCl4 був запропонований ще в 

далекому 1949 році у [141]: 

4 LiBH4 + TiCl4 → Ti(BH4)3 + 4 LiCl + 
2

1
B2H6 + 

2

1
H2.          (1.55) 

Було зроблено висновок, що значення Тd (Ti(BH4)3) становить ≈298 K, тобто 

Ti(BH4)3 розкладається вже за кімнатної температури та нормального тиску, 

виділяючи при цьому водень і сліди диборану. Виходячи з такого пояснення, 

механізм подібний до реакції (1.54) був запропонований для взаємодії між LiBH4 
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та добавками MgCl2 [142], MnCl2 [143] і ZnF2 [144]. Окрім того, хімічна реакція 

між металом та LiBH4 є термодинамічно вигідною, зокрема для Al і Cr [145]: 

LiBH4 + M → MB2 + 2 LiH + 3 H2  (M = Al, Cr).         (1.56) 

При цьому в експериментальних роботах [146, 147] показано, що Алюміній 

диборид утворювався і зникав протягом оборотної реакції розкладу Літій 

борогідриду. Тому це може бути першим прикладом дійсно каталітичного 

процесу, коли дисоціація водню на атоми і рекомбінація атомів Гідрогену 

прискорювалась в присутності металічного алюмінію на поверхні LiBH4. 

У випадку РГК на основі LiBH4 добавки реагують з Літій борогідридом 

подібним чином [148, 149], хоча інший гідрид у складі РГК може спричиняти 

додатковий кінетичний ефект [150–152]. Наприклад, вплив добавки TiO2 на 

розклад LiBH4 може бути аналогічним як для MgH2. Зокрема, у роботі [153] було 

показано, що рутил рівномірно розподілений на поверхні MgH2, може сприяти 

гідруванню металічного магнію, що пояснюється збільшенням швидкості дифузії 

атомів Гідрогену в об’єм металу. В іншій експериментальній роботі [154] було 

знайдено, що анатаз є більш ефективним порівняно з рутилом через вище 

значення питомої площі поверхні, що у свою чергу визнгачало рівномірніший 

розподіл активних центрів по поверхні MgH2. Після помолу композиту складу 

LiBH4–MgH2–Ti{OCH(CH3)2}4 (r=2:1:0,1) у кульовому млині був знайдений TiO2 у 

модифікації анатаз, а як продукти термічного розкладу були ідентифіковані Ti2O3 і 

TiB2, які залишались стабільними під час оборотної реакції утворення Літій 

борогідриду [151]. Методом Х-променевої фотоелектронної спектроскопії (XPS, 

анг. X-ray photoelectron spectroscopy) було доведено, що відновлення до Ti(III) 

було пов’язане з дифузією сполук на основі Титану з поверхні в об’єм композиту. 

Тому було запропоновано, що потенційно покращити кінетику оборотної реакції 

розкладу LiBH4 можуть два основні фактори, а саме: 1) сприяння гетерогенній 

нуклеації MgB2; 2) зростання площі міжфазної поверхні через «удосконалення» 

зерен. Вплив добавок і покращення якості мікроструктури у композиті LiBH4–
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MgH2 було вивчено у [152]. Бориди перехідних металів (наприклад, ZrB2, ScB2, 

VB2 та TiB2) характеризуються такою ж кристалічною структурою гексагональної 

симетрії, як і для MgB2, з дуже малим (≈0,1-3,0%) неузгодженням по напрямку та 

між площинами. Цей факт є необхідною умовою для гетерогенної нуклеації MgB2, 

оскільки зниження міжфазної енергії спричинено введенням добавок, тобто 

боридів металів. Однорідний розподіл по поверхні і достатня кількість добавки 

були визнані основними причинами дієвої гетерогенної нуклеації MgB2. Однак, 

через відсутність змін швидкості лімітуючих стадій абсорбції (модель скорочення 

об’єму) та десорбції водню (одновимірний ріст контрольований по міжфазних 

границях), використані добавки не можна вважати каталізаторами. 

 

1.2.4 Системи LiBH4–LiNH2 та LiBH4–LiNH2–MgH2 

Композити системи LiBH4–LiNH2 (r = 1:2) були експериментально вивчені в 

роботах [134, 135]. Було підтверджено реалізацію механізму реакції (1.45), а 

кількість виділеного водню була експериментально визначена як 7,9-9,5 мас.% H2 

[155]. В той час, коли реакція розкладу LiBH4 протікає при Т ≈ 800 К, розклад 

композиту LiBH4–2LiNH2 потребує нижчої температури на 150 К, тобто Т ≈650 К. 

Екзотермічний ефект, який спостерігався при дещо вищому значенні Т під час 

розкладу такого, скоріше за все міг бути зумовлений твердненням продукту, а не 

екзотермічною реакцією розкладу самого композиту. 

Можливість двостадійної реакції поглинання водню сполукою Li3N з 

утворенням LiNH2 + 2 LiH з теоретичним значенням ГВСЄ ≈10,4 мас.% H2 було 

показано в роботі [156]: 

Li3N + 2 H2 → Li2NH + LiH + H2 ↔ LiNH2 + 2 LiH.          (1.57) 

Однак, виявилося, що на практиці тільки друга стадія процесу може бути 

оборотною і виділяти близько ≈5,2 мас.% H2. Виключаючи додатковий LiH в цій 

оборотній стадії: 

LiNH2 + LiH ↔ Li2NH + H2              (1.58) 
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Отримаємо, що значення ГВСЄ зростає до ≈6,5 мас.% H2. Відмітимо, що реакції 

(1.57 і 1.58), були найпершими серед запропонованих при детальному дослідженні 

системи LiBH4–LiNH2 [157, 158]. 

Дослідження складу газової суміші, яка виділяється під час розкладу 

композитів складу (LiBH4)1-x(LiNH2)x, було виконано в роботі [157]. 

Експериментально було встановлено, що при значенні х=0,667, що відповідає 

композиту складу LiB0,33N0,67H2,67, може бути отримана максимальна кількість 

водню і мінімальна кількість аміаку. Одержані результати підтвердили, що при 

≈523 К газова суміш, яка була виділена з розплавленого композиту LiB0,33N0,67H2,67 

містить ≈11,0 мас.% H2 і ≈ 1,6 мас.% NH3. Експериментально було встановлено, 

що нижче температури ≈483 К, газоподібний водень може бути отриманий з 

мізерною або нульовою кількістю аміаку. Тож розділення суміші газів було 

успішно реалізовано шляхом включення до композиту LiB0,33N0,67H2,67, невеликої 

кількості благородного металу (Pd чи Pt) [158]. Наприклад, в зразках 

LiB0,33N0,67H2,67, з 0,29 мол.% Pt, значення Т(Н2) було знижено на 90 К, тому 

виділення чистого водню стало можливим при температурі ≈388 К, а значне 

виділення водню починається при ≈423 К. Подібний ефект спостерігався також 

для композиту Li4BN3H10 в присутності добавки NiCl2 [159]. За відсутності 

каталізатора такий композит при Т>513 К одночасно виділяє приблизно рівні маси 

H2 і NH3. Результатом введення NiCl2 як каталізатора реакції розкладу є 

зменшення на 122 К значення Т(Н2), в той час як виділяється аміак при значно 

вищій температурі. Цей результат чітко доводить, що для композитів складу 

(LiBH4)1-x(LiNH2)x більш правильніше було б говорити про дві окремі реакції 

розкладу – з виділення водню чи аміаку, які у відсутності каталізатора 

починаються за приблизно одинакової температури. Механізм, за яким благородні 

метали сприяють виділенню водню, на даний час є спекулятивним. Результати 

калориметричних вимірювань показують, що використані добавки не викликають 

великих змін в термодинаміці, тим самим підтримуючи думку, що причиною 
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покращення виділення водню є головно пришвидшення реакції за низьких 

температур. 

Наступним прикладом є складний трикомпонентний композит [159–161], що 

складається з двох комплексних гідридів – LiBH4 і LiNH2 та подвійного 

металогідриду MgH2, що на практиці показав непогані властивості як для ВАМ 

для ПЕ. У роботі [159] композит LiBH4–LiNH2–MgH2 був обраний у стехіометрії 

1:2:1, що пояснюється такими факторами: 1) складові гідриди і їх бінарні суміші 

володіють високими значеннями ГВСЄ; 2) суміші, що містять MgH2, як відомо, 

пригнічують вивільнення аміаку з N-вмісних комплексних гідридів; 3) 

потенційним продуктом розкладу сумішей, які містить елементи Магній, Бор та 

Нітроген у стехіометріїі 1:1:2 є відома стабільна і легка сполука Li–Mg–B–N. 

Експериментальні результати показали, що розклад для такої складної системи 

описується унікальним механізмом, який не є компіляцією відомих реакцій 

розкладу відповідних бінарних сумішей, а саме: 

3 LiNH2 + LiBH4 → Li4BN3H10,             (1.59) 

2 Li4BN3H10 + 3 MgH2 → 3 Mg(NH2)2 + 2 LiBH4 + 6 LiH,         (1.60) 

2 Li4BN3H10 + 3 MgH2 → 3 Li2Mg(NH)2 + 2 LiBH4 + 6 H2,         (1.61) 

Mg(NH2)2 + 2 LiH ↔ Li2Mg(NH)2 + 2 H2,            (1.62) 

3 Li2Mg(NH)2 + 2 LiBH4 → 2 Li3BN2 + Mg3N2 + 2 LiH + 6 H2,        (1.63) 

2 Li3BN2 + Mg3N2 + LiBH4 → 3 LiMgBN2 невідоба фаза + 4 LiH,          (1.64) 

LiMgBN2 невідоба фаза → LiMgBN2,             (1.65) 

2 LiH → Li + H2.                (1.66) 

Реакції (1.59) і (1.60) є механохімічними і реалізуються під час помолу і значенні Т 

≈373 К, коли Li4BN3H10 плавиться. Подальший нагрів до 453 К призводить до 

виділення водню ≈2,0 мас.% H2, що відповідає рівнянню (1.61). В інтервалі 

температур 453-498 К кількість виділеного водню зростає до ≈4,0 мас.% H2 

завдяки протіканню реакції (1.62). Наступна порція водню виділеного при 

нагріванні від 528 до 648 К, що відповідає рівнянню (1.63). Таким чином, загальна 
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кількість виділеного водню складала ≈8.2 мас.% H2, оскільки перетворення при 

подальшому нагріванні до 758 К описуються рівняннями (1.64) і (1.65). І, нарешті 

остання порція водню при 773-848 К відповідно до реакції (1.66), тобто 

врезультаті розкладу стабільного LiH. Завдяки експериментальним і теоретичним 

результатам в роботі [159] було запропоновано автокаталітичний механізм 

процесу, який грунтувався на наборі спарених допоміжних реакцій, які 

продукують гомогенізовану іонну рідку фазу (Li4BN3H10) та речовини для 

подальшої оборотної реакції зберігання водню, як наприклад у рівнянні (1.62). 

Для того щоб встановити вплив MgH2 на розклад трикомпонентних систем, 

композит складу LiBH4(LiNH2)2(MgH2)x (0≤x≤1) був вивчений авторами роботи 

[160]. Композит LiBH4(LiNH2)2(MgH2) показав на практиці найменшу кількість 

виділеного аміаку (<0,1 мас.% NH3) і найбільшу кількість водню (≈4,0 мас.% H2) 

при значенні Т ≈ 433 К. Трикомпонентні композити системи LiBH4–Mg(NH2)2–LiH 

зі значенням r= 0,05:1:2; 0,1:1:2; 0,2:1:2 та 0,3:1:2 були ретельно досліджені у 

роботі [161]. Шляхом додавання невеликої кількості LiBH4 фактично були суттєво 

покращені кінетичні та термодинамічні властивості бінарної системи Mg(NH2)2–

LiH. Виділення водню за температури ≈413 К і його поглинання за температури 

≈373 К прискорилося у два рази, в той час як значення температури при Peq = 0,1 

МПа зменшилось на 30 К, тобто до ≈343 К. 

В загальному характеристики бінарної системи LiBH4–LiNH2 можуть бути 

описані рівнянням, запропонованим у новаторській роботі [162]: 

x

y
M1Hx + M2(NH2)y → 

x

y
 M1(NH)x/2 + M2(NH)y/2 + y H2          (1.67) 

де M1 і M2 – лужні чи лужно-земельні метали. В основі підходу лежить так званий 

«електронний донорно-акцепторний механізм», тобто взаємодія між аніоном [H]– 

у іонних гідридах (наприклад LiH, NaH) чи частково негативно зарядженим 

атомом Гідрогену – [H]δ– у комплексних гідридах (наприклад [BH4]
–, [AlH4]

–) з 
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частково позитивно зарядженим атомом Гідрогену [H]δ+ у ковалентних гідридах 

(наприклад LiNH2, NH3, H2S): 

[H]δ+ + [H]δ– → 2 [H]0 → H2.              (1.68) 

Такий механізм забезпечує раціональне пояснення дестабілізації металогідридів з 

енергетичної точки зору і може бути використаний як теоретичний критерій при 

відборі потенційного ВАМ з заданими властивостями. 

 

1.2.5 Часткове заміщення катіона Літію у LiBH4 

У недавній експериментальній роботі [126] було показано, що тетрагональна 

конфігурація аніона [BH4]
– у борогідридах є сильно деформована. Аналіз 

електронної структури і лінійних операторів ефективного заряду ядра (Zeff) 

показали, що у LiBH4 атоми Літію є іонізовані, тобто знаходяться у вигляді 

катіонів Li+. Атом Бору є sp3-гібридизований і утворює ковалентні зв’язки з 

оточуючими атомами Гідрогену. Частоти акустичних фононів, які відповідають 

диформаційним і валентним коливанням зв’язків B–H у аніоні [BH4]
–, показали 

міцне зв’язування атомів Бору з атомами Гідрогену. Такі властивості зв’язку є 

очікувані, щоб бути дуже міцними навіть при високих значеннях Т, але уже в 

гексагональній симетрії (пр.гр. P63mc). Було запропоновано, що компенсація 

заряду аніона [BH4]
– катіоном Li+ є ключовим елементом для стабільності 

внутрішнього зв’язування аніонів та катіонів у LiBH4. З огляду на це, зменшення 

перенесенням заряду в результаті часткового заміщення атомів Літію іншими 

легкими металами було б ефективним фактором для зменшення термодинамічної 

стабільності всієї сполуки LiBH4. 

Вперше кореляція між частотами коливань у аніоні [BH4]
– і значенням Tm 

для сполук MBH4 (M=Li, Na, K) були запропоновані у роботі [163] (рис. 1.5). 

Валентні моди (v1 та v3) пов’язані зі зміною у відстані між атомами Бору та 

Гідрогену, а деформаційні (v2 та v4) – за рахунок зміни валентних кутів H–B–H. 
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Рис. 1.5. Зображення коливань у аніоні [BH4]
–, В ≡ Х і Н ≡ Y1, Y2, Y3, Y4 [163]. 

 

Виявлено, що у раманівських спектрах лінії частота деформаційної моди ν2 

зменшується у послідовності LiBH4NaBH4>KBH4>RbBH4>CsBH4. Практично 

ідентична нерівність NaBH4>KBH4>RbBH4>CsBH4 спостерігається також для 

частот валентної моди ν1. Дещо менше значення частоти ν1 для LiBH4 порівняно з 

NaBH4 та KBH4 було пояснене меншою густиною структури з орторомбічною 

симетрією [164] порівняно з кубічною симетрією (пр. гр. Fm 3 m) структур NaBH4 і 

KBH4. Очевидно метали першої групи Періодичної таблиці мають однаковий тип 

впливу на аніони [BH4]
–, який, проте, різниться за величиною. Тож очікується 

отримати лінійну залежність між параметрами катіонів лужними металами та 

частотами коливань аніонів [BH4]
– у відповідних борогідридах. 

Профілі DSC для борогідридів лужних металів, а саме Li, Na та K, в процесі 

нагрівання до 900 К при Р(Н2)=0,1 МПа були експериментально отримані у роботі 

[163]. Приймаючи до уваги наявність ендотермічних піків тільки для процесу 

плавлення відповідних сполук (структурні перетворення відбуваються при ≈380 K 

для LiBH4; ≈10 К для NaBH4 і ≈1,5 K для KBH4), можна зробити висновок, що 

значення Tm зростає у напрямку LiBH4<NaBH4<KBH4 (рис. 1.6). Подібна 

залежність характерна також для значень Td. Оскільки для борогідридів лужних 

металів зменшення частот валентної ν1 та деформаційної ν2 мод супроводжується 

збільшенням значень Tm і Td в послідовності LiBH4<NaBH4<KBH4<RbBH4<CsBH4, 

то можна зробити висновок, що для зниження Td борогідридів металів в їх склад 

потрібно вводити катіон меншого розміру або з вищою валентністю і більшою 
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електронегативністю. Тому характер кривих, наведених на рис.1.6 можна 

пояснити невеликою зміною в параметрах кристалічної комірки борогідридів як 

сумарний результат взаємодій різного роду між катіоном та аніоном у таких 

поляризованих хімічних сполуках. 
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Рис. 1.6. Залежність експериментальних значень Tm та Td борогідридів 

лужних металів MBH4 (M ≡ Li, Na, K, Rb та Cs) [11]. 

 

У роботі [165] повідомляється про кореляцію між Td і електронегативністю 

за Полінгом (χp) експериментально виявлену для борогідридів рідкісноземельних 

чи перехідних металів М, M(BH4)n. Крім того, також було показано хорошу 

кореляцію між розрахованим значенням ΔrHº для реакції розкладу M(BH4)n та 

спостережуваним значенням Td, що можна використати для передбачення 

стабільності борогідридів. Іншими словами, термічна стабільность LiBH4 

(значенням Td) може бути зменшена шляхом часткового заміщення катіона Li+ на 

катіон іншого легкого металу з більшим значенням χp, що призводить до 

послаблення зв’язків B–H в аніоні [BH4]
–. 

На сьогодні існує декілька експериментально підтверджених прикладів 

часткового заміщення катіона Li+ в Літій борогідриді, зокрема з утворенням 

LiK(BH4)2 [165-167], LiCa(BH4)3 [168] та LiSc(BH4)4 [169]. Проте, як показали 

результати, це не призвело до пониження значення Td, оскільки значення χp 
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катіона не зменшувалося, а навпаки – дещо зростало. Тому часткове заміщення 

Літію легким перехідним металом, що теоретично могло б дестабілізувати LiBH4, і 

тим самим, привести умови його розкладу до вимог ВАМ для ПЕ, потребує 

подальших ґрунтовних досліджень [170]. 

 

1.2.6 Заміщення атомів Гідрогену в аніоні [BH4]– 

Подібно, як реалізується часткове заміщення катіона, аналогічний підхід 

можна застосувати і для аніона [BH4]
–. Враховуючи радіуси аніонів [F]–, [H]–, [Cl]–, 

[Br]–, [BH4]
– та [I]–, які становлять 1,29; 1,40; 1,81; 1,96; 2,05 та 2,20 Å відповідно, 

теоретично можливим є часткове заміщення аніону [BH4]
– на галогенід-іони. 

Однак на практиці такий підхід не призводив до зменшення Тd гідриду, а 

враховуючи зменшення кількості аніона [BH4]
–, значення ГВСЄ було досить 

низьким. Оскільки атоми Гідрогену і Флуору є дуже близьким за значенням 

атомарного радіуса (0,53 та 0,42 Å, відповідно), заміщення типу H→F всередині 

аніона [BH4]
– теоретично також може бути можливим. Такий тип заміщення було 

реалізовано з утворенням так званих «борофторидогідридів», які у більшості 

випадків характеризуються тією ж кристалічною структурою, що й відповідні їм 

борогідриди. Однак термодинамічні властивості таких сполук можуть 

змінюватися поступово залежно від ступеня атомарного заміщення. Наприклад, 

безпосередня взаємодія газоподібного водню з сумішшю металічних натрію та 

магнію або NaF і Mg дозволяла синтезувати, відповідно сполуки NaMgH3 чи 

NaMgH2F, обидві з орторомбічною симетрією [171]. Іншим прикладом є 

Na3AlH2F4, утворений з NaF та металічного алюмінію в присутності TiF3 [172]. 

Для сполук NaMgH3-xFx значення ΔfHº зростало зі збільшенням величини x [173], 

тоді як у випадку сполуки Na12Al4H24-xFx спостерігалася протилежна залежність. 

Тому зміну значення ΔfHº для сполук з атомарним заміщенням H→F всередині 

аніона [BH4]
– було б також цікаво спостерігати на практиці починаючи з LiBH4 і 

закінчуючи LiBF4. 
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Реакція розкладу LiBH4 в присутності допуючого аніона [F]– була 

теоретично вивчена методом ab initio в роботі [174]. Розраховані параметри 

елементарної комірки для LiBH4 добре узгоджувались з експериментальними (пр. 

гр. Pnma, a = 57,17858(4), b = 54,43686(2), c = 56,80321(4) Å [175]). Згідно з 

результатами розрахунків, заміщення H→F можливе як під час синтезу LiBH4 з 

утворенням LiBH4-xFx, так і під час його розкладу (продуктом є LiH1-yFy). Щоб 

провести теоретичне моделювання реакції розкладу F-заміщених похідних LiBH4, 

були логічно сконструйовані надкомірки типу 1×2×1 для LiBH4 (48 атомів, брутто-

формула Li8B8H32) та для LiH (16 атомів, Li8H8), а також елементарна комірка α-

фази бору з 12-ти атомів. Було представлено на розгляд п’ять таких реакцій для 

розкладу Li8B8H32–xFx (x=1-4): 

Li8B8H32–xFx → Li8H8–xFx + 8 B + 12 H2,            (1.69) 

Li8B8H32–xFx → Li8–xH8–x + LixFx + 8 B + 12 H2,           (1.70) 

Li8B8H32–xFx → Li8H8 + 
3

x
 BF3 + (8–

3

x
) B + (12–

2

x
) H2,          (1.71) 

Li8B8H32–xFx → Li8H8 + HxFx + 8 B + (12–x) H2,           (1.72) 

Li8B8H32–xFx → Li8H8 + 8 B + 
2

x  F2 + (12–
2

x
) H2.           (1.73) 

В цих реакціях відбувається часткове заміщення H→F у LiH. Крім того, показано 

можливість взаємодії аніону [F]– з катіоном Li+ з виділенням фази LiF, а також з 

атомами Бору чи Гідрогену, результатом чого є генерування газоподібних BF3 чи 

HF, відповідно. Окрім того, теоретично розглядалася можливість утворення 

газоподібного F2. Розраховані значення ΔrHº для розкладу Li8B8H32–xFx (x=1-4) 

залежно від ступеня заміщення H→F наведені на рис.1.7. Як свідчать наведені 

результати, реакції (1.69) і (1.70) є більш термодинамічно вигідними порівняно з 

перетвореннями (1.71), (1.72) та (1.73). Це означає, що можливість утворення 

таких газоподібних флуорвмісних сполук як BF3, HF та F2 під час розкладу 

Li8B8H32–xFx (x=1-4) повинна бути виключена. Тенденція зменшення значення ΔrHº 
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реакції (1.69) зі зростанням ступеня заміщення H→F може бути пояснена на 

прикладі Li8B8H32–xFx та Li8H8–xFx. Значення ΔrHº розкладу цих флуорзаміщених 

гідридів є більш негативні порівняно з незаміщеними аналогами, а саме Li8B8H32 

та Li8H8. При цьому зменшення у випадку Li8H8–xFx за абсолютною величиною є 

більшим порівняно з Li8B8H32–xFx. Розраховані значення ΔrHº для розкладу LiBH4 з 

та без врахування нульової енергії становили 60,9 і 77,7 кДж/моль H2, відповідно, 

що добре узгоджується з результатами робіт [119–121, 126, 131] і, тим самим, 

всиляє довіру до теоретичних кривих представлених на рис.1.7. 
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Рис. 1.7. Розраховані значення ΔrHº для розкладу Li8B8H32–xFx (x=1-4) в 

залежності від ступеня заміщення H→F відповідно до рівнянь (1.69–1.73) [174]. 

 

Щоб змоделювати тверді розчини LiBH4 та LiBF4, у роботі [176] розробили 

розрахунковий метод, який включав такі кроки: (1) класифікація за 

еквівалентностю симетрії для всіх можливих конфігурацій отриманих при тому ж 

самому вмісті атомів Флуору; (2) повна оптимізація геометрії для розрахунку 

коливальних та термодинамічних властивостей хімічних сполук Li–B–H–F; (3) 

розрахунок значень ΔrHº, ΔrSº і ΔrGº для реакції: 
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(1−
16

a
) LiBH4 + 

16

a
 LiBF4 → 1

4
 Li4B4H16−aFa           (1.74) 

Значення змінної a (0≤a≤16) показує число атомів Флуору, які можуть замістити 

атоми Гідрогену в аніоні [BH4]
–. Квантово-механічні розрахунки утворення 

композитів в результаті змішування LiBH4 та LiBF4 були використані, щоб 

розрахувати залежність приросту ΔmixHº (рис.1.8) шляхом термодинамічного 

моделювання згідно з рівнянням: 

ΔmixHº = x(1 − x)[L0 + L1(2x − 1)].             (1.75) 
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Рис. 1.8. Розрахований приріст ΔmixHº при змішуванні LiBH4 і LiBF4 як 

функція композиційного складу мол. ч. х(LiBF4) твердого розчину LiBH4–LiBF4 

орторомбічної симетрії за температури 298 K і тиску 0,1 МПа [176]. 

 

Тут x – це мольна частка (мол. ч.) LiBF4 в суміші, а L0 і L1 – параметри взаємодії, 

значення яких рівне 62,438 і −9,750 кДж/моль, відповідно. Основний висновок цієї 

теоретичної роботи це те, що за кімнатної температури значення ΔmixHº для всіх 

композицій від чистого борогідриду до чистого борофториду були додатніми. 

Такий факт підтверджує відсутність утворення змішаних сполук в системі LiBH4–

LiBF4 за вищезгаданих умов.  
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Однак на практиці сполука LiBH4-xFx була ідентифікована у композиті LiF–

MgB2 методом FT-IR спектроскопії [177]. Тому можливе заміщення атомів 

Гідрогену атомами Флуору в аніоні [BH4]
– має ще не раз бути перевірено на 

практиці різними експериментальними методами та для тих самих композитів, 

синтезованих за різних умов. На сьогодні вже експериментально доведено 

атомарне заміщення H→F всередині аніонів [BH3OH]– [178], [BH3OR]– [179] та 

[BH3NH2]
– [180]. 

 

Висновки до підрозділу 1.2 [11] 

Літій борогідрид володіє найвищим значенням ГВСЄ серед усіх відомих 

комплексних гідридів лужних металів [11]. Однак продуктами реакції його 

розкладу в умовах наближених до навколишнього середовища є дуже стабільні 

хімічні сполуки, що є основною причиною необоротності такої реакції. Композити 

приготовлені з LiBH4 та гідридів перехідних металів показують нижчі значення 

ГВСЄ, проте їхні термодинамічні властивості виявляються кращими порівняно з 

композитами на основі LiBH4 і гідридів лужних металів. 

Вплив вуглецевих нанооб’єктів на оборотну реакцію розкладу LiBH4 

підтверджений на практиці. Такий підхід має великі перспективи, оскільки такі 

вуглецеві матеріали безпосередньо не реагують з воднем. Крім того, 

наноструктури вуглецю можна розглядати як нанориштування, які запобігають 

агломерації реагентів, оскільки за температур >Тm(LiBH4) вони часто спікаються у 

частинки більшого розміру і, тим самим, уповільнюють розклад композиту. 

Очевидно, що використання нанориштування може не тільки мінімізувати 

негативний ефект плавлення LiBH4, але й впливати на механізм реакції його 

розкладу. Підвищений вихід водню в реакції розкладу і прискорення процесу було 

виявлено для модифікованих багатостінними вуглецевими нанотрубками MgH2 

[181], LiBH4 [182] та композиту LiBH4–MgH2 [183]. У роботі [184] підхід 

нанориштування був успішно реалізований використовуючи вуглецевий аерогель 
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з розміром пор ≈20 нм. Для гідридів, які були синтезовані шляхом інфільтрації у 

такий мезопористий інертний матеріал, методом висхідного аналізу було 

продемонстровано кілька суттєвих переваг, а саме: 1) збільшена площа поверхні 

реагуючих речовин; 2) довжина шляху дифузії становить лише декілька нм; 3) 

збільшене число границь зерен, що полегшує оборотну сорбцію газоподібного 

водню. Нажаль, спроби отримати повну відповідь щодо механізму реакції 

розкладу LiBH4 були безуспішними, що спонукає детально вивчити вплив 

нанориштування на кінетику та механізм розкладу інфільтрованого LiBH4, а також 

перевірити уже відомі рівняння реакцій (1.48–1.53). 

Слід зазначити, що оксиди перехідних металів можуть бути 

перспективнішими добавками для поглинання водню, порівняно з чистими 

перехідними металами, оскільки володіють на порядок вищою активністю [185–

190]. Пояснення каталітичного ефекту щодо розкладу LiBH4 в присутності оксидів 

металів, може бути знайдено лише у випадку повного розуміння стану поверхні 

цих добавок та їх розміщення у ВАМ. Дійсно, добре відомо, Al2O3, TiO2 або їхні 

суміші є ефективними гетерогеннини каталізаторами. У роботі [191] було 

експериментально знайдено, що однофазний композит Al2O3–TiO2 

характеризується сильнішими кислотними центрами та вищим значенням їх 

густини порівняно з індивідуальними Al2O3 чи TiO2. Власне ці два факти у 

поєднанні з високим значенням питомої поверхні дозволяють отримати матеріали 

з ще більшою кількістю кислотних центрів на одиницю маси, а отже суттєво 

збільшити їх каталітичну активність. 

На завершення можна перерахувати перспективні методики для того, щоб 

Літій борогідрид знайшов практичне застосування як ВАМ для ПЕ [192, 193]. По-

перше, для термодинамічно стабільного LiBH4 часткове заміщення катіона Літію 

на катіон з більшим значенням χp може привести до дестабілізації взаємодії між 

таким бінарним катіоном та аніоном [BH4]
–. Однак слід пам’ятати про очікуване 

зменшення значення ГВСЄ для таких заміщених борогідридів. По-друге, 
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теоретично показано, що атомарне заміщення H→F у LiBH4 теж може привести до 

дестабілізації продукту, а саме аніона [B8H32–xFx]
8– (1≤x≤4). І по-третє, РГК на 

основі LiBH4 є хорошим компромісним рішенням, оскільки змінюючи 

термодинамічні властивості композиту значення ГВСЄ утримується майже 

незмінним. 

 

Обґрунтування вибору дослідження 

Як свідчать результати наведені у літературному огляді, одним з найбільш 

перспективних ВАМ для ПЕ є борогідриди Магнію та Літію. Їх переваги це більш 

ніж двократний вміст водню, який вимагають для ПЕ. Проте найбільшою їх 

проблемою залишається дуже повільна швидкість реакції виділення водню та 

досить високі температури розкладу. Використання сучасних нанотехнологій дає 

надію на керування термодинамічними та кінетичними властивостями 

композиційних матеріалів на основі борогідридів Магнію та Літію. Крім того, 

розуміння механізму їх реакції розкладу вцілому є найбільш визначальним 

завданням, висновки якого можуть вирішити проблему швидкості та оборотності 

реакції. На сьогодні до кінця не з’ясовано вплив поліморфної модифікації, 

агрегатного стану, розміру дисперсності борогідридів Магнію та Літію на реакцію 

їх розкладу. Ще більше відкритих запитань залишається для їх нанокомпозитів. 

Триває пошук ефективного каталізатора і нанориштування, які повинні суттєво 

покращити швидкість та оборотність реакції розкладу таких композиційних 

матеріалів і при цьому не зменшуючи їх ГВСЄ.  

Тому метою дисертаційної роботи було з’ясувати головні закономірності 

реакції оборотного розкладу нанокомпозитів на основі борогідридів Магнію та 

Літію зі швидким виділенням/поглинанням газоподібного водню. 

Використавуючи інфільтрацію борогідридів, додавання добавок та синтез 

реакційних гідридних композитів, запропонувати шляхи отримання ефективних 

водень-акумулюючих матеріалів придатних для паливних елементів. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТІВ 

 

У даному розділі систематизовано всі експериментальні підходи, які були 

використані для одержання результатів дисертаційної роботи. Зокрема, описано 

методики приготування композитів та синтез хімічних сполук, фізико-хімічні 

методи дослідження і принцип вимірювань, обробка масиву експериментальних 

даних та алгоритм розрахунків. 

 

2.1 Використані матеріали та реактиви [10, 11] 

В експериментальних дослідженнях використовували реактиви відомих 

виробників. Зокрема, різного роду композити готували на основі Mg(BH4)2 

(≥95%), LiBH4 (>95,0%), KBH4 (≥98%), KBF4 (≥99,99%), Ca(BH4)2·2THF (95%), 

Ca(BF4)2·xH2O (95%), MgH2 (99,99%), LiH (≥95%), LiF (99,99%), MgB2 (≥99%), 

NaH (95%), AlB2 (95%), NaF (99,99%), CaH2 (95%), CaF2 (99,99%) та MgF2 

(99,99%) – всі від Sigma-Aldrich, а також MgB2 (>96%) від Alfa Aesar. 

Порошки TiF4 (98%, Alfa Aesar), TiO2 (рутил, 99.9%, Sigma Aldrich), TiN 

(97,7%, Alfa Aesar) і TiC (99,5%, Alfa Aesar) використовували як добавки на 

основі Титану (Tiдоб). Порошки Ninano (≤30 нм, Nanostructured & Amorphous Inc), 

NiCl2 (99,99%, Sigma Aldrich), NiF2 (95%, Sigma Aldrich) і синтезований Ni3B 

використовували як добавки на основі Нікелю (Niдоб). Синтез Ni3B був 

проведений за методикою [194], використовуючи NaBH4 (≥98%, Sigma-Aldrich), 

і NiCl2 (99,99%, Sigma Aldrich). Основним продуктом був аморфний Ni3B з 

добавками металічного нікелю. Порошки CoF3 (99.99%, Sigma-Aldrich), CoCl2 

(99,99%, Sigma-Aldrich), Co3O4 (≤50 нм, 99,5%, Sigma Aldrich) і Co2B (98%, 

American Elements) використовували як добавки на основі Кобальту (Содоб). 

Порошки TiO2 (рутил, 99,9%, Sigma-Aldrich), ZrO2 (97,7%, Merck), Nb2O5 

(99,99%, Sigma-Aldrich), MoO3 (99,5%, Sigma-Aldrich) використовували як 

добавки на основі оксидів перехідних металів. 
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Аерогель резорцин-формальдегід (АРФО) був синтезований згідно з 

методикою [195], використовуючи резорцин (99%, Sigma-Aldrich), водний 

розчин формальдегіду стабілізований метанолом (37 мас.%, Merck) та Na2CO3 

(99,999 %, Sigma-Aldrich). Монолітний аерогель був подрібнений на дрібні 

частинки розміром ≈0,4 cm3 і нагрітий у постійному потоці азоту при 1073 К 

протягом 6 год для видалення непрореагованих вихідних речовин. Потім 

аерогель резорцин-формальдегід сушили при 773 К у вакуумі протягом 16 год. 

Аерогель резорцин-фурфурол (АРФУ) синтезували згідно з методикою 

[195], використовуючи резорцин (99%, Sigma-Aldrich), фурфурол (>98,0%, 

Fluka) і NaOH (>99.99%, Sigma-Aldrich). Реакційну суміш вистоювали при 353 

К на масляній бані протягом 4 діб. Надкритичне осушування у газоподібному 

CO2 (>99,95%) проводили як у роботі [196]. Осушений АРФУ додатково 

нагрівали у постійному потоці азоту при 1173 К протягом 5 год, після чого 

сушили при 673 К у вакуумі протягом 5 год. Синтез мікрочастинок аерогелю 

оксиду Кремнію проводили згідно методики [197]. 

Розчин тетраметилортосилікату, Si(OCH3)4, (98%, Sigma-Aldrich) у n-

гексані (95%, Panreac) і метанолі (99,8%, Panreac) використовували у золь-гель 

процесі для одержання однорідної суспензії. Водний розчин NH4OH (28,0-30,0 

мас.% Sigma-Aldrich) додавали як каталізатор конденсації до утворення 

гелеподібного розчину. Реакційну суміш вистоювали при Ткімн. протягом 4 діб 

після чого промивали її метанолом, щоб зменшити кількість води. Надкритичне 

осушування проводили чотирикратно при Р(CO2)=11 МПа і Т=313 К. Зміна 

тиску відбувалась з помірною швидкістю (≈0,3 МПа/хв), щоб уникнути 

механічних напружень, які призводять до появи тріщин у пористій структурі 

мікрочастинок аерогелю SiO2. Аерогель оксиду Титану (анатаз, 99.9%, Saint-

Gobain Norpro) у вигляді гранул діаметром 1,6 мм і довжиною ≈5 мм 

використовували для декорації поверхні наночастинками нікелю. 

Хімічний синтез сполуки КBH3F проводили у середовищі очищеного 

аргону, використовуючи стандартний колектор «вакуум–інертний газ» 

вмонтований у бокс MBraun Unilab (вміст O2 і H2O<1 ppm). Всі використані 



 76 

розчинники були висушені металічним натрієм або гідридом Кальцію, а потім 

перегнані під вакуумом. KF (>99.97%, Sigma-Aldrich) розтирали в агатовій 

ступці до утворення порошку розміром частинки менше 100 мкм. До порошку 

KF доливали диметоксиетан (ДМЕ, ≥99.5%, Sigma-Aldrich) і комплекс боран 

диметил сульфіду, BH3·S(CH3)2 (≥99%, Sigma-Aldrich). Для утвореної суспезії 

проводили дифлегментацію протягом 15 год. Промитий у чистому етанолі 

відфільтрований білий осад сушили у вакуумі протягом 5 год. 

 

2.1.1 Приготування реакційних гідридних композитів та борогідридів 

з добавками 

Принцип одержання РГК полягає у тому, що змішуючи два різні гідриди 

(див. рис. 2.1) можна отримати матеріал, який характеризується нижчими 

значеннями ΔrHº і Td порівняно з вихідними індивідуальними гідридами. Під 

час термічного розкладу такого композиту відбувається екзотермічне утворення 

головно твердого продукту і виділяється молекулярний водень. 

 

Рис. 2.1. Схематичне зображення принципу РГК [198]: 1 і 2 – вихідні 

гідриди; 3 – оборотна реакція для РГК; 4 – нова сполука; 5 – молекулярний 

водень. 

 

На практиці приготування РГК проводили методом механо-хімічного помолу, 

основними параметрами якого є масове співвідношення кульок млина та 

порошку (CКП), обертання за хвилину (rpm, англ. rotation per minute) та 

тривалість помолу (табл. 2.1). Млин марки Spex8000M Mixer Mill, який дозволяє 

s-подібне обертання, використовували для високоенергетичного помолу. 
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Приготування гідридів з добавками також проводили методом механо-

хімічного помолу. Основні параметри їх синтезу наведено у табл. 2.2. 

Таблиця 2.1. 

Умови приготування досліджуваних реакційних гідридних композитів. 

РГК CКП Метод помолу Млин 

2LiBH4–MgH2  

LiH–LiF–MgB2 

LiF–MgB2 

2LiF–MgB2 

4LiF–MgB2 

2LiH–MgB2–0.1Tiдоб 

LiF–MgB2–0.1Tiдоб 

(Tiдоб=TiF4,TiO2,TiN,TiC) 

10:1 Високоенергетичний помол у 

стаціонарному режимі 

протягом 5 год. 

Spex8000M 

Mixer Mill 

2LiBH4–MgH2 10:1 Помол при швидкості 400 rpm 

у стаціонарному режимі 

протягом 5 год. 

Fritsch 

Pulverisette6 

3NaH–AlB2 10:1 4 цикли* високоенергетичного 

помолу у нестаціонарному 

режимі. 

Spex8000M 

Mixer Mill 

NaF–9NaH–5MgB2 

NaF–2NaH–1.5MgB2 

10:1 І стадія: 40 циклів* високо-

енергетичного помолу сумі-

шей NaF–9NaH або NaF–2NaH 

у нестаціонарному режимі; 

ІІ стадія: 18 циклів* високо-

енергетичного помолу 5MgB2 

або 1.5MgB2 з попередньо 

помеленими сумішами, відпо-

відно, NaF–9NaH або NaF–

2NaH у нестаціонарному 

режимі. 

Spex8000M 

Mixer Mill 
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Продовження таблиці 2.1. 

9CaH2–CaF2–10MgB2 

10Ca(BH4)2–9MgH2–MgF2 

9Ca(BH4)2–Ca(BF4)2–

10MgH2 

10:1 І стадія: 40 циклів* високо-

енергетичного помолу сумі-

шей 9CaH2–CaF2, 9MgH2–

MgF2 або 9Ca(BH4)2–Ca(BF4)2 

у нестаціонарному режимі; 

ІІ стадія: 18 циклів* високо-

енергетичного помолу 

10MgB2, 10Ca(BH4)2 або 

10MgH2 з попередньо помеле-

ними сумішами, відповідно, 

9CaH2–CaF2, 9MgH2–MgF2 або 

9Ca(BH4)2–Ca(BF4)2 у неста-

ціонарному режимі. 

Spex8000M 

Mixer Mill 

*Примітка: 1 цикл нестаціонарного режиму складався з 90 хв. помолу і 

подальшої 15 хв паузи. 

 

Таблиця 2.2. 

Умови приготування гідридів з добавками. 

РГК CКП Метод помолу Млин 

3KBH4–KBF4 

KBH4–KBF4 

40:1 Високоенергетичний помол 

у стаціонарному режимі 

протягом 10 год. 

Spex8000M 

Mixer Mill 

Mg(BH4)2–0.02Niдоб 

(Niдоб=Ninano,NiCl2,NiF2,Ni3B) 

Mg(BH4)2–0,02Coдоб 

Coдоб=CoF3,CoCl2,Co2B,Co3O4 

Mg(BH4)2–0,02Х 

(Х=TiO2,ZrO2,Nb2O5,MoO3) 

40:1 Помол при швидкості 300 

rpm у стаціонарному 

режимі протягом 1 год. 

Fritsch 

Pulverisette7 
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Продовження таблиці 2.2. 

Mg(BH4)2–0,02TMO 

Mg(BH4)2–0,1Х  

Mg(BH4)2–Х  

(Х=MoO3,TiO2) 

40:1 Високоенергетичний помол 

у стаціонарному режимі 

протягом 5 год. 

Spex8000M 

Mixer Mill 

Mg(BH4)2–0,02Х 

(Х=MoO3,TiO2) 

40:1 І стадія: високоенерге-

тичний помол MoO3 або 

TiO2 у стаціонарному ре-

жимі протягом 25 год; 

ІІ стадія: помол при 

швидкості 300 rpm 

Mg(BH4)2 з попередньо 

помеленими MoO3 або TiO2 

у стаціонарному режимі 

протягом 1 год. 

Spex8000M 

Mixer Mill 

 

 

Fritsch 

Pulverisette7 

 

Оскільки борогідриди металів є дуже реакційні на відкритому повітрі, всі 

маніпуляції під час приготування різного роду композитів проводили у 

середовищі очищеного аргону (вміст O2 і H2O<1 ppm), використовуючи 

спеціальні бокси MBraun Unilab. 

 

2.1.2 Введення борогідридів металів у нанориштування 

Введення Магній борогідриду з розчину тетрагідрофурану, ТГФ (≥99.5%, 

Sigma-Aldrich) або диетилового етеру, ДЕЕ (≥99.5%, Roth) у, відповідно, 

мезопористий кремнезем або анатаз (обоє нанориштування) проводили за 

кімнатної температури. Щоб видалити з пористих матеріалів адсорбовану воду, 

їх попередньо нагрівали до 393 К у вакуумі протягом 2 год. У середовищі 

очищеного аргону до порошку Магній борогідриду додавали розчинник і 

активно перемішували (≈500 rpm) протягом 2 год за кімнатної температури. 

Чисті оксиди Кремнію або Титану (у мас. сп. до Магній борогідриду як 2:1) 
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додавали до розчину борогідриду і продовжували перемішувати наступні 4 год 

Розчинник видаляли нагріванням реакійної суміші при 423 К протягом 1 год. 

Процес імпрегнації нанориштування розчином Магній борогідриду (рис. 2.2.) 

проводили у постійному потоці очищеного аргону (Р(Ar)=0,3 МПа). 

 

Рис. 2.2. Загальна схема процесу імпрегнації нанориштування розчином 

Mg(BH4)2 [10]: 1, 2 і 4 – розчинник, Магній борогідрид і розчин борогідриду, 

відповідно; 3 і 5 – процес розчинення і заповнення розчином пор 

нанориштування 7, відповідно; 6 – процес виділення розчинника; 8 і 9 –

просочене розчином борогідриду і та наповнене Mg(BH4)2 нанориштування, 

відповідно. 

 

Для введення Літій борогідриду у нанориштування використовували його 

розплави (рис. 2.3). Для цього РГК на основі LiBH4 перемішували з АРФО чи 

АРФУ (нанориштування) у агатовій ступці після чого одержану суміш 

заповнювали газоподібним воднем (Р(Н2)=6 МПа). Потім композит 2LiBH4–

MgH2 нагрівали до Т=623 К і витримували одержаний розплав у атмосфері 

водню протягом 1 год. 
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Рис. 2.3. Загальна схема процесу інфільтрації LiBH4 у нанориштування 

(АРФО чи АРФУ) шляхом розплаву [11]: 1 – композит на основі Літій 

борогідриду; 2 – нанориштування; 3 – процес заповнення пор нанориштування 

розплавом композиту на основі Літій борогідриду; 4 – інфільтроване розплавом 

нанориштування; 5 – охолодження; 6 – композит на основі Літій борогідриду у 

нанориштуванні. 

 

2.1.3 Декорація поверхні наночастинками нікелю 

Спресовані гранули аерогелю Титан (IV) оксиду (анатаз) фіксували 

вертикально у спеціальному мідну тримачі. Перпендикулярно до торців гранул 

встановлювали джерело/мішень металічного нікелю, який слугував анодом у 

камері напилення пучком іонів газу. У закритій камері досягали вакууму 10-11 

МПа, після чого заповнювали її очищеним аргоном (Р(Ar)=0,5-1,0 МПа). Для 

катоду та нейтралізатора встановлювали сталий потік аргону 1,0-2,5 

стандартних кубічних сантиметрів (sccm, англ. standard cubic centimeter). 

Включали охолоджуючий кожух для катоду. Нагріваючи вольфрамову нитку 

розжарювання (сила струму 9-13 А) емітовані електрони від катоду 

запалювали плазму у сторону позитивно зарядженого аноду (сила струму 

розряду 0.5 А). Прискорені іони аргону (напруга 1000 В на катоді) були 

сфокусовані на джерелі/мішені металічного нікелю для його очистки від 

поверхневих домішок, при цьому зразки захищали спеціальним затвором. 
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Включаючи прискорювач електронів (сила струму 0.1 мА, напруга 100 В) 

при відкритому затворі відбувався процес напилення металічного нікелю на 

зразки. При цьому іонізований аргон нейтралізували перед ударянням 

джерела/мішені і нейтральні атоми Нікелю розпилювались у сторону зразків. 

Швидкість напилення на зразок регулювалась автоматично, залежно від сили 

струму на катоді та густини матеріалу джерела/мішені металічного нікелю. 

Напилення металічного нікелю на торцях гранул анатазу проходило зі 

швидкістю 0,11 нм/сек до утворення плівки товщиною 20 нм. 

 

2.2 Апаратура Х-променевих методів аналізу [199, 208, 214] 

Оскільки довжина хвилі (λ) видимої області світла становить приблизно 

≈0,5 мкм, то енергія такого кванта світла h/λ є недостатня для проходження 

через частинки матеріалу розміром ≈1-50 нм. Дослідження нанокомпозитів 

проводили Х-променевими методами аналізу зі значенням довжини хвилі 

випромінювання λ в межах ≈0,5000-1,5418 Å. Вивчення фазового складу для 

нанокомпозитів (розмір частинок ≥5 нм) досліджували Х-променевою 

дифракцією (XRD, англ. X-ray diffraction). Дослідження добавок (розмір 

частинок ≤5 нм) проводили методом Х-променевої абсорбційної спектроскопії 

(XAS, англ. X-ray absorption spectroscopy). Ступінь окиснення основного атома 

добавки визначали методом прикрайової Х-променевої абсорбції витонченої 

структури (NEXAFS, англ. near-edge X-ray absorption fine structure), а міжатомні 

відстані (R) – методом розширеної Х-променевої абсорбції витонченої 

структури (EXAFS, англ. Extended X-ray absorption fine structure). Для вивчення 

морфології мезопористих матеріалів, до і після процесу введення борогідридів 

металів чи РГК у нанориштування, використовували скануючий електронний 

мікроскоп (SEM, англ. scanning electron microscope). Дослідження хімічного 

складу поверхні на глибині до 10 нм проводили за допомогою 

низькоенергетичних Х-променів методом фотоелектронної спектроскопії (XPS, 

англ. photoelectron spectroscopy). На практиці для Х-променевих методів аналізу 

використовували сучасне обладнання синхротронних прискорювачів 
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електронів: DESY  (Гамбург, Німеччина); Max ІІ, (Лунд, Швеція); LNLS 

(Кампінас, Бразилія), ESRF (Ґренобль, Франція) та SOLEIL (Париж, Франція). 

 

2.2.1 In situ Х-променева дифракція методом порошку 

Попередній фазовий аналіз для приготовлених нанокомпозитів проводили 

XRD методом порошку, використовуючи дифрактометр Bruker AXS D8 

оснащений дзеркалом Göbel, детектором LynxEye™ 1D та Х-променевою 

трубкою Cu Kα (λ=1.5418 Å). Порошки досліджуваних зразків герметизували в 

середовищі аргону у скляні капіляри діаметром 0.8 мм, які обертались під час 

дифракційної зйомки. Дифракційні профілі отримані з кроком кута Брега 

θ=0.02º і витримкою 2 с/крок, зображали відносно 2θ (º) або величини q (Å−1): 

q = 4π sin(θ/λ).               (2.1) 

Середній розмір кристалітів розраховували за формулою Дебая-Шеррера: 

d = Kλ / β cosθ,               (2.2) 

де d – середній розмір кристалів; K – коефіцієнт форми частинки (K=0,9 для 

сферичних частинок); β – повна ширина на рівні половини амплітуди (FWHM, 

англ. full width at half maximum) у радіанах. 

In situ XRD методом порошку проводили на місці проведення хімічної 

реакції розкладу-синтезу нанокомпозиту, де в часі фіксували дифракційні 

профілі, зачення Т і Р. Порошки досліджуваних зразків герметизували в 

середовищі аргону у сапфірові капіляри діаметром 0,5; 0,8 чи 1,0 мм, які 

монтували у спеціальні in situ XRD-комірки. Одна з таких експериментальних 

комірок для дослідження хімічних та фізичних процесів «тверде тіло-газ» була 

сконструйована у HZG і протестована на станції D3 синхротронного 

прискорювача електронів DESY (рис. 2.4). 
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Рис. 2.4. Загальна схема XRD-комірки для досліджень in situ [199]: 1 – 

кран з ручним управлінням; 2 – сенсор тиску газу (10-3- 20 МПа); 3 – напрямок 

Х-променів; 4 – досліджуваний зразок; 5 – сапфіровий капіляр; 6 – стальна 

трубка (товщина стінки 1,6мм) для комунікації газу; 7 – термопара; 8 – 

нагрівач (823 К); 9 – рукоятка гоніометра; 10 – гвинт вертикального 

юстування. 

 

Типову схему обладнання для in-situ XRD наведено на рис. 2.5 на 

прикладі експериментальної станції I711 синхротронного прискорювача 

електронів Max ІІ, що була сконструйована за зразком станції 9.6 на 

синхротронному прискорювачі електронів SRS, Дерсбері (Великобританія). 

Залежно від робочих параметрів прискорювачів електронів вибрані значення λ 

були в межах 0,50003-1,07200 Å. Протягом 20 чи 10 с детектор, відповідно 

MAR165 CCD чи PILATUS, зчитував дані для цілого дифракційного профілю і 

зображав його у двовимірному просторі. Всі дифракційні дані були інтегровані 

програмою Fit2D [201]. Фазовий аналіз було проведено з використанням 

програмного забезпечення MAUD [202] та бази даних неорганічних 

кристалічних структур (ICSD, англ. Inorganic Crystal Structure Database). 
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Рис. 2.5. Загальна схема обладнання для in-situ XRD досліджень [200]: 1 – 

апертура (отвір); 2 – перше берилієве вікно для поглинання низькоенергетичних 

Х-променів (λ3Å); 3 – захисна стінка; 4 – щілина (поздовжній розріз) з 

водяним охолодженням; 5 – оптичне дзеркало, яке відхиляється вертикально 

для фокусування пучка Х-променів; 6 – друге берилієве вікно, яке відділяє 

вакуум для дзеркала (10-12 МПа) від наступних частин станції (10-7 МПа); 7 – 

прозорий екран, покритий з одного боку фосфором, який флуоресцентує під 

впливом Х-променів (використовують для візуалізації пучка Х-променів); 8 – 

монокристал Si (111) трикутної форми (довжина 290мм, висота 40мм, товщина 

1,5 мм), який відіграє роль монохроматора, який пропускає Х-промені з λ2Å; 9 

– експериментальний стіл, до якого розмір (наприклад, 50мм×5мм) пучка Х-

променів регулюється набором щілин. 

 

2.2.2 Х-променева абсорбційна спектроскопія 

Вимірювання методом XAS [203] проводили здебільшого ex situ, хоча 

були проведені перші тести і для одночасного in-situ аналізу методами XAS та 

XRD на станції BM01B синхротронного прискорювача електронів ESRF. 

Оскільки за оптимальних експериментальних умов методом XAS можна 

досліджувати слідові кількості добавок (<1000 ppm), то концентровані зразки з 

добавками (1-10 мол.%) змішували з порошком BN (99%, Sigma-Aldrich) до 

утворення гомогенних сумішей з концентраціями >100×10-3 моль/г (для 

вимірювань пропускання-абсорбції), або 20-30×10-3 моль/г (для вимірювань 

флуоресценції). Спресовані у таблетки суміші поміщали у герметичні 

поліамідні конверти, які закріплювали на алюмінієвому тримачі. На рис. 2.6 на 
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прикладі експериментальної станції I811 синхротронного прискорювача 

електронів Max ІІ, показано загальну схему обладнання для досліджень 

методом XAS: а) схема для вимірювання пропускання/абсорбції Х-променів 

зразком (переважно для легких елементів Z≤22 і малих концентрацій); б) 

вимірювання флуоресценції (переважно для важких елементів Z≥53 і великих 

концентрацій). 

 

Рис. 2.6. Загальна схема обладнання для in situ XAS досліджень [204]: 1 – 

кільце синхротронного прискорювача електронів; 2 – берилієве вікно для 

поглинання низькоенергетичних Х-променів (λ3Å); 3 –монохроматор, який 

включає в собі щілину з водяним охолодженням 4 і два монокристали Si (111) 

та Si (311) прямокутної форми 5; 6 – досліджуваний зразок; 7 – еталоний 

матеріал для повного поглинання Х-променів; 8 – іонні камери для визначення 

інтенсивності Х-променів (І0, І1 і І2); 9 – програмне забезпечення; 10 – 

автоматичне керування монохроматора; 11 – поздовжній розріз; 12 – настил 

щілин для високоенергетичного детектора Lytle 13, який абсорбує 90-95% 

флуоресценсії з інтенсивністю Іf. 

 

Результати NEXAFS досліджень використовували для якісного аналізу 

порівнюючи спектри досліджуваних зразків та найбільш імовірних хімічних 

сполук. Розрахунок теоритичної траєкторії відбиття електронів у EXAFS та її 
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найбільш імовірне наближення до експериментальних даних EXAFS проводили 

з використанням модельного коду FEFF6 [205]. Локальну хімічну структуру 

моделювали згідно з відомою методикою [206] використовуючи програмний 

пакет DEMETER, що охоплює програми ATHENA та ARTEMIS. Детальний 

порядок розрахунків описані у роботах [207, 208]. 

 

2.2.3 Х-променева фотоелектронна спектроскопія 

Для XPS вимірювань використовували стандартні (76×26×1 мм) 

пластинки лабораторного скла (60-75% SiO2, 12-18% Na2O, 5-12% CaO, Roth), 

на які наносили наночастинки нікелю до утворення на скляній поверхі 

суцільної плівки товщиною 100 нм. Синтезований за методикою описаною у 

[49] Магній борогідрид розчиняли у ДЕЕ з його подальшою рекристалізацією 

на поверхні плівки металічного нікелю. Скляні підкладки, покриті аморфним 

шаром (товщина ≈0.5 мм) Магній борогідриду, переносили до приладу XPS у 

середовищі очищеного аргону. Гранули аерогелю Титан (IV) оксиду (анатаз), 

декоровані наночастинками нікелю до утворення на поверхі плівки товщиною 

20 нм, транспортували на відкритому повітрі. Досліджувані зразки 

характеризували, використовуючи Al Kα (1486,6 еВ) джерело Х-променів, у 

вакуумі 6∙10-14 МПа за методикою наведеною у [209]. Інтенсивний пік O 1s 

використовували для калібрування результатів XPS вимірювань. На рис. 2.7 

зображена загальна схема обладнання для XPS досліджень [210]. Довжина 

пробігу електронів через зразок l визначають за формулою: 

.                (2.3) 

Залежно від будови зразка і густини атомів на поверхні, а також поперечного 

перерізу джерела Х-променів з інтенсивністю Io, глибина проникнення Х-

променів у зразок d є різна, що в свою чергу, визначає результуючу 

інтенсивність XPS сигналу [210]: 

               (2.4) 
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Для якісного аналізу поверхні на глибині до 10 нм використовували відомі XPS 

бази даних [211-213] і проводили стандартний опис результатів як у роботі 

[214]. 

 

Рис. 2.7. Загальна схема обладнання для XPS досліджень [210]: 1 – 

джерело Х-променів з енергією hν; 2 – досліджуваний зразок, для якого Х-

промені проходять на глибину d і продукують електрони, які відбиваються під 

кутом θ проходять через зразок шлях l і потрапляють далі на аналізатор їх 

кінетичної енергії 3. 

 

2.2.4 Скануюча електронна мікроскопія 

Для дослідження морфології поверхні та її елементного складу методом 

енергодисперсійної Х-променевої спектроскопії (EDX, англ. energy-dispersive 

X-ray spectroscopy) використовували SEM комплектації Leo 1530 VP з 

інструментом EDX типу EDAX Phoenix, Zeiss-EDAX Inc., або Hitachi S–4800 

оперуючи при напрузі 6,0 кВ. Для отримання зображень внутрішньої частини 

зразків досліджуваний об’єм (≈12×7×5 мкм) вирізали сфокусованим пучком 

іонів (FIB, англ. focused ion beam) Галію за прикладеної напруги 30,0 кВ, 

використовуючи інструмент Canixon-Orsay Physics. Операційне забезпечення 

відбувалось за допомогою програми Genesis.  

Зразки готували стандартним методом, насипаючи їх тонким шаром на 

клеючу карбонову стрічку, мідну сітку або срібну пасту. Для зменшення чи 

збільшення електронної провідності поверхні досліджуваного зразка 

використовували вакумне напилення вуглецю або золота, відповідно. 

Приготовлені у боксі MBraun Unilab зразки транспортували у спеціальній 
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герметичній трубці, адаптованій для відкривання у камері низького вакууму 

мікроскопа. SEM зображення отримували в режимі детектування відбитих 

електронів, які виникають на глибині до 1 мкм (рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8. Загальна схема взаємодії первинного потоку електронів з 

матеріалом під час сканування електронним пучком: 1 – пучок первинних 

електронів; 2 –відбиті електрони; 3 – вторинні електрони; 4 – Оже-електрони; 5 

і 6 – Х-промені на глибині до 5 мкм; 7 і 8 – об’єм збудження високої та низької 

густини електронів, відповідно; 9 – досліджуваний зразок. 

 

2.3 Методи молекулярної спектроскопії 

Визначення структури і складу різних речовин за допомогою їхніх 

електромагнітних характеристик, зокрема наявності в речовині функціональних 

груп та структурних фрагментів, вивчали відомими методами молекулярної 

спектроскопії. Взаємодію нанокомпозитів (чи продуктів їх розкладу) з 

випромінюванням фундаментальної інфрачервоної (IR, англ. infrared) області 

або певної величини λ досліджували методами IR або раманівської 

спектроскопії, відповідно. Спектроскопію ядерного магнітного резонансу 

(NMR, англ. nuclear magnetic resonance) 1H, 11B і 19F NMR використовували для 

визначення хімічних зсувів, величина яких безпосередньо пов’язана з 

електронним оточенням ядер 1H, 11B і 19F у хімічних сполуках. 
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2.3.1 Інфрачервона спектроскопія 

Взаємодію зразків з IR випромінюванням досліджували методами 

ослабленого повного внутрішнього відбиття (ATR-IR, англ. attenuated total 

reflection infrared spectroscopy) та з перетворенням Фур’є (FT-IR, англ. Fourier-

transform infrared). Вимірювання проводили у середовищі очищеного аргону, 

використовуючи бокси MBraun Unilab (вміст O2 і H2O<1 ppm), у яких 

безпосередньо поміщали спектрометр Brüker-ALPHA Platinum, оснащений ATR 

кристалом виготовленим з діаманту. Спектри були одержані в області 4000-400 

см−1 з роздільною здатністю 2 см−1 шляхом усереднення 32-64 сканувань для 

зразка і для фону. Експериментальні дані були нормалізовані і відкоректовані 

методом ATR за допомогою програмного забезпечення OPUS. 

 

2.3.2 Раманівська спектроскопія 

Раманівські спектри були отримані за допомогою аналізатора Renishaw 

RA 100 Raman, використовуючи джерело монохроматичного випромінювання з 

λ=532 нм, (зелений колір). Час експозиції становив 200 с для кроку сканування 

1,2 см−1 на проміжку 3200-200 см−1. Використовуючи in situ XRD комірку на 

станції BM01B синхротронного прискорювача електронів ESRF, було зроблено 

спробу одночасного вимірювання зразка методами XAS, XRD і раманівської 

спектроскопії в місці проведення хімічної реакції. Такий підхід був вибраний 

для спостереження поведінки добавок, а також змін у кристалічному і 

аморфному борогідриді. Незважаючи на те, що через виникнення ефекту 

флуоресценції (внаслідок збудження зразка світловою хвилею при значеннях 

Т≥453 К) раманівські спектри ставали неінформативними, при Т≤453 К було 

знайдено вібраційні моди (2513, 2411 і 766 см–1) для аморфних продуктів 

розкладу Магній борогідриду. 

 

2.3.3 Ядерний магнітний резонанс 

Ідентифікацію аморфних продуктів розкладу борогідридів проводили 

методом NMR. Для аналізу порошків використовували NMR спектри при 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fourier-transform_infrared_spectroscopy
https://en.wikipedia.org/wiki/Fourier-transform_infrared_spectroscopy
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магічному куті обертання (MAS NMR, англ. magic-angle spinning nuclear 

magnetic resonance), при якому диполь-дипольна взаємодія між магнітними 

моментами ядер є відсутня. Спектри 11B і 19F MAS NMR були отримані за 

кімнатної температури з допомогою спектрометрів Varian INOVA-400 і Varian 

INOVA-300, відповідно. Спектри поперечної поляризації (CP, англ. cross 

polarization) отримували при передачі енергії від атомів Гідрогену або Флуору 

до атомів Бору, за умови, коли, такі атоми Бору зберігають свої відносні 

положення протягом процесу перенесення. Спектри CP та MAS NMR 

записували за допомогою проби подвійного резонансу X–{1H} у герметичних 

роторах (об’єм 110∙10–6 л, внутрішній діаметр 5 мм), виготовлених з Si3N4 чи 

ZrO2. Хімічні зсуви неспарених спінів 11B і 19F міряли відносно еталонів 

F3B∙O(CH2CH3)2 і CFCl3, відповідно. Швидкість обертання при магічному куті 

становила 14,5 кГц. Спектри MAS NMR були отримані після 256 сканувань 

тривалості імпульсу 1∙10–6 с і затримкою на перетворення 1 с. Спектри 1H, 11B і 

19F MAS NMR також отримували за допомогою спектрометра Bruker Avance III 

за кімнатної температури. Для таких вимірювань швидкість обертання при 

магічному куті становила 13,0 кГц. Спектри 1H, 11B і 19F MAS NMR записували 

після 100 сканувань і затримкою на перетворення 10, 1 і 5 с, відповідно. 

Дослідження ЯМР при триквантовому магічному куті обертання (3QMAS 

NMR, англ. three quantum magic-angle spinning nuclear magnetic resonance) були 

проведені використовуючи три пульсову z-фільтруючу послідовність [215, 216]. 

Спектри були записані після 384 сканувань для кожного з 200 тестувань у 

непрямому вимірі. Затримка на перетворення становила 1 с. Спектри 1H, 11B і 

19F NMR отримували після 4000 сканувань із затримкою на перетворення 5 с і 

довжиною імпульсу 500; 1500 і 200∙10–6 с, відповідно. Для хімічно синтезованої 

сполуки КBH3F хімічні зсуви неспарених спінів 11B і 19F вимірювали відносно 

чистих сполук KBH4 і KBF4, відповідно. Всі криві наближення були отримані з 

використанням програмного забезпечення MestReNova 8.1.1-11591. 

Оскільки важка вода (D2O) як розчинник забезпечує повне розчинення 

аморфних поліборанів, то розчини у ній продуктів розкладу борогідридів теж 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_magnetic_resonance
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досліджували методом NMR. Для аналізу порошків розчинених у D2O 

використовували спектри 1H і 11B NMR отримані за кімнатної температури з 

допомогою спектрометра Varian INOVA-500. Хімічні зсуви неспарених спінів 

1H і 11B вимірювали відносно еталоних сигналів D2O і F3B∙O(CH2CH3)2, 

відповідно. Знайдені сигнали резонансу для аніонів [B(OH)4]
– при 2,2 ppm 

свідчили про гідроліз у D2O аніонів [BH4]
–. 

 

2.4 Термічний аналіз 

Термічний аналіз проводили методами TG, DSC і TPD, які додатково 

об’єднували з мас-спектроскопією (MS, англ. mass spectrometry) та аналізом 

залишкових газів (RGA, англ. residual gas analysis). Результати термічного 

аналізу дозволяли якісно оцінити виділення газоподібного водню чи нижчих 

поліборанів, а також слідові кількості води чи вуглекислого газу. 

 

2.4.1 Термогравіметрія 

Результати TG-досліджень отримували з використанням інструменту 

STA449 F1 Jupiter компанії NETZSCH. Досліджувані зразки масою ≈3 мг 

поміщали у керамічні циліндри накриті кришкою з малим отвором. 

Вимірювання проводили в постійному потоці аргону (50 мл/хв) зі швидкістю 

нагріву 2-15 К/хв від кімнатної температури до 773 К. Дані TG для зразка 

корегували шляхом врахування різниці між вихідними експериментальними 

даними і даними отриманими від керамічної посудини одержаних при тих 

самих умовах. Оскільки процедура експерименту термогравіметрії є ідентична 

до DSC, такі термічні методи аналізу часто проводили одночасно. 

 

2.4.2 Диференційна скануюча калориметрія 

Вимірювання при високих значеннях Р(Н2) проводили методом DSC, 

використовуючи інструмент Netzsch DSC 204 HP Phoenix. Експеримент 

проводили при постійному потоці газоподібного водню (20 мл/хв) для 

встановлення сталого значення Р(Н2) під час реакції гідрування (Р(Н2)=2,5 або 
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5,0 МПа) та реакції розкладу (Р(Н2)=0,5 МПа). Такі DSC вимірювання 

проводили в температурному інтервалі Т=300-803 К зі швидкістю нагріву (sT) 5 

К/хв. 

 

2.4.3 Температурно-програмована десорбція і аналіз залишкових 

газів 

Експерименти TPD проводили одночасно з аналізом залишкових газів, 

використовуючи аналізатор RGA, MKS Microvision–IP мас-спектрометра Hiden 

HPR-20 QIC. Для реєстрації мас-спектру іонів, утворених внаслідок іонізації 

молекул газуватих продуктів розкладу, досліджувані зразки поміщали у 

спеціальні високотемпературні герметичні автоклави, виготовлені з 

нержавіючої сталі. Вимірювання проводили у вакуумі (≈10-8 МПа) зі швидкістю 

нагріву 2 К/хв від кімнатної температури до 923 К. Результати зображали у 

вигляді залежності відносної фракції газоподібного водню у суміші виділених 

газів від значення температури. 

 

2.5 Розрахунки на основі експериментальних даних [218] 

Усі розрахунки проводили на основі відтворюваних експериментальних 

даних. Значення ∆rHº розраховували шляхом інтегрування піків DSC, а 

значення ЕA – на основі даних DSC, отриманих за різних швидкостей нагріву. 

Кількість сорбованого водню визначали стандартним волюметричним методом. 

Основні параметри пор для пористих матеріалів були розраховані методами 

BET та BJH (скорочення від англ. Brunauer-Emmett-Teller і Barrett-Joyner-

Halenda, відповідно). 

 

2.5.1 Визначення ентальпії розкладу гідридів 

Використовуючи рівняння хімічної реакції (1.40) сумарна ентальпія 

реакції розкладу для об’ємного чи введеного в об’єм нанориштування композиту 

2LiBH4–MgH2 була визначена наступним чином: 

∆rHº(2LiBH4–MgH2) = [ΔfHº(LiH) + ΔfHº(MgB2) + ΔfHº(H2)] –  
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– [∆dHº(MgH2) + ∆dHº(LiBH4)],            (2.5) 

де ΔfHº(LiH), ΔfHº(MgB2) і ΔfHº(H2) – значення ентальпії утворення відповідних 

хімічних сполук; ∆dHº(MgH2) і ∆dHº(LiBH4) – значення ентальпії розкладу 

відповідних гідридів. За DSC-кривими експериментально визначали 

∆rHº(2LiBH4–MgH2), включаючи ендо-термічний розклад вихідних речовин, а 

також екзотермічне утворення продуктів реакції (1.40). Значення ΔfHº(LiH), 

ΔfHº(MgB2) і ΔfHº(H2) отримували з літератури [269]. Таким чином, 

використовуючи рівняння: 

[∆dHº(MgH2) + ∆dHº(LiBH4)] = [ΔfHº(LiH) + ΔfHº(MgB2) + ΔfHº(H2)]- 

 - ∆rHº(2LiBH4–MgH2),              (2.6) 

розраховували суму значень ∆dHº(MgH2) і ∆dHº(LiBH4). 

 

2.5.2 Розрахунок енергії активації прямої реакції розкладу 

DSC вимірювання при різних швидкостях нагрівання (2, 5, 10 і 15 К/хв) 

використовували для розрахунку значення ЕA розкладу гідридів MgH2 і LiBH4 

згідно рівняння Кіссинджера [217]: 

.            (2.7) 

тут β – це швидкість нагрівання; Td – значення температури максимуму 

швидкості розкладу MgH2 і LiBH4, що відповідає піку на DSC кривій; R – 

універсальна газова стала (8,314 Дж/(K∙моль); ko – частотний фактор. 

Еспериментальне значення ЕA визначали графічно як тангенс кута нахилу 

залежності = . 

 

2.5.3 Кількість сорбованого водню 

Оборотну реакцію розкладу борогідридів металів чи нанокомпозитів на їх 

основі розглядали як процес десорбції-абсорбції газоподібного водню. 

Розрахунок кількості сорбованого водню (у мас.%) проводили стандартним 

волюметричним методом, в основі якого використовували рівняння ідеального 

газу Менделеєва-Клапейрона [218]: 
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.             (2.8) 

Тут M(H2) – молярна маса водню (г/моль); V –об’єм газоподібного водню, який 

виділився/поглинувся (м3); ΔP – зміна тиску (Па); R – універсальна газова стала 

(8,314 Дж/(K∙моль); T – абсолютна температура (K); ms – маса досліджуваного 

зразка (г). На практиці сорбцію водню проводили з допомогою каліброваних 

приладів типу апарата Сівертса – комерційних інструментів HERA C2-3000, 

PCTPro-2000 і Quantachrome isorbHP1, а також прецизійного автоматизованого 

обладнання для сорбції газів розробленого у відділі фізики Інституту 

Енергетичних Технологій (м. Шеллер, Норвегія). Заповнені газоподібним 

воднем герметичні автоклави попередньо тестували при Р(Н2)=50 МПа до 

досягнення Т=1773 К. Перевірені автоклави заповнювали досліджуваними 

зразками масою 120-300 мг і міцно їх закривали у боксах MBraun Unilab (вміст 

O2 і H2O<1 ppm). Заповнені автоклави додатково проходили тест на 

герметичність стандартним методом пошуку розгерметизації з використанням 

чистого гелію. Процес десорбції водню досліджували у статичному вакуумі 

(≈10−9 МПа) або при мінімальному вмісті водню Р(Н2)=0,2-0,5 МПа) і сталих 

значеннях температури (540-833 К), а абсорбції – при Р(Н2)=2,5-15,5 МПа і 

Т=540-663 К. Для вивчення оборотності процесу, десорбцію-абсорбцію водню 

повторювали до 5-ти разів. В окремих випадках вимірювання сорбції водню 

об’єднували з DSC-дослідженнями тестом, навіть при високих значеннях Р(Н2). 

 

2.5.4 Розрахунок середнього розміру пор 

Для пористих матеріалів визначали питому площу поверхні SBET (г/см3), 

об’єм пор (Vpor) та їхній середній діаметр (Dpor). Площу поверхні визначали з 

використанням рівняння фізичної адсорбції молекул газу на твердій поверхні, 

відомого як метод BET [219]: 

,             (2.9) 

де po і p – відповідно рівноважний і насичений тиск адсорбованого газу за 

певної температури;  і m – відповідно кількість адсорбованого газу в об’ємі і 
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в моношарі; c – константа BET. Експериментальна пряма залежності для 

=  використана для визначення значень m і c. Добуток кількості 

молекул, необхідних для утворення мономолекулярного шару, на середню 

площу, зайняту кожною молекулою на поверхні, відповідав абсолютній 

величині площі поверхні адсорбенту, тобто SBET. Значення Vpor визначали за 

кількістю пари (nfill) адсорбованої при значенні відносного тиску =0,99, 

приймаючи що всі пори заповнені адсорбатом у рідкому стані: 

,             (2.10) 

де ρliq – густина адсорбату у рідкому стані. Розрахунок значення Dpor проводили 

методом BJH за рівнянням: 

,            (2.11) 

яке об’єднує в собі значення поверхневого натягу σ і середній радіус пор rpor 

адсорбента [220]. Тут Vm – молярний об’єм адсорбату у рідкому стані; R – 

універсальна газова стала (8,314 Дж/(K∙моль); T – абсолютна температура (K). 

Експериментально розраховане значення rpor дозволяло отримати середній 

діаметр пор Dpor=2rpor. На практиці проводили зйомку ізотерм адсорбції-

десорбції азоту для значення 0 1 при Т=77 К з допомогою аналізатора 

площі поверхні і розміру пор Quantachrome Nova 2200e. Перед вимірюваннями 

ізотерм проводили термічну обробку пористих матеріалів у вакуумі при 473 К 

протягом 2 год. 

 

Висновки до розділу 2 

Вибір використаних у роботі експериментальних методик та апаратури 

був зумовлений, насамперед, природою досліджуваних матеріалів – 

високореакційних борогідридів металів та їх продуктів розкладу, причому часто 

в аморфному стані. Тому всі експерименти проводили у середовищі очищеного 

аргону/водню чи у вакуумі. Для ідентифікації аморфних чи газоподібних 
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продуктів реакції розкладу застосовували спеціально адаптовані методи, до 

того ж аналіз продуктів реакції досліджували in situ і одночасно кількома 

методами. Серед традиційних фізико-хімічних методів дослідження були і 

сучасні методи, розроблені для наноматеріалів. Такі методи дозволяють 

отримати інформацію з поверхні/об’єму зразка, при цьому не зруйнувавши 

наноструктуру. Проведені розрахунки на основі таких експериментальних 

даних дозволили врахувати більшу кількість впливів на спостережувані хімічні 

і фізичні процеси. Використання високоточного експериментального 

обладнання та відповідних пакетів розрахункових програм забезпечило 

достатню точність вимірювань та задовільне відтворення отриманих 

результатів. Водночас застосування взаємодоповнюючих методів дослідження 

та їх поєднання з проведеними розрахунками дають підстави стверджувати про 

обґрунтованість та достовірність висновків роботи. 
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РОЗДІЛ 3 

ВПЛИВ НАНОРИШТУВАННЯ І ДОБАВОК  

НА РЕАКЦІЮ РОЗКЛАДУ МАГНІЙ БОРОГІДРИДУ 

 

Аналізуючи наукові роботи щодо процесу гідрування сплавів можна 

дійти висновку, що чисті d-метали чи їх сполуки можуть сприяти дисоціації 

водню на їх поверхні і його дифузії до межі розділу «метал/гідрид». 

Високовалентні карбіди, нітриди, оксиди або галогеніди перехідних металів 

мають здатність хімічно або фізично взаємодіяти з газоподібним воднем в тій 

чи іншій стехіометрії, що стимулює його швидку дисоціацію на атоми або 

зворотній процес їх рекомбінації з утворенням молекулярного водню [221]. 

Крім того, певні добавки можуть запобігати утворенню стабільних поліборанів, 

що поряд з використанням нанориштування є одним з можливих шляхів 

підвищення оборотності реакції розкладу Mg(BH4)2. 

У даному розділі розглянуто результати пошуку таких добавок, а також  

введення Mg(BH4)2 у нанориштування на оборотність реакції його розкладу. 

Описано експериментальні результати з використанням як нанориштування 

мезопористих оксидів SiO2 і TiO2, а також бінарних сполук Нікелю, Кобальту та 

оксидів деяких перехідних металів як добавок. 

 

3.1 Розклад Mg(BH4)2, введеного у нанориштування [222] 

Експериментальні результати для введеного у нанориштування Магній 

борогідриду підтвердили ефективність такого підходу щодо впливу на 

оборотність його розкладу. Дійсно, виявлено, що термічний розклад Mg(BH4)2, 

введеного у нанопори інертної матриці, відбувається з вищою швидкістю, і 

навіть, характеризується частковою оборотністю. Введення Магній борогідриду 

у мезопористий кремнезем і анатаз, а також анатаз декорований 

наночастинками Нікелю було проведено шляхом імпрегнації його розчину 

[222]. Приготовлені композити тестували щодо швидкості реакції розкладу, її 

повноти та оборотності. 
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3.1.1 Агрегатний стан Mg(BH4)2 у температурному інтервалі 303-768 К 

Для успішного введення Магній борогідриду у нанориштування 

необхідно було розробити методику процесу. Оскільки на практиці процес 

можна реалізувати, використавши метод розплаву, то було необхідно 

експериментально визначити значення Tm для Mg(BH4)2. Для цього використали 

оптичний мікроскоп оснащений відеокамерою Nikon і скляним реактором 

THMS600-PS Linkam, який дозволяє беспосередню візуалізацію процесу при Т 

77873 К і Р1,5 МПа (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Оптичні зображення морфології порошку γ-Mg(BH4)2 при 

нагріванні від 303 до 473 та 768 К. 

 

Результати оптичного спостереження не підтвердили фазовий перехід «тверде 

тіло→рідина» для γ-модифікації Mg(BH4)2 у температурному інтервалі 77873 

К. Жодних краплин рідини серед твердих частинок не спостерігалось, натомість 

при Т≥473 К було зафіксовано рух частинок порошку γ-Mg(BH4)2 у реакторі. 

Такі експериментальні факти дають можливість зробити висновок, що за Т≥473 

К зростання тиску у реакторі зумовлено виділенням газу (чи суміші газів) 

внаслідок розкладу γ-Mg(BH4)2. Таким чином, безпосередня візуалізація 

термічного розкладу Магній борогідриду додатково підтверджує механізм, 

згідно з яким фазовий перехід γ→β з подальшою аморфізацією β-Mg(BH4)2 
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супроводжується бурхливим виділенням водню, а процес топлення аморфного 

Mg(BH4)2 при цьому є відсутній. 

 

3.1.2 Введення Магній борогідриду у мезопористий кремнезем та 

анатаз інфільтрацією його розчину 

Висновки оптичного спостереження щодо визначення значення Tm(γ-

Mg(BH4)2) однозначно доводять, що в інтервалі Т=303-768 К його введення 

утверду матрицю методом розплаву неможливе. Тому було запропоновано 

використати метод інфільтрації розчину Магній борогідриду у ТГФ. 

Мікрочастинки мезопористого SiO2 (Dpor ≈7,5 нм, SBET ≈723 м2/г і Vpor ≈1,35 

см3/г [197]) використовували як нанориштування при мас. сп. SiO2:γ-

Mg(BH4)2=2:1. На рис. 3.2 показано SEM зображення для вихідних γ-Mg(BH4)2 

(a), SiO2 (б), а також інфільтрованого γ-Mg(BH4)2 у SiO2 (в). 

 

а 

  

б 

 

 

в 

  

Рис. 3.2. SEM зображення для вихідних γ-Mg(BH4)2 (a), SiO2 (б), а також 

інфільтрованого Mg(BH4)2 у SiO2 (в). 
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Морфологія одержаного продукту нагадує одночасно морфології окремо взятих 

γ-Mg(BH4)2 та SiO2, що якісно якісно підтверджує утворення композиту, а не 

суміші вихідних компонентів. 

Композит γ-Mg(BH4)2–SiO2 було протестовано щодо оборотної реакції 

його розкладу (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Кінетичні залежності виділення водню під час першого (1) та 

другого (2) циклів розкладу-утворення композиту γ-Mg(BH4)2–SiO2 за Т=673 К у 

вакуумі (≈10–9 МПа) і Р(Н2)=10 МПа, відповідно. Експериментальне значення 

ГВСЄ розраховано відносно загальної маси композиту з мас.сп. SiO2:γ-

Mg(BH4)2=2:1. 

 

Розклад і утворення інфільтрованого Магній борогідриду проводили при Т=673 

К у вакуумі (≈10–9 МПа), або у атмосфері водню (Р(Н2)=10 МПа), відповідно. 

Для кривої першої реакції розкладу можна розрізнити дві стадії, які приводять 

до завершення процесу уже після 2 год., тоді як для кривої другої реакції 

розкладу розрізнити такі стадії неможливо і швидкість процесу є нижча (більше 

16 год). Однак для композиту γ-Mg(BH4)2–SiO2 вперше було показано 

можливість оборотності реакції розкладу при Т=673 К. До того ж, цей 

експериментальний результат є прикладом досить високого значенням ГВСЄ 

(≥3 мас.% Н2), оскільки у перерахунку на чистий γ-Mg(BH4)2 це відповідає 

значенню ГВСЄ>9 мас.% Н2. 
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Для розвитку ідеї нанообмеження та оптимізації процесу інфільтрації з 

розчину досліджували введення α-Mg(BH4)2 у мезопористий анатаз (Dpor. ≈15 

нм, SBET ≈150 м2/г і Vpor ≈0,38 см3/г) при мас. сп. TiO2:α-Mg(BH4)2 як 2:1 у 

розчині ДЕЕ. На рис. 3.4 показано SEM зображення для композиту α-Mg(BH4)2–

TiO2, а також карти розподілу Титану, Магнію і Бору.  
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Рис. 3.4. SEM зображення для композиту α-Mg(BH4)2–TiO2 (a), карти 

розподілу Титану (б), Магнію (в) і Бору (г), а також кількісний аналіз хімічних 

елементів (д). 
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Отримані сигнали цих елементів однорідно перекриваються, що якісно 

підтверджує взаємне проникнення порошків α-Mg(BH4)2 і TiO2. 

Використовуючи метод EDX (рис 3.4а.), на глибині до 1 мкм було проведено 

елементний аналіз (Рис. 3.4д. і Табл. 3.1). Отримані результати підтверджують 

наявність сполуки TiO2, проте вміст Оксигену є майже у два рази завищений. 

Надлишковий кисень (з повітря) міг призвести до окиснення α-Mg(BH4)2 з 

утворенням оксидів Бору, але, тим не менше, загальний вміст атомів Бору 

повинен бути у три рази вищий відносно атомів Магнію. Низьке значення 

вмісту Бору, отримане розрахунковим методом EDX, можна пояснити 

накладанням сигналів легких елементів (Оксигену, Бору і Карбону, де 11,6 ат.% 

Карбону ідентифіковані з карбонової стрічки-підкладки). 

 

Таблиця 3.1. 

Результати елементного аналізу методом EDX композиту α-Mg(BH4)2–TiO2. 

Хімічний 

елемент 

Спектральна 

лінія 

Мас. % 

 

Aт. % 

 

Відносна 

похибка, % 

Бор B  K 5,5 10,4 7,4 

Карбон C  K 6,8 11,6 5,5 

Титан Ti L 30,2 12,9 6,6 

Оксиген O  K 38,4 49,1 5,3 

Магній Mg K 19,1 16,0 5,4 

 

Щоб якісно і кількісно оцінити можливі сполуки Бору в композиті α-

Mg(BH4)2–TiO2, було проведено XPS-вимірювання (рис. 3.5). Проведена 

деконволюція експериментально отриманого XPS-спектру і аналіз отриманих 

результатів з використанням відповідних баз даних (див. розділ 2.2.3) 

підтверджує наявність атомів Бору зі спіном 1s у вигляді сполук B2O3 або 

H3BO3, яким відповідає значення енергії зв’язування 192-193,7 eВ та 192,8-193,6 

eВ, відповідно, а також аніону [BH4]
– при 188,5 eВ. Інтегрування обох піків В 1s 

дало змогу кількісно оцінити наявність атомів Бору у окисненій формі (4,7 ат.% 
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у вигляді сполук B2O3 чи H3BO3) і в аніоні [BH4]
– (12,2 ат.% у вигляді α-

Mg(BH4)2). Тобто в поверхневому шарі (глибина до 10 нм) композиту α-

Mg(BH4)2–TiO2 Магній борогідрид окиснюється під впливом навіть мізерних 

кількостей молекулярного кисню. Наявність у XPS-спектрі сигнали Cl 2p1/2 і Cl 

2p3/2 при 201,1 еВ і 199,5 еВ, відповідно, які є типовими для хлоридів, 

пояснюється використанням Магній хлориду для синтезу α-Mg(BH4)2 за 

реакцією обміну (1.16). 
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Рис. 3.5. XPS-спектр для композиту α-Mg(BH4)2–TiO2. 

 

Для дослідження процесу розкладу чистого α-Mg(BH4)2 (рис. 3.6) та 

композиту α-Mg(BH4)2–TiO2 (рис. 3.7) в інтервалі температур 298923 К, було 

проведено TPD-вимірювання з паралельною фіксацією газоподібних продуктів 

термолізу методом MS. Це дозволило дослідити вплив нанориштування 

(мезопористого ТiO2) на швидкість виділення газоподібного водню, а також 

інших газоподібних продуктів деструкції (B2H6, H2O, CO і CO2). Результати 

TPD для чистого α-Mg(BH4)2 підтверджують багатостадійність виділення 

газоподібного водню (рис. 3.6а). Виходячи з вигляду TPD-спектру, можна 

виділити три стадії процесу, яким відповідають максимуми швидкості 

виділення водню при температурах 597 К, 757 К та 823 К. Аналіз залишкових 

газів під час розкладу чистого α-Mg(BH4)2 (рис. 3.6б) показав виділення 

диборану під час усіх трьох згаданих стадій у досить великих кількостях. 
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Сигнали для СО та СО2 є дуже мізерними, однак при Т450К виділення 

адсорбованої води є досить помітне. 
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Рис. 3.6. Спектри TPD (а) і MS (б) для чистого α-Mg(BH4)2. 

 

Цілком іншими виявились результати вимірювання TPD і MS для 

композиту α-Mg(BH4)2–TiO2 (рис. 3.7). Перший досить широкий та інтенсивний 

пік охоплює температурний інтервал 300-600 К (рис. 3.7а), у якому реакція 

розкладу Магній борогідриду може протікати оборотно. При цьому 

максимальна швидкість виділення водню спостерігається при 414 К, що на 180 

К нижче як для чистого α-Mg(BH4)2. Наступні два невеликі піки виділення 

водню при 735 К і 828 К, відповідно практично співпадають з другим і третім 

піками як під час розкладу чистого α-Mg(BH4)2 (рис. 3.6а). Такий факт наводить 

на думку, що причиною зниження Td для α-Mg(BH4)2 введеного у мезопористий 
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ТiO2 є те, що основна кількість його знаходиться всередині пор 

нанориштування у нанорозмірному дисперсному стані. Зрозуміло, що якась 

незначна частина α-Mg(BH4)2 знаходиться на поверхні нанориштування ТiO2, 

тому сигнали високотемпературного виділення водню співпадають з сигналами 

отриманими для чистого α-Mg(BH4)2. Результати MS-досліджень газової суміші 

для композиту α-Mg(BH4)2–TiO2. (рис. 3.7б) показали виділення диборану і 

Карбон (ІІ) оксиду при Т=500-850 К. 
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Рис. 3.7. Спектри TPD (а) і MS (б) для композиту α-Mg(BH4)2–TiO2. 

 

Це означає, що за Т<500 К можна очікувати тільки виділення газоподібного 

водню, а при Т>500 К – суміш газів: Н2, В2Н6 і СО (останній, очевидно, 

утворюється в результаті деструкції залишків органічного розчинника). Як і у 

випадку чистого α-Mg(BH4)2, при нищих значеннях Т виділення адсорбованої 

води є досить помітне. Такий факт наводить на думку, що залишки 
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адсорбованої води могли потрапити під час експериментів, оскільки 

використані α-Mg(BH4)2, TiO2 чи ДЕЕ не містили домішкову воду. 

 

3.1.3 Декорування поверхні TiO2 наночастинками Нікелю та його 

використання як нанориштування для Mg(BH4)2 

Мезопористий анатаз у вигляді гранул діаметром 1,6 мм і довжиною ≈5 

мм використовували для декорації поверхні наночастинками Нікелю шляхом 

вакуумного напилення металу з утворенням у середовищі аргону плівки 

товщиною 20 нм. Отримані зразки характеризували методом XPS на глибині до 

10 нм [209] (рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Спектри XPS поверхні TiO2 декорованої наночастинками Нікелю 

в діапазоні енергії зв’язування 0-1200 еВ (а) та, деталізовано, 845-558 еВ (б). 
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Сканування поверхні зразка до значення енергії 1200 еВ показує в основному 

сигнали Нікелю, а також залишкові рефлекси Оксигену і Карбону (рис. 3.8а). 

Це підтверджує наявність щільної плівки нікелю, а також незначне її 

забруднення киснем та вуглецем з повітря (під час транспортуванні). Для 

детального якісного аналізу було вибрано ділянку зі значеннями енергії 

зв’язування 845-885 еВ (рис. 3.8б). Використовували відомі бази даних XPS-

спектрів [211-213], було встановлено, що піки при 872,0 і 869,0 еВ відповідають 

сигналам металічного нікелю, тоді як при 878,4, 860,2, 854,6, 851,8 еВ – Нікель 

(ІІ) оксиду. Очевидно, що поверхня напиленої плівка металічного нікелю 

товщиною 20 нм легко окиснюється на відкритому повітрі до NiO. 

Гранули анатазу, торці яких були напилені металічним нікелем розтирали в 

агатовій ступці до однорідного порошку, який вважали Титан (IV) оксидом, 

поверхня якого декорована наночастинками Нікелю. Використовуючи такий 

матеріал як нанориштування для α-Mg(BH4)2, було отримано результати TPD і 

MS-вимірювань розкладу композиту α-Mg(BH4)2–TiO2–Ni (рис. 3.9). Подібно як 

для чистого α-Mg(BH4)2 та композиту α-Mg(BH4)2–TiO2, піки виділення водню 

при 745 К і 822 К підтверджують наявність Магній борогідриду у вигляді 

об’ємного порошку і для композиту α-Mg(BH4)2–TiO2–Ni (рис. 3.9а). Однак, в 

інтервалі 300-650 К спостерігається два максимуми, а саме при 457 і 563 К. Цей 

факт свідчить, що наявність на поверхні ТiO2 наночастинок Нікелю вносить 

корективи в кінетику реакції виділення газоподібного водню, в результаті чого 

процес розкладу α-Mg(BH4)2 в порах ТiO2 відбувається двостадійно. Аналіз 

газової суміші (рис. 3.9б) показав, що виділення диборану і чадного газу 

спостерігається у значно вужчому температурному інтервалі (500-600 К), при 

цьому кількість утвореного В2Н6 є значно менша порівняно з СО. Тож, як і у 

випадку композиту α-Mg(BH4)2–TiO2, можна зробити висновок, що тільки при 

Т<500 К можна очікувати виділення газоподібного водню, а при Т>500 К – 

суміш газів: Н2, В2Н6 та СО. 
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Рис. 3.9. Спектри TPD (а) і MS (б) для композиту α-Mg(BH4)2–TiO2–Ni. 

 

3.2 Вплив добавок на основі сполук Нікелю на розклад і ресинтез 

Mg(BH4)2 [223] 

Чотири різні добавки на основі Нікелю (Niдоб), а саме NiCl2, NiF2, Ni3B і 

нанорозмірний нікелевий порошок (Niнано), були досліджені як можливі 

каталізатори оборотної реакції розкладу γ-Mg(BH4)2 [223]. Якісний аналіз 

використаних добавок після приготування композиту та його розкладу-

утворення проводили методом порівняльного XAS аналізу. Для визначення 

міжатомних відстаней між центральним атомом Ni та сусідніми атомами, 

знаходили функції радіального розподілу з перетворенням Фур’є. 

Ідентифікацію різновидів поліборанів, як найбільш ймовірних продуктів 
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розкладу Магній борогідриду, проводили у за допомогою 11В і 1H NMR та IR 

спектроскопічних методів. 

Механо-хімічно приготовлені композити γ-Mg(BH4)2–Niдоб (див. розділ 

2.1.1) термічно обробляли в апараті типу Сівертса в температурному інтервалі 

493-537 К. Така ділянка Т була обрана для того, щоб відтворити оборотну 

реакцію розкладу Mg(BH4)2 (рівняння (1.10) [65]), яке відбувається з 

утворенням Mg(B3H8)2. Таким чином композити γ-Mg(BH4)2–Niдоб розкладали та 

синтезували в умовах наближених до експериментальної роботи [65] (табл. 3.2). 

 

Таблиця 3.2. 

Експериментальні умови розкладу та ресинтезу композитів γ-Mg(BH4)2–Niдоб 

та отримані значення ГВСЄ. 

Умови розкладу та ресинтезу 

композиту γ-Mg(BH4)2–Niдоб 

Добавка 

Niнано NiCl2 NiF2 Ni3B 

Т розкладу, К 529 531 537 493 

Т ресинтезу, К 524 526 535 483 

Р (Н2) при розкладі, MПa 0 0 0 0 

Р (Н2) при ресинтезі, MПa 14 14 10 15,5 

ГВСЄ при розкладі, мас.% H2 2,7 2,7 6,5 2,7 

ГВСЄ при ресинтезі, мас.% H2 1,3 1,2 2,0 1,0 

 

Під час розкладу композитів γ-Mg(BH4)2–Niдоб, до яких як добавки було 

введено Niнано, NiCl2 та Ni3B, кількість виділеного водню досягала ≈2,7 мас.% 

H2, що є близьким до теоретичного значення ≈2,5 мас.% H2, розрахованого за 

рівнянням (1.10). Разом з тим було виявлено, що для завершення розкладу γ-

Mg(BH4)2–Niдоб композитів за температур поданих у табл. 3.2, необхідно всього 

60 год, що є у 14 разів швидше порівняно з результатами роботи [65] для 

розкладу чистого γ-Mg(BH4)2 за Т=473 К. За однакових значень Тd композитів і 

чистого Магній борогідриду позитивний вплив використаних добавок Нікелю 

на кінетику розкладу був би очевидним. Проте саме вищі значення Тd могли 
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бути причиною отриманих вищих значень ГВСЄ, наприклад для випадку 

композиту γ-Mg(ВН4)2–NiF2 (≈6,5 мас.% H2). Більш того, для всіх розкладених 

композитів γ-Mg(BH4)2–Niдоб зворотна реакція ресинтезу γ-Mg(BH4)2 в 

середовищі газоподібного водню відбулась неповністю. Результати свідчать 

тільки про ≈1-2 мас.% H2 поглинутого водню, який становить приблизно одну 

третину від необхідної кількості для повної оборотності процесу. Причини 

такої невідповідності можуть бути пов’язані з впливом декількох факторів: 1) 

виділений газ при реакції розкладу не є чистим воднем, а може містити значну 

частку B2H6; 2) можливе утворення невідомих стабільних продуктів розкладу; і 

3) було використано Р (Н2) недостатній для ресинтезу Mg(BH4)2.  

Оскільки вміст використаних Niдоб складав тільки 2 мол.% і, до того ж, 

композити γ-Mg(BH4)2–Niдоб були приготовлені шляхом помолу, то використані 

добавки не можна було ідентифікувати методом XRD. Тому для вивчення 

можливих хімічних перетворень Niдоб під час розкладу чи ресинтезу композитів 

було вибрано метод XAS, який є одним з універсальних інструментів 

дослідження локальної хімічної будови сполук в будь якому агрегатному стані, 

та, насамперед, взятих у надмалих кількостях. Нормалізовані спектри XAS К-

рівня Ni для композитів γ-Mg(BH4)2–Niдоб після їх приготування, а також 

розкладу-ресинтезу наведено на рис. 3.10. 
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Рис. 3.10. Нормалізовані спектри XAS для приготовлених композитів γ-

Mg(BH4)2–Niдоб (a), а також після їх послідовного розкладу-ресинтезу (б). 
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Індивідуальні спектральні профілі XAS приготовлених композитів γ-Mg(BH4)2–

Niдоб є дуже різні (рис. 3.10а), що вказує на характерне своєрідне атомарне 

оточення атома Нікелю у кожній окремій добавці Niдоб. Спектри NEXAFS для 

приготовлених композитів Mg(BH4)2–Niдоб (Niдоб=NiCl2, NiF2) отримані для 

енергетичного інтервалу 8310-8390 еВ показують невелике зміщення К-рівня Ni 

у бік вищих енергій порівняно з композитами добавками у яких є Niнано і Ni3B 

(вставка, рис. 3.10а). Такий експериментальний факт підтверджує очікуваний 

висновок, що у хімічних сполуках NiCl2 та NiF2 атоми Нікелю 

характеризуються вищим ступенем окиснення, оскільки притягання між 

електронами і ядром посилюється. Водночас, після розкладу-ресинтезу всіх 

композитів γ-Mg(BH4)2–Niдоб їхні спектри NEXAFS (рис. 3.10б) практично 

ідентичні, що вказує на те, що атоми Нікелю перебувають у тому ж окисненому 

стані. Отримані експериментальні спекри XAS наводять на думку, що після 

розкладу-ресинтезу для композитів γ-Mg(BH4)2–Niдоб усі використані добавки 

Niдоб хімічно реагують з γ-Mg(BH4)2 утворюючи нову хімічну сполуку Нікелю, 

що надалі призводить до пришвидшення розкладу γ-Mg(BH4)2.  

XAS спектри чистих добавок та приготовлених композитів γ-Mg(BH4)2–

Niдоб якісно практично ідентичні (рис. 3.11), що дозволяє стверджувати про 

збереження хімічної будови використаних Niдоб після їх помолу з γ-Mg(BH4)2. 

Використання перетворень Фур’є до даних XAS є корисним для 

отримання розподілу їх частотних функцій, що дає змогу надалі конвертувати 

їх у відповідні піки в реальному просторі та одержати значення міжатомних 

відстаней (R) між абсорбуючим атомом Ni та сусідніми атомами певної 

координаційної сфери. Функції радіального розподілу атомів χ(R) після 

здійснення перетворень Фур’є до даних XAS для вихідних добавок, 

приготовлених γ-Mg(BH4)2–Niдоб композитів та після їх розкладу і ресинтезу 

показано на рис. 3.12. 
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Рис. 3.11. Нормалізовані XAS спектри для приготовлених композитів γ-

Mg(BH4)2–Niдоб разом з відповідними добавками Niдоб для порівняння. 

 

Виявлено, що для кожного приготовленого композиту, розподіл сусідніх 

атомів навколо атома Ni є ідентичним до такого як у відповідних чистих 

добавках. Це говорить про те, що процес механічного помолу, застосований для 

приготування γ-Mg(BH4)2–Niдоб композитів, не призводить до хімічної реакції 

між γ-Mg(BH4)2 та Niдоб. Аналіз зразків γ-Mg(BH4)2–Niнано композиту вказує на 

те, що основний пік при 2,2 Å відповідає відстані між атомом Нікелю та 

найближчим сусідом а піки в діапазоні 3-5 Å відповідають 2-й, 3-й і 4-й 

координаційній сфері. Міжатомні відстані Ni–Ni, поміряні в приготовленому і 

розкладеному γ-Mg(BH4)2–Niнано композиті дуже схожі на такі у чистому 

порошку Niнано (рис. 3.12а).  
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Рис. 3.12. Вигляд функцій радіального розподілу атомів χ(R) довкола 

центрального атома Ni після перетворень Фур’є до даних XAS для γ-Mg(BH4)2–

Niнано (a), γ-Mg(BH4)2–NiCl2 (б), γ-Mg(BH4)2–NiF2 (в) та γ-Mg(BH4)2–Ni3B (г) 

композитів після їх приготування (помол), розкладу (розкл) і ресинтезу (синтез) 

разом з відповідними вихідними добавками (Niдоб=Niнано, NiCl2, NiF2, Ni3B) 

(еталон). 

 

Це наводить на думку, що однакова локальна хімічна будова нікелевого 

нанопорошку зберігається після приготування та навіть після розкладу γ-

Mg(BH4)2–Niнано композиту. Водночас, спостережуване зменшення 

інтенсивності піків вказує на спад ступеня впорядкування в композиті в 

результаті механічного помолу та термічної обробки, а отже ці процеси можуть 

впливати на кристалічність/аморфність зразка. Після реакції ресинтезу 
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композиту γ-Mg(BH4)2–Niнано, інтенсивність основного піку при ≈ 2,1 Å 

виявилась найменшою, а піки для R>3,5 Å є ледь помітні. Це свідчить про 

суттєво вищий ступінь невпорядкованості, особливо дальнього порядку, 

причиною чого є умови реалізації реакції «тверде тіло-газ» (високі значення Т і 

Р (Н2), див табл. 3.2). 

Для композитів γ-Mg(BH4)2–NiCl2 і γ-Mg(BH4)2–NiF2 (рис. 3.12б,в) 

спостерігається суттєво інша тенденція. Хімічні сполуки NiCl2 і NiF2 у першій 

координаційній сфері навколо центрального абсорбуючого атома Нікелю 

містять більш легкі атоми – Cl або F, відповідно. Уже після реакції розкладу 

вигляд Фур’є перетвореної функції χ(R) для композитів γ-Mg(BH4)2–NiCl2 і γ-

Mg(BH4)2–NiF2 різко змінюються порівняно з первинним виглядом і 

зберігаються практично незмінними після проведеного ресинтезу. Такий факт 

може означати появу нової сполуки Нікелю після розкладу цих композитів, при 

цьому вигляд функції χ(R) для такої сполуки є подібний вигляду функції для 

ресинтезованого γ-Mg(BH4)2–Niнано композиту (рис. 3.12а крива «синтез»). 

Фур’є перетворена функція χ(R) для композиту γ-Mg(BH4)2–Ni3B після його 

приготування, розкладу і ресинтезу (рис. 3.12г) показує дуже подібний 

розподіл. Плече при 1,6 Å відповідає найближчому оточенню атомами Бору, а 

основний пік при ≈2,1 Å відповідає найближчій координаційній сфері Нікелю 

[224]. Відсутність основних піків вище 3 Å означає невпорядкованість 

середнього і дальнього порядку на локальному оточенні абсорбуючого 

центрального атома Нікелю. Такі результати підкреслюють аморфну будову 

індивідуальної добавки Ni3B [224-228], для якої впорядкування дального 

порядку так і не відбулося при нагріванні чи дії високого Р (Н2) (табл. 3.2).  

Слід зазначити, що для всіх ресинтезованих композитів γ-Mg(BH4)2–Niдоб 

(Niдоб=Niнано, NiCl2, NiF2, Ni3B) NEXAFS і EXAFS профілі практично ідентичні і 

дуже подібні до спектрів індивідуального аморфного Ni3B (рис. 3.10б). Це дає 

привід стверджувати, що для всіх композитів після їх розкладу-ресинтезу 

утворюється нова сполука Нікелю з локальною структурою дуже подібною до 

аморфного Ni3B. Більше того, підтвердженням цього висновку також є той 
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факт, що Фур’є вигляд перетвореної функції χ(R) для всіх досліджуваних 

композитів γ-Mg(BH4)2–Niдоб після їх розкладу-ресинтезу (рис. 3.13) є 

практично ідентичний як для використаної добавки Ni3B. А її відмінність за 

інтенсивністю (особливо дального порядку) порівняно з функцією χ(R) до 

розрахованих даних XAS для Ni3B у кристалічному стані додатково доводить 

аморфну структуру добавки Ni3B. Подібні висновки результатів отримали 

автори недавнього дослідження розкладу композитів NaBH4 з аналогічними 

добавками Нікелю [229]. Цілком природньо, що при розкладі композитів γ-

Mg(BH4)2–Niдоб хімічна реакція між добавками Niдоб та (скоріше за все) 

продуктами розкладу γ-Mg(BH4)2 домінує над іншими процесами оскільки її 

результатом є утворення термодинамічно стабільних Нікель боридів. Сполука 

Ni3B є найбільш стійким серед Нікель боридів різної стехіометріїі, NixBy, тому 

можна припустити, що жодної подальшої хімічної реакції з його участю в 

досліджуваних композиційних матеріалах γ-Mg(BH4)2–Niдоб не відбуватиметься. 
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Рис. 3.13. Вигляд функцій радіального розподілу атомів χ(R) довкола 

центрального атома Ni після перетворень Фур’є до даних XAS для композитів 

γ-Mg(BH4)2–Niдоб (Niдоб=Niнано, NiCl2, NiF2, Ni3B) після їх розкладу-ресинтезу 

(синтез) разом з вихідною добавкою Ni3B (еталон). Функція χ(R) отримана після 

перетворень Фур’є до розрахованих даних XAS для Ni3B у кристалічному стані 

представлена для порівняння. 
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Щоб ідентифікувати продукти розкладу-ресинтезу композитів γ-Mg(BH4)2–

Niдоб, було задіяно 1H та 11B NMR спектроскопію. Експериментальні 1H NMR 

спектри для γ-Mg(BH4)2–Niдоб композитів після їх розкладу-ресинтезу та 

чистого γ-Mg(BH4)2 наведено на рис. 3.14. Широкий мультиплет (щонайменше 

квартет) спостерігається у всіх приведених 1H NMR спектрах в інтервалі від 

0,25 до -0,45 ppm (мільйонна частка, анг. parts-per-million, 10−6), що свідчить 

про наявність γ-Mg(BH4)2 у всіх зразках. Це підтверджує попередньо зроблений 

висновок, що відбувається лише частковий розклад γ- композитів γ-Mg(BH4)2–

Niдоб за умов наведених у табл. 3.2. Крім того, в спектрах присутні інші 

малоінтенсивні піки, які характерні для γ-Mg(BH4)2–Niдоб композитів та чистого 

γ-Mg(BH4)2 як після їх розкладу, так і ресинтезу. Це наводить на думку, що крім 

основного продукту ресинтезу – Магній борогідрид, повинні бути присутні 

також інші, значно стабільніші продукти, які не взаємодіють з газоподібним 

воднем. 

 

 

а 

 

б 
 

в 
 

г 
 

д 
 

е 
 

є 
 

ж 
 

з 

 

Рис. 3.14. 1H NMR спектри для композитів γ-Mg(BH4)2–Niнано, γ-Mg(BH4)2–

NiCl2, γ-Mg(BH4)2–NiF2, γ-Mg(BH4)2–Ni3B після їх розкладу (а, в, д, є) та (б, г, е, 

ж) ресинтезу, відповідно, та чистого γ-Mg(BH4)2 (з). 

 

Щоб отримати чітке уявлення про сполуки Бору, були записані 11В NMR 

спектри для γ-Mg(BH4)2–Niдоб композитів після їх розкладу-ресинтезу та 

чистого γ-Mg(BH4)2 (рис. 3.15). Сигнал при -42 ppm у всіх спектрах відповідає 
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Магній борогідриду і повторно свідчить про неповний розклад композитів [230, 

231]. Для всіх зразків після їх розкладу також спостерігається пік при -31 ppm, 

інтенсивність якого є найменшою для композиту γ-Mg(BH4)2–Ni3B. Після 

ресинтезу цей пік повністю зникає для всіх композитів, тоді як інтенсивність 

сигналів при -42 та -30 ppm – зростає. Загальноприйнято, що пік при -31 ppm, 

пов'язаний з утворенням оборотної фази, а значить є аніоном [B3H8]
2– [65, 231], 

тоді як пік при -30 ppm може відповідати аніону [B10H10]
2–. Додаткові слабкі 

піки, які спостерігаються від -12 до -24 ppm, можуть відповідати сигналам 

[B2H6]
2–, [B5H8]

– чи [B12H12]
2– аніонів. Це означає, що утворення поліборанів під 

час розкладу композитів γ-Mg(BH4)2–Niдоб є обмежене, але повністю уникнути 

цих побічних продуктів не вдається навіть при відносно низьких температурах 

(табл. 3.2). Концентрація поліборанів не зменшується після ресинтезу Магній 

борогідриду, що вкотре підтверджуює їх термодинамічну стабільність і їх роль 

у погіршенні оборотності реакції розкладу. 
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Рис. 3.15. 11В NMR спектри для композитів γ-Mg(BH4)2–Niнано, γ-

Mg(BH4)2–NiCl2, γ-Mg(BH4)2–NiF2, γ-Mg(BH4)2–Ni3B після їх розкладу (а, в, д, є) 

та (б, г, е, ж) ресинтезу, відповідно, та чистого γ-Mg(BH4)2 (з). 

 

Ще один досить інтенсивний сигнал, який спостерігався у 11В NMR 

спектрах, – це широкий пік при 4 ppm. На нашу думку даний сигнал пов'язаний 



 119 

з продуктами взаємодії розчинника (D2O) з поліборанами, які володіють 

структурою «відкритого каркасу» (nido та arachno) [125, 232, 233]. Хоча 11В 

NMR вимірювання проводили досить швидко, взаємодії D2O з поліборанами 

уникнути не вдалося. Вибір D2O як розчинника у 11В NMR вимірюваннях був 

зумовлений доброю розчинністю у ньому більшості продуктів оборотнього 

розкладу γ-Mg(BH4)2. Водночас, нерозчинні сполуки, які утворюються під час 

розкладу-ресинтезу композитів γ-Mg(BH4)2–Niдоб, а саме Ni3B, не були 

ідентифіковані методом рідинної 11В NMR спектроскопії.  

Відносний вміст поліборанів, розрахований, ґрунтуючись на 

інтенсивностях піків, які відповідають певним аніонам у експериментальних 

спектрах 11B NMR, наведено у табл. 3.3.  

 

Таблиця 3.3. 

Відносний вміст поліборанів після розкладу (розкл) та ресинтезу (синтез) 

композитів γ-Mg(BH4)2–Niдоб (Niдоб=Niнано,NiCl2,NiF2,Ni3B) 

на основі 11B NMR спектрів. 

Композит з 

добавкою 

 

Аніон поліборану (хімічний зсув, ppm) 

[BH4]
– 

(-42) 

[B2H6]
2– 

(-21) 

[B3H8]
– 

(-31) 

[B5H8]
– 

(-13) 

[B10H10]
2– 

(-30) 

[B12H12]
2– 

(-15) 

Niнано розкл 0,25 0,09 1,00 0,00 0,35 0,03 

Ninano синтез 0,94 0,11 0,00 0,09 1,00 0,04 

NiCl2 розкл 0,31 0,13 1,00 0,00 0,47 0,05 

NiCl2 синтез 0,26 0,14 0,00 0,00 1,00 0,07 

NiF2 розкл 0,18 0,13 1,00 0,02 0,15 0,03 

NiF2 синтез 0,34 0,27 0,06 0,01 1,00 0,08 

Ni3B розкл 1,00 0,01 0,38 0,00 0,23 0,01 

Ni3B синтез 1,00 0,01 0,04 0,00 0,40 0,01 

 

Отримані результати показують, що використані добавки Niдоб промотують 

утворення аніонів [BH4]
– і [B10H10]

2– з [B3H8]
– під час ресинтезу композитів γ-
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Mg(BH4)2–Niдоб. Найменша кількість небажаного аніону [B10H10]
2– утворюється 

у присутності добавки Ni3B, тоді як після ресинтезу композитів γ-Mg(BH4)2–

Niдоб з добавками Niнано, NiCl2 та NiF2 вміст аніону [B10H10]
2– є максимальним. 

Також відмітимо, що зростання відносного вмісту аніона [BH4]
– у композиті γ-

Mg(BH4)2–Niнано з 0,25 до 0,94 і γ-Mg(BH4)2–NiF2 композиті з 0,18 до 0,34 є дещо 

меншим порівняно з аніоном [B10H10]
2– (з 0,35 до 1,0 та з 0,15 до 1,0, 

відповідно). 

IR спектри для композитів γ-Mg(BH4)2–Niдоб (Niдоб=Niнано, NiCl2, NiF2, 

Ni3B після їх приготування, розкладу та ресинтезу показано на рис. 3.16.  
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Рис. 3.16. IR спектри для композитів γ-Mg(BH4)2–Niдоб (Niдоб=Niнано, NiCl2, 

NiF2, Ni3B після їх приготування (bm), розкладу (des) та ре синтезу (abs), а 

також IR спектр чистого γ-Mg(BH4)2 (pure Mg(BH4)2). 

 

Спектр з максимумом при 2270 см–1 відповідає валентному коливанню для 

зв’язків B–H, а смуги з максимумами при 1420, 1260 і 1130 см–1 деформаційним 

модам [234]. Піки при 2660 і 2400 см–1 були віднесені до обертонів і комбінацій 

деформаційних та валентних мод аніона [BH4]
–. Згідно зі спектрами 



 121 

комбінаційного розсіювання та DFT-розрахунками, для чистого γ-Mg(BH4)2 не 

характерні нормальні моди в інтервалі 670-1120 см–1 [234]. Тому піки при 913 і 

706 см–1 можуть бути пов’язані з присутністю домішок, наприклад, оксидів 

Бору різної стехіометрії. Характеристичні моди аніона [BH4]
– спостерігаються 

також в IR спектрах приготовлених композитів γ-Mg(BH4)2–Niдоб, проте їхні 

положення зміщені на 2-5 см–1. Водночас у спектрі приготовленого композиту 

γ-Mg(BH4)2–NiF2 (Рис. 3.16в) виникає додатковий пік при 1194 см–1, що може 

бути викликано деформацією аніона [BH4]
– та впливом локального оточення. 

Як і можна було очікувати, після розкладу композитів γ-Mg(BH4)2–Niдоб 

спостерігається суттєве зменшення, але не повне зникнення інтенсивності 

характеристичних смуг аніона [BH4]
–, що узгоджується з результатами 1H та 11B 

NMR спектроскопії. Разом з тим, основним результатом IR спектроскопічних 

досліджень є те, що після розкладу всіх досліджених композитів γ-Mg(BH4)2–

Niдоб у спектрі була зафіксована малоінтенсивна смуга поглинання з 

максимумом при 2540 см–1. Цей пік може бути віднесений до валентних мод 

зв’язків B–H у аніонах таких closo-поліборанів як [B12H12]
2– чи [B10H10]

2– [235]. 

Для аніона [B12H12]
2– характерні смуги середньої інтенсивності при 1070 

см–1 (H–B–B деформаційна мода) і при 720 см–1 (B–B валентна мода), а аніону 

[B10H10]
2– – при 1030 см–1 (H–B–B деформаційна мода) і при 720 см–1 (B–B 

валентна мода) [235]. Власне останній пік вважають характерним відбитком для 

closo-поліборанів. На основі дуже слабкої інтенсивності піків валентної моди 

зв’язку B–H можна припустити, що B–B–H деформаційна мода і B–B валентна 

мода в інтервалі 1100-700 см–1 є приглушені. Нові невеликі піки при 770 і 747 

см–1, де можна очікувати сигнал, пов'язаний з деформаційною B–B–H модою, 

з’являються в IR спектрах для всіх композитів γ-Mg(BH4)2–Niдоб після їх 

розкладу, проте походження цих сигналів досі залишається не до кінця 

зрозумілим. Зміна інтенсивності піків в IR спектрах, характерних для аніонів 

[BH4]
– та [BnHn]

2– (n=10; 12), добре узгоджується з результатами 11B NMR 

спектроскопії (табл. 3.3). Однак слід зазначити, що відносна інтенсивність 

характеристичних смуг у IR області для цих аніонів не обов’язково відображає 
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їх відносний вміст у суміші, оскільки інтенсивності піків у IR спектрі, 

отриманому в режимі затухаючого повного внутрішнього відбиття, сильно 

залежать від показників заломлення матеріалів. 

 

3.3 Вплив деяких бінарних сполук Кобальту на розклад Mg(BH4)2 [236, 

237] 

Як можливі каталізатори оборотної реакції розкладу γ-Mg(BH4)2 чотири 

добавки на основі Кобальту (Coдоб), а саме CoF3, Co2B, CoCl2 та Co3O4 були 

також досліджені [236]. Якісний аналіз використаних добавок після 

приготування композитів γ-Mg(BH4)2–Coдоб та їх розкладу-ресинтезу проводили 

методом порівняльного XAS-аналізу за аналогією як для Niдоб у [223]. Крім 

цього, зроблено першу спробу in situ вимірювань при розкладі композитів 

Mg(BH4)2–Coдоб, включаючи паралельний моніторинг Coдоб методом XAS та 

аналіз продуктів реакції методами XRD та спектроскопії комбінаційного 

розсіювання [237]. Розклад та ресинтез помелених композитів γ-Mg(BH4)2–Coдоб 

і чистого γ-Mg(BH4)2 проводили в умовах наближених до роботи [65] (табл. 

3.4). 

Таблиця 3.4. 

Експериментальні умови розкладу та ресинтезу помеленого чистого γ-Mg(BH4)2 

і композитів γ-Mg(BH4)2–Coдоб (Coдоб=CoF3, Co2B, CoCl2, Co3O4) 

та отримані значення ГВСЄ. 

Умови розкладу та ресинтезу 

композиту γ-Mg(BH4)2–Coдоб 

Добавка 

– CoF3 Co2B CoCl2 Co3O4 

Т розкладу, К 558 557 557 561 561 

Т ресинтезу, К 556 554 555 557 558 

Р (Н2) при розкладі, MПa 0,28 0.26 0,27 0,26 0,28 

Р (Н2) при ресинтезі, MПa 12,5 11.7 12,0 12,5 12,2 

ГВСЄ при розкладі, мас.% H2 4,2 3,2 3,1 4,4 3,9 

ГВСЄ при ресинтезі, мас.% H2 2,2 1,9 1,9 1,9 1,6 
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Експериментальні результати показують, що реакція розкладу в ізотермічних 

умовах і при Р (Н2)=0,3 MПa продукує близько 4 мас.% H2, однак в оборотній 

реакції ресинтезу поглинається лише приблизно 2 мас.% H2 приймає участь. 

Результати XAS поглинання для К-рівня Co наведено на рис. 3.17 і 3.18. 

Насамперед відмітимо суттєві відмінності між NEXAFS спектрами для 

композиту γ-Mg(BH4)2–CoF3 та чистої сполуки CoF3 (рис. 3.17а), зокрема щодо 

інтенсивностей прикрайової області і так званої «білої лінії» при 7708,8 eВ та 

7724 eВ, відповідно. Прикрайові піки, які відповідають електронним переходам 

1s→p, а також піки «білої лінії», які відповідають 1s→d електронним 

переходам мають нижчу інтенсивність. Такі результати підтверджують те, що 

октаєдрична координація атомів Кобальту у сполуці CoF3 є, очевидно, дещо 

розвпорядкована після помолу з γ-Mg(BH4)2. Після розкладу композиту γ-

Mg(BH4)2–CoF3 його NEXAFS спектр цілковито змінює вигляд і, надалі, 

протягом трьох послідовних циклів «розклад-ресинтез»залишається незмінним. 

Вигляд функцій радіального розподілу атомів χ(R) довкола центрального атома 

Co після перетворень Фур’є до даних XAS після розкладу композиту γ-

Mg(BH4)2–CoF3 наведено на (рис. 3.18а). Спостерігається лише добре 

виражений пік при 2,4 Å і плечем при 1,7 Å, а також кілька слабо інтенсивних 

піків при 3,0-5,5 Å. Такий розподіл цілком відрізняється від розподілу для 

приготовленого композиту γ-Mg(BH4)2–CoF3 чи чистої сполуки CoF3. 

Спектри NEXAFS для композиту γ-Mg(BH4)2–Co2B після їх приготування та 

протягом їх розкладу-ресинтезу залишаються майже незмінними (рис. 3.17б). 

Вигляд функцій наведених на рис. 3.18б свідчить, що розподіл для γ-Mg(BH4)2–

Co2B композиту після приготування та після його розкладу-ресинтезу 

відрізняється в основному за інтенсивностями. Це говорить про збільшення 

невпрорядкованості кристалічної структури Co2B після трьох циклів «розклад-

ресинтез». Для чистої кристалічної сполуки Co2B плече при ≈1,8 Å відповідає 

розсіюванню від чотирьох атомів Бору у першій координаційній сфері. 

Найбільш інтенсивні піки при ≈2,3 Å та при ≈3,0-5,5 Å пов’язані з 

розсіюванням від сусідніх атомів Кобальту у дальніх координаційних сферах. 
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Результати наштовхують на думку, що локальне оточення абсорбуючого атому 

Кобальту протягом приготування та розкладу-ресинтезу γ-Mg(BH4)2–Co2B 

композиту зберігається незмінним, однак дальній порядок оточуючих атомів 

втрачається. 
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Рис. 3.17. Нормалізовані спектри NEXAFS для γ-Mg(BH4)2–CoF3 (a), γ-

Mg(BH4)2–Co2B (б), γ-Mg(BH4)2–CoCl2 (в) та γ-Mg(BH4)2–Co3O4 (г) композитів 

після їх приготування (помол), розкладу (розкл) і ресинтезу (синтез) і трьох 

циклів «розклад-ресинтез» (цикл). Спектри відповідних чистих добавок Coдоб 

представлено для порівняння (еталон).  

 

Результати XAS для К-рівню Co для композиту γ-Mg(BH4)2–CoCl2 

повторюють тенденції змін для композиту з добавкою CoF3 (рис. 3.17 та 3.18). 

Спектри NEXAFS для композиту γ-Mg(BH4)2–CoCl2 показують подібність між 

приготовленим композитом та чистою сполукою CoCl2, а після розкладу 
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композиту вони цілком змінюють загальний вигляд (рис. 3.17в). Це знову є 

свідченням того, що координація навколо абсорбуючого атома Кобальту 

істотно змінюється і, до того ж, також змінюється ступінь окиснення Кобальту. 

На кривій функції радіального розподілу атомів χ(R) для даних XAS (рис. 3.18в) 

після розкладу композиту γ-Mg(BH4)2–CoCl2 виникає плече при ≈1,7 Å, а також 

інтенсивний пік при ≈2,1 Å та слабо інтенсивні піки при ≈3,0-5,5 Å. Подібно як 

у випадкудо CoF3, можна припустити, що добавка CoCl2 теж хімічно взаємодіє з 

γ-Mg(BH4)2 чи продуктами його розкладу, при чому в обох випадках 

утворюється нова сполука Кобальту з подібною локальною хімічною будовою. 
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Рис. 3.18. Вигляд функцій радіального розподілу атомів χ(R) довкола 

центрального атома Co після перетворень Фур’є до даних XAS для γ-Mg(BH4)2–

CoF3 (a), γ-Mg(BH4)2–Co2B (б), γ-Mg(BH4)2–CoCl2 (в) та γ-Mg(BH4)2–Co3O4 (г) 

композитів після їх приготування (помол), розкладу (розкл) і ресинтезу (синтез) 

і трьох циклів «розклад-ресинтез» (цикл). Спектри відповідних чистих добавок 

Coдоб представлено для порівняння (еталон). 
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Добавка Co3O4 характеризується двома видами атомарного оточення: на 

2/3 абсорбуючих атомів Кобальту мають октаєдричне оточення (як Co3+), а на 

1/3 – тетраєдричне (як Co2+). Тому результати XAS для К-рівню Co для 

композиту γ-Mg(BH4)2–Co3O4 показують суперпозицію їх вкладів до 

координацій Co3+ і Co2+. Прикрайовий пік при ≈1,5 Å у спектрі NEXAFS 

чистого Co3O4 походить від розсіювання атомами Оксигену, які утворюються 

навколо катіонів Кобальту з двома видами координації. Наступні два інтенсивні 

піки при 2,4 Å та 3,0 Å, відповідають розсіюванню від атомів Кобальту другої 

координаційної сфери. Так як і для всіх попередніх Coдоб, спектри NEXAFS у 

випадку приготовленого композиту γ-Mg(BH4)2–Co3O4 та відповідної добавки 

Co3O4 є дуже подібними. Це в черговий раз підтверджує, що протягом 

механічного помолу Coдоб (Coдоб=CoF3, Co2B, CoCl2, Co3O4) не взаємодіють з γ-

Mg(BH4)2. Хімічні перетворення Co3O4 відбуваються може тільки під час 

розкладу γ-Mg(BH4)2, що видно з результатів XAS (рис. 3.17г-3.18г). Результати 

перетворень Фур'є для даних XAS показують, що протягом циклювання 

«розклад-ресинтез» у композиті γ-Mg(BH4)2–Co3O4 повністю змінюється 

розподіл (рис. 3.18г). При цьому у першій і другій координаційній сфері 

з’являється новий пік при 2,0 Å і 2,7 Å, відповідно. Найімовірнішим 

продуктом хімічної взаємодії Coдоб (Coдоб=CoF3, Co2B, CoCl2, Co3O4) з γ-

Mg(BH4)2 є аморфний Co2B, що підтверджує функцій радіального розподілу 

після розкладу всіх композитів γ-Mg(BH4)2–Coдоб. Проте, у випадку Co3O4, який 

характеризується двома типами координації атомів Кобальту, новий продукт 

(Кобальт борид) має складнішу будову. 

Для аналізу хімічних сполук, які утворюються після помолу, розкладу, 

ресинтезу та трьох послідовних циклів «розклад-синтез» чистого γ-Mg(BH4)2 

було одержано IR спектри (рис. 3.19). Після розкладу помелений γ-Mg(BH4)2 

характеризується IR коливаннями, що відповідають залишку аморфного 

Mg(BH4)2 та невідомій новій сполуці C1. Утворення сполуки C1 є оборотним 

при здійсненні послідовних циклів «розклад-ресинтез», а їй самій відповідають 

смуги з максимумами при 1600, 770, 748, 695 і 490 см–1. Після ресинтезу Магній 



 127 

борогідриду сполука C1 майже повністю зникає, однак з’являються інші 

сигнали – при 2540, 2400 і 1023 см–1, що свідчать про утворення ще одного 

продукту – C2. 
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Рис. 3.19. IR спектри для чистого γ-Mg(BH4)2 після помолу (а), розкладу 

(б), синтезу (в) та трьох послідовних циклів «розклад-ресинтез» (г). Піки, які 

відповідають вихідному γ-Mg(BH4)2 позначено суцільними лініями; піки, 

віднесені до нових сполук C1 і C2, позначено пунктирними лініями та тире-

крапка-крапка, відповідно. 

 

Цікаво, що після трьох циклів «розклад-ресинтез» піки сполуки C2 стають 

більш виражені, а також виникає додатковий пік при 1650 см–1. Ці результати є 

тим більше цікаві, оскільки досі утворення сполук тільки Mg(B3H8)2 [65] і 

MgB12H12 [238] сполуки були чітко експериментально доведено під час 

розкладу γ-Mg(BH4)2. Нова сполука C1 містить B–H групи, для яких характерні 

валентні коливання, частота яких співпадає з сигналом аніона [BH4]
− (2500-2000 

см–1), а також валентні моди груп атомів мостикового типу B–H–B (1800-2200 
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см–1). Крім того, сполука C1 характеризується поглинанням при 1600 см–1, що є 

типовим для кільцевих вібраційних мод індивідуальних гідридів Бору [239, 

240], або валентних коливань M−H−B у борогідридах перехідних металів. 

Водночас, для сполуки C2, яка утворюється після ресинтезу, спостерігаються 

характеристичні смуги в області >2400 cm−1 подібно як для вищих поліборатів 

MgBnHn (n=10;12) (валентна мода B−H). Обидві сполуки C1 і C2 не дають 

чітких IR сигналів, які можна було б віднести до груп B−H−B. Загалом, 

оскільки порівняння IR спектрів (рис. 3.19) на різних стадіях циклювання 

«розклад-ресинтез» показує їх подібність тільки зі спектрами вихідного γ-

Mg(BH4)2, природа сполук C1 та C2 залишаються незрозумілою. Однак 

результати IR спектроскопії дають змогу стверджувати, що всі використані 

добавки Coдоб (Coдоб=CoF3, Co2B, CoCl2, Co3O4) не впливають на природу 

продуктів оборотної реакції розкладу γ-Mg(BH4)2. 

Результати іn situ вимірювань під час термічного розкладу композиту γ-

Mg(BH4)2–CoF2 одночасно методамим XRD, спектроскопії комбінаційного 

розсіювання та XAS наведено на рис. 3.20. Виявлено, що фазовий перехід γ→ε в 

середовищі аргону Ar відбувається за нижчої температури порівняно з 

водневою атмосферою, а саме при ≈378-433 К проти ≈403-448 К, відповідно 

(рис. 3.20a,б). Наступний фазовий перехід ε→β' спостерігався у температурних 

інтервалах ≈448-473 К у Ar і ≈448-463 К у H2. Починаючи з ≈493 К у 

середовищі H2 спостерігаються зміни аморфного фону та інтенсивностей піків 

β'-фази Mg(BH4)2, що можна пояснити розкладом Магній борогідриду на 

аморфні сполуки. Присутність кристалічної добавки CoF2 спостерігалась на 

дифрактограмах після приготування композиту протягом термічної обробки аж 

до 563 К, коли β'-Mg(BH4)2 розкладається при нагріванні. Інтенсивність 

дифракційних піків для CoF2 починає зменшуватися тільки при ≈493 К, 

натякаючи на хімічну взаємодію такої добавки з γ-Mg(BH4)2 чи продуктуми 

його розкладу як у середовищі H2, так і Ar. 
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Рис. 3.20. Результати insitu вимірювань XRD (а,б), раманівської 

спектроскопії (в,г) та XAS (д,е) під час термічного розкладу композиту γ-

Mg(BH4)2–CoF2 в температурному інтервалі 290563 К в атмосфері водню 

(Р(H2)=0,3 МПа) та аргону (Р(Ar)=0,1 МПа). 

 

Спектри комбінаційного розсіювання отримані за кімнатної температури 

та 453 К зображено на рис. 3.20в,г. Наявність у інтервалі 2900-600 см–1 двох 



 130 

добре виражених піків повязано з коливанням зв’язків в аніоні [BH4]
−. Валентні 

моди B–H є центровані при 2316 см–1 (симетричний розтяг, νsym), деформаційні 

моди – при ≈1400 см–1 (симетричний вигин, δsym) і 1197 та 1120 см–1 

(асиметричний вигин, δasym) [234]. Розсіювання за рахунок обертонів та 

комбінацій деформаційних коливань в аніоні [BH4]
− спостерігались при ≈2520 і 

2208 см–1. Слабоінтенсивні широкі піки >500 см−1 теж можуть бути пов’язані з 

вібраціями аніона [BH4]
−, тоді як смуга з максимумом при 468 см−1 може бути 

віднесена до CoF2 [241]. Нагрівання до 453 К спричиняє поступове зменшення 

інтенсивностей валентних та деформаційних смуг аніона [BH4]
− в основному за 

рахунок термічних ефектів, оскільки розкладу Магній борогідриду до 473 К не 

очікується. Однак, вже при 453 К в IR спектрі було зафіксовано виникнення 

нових піків при 2513, 2411 та 766 см−1. На жаль, дослідження спектрів 

комбінаційного розсіювання при подальшому нагріві не було можливим, 

оскільки спектр «губився» на тлі сильної флуоресценції. Такий фон може бути 

утворений за рахунок взаємодії продукту розкладу γ-Mg(BH4)2 з 

випромінюванням використовуваного для збудження лазера (λ=532 нм), що, 

власне, і призводить до помітної флуоресценції.  

Результати XAS для К-рівня Co у середовищі H2 та Ar наведено на рис. 

3.20д,е. Отриманий за кімнатної температури спектр XAS є дуже подібний до 

спектру чистої добавки CoF2, підтверджуючи, що під час механічного помолу 

хімічна взаємодія між γ-Mg(BH4)2 і CoF2 не відбувається. При нагріванні до 493 

К в спектральному інтервалі NEXAFS можна спостерігати лише незначні зміни. 

Однак за вищих температур, зміни в спектрах є ознакою зміни ступеня 

окиснення та координації атомів Кобальту. Висока інтенсивність «білої лінії» у 

приготовленому композиті γ-Mg(BH4)2–CoF2 за кімнатної температури є 

характерною ознакою атомів Кобальту з високим ступенем окиснення. Проте, в 

результаті термічної обробки інтенсивність «білої лінії» спадає, і особливо при 

563 К, вона є дуже низькою, що свідчить про перехід Кобальту у нижчий 

ступінь окиснення, наприклад, у такий як у боридах Кобальту чи, навіть, 

металічному кобальті [236]. Добре видимі зміни до і після краю збудження XAS 
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вкотре наводять на думку про зміну атомарного оточення довколо атома 

Кобальту. Підсумовуючи можна зробити висновок, що іn situ вимірювання під 

час термічного розкладу композиту γ-Mg(BH4)2–CoF2 одночасно трьома 

методами показують дуже подібні результати для двох середовищ – H2 та Ar. 

Це дає підставу стверджувати, що середовище має зовсім незначний вплив на 

природу перетворень в дослідженій системі, а саме γ→ε→β' фазові переходи 

Магній борогідриду та поведінку використаної добавки CoF2 в температурному 

інтервалі 290563 К. 

 

3.4 Пошук каталізаторів серед оксидів перехідних металів [242, 243] 

Бінарні сполуки перехідних металів у вищих ступенях окиснення з 

Карбоном, Нітрогеном, Оксигеном чи Галогенами володіють здатністю 

утворювати зв’язки з воднем різної стехіометрії. Це стимулює швидку 

дисоціацію на атоми Гідрогену чи їх зворотню рекомбінацію до молекулярного 

водню [189]. До того ж оптимальна стабільність таких бінарних сполук може 

бути знайдена в оксидах, які є менш стабільні ніж відповідні карбіди чи 

нітриди, але стабільніші за відповідні галогеніди. Тому деякі оксиди перехідних 

металів були вивчені з огляду на можливий каталіз за їх участю для оборотного 

розкладу γ-Mg(BH4)2, шляхом приготування композитів γ-Mg(BH4)2–Х (Х=TiO2, 

ZrO2, Nb2O5, MoO3) [242] (див. розділ 2.1.1). Особливу увагу було приділено 

MoO3 і TiO2, які можуть впливати на покращення оборотності реакції розкладу 

борогідриду Магнію [243]. 

Приготовлені шляхом помолу композити γ-Mg(BH4)2–Х (Х=TiO2, ZrO2, 

Nb2O5, MoO3) були охарактеризовані методами XRD та TPD. Результати XRD 

вимірювань свідчать про те, що помелені композити є скоріше механічними 

сумішами γ-Mg(BH4)2 та відповідного оксиду (рис. 3.21). Жодного 

кристалічного продукту хімічної взаємодії між γ-Mg(BH4)2 та використаними 

оксидами перехідних металів знайдено не було. Зростання фону на 

дифрактограмі перед 2Θ=25º свідчить про часткову аморфізацію Магній 

борогідриду після 1 год помолу під час приготування композитів. Такий ефект 



 132 

описаний у роботі [30], автори якої зробили висновок, що Mg(BH4)2 дійсно 

втрачає кристалічність під час механічного помолу. До того ж рівень 

аморфізації γ-Mg(BH4)2 у композитах γ-Mg(BH4)2–Х залежить від природи 

використаного оксиду перехідного металу. XRD аналіз підтверджує, що 

найменші зміни фону спостерігались для композиту γ-Mg(BH4)2–ZrO2, що 

можна пояснити високими значеннями твердості Цирконій IV оксиду (8 

одиниць за шкалою Мооса) та термодинамічною стабільністю (∆fHº= –1080 

кДж/моль) [244]. Водночас спостережуване зменшення інтенсивності та 

збільшення ширини дифракційних піків є, очевидно, результатом зменшення 

розміру частинок порошку приготовлених композитів γ-Mg(BH4)2–Х в 

результаті помолу. 
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Рис. 3.21. X-променеві дифрактограми композитів γ-Mg(BH4)2–TiO2 (а), γ-

Mg(BH4)2–ZrO2 (б), γ-Mg(BH4)2–Nb2O5 (в), γ-Mg(BH4)2–MoO3 (г) разом з чистим 

γ-Mg(BH4)2 та відповідною добавкою оксиду перехідного металу. 
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Етапи виділення газоподібного водню демонструють результати TPD 

досліджень (рис. 3.22), отримані під час нагрівання до 773 К композитів γ-

Mg(BH4)2–Х та чистого γ-Mg(BH4)2.  
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Рис. 3.22. Результати TPD досліджень композитів γ-Mg(BH4)2–Х (Х=TiO2, 

ZrO2, Nb2O5, MoO3) та чистого γ-Mg(BH4)2. 

 

Для індивідуального кристалічного γ-Mg(BH4)2 знайдено три основні стадії 

процесу. Найбільш інтенсивний пік спостерігався при значенні Т ≈573 К, два 

менші – та інші при ≈606 і ≈628 К. Тільки для композиту γ-Mg(BH4)2–ZrO2 такі 

три стадії мали подібну інтенсивність, але були зміщені в сторону менших 

температур на ≈10 К. Оскільки малий пік при ≈438 К відповідає виділенню 

водню при γ→ε фазовому переході Магній борогідриду, то можна зробити 

висновок, що для композиту γ-Mg(BH4)2–ZrO2 вихідна γ-фаза Mg(BH4)2 тільки 

частково зазнає аморфізації. Водночас, TPD-криві композитів γ-Mg(BH4)2–Х 

(Х=TiO2 та MoO3) мають дещо інший розподіл інтенсивності порівняно з 

чистим γ-Mg(BH4)2 чи композитом γ-Mg(BH4)2–ZrO2. І, нарешті, виділення 

водню під час нагрівання композиту γ-Mg(BH4)2–Nb2O5 було об’єднано в один 

широкий пік, який зміщений до вищих значень Т. 

Після термічної обробки проведеної методом TPD всі композити γ-

Mg(BH4)2–Х і чистий γ-Mg(BH4)2 були повторно проаналізовані методом XRD 
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(рис. 3.23). Для всіх досліджуваних композитів γ-Mg(BH4)2–Х очевидним є факт 

повного розкладу γ-Mg(BH4)2 з утворенням кристалічного MgB2, оскільки TPD 

проводили аж до ≈773 К. Важливим і новим результатом є те, що для всіх 

оксидів перехідних металів, за виключенням ZrO2, знайдено нові хімічні 

сполуки відповідних перехідних металів. Очевидно, під час термічного 

розкладу композитів γ-Mg(BH4)2–Х використані добавки TiO2, Nb2O5 і MoO3 в 

результаті взаємодії з воднем могли перетворюватись в оксиди відповідних 

металів у нижчому ступені окиснення, а також у бориди. Це дозволяє зробити 

висновок, що серед усіх використаних добавок перехідних металів тільки ZrO2 

демонструє поведінку характерну для каталізатора щодо оборотного розкладу 

Магній борогідриду [242]. Однак цікавою є також роль TiO2 та MoO3 в 

процесах розкладу композитів γ-Mg(BH4)2–Х, оскільки за наявності саме цих 

добавок спостерігається висока інтенсивність виділення газоподібного водню 

на першій і другій стадії процесу (рис. 3.23). Проте, в даному випадку не може 

йти про саме каталітичну активність цих речовин, оскільки вони взаємодіють з 

з аморфним Mg(BH4)2 під час нагріву до утворення нижчих оксидів (Ti2O3 і 

MoO2) та боридів (TiВ2 та MoВ2). 
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Рис. 3.23. X-променеві дифрактограми композитів γ-Mg(BH4)2–Х (Х=TiO2, 

ZrO2, Nb2O5, MoO3) та чистого γ-Mg(BH4)2 після проведення TPD досліджень. 

Сигнал від CuO пов'язаний з використанням мідного автоклаву. 
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Оптимізацію приготування композитів γ-Mg(BH4)2–Х (Х=TiO2 та MoO3) 

та їх детальне вивчення щодо оборотного розкладу Магній борогідриду було 

проведено у роботі [243]. Значення ∆fHº для MoO3 і TiO2 складають, відповідно 

–745 і –944 кДж/моль [244], що свідчить про вищу термодинамічну стабільність 

TiO2, хоча обидва оксиди, і MoO3 і TiO2 є менш стабільними порівняно з ZrO2. 

Тому ймовірність хімічної взаємодії MoO3 і TiO2 є дещо вища ніж для ZrO2. На 

рис. 3.24 зображено результати XRD досліджень композитів γ-Mg(BH4)2–Х 

(Х≡TiO2 та MoO3) після їх приготування шляхом помолу у 

високоенергетичному млині протягом 5 год (див. розділ 2.1.1).  
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Рис. 3.24. X-променеві дифрактограми композитів γ-Mg(BH4)2–MoO3 (а) 

та γ-Mg(BH4)2–TiO2 (б) разом з чистим γ-Mg(BH4)2 та відповідною добавкою 

оксиду перехідного металу після різної механо-хімічної обробки. 
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Результати XRD для γ-фази Mg(BH4)2 добре узгоджуються з даними робіт 

[18, 30]. Крім того, експериментально показано, що в результаті помолу γ-

Mg(BH4)2 стає повністю аморфним (подібно до спостереження у [76]), тому на 

дифрактограмах спостерігаються чіткі дифракційні піки лише кристалічних 

оксидних добавок. Проте, останні теж зазнають деяких змін під час помолу, 

зокрема стають ширшими, що свідчить про збільшення ступеня дисперсності 

(зменшення їх розмірів) та деформацію під час помолу. Після помолу 

композиту γ-Mg(BH4)2–MoO3 (r=1:1) в отриманій суміші була ідентифікована 

нова сполука – MoB2, яка очевидно, є продуктом механо-хімічної взаємодії між 

γ-Mg(BH4)2 та MoO3. Результати XRD аналізу підтверджують той факт, що 

кристалічна γ-фаза Mg(BH4)2 є значно хімічно активнішою щодо хімічної 

взаємодії з оксидами перехідних металів ніж її аморфний аналог [76]. 

Крім кількості та хімічної природи оксиду, важливу роль у покращенні 

кінетики розкладу Магній борогідриду може відігравати також розмір частинок 

добавки та їх розподіл в композиті. Тому, щоб дослідити вплив дисперсності 

оксидної добавки на кінетику розкладу γ-Mg(BH4)2, і TiO2 і MoO3 були 

попередньо приготовлені нанопорошки добавок. Для цього TiO2 і MoO3 були 

окремо помелені на високоенергетичному млині протягом 25 год (див. розділ 

2.1.1). Потім отримані нанопорошки добавок у кількості 2 моль % додавали до 

γ-Mg(BH4)2 і помірно перемішували 1 год у звичайному механічному млині. 

XRD аналіз показав, що приготовлені таким чином композити γ-Mg(BH4)2–(25h 

Spex)X (Х=TiO2 та MoO3) (рис. 3.25) істотно відрізняються від досліджених 

раніше (рис. 3.24). Зокрема, аморфізація Mg(BH4)2 відбувалась тільки частково, 

тоді як відсутність дифракційних піків добавок TiO2 і MoO3 підтверджує їх 

нанорозмірність (рис. 3.25). Щоб безпосередньо довести зменшення розміру 

частинок, було використано метод SEM (рис. 3.26). SEM-зображення TiO2 (рис. 

3.26а) прямо підтверджує, що вихідний порошок є сумішшю лусочок різного 

розміру в діапазоні ≈10-50 мкм. Після проведеного тривалого 

високоенергетичного помолу такі лусочки є повністю зруйновані і нагадують 

малі агрегати, що складаються з окремих частинок розміром ≈50 нм (рис. 
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3.26б). Таким чином, на прикладі добавки TiO2, експериментально доведено, 

що проведена процедура механічного помолу призвела до зменшення розміру 

частинок приблизно на три порядки. 
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Рис. 3.25. X-променеві дифрактограми композитів γ-Mg(BH4)2–(25h 

Spex)X (Х=TiO2 та MoO3) та вихідних компонентів: γ-Mg(BH4)2 та добавки TiO2 

і MoO3. 
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Рис. 3.26. SEM зображення вихідного (a) та помеленого на 

високоенергетичному млині протягом 25 год (б) порошку TiO2. 

 

Приготовлені різними способами композити γ-Mg(BH4)2X та γ-Mg(BH4)2–

(25h Spex)X (Х=TiO2 та MoO3) детально досліджено щодо впливу добавок на 

оборотну реакцію розкладу Магній борогідриду. Для того, щоб оцінити 
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можливий ефект вибраної добавки, а також способу приготування композиту 

були залучені методи DSC, TGA та TPD. Позиції піків DSC для композитів γ-

Mg(BH4)2X (криві пунктиром, рис. 3.27) практично співпадають з позиціями 

максимумів під час нагрівання вихідного γ-Mg(BH4)2 (криві товсті, рис. 3.27).  
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Рис. 3.27. DSC криві для чистого γ-Mg(BH4)2 та його композитів γ-

Mg(BH4)2–Х і γ-Mg(BH4)2–(25h Spex)X (Х≡ MoO3 (а) та TiO2 (б)). 

 

Через аморфізацію Магній борогідриду, на DSC-кривих спостерігається чіткий 

екзотермічний максимум при ≈373 К пов'язаний з рекристалізацією γ-Mg(BH4)2. 

Два ендотермічні піки при ≈438 та ≈468 К відповідають γ→ε і ε→β фазовим 

перетворенням, відповідно [18, 30, 76, 95]. Згідно з даними роботи [245], 

наступні ендотермічні піки при ≈573 К і ≈628 К, а також екзотермічний пік при 
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≈613 К відповідає розкладу Mg(BH4)2, кристалізації MgH2 і, на решті, розкладу 

MgH2 на металічний магній та газоподібний водень, відповідно: 

Mg(BH4)2 → 3 H2 + 2 B + MgH2 аморф,           (3.1) 

MgH2 аморф → MgH2 крист,             (3.2) 

MgH2 крист → Mg крист + H2.             (3.3) 

Основні DSC піки для композитів γ-Mg(BH4)2–(25h Spex)X (криві нормальні, 

рис. 3.27) є значно розширені в діапазоні Т≈473–673 К. Більше того, 

спостерігається малий зсув ≈10 К у сторону нижчих значень Т для 

ендотермічних піків виділення водню. 

Подібні ефекти були також зафіксовані під час термогравіметричних 

досліджень (рис. 3.28). Найбільша втрата маси спостерігається для композитів 

γ-Mg(BH4)2–(25h Spex)X (криві нормальні, рис. 3.28). 

86

88

90

92

94

96

98

100

300 400 500 600 700 800

 Mg(BH
4
)

2
 

 Mg(BH
4
)

2
 - MoO

3

a

 

 Mg(BH
4
)

2
 - (25h Spex)MoO

3

573

Температура, К

T
G

, 
м

а
с
.%

 

300 400 500 600 700 800

86

88

90

92

94

96

98

100

Температура, К

T
G

, 
м

а
с
.%  Mg(BH

4
)

2
 

 Mg(BH
4
)

2
 - TiO

2

 Mg(BH
4
)

2
 - (25h Spex)TiO

2

б

573

 

Рис. 3.28. TG криві для чистого γ-Mg(BH4)2 та його композитів γ-

Mg(BH4)2–Х і γ-Mg(BH4)2–(25h Spex)X (Х≡MoO3 (а) та TiO2 (б)). 
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Наприклад, при досягненні температури 573 К втрата маси таких композитів 

складає приблизно ≈8 мас.%, тоді як для чистого γ-Mg(BH4)2 та композитів γ-

Mg(BH4)2–X – лише ≈5 мас.%. TG-криві для чистого γ-Mg(BH4)2 і композитів γ-

Mg(BH4)2–X практично співпадають (криві товсті і пунктиром, відповідно, рис. 

3.28), а втрата маси для них в температурному інтервалі 323-523 К складає 

близько 2 мас.%.  

Результати TG та DSC добре узгоджуються між собою (рис. 3.27-3.28). 

Для композитів γ-Mg(BH4)2–(25h Spex)X (Х≡MoO3 та TiO2) втрати маси 

починаються при ≈418 і ≈458 К, відповідно. Саме цим значенням Т 

відповідають фазові переходи γ→ε та ε→β Магній борогідриду. Найвища 

швидкість втрати маси спостерігається в інтервалі 523-633 К, при цьому для 

композитів приготовлених з нанопорошків добавок процес протікає 

двостадійно з міжстадійним переходом при ≈603 К. При 633 К втрата маси 

становить ≈11 та 12 мас.% для γ-Mg(BH4)2–MoO3 та γ-Mg(BH4)2–TiO2, 

відповідно. В інтервалі температур 633-773 К втрати маси є меншими і 

досягають всього 2 і 3 мас.% для цих композитів. Даному температурному 

діапазону відповідають процеси екзотермічної кристалізації MgH2 і його 

ендотермічному розкладу, які передують ендотермічному утворенню MgB2 

[245], тому і DSC ефекти та втрати маси за таких температур не є яскраво 

виражені. 

Результати досліджень TPD наведені на рис.3.29. Виявлено, що для 

композитів γ-Mg(BH4)2–Х порівняно з чистим γ-Mg(BH4)2 різниця 

спостерігається лише щодо інтенсивностей отриманих сигналів (криві товсті і 

пунктиром, відповідно, рис. 3.29). Присутність вихідних оксидів не впливає на 

значення Тd(Mg(BH4)2), тоді як у випадку використання нанопорошків оксидних 

добавок поряд зі зміною інтенсивностей піків зафіксовано суттєве (на ≈20 К) 

зміщення Тd(Mg(BH4)2) у сторону менших температур (криві нормальні, рис. 

3.29). Такі результати свідчать про значний вплив дисперсності використаних 

добавок на кінетику та термодинаміку розкладу композитів. 
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Рис. 3.29. TPD криві для чистого γ-Mg(BH4)2 та його композитів γ-

Mg(BH4)2–Х і γ-Mg(BH4)2–(25h Spex)X (Х≡MoO3 (а) та TiO2 (б)). 

 

Процеси оборотної десорбції-абсорбції водню були вивчені для 

композиту γ-Mg(BH4)2–(25h Spex)TiO2 (рис. 3.30). Зважаючи на результати 

попередніх DSC, TGA та TPD досліджень (рис. 3.27-3.29), згідно якими 

найвища швидкість виділення водню в результаті розкладу Магній борогідриду 

спостерігається в інтервалі ≈543-573 К, то оборотну реакцію десорбції-

абсорбції водню досліджували за Т=544 К. Під час першої десорбції у вакуумі 

виділилося ≈4,0 мас.% H2 протягом ≈40 год, тоді як при повторній десорбції 

вдалося досягнути значення ≈2,4 мас.% H2 протягом ≈70 год. Власне це останнє 

значення і є величиною оборотної ГВСЄ для дослідженої системи. Отримане 
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значення дуже близьке до теоритичного (2,5 мас.% H2), яке було розраховане 

згідно рівняння реакції (1.10) для α-фази Mg(BH4)2 [65]. 
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Рис. 3.30. Десорбція-абсорбція водню при Т=544 К у вакуумі (Р≈10–9 

МПа) та середовищі водню (Р≈14 МПа Н2) композитом γ-Mg(BH4)2–(25h 

Spex)TiO2, відповідно. 

 

Вище значення ГВСЄ для першої десорбції водню розкладу композиту γ-

Mg(BH4)2–(25h Spex)TiO2, очевидно, пов’язана з протіканням паралельних 

необоротних реакцій, які продукують вищі поліборани складу (BnHn)
2– (n=10, 

12) [243]: 

n/2 Mg(BH4)2 → MgBnHn + (n/2–1) MgH2 + (n+1) H2.         (3.4) 

Щоб ідентифікувати ці сполуки Бору, що утворюються під час проведеної 

першої десорбції водню, було проведено аналіз твердих продуктів реакції 

розкладу для обох композитів γ-Mg(BH4)2–(25h Spex)X (Х≡MoO3 та TiO2) 

методом 11B MAS NMR (рис. 3.31). Одержані спектри 11B MAS NMR для обох 

композитів є досить подібні. Можна виділити чотири основні сигнали з малим 

вкладом п’ятого. Сигнал у вигляді квадруполя другого порядку (між 5 і 20 

ppm), а також мало інтенсивний синглет в межах 05 ppm може бути 

віднесений до борної кислоти [65]. Причиною сильного квадрупольного 

спарювання могло бути зв’язування між оксидами перехідних металів і Бор-
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компонентами. Три 11B сигнали є центровані при –20, –40 і –50 ppm та є досить 

симетричні, хоча, порівняно з даними роботи [246], набагато ширші. Сигнал 

при –40 ppm походить від аніона [BH4]
–, проте сигнали при –20 і –50 ppm 

потребують подальшої інтерпритації. 
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Рис. 3.31. 11B MAS NMR спектри аналізу твердих продуктів реакції 

розкладу композитів γ-Mg(BH4)2–(25h Spex)X (Х≡MoO3 (а, а’) та TiO2 (б, б’)) у 

інтервалах хімічного зсуву –15001400 ppm (а, б) і –250200 ppm (а’, б’).  

 

У роботі [247] було теоритично передбачено, що хімічні зсуви 11B NMR для 

борогідридів та інтермедіатів їх розкладу можуть зміняватися залежно від 

розміру нанокластерів та їх взаємодії з металами. До того ж для сполук Бору, 

які дають сигнал при вищих значеннях ppm, властива взаємодія з більш 

електронегативними металами. Тому використання оксидів у композитах з γ-

Mg(BH4)2 може впливати на очікувані хімічні зсуви в результаті взаємодії Бору 

з металами. Гіпотетичним кандидатом для сигналу при –20 ppm є іони [B3H8]
–, 

хоча у роботі [65] єдиний хімічний зсув для розчину Mg(B3H8)2 був знайдений 

при –30,3 ppm. Проте для твердих продуктів спектр 11B MAS NMR мав би 

містити три різні сигнали для невироджених атомів Бору з хімічними зсувами, 

що залежать від локального оточення катіонів. Інше припущення щодо 

походження піків при –20 і –50 ppm полягає в тому, що аніони вищих 

поліборанів [BnHn]
2– (n=10, 12) є, можливо, координовані чи з електростатично 

взаємодіють з катіонами Mg2+, Ti4+ чи Mo6+. Розширення піків порівняно з 



 144 

результатами роботи [246] ймовірно відбувається за рахунок малої локальної 

деформації кутів та змін довжин зв'язків з можливим додатковим біполярним 

розширенням за рахунок ближніх протонів. Такий тип лінійного розширення 

досить часто спостерігається для квадрупольних ядер без високовпорядкованої 

локальної кристалографічної структури, що може бути пояснено застосуванням 

механічного помолу. 

 

Висновки до розділу 3 

Експериментально доведено, що багатостадійний процес термічного 

розкладу Магній борогідриду в температурному інтервалі 303-768 К 

супроводжується інтенсивним виділення газів без попереднього топлення γ-

Mg(BH4)2. Введений у нанориштування (кремнезем чи анатаз) шляхом 

інфільтрації з розчину α- і γ-Mg(BH4)2 був протестований щодо його розкладу. 

Для композитів γ-Mg(BH4)2–SiO2 вперше було виявлено оборотний характер 

реакції розкладу при Т ≈673 К зі значенням ГВСЄ ≥3 мас.% Н2, що у 

перерахунку на чистий γ-Mg(BH4)2 становить >9 мас.% Н2. Розклад композиту 

α-Mg(BH4)2–TiO2 відбувається в температурному інтервалі 300-600 К, де можна 

очікувати оборотну реакцію розкладу Магній борогідриду. Аналіз газів, які 

виділяються під час розкладу композиту α-Mg(BH4)2–TiO2 підтвердив 

виділення водню тільки при Т<500 К, тоді як при вищих температурах 

утворюється суміш газів: Н2, В2Н6 і СО. Присутність на поверхні мезопористого 

анатазу наночастинок Нікелю позитивно впливає на кінетику розкладу, до того 

ж сприяє розділенню процесу на окремі стадії. 

З метою пошуку каталізаторів оборотного розкладу γ-Mg(BH4)2 

досліджено широку гамму композитів, у яких як добавки використано сполуки 

Ni, Co та деякі оксиди перехідних металів. Результати XAS спектроскопії чітко 

стверджують, що для всіх композитів γ-Mg(BH4)2–Niдоб (Niдоб=Niнано, NiCl2, NiF2, 

Ni3B) після їх розкладу-ресинтезу утворюється нова сполука Нікелю з 

локальною структурою подібною до аморфного Ni3B. Результати 11B NMR 

спектроскопії свідчать, що аніон [B3H8]
– є основним продуктом розкладу 
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композитів γ-Mg(BH4)2–Niдоб, проте під час ресинтезу спостерігається значне 

зменшення його кількості. Утворення стійких поліборанів типу (BnHn)
2– (n=10; 

12) як продуктів розкладу композитів γ-Mg(BH4)2–Niдоб є обмежене, проте 

повністю уникнути цього не вдається навіть за відносно низьких температур 

розкладу (табл. 3.2). Аніон [B10H10]
2– є єдиним інтермедіатом, вміст якого 

збільшується після реакції синтезу (табл. 3.3), що свідчить про те, що 

досліджені добавки Niдоб не покращують оборотність розкладу γ-Mg(BH4)2, а 

сприяють формуванню небажаного стійкого продукту – MgB10H10. 

Встановлено, що як і у випадку добавок на основі сполук Нікелю, 

досліджені Coдоб хімічно взаємодіють з γ-Mg(BH4)2 чи продуктами його 

розкладу з утворенням, найімовірніше, Кобальт бориду Co2B, або у випадку 

використання Co3O4, також нижчих оксидів CoO чи Co2O3. Тому саме 

стабільний Co2B може розглядатись як потенційний каталізатор оборотної 

реакції розкладу Магній борогідриду за умови досягнення вищих значень 

ГВСЄ. In situ вимірювання одночасно методамим XRD, спектроскопії 

комбінаційного розсіювання і XAS виявилися дуже корисним для правильної 

інтерпретації результатів досліджень термічного розкладу композитів на основі 

γ-Mg(BH4)2 та різного роду добавок. Такий інструментальний підхід дозволяє 

детально аналізувати продукти розкладу комплексного гідриду та поведінку 

використаної добавки у певному температурному інтервалі. 

На прикладі мікро- та нанодисперсних добавок TiO2 і MoO3 досліджено 

вплив ступеня дисперсності на кінетику оборотної реакції розкладу γ-Mg(BH4)2. 

Детальний аналіз реакції розкладу композитів γ-Mg(BH4)2–(25h Spex)X 

(Х≡MoO3 та TiO2) методами DSC, TGA та TPD засвідчив суттєве зменшення 

Td(Mg(BH4)2) в результаті введення нанодисперсних добавок. Вивчення 

десорбції-абсорбції водню для композиту γ-Mg(BH4)2–(25h Spex)TiO2 та аналіз 

твердих продуктів розкладу свідчать, що крім Mg(B3H8)2, має місце також 

утворення вищих борогідридів MgBnHn (n=10; 12), проте було досягнуто 

значення оборотної ГВСЄ ≈2,4 мас.% H2, що відповідає протіканню процесу 

відповідно до рівняння (1.10). 
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РОЗДІЛ 4  

ОБОРОТНІ РЕАКЦІЇ РЕАКЦІЙНИХ ГІДРИДНИХ КОМПОЗИТІВ 

НА ОСНОВІ ЛІТІЙ БОРОГІДРИДУ 

 

Метод РГК був вперше апробований для LiBH4 та MgH2 [132] і досить 

добре зарекомендував себе у сучасних роботах [248-251]. За рахунок утворення 

MgB2 при термічному розкладі такої реакційної суміші значення ентальпія 

реакції (1.40) є на 25 кДж/моль нижче порівняно з ентальпією реакції розкладу 

чистого LiBH4, що дозволяє зменшити значення Td. Однак, при багаторазовому 

проходженні реакції (1.40) виникає проблема агломерації частинок борогідриду 

та збільшення їх зерен, що лімітує використання РГК. Спроби введення в склад 

РГК сполук перехідних металів позитивно вплинули на швидкість реакції 

(1.40), проте практично не змінюють і не понижують термодинаміку процесу 

[150-152, 252]. Останнім часом у літературі все більше зустрічаються 

посилання на переваги використання нанориштування для розкладу 

комплексних гідридів [253]. І хоча істинний механізм нанообмеження 

залишається не до кінця зрозумілим, такий підхід вже демонструє свої переваги 

на практиці [254,184]. Наприклад, вуглецеві нанокаркаси служать не тільки 

структурно-направляючим агентом, а також середовищем, яке здатне 

стримувати ріст частинок під час проходження реакції. Запропоноване 

нанообмеження для LiBH4–MgH2 у нанорозмірний вуглецевий аерогель уже 

показало значне покращення кінетики і високу оборотність реакції (1.40) [184]. 

У даному розділі розглянуто введення реакційного гідридного композиту 

LiBH4–MgH2 в інертні вуглецеві нанориштування шляхом інфільтрації розплаву 

[248-251]. Бінарні добавки на основі сполук Титану були протестовані як 

можливі каталізатори реакції (1.40) [255-257]. 
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4.1 Введення 2LiBH4–MgH2 у аерогель резорцин-формальдегід 

шляхом інфільтрації розплаву [248] 

Синтезований нанопористий АРФО (див. розділ 2.1) зі значеннями Dpor 

≈30 нм і SBET ≈680 м2/г був використаний як нанориштування для введення РГК 

2LiBH4–MgH2. Масове співвідношення компонентів у вихідній суміші 

(АРФО:2LiBH4–MgH2) становило 2:1, тому очікуване значення ГВСЄ повинно 

становити третину від теоретично розрахованого згідно з рівнянням (1.40), 

тобто ≈3,87 мас.% Н2. Для дослідження процесів, які відображаються під час 

введення РГК в нанориштування та його розкладу застосовано метод in situ 

XRD (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. In situ XRD результати для композиту 2LiBH4–MgH2–АРФО при 

Р(Н2)=6 МПа в режимі послідовного нагріву до 623 К (sT=10 К/хв), витримки 

при 623 К протягом 30 хв з подальшим охолодженням до кімнатної 

температури. 

 

Перед початком нагріву на дифрактограмі добре видно піки, які 

відповідають α-LiBH4 та MgH2, а також яскраве гало в інтервалі значень 2θ≈10-

15º, яке відповідає графітоподібній структурі синтезованого АРФО [254, 259]. 

При зростанні температури до 388 К і 558 К, спостерігається фазовий перехід 

MgH2 
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α→β для LiBH4, а також процес топлення β-фази LiBH4, відповідно. При Т≈568 

К ідентифіковано сполуку MgO. В ізотермічному інтервалі при 623 К протягом 

30 хв інтенсивність дифракційних піків для металічного магнію і його бориду, 

MgB2, зростає, в той час як для MgH2 спостерігається обернена залежність. 

Після охолодження до кімнатної температури будь-які сигнали LiBH4 на 

дифрактограмі не спостерігаються, що власне свідчить про заповнення нанопор 

АРФО розплавленим LiBH4, який залишається там на нанорозмірному рівні, а 

тому є «прозорим» для XRD. Металічний магній і MgB2, які накопичуються в 

системі на стадії витримкм при 623 К, можна розглядати як продукти реакції 

(1.40). Це означає, що під час ізотермічного періоду при 623 К, очевидно 

відбувається не тільки інфільтрація РГК у нанориштування, але й розклад 

2LiBH4–MgH2 в стабільному АРФО, тим більше, що жодного свідчення про 

хімічну взаємодію між АРФО і LiBH4 чи MgH2 методом in situ XRD не було 

знайдено. З роботи [260] відомо, що механізм розкладу об’ємних зразків суміші 

2LiBH4–MgH2 є двостадійним: спочатку відбувається розклад MgH2 до 

металічного магнію, який далі взаємодіє останнього з LiBH4, продукуючи 

MgB2. Отримані результати (рис. 4.1) показують, що у випадку 2LiBH4–MgH2 

інфільтрованого у АРФО такі дві стадії можна розглядати як конкуруючі 

процеси. Іншими словами, ці дві хімічні реакції майже одночасно проходять 

протягом ізотермічного періоду, тим більше, що рефлекс MgB2 зявляється на 

дифрактограмі дещо швидше порівняно з рефлексом Mg. Цей факт наводить на 

думку, що розклад 2LiBH4–MgH2 введеного у АРФО може відбуватися швидше 

порівняно з його об’ємним аналогом. 

Щоб підтвердити факт інфільтрації 2LiBH4–MgH2 всередину 

нанориштування (АРФО), було використано SEM спостереження включаючи 

EDX мікроаналіз хімічних елементів (рис. 4.2). Для SEM досліджень було 

підготовлено нові зразки 2LiBH4-MgH2 введеного у АРФО при Р Н2=6 МПа і 

дещо нижчій температурі (583 К), щоб зменшити глибину проходження реакції 

(1.40) під час процесу інфільтрації. Поверхня одного з приготовлених зразків 

була локально оброблена методом FIB, використовуючи пучок іонів Ga+, щоб 
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отримати вирізаний фрагмент поверхні (червоний прямокутник на рис. 4.2a) 

для зображення внутрішніх областей матеріалу. Пориста структура матеріалу 

чітко проглядається на рис. 4.2б у вигляді рівномірно розподілених яскравих 

пагорбів на темному фоні. 
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Рис. 4.2. SEM зображення для 2LiBH4–MgH2 інфільтрованого у АРФО 

після взаємодії з пучком іонів Ga+ (площа обведена червоним прямокутником) 

(a), збільшення зображення внутрішньої ділянки композиту 2LiBH4–MgH2–
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АРФО (б), та карти розподілу Магнію (в) і Бору (г) в межах цієї ділянки, а 

також результати кількісного EDX елементного аналізу зразка композиту (д). 

Щоб зрозуміти розподіл MgH2 і LiBH4 всередині АРФО методом EDX 

було отримано карти розподілу Магнію і Бору (рис. 4.2г,е). Такі результати 

свідчать про те, що субмікронні частинки MgH2 (яскраві пагорби) заповнили 

нанопори АРФО. Оскільки хімічні елементи, які входять до складу LiBH4 і 

АРФО є близькі за масою і значно легші за Магній, то і LiBH4 і АРФО 

відображаються як темні ділянки на SEM-зображенні. Однак режим 

відображення Бору, як складового елемента LiBH4, іллюструє значно меншу 

густину сигналів Бору, які не перекриваються з положеннями сигналів Магнію. 

Це наводить на думку, що тільки розтоплений LiBH4 міг заповнити нанопори 

АРФО, тоді як MgH2 заповнив мікропустоти АРФО. Кількісний аналіз вмісту 

хімічних елементів (4.2д) в композиті 2LiBH4–MgH2–АРФО показує значну 

кількість Магнію і Карбону. Однак, зважаючи на те, що SEM не адаптований 

для аналізу таких легких елементів як Гідроген, Літій чи Бор (сигнал 

останнього накладається на сигнал Карбону), такий кількісний аналіз не можна 

вважати точним. Водночас, добре видимий сигнал Оксигену підтверджує 

присутність кисню у пористому матеріалі, а наявність сигналу Галію пов’язана 

з використанням іонів Ga+ під час обробки методом FIB. 

Для подальшого аналізу реакції (1.40) методом in-situ XRD той же зразок 

2LiBH4–MgH2 інфільтрований у АРФО (рис. 4.1) нагрівали від кімнатної 

температури до 723 К при Р(Н2)=0,4-0,5 МПа (рис. 4.3). На отриманій 

дифрактограмі за кімнатної температури було ідентифіковано характерні 

дифракційні піки для металічного магнію та його сполук (MgH2, MgB2, MgO). 

Під час нагрівання зразка до 609 К сигнали MgH2 зникають, тоді як 

інтенсивність рефлексів металічного магнію зростає. При Т ≈663 К 

спостерігається зростання інтенсивності піків також MgB2, який є продуктом 

розкладу РГК. Інший твердий продукт розкладу, а саме LiH, утворювався, 

очевидно, у вигляді нанокристалів, тому його рефлекси на отриманій 

дифрактограмі відсутні. Вище 713 К інтенсивність сигналів металічного магнію 
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спадає, тоді як для MgB2 і надалі зростає. Такі результати in situ XRD 

підтверджують протікання реакції MgH2→Mg та подальшу взаємодію 

металічного магнію з LiBH4 з утворенням MgB2. Водночас, MgO, який 

ідентифікувався протягом всього експерименту, скоріше за все продукт є 

продуктом окиснення MgH2 під час його зберігання. 
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Рис. 4.3. In situ XRD результати для попередньо дослідженого композиту 

2LiBH4–MgH2–АРФО при Р(Н2)=0,4-0,5 МПа під час нагрівання до 723 К (sT=10 

К/хв) з наступним витримуванням при 723 К протягом 30 хв. 

 

4.1.1 Оборотність розкладу інфільтрованого 2LiBH4–MgH2 

Щоб підтвердити оборотність реакції (1.40), продукти розкладу гідрували 

при Р(Н2)=13 МПа. Результати дослідження, отримані методом in situ XRD, 

наведені на рис. 4.4. Інтенсивність дифракційних піків для металічного магнію 

починає зменшуватись при 492 К, а при значенні Т≈573 К його сигнал повністю 

зникає, проте було ідентифіковано рефлекси MgH2. При подальшому нагріванні 

до 713 К, в результаті початку розкладу MgH2→Mg, знову з’являється сигнал 

металічного магнію. При нижчих значеннях Т металічний магній повністю 

переходить у гідрид MgH2. Що стосується сполуки MgB2, то її сигнали 

зменшуються під час ізотермічного періоду при 723 К. Добре видимі 
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дифракційні піки для α-LiBH4 з’являються у процесі охолодження до кімнатної 

температури. Таким чином аналіз кристалічних продуктів реакції (1.40) дає 

можливість констатувати можливість її оборотності за досліджених умов. 
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Рис. 4.4. In-situ XRD для попередньо розкладеного (рис. 4.3) композиту 

2LiBH4–MgH2–АРФО під час його гідрування при Р(Н2)=13 МПа під час 

послідовного нагрівання до 723 К (sT=10 К/хв), витримування при 723 К 

протягом 60 хв та охолодження до 315 К. 

 

Новий зразок композиту 2LiBH4–MgH2–АРФО був приготовлений у 

середовищі водню при Р(Н2)=0,34 МПа і 583 К та досліджений одночасно 

методами DSC, TGА і MS разом з об’ємним аналогом (рис. 4.5). На DSC-кривій 

об’ємного зразка спостерігається п’ять ендотермічних піків: A, B, C, D1 та D2 

(рис. 4.5а). Перші два максимуми при 390 К і 565 К відповідають фазовому 

переходу α→β та процесу топлення LiBH4. Піки C, D1 та D2 при 637, 702 та 725 

К, відповідно були віднесені до двостадійного розкладу окремих компонентів, а 

саме MgH2 і LiBH4. В цьому температурному інтервалі результати TG 

показують різку втрату маси, що відповідає виділенню 8,7 мас.% Н2 і складає 75 

% значення ГВСЄ розрахованого за рівнянням реакції (1.40). На MS-спектрі 

незначний сигнал водню зафіксовано під час фазового переходу α→β, а також 
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спостерігаються два інтенсивніші сигнали, положення яких співпадає з 

позиціях піків C, D1 та D2.  
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Рис. 4.5. Результати паралельного аналізу методами DSC, TG та MS для 

об’ємного 2LiBH4–MgH2 (а) та інфільтрованого у АРФО композиту 2LiBH4–

MgH2–АРФО (б). 

 

У випадку композиту 2LiBH4–MgH2–АРФО тільки пік А на DSC-кривій 

залишається на своїй позиції, а всі інші в тій чи іншій мірі перекриваються і, в 

результаті, спостерігаються дві широкі смуги з максимумами при 599 і 659 К 

(рис. 4.5б). Гіпотетично перший розширений пік може бути об’єднання трьох 

сигналів – B, C і D1, тоді як другий відповідає D2. Експериментальне значення 

ГВСЄ для композиту на основі TG результатів становить 3,5 мас.% Н2, що 

складає з урахуванням маси АРФО 90 % від теоретичного. Це означає більшу 

повноту проходження реакції (1.40) для інфільтрованого зразка РГК. Однак 

найбільшим наглядним впливом використання принципу нанообмеження є 
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пониження Td РГК на ≈100 К. Результати TG підтверджують, що початок втрати 

маси для об’ємного зразка починається при 623 К, тоді як для інфільтрованого – 

при 523 К. Додатково потрібно відзначити, що на DSC-кривій піки С і D2 

внаслідок введення РГК у АРФО зміщені у сторону нижчих температур на 38 К 

та 66 К порівняно з об’ємним зразком, що є свідченням дещо легшого розкладу 

і MgH2, і LiBH4, відповідно. Подібне зниження значення Td спостерігалось і у 

роботі [254] для індивідуальних MgH2 і LiBH4, введених у нанориштування. 

Отож, застосована до суміші 2LiBH4–MgH2 інфільтрація розплаву у АРФО 

призводить до прискореного розкладу, що, очевидно, відбувається за рахунок 

зменшення відстаней між двома гідридами до нанорівня та їх рівномірного 

розподілу в об’ємі нанориштування (АРФО). Як результат, відбувається 

перекривання у часі двох стадій процесу розкладу, які для об’ємного зразка є 

чітко розділені. 

 

4.1.2 Вплив нанориштування на кінетику розкладу 2LiBH4–MgH2 

Для оцінки кінетичних особливостей та оборотності реакції (1.40) цикли 

розклад-ресинтез для об’ємного РГК 2LiBH4–MgH2 та композиту 2LiBH4–

MgH2–АРФО були реалізовані при 698 К і Р(Н2)=0,34 або 14,5 МПа, відповідно 

для розкладу та ресинтезу (рис. 4.6). Отримані результати свідчать, що у 

випадку об’ємного зразка (рис. 4.6а) під час першого циклу розклад РГК 

відбувається двостадійно (маючи на увазі MgH2→Mg перетворення і подальшу 

взаємодію металічного магнію з LiBH4). При цьому експериментальне значення 

ГВСЄ складає ≈10,6 та ≈10.0 мас.% Н2 для першого і другого циклів, 

відповідно. Досвід попередніх досліджень показує, що при подальшому 

циклюванні значення ГВСЄ буде і надалі зменшуватись внаслідок агломерації 

частинок вихідної порошкоподібної суміші РГК та росту їх зерен.  

Для композиту 2LiBH4–MgH2–АРФО розклад є одностадійним процесом 

без видимого поділу на окремі стадії (Рис. 4.6б). Крім того, після першого 

циклу відбувається стабілізація процесу і кінетичні криві для другого, третього 
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і четвертого циклів майже ідентичні. При цьому досягається значення ГВСЄ 

≈3,6 мас.% Н2, яке практично відтворюється протягом циклювання. 
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Рис. 4.6. Кінетичні криві виділення водню під час розкладу об’ємного 

2LiBH4–MgH2 (а) та інфільтрованого у АРФО композиту 2LiBH4–MgH2–АРФО 

(б) при Р(H2)=0,34 МПа і Т=698 К. 

 

Такий факт говорить про те, що використаний під час інфільтрації АРФО 

працює як нанориштування, забезпечуючи тісний контакт двом вихідним 

компонентам (LiBH4 і MgH2) та запобігає агрегації їх частинок. Іншими 

словами, використаний інертний нанопористий АРФО підтримує дисперсність 

частинок реагуючих речовин під час оборотної реакції (1.40) на тому ж рівні і, 

як результат, кінетика процесу і значення ГВСЄ залишається сталим. 

Порівнюючи час повного розкладу для об’ємного та інфільтрованого зразків, 
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можна констатувати, що (не приймаючи до уваги перші цикли) використання 

нанориштування прискорює процес розкладу РГК приблизно у два рази. 

Щоб належним чином оцінити кінетику розкладу обох зразків, на рис. 4.7 

побудовано нормалізовані кінетичні криві виділення водню. Такі криві для 

відповідного циклу були побудовані шляхом використання значення ГВСЄ при 

завершенні процесу розкладу. Кожна нормалізована крива відповідає 

відношенню між біжучим (в даний момент часу) та кінцевим значенням ГВСЄ 

і, таким чином, показує як швидко газоподібний водень виділяється під час 

реакції. Чітко видно, що швидкість розкладу для композиту 2LiBH4–MgH2–

АРФО є значно вищою порівняно з його об’ємним аналогом. Якщо 

порівнювати перші цикли розкладу-ресинтезу, то після 1,5 год для 

інфільтрованого зразка було отримано ≈90 % від максимальної кількості водню, 

тоді як для об’ємного зразка – тільки ≈34 %. Аналіз наступних циклів показує, 

що в цьому випадку для повного розкладу композиту 2LiBH4–MgH2–АРФО 

необхідно удвічі менше часу ніж для об’ємного 2LiBH4–MgH2 (15 год проти 8, 

відповідно). 
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Рис. 4.7. Нормалізовані кінетичні криві виділення водню під час розкладу 

об’ємного (заповнені символи) 2LiBH4–MgH2 та інфільтрованого у АРФО 

композиту 2LiBH4–MgH2–АРФО (незаповнені символи) при Р(H2)=0,34 МПа і 

Т=698 К. 
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4.2 Введення 2LiBH4–MgH2 у аерогель резорцин-фурфурол шляхом 

інфільтрації розплаву [249] 

Синтезований АРФУ (див. розділ 2.1), який характеризувався значенням 

SBET ≈484 м2/г був використаний для нанообмеження 2LiBH4–MgH2. Для того, 

щоб підтвердити заповнення пор АРФУ розплавом РГК 2LiBH4–MgH2, для 

перетертої у ступці суміші АРФУ:2LiBH4–MgH2 (у мас. сп. як 2:1,5) були 

проведені вимірювання in situ XRD і SEM під час та після процесу інфільтрації 

розплаву. Отримані іn situ XRD результати підтверджують інфільтрацію 

2LiBH4–MgH2 у АРФУ (рис. 4.8). 
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Рис. 4.8. In situ XRD результати для композиту 2LiBH4–MgH2– АРФУ при 

Р(Н2)=6 МПа в режимі послідовного нагріву до 623 К (sT=10 К/хв), витримки 

при 623 К протягом 30 хв з подальшим охолодженням до кімнатної 

температури. 

 

Характеристичні дифракційні піки LiBH4 і MgH2 та гало в інтервалі значень 

2θ≈10-15º, яке відповідає графітоподібній структурі синтезованого АРФУ добре 

видимі на дифрактограмі за кімнатної температури [261]. Фазовий перехід α→β 

для LiBH4, а також процес топлення β-LiBH4, спостерігаються, відповідно при 
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390 та 558 К. При подальшому нагріванні до 608 К розклад MgH2 було 

ідентифіковано з утворенням металічного магнію та MgO. Ймовірно окиснення 

магнію відбувається внаслідок наявності залишкових кількостей кисню у 

капілярі під час in situ XRD вимірювань. Після ізотермічної витримки при 

Т=623 К і наступного охолодження дифракційні піки стають дещо ширшими, а 

їх інтенсивність зменшується. Це наводить на думку, що після інфільтрації для 

РГК 2LiBH4–MgH2 у матрицю АРФУ, LiBH4 перебуває в нанорозмірному стані, 

тобто розмір частинок значно зменшився [262]. Середній розмір кристалітів 

нанообмеженого LiBH4 розраховували за формулою Дебая-Шеррера [263] (див. 

розділ 2.2.1). Використовуючи значення FWHM як внутрішній стандарт для 

інструментального розширення і без урахування можливих напруг і 

деформацій, знайдений середній розмір нанокристалітів становив ≈28 нм. Таке 

розраховане значення розміру наночастинок є співмірне з середнім розміром 

пор порахованих для АРФО (Dpor ≈30 нм) у роботі [248], де інфільтрацію 

здійснювали за тих же умов. Однак слід зауважити, що під час інфільтрації 

2LiBH4–MgH2 у АРФУ дифракційних піків MgB2 не знайдено, що свідчить про 

відсутність, чи дуже повільну реакцію (1.40). 

Для додаткового підтвердження проведеної інфільтрації РГК 2LiBH4–

MgH2 у АРФУ було використано SEM спостереження (рис. 4.9). Поверхня 

зразка була локально оброблена методом FIB з використанням пучка іонів Ga+, 

що дало можливість зобразити внутрішню ділянку матеріалу на глибині ≈5 мкм 

(рис. 4.9a). Рисунки 4.9б,в ілюструють рівномірний розподіл, відповідно Бору 

та Магнію у об’ємі композиту 2LiBH4–MgH2–АРФУ. Водночас, елементний 

EDX аналіз показує значну кількість Магнію і Карбону у зразку (рис. 4.9г). 

Проте сигнал Бору частково перекритий інтенсивним сигналом Карбону, а 

сигнали Оксигену та Галію очевидно пов’язані із забрудненнями цими 

елементами під час окиснення та використання FIB, відповідно. 
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Рис. 4.9. SEM зображення для 2LiBH4–MgH2 інфільтрованого у АРФУ 

після взаємодії пучком іонів Ga+ (a), та карти розподілу Бору (б) і Магнію (в) в 

межах вибраної ділянки (площа обведена червоним прямокутником), а також 

результати кількісного EDX елементного аналізу зразка композиту (г). 

 

4.2.1 Розклад-ресинтез інфільтрованого 2LiBH4–MgH2 

Інкапсульований та об’ємний зразок, був проаналізований одночасно 

методами DSC, TG і MS (рис. 4.10). Для об’ємного зразка 2LiBH4–MgH2 на DSC 

кривій спостерігається шість ендотермічних піків: A, B, C, D1, D2 і D3 (рис. 

4.10а). Перші два піки з позиціями при 390 та 565 К відповідають фазовому 

переходу α→β та процесу топлення LiBH4. Пік С при 577 К відповідає розкладу 

MgH2, а D1, D2 і D3 при 702, 725 та 793 К, відповідно – розкладу LiBH4. Всі DSC 

піки розкладу співпадають з MS сигналами для виділення водню, а TG-крива 

показує три окремі стадії десорбції водню (C, D1+D2, і D3), що складає загалом 

≈10 мас.% Н2.  
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Рис. 4.10. Результати паралельного аналізу методами DSC, TG та MS для 

об’ємного 2LiBH4–MgH2 (а) та інфільтрованого у АРФУ композиту 2LiBH4–

MgH2– АРФУ (б). 

 

Для композиту 2LiBH4–MgH2–АРФУ (рис. 4.10б) піки А і В на DSC-

кривій спостерігаються при 382 і 552 К, відповідно, тобто дещо зміщені у 

сторону нижчих температур порівняно з об’ємним зразком 2LiBH4–MgH2. 

Такий факт був засвідчений і у роботі [263] для інфільтрованого LiBH4. Два 

широкі піки C і D при 645 і 713 К чітко співпадають з температурними 

інтервалами виділення водню визначені методом MS. Експериментально 

визначене значення ГВСЄ становить ≈3,1 мас.% Н2, що складає 62% від 

розрахованого і може бути пояснено частковим розкладом РГК під час процесу 

інфільтрації, а саме перетворенням MgH2→Mg. Слід зазначити, що пік D 

композиту 2LiBH4–MgH2–АРФУ суттєво зміщений в сторону менших значень Т 
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порівняно з піками D2 і D3 об’ємного зразка. Більш того TG-крива показує 

злиття трьох стадій розкладу в одну суцільну ділянку, при цьому початок 

втрати маси відбувається раніше ніж для для об’ємного аналога. Такі отримані 

результати наводять на думку, що проведена інфільтрація пришвидшує розклад 

2LiBH4–MgH2. 

Для з’ясування механізму розкладу-ресинтезу композиту 2LiBH4–MgH2–

АРФУ було проведено in situ XRD дослідження (рис. 4.11-4.12). Наявність 

відповідних дифракційних піків для досліджуваного зразка при кімнатній 

температурі підтверджує існування кристалічної α-фази LiBH4, металічного 

магнію і його оксиду. Це вкотре доводить, що під час інфільтрації розплаву у 

матрицю АРФУ, відбувається розклад MgH2→Mg, а залишкові кількості 

газоподібного кисню у суміші можуть бути причиною появи MgO (рис. 4.11).  
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Рис. 4.11. In situ XRD результати для композиту 2LiBH4–MgH2–АРФУ 

при Р(Н2)=0,3-0,4 МПа під час нагрівання до 723 К (sT=10 К/хв) з наступним 

витримуванням при 723 К протягом 60 хв.  

 

При нагріванні композиту до 382 і 550 К при Р(Н2)=0,3-0,4 МПа 

спостерігається, відповідно фазовий перехід α→β та процес топлення LiBH4. В 

температурному інтервалі 553-560 К було ідентифіковано дифракційні піки 

MgH2. Поява кристалічного MgB2 відбувається при 653 К, що означає початок 

розкладу інфільтрованого у АРФУ 2LiBH4–MgH2 за реакцією (1.40). 
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Відсутність на дифрактограмі рефлексів іншого кристалічного продукту, а саме 

LiH, можна пояснити тим, що розклад LiBH4 у нанопорах АРФУ продукує 

наночастинки LiH, які не ідентифікуються методом in situ XRD. 

Оборотність процесу розкладу вивчали методом in situ XRD попередньо 

розкладеного композиту 2LiBH4–MgH2–АРФУ під час гідрування при Р(Н2)=13 

МПа (рис. 4.12). За кімнатної температури дифракційні піки Mg та MgB2 чітко 

ідентифікуються. Інтенсивність рефлексів металічного магнію починає 

зменшуватися при 493 К і остаточно вони зникають при 573 К даючи початок 

утворення MgH2. Однак, при 673 К перетворення MgH2→Mg знову приводить 

до металічного магнію. В умовах ізотермічного періоду Т=723 К рефлекси 

металічного магнію знову зникають, а під час подальшого охолодження 

утворюється MgH2. Інтенсивність дифракційних піків MgB2 поступово 

зменшується і зникає при ≈673 К. Утворення α-фази LiBH4 було виявлено після 

охолодження до кімнатної температури. Стійка сполука MgO була чітко 

ідентифікована на всьому етапі in situ XRD вимірювання і розглядалася як 

небажана домішка. Тож отримані результати підтверджують оборотність 

процесу розкладу композиту 2LiBH4–MgH2–АРФУ.  
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Рис. 4.12. In-situ XRD для попередньо розкладеного (рис. 4.11) композиту 

2LiBH4–MgH2–АРФУ під час його гідрування при Р(Н2)=13 МПа під час 

послідовного нагрівання до 723 К (sT=10 К/хв), витримування при 723 К 

протягом 60 хв та охолодження до 310 К. 
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Для ідентифікації аморфних Бор-вмісних продуктів, які утворюються 

після ресинтезу композиту 2LiBH4–MgH2–АРФУ було використано метод 11B 

MAS NMR (рис. 4.13). В отриманому NMR-спектрі чітко видно два сигнали. 

Пік при –41.2 ppm підтверджує наявність LiBH4 [264], а його висока 

інтенсивність вказує на практично повну оборотність реакцію розкладу-

ресинтезу Літій борогідриду. Малоінтенсивний пік при –15.1 ppm відповідає 

аніону [B12H12]
2–, тобто утворенню побічного аморфного продукту – Li2B12H12 

чи MgB12H12 [78, 265]. Таким чином, результати in situ XRD і 11B MAS NMR 

підтверджують, що продуктами оборотного процесу розкладу-ресинтезу 

композиту 2LiBH4–MgH2–АРФУ є такі сполуки: LiBH4, MgH2, MgB12H12 чи 

LiB12H12. 
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Рис. 4.13. Спектр 11B MAS NMR для композиту 2LiBH4–MgH2–АРФУ 

після його розкладу-ресинтезу. 

 

4.2.2 Кінетика та відтворюваність реакції розкладу 2LiBH4–MgH2 

Враховуючи вміст інертної матриці інертної матриці АРФУ в композиті 

2LiBH4–MgH2–АРФУ теоретичне значення його ГВСЄ становить ≈4,97 мас.% 

Н2, що складає менше половини величини цього параметру для об’ємного 

аналога (≈11,6 мас.% Н2) згідно з рівнянням (1.40). Для оцінки кінетичних 

особливостей оборотної реакції розкладу композиту 2LiBH4–MgH2–АРФУ було 

реалізовано чотири послідовні цикли розкладу-ресинтезу були реалізовані при 
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698 К і Р(Н2)=0,34 або 14,5 МПа, відповідно для розкладу та ресинтезу. 

Кінетичні криві виділення водню під час розкладу наведено на рис. 4.14. 

Порівняно з об’ємним зразком (рис. 4.6а), для композиту 2LiBH4–MgH2–АРФУ 

(рис. 4.14) для першого розкладу досягається значення ГВСЄ ≈3,4 мас.% Н2 

протягом 6 год. Під час другого розкладу композиту значення ГВСЄ дещо 

зростає до ≈4.2 мас.% Н2 і залишається майже незмінним протягом третього і 

четвертого циклу. При цьому кінетичні криві виділення водню практично 

накладаються, що можна пояснити незмінним розподілом за розміром частинок 

реагуючих речовин у порах АРФУ, тобто реалізацією принципу 

нанообмеження. 
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Рис. 4.14. Кінетичні криві виділення водню під час розкладу 

інфільтрованого у АРФУ композиту 2LiBH4–MgH2–АРФУ при Р(H2)=0,34 МПа 

і Т=698 К. 

 

На рис. 4.15 наведено нормалізовані кінетичні криві виділення водню під 

час розкладу інфільтрованого у АРФУ композиту 2LiBH4–MgH2–АРФУ, а 

також для порівняння продубльовано аналогічні результати для об’ємного 

2LiBH4–MgH2 (рис. 4.7). Як свідчать отримані результати, швидкість розкладу 

для інфільтрованого зразка є вищою порівняно з його об’ємним аналогом. 

Наприклад, для першого циклу повний розклад композиту 2LiBH4–MgH2–

АРФУ потребує не більше 10 год, тоді як для об’ємного 2LiBH4–MgH2 – 
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приблизно 30 год. Для наступних послідовних розкладів спостерігається майже 

удвічі вища швидкість реакції для інфільтрованого зразка порівняно з об’ємним 

аналогом. Крім того, добра відтворюваність кінетики спостерігається для 

композиту 2LiBH4–MgH2–АРФУ, що добре узгоджується з попередньою 

роботою [248]. Також відмітимо, що характерною спостереженою відмінністю 

щодо розкладу об’ємного 2LiBH4–MgH2 та композиту 2LiBH4–MgH2–АРФУ є, 

подібно як і у випадку композиту 2LiBH4–MgH2–АРФО (рис. 4.7), одночасний 

розклад як MgH2, так і 2LiBH4. Крім того, тривалість повного розкладу 

композиту 2LiBH4–MgH2–АРФУ складає приблизно 16 год, що у два рази 

менше порівняно з об’ємним 2LiBH4–MgH2. 
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Рис. 4.15. Нормалізовані кінетичні криві виділення водню під час 

розкладу об’ємного (заповнені символи) 2LiBH4–MgH2 та інфільтрованого у 

АРФУ композиту 2LiBH4–MgH2–АРФУ (незаповнені символи) при Р(H2)=0,34 

МПа і Т=698 К. 

 

4.3 Багатостадійне введення 2LiBH4–MgH2 у нанориштування та його 

вплив на оборотну реакцію розкладу [250, 251] 

Особливістю розкладу реакційного гідридног композиту 2LiBH4–MgH2, 

введеного у інертні матриці АРФО (див. розділ 4.1) чи АРФУ (див. розділ 4.2) є 

те, що за використання методу інфільтрації розплаву нанопори органічного 

нанориштування заповнюються лише розтопленим LiBH4, тоді як мікророзмірні 
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пустоти – переважно MgH2. З метою усунення такого недоліку, на прикладі 

АРФО було запропоновано методику багатостадійного приготування 

композиту 2LiBH4–MgH2(ДБМ)–АРФО і дослідженого його властивості щодо 

оборотного розкладу-ресинтезу [250-251]. На першому етапі у нанориштування 

інфільтрували розчин ДБМ у гептані, який потім випаровували за кімнатної 

температури протягом кількох діб. Після цього  введений у нанопори АРФО 

нанокристалічний ДБМ гідрували при Т=443 К і Р(H2)=5 МПа для утворення 

інфільтрованого MgH2. Надалі в такий матеріал (MgH2(ДБМ)–АРФО) при 

Т=573 К і Р(H2)=5 МПа методом інфільтрації розплаву вводили LiBH4.  

Одержання композиту 2LiBH4–MgH2(ДБМ)–АРФО було досліджено 

методом in situ XRD поетапно. Результати in-situ XRD досліджень отриманого 

таким чином композиту виявились дещо відмінними від результатів отриманих 

для 2LiBH4–MgH2 введеного у АРФО шляхом інфільтрації розплаву (див. розділ 

4.1). Для приготовленої суміші 2LiBH4 і MgH2(ДБМ)–АРФО добре видно 

дифракційні піки для α-фази LiBH4 та ДБМ з поверхні MgH2(ДБМ)–АРФО (рис. 

4.16а). Нанорозмірний MgH2 не було ідентифіковано методом in situ XRD. Для 

приготовленого методом інфільтрації розплаву композиту 2LiBH4–

MgH2(ДБМ)–АРФО було знайдено гало в інтервалі 2θ≈10-15º [248-251], 

пов’язане з нанокристалічністю α-LiBH4 і MgH2 та сигнали кристалічного MgO 

(рис. 4.16б). Дифракційні рефлекси домішки металічного алюмінію, очевидно, 

з’являються після відновлення Алюміній триетилу як домішки в розчині ДБМ 

[184]. Розклад та ресинтез композиту 2LiBH4–MgH2(ДБМ)–АРФО відбувався 

при тих же умовах, що і для композиту 2LiBH4–MgH2–АРФО (рис. 4.3 і 4.4, 

відповідно). Для композиту 2LiBH4–MgH2(ДБМ)–АРФО під час розкладу 

з’являється кристалічний MgB2 та дві домішки – MgO і Al12Mg17 (рис. 4.16в), 

тоді як після ресинтезу – нанокристалічні α-LiBH4 та MgH2 разом з домішкою 

MgO і регенерованим металічним алюмінієм (рис. 4.16г). Подібну оборотну 

взаємодію між Магнієм та Алюмінієм під час реакції розкладу-ресинтезу було 

показано також у роботі [266]. 
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Рис. 4.16. In-situ XRD результати для приготовленої суміші 2LiBH4 і 

MgH2(ДБМ)–АРФО (а) та приготовленого методом інфільтрації розплаву 

композиту 2LiBH4–MgH2(ДБМ)–АРФО (б), а також після розкладу (в) 

останнього і його ресинтезу (г). 

 

Отримані експериментальні результати підтверджують багатостадійне 

введення у нанориштування і MgH2, і 2LiBH4 у матрицю АРФО та оборотність 

розкладу-ресинтезу для композиту 2LiBH4–MgH2(ДБМ)–АРФО (рис. 4.16). Слід 

також занотувати, що жодної хімічної взаємодії між АРФО та 2LiBH4–MgH2 не 

було підтверджено методом in situ XRD. Однак було ідентифіковано кілька 

небажаних домішок, а саме MgO, Al12Mg17 та металічний алюміній, які (крім 

останньої) не вдалось уникнути під час подальших досліджень. 

 

4.3.1 Розклад-ресинтез композиту 2LiBH4–MgH2(ДБМ)–АРФО 

Щоб оцінити кінетику розкладу, було проведено чотири цикли розклад-

ресинтез для композиту 2LiBH4–MgH2(ДБМ)–АРФО. Реакція розкладу-ресинтезу 

відбувалась при Т=698 К і Р(H2)=0,34 або 13-14,5 МПа для розкладу або 

ресинтезу, відповідно. Нормалізовані кінетичні криві виділення водню під час 

розкладу дають можливість належним чином порівняти кінетику композитів 

2LiBH4–MgH2–АРФО і 2LiBH4–MgH2(ДБМ)–АРФО та об’ємного РГК 2LiBH4–
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MgH2 (рис. 4.17). Якщо порівнювати перший розклад, то після 1,5 год уже 

можна отримати ≈90 % від загального виділеного водню для інфільтрованих 

композитів, тоді як для об’ємного зразка тільки ≈33 %. Наступні цикли для 

композитів 2LiBH4–MgH2–АРФО і 2LiBH4–MgH2(ДБМ)–АРФО 

характеризуються дещо нижчою швидкістю розкладу, зате досить стабільним є 

значення ГВСЄ: ≈90 % від максимального за 4-8 год. Швидкість розкладу обох 

інфільтрованих зразків є вищою порівняно з їх об’ємним аналогом приблизно у 

2 рази. Найбільш «вдалим» є композит 2LiBH4–MgH2(ДБМ)–АРФО, особливо 

під час третього і четвертого циклів розклад-синтез, коли тривалість розкладу 

складає 12 год. 
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Рис. 4.17. Нормалізовані кінетичні криві виділення водню під час 

розкладу об’ємного 2LiBH4–MgH2 (заповнені символи), інфільтрованого у 

АРФО композиту 2LiBH4–MgH2–АРФО (криві), а також інфільтрованого у 

АРФО композиту 2LiBH4–MgH2(ДБМ)–АРФО (незаповнені символи) при 

Р(H2)=0,34 МПа і Т=698 К. 

 

Експериментально знайдені значення ГВСЄ для композитів 2LiBH4–

MgH2–АРФО і 2LiBH4–MgH2(ДБМ)–АРФО практично співпадають з 

розрахованими теоретично. Відомо, що для об’ємного РГК 2LiBH4–MgH2 
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розраховане згідно з рівняннм (1.40) значення ГВСЄ становить 11,43 мас.% Н2. 

Для композиту 2LiBH4–MgH2–АРФО вміст трьох компонентів складає 66,7 

мас.%, 20,9 мас.% і 12,4 мас.%, відповідно для АРФО, LiBH4 і MgH2, тому 

теоретично розраховане значення ГВСЄ для такого композиту становить 3,81 

мас.% Н2. Для композиту 2LiBH4–MgH2(ДБМ)–АРФО вміст АРФО, LiBH4 та 

MgH2 складає, відповідно 72,7 мас.%, 17,0 мас.% і 10,3 мас.%, що дає величину 

ГВСЄ 3,11 мас.% Н2. Проводячи реакцію розкладу, для трьох згаданих зразків 

отримані експериментально значення ГВСЄ становили 10,56, 3,35 та 2,83 мас.% 

Н2, відповідно для об’ємного 2LiBH4–MgH2, композиту 2LiBH4–MgH2–АРФО 

та 2LiBH4–MgH2(ДБМ)–АРФО. Для детальнішого дослідження процесу було 

використано метод DSC та TG (рис. 4.18). Встановлено, що для об’ємного 

зразка ендотермічні піки при 388 К і 563 К відповідають фазовому переходу 

α→β для LiBH4 і процесу топлення β-фази LiBH4 (рис. 4.18а), що було також 

експериментально показано у [260]. Нагріваючи такий зразок до 659 К і далі до 

766 К відбувається розклад відповідно MgH2 і LiBH4. При цьому сумарне 

виділення газоподібного водню становить 10,56 мас.% Н2, або 92% від 

теоретично розрахованого.  

Для композиту 2LiBH4–MgH2–АРФО характерні DSC-піки для фазового 

переходу α→β і топлення β-фази LiBH4 були знайдені, відповідно при 378 та 

543 К (рис. 4.18б). Розклад MgH2 і LiBH4 у такому інфільтрованому зразку 

починався при значно нижчих значеннях Т, а саме 594 та 656 К, відповідно. 

Порівняно з об’ємним зразком для такого композиту всі DSC-піки були зміщені 

у сторону нижчих температур, а саме на 10, 20, 65 і 110 К, відповідно. Такий 

факт можна пояснити швидшим розкладом внаслідок ефекту нанообмеження, 

хоча експериментальне значення ГВСЄ становить 3,35 мас.% Н2, або 88% від 

теоретично розрахованого.  

Для композиту 2LiBH4–MgH2(ДБМ)–АРФО характерні DSC-піки у 

порівнянні з об’ємним зразком були також зміщені (рис. 4.18в). Для α→β 

фазового переходу і топлення β-фази LiBH4 зміщення відбулось, відповідно на 

5 та 29 К.  
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Рис. 4.18. TG- та DSC-криві для об’ємного 2LiBH4–MgH2 (а), 

інфільтрованого у АРФО композиту 2LiBH4–MgH2–АРФО (б), а також 

інфільтрованого у АРФО композиту 2LiBH4–MgH2(ДБМ)–АРФО (в) при sT=5 

К/хв в температурному інтервалі 300-830 К. 
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Однак гострий DSC-пік при 286,4 оС найбільш імовірно теж відповідав процесу 

топлення β-LiBH4, проте не в об’ємі нанориштування, а на його поверхні. 

Найбільш цікавим виявився останній розширений DSC-пік при 354,5 оС, який 

відповідає одночасному розкладу MgH2 та LiBH4. Порівняно з окремими DSC 

піками для розкладу MgH2 і LiBH4 в об’ємному зразку, такий пік є зміщений у 

сторону нижчих температур на 30 та 140 оС, відповідно. Експериментальне 

значення ГВСЄ для такого інфільтрованого зразка становить 2,83 мас.% Н2, або 

91% від теоретично розрахованого. 

Вплив проведеної інфільтрації на характеристики оборотної реакції 

реакційного гідридного композиту 2LiBH4–MgH2 є очевидним. До того ж, 

залежно від методу введення зразка 2LiBH4–MgH2 у нанориштування результат 

виявився різним. Отримані результати свідчать про значне пришвидшення 

розкладу і навіть зміну його механізму. Для інфільтрованих композитів  

розклад MgH2 до металічного магнію і його взаємодія з LiBH4 відбуваються 

майже (або навіть повністю) одночасно. Зрозуміло, що розрахована кількість 

виділеного водню для таких композиційних матеріалів є нижчою через 

додаткову масу нанориштування (АРФО), однак відношення 

експериментального до теоретично розрахованого значення ГВСЄ залишається 

співмірним з величиною, отриманою для об’ємного РГК 2LiBH4–MgH2. 

 

4.3.2 Розрахунок енергії активації для LiBH4 і MgH2 

Грунтуючись на результатах DSC вимірювань за різних sT, значення ЕА 

розкладу MgH2 і LiBH4 було розраховано згідно рівняння Кіссинджера [267, 

268] (див. розділ 2.5.2). Криві DSC для об’ємного РГК 2LiBH4–MgH2 за різних 

sT та залежність Кіссинджера ln(β/Td
2) = f(1/Td) для розкладу MgH2 і LiBH4 

показано на рис. 4.19. Зрозуміло, що зі зростанням швидкості нагрівання 

значення температури розкладу Td для розкладу MgH2 і LiBH4 теж будуть 

зростати. Експериментальні DSC криві показують, що розклад LiBH4 

супроводжується кількома стадіями, тому було вирішено використовувати 

тільки найбільш інтенсивний пік, який відповідав найбільш утрудненій 



 

 

172 

високотемпературній стадії розкладу, 744, 767 та 777 К (рис. 4.19а). 

Розраховані значення ЕА для розкладу MgH2 і LiBH4 в об’ємному зразку 

становлять, відповідно 220,7 та 306,4 кДж/моль (рис. 4.19б). 
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Рис. 4.19. DSC-криві (а) для об’ємного 2LiBH4–MgH2 при швидкості 

нагріву 2 (1), 5 (2) і 10 К/хв (3) та залежності Кіссинджера (б) для розкладу 

MgH2 і LiBH4. 

 

Для інфільтрованого у АРФО композиту 2LiBH4–MgH2–АРФО (рис. 

4.20а) сигнали на DSC-кривій є значно розширені і, подібно, як це було 

показано у розділі 4.3.1, є зміщені в сторону нижчих значень Td порівняно з 

об’ємним зразком (рис. 4.19а). Згідно з методом Кіссинджера для розкладу 

MgH2 і LiBH4 у такому інфільтрованому зразку розраховані значення ЕА 



 

 

173 

становлять 88,6 і 278,5 кДж/моль (рис. 4.20б), що порівняно з об’ємним зразком 

менше за абсолютною величиною на 132,1 і 27,9 кДж/моль, відповідно. 
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Рис. 4.20. DSC-криві (а) для інфільтрованого у АРФО композиту 2LiBH4–

MgH2–АРФО при швидкості нагріву 2 (1), 5 (2), 10 (3) і 15 К/хв (4) та 

залежності Кіссинджера (б) для розкладу MgH2 і LiBH4. 

 

Відповідні DSC-криві для інфільтрованого у АРФО композиту 2LiBH4–

MgH2(ДБМ)–АРФО DSC при різних швидкостях нагрівання показано на рис. 

(4.21а). Якщо при швидкості нагрівання 2 К/хв два характерні піки розкладу 

для MgH2 і LiBH4 є розділені, то однак при вищих швидкостях нагрівання вони 

перекриваються в один розширений DSC-пік. Оскільки пік розкладу для LiBH4 

було важко ідентифікувати, залежність Кіссинджера побудовано фактично для 
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загального розкладу РГК 2LiBH4–MgH2 інфільтрованого у АРФО (рис. 4.21б). 

Розраховане значення ЕА розкладу 2LiBH4–MgH2 у такому інфільтрованому 

зразку становлять 136,4 кДж/моль (рис. 4.20б), що порівняно з MgH2 об’ємного 

зразка менше за абсолютною величиною на 84,3 кДж/моль. 
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Рис. 4.21. DSC-криві (а) для інфільтрованого у АРФО композиту 2LiBH4–

MgH2(ДБМ)–АРФО при швидкості нагріву 2 (1), 5 (2) і 10 К/хв (3) та залежність 

Кіссинджера (б) для загального розкладу 2LiBH4–MgH2. 

 

Розрахунок значення ЕА для розкладу об’ємного зразка РГК 2LiBH4–

MgH2 та інфільтрованих у АРФО композитів 2LiBH4–MgH2–АРФО та 2LiBH4–

MgH2(ДБМ)–АРФО підтверджує позитивний вплив проведеної інфільтрації на 

кінетику процесу розкладу. Суттєве зменшення значення ЕА для інфільтрованих 
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зразків означає пониження потенціального бар’єру, який повинні подолати 

вихідні речовини для того, щоб реакція розкладу відбулася. Такі 

експериментальні результати підтверджують теоретичні пояснення у роботах 

[83, 84], де було передбачено вплив наноструктурування на кінетику хімічної 

реакції, коли лімітуючою стадією є перенесення речовини. Очевидно, що РГК 

введений у нанориштування характеризуються вищим ступенем 

розвпорядкування і дисперсності окремих частинок компонентів за рахунок 

більшого вкладу міжфазної межі в загальний об’єм, і як результат, зростає 

значення ΔrSº. Це призводить до прискорення швидкості реакції розкладу і 

створення більш ефективного шляху для перенесення речовини і тепла у 

відповідному матеріалі. 

 

4.3.3 Розрахунок ентальпій розкладу LiBH4 та MgH2 

Як показують попередні експериментальні результати, введення РГК 

2LiBH4–MgH2 у нанориштування впливає на кінетику розкладу, проте механізм 

процесу залишається незмінним і описується рівнянням (1.40). Тобто, при 

розкладі реакційного гідридного композиту 2LiBH4–MgH2 утворюється 

газоподібний водень і тверді продукти, а саме MgB2 та LiH. Використовуючи 

рівняння хімічної реакції (1.40) було визначено сумарну ентальпію реакції 

розкладу ∆rHº(2LiBH4–MgH2) для об’ємного чи введеного в нанориштування РГК 

2LiBH4–MgH2 (див. розділ 2.5.1). Інтегрована площа двох ендотермічних піків на 

DSC-кривих, які відповідають розкладу MgH2 і LiBH4 дорівнює сумарній 

ентальпії реакції розкладу ∆rHº(2LiBH4–MgH2), включаючи ендотермічний 

розклад вихідних речовин, а також екзотермічне утворення продуктів реакції. 

На рис. 4.22 показано інтегрування кожного піка на DSC-кривій для 

об’ємного РГК 2LiBH4–MgH2. Для такого зразка експериментально визначені 

значення ентальпії для фазового переходу α→β, топлення β-LiBH4, а також 

∆rHº(2LiBH4–MgH2), які становили, відповідно 1,51, 2,78 і 23,95 кДж/моль H2. 

Значення ΔfHº(LiH) та ΔfHº(MgB2) були отримані з достовірних літературних 

джерел [269] і становлять –90,63 та –91,06 кДж/моль, відповідно. Згідно з 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%27%D1%94%D1%80
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молярним співвідношенням речовин у реакції (1.40), під час розкладу суміші 

2LiBH4 + MgH2 утворюється два молі LiH, один моль MgB2 та виділяється 

чотири молі H2, що відповідає (–90,63×2)/4 = –45,31 кДж/моль H2 і (–91,06×1)/4 

= –22,77 кДж/моль H2 для LiH і MgB2, відповідно. Отож використовуючи 

рівняння (2.6) (див. розділ 2.5.1) розраховане значення [∆dHº(MgH2) + 

∆dHº(LiBH4)] становить 44,13 кДж/моль H2, що добре узгоджується з 

величиною 45,80 кДж/моль H2, одержаною авторами праці [262]. 
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Рис. 4.22. Інтегрування піків на DSC-кривій об’ємного РГК 2LiBH4–MgH2 

для розрахунку значення ентальпії фазового переходу α→β, топлення β-LiBH4, 

а також його реакції розкладу. 

 

Подібні розрахунки були зроблені і для інфільтрованих у АРФО 

композитів 2LiBH4–MgH2–АРФО та 2LiBH4–MgH2(ДБМ)–АРФО (рис. 4.23-

4.24). Оскільки для таких інфільтрованих зразків піки на кривих DSC, які 

відповідають топленню β-LiBH4 та розкладу MgH2 і LiBH4 перекриваються 

(рис. 4.18б,в, 4.20а, 4.21а), то виникла проблема для точного розрахунку 

ентальпії. Спочатку було запропоновано чітко визначити ентальпію плавлення 

шляхом нагрівання зразка до 673 К при sT=5 К/хв у середовищі водню при 

Р(Н2)=10 МПа, щоб запобігти реакції розкладу. Для інфільтрованого у АРФО 

композиту 2LiBH4–MgH2–АРФО експериментальні значення ентальпії для 
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фазового переходу α→β і топлення β-фази LiBH4 становили, відповідно 0,94 та 

8,76 кДж/моль H2 (рис. 4.23а). Щоб знайти значення ∆rHº(2LiBH4–MgH2), від 

розрахованого значення ентальпії для об’єднаних DSC-піків плавлення β-LiBH4 

і реакції розкладу (рис. 4.23б) віднімали значення ентальпії плавлення (рис. 

4.23а). Таким чином експериментально розраховане значення ∆rHº(2LiBH4–

MgH2) було рівним 30,63–8,76 = 21,87 кДж/моль H2. Використовуючи рівняння 

(2.6) (див. розділ 2.5.1) розраховане значення [∆dHº(MgH2) + ∆dHº(LiBH4)] для 

інфільтрованого у АРФО композиту 2LiBH4–MgH2–АРФО становить 46,21 

кДж/моль H2. 
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Рис. 4.23. Інтегрування піків на DSC-кривій для інфільтрованого у АРФО 

композиту 2LiBH4–MgH2–АРФО для розрахунку значення ентальпії для 

фазового переходу α→β і топлення β- LiBH4 (а), а також його реакції розкладу 

(б). 

 

Для інфільтрованого у АРФО композиту 2LiBH4–MgH2(ДБМ)–АРФО 

ентальпії для фазового переходу α→β і топлення β-LiBH4 становили, відповідно 

1,12 та 5,25 кДж/моль H2 (рис. 4.24а). Розраховане значення ентальпії для 

об’єднаних DSC піків топлення β-LiBH4 і реакції розкладу становило 31,86 

кДж/моль H2 (рис. 4.24б). Отож значення ∆rHº(2LiBH4–MgH2) було рівним 

31,86–5.25 = 26,61 кДж/моль H2, і за рівнянням (2.6) (див. розділ 2.5.1) 

розраховане значення [∆dHº(MgH2) + ∆dHº(LiBH4)] для інфільтрованого у АРФО 

композиту 2LiBH4–MgH2(ДБМ)–АРФО становить 41,47 кДж/моль H2. 
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Рис. 4.24. Інтегрування піків на DSC-кривій для інфільтрованого у АРФО 

композиту 2LiBH4–MgH2(ДБМ)–АРФО для розрахунку значення ентальпії для 

фазового переходу α→β і топлення β- LiBH4 (а), а також його реакції розкладу 

(б). 

 

Тож розраховані значення [∆dHº(MgH2) + ∆dHº(LiBH4)] для об’ємного та 

обох інфільтрованих зразків є співмірними і знаходяться в межах ≈41,5-46,2 

кДж/моль H2. Отримані результати підтверджують факт, що введення РГК 

2LiBH4–MgH2 у нанориштування (АРФО) з розміром пор ≈30 нм майже не 

впливає на термодинаміку реакції розкладу. Однак квантово-хімічні розрахунки 

у роботі [270] показують, що вплив наноструктурування на термодинаміку 

процесу можливий, коли для нанообмежених гідридів досягнуто розмір 

частинок ≈1-2 нм. 

 

4.4 Вплив бінарних сполук Титану на оборотну сорбцію водню у 

композитах 2LiH–MgB2–0.1Tiдоб (Tiдоб=TiF4,TiO2,TiN,TiC) [255-257] 

Експериментальні докази прискорення розкладу комплексних гідридів 

лужних металів та Алюмінію модифікованих добавками сполук Титану (Tiдоб) 

вперше зявились у 1997 році [138]. Крім того, у роботі [271] такі ефекти були 

показані і для реакції (1.40) шляхом модифікації РГК 2LiBH4–MgH2 добавкою 

TiF3 у кількості 1 мол.%. Виявилось, що зростання швидкості оборотної реакції 

розкладу зберігається протягом кількох циклів розклад-ресинтез. Іншим 
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відомим прикладом впливу Tiдоб є дослідження композиту 2LiBH4–MgH2–

0.1Ti{OCH(CH3)2}4 [151]. Після механічного помолу такого РГК було знайдено 

TiO2 (анатаз), який протягом термічного розкладу композиту перетворювався у 

Ti2O3 і TiB2, які надалі залишались незмінними при багаторазовому циклюванні 

розклад-ресинтез. Аналіз методом XPS підтвердив, що відновлення Ti(IV) до 

Ti(III) супроводжується міграцією сполук Титану з поверхні в об’єм композиту. 

Вивчення ролі використаних Tiдоб і мікроструктурного удосконалення у 

2LiBH4–MgH2 композиті [149, 152], дало можливість зрозуміти основні рушійні 

сили такого кінетичного прискорення: сприяння гетерогенній нуклеації MgB2 і 

зростання площі міжфазної межі LiBH4/MgH2 в результаті утворення дрібніших 

зерен. Оскільки TiB2 характеризується такою ж кристалічною структурою (пр. 

гр. P6/mmm) як і MgB2 та, при цьому, з дуже малим (1,85 %) напрямленим і 

міжплощинним неузгодженням, то це значно зменшує енергію границі розділу і 

сприяє зародженню MgB2. Оптимізована концентрація Tiдоб та їх рівномірний 

розподіл є основними умовами для ефективної гетерогенної нуклеації MgB2. 

Водночас, у теоретичній роботі [272] було показано, що термодинамічна 

стабільність точкових дефектів у комплексних гідридах визначає основні чи 

перехідні стани, а також рушійну силу атомарного руху, тому включення 

катіонів Титану у LiBH4 є енергетично невигідним, тобто мають місце тільки 

поверхневі ефекти. 

Однак через відсутність змін для лімітуючих стадій десорбції водню 

(однонапрямлений ріст продукту контрольований міжфазною межею) чи 

абсорбції водню (модель скорочення об’єму) [152], поведінка добавок Tiдоб не 

нагадує поведінку класичного каталізатора. Тому для того, щоб у повній мірі 

зрозуміти вплив Tiдоб на оборотну абсорбцію-десорбцію водню у композитах 

2LiH–MgB2–0.1Tiдоб було вибрано ряд бінарних сполук Титану [255-257], з 

елементами другого періоду від Флуору до Карбону. Таким чином проведено 

систематичне дослідження впливу добавок TiF4, TiO2, TiN та TiC на оборотну 

реакцію гідрування 2LiH–MgB2 протягом п’яти циклів синтез-розклад. 
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4.4.1 Цикли поглинання-виділення газоподібного водню 

Результати дослідження повного циклу поглинання-виділення 

газоподібного водню для РГК 2LiH–MgB2 наведено на рис. 4.25. Отримані криві 

гідрування-дегідрування свідчать про повну оборотність процесу з 

експериментальним значенням ГВСЄ ≈8,7 мас.% H2. Однак, швидкість реакції 

поглинання водню (≈20 год) є приблизно у шість разів вища ніж для виділення 

водню (>120 год). Висока швидкість поглинання водню не дозволяє розрізнити 

всі стадії такого процесу, тому отримана залежність є згладжена і майже 

ідентична отриманій у роботі [148] за таких же умов. Повільний процес 

виділення водню виявився двостадійним, а величини ГВСЄ окремих стадій 

розкладу MgH2 та LiBH4 становлять ≈2,3 та ≈6,4 мас.% H2, відповідно. 

Отримана крива виділення водню теж є дуже подібна до отриманої у роботі 

[148], хоча там було використано дещо вищу температуру (673 К).  
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Рис. 4.25. Криві послідовного поглинання-виділення газоподібного водню 

композитом 2LiH–MgB2. Умови абсорбції водню: Р(Н2)=5 МПа і Т=623 К; 

умови десорбції водню: Р(Н2)=0,5 МПа і Т=653 К. 

 

Для композитів 2LiH–MgB2–0.1Tiдоб (Tiдоб=TiF4,TiO2,TiN,TiC) за тих же 

умов, що і для 2LiH–MgB2 було проведено п’ять циклів поглинання-виділення 

водню (рис. 4.26-4.29). Для композиту 2LiH–MgB2–0.1TiF4 (рис. 4.26) завдяки 

додатковій масі TiF4 експериментальне значення ГВСЄ для 2LiH–MgB2–0.1TiF4 
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композиту є меншим і складає ≈7,5 мас.% Н2. Всі наступні цикли поглинання-

виділення водню показали навіть кращу кінетику (4 та ≈7 год на гідрування-

дегідрування). При цьому на кривих можна виділити три характерні ділянки як 

під час поглинання (≈2,3 мас.% Н2 протягом ≈0,7 год; ≈6,6 мас.% Н2 – ≈2,2 год; і 

далі – до завершення) так і виділення водню (≈2,3 мас.% Н2 протягом ≈0,6 год; 

≈7,4 мас.% Н2 – ≈5,4 год; і далі – до завершення). 
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Рис. 4.26. Криві послідовного поглинання-виділення газоподібного водню 

композитом 2LiH–MgB2–0.1TiF4. Умови абсорбції водню (а): Р(Н2)=5 МПа і 

Т=623 К; умови десорбції водню (б): Р(Н2)=0,5 МПа і Т=653 К. 

 

Для композиту 2LiH–MgB2–0.1TiO2 (рис. 4.27) було необхідно два повні 

цикли, щоб отримати подібний результат швидкого поглинання водню, в той 

час як швидке виділення водню спостерігалося вже починаючи з першого 
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циклу. Для такого композиту можна розрізнити дві стадії оборотної абсорбції-

десорбціїї водню, коли під час першої стадії значення ГВСЄ ≈7,6 мас.% Н2 

можна досягнути протягом ≈1,8 год для поглинання та 2,7 год для виділення 

водню, відповідно. На початку циклювання композит 2LiH–MgB2–0.1TiO2 

показує значення ГВСЄ майже таке як для композиту 2LiH–MgB2, однак при 

подальшому циклюванні воно становить ≈8,1 мас.% Н2. 
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Рис. 4.27. Криві послідовного поглинання-виділення газоподібного водню 

композитом 2LiH–MgB2–0.1TiO2. Умови абсорбції водню (а): Р(Н2)=5 МПа і 

Т=623 К; умови десорбції водню (б): Р(Н2)=0,5 МПа і Т=653 К. 

 

Результати циклювання композиту 2LiH–MgB2–0.1TiN (рис. 4.28) не 

показали прискорення поглинання водню порівняно з композитом 2LiH–MgB2, 

до того ж криві поглинання більше нагадували ламану ніж згладжену криву. 
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Кінетика виділення водню під час першого циклу нагадувала поведінку 

композиту 2LiH–MgB2–0.1TiO2, але під час наступних циклів спостерігається 

збільшення тривалості окремих трьох спостережуваних стадій. Зокрема, під час 

четвертого циклу на першій стадії досягається ГВСЄ ≈2,6 мас.% Н2 протягом 

≈0,5 год; на другій – ≈7,9 мас.% Н2 за ≈9,2 год. По завершенню третьої стадії 

експериментальне значення ГВСЄ для композиту 2LiH–MgB2–0.1TiN становило 

≈8,0 мас.% Н2. 
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Рис. 4.28. Криві послідовного поглинання-виділення газоподібного водню 

композитом 2LiH–MgB2–0.1TiN. Умови абсорбції водню (а): Р(Н2)=5 МПа і 

Т=623 К; умови десорбції водню (б): Р(Н2)=0,5 МПа і Т=653 К. 

 

Криві поглинання водню композиту 2LiH–MgB2–0.1TiC (рис. 4.29) є 

подібні до залежностей отриманих для композиту 2LiH–MgB2. Криві виділення 
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водню нагадували залежності для 2LiH–MgB2–0.1TiN, проте спостережувані 

стадії процесу є дещо повільнішими. Значення ГВСЄ для 2LiH–MgB2–0.1TiС 

становило ≈7,5 мас.% Н2. 
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Рис. 4.29. Криві послідовного поглинання-виділення газоподібного водню 

композитом 2LiH–MgB2–0.1TiC. Умови абсорбції водню (а): Р(Н2)=5 МПа і 

Т=623 К; умови десорбції водню (б): Р(Н2)=0,5 МПа і Т=653 К. 

 

Отож, отримані результати поглинання-виділення водню композитів 

2LiH–MgB2–0.1Tiдоб (Tiдоб=TiF4,TiO2,TiN,TiC) на практиці показують 

прискорення виділення водню у 10-30 разів, а для деяких композитів і щодо 

поглинання водню у 5 разів. Порівняно з композитом 2LiH–MgB2 найбільший 

вплив на кінетику поглинання-виділення водню має добавка TiO2, до того ж 

значення ГВСЄ для відповідного композиту було дуже близьким до величини 

отриманої для 2LiH–MgB2. Слід відмітити, що експериментальні криві не 



 

 

185 

завжди чітко відтворюють ту саму кількість поглинутого і виділеного водню в 

межах певного циклу. Це, очевидно, є технічною проблемою, яка пов’язана з 

швидким переключенням досліджуваного зразка з умов поглинання на умови 

виділення газоподібного водню. Крім того, для всіх вивчених композитів 

прослідковується тенденція зменшення значення ГВСЄ протягом циклювання, і 

це, найімовірніше, є наслідком спікання чи агрегації реагуючих твердих 

порошків. Тим не менше, характер кривих абсорбції-десорбції водню для 

кожного композиту 2LiH–MgB2–0.1Tiдоб (Tiдоб=TiF4,TiO2,TiN,TiC) є скоріш 

індивідуальний, оскільки окремі стадії процесу проявляються по-різному. 

 

4.4.2 Поведінка добавок Tiдоб під час реакції гідрування 

Щоб зрозуміти як власне впливають використані Tiдоб на поглинання-

виділення водню композитами 2LiH–MgB2–0.1Tiдоб (Tiдоб=TiF4,TiO2,TiN,TiC) 

було проведено аналіз методами in situ XRD та ATR-IR спектроскопії. In situ 

XRD вимірювання проводили після першого поглинання водню (протягом 

програмованого нагрівання від кімнатної температури до 653 К, ізотермічного 

періоду при цій температурі протягом 2-х год і охолодження до кімнатної 

температури при Р(Н2)=0,5 МПа) для вивчення фазового складу гідрованих 

композитів під час їх реакції розкладу (рис. 4.30). 

Для гідрованого композиту 2LiH–MgB2–0.1TiF4 як основні тверді 

продукти реакції поглинання водню були ідентифіковані кристалічні LiBH4 і 

MgH2 (рис. 4.30a). Додатково, було також ідентифіковано рефлекси нових 

кристалічних LiF та TiB2, тоді як жодних дифракційних піків TiF4 знайдено не 

було. Найбільш імовірно LiF утворювався під час приготування композиту 

методом механічного помолу, подібно як це було показано у роботі [271] для 

TiF3. Тому появу LiF гіпотетично можна описати таким рівнянням реакції: 

4 LiH + TiF4 → 4 LiF + TiH2 + H2.      (4.1) 

Оскільки TiH2 може реагувати з LiBH4, то TiB2, поряд з твердим LiH і 

газоподібним воднем, теж буде продуктом реакції (1.47). При нагріванні 

гідрованого композиту 2LiH–MgB2–0.1TiF4 спочатку спостерігається розклад 



 

 

186 

MgH2 з утворенням металічного магнію при 653 К (перед початком 

ізотермічного періоду). Дифракційні піки, які характеризують дві кристалічні 

сполуки LiH і LiF, перекриваються, оскільки вони належать до тієї ж пр. гр. 

Fm 3 m кубічної симетрії та мають близькі періоди елементарної комірки. При 

охолодженні композиту з’являються дифракційні піки α-фази LiBH4, однак 

відсутні сигнали MgH2 чи Mg, що свідчить про неповний розклад гідрованого 

2LiH–MgB2–0.1TiF4 композиту після 2 год ізотермічного періоду. 
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Рис. 4.30. In situ XRD результати для гідрованих композитів 2LiH–MgB2–

0.1Tiдоб (Tiдоб=TiF4 (a); TiO2 (б); TiN (в); TiC (г)) при Р(Н2)=0,5 МПа під час 

нагрівання до 653 К (sT=10 К/хв) з наступним витримуванням при 653 К 

протягом 2 год і охолодженням до кімнатної температури. 
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Для гідрованого композиту 2LiH–MgB2–0.1TiO2 знайдено ті ж основні 

тверді продукти реакції поглинання водню (LiBH4 і MgH2) разом із залишковим 

MgB2 (рис. 4.30б). Більшість дифракційних піків TiO2 були ідентифіковані 

протягом всього періоду in situ XRD вимірювань. Такий факт значить, що така 

добавка є хімічно інертна щодо реагуючих речовин. Протягом програмованого 

нагрівання-охолодження з композитом 2LiH–MgB2–0.1TiO2 відбуваються ті ж 

самі зміни, що й з 2LiH–MgB2–0.1TiF4. In-situ XRD вимірювання для гідрованих 

композитів 2LiH–MgB2–0.1Tiдоб (Tiдоб=TiN, TiC) теж підтвердили кристалічні 

продукти реакції поглинання водню разом з вихідними добавками TiN і TiC, 

відповідно (Рис. 4.30в,г). Ці використані Tiдоб, подібно як TiO2, теж були 

ідентифіковані протягом всього вимірювання, а отже такі добавки є хімічно 

інертними як під час приготування композитів, так і їх гідрування-

дегідрування. Поведінка гідрованих композитів під час та після нагрівання була 

ідентична як для композиту 2LiH–MgB2–0.1TiF4.  

Отримані in situ XRD результати свідчать, що для всіх досліджених 

композитів 2LiH–MgB2–0.1Tiдоб (Tiдоб=TiF4,TiO2,TiN,TiC) дифракційні піки 

металічного магнію підтверджують двостадійність оборотної реакції розкладу 

(1.40). Крім того, серед усіх запропонованих Tiдоб тільки TiF4 реагує з 

компонентами композиту під час його приготування, продукуючи кристалічні 

LiF і TiB2. 

Для подальшого дослідження вихідних і гідрованих композитів 2LiH–

MgB2–0.1Tiдоб (Tiдоб=TiF4,TiO2,TiN,TiC) було використано метод ATR-IR 

спектроскопії, який добре зарекомендував себе для борогідридів, оскільки 

коливання [BH4]
– аніона легко ідентифікувати в IR спектрі. Більш того, 

нормальні моди [BH4]
– є дуже чутливими до його координації оточуючими 

функціональними групами, тому досить легко можуть бути ідентифіковані 

зміни хімічного складу, симетрії кристалічної структури чи типу зв’язку, 

зокрема, як це показано в [273]. Аніон [BH4]
– характеризується чотирма 

нормальними модами і здебільшого належить до кубічної симетрії, де валентна 

мода v3 та деформаційна мода v4 є тричі вироджені. Валентні моди для зв’язків 
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B–H (v1 та v3) попадають у діапазон 2500-2100 см-1, а деформаційні моди (v2 та 

v4) кутів H–B–H – при 1200-900 см-1. Для LiBH4, що характеризується пр. гр. 

Pnma, симетрія для аніона [BH4]
– понижується до моноклінної, тому всі моди 

стають активними для IR діапазону і виродження нормальних мод зникає. Це 

призводить до виникнення додаткових піків на IR спектрі [274], що власне і є 

характерною ознакою утворення α-фази LiBH4. Отримані ATR-IR спектри для 

приготовлених композитів 2LiH–MgB2–0.1Tiдоб (Tiдоб=TiF4,TiO2,TiN,TiC), а 

також для чистої сполуки LiH (для порівняння) показано на рис. 4.31а.  
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Рис. 4.31. ATR-IR спектри приготовлених композитів 2LiH–MgB2–0.1Tiдоб 

(Tiдоб=TiF4,TiO2,TiN,TiC) і для чистої сполуки LiH (а) та індивідуальних сполук 

TiF4, Ti, TiB2, TiC, TiN, TiO2, LiH, LiF (б). 

 

За рахунок коливань у кристалічній решітці сполуки LiH отриманий спектр 

характеризується високою абсорбцією на ділянці <1200 см-1, що також помітно 

для всіх композитів 2LiH–MgB2–0.1Tiдоб (Tiдоб=TiF4,TiO2,TiN,TiC). Абсорбція 

базової лінії для композитів поступово зростає при нижчих значеннях 

хвильового числа, що характерно для кристалічних сполук LiH і MgB2. 

Оскільки у інтерметалічному гідриді LiH чи бориді MgB2 відсутній молекулярний 

зв’язок, а є система взаємопов’язаних атомів, які коливаються одночасно, то це 

приводить до абсорбції у діапазоні низьких хвильових чисел. Очевидно, що 

залежно від кристалічної структури сполуки, хвильовий інтервал такої абсорбції 

буде різний. Наведені для порівняння ATR-IR спектри індивідуальних 
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кристалічних сполук TiF4, Ti, TiB2, TiC, TiN, TiO2, LiH та LiF це підтверджують 

(рис. 4.31б). Порівняння спектрів композитів та індивідуальних сполук показує 

відсутність характеристичного піку сполуки TiF4 при ≈750 см-1 (рис. 4.31б) у 

спектрі приготовленого композиту 2LiH–MgB2–0.1TiF4 (рис. 4.31а). Це 

підтверджує припущення щодо протікання імовірної реакції (4.1) протягом 

механічного помолу. Малоінтенсивні піки у діапазоні 2800–3000 та 1600–1400 

см-1 (рис. 4.23а) скоріше за все відповідають коливанням органічних сполук. 

Найбільш ймовірно це сигнали груп C–H, –CH3, C=O, та –C–O–C– тощо. 

Присутність таких піків означає незначне забруднення композиту під час 

помолу, оскільки реакційна посудина була промита етанолом і герметично 

закрита, використовуючи гумову прокладку. 

Характер IR спектру, пов’язаний з коливаннями аніона [BH4]
– 

спостерігається для всіх гідрованих композитів 2LiH–MgB2–0.1Tiдоб 

(Tiдоб=TiF4,TiO2,TiN,TiC) рис. 4.32. Усі нормальні характеристичні моди [BH4]
– 

можна чітко розпізнати, за виключенням малоінтенсивної v1, що попадає у 

діапазон інтенсивної v3, а тому невидима на IR спектрі (рис. 4.32а).  
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Рис. 4.32. ATR-IR спектри гідрованих композитів 2LiH–MgB2–0.1Tiдоб 

(Tiдоб=TiF4,TiO2,TiN,TiC) і для чистої сполуки LiBH4 (а). ATR-IR спектри цих 

же композитів (1-3 відповідно з добавками TiO2, TiC, і TiF4, 4 з добавкою TiN) 

та індивідуальних сполук MgH2 і TiN (б). 
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Додатковий пік при 1120 см-1 позначений «*», для гідрованого 2LiH–MgB2–

0.1TiC композиту було віднесено до вже згаданих забруднень, оскільки всі 

характеристичні сигнали аніона [BH4]
– не зазнають впливу (рис. 4.32б). Отож 

можна констатувати, що профілі IR піків для всіх гідрованих композитів 2LiH–

MgB2–0.1Tiдоб (Tiдоб=TiF4,TiO2,TiN,TiC) та чистого LiBH4 є майже ідентичні, до 

того ж, для них відсутня абсорбція на ділянці <1200 см-1 характерна для LiH (рис. 

4.31а). Це вказує на те, що протягом реакції поглинання водню відбулось повне 

перетворення інтерметалічного гідриду LiH у комплексний – LiBH4. Однак, 

зростання абсорбції для базової лінії для всіх гідрованих композитів 2LiH–

MgB2–0.1Tiдоб (Tiдоб=TiF4,TiO2,TiN,TiC) порівняно з чистим LiBH4 наводить на 

думку, що в композитах можуть бути присутні інші інтерметалічні сполуки. 

Зокрема базова лінія для таких композитів добре узгоджується з профілем IR 

спектру MgH2 (рис. 4.32б). В діапазоні низьких значень хвильових чисел 

спектри 1-3, гідрованих композитів 2LiH–MgB2–0.1Tiдоб (Tiдоб=TiF4,TiO2,TiC) 

характеризуються дуже подібним профілем базової лінії, в той час як базова 

лінія спектру 4 гідрованого композиту 2LiH–MgB2–0.1TiN найкраще співпадає з 

профілем TiN. Як для гідрованого (рис. 4.32а) так і приготовленого (рис. 4.31а) 

композиту 2LiH–MgB2–0.1TiF4 характеристичний пік сполуки TiF4 при ≈750 см-1 

(рис. 4.31б) не спостерігався. Присутність інших кристалічних сполук (рис. 

4.31б) для всіх гідрованих композитів ідентифікувати не вдалося, оскільки вони 

характеризуються подібним профілем у діапазоні низьких значень хвильових 

чисел (рис. 4.32б), однак їх присутність виключати не можна. Тож загалом аналіз 

реакції поглинання-виділення водню композитами 2LiH–MgB2–0.1Tiдоб 

(Tiдоб=TiF4,TiO2,TiN,TiC) свідчить про добре узгодження експериментальних 

результатів отриманих методом in situ XRD та ATR-IR спектроскопії. 

 

4.5 Механізм та кінетика гідрування композиту 3NaH–AlB2 [258] 

Хоча α-NaBH4 характеризується іншою кристалічною структурою 

(кубічна симетрія, пр. гр. Fm 3 m) порівняно з α-LiBH4, а їх значення Tm та Td 

суттєво відрізняються (див. рис. 1.6 розділу 1.2.5), вивчення реакції гідрування 
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композитів системи NaH–AlB2 представляє загальний інтерес, що дає 

можливість провести аналогію з композитами системи LiH–MgB2. 

Теоретично, реакція поглинання газоподібного водню композитами 

системи NaH–AlB2 дуже залежить від значення r (NaH:AlB2). Для r 

(NaH:AlB2=3:1, 2:1 та 1:1) авторами роботи [258] було знайдено такі реакції 

гідрування: 

3 NaH + AlB2 + 
9

2
 H2 → 2 NaBH4 + NaAlH4;    (4.2) 

2 NaH + AlB2 + 3 H2 → 2 NaBH4 + Al;     (4.3) 

NaH + AlB2 + 
3

2
 H2 → NaAlH4 + 2 B,     (4.4) 

для яких кількість поглинутого водню становить 6,9, 5,8 та 3,9 мас.% Н2, 

відповідно. З огляду на надто високі значення Р [275], а також низьку 

стабільність, утворення інтерметалічного гідриду AlH3 є термодинамічно 

неможливим. Бор як продукт реакції (4.4) можна розглядати як хімічно 

інертний щодо взаємодії з NaAlH4. Знайдені в літературі значення ∆fH
о(AlB2) 

знаходяться у межах від –151,0 до –23,0 кДж/моль, але найбільш прийнятним є 

значення –66,9 кДж/моль [276]. Значення ∆fH
о для NaH, NaBH4 і NaAlB4 

становлять –45,5 [277], –245,5 [277] та –117,0 кДж/моль [278], відповідно. Тоді 

розраховані значення ∆rH
о реакцій (4.2), (4.3) і (4.4) становлять, відповідно –

404,5, –333,0 та –4,6 кДж/моль, що вказує на дуже малу імовірність реакції (4.4) 

а отже взаємодія композиту 3NaH–AlB2 з воднем найімовірніше може 

відбуватись за реакціями (4.2) або (4.3). 

На рис. 4.33а наведено кінетичні криві поглинання водню композитом 

3NaH–AlB2 при Т=648 К і Р(H2)=2,5 та 5,0 МПа. Зразок спочатку нагрівали до 

648 К, а потім заповнювали реакційну камеру воднем до досягнення 

відповідного тиску. Експериментальні результати показують зменшення 

індукційного періоду та вищу швидкість поглинання водню за більшого Р(H2), 

хоча вигляд кінетичних кривих в обох випадках є подібний, а кінцеве значення 

ГВСЄ становить ≈3,9 мас.% Н2. 
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Рис. 4.33. Експериментальні кінетичні криві послідовного поглинання 

газоподібного водню композитом 3NaH–AlB2 при Т 648 К та Р(H2)=2,5 та 5,0 

МПа (а), а також теоретично змодельовані в рамках моделі скорочення об’єму 

(б). Пунктирним прямокутником виділено область експериментальних даних 

використаних для моделювання. 

 

Аналіз одержаних кінетичних кривих дав змогу виділити три окремі 

стадії процесу. Перша ділянка відповідає індукційному періоду, при якому 

поглинання газоподібного водню було надто малим. Тривалість цього періоду 

за Р(H2)=2,5 МПа становила ≈2,5 год., тоді як для Р(H2)=5,0 МПа – всього ≈1 

год. На нашу думку, цій ділянці кінетичної кривої відповідає зародження 

гідридних фаз, тобто процес їх нуклеації. Друга ділянка відповідає активному 

поглинанню водню і, традиційно, пов’язана з дво- чи тривимірним ростом 

існуючих зародків на міжфазній межі зі сталою чи спадаючою швидкістю, що 

описує рівняння Джонсона-Мела-Авраамі-Колмогорова [279, 152]. 

Експериментальні дані для такої ділянки найкраще описуються моделлю 

скорочення об’єму, а саме дифузійно контрольованим тривимірним ростом 

зародків зі спадаючою швидкістю [280]: 
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.        (4.5) 

Тут а – ступінь перетворення, тобто відношення біжучого значення ГВСЄ (в 

певний момент часу t) до кінцевої величини ГВСЄ; k – константа швидкості. 

Результати такого кінетичного моделювання показано на рис. 4.25б. Ординатою 

є ліва частина рівняння (4.5), а абсцисою – час, тож значення k відповідає 

тангенсу кута нахилу прямолінійної ділянки. Виділений пунктиром 

прямокутник на рис. 4.25а показує ділянку використаних експериментальних 

даних. Розраховані значення k, (середнє квадратичне відхилення) становили 

8,56∙10-6 с-1 (0,99507) та 1,01∙10-5 с-1 (0,99606) для Р(H2)=2,5 та 5,0 МПа, 

відповідно. Як і очікувалося вищому значенню Р(H2) відповідає більше 

розраховане значення k. Третя ділянка на кінетичних кривих характеризується 

повільним поглинанням водню і не узгоджується з використаною вище 

моделлю. Найімовірніше такий процес пов'язаний із завершенням активного 

поглинання водню, коли раніше сформовані зародки гідридних фаз уже 

збільшилися на стільки, що «сусіди» обмежують їх подальший ріст у 

тривимірному просторі. 

На рис. 4.34 показано експериментальну кінетичну криву поглинання 

водню композитом 3NaH–AlB2 при Р(H2)=5,0 МПа, Т=698 К та sT=1 К/хв. 
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Рис. 4.34. Кінетична крива поглинання водню композитом 3NaH–AlB2 

при Р(H2)=5,0 МПа, Т=698 К та sT=1 К/хв. 
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Проте, на відміну від від попередніх результатів (див. рис. 4.33), у цьому 

випадку використано зворотній підхід щодо зміни зовнішніх умов: спочатку 

реакційну камеру заповнювали воднем до значення Р(H2)=5,0 МПа, а потім 

нагрівали до значення 698 К при sT=1 К/хв. Очевидно, що попереднє створення 

водневого середовища має свої переваги, оскільки при нагріві зразка у вакуумі 

завжди зберігається можливість часткового окиснення його поверхні 

залишковим киснем. Експериментальне значення ГВСЄ при такому підході 

становить ≈4,7 мас.% Н2, що у першому наближенні відповідає 

запропонованому механізму за реакцією (4.3). Порівнюючи рис. 4.33 та 4.34 

можна зробити висновок, що в другому випадку суттєво зростає тривалість 

індукційного періоду (з ≈2,5 до ≈6 год), що, проте, компенсується збільшенням 

сумарної швидкості другої та третьої стадій. В результаті цього максимальне 

значення ГВСЄ досягається протягом ≈16 год проти ≈20 для першого способу 

гідрування. Окрім того, треба відмітити чітке розділення другої та третьої 

стадій процесу: відповідний перехід має місце при досягненні ГВСЄ ≡ 3,1 

мас.% Н2 (≈2/3 від максимального значення) через ≈6,5 год від початку 

гідрування (рис. 4. 34). 

Для більш повного розуміння механізму взаємодії композиту 3NaH–AlB2 

з газоподібним воднем було проведено in situ XRD дослідження. Результати, 

отримані під час поглинання водню при Р(H2)=5 МПа і Т=723 К наведено на 

рис. 4.35. На початковому етапі вимірювань добре видимі на дифрактограмі 

сигнали кристалічних NaH і AlB2. Приблизно при 653 К дифракційні піки 

сполуки NaH раптово зникають, нагадуючи процес топлення, хоча останній був 

експериментально доведено, що Tm(NaH) становить 699 К [278], а у композиті 

NaH–MgB2 – 603 К [281]. Потім на дифрактограмі виникають рефлекси 

металічного алюмінію, інтенсивність яких протягом ізотермічного періоду при 

723 К помітно зростає, тоді як для AlB2, навпаки – спадає. Нові сполуки, які 

утворились в результаті взаємодії з воднем композиту 3NaH–AlB2, починають 

ідентифікуватись за нижчих температур. Зокрема, дифракційні піки 

кристалічних NaBH4 і NaH з’являються при 643 К, а їх інтенсивність, особливо 
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для NaBH4, зростає аж до кімнатної температури Додатково, під час 

охолодження NaAlH4 також був ідентифікований. Отож, отримані результати 

щодо продуктів взаємодії композиту 3NaH–AlB2 з газоподібним воднем 

вказують на те, що механізм, який описують рівняння (4.2) і (4.3), може бути 

реалізований на практиці. 
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Рис. 4.35. In situ XRD результати під час поглинання водню композитом 

3NaH–AlB2 при Р(H2)=5 МПа в режимі послідовного нагріву до 723 К (sT=5 

К/хв), витримки при 723 К протягом 60 хв з подальшим охолодженням до 

кімнатної температури. 

 

Очевидно, що умови взаємодії, а саме значення Р(H2) і Т, можуть 

змінювати повноту протікання реакцій (4.2) і (4.3), тому in situ XRD 

вимірювання повторили при Р(H2)=2,5 МПа (рис. 4.36). Результати 

експерименту в цілому нагадують ті, які були отримані при Р(H2)=5,0 МПа, 

однак слід наголосити на двох важливих відмінностях. По-перше, значення 

Tm(NaH) зросло до 686 К, що узгоджується з впливом тиску на процес 

топлення. По-друге, на дифрактограмі не було ідентифіковано жодних 

дифракційних піків NaAlH4. Такий факт наводить на думку, що застосування 

меншого значення Р(H2) приводить до зменшення ймовірності утворення 

NaAlH4, іншими словами, до зміни механізму процесу реакції (4.2) на реакцію 
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(4.3). Такий висновок добре узгоджується з результатами робіт [282, 283], де на 

основі теоретичних розрахунків та експериментальних вимірювань доведено, 

що утворення NaAlH4 під час поглинання водню композитом 3NaH–AlB2 

потребує Р(H2)>10 МПа. 
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Рис. 4.36. In situ XRD результати під час поглинання водню композитом 

3NaH–AlB2 при Р(H2)=2,5 МПа в режимі послідовного нагріву до 723 К (sT=5 

К/хв), витримки при 723 К протягом 60 хв з подальшим охолодженням до 

кімнатної температури. 

 

Для того, щоб зрозуміти чи реакція (4.3) є оборотною, для було зроблено 

спробу розкласти гідрований 3NaH–AlB2 до вихідного стану. Отримані 

результати показують, що реакція розкладу стартує при 633 К і 

характеризується чотирма стадіями, однак навіть при нагріванні у вакуумі до 

698 К такий багатостадійний процес призводить до неповного виділення 

поглинутого водню. Експериментальне значення ГВСЄ становить всього ≈2,4 

мас.% Н2, тобто приблизно половину від значення, отриманого під час 

гідрування (рис. 4.34). Результати DSC-вимірювань реакції розкладу 

гідрованого композиту 3NaH–AlB2 наведено на рис. 4.37. З широкий піком (А) з 

початком при 613 К можна гіпотетично пов’язати старт багатостадійного 

процесу розкладу. Гострий ендотермічний пік (B) при 663 К, очевидно 

відповідає топленню, а DSC-пік (C) при 740 К – розкладу NaBH4. Результати 
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DSC вимірювання вказують на те, що для повного розкладу гідрованого 

композиту 3NaH–AlB2 його необхідно нагрівати навіть вище 773 К, щоб 

отримати процес (D) при 818 К. Такий висновок співпадає з тим, що для 

розкладу NaBH4 потрібно досягнути температур 807–838 К [277]. 
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Рис. 4.37. DSC-крива, отримана під час розкладу гідрованого композиту 

3NaH–AlB2 у потоці аргону (швидкість подачі аргону 50 мл/хв; sT= 4 К/хв). 

 

Додатково було проведено порівняння морфології приготовленого та 

гідрованого композитів 3NaH–AlB2. Отримане SEM зображення композиту 

приготовленого шляхом механічного помолу суміші 3NaH і AlB2 (рис. 4.38а) 

підтверджують наявність агрегованих мікрочастинок композиту, які формують 

однорідну грубопористу матрицю. Розмір частинок складає кілька мікрометрів. 

Однак, в результаті поглинання водню, морфологія поверхні гідрованого 

композиту 3NaH–AlB2 змінюється. Мікрочастинки композиту виглядають 

розтопленими і нагадують суцільну «тверду піну» з розмірами пор від мікро- до 

нанорівня (рис. 4.38б). Хоча такий матеріал залишається пористим, тобто 

шляхи для поглинання чи виділення газоподібного водню присутні, відсутність 

окремих частинок композиту свідчить про значне зменшення поверхні розділу 

між реагуючими речовинами. Найбільш ймовірно, що утворення розтопленого 

NaBH4 під час поглинання-виділення водню сприяє укрупненню частинок 

реагуючих речовин, блокуючи тим самим поверхні розділу між NaH і AlB2 чи 

NaBH4 і Al, відповідно. Тому теоретичне значення ГВСЄ для реакції (4.3) є 
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недосяжне під час взаємодії приготовленого композиту 3NaH–AlB2 з воднем, 

тим більше під час розкладу гідрованого композиту. 

 

а 

 

 

б 

 

Рис. 4.38. SEM зображення приготовленого (a) та гідрованого (б) 

композиту 3NaH–AlB2. 

 

Висновки до розділу 4 

Отож, як свідчать отримані результати, застосування принципу 

нанообмеження суттєво пришвидшує оборотний процес розкладу-ресинтезу 

реакційного гідридного композиту 2LiBH4–MgH2. Підтвердженням є введення 

2LiBH4–MgH2 у АРФО чи АРФУ матрицю шляхом інфільтрації розплаву. Було 

проведено чотири цикли такої реакції та показано її практично повну 

оборотність. Водночас, для досягнення вищого значення ГВСЄ можна 

запропонувати оптимізацію приготування композиту 2LiBH4–MgH2–АРФО як 

це було показано у [284].  

У літературі вплив нанориштування на кінетику процесу часто 

пов’язують з його хімічним складом [285, 286]. Однак таке твердження можна 
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вважати лише частково правильним – для випадків, коли певна матриця володіє 

каталітичними властивостями. В нашому випадку інертні мезопористі АРФО та 

АРФУ зі співмірним розміром пор (≈30 нм) на практиці показали майже 

однакове пришвидшення розкладу інфільтрованих 2LiBH4–MgH2–АРФО та 

2LiBH4–MgH2–АРФУ (у два рази). Тобто вирішальною характеристикою для 

вибраного нанориштування для утримання у них реагуючих речовин є питомий 

об’єм пор та їх розподіл за розмірами, а не хімічний склад самого матеріалу. 

Для об’ємного РГК 2LiBH4–MgH2 та інфільтрованих у АРФО композитів 

2LiBH4–MgH2–АРФО та 2LiBH4–MgH2(ДБМ)–АРФО розрахунок значення ЕА 

підтверджує позитивний вплив проведеної інфільтрації на кінетику розкладу, 

тоді як отримані значення [∆dHº(MgH2) + ∆dHº(LiBH4)] не показують жодного 

впливу наявності нанориштування на термодинаміку такої реакції. 

У випадку композитів 2LiH–MgB2–0.1Tiдоб (Tiдоб=TiF4,TiO2,TiN,TiC) 

підтверджено позитивний вплив добавок Tiдоб на швидкість розкладу 2LiH–

MgB2. На відміну від сполук TiO2, TiN та TiC, які виявилися інертними щодо 

2LiBH4–MgH2, TiF4 в умовах проведення розкладу композиту 2LiH–MgB2–

0.1TiF4 перетворюється у LiF та TiB2. Очевидно, добавка TiF4 реагує з більш 

активним LiBH4 і її поведінка не відповідає поведінці каталізатора. 

Реакція поглинання газоподібного водню композитами системи NaH–

AlB2, на відміну від дослідженої системи LiH–MgB2, дуже залежить від значень 

r (NaH:AlB2) та Р(H2). Термодинамічні розрахунки підказують, що композит 

3NaH–AlB2 може взаємодіяти з газоподібним воднем з утворенням Натрій 

борогідриду та Натрій аланату (NaAlH4) або металічного алюмінію. Такі 

перетворення було підтверджено експериментально, при чому виявлено, що 

утворення NaAlH4 залежить від величини прикладеного Р(Н2). Однак 

експериментальне значення ГВСЄ для реакції поглинання водню є далеке від 

передбачуваного. Процес топлення NaBH4, який відбувається під час його ж 

розкладу, суттєво обмежує глибину протікання такої реакції, а також її 

швидкість та оборотність. 
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РОЗДІЛ 5 

ЧАСТКОВЕ ЗАМІЩЕННЯ АТОМІВ ГІДРОГЕНУ 

В БОРОГІДРИД-АНІОНІ 

 

Одним з підходів дестабілізації LiBH4 може бути часткове заміщення 

атомів Гідрогену всередині комплексного аніона [BH4]
–. Теоритичні розрахунки 

[176] підтвердили відсутність утворення змішаних сполук LiBH4–LiBF4 за 

температури 298 К і Р(Н2)=0,1 МПа. Однак, на основі результатів XRD та FT-IR 

спектроскопії, про утворення сполук LiBH4-xFx (0x4) і LiF1-yHy (0y1) було 

вперше повідомлено у експериментальній роботі [177], хоча повторити такий 

результат не вдається і сьогодні. Крім того автори цієї роботи відзначають 

значну дестабілізацію композиту 2LiF–MgB2 після гідрування по відношенню 

до чистого LiBH4. Власне цей факт вони пояснюють утворенням продуктів 

MgF2 і LiBH4-xFx під час процесу гідрування, де з однієї сторони, утворення 

термодинамічно стабільнішого MgF2 порівняно з MgH2 є рушійною силою 

абсорбції водню, а, з другої сторони, LiBH4-xFx є менш термодинамічно 

стабільний за LiBH4, шо покращує десорбцію водню.  

Цей факт і спонукав перевірити можливе заміщення атомів Гідрогену на 

Флуор всередині аніона [BH4]
– різними експериментальними методами. Тож у 

даному розділі розглянуто спроби синтезу флуорзаміщених Літій борогідридів 

[287-289], а також результатів досліджень розкладу РГК системи LiBH4–MgF2, 

вплив співвідношення компонентів та добавок на абсорбцію-десорбцію водню. 

Крім того, за допомогою MAS NMR, XRD і TG спектроскопії вивчено синтез та 

фізико-хімічні характеристики KBH4-xFx (0x4) [246]. 

 

5.1 Синтез флуорзаміщених Літій борогідридів [287-289] 

Синтез флуорзаміщених борогідридів шляхом гідрування композитів 

системи LiF–MgB2 був запропонований у роботі [177]. Використовуючи 

значення r(LiF:MgB2) = 1:1, 2:1, 4:1, було експериментально підтверджено 

суттєвий вплив складу композитів на кінетику гідрування та значення ГВСЄ. 
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Надлишок MgB2 приводить до збільшення швидкості та покращення 

оборотності сорбції водню, хоча значення ГВСЄ становило ≈5 мас. % H2. 

Однак, надлишок LiF не показав жодного позитивного впливу, і до того ж, 

спостерігається навіть деяке зменшення значення ГВСЄ. Порівняно з добре 

вивченими композитами системи LiH–MgB2, деяке прискорення абсорбції 

водню і затримка в часі для десорбції спостерігалась для композитів LiF–MgB2. 

Такий ефект найімовірніше пов'язаний з утворенням MgF2 – більш 

термодинамічно стабільного продукту гідрування порівняно з MgH2 (ΔfHº для 

MgF2 та MgH2 становлять –1124,2 та –75,3 кДж/моль, відповідно [244]). Зміна 

стехіометрії композитів системи LiF–MgB2 не призводила до змін механізму 

реакції гідрування – основними її продуктами залишалися LiBH4 і MgF2. Однак 

виразне дублювання DSC сигналів характерних для LiBH4, дає підстави для 

гіпотези про можливість існування інших продуктів, до того ж, з подібними до 

LiBH4 характеристиками. Отож метод синтезу флуорзаміщених борогідридів 

може бути реалізований на практиці, однак для ідентифікації таких сполук 

необхідні додаткові експериментальні підтвердження, які вдалось отримати 

методом XAS [289]. 

 

5.1.1 Абсорбція-десорбція водню композитами LiF–MgB2 різного 

складу 

Для вивчення впливу співвідношення компонентів у композитах системи 

LiF–MgB2 на абсорбцію-десорбцію ними водню, окрім стехіометричного 

композиту (r(LiF:MgB2) = 2:1) за тих самих умов були приготовлені ще два 

композити – з подвійним надлишком MgB2 (r(LiF:MgB2) = 1:1), або LiF 

r(LiF:MgB2) = 4:1. 

Для композиту LiF–MgB2 було одержано три завершені цикли абсорбції-

десорбції водню (рис. 5.1). По відношенню до композиту 2LiF–MgB2 [177] для 

приготовленого LiF–MgB2 спостерігалась прискорена абсорбція та десорбція 

водню. Однак, через надлишок MgB2, теоретично розраховане значення ГВСЄ 

становить приблизно 5,4 мас. % H2. На практиці для 1-ї, 2-ї і 3-ї абсорбції 
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кількість поглинутого водню досягала значень 5,3, 5,2 та 5,1 мас. % H2 

протягом, відповідно ≈7, 6 і 5 год. (рис. 5.1а), що добре узгоджувалося з 

отриманими значеннями ГВСЄ під час десорбції, а саме ≈5,0 мас. % H2 

протягом ≈ 32, 24 і 20 год, відповідно (рис. 5.1б).  
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Рис. 5.1. Кінетичні криві трьох послідовних циклів абсорбції (а) та 

десорбції (б) водню композитом LiF–MgB2, одержані за Т=663 К (Р(Н2)=6 МПа) 

та Т=693 К (Р(Н2)=0,5 МПа), відповідно. 

 

Крім того, нахили кінетичних кривих під час абсорбції відрізнялися: абсорбція 

під час 2-го та 3-го циклів протікала практично з однаковою швидкістю, яка 

проте було вищою порівняно з першим циклом. Подібний характер кінетичних 

залежностей спостерігався і для десорбції водню (рис. 5.1б). Окрім того, 

замітною була різниця інкубаційного періоду, який був найдовшим для 1-го 

циклу. Такі експериментальні результати наводять на думку, що протягом 1-го 

циклу абсорбції-десорбції водню відбувається активація композиту, оскільки 

надалі швидкість процесу зростає і спостерігалось майже стале значення ГВСЄ. 

Подібний ефект зафіксовано і для композиту 2LiBD4–MgD2 [290] з надлишком 

MgD2, проте він був пояснений реалізацією іншого механізму десорбції водню 

порівняно зі стехіометричним 2LiBD4–MgD2. Для композиту LiF–MgB2 на всіх 

одержаних кривих як абсорбції, так і десорбції водню можна розрізнити чотири 

ділянки, що означає багатостадійність процесу. Порівнюючи експериментальні 

результати оборотної сорбції водню для двох композитів LiF–MgB2 (рис. 5.1) та 

2LiF–MgB2 [177] можна передбачити, що для композиту, склад якого лежить 
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між r 1:1 і 2:1, можна очікувати «компромісних» властивостей, коли зросте 

швидкість і оборотність процесу, а також значення ГВСЄ. 

Для композиту 4LiF–MgB2 (рис. 5.2) були досліджено два цикли 

абсорбції-десорбції водню за тих же умов що й для LiF–MgB2 (рис. 5.1). Вигляд 

одержаних кривих абсорбції і десорбції водню подібний до результатів 

досліджень композиту 2LiF–MgB2 у роботі [177], тобто після 1-го циклу 

спостерігалось прискорення процесів, однак значення ГВСЄ зменшувалося. 

Більше того, через надлишок LiF теоретично розраховане значення ГВСЄ для 

композиту 4LiF–MgB2 становить всього 5,1 мас. % H2. Водночас, 

експериментально для 1-ї та 2-ї абсорбції водню було досягнуто значення ГВСЄ 

близько 4,7 та 3,6 мас. % H2 протягом ≈16 і 12 год, (рис. 5.2а), а для двох стадій 

десорбції – 4,6 та 3,5 мас. % H2 протягом >70 год, відповідно (рис. 5.2б). 
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Рис. 5.2. Кінетичні криві двох послідовних циклів абсорбції (а) та 

десорбції (б) водню композитом 4LiF–MgB2, одержані за Т=663 К (Р(Н2)=6 

МПа) та Т=693 К (Р(Н2)=0,5 МПа), відповідно. 

 

Як і випадку композиту LiF–MgB2 для 4LiF–MgB2 теж спостерігалося явище 

активації під час 1-го циклу оборотної сорбції водню, а також можна розрізнити 

чотири ділянки процесу поглинання-виділення водню. Порівнюючи 

експериментальні результати оборотної сорбції водню для двох композитів 

4LiF–MgB2 (рис. 5.2) та 2LiF–MgB2 [177] можна відмітити, що зміна складу 

композиту не призвела до зміни швидкості процесу, а значення ГВСЄ для 4LiF–

MgB2 є меншим як і передбачалося. 



 204 

5.1.2 Механізм оборотної сорбції водню композитами системи LiF–

MgB2 

Для приготовлених композитів системи LiF–MgB2 з r(LiF:MgB2) = 1:1, 

2:1, 4:1 під час абсорбції-десорбції водню було проведено DSC вимірювання 

відповідно при Р(Н2)=5 та 0,5 МПа в режимі послідовного нагрівання-

охолодження (рис. 5.3). Потік газоподібного водню (20 мл/хв) був 

використаний для підтримування сталого значення Р(Н2) під час абсорбції-

десорбції водню. Через високий тиск експериментальні DSC-криві, отримані 

під час абсорбції (рис. 5.3а) характеризуються великим розкидом порівняно з 

кривими для процесу десорбції (рис. 5.3б). 
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Рис. 5.3. DSC-криві композитів системи LiF–MgB2 різного складу під час 

абсорбції (a) та десорбції водню (б). Пік (A) відповідає поліморфному 

перетворенню LiBH4; (B) – топленню/твердненню LiBH4; (C) – абсорбції 

водню; (D) – розкладу LiBH4. 

 

Положення всіх характеристичних піків на DSC-кривих співпадають з 

результатами роботи [177], однак їх інтенсивність дещо відрізнялася внаслідок 

різного складу досліджених композитів. Під час абсорбції водню при 

нагріванні, незалежно від складу композитів, спостерігався широкий та 

нечіткий екзотермічний пік з максимумом при ≈650 К, який залишився 

незавершеним у досліджуваному інтервалі Т. Під час охолодження було 

знайдено уже вужчий пік (рис. 5.3a), максимум якого залежно від складу 
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спостерігався при ≈703-733 К. Крім того, були ідентифіковані піки, які 

відповідають екзотермічному твердненню (при 523-543 К) і поліморфному 

переходу β→α LiBH4 (при 363-383 К). Проте, для всіх досліджуваних 

композитів системи LiF–MgB2 на стадії охолодження DSC-піки поліморфного 

переходу β→α були подвоєні. До того ж, спостерігається зсув всіх піків DSC у 

сторону нижчих значень Т, при цьому досліджені композити щодо величини 

цього температурного зсуву можна розташувати у такому порядку: 2LiF–

MgB2LiF–MgB24LiF–MgB2 (рис. 5.3a). 

На стадії нагрівання гідрованих композитів (під час десорбції водню) 

позиції всіх DSC-піків співпадали для всіх досліджуваних композитів системи 

LiF–MgB2 (рис. 5.3б). При ≈723-783 К спостерігається чіткий очікуваний сигнал 

розкладу LiBH4, проте у формі подвійного піку. Інтенсивність цього піку DSC 

спадає у порядку: 2LiF–MgB2>LiF–MgB2>4LiF–MgB2 і корелює з 

експериментальними значеннями ГВСЄ. Після завершення десорбції водню на 

стадії охолодження жодих DSC-сигналів знайдено не було (рис. 5.3б). 

Спостережене подвоєння піків на кривих DSC може бути пояснене побічними 

багатостадійними процесами, ймовірність який вища саме для 

багатокомпонентних систем (у нашому випадку система LiF–MgB2) ніж для 

індивідуальної сполуки (LiBH4). Таке подвоєння піків спостерігалось для всіх 

сигналів DSC характерних для LiBH4: поліморфного переходу, топлення та 

розкладу. Різниця у вигляді DSC-кривих для стехіометричних композитів 2LiF–

MgB2 і 2LiН–MgB2 [149-152] може бути пояснена власне наявнісю сполуки LiF. 

З термодинамічної точки зору (оскільки ΔfHº для LiF і LiH становить –616,0 та 

–90,5 кДж/моль, відповідно [244]) абсорбція водню композитом 2LiF–MgB2 

повинна привести до більш термодинамічно стабільного продукту реакції 

порівняно з MgH2. 

Для вивчення механізму реакції абсорбції водню для композитів системи 

LiF–MgB2 з r(LiF:MgB2) = 1:1 та 4:1 було проведено in situ XRD дослідження 

при Р(Н2)=6 МПа в режимі нагрівання від кімнатної температури до 663 К та 

витримування за цієї температури протягом 5 год, з подальшим охолодженням 
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лише для зразків після десорбції. Результати щойно приготовленого композиту 

LiF–MgB2 та після 3-ї послідовної десорбції водню наведено на рис. 5.4. В обох 

випадках in situ XRD дослідження підтверджують появу кристалічного MgF2 як 

основного продукту реакції. Внаслідок топлення LiBH4, жодних дифракційних 

піків цієї сполуки не було ідентифіковано при 663 К (рис. 5.4a) однак 

малоінтенсивні піки з позиціями близькими як для LiBH4, спостерігалися під 

час швидкого охолодження до кімнатної температури (рис. 5.4б). Для 

приготовленого композиту LiF–MgB2 1-ша абсорбція водню розпочиналась аж 

перед досягненням температури 663 К, що можливо пов’язано з надлишком 

MgB2 (дифрактограма на рис. 5.4а показана червоним). Протягом ізотермічного 

періоду дифракційні піки LiF повністю зникали, тоді як рефлекси MgB2 

залишались (при цьому інтенсивність максимального піку MgB2 зменшувалась 

наполовину). 
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Рис. 5.4. Результати in situ XRD досліджень (λ=1,07200 Å) для 

приготовленого композиту LiF–MgB2 (a) та (λ=0,94608 Å) після 3-ї десорбції 

водню (б) при Р(Н2)=6 МПа в режимі нагрівання від кімнатної температури до 

663 К та витримування за цієї температури протягом 5 год, з подальшим 

охолодженням лише для зразка після десорбції. 
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Подібно, як було показано у роботі [177], у температурному інтервалі 

623-653 К мало місце деяке зміщення піків LiF (червона ламана лінія, рис. 5.4). 

Такий факт може бути пояснений термічним розширенням LiF (34,4∙10–6 K–1 

при 300 K [244]), оскільки при подальшому охолодженні позиції дифракційних 

піків повертаються на їх вихідні положення. Приблизно при 373 К під час 

охолодження з’являється α-фаза LiBH4 орторомбічної симетрії. При цьому 

жодних паралельних рефлексів в результаті можливого заміщення H→F не 

було ідентифіковано (рис. 5.4б). Поява кількох слабоінтенсивних сигналів 

сигналів металічного магнію після десорбції водню скоріш за все означає 

втрату бору протягом такого оборотного процесу, а саме внаслідок появи 

аморфного бору, стійкої сполуки Li2B12H12 чи леткого B2H6. У всіх цих 

випадках атоми Бору є надійно зв’язані і не можуть приймати участь у 

подальшому циклюванні абсорбції-десорбції водню. Тому, враховуючи 

експериментальні дані щодо кінетики абсорбції-десорбції водню, а також DSC 

та in situ XRD, можна спрогнозувати механізм оборотної сорбції водню 

композитом LiF–MgB2: 

LiF + MgB2 + 2 H2 ↔ LiBH4 + ½ MgF2 + ½ MgB2.   (5.1) 

Результати in situ XRD вимірювань для приготовленого композиту 4LiF–

MgB2 та після 2-ї десорбції водню наведені на рис. 5.5. Для приготовленого 

композиту 1-ша абсорбція водню розпочиналась тільки за заданої температури 

663 К (дифрактограма на рис. 5.5а показана червоним). Подібно як і для 

композиту LiF–MgB2 (рис. 5.4а) протягом ізотермічного періоду дифракційні 

піки MgB2 майже зникають, в той час як для LiF зберігаються (хоча їх 

інтенсивність зменшується приблизно на половину), а також має місце 

зміщення дифракційних піків LiF (червона ламана лінія, рис. 5.4). Інтенсивність 

дифракційних піків для LiBH4 була досить низькою і жодних ознак існування 

нових сполук типу LiBH4-xFx відмічено не було. Поява сигналів для металічного 

магнію спостерігались після 2-ї десорбції водню (рис. 5.5б) і знову ж може мати 

таке ж пояснення як і у випадку композиту LiF–MgB2. Отож приймаючи до 

уваги отримані експериментальні дані щодо кінетики кривих абсорбції-
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десорбції водню, а також результати DSC та insitu XRD досліджень, для 

композиту LiF–MgB2 можна запропонувати наступний механізм оборотної 

сорбції водню: 

4 LiF + MgB2 + 4 H2 ↔ 2 LiBH4 + MgF2 + 2 LiF.    (5.2) 
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Рис. 5.5. Результати in situ XRD досліджень (λ=1,07200 Å) для 

приготовленого композиту 4LiF–MgB2 (a) та (λ=0,94608 Å) після 2-ї десорбції 

водню (б) при Р(Н2)=6 МПа в режимі нагрівання від кімнатної температури до 

663 К та витримування за цієї температури протягом 5 год, з подальшим 

охолодженням лише для зразка після десорбції. 

 

5.1.3 Експериментальні докази синтезу LiBH4-xFx (0x4) методом Х-

променевої абсорбційної спектроскопії 

Приготовлений композит 2LiF–MgB2 було використано для дослідження 

повного циклу абсорбції-десорбції водню при таких же умов як і у роботі [177]. 

Теоритично розраховане значення ГВСЄ становить ≈7,5 мас.% H2, однак на 

практиці було досягнуто 6,4 мас.% H2 (рис. 5.6), що дуже близьке до величини 

отриманої у роботі [177] (6,6 мас.% H2). Кінетика абсорбції водню була подібна 

до результатів роботи [177], проте для десорбції індукційний період був дещо 

довшим (рис. 5.6). Відповідно до роботи [152], такий тривалий індукційний 

період можна пояснити зародженням MgB2, на що впливають умови 
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приготування композиту, особливо розмір частинок та наявність можливих 

добавкових забруднень. Тим не менше, в обидвох випадках 1-ша десорбція 

водню композитом 2LiF–MgB2 протікала дуже повільно і була повністю 

завершена тільки після ≈70 год. Для композиту 2LiF–MgB2 для 1-шої кривої 

абсорбції водню окремі ділянки процесу перекривались і тому було важко їх 

розділити. 
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Рис. 5.6. Кінетичні криві абсорбції та десорбції водню композитом 2LiF–

MgB2 за 663 К (Р(Н2)=6 МПа) та 693 К (Р(Н2)=0,5 МПа), відповідно. 

 

Однак, на відміну від композитів LiF–MgB2 і 4LiF–MgB2, для стехіометричного 

2LiF–MgB2 спостерігалося аж п’ять окремих ділянок десорбції водню, що 

означає багатостадійність процесу розкладу, або ж розклад кількох гідридів з 

подібними властивостями і структурою. 

Спектри XAS K-рівня Бору для приготовленого і гідрованого композиту 

2LiF–MgB2 наведено на рис. 5.7. Чіткий пік при ≈193 еВ і слабоінтенсивний пік 

при ≈191 еВ відповідають 1s-* переходам, тобто *-резонансам, які є чіткими 

ознаками sp2 гібридизації [291]. Сигнали при значеннях енергії >195 еВ 

відповідають переходам 1s-*. Гідрований композит 2LiF–MgB2 показав досить 

високу електропровідність, що дозволяло отримати чіткий спектр у режимі 

повного виходу електронів (TEY, англ. total electron yield), тоді як низька 

значення електропровідності для приготовленого композиту 2LiF–MgB2 
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приводило до розмитого спектру у TEY режимі з характерною пульсацією (рис. 

5.7а).  
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Рис. 5.7. Спектри XAS K-рівня Бору для приготовленого і гідрованого 

композиту 2LiF–MgB2, а також чистих LiBH4 та MgB2 для порівняння у 

інтервалах енергії 185-250 еВ (а) та 192,25-194,25 еВ (б). 

 

Крім того, спектр XAS для приготовленого композиту 2LiF–MgB2 

показав деякі відмінності, що очевидно може бути пояснено тривалою механо-

хімічною взаємодією між компонентами (LiF та MgB2). Власне основний пік 

для такого спектру XAS при ≈193 еВ з’явився за нижчих значень енергії 

порівняно з чистою сполукою MgB2, що наводить на думку про певні 

відмінності локальної хімічної структури. Більше того, малий пік при ≈191 еВ 

був відсутній, що означає низьку ймовірність електронного переходу на 

частково заповненену p-оболонку в межах атома Бору. Разом з тим, через 

розмитий спектр у TEY режимі важко зробити однозначний чіткий висновок 

для приготовленого композиту 2LiF–MgB2. Більш зрозумілі висновки можна 

зробити, порівнюючи гідрований композит 2LiF–MgB2 та чистий MgB2. Їх 

обидва піки *-резонансу є розширені і з меншою інтенсивністю для 

гідрованого композиту, що означає присутність різних борвмісних сполук в 

додаток до вихідного MgB2 (з дефектною структурою внаслідок механічного 

помолу). Порівнюючи спектри XAS для гідрованого композиту 2LiF–MgB2 і 

чистого LiBH4, можна відмітити подібність позицій та інтенсивностей обох 
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піків *-резонансу, підтверджуючи дуже схожу локальну хімічну структуру для 

борвмісної сполуки. Однак, для гідрованого композиту 2LiF–MgB2 добре видно 

деяке розширення та зміщення у сторону менших значень енергії основного 

піку при ≈193 еВ (рис. 5.7б). 

Щоб детальніше з’ясувати відмінності у характерах основних піків *-

резонансу, було проведено їх апроксимацію функцією Гаусса, використовуючи 

нелінійний метод найменших квадратів. Якщо основний пік спектру XAS 

чистого LiBH4 добре апроксимується з одним гауссіаном з максимумом при 

193,4 еВ, то максимум спектру XAS гідрованого композиту 2LiF–MgB2 добре 

апроксимується як сума двох гауссівських складових (рис. 5.8). 
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Рис. 5.8. Результати апроксимації функцією Гаусса основного піку *-

резонансу спектру XAS K-рівня Бору для гідрованого композиту 2LiF–MgB2: 

(●) – експериментальні дані; суцільна крива – вигляд загальної апроксимованої 

функції; пунктирні криві – індивідуальні гауссівські функції.  

 

Такий з максимумами при 193,0 та 193,4 еВ підхід був запропонований через 

дві вагомі причини. По-перше, з отриманих експериментальних результатів 

XRD було доведено, що в додаток до основного продукту гідрування (LiBH4) 

залишалась деяка кількість непрореагованого MgB2. Тому дуже імовірно, що 

можуть співіснувати декілька борвмісних сполук, що відбивається на вигляді 

піків *-резонансу спектра XAS за різних значень енергії. По-друге, для 

гідрованого композиту 2LiF–MgB2 значення FWHM для основного піку є 
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значно більше порівняно з індивідуальними сполуками LiBH4 і MgB2 та, навіть, 

з приготовленим композитом. Дійсно, під час механічного помолу структура 

могла дещо розвпорядкуватися і, як результат, виникнути локальні дефекти, 

що, у свою чергу, приводить до розширення піків *-резонансу. Однак, для 

приготовленого композиту 2LiF–MgB2 таке ж розширення піку як у випадку 

гідрованого композиту 2LiF–MgB2 не було ідентифіковано. Тому можна 

зробити висновок, що скоріше за все причиною розширення основного піку *-

резонансу є наявність декількох борвмісних сполук у гідрованому композиті 

2LiF–MgB2, що підтверджує розклад основного піку, в результаті чого було 

ідентифіковано дві індивідуальні смуги, а отже дві різні сполуки (рис. 5.8).  

Слід зауважити, що пік *-резонансу для MgB2 виникає тільки при 193,2 

еВ. Тому, якщо б залишався непрореагований MgB2, то цей сигнал був би 

видимий, однак такого не знайдено на практиці, отжу смуга з максимумом при 

193,0 еВ може відповідати новій сполуці. Вклад нищого значення енергії у 

основний пік *-резонансу для гідрованого композиту 2LiF–MgB2 є очевидним 

порівнюючи його з піками індивідуальних сполук MgB2 та LiBH4. Оскільки 

методика XAS вважається апаратом для відстаней близького порядку, то в 

даному випадку різні піки на спектрах XAS K-рівня Бору відповідатимуть 

певному оточенню атомів навколо атома Бору. Поява нової смуги з 

максимумом при 193,0 еВ, що перекривається з сусідньою при 193,4 еВ, може 

означати наявність двох продуктів абсорбції водню, один з яких це LiBH4, а 

інший – подібний до нього, але з дещо іншою координацією атомів у першій 

координаційній сфері навколо атома Бору. Зміщення позиції нового піку у 

сторону менших значень енергії може бути результатом зростання довжини 

зв’язку між центральним атомом Бору і його лігандами [291, 292], або через 

новий тип зв’язку, якщо, наприклад, чотири атоми Гідрогену у першій 

координаційній сфері хоча б частково були б заміщені на атоми Флуору. Проф. 

Г. Ганда, дослідивши спектри XAS галідів Літію, встановив залежність між 

позицією піків на цих спектрах і значенням χp галогену (природою зв’язку Li–

Галоген) [293]. Згідно з такою залежністю, для гідрованого композиту 2LiF–
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MgB2 присутність атомів Флуору навколо атома Бору повинно спричинити 

більш електронегативне середовище, що, власне і зумовлює зміщення для 

основного піку *-резонансу з 193,4 еВ до 193,0 еВ. Беручи до уваги можливе 

заміщення H→F всередині комплексного аніона [BH4]
–, можна вважати, що 

методом XAS була ідентифікована нова сполука типу LiBH4-xFx (0x4). 

Подібні висновки були зроблені і для композиту LiBH4–TiF3 після детального 

аналізу експериментальних результатів отриманих методом XPS [294]. З огляду 

на різну ймовірність утворення моно-, ди- та тризаміщеної похідної, а також 

дуже малу різницю у положеннях піків *-резонансу LiBH4 та невідомої 

сполуки типу LiBH4-xFx (0x4), найімовірнішим видається утворення LiBH3F. 

 

5.1.4 Вплив бінарних сполук Титану на абсорбцію водню композитами 

LiF–MgB2–0.1Tiдоб (Tiдоб=TiF4,TiO2,TiN,TiC) 

Як було показано раніше (див. розділ 4.4), добавки сполук Титану Tiдоб 

суттєво впливають як на швидкість, так і на оборотність процесу розкладу-

ресинтезу композитів 2LiF–MgB2–0.1Tiдоб (Tiдоб=TiF4,TiO2,TiN,TiC). Тому, з тих 

же міркувань, досліджено вплив таких добавок на оборотний розклад 

композитів LiF–MgB2–0.1Tiдоб. 

Результати абсорбції водню приготовленими композитами LiF–MgB2–

0.1Tiдоб (Tiдоб=TiF4,TiO2,TiN,TiC) наведено на рис. 5.9. Порівнюючи отримані 

результати з даними композиту LiF–MgB2 [288], можна відмітити прискорення 

реакції гідрування для всіх композитів LiF–MgB2–0.1Tiдоб. Наприклад, замість 

≈7 год, необхідних для завершення абсорбції водню композитом LiF–MgB2, <3 

год необхідно у випадку композитів LiF–MgB2–0.1Tiдоб (Tiдоб=TiF4,TiN,TiC), чи 

≈5 год – для LiF–MgB2–TiO2 (рис. 5.9). Через додаткову масу використаних Tiдоб 

експериментальне значення ГВСЄ композитів LiF–MgB2–0.1Tiдоб 

(Tiдоб=TiF4,TiO2,TiN,TiC) було дещо зменшене і становило, відповідно ≈4,1; 3,9; 

4,4; 4,5 та 4,3 мас.% H2. Як і для композиту LiF–MgB2 [288], для композитів 

LiF–MgB2–0.1Tiдоб можна розрізнити чотири стадії абсорбції водню. 

Особливістю кінетики процесу для останніх є дуже мала тривалість 
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індукційного періоду (3-6 хв). Протікання другої стадія практично ідентичне 

для всіх композитів LiF–MgB2–0.1Tiдоб (≈1 год), тоді як для третьої 

спостерігаються суттєві відмінності, пов’язані з хімічною природою 

використаних Tiдоб. Зокрема, поглинання водню композитом LiF–MgB2–TiO2 на 

третій стадії відбувається значно повільніше порівняно з рештою композитів 

(де добавками були TiF4, TiN та TiC). Такий ефект можна пояснити можливою 

взаємодією TiO2 з LiF–MgB2, що призводить до пасивації поверхні зерен 

компонентів композиту. Тому, з огляду на стабільність TiF4, TiN та TiC, їх 

інертність щодо взаємодії LiF чи MgB2, але водночас прискорення поглинання 

водню композитами в їх присутності на всіх стадіях процесу, ці добавки можна 

розглядати як каталізатори. 

0 1 2 3 4 5 6 7
0

1

2

3

4

5

6

- LiF-MgB
2
-TiF

4

- LiF-MgB
2
-TiO

2

- LiF-MgB
2
-TiN

- LiF-MgB
2
-TiC

- LiF-MgB
2
-TiB

2

- LiF-MgB
2
  [288]

Час, год

А
б

со
р

ц
ія

 в
о

д
н

ю
, 

м
а

с.
%

 Н
2

 

 

Рис. 5.9. Кінетичні криві абсорбції водню композитами LiF–MgB2–0.1Tiдоб 

(Tiдоб=TiF4,TiO2,TiN,TiC) та LiF–MgB2 [288] проведені при Т=663 К і Р(Н2)=6 

МПа. 

 

Метод ATR-IR спектроскопії був використаний для того, щоб розрізнити 

можливе утворення аніонів [BH4]
–, [BF4]

– чи [BH4-xFx]
–. Більше того, 

особливості вібрації таких комплексних аніонів залежать від їх симетрії, а отже 

від кристалічної решітки, яку вони формують. На рис. 5.10 наведено ATR-IR 

спектри приготовлених композитів LiF–MgB2–0.1Tiдоб (Tiдоб=TiF4,TiO2,TiN,TiC) 
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та індивідуальних сполук LiF і MgB2 для порівняння. Сильна абсорбція при 

<750 см–1 за рахунок фононів кристалічної ґратки, характерна для LiF, є також 

присутня для всіх приготовлених композитів LiF–MgB2–0.1Tiдоб. У ATR-IR 

спектрі цих композити базова лінія поглинання постійно зростає за зменшенням 

хвильового числа, що є характерним для MgB2. Жодних гострих піків сполуки 

TiF4 при 750 см–1 [295] для приготовленного композиту LiF–MgB2–0.1TiF4 

ідентифіковано не було, подібно як і якихось особливостей спектру за рахунок 

використаних Tiдоб. Також очевидно, що сполука LiBF4 не утворювалась під час 

механічного помолу, оскільки жодних сигналів валентних (B–F) або 

деформаційних (кут F–B–F) при значеннях хвильового числа близько 1000 та 

550 см–1 виявлено не було. Слабкі піки в інтервалах 2800–3000 та 1600–1400 см–

1 відповідають, скоріше за все, коливанням функціональних груп органічних 

сполук (сигнали C–H, –CH3, C=O, –C–O–C– тощо) – домішок, які з’явились 

вніслідок використання для герметизації гумових прокладок під час 

приготування композитів LiF–MgB2–0.1Tiдоб. 
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Рис. 5.10. ATR-IR спектри приготовлених композитів LiF–MgB2–0.1Tiдоб 

(Tiдоб=TiF4,TiO2,TiN,TiC) та індивідуальних сполук LiF і MgB2. 

 

ATR-IR спектри гідрованих LiF–MgB2–0.1Tiдоб композитів, які виявились 

дуже подібними до спектру чистого LiBH4, наведено на рис. 5.11. Водночас для 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D2%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
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гідрованих композитів LiF–MgB2–0.1Tiдоб (Tiдоб=TiF4,TiO2,TiN) було знайдено 

додаткові піки позначені символом «*». Такі піки, очевидно, є доказом 

присутності органічних домішок, які містили також приготовлені композити. 

Важливим є те, що в ATR-IR спектрах гідрованих композитів LiF–MgB2–0.1Tiдоб 

не спостерігалося жодних нових піків при 1200, 1000, чи 550 см–1, які 

відповідають деформації кута F–B–H, розтягу зв’язку B–F чи деформації кута 

F–B–F, відповідно. Це дає підстави зробити висновок, що після завершення 

абсорбції водню жодних сполук, які містять зв’язки B–F не ідентифіковано, 

тобто продуктом реакції гідрування композитів LiF–MgB2–0.1Tiдоб є тільки 

LiBH4. 
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Рис. 5.11. ATR-IR спектри гідрованих композитів LiF–MgB2–0.1Tiдоб 

(Tiдоб=TiF4,TiO2,TiN,TiC) та індивідуальних сполук LiF і LiBH4. Піки 

органічних домішок позначені «*». 

 

Отож, на основі отриманих експериментальних результатів абсорбції 

водню та ATR-IR спектроскопії можна підсумувати, що для LiF–MgB2–0.1Tiдоб 

(Tiдоб=TiF4,TiO2,TiN,TiC) композитів вплив використаних Tiдоб проявляється на 

швидкість, але не на механізм реакції гідрування. Це дає підстави розглядати 

використані Tiдоб, за виключенням TiO2, як каталізатори процесу.  



 217 

5.2 Синтез борогідридофторидів Калію [246] 

Не зважаючи на подібність хімічної будови між гідридами та фторидами, 

у перших роботах по H→F заміщенню всередині комплексного аніона [BH4]
– 

[296, 297] їх автори тільки наважувались допустити утворення МеBH4-xFx 

(0x4), де Ме – лужний метал. Оскільки теоретичні розрахунки [176] та 

експериментальні результати [177] для сумішей LiBH4–LiBF4 були суперечливі, 

то було запропоновано перевірити можливість синтезу борогідридофторидів на 

основі сполук Калію. Не зважаючи на оптимістичні теоретичні припущення, що 

часткове заміщення атомів Гідрогену атомами Флуору для KBH4–KBF4 є 

можливим, хімічний синтез сполук типу KBH4-xFx (0x4) довго залишався без 

успіху. Лише в експериментальній роботі [246] шляхом механічного помолу 

суміші порошків KBH4 та KBF4 було вперше отримано нові сполуки, де атоми 

Бору в комплексному аніоні [BH4-xFx]
– зв’язані як з атомами Гідрогену, так і з 

атомами Флуору, залишаючи при цьому кубічну симетрію кристалічної 

структури сполуки KBH4. Слід відмітити, що для сполук KBH4-xFx (0x4) 

знайдене значення Т(H2) виявилось нижчим порівняно як для KBH4, а сама 

реакція розкладу – оборотною. 

 

5.2.1 Аналіз кристалічної структури продуктів механо-хімічної 

взаємодії між KBH4 та KBF4 

Порошкові суміші сполук KBH4 і KBF4 (r = 3:1 та 1:1) приготовлені 

шляхом високоенергетичного помолу (див. розділ 2.1.1). Результати XRD 

досліджень, проведені методом порошку для індивідуальних KBH4 і KBF4, а 

також їх сумішей 3KBH4–KBF4 та KBH4–KBF4 наведено на рис. 5.12-5.15.  

Для чистої кристалічної сполуки KBH4 розтирання у ступці і механічний 

помол призводить до зменшення розміру частинок порошку, що 

експериментально підтверджено розширенням дифракційних піків, а їх різна 

інтенсивність, очевидно пов’язана з різною густиною/компактністю порошків у 

капілярі (рис. 5.12). Подібна поведінка спостерігалась і для сполуки KBF4 (рис. 

5.13). Тож можна зробити загальний висновок про те, що для індивідуальних 
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кристалічних сполук KBH4 і KBF4 застосована механічна обробка не впливає на 

позиції дифракційних піків (рис. 5.12-5.13). 
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Рис. 5.12. Результати XRD досліджень (Cu Kα, λ=1,54056 Å) вихідного 

KBH4, а також після розтирання його у ступці і помолу у високоенергетичному 

млині (Spex8000M Mixer Mill) протягом 10 год. 
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Рис. 5.13. Результати XRD досліджень (Cu Kα, λ=1,54056 Å) вихідного 

KBF4, а також після розтирання його у ступці і помолу у високоенергетичному 

млині (Spex8000M Mixer Mill) протягом 10 год. 

 



 219 

 

Результати XRD аналізу для 3KBH4–KBF4 та KBH4–KBF4 розтертих у 

ступці підтверджують, що такі системи є механічними сумішами двох вихідних 

кристалічних сполук (рис. 5.14-5.15). Однак після механічного помолу на 

дифрактограмах таких сумішей виявлено рефлекси нової фази, яка за 

кристалічною структурою нагадувала KBH4 (кубічна симетрія, пр. гр. Fm 3 m, 

стр. тип CsClO4), але, разом з тим, її дифракційні піки були помітно зміщені у 

сторону менших значень кута Брегга, що свідчить про збільшення періоду 

елементарної комірки. На перший погляд такі результати XRD відповідають 

заміщенню тетраедра [BH4]
– більшим за розміром тетраедром [BF4]

–, або 

частковому заміщенню H→F всередині комплексного аніона [BH4]
–. До того ж, 

жодних піків для сполуки KBF4 (орторомбічна симетрія, пр. гр. Pnma, стр. тип 

BaSO4) на дифрактограмах помелених сумішей 3KBH4–KBF4 та KBH4–KBF4 

виявлено не було. 
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Рис. 5.14. Результати XRD досліджень (Cu Kα, λ=1,54056 Å) суміші 

3KBH4–KBF4 після розтирання її у ступці та помолу у високоенергетичному 

млині (Spex8000M Mixer Mill) протягом 10 год (чистий кремній 

використовували як еталон для підтвердження тих самих умов експерименту). 
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Рис. 5.15. Результати XRD досліджень (Cu Kα, λ=1,54056 Å) суміші 

KBH4–KBF4 після розтирання її у ступці та помолу у високоенергетичному 

млині (Spex8000M Mixer Mill) протягом 10 год (чистий кремній 

використовували як еталон для підтвердження тих самих умов експерименту). 

 

Одержані дифрактограми помелених композитів 3KBH4–KBF4 та KBH4–

KBF4 були проаналізовані методом Рітвельда (рис. 5.16-5.17). При цьому, 

структура чистої сполуки KBH4 була взята за відправну точку [298]. Підґратки 

Калію та Бору в цій сполуці разом утворюють структуру типу NaCl. Позиції 

атомів Бору кубічно координовані 8-ма наполовину заповненими позиціями 

атомів Гідрогену, показуючи дещо непрорядкований розподіл двох можливих 

орієнтацій тетраєдричних аніонів [BH4]
– (повернуті одна відносно іншої на 90º). 

Щоб змоделювати заміщення H→F всередині комплексного аніона [BH4]
–, було 

додано додаткову позицію для надання кубічної конфігурації незаповненим 

позиціям атомів Флуору, які на початковій стадії співпадали з відомими 

позиціями Гідрогену навколо атомів Бору. Заповнення позицій атомами 

Гідрогену і Флуору було уточнено з обмеженням, щоб сума залишалась рівною 

½, тобто атом Бору залишався координованим сумарно 4-ма атомами Гідрогену 

та Флуору. Позиція атомів Гідрогену була зафіксована на відстані 1,1 Å від 

атома Бору і не уточнювалась через мізерну величину розсіювання для 
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Гідрогену. Позиція атомів Флуору була уточнена таким чином, щоб врахувати 

різницю між довжинами зв’язку B–H та B–F. 
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Рис. 5.16. Уточнення методом Рітвельда дифрактограми помеленої суміші 

3KBH4–KBF4: експериментальний (о), розрахований (суцільна лінія) та 

різницевий (внизу) профіль. (позиції Бреггівських піків еталону (чистий 

кремній) та сполуки KBH3F показані вертикальними лініями. 
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Рис. 5.17. Уточнення методом Рітвельда дифрактограми помеленої суміші 

KBH4–KBF4: експериментальний (о), розрахований (суцільна лінія) та 

різницевий (внизу) профіль. (позиції Бреггівських піків еталону (чистий 

кремній) та сполуки KBH2F2 показані вертикальними лініями. 
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Результати уточнення методом Рітвельда є подано у табл. 5.1. Розраховані 

значення періоду елементарної комірки для помелених сумішей 3KBH4–KBF4 

та KBH4–KBF4 становили 6,8174(2) та 6,9219(9) Å, відповідно, що добре 

узгоджується зі значенням 6,7280(8) Å для чистого KBH4 [298]. Таким чином, 

період елементарної комірки а лінійно зростає зі збільшенням кількості Флуору 

у KBH4. Більше того, уточнений композиційний склад для помелених сумішей 

3KBH4–KBF4 та KBH4–KBF4 виявився близьким до номінального (табл. 5.1). 

Уточнення з фазовою композицією зафіксованою при номінальних складах 

приводить до малої або жодної зміни для значення фактора достовірності (Rwp, 

анг. residual factor, reliability factor or the weighted profile R-value). Значення Rwp 

для помеленої суміші 3KBH4–KBF4 рівне 4,77-4,86%, а для KBH4–KBF4 – 

незмінне (11,60%). Такі результати вказують на повну інкорпорацію Флуору у 

структуру сполуки KBH4 і такі композиції як KBH3F та KBH2F2 будуть 

використані для подальших обговорень. 

 

Таблиця 5.1. 

Результати уточнення методом Рітвельда експериментальних даних XRD  

для помелених сумішей 3KBH4–KBF4 та KBH4–KBF4. 

Характеристика 
Помелена суміш 

3KBH4–KBF4 KBH4–KBF4 

Номінальний склад KBH3F KBH2F2 

Період елементарної комірки (а), Å 6,8174(2)  6,9219(9) 

Уточнений склад KBH2.77(2)F1.23(2) KBH1.79(7)F2.21(7) 

Молярна маса, г/моль 76,06 93,70 

Rwp, % 4,77 11,6 

χ2 1,96 1,49 

F у позиції 32f (х,х,х) х= 0,621(5) х= 0,608(8) 

K у позиції 4а (0,0,0). B у позиції 4b (½,½,½). H у позиції 32f (0.59,0.59,0.59). 
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5.2.2 Докази спектроскопії ядерного магнітного резонансу для 

підтвердження синтезу КBH4-xFx (0x4) 

Оскільки за допомогою XRD аналізу неможливо визначити що існує у 

помелених сумішах 3KBH4–KBF4 та KBH4–KBF4 – дискретні [BH4]
– і [BF4]

– 

аніони, чи атоми Гідрогену і Флуору зв’язані з тим самим атомом Бору, зразки 

були досліджені методами 1H, 11B і 19F NMR спектроскопії. 11B NMR спектри 

для помелених сумішей 3KBH4–KBF4 та KBH4–KBF4, а також вихідних сполук 

KBH4 і KBF4 наведено на рис. 5.18. Для обох сумішей у спектрі спостерігаються 

два характерні піки при –0,5 та –38 ppm, які співпадають з окремими піками для 

KBF4 та KBH4, відповідно. 
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Рис. 5.18. 11B NMR спектри KBH4 (а), KBF4 (б), а також помелених 

сумішей 3KBH4–KBF4 (в) та KBH4–KBF4 (г). 

 

Результати 3QMAS NMR, для помеленої суміші 3KBH4–KBF4 показують, 

що в спектрі при –0,5 ppm спостерігається один широкий та три вузькі 

складових, в той час як при –38 ppm – чотири співмірні сигнали (рис. 5.19). Такі 

результати чітко свідчать, що склад помеленої суміші 3KBH4–KBF4 може бути 

представлений як КBH4-xFx (0x4), при цьому в 3QMAS NMR спектрі сигнал 

аніона [BF4]
– (x=4) є локалізований при ≈0 ppm, а сигнали при –38 ppm дають 

[BHF3]
–, [BH2F2]

–, [BH3F]– та [BH4]
– різновиди аніона. 



 224 

ppm

-70-60-50-40-30-20-1030 20 10 0 ppm

-12

-14

-16

-18

-20

-22

-24

-26

-28

-30

-32

 

F
1

, 
p

p
m

 

 

 
F2, ppm  

Рис. 5.19. Двовимірний 11В 3QMAS NMR спектр помеленої суміші 

3KBH4–KBF4. 

 

Додаткове підтвердження цього висновку можна отримати зі спектрів 

1H→11B CP/MAS NMR та 19F→11B CP/MAS NMR помеленої суміші 3KBH4–

KBF4 (рис. 5.20). Оскільки сигнал при ≈0 ppm є відсутнім на 1H→11B CP/MAS 

NMR спектрі у випадку короткого часу контакту (рис. 5.20а, крива 1), то це 

значить, що частина атомів Бору, які вносять вклад у цей сигнал, незв’язані з 

жодним атомом Гідрогену на відміну від атомів Бору, які дають сигнал при –38 

ppm. Водночас, на всіх 19F→11B CP/MAS NMR спектрах (рис. 5.20б) два 

характерні сигнали атомів Бору підтверджують, що атоми Флуору є зв’язані з 

усіма атомами Бору вносячи вклад в обидва спостережувані сигнали. 

19F NMR спектри для помелених сумішей 3KBH4–KBF4 та KBH4–KBF4, а 

також KBF4 (рис. 5.21) підтверджують висновки отримані за результатами 

попереднього 11B NMR аналізу, про те, що такі суміші слід розглядати як 

сукупність сполук з аніонами [BH4-xFx]
– (0x4). Результати 19F MAS NMR 

досліджень зі зміною швидкості обертання зразка показали, що ізотропний 

сигнал є присутній в інтервалі від –135 до –162 ppm. На рис. 5.22 показано 

результати розділення мультикомпонентного сигналу в 19F MAS NMR спектрах 
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помелених сумішей 3KBH4–KBF4 та KBH4–KBF4 на індивідуальні смуги. 

Результати розділення, використовуючи пакет MestreNova, показують, що 

основний пік для обох сумішей знаходиться при –152 ppm, що співпадає з 

сигналом індивідуальної сполуки KBF4. Проте, загалом сигнал може бути 

описаний комбінацією семи (для помеленої суміші 3KBH4–KBF4), або шести 

(для помеленої суміші 3KBH4–KBF4) гауссівських складових. 
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Рис. 5.20. Спектри 1H→11B CP/MAS NMR (а) та 19F→11B CP/MAS NMR 

(б) помеленої суміші 3KBH4–KBF4. Час контакту, мс: 500 (1), 1500 (2) та 2000 

(3). 
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Рис. 5.21. 19F NMR спектри індивідуальної сполуки KBF4 (а), а також 

помелених сумішей 3KBH4–KBF4 (б) і KBH4–KBF4 (в). 
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Число виокремлених піків наближення є більше ніж очікуваних a priori з 

композиції складу KBH3F, KBH2F2, KBHF3 та KBF4, до того ж за даними 11В 

3QMAS NMR спектру для помеленої суміші 3KBH4–KBF4 (рис. 5.19). 

відображено щонайменше сім B-вмісних сполук, три з яких у діапазоні навколо 

0 ppm і чотири навколо –38 ppm. Не зважаючи на актуальну ідентичність всіх 

сигналів у спектрах 11B NMR і 19F NMR, узагальнюючі результати все більше 

підводять до висновку про розподіл аніонів [BH4-xFx]
– (0x4) ніж дискретних, і 

взаємо неперемішаних аніоів [BH4]
– та [BF4]

–. 

 

а 
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Рис. 5.22. 19F MAS NMR спектри помелених сумішей 3KBH4–KBF4 (а) і 

KBH4–KBF4 (б) та результат розділення сигналів на гауссівські складові. 

Позначений пік при –152 ppm, ідентичний сигналу у спектрі індивідуальної 

сполуки KBF4. 
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5.2.3 Хімічний синтез сполуки КBH3F 

Методика хімічного синтезу сполуки КBH3F, вперше запропонована у 

роботі [296], полягала у взаємодії кристалічного KF з газоподібним B2H6 у 

середовищі ДМЕ за кімнатної температури. Виділений продукт хімічної реакції 

показав прийнятний елементний склад, а також інформативний 

експериментальний XRD профіль КBH3F з деякими рефлексами 

індивідуального КBH4. Нами у роботі [246] для синтезу КBH3F запропоновано 

дещо модифіковану методику, а саме замість токсичного B2H6, було 

використано рідкий комплекс боран диметил сульфіду. Нажаль, навіть після 

тривалого періоду часу (20-22 год) взаємодія між вихідними реагентами 

взятими в еквімолярних кількостях повністю не завершилася за кімнатної 

температури. Аналіз продуктів синтезу методом XRD показав наявність у 

виділеній суміші головно KBH4 та KBF4, а також KF і деяких невідомих фаз 

(рис. 5.23). 
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Рис. 5.23. Результати XRD дослідження (Cu Kα, λ=1,54056 Å) продуктів 

хімічної взємодії KF та BH3·S(CH3)2 у диметоксиетані (чистий кремній 

використовували як еталон). 
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Одержаний спектр 11B NMR продуктів проведеного синтезу підтверджує 

присутність індивідуальних тетраедрів [BH4]
– та [BF4]

– (рис. 5.24). До того ж, 

піки такого спектру є досить вузькі, що свідчать про малу величину 

квадрупольного спряження і симетричне локальне оточення навколо атомів 

Бору. 

 

* * 

    40        20         0        -20       -40       -60       -80    ppm  

Рис. 5.24. 11B NMR спектр продуктів хімічної взаємодії KF та BH3·S(CH3)2 

у диметоксиетані (т.зв. бічні смуги, пов’язані з обертанням зразка відмічені 

«*»). 

 

Для порівняння помелених сумішей 3KBH4–KBF4 та KBH4–KBF4 з 

продуктами хімічної взаємодії KF та BH3·S(CH3)2 на рис. 5.25 наведено 

відповідні 1H NMR спектри. Отримані спектри помелених сумішей добре 

співпадають з більш симетричним спектром продукту хімічної взємодії KF та 

BH3·S(CH3)2, який характеризується також відсутністю більшості т.зв. бічних 

смуг, пов’язаних з обертанням зразка. Крім того, подібно, як це було показано 

для помелених сумішей 3KBH4–KBF4 та KBH4–KBF4 (рис. 5.22), 19F NMR 

спектр продуктів хімічної взаємодії KF та BH3·S(CH3)2 у диметоксиетані (рис. 

5.26) характеризується піком при –152,5 ppm, що в даному випадку підтверджує 

наявність вихідної сполуки KBF4 серед продуктів хімічного синтезу. 
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Рис. 5.25. 1H NMR спектри помелених сумішей 3KBH4–KBF4 (а) та 

KBH4–KBF4 (б), а також продуктів хімічної взаємодії KF та BH3·S(CH3)2 у 

диметоксиетані (в). 
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Рис. 5.26. 19F NMR спектр продуктів хімічної взаємодії KF та BH3·S(CH3)2 

у диметоксиетані. (т.зв. бічні смуги, пов’язані з обертанням зразка відмічені 

«*»). 

 

Таким чином, за результатами 1H, 11B і 19F NMR спектроскопії зроблено 

остаточний висновок про те, що у випадку взаємодії KF і BH3·S(CH3)2 у 

диметоксиетані хімічним методом синтезовано індивідуальні комплексні KBH4 

та KBF4, проте сполука КBH3F серед продуктів реакції ідентифікована не була. 
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5.2.4 Термічний розклад синтезованих борогідридофторидів Калію 

Помелені суміші 3KBH4–KBF4 та KBH4–KBF4 були проаналізовані 

методом TG. Для суміші 3KBH4–KBF4 спостерігалась втрата маси ≈3,0 мас.% у 

температурному діапазоні 673–773 K (рис. 5.27), що добре узгоджується з 

величиною, яку можна отримати після повного виділення водню. За значень 

Т>773 К для такої суміші TG-крива є фактично горизонтальною, що означає 

відсутність подальших втрат маси. Якщо порівняти одержані результати TG-

досліджень помеленої суміші 3KBH4–KBF4 та для помелених вихідних сполук 

KBH4 і KBF4, то виявляється, що Td суміші є на ≈50 К нижча ніж для KBF4 і на 

≈160 К – порівняно з Td(KBH4) [299], що співпадає і з термодинамічними 

розрахунками [300]. Водночас TG-крива еквімолярної суміші KBH4–KBF4 (рис. 

5.27, крива 2) має значно складніший вигляд. Під час розкладу цієї суміші 

мождна виділити декілька стадій. Зокрема, втрата маси ≈2,0 мас.% 

спостерігається в температурному інтервалі 673–773 К і, додатково, ≈4,5 мас.%  

– між 773 та 873 К. До того ж, при Т>873 К для помеленої суміші KBH4–KBF4 

TG-крива продовжує спадати, що в загальному приводить до втрати маси ≈10 

мас.% в температурному інтервалі 300–1073 К. Якщо, початкова втрата маси 

відповідає реакції виділення водню, то наступні стадії термічного розкладу є, 

скоріше за все, результатом неперервного виділення BF3 та інших супутніх 

газоподібних речовин за вищих температур. 
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Рис. 5.27. Експериментальні TG-криві помелених сумішей 3KBH4–KBF4 

(1) та KBH4–KBF4 (2). 
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Зважаючи на отримані попередні результати термогравіметрії, помелену 

суміш 3KBH4–KBF4 було додатково перевірено на можливість її використання 

як ВАМ для ПЕ. Спочатку така суміш була термічно розкладена при 793 K в 

динамічному вакуумі, а потім продукти такого розкладу гідрували при Т=623 K 

і Р(Н2)=10 МПа. Криві термогравіметрії для помеленої, розкладеної і гідрованої 

суміші 3KBH4–KBF4 наведено на рис. 5.28. Як було попередньо показано (рис. 

5.27), помелена суміш 3KBH4–KBF4 за таких умов може виділяти ≈2,7 мас.% 

Н2, тому після проведеного попереднього термічного розкладу для такого 

матеріалу втрата маси не спостерігалась (рис. 5.28). Водночас після гідрування 

на TG-кривій жодних втрат маси (аж до Т823 К) не спостерігалося, що можна 

пояснити утворенням термодинамічно дуже стабільних продуктів реакції 

взаємодії з воднем, або ж, що менш ймовірно, нездатність продуктів розкладу 

суміші 3KBH4–KBF4 до гідрування при нагрівання до 823 К. 
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Рис. 5.28. Експериментальні TG-криві помеленої суміші 3KBH4–KBF4, а 

також після її термічного розкладу при 793 K в динамічному вакуумі та після 

гідрування при 623 K і Р(H2)=10 МПа. 

 

Таким чином, проведений TG-аналіз чітко підтвердив, що для помеленої 

суміші 3KBH4–KBF4 реакція її розкладу при 673–773 K приводить до виділення 

газоподібного водню, що на практиці є неможливим для індивідуальних сполук 
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KBH4 та KBF4. Однак, кількість виділеного водню не перевищує ≈2,7 мас.%, а 

сама реакція розкладу є необоротною, що унеможливлює використання такої 

суміші як ВАМ для ПЕ. 

 

Висновки до розділу 5 

Дослідження абсорбції-десорбції водню для композитів системи LiF–

MgB2 зі значенням r(LiF:MgB2) = 1:1, 2:1, 4:1 підтвердили вплив стехіометрії на 

кінетику реакції поглинання-виділення водню. Встановлено, що надлишок 

MgB2 пришвидшує поглинання водню та покращує оборотність реакції (хоча 

значення ГВСЄ5 мас.% Н2), тоді як введення додаткових кількостей LiF не 

приводить до жодних змін. Результати щодо композиту LiF–MgB2 можна 

пояснити утворенням під час гідрування поряд з LiBH4 більш термодинамічно 

стабільної сполуки MgF2 порівняно з MgH2. Зміна складу у композитах системи 

LiF–MgB2 не призводить до зміни механізму процесу поглинання-виділення 

водню, а лише дещо змінює значенні ГВСЄ.  

Доведено вплив добавок бінарних хімічних сполук Титану 

(Tiдоб=TiF4,TiO2,TiN,TiC) на кінетику взаємодії з газоподібним воднем 

композитів LiF–MgB2–0.1Tiдоб. Виявлено, що швидкість реакції гідрування 

зростає у два рази при введенні у склад композиту сполук Титану, проте 

значення ГВСЄ зменшується більше ніж на ≈1 мас.% Н2. 

Сполуки типу LiBH4-xFx (0x4) гіпотетично можуть бути інтермедіатами 

гідрування композитів системи LiF–MgB2, але через подібність їх кристалічної 

структура до сполуки LiBH4, ідентифікувати їх складно. Використовуючи 

метод XAS, вперше експериментально досліджено зміни у першій 

координаційній сфері навколо атома Бору в аніоні [BH4]
– для гідрованого 

композиту 2LiF–MgB2. Результати XAS чітко вказують на утворення в 

реакційній суміші сполуки типу LiBH4-xFx, проте для остаточного доказу її 

існування, існує необхідність підтвердження результатів XAS іншими 

методами. 
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Показано, що синтез сполук типу KBH4-xFx (0x4), з кристалічною 

структурою як для чистої сполуки KBH4, може бути успішно реалізований 

шляхом механо-хімічної взаємодії KBH4 і KBF4 (r = 3:1 та 1:1, відповідно). 

Водночас хімічна взаємодія KF і BH3·S(CH3)2 у диметоксиетані виявилась 

неефективною. Присутність тетраєдрів [BH4-xFx]
– (0x4) у продуктах 

механічного помолу сумішей KBH4 і KBF4 доведено методами 1H, 11B і 19F 

NMR, 11В 3QMAS NMR та CP спектроскопії. Окрім того виявлено, що 

термічний розклад приготовленого композиту 3KBH4–KBF4 відбувається за 

температур на ≈50 та 160 К нижчих порівняно з індивідуальними KBF4 та 

KBH4, відповідно, що підтверджує попередні термодинамічні розрахунки. 

Разом з тим, проведений TG аналіз чітко підтвердив, що для такого композиту 

кількість виділеного водню не перевищує 3 мас.% Н2, а сама реакція виділення 

водню є необоротною при попередньому нагріванні суміші до 823 К. 
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РОЗДІЛ 6 

ВЗАЄМОДІЯ ГАЗОПОДІБНОГО ВОДНЮ З ПОТРІЙНИМИ 

КОМПОЗИТАМИ МH–МF–MgB2 (М=Li,Na,Ca) 

 

Експериментальні результати синтезу Літій борогідридофторидів [287–

289] показали, що через подібність їх кристалічної структури з LiBH4, такі 

сполуки можна розглядати як перехідні інтермедіати взаємодії подвійних 

композитів загального складу LiF–MgB2. Разом з тим, однаковою кристалічною 

структурою характеризуються фториди і гідриди більшості металів, тож, 

очевидно, ймовірність існування твердих розчинів таких сполук є дуже 

високою, що зумовлює вивчення потрійних композитів, наприклад CaH2–CaF2–

MgB2 [172, 177, 288, 289]. 

Також, враховуючи результати досліджень гідрування подвійних 

композитів загального складу МH–MgB2 чи МF–MgB2 (М=Li,Na,Ca), подальші 

експерименти були зосереджені на потрійних композитах на їх основі. 

Найбільшим викликом щодо вивчення таких потрійних композитів є з’ясування 

механізму їх взаємодії з газоподібним воднем. Тому у даному розділі основна 

увага була зосереджена на продуктах гідрування сумішей МH–МF–MgB2 

(М=Li,Na,Ca). Крім того здійснено спроби ідентифікації сполук типу МBH4-xFx 

(0x4) (М=Li,Na) за допомогою XAS, FT-IR та MAS NMR спектроскопії [301, 

302]. Вплив складу потрійних композитів на механізм та кінетику був 

додатково вивчений для 9NaH–NaF–5MgB2 та 2NaH–NaF–1.5MgB2 [302], а 

також 3CaH2–CaF2–4MgB2 та 9CaH2–CaF2–10MgB2 [303, 304]. 

 

6.1 Оборотна сорбція водню композитом LiH–LiF–MgB2 [301] 

Результати досліджень для подвійних композитів LiF–MgB2 [287-289] і 

KBH4–KBF4 [246] показали можливість одержання флуорзаміщених 

борогідридів, утворення яких суттєво змінює їхні властивості. Зокрема, 

часткове заміщення атомів Гідрогену на атоми Флуору у сполуках KBH4-xFx 

(0x4) зменшує їх термодинамічну стабільність, однак розклад є необоротним, 
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а кількість виділеного водню становить половину від теоретично можливої. 

Разом з тим, основними продуктами оборотного гідрування композитів LiF–

MgB2 є сполуки LiBH4 та MgF2, а газоподібний водень може поглинатись 

швидше і у більших кількостях. Тому було приготовлено потрійний композит 

LiH–LiF–MgB2 і проаналізовано його властивості з огляду можливості 

використання як ВАМ для ПЕ [301]. Отримані експериментальні результати 

порівняно з попередніми даними для подвійних композитів LiH–MgB2 та LiF–

MgB2. Методами XRD, DSC, ATR-IR та NMR досліджено механізм оборотного 

гідрування композиту LiH–LiF–MgB2. 

  

6.1.1 Поглинання-виділення газоподібного водню 

Приготовлений механічним помолом потрійний композит LiH–LiF–MgB2 

був прогідрований при 663 K (Р(Н2)=6 МПа) та розкладений при 693 K і 

(Р(Н2)=0,5 МПа) (рис. 6.1). Оскільки тривалість першого циклу поглинання-

виділення водню (≈50 год) є довшою ніж для наступних циклів (≈30 год), то, 

очевидно, протягом першого циклу відбувається активація приготовленого 

композиту, яка полягає у зменшенні розміру його частинок. Спостережуване 

прискорення процесів під час другого і третього циклу дуже подібне до 

поведінки подвійного композиту 2LiF–MgB2 [287–289]. Окрім того, для 

потрійного композиту LiH–LiF–MgB2, ніякого індукційного періоду не 

спостерігається. Цей факт можна пояснити швидким зародженням зерен 

продуктів поглинання чи виділення водню, або ж, що більш ймовірно, 

наявністю вже існуючих центрів кристалізації, роль яких можуть виконувати 

частинки LiH чи LiF. Оскільки молярна маса LiH є втричі менша ніж LiF, то 

теоретичне значення ГВСЄ потрійного композиту LiF–LiH–MgB2 складає аж 

9,2 мас.% H2, що суттєво більше порівняно з подвійним композитом 2LiF–MgB2 

(7,5 мас.% H2). Проте експериментальне значення становить ≈7,0; 7,0 та 6,7 

мас.% H2, відповідно для першого, другого і третього циклів (рис. 6.1a). Для 

зворотного процесу виділення водню (рис. 6.1б) під час першої десорбції 

виділяється тільки ≈5,6 мас.% H2. При цьому, подібно як і у випадку композиту 
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2LiF–MgB2 [287–289], для першої десорбції водню можна виділити кілька 

стадій процесу: протягом перших 3 год; з 3 до 18 год та після 18 год розкладу. 

Криві десорбції наступних циклів були набагато гладші, а сам процес 

характеризувався майже ідентичною кінетикою та кінцевим значенням ГВСЄ 

(рис. 6.1б). 
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Рис. 6.1. Кінетичні криві гідрування (а) при 663 K і Р(Н2)=6 МПа та 

розкладу (б) при 693 K і Р(Н2)=0,5 МПа потрійного композиту LiH−LiF−MgB2 

під час трьох послідовних циклів. 

 

Тож, основний висновок, який можна зробити за результатами 

досліджень поглинання-виділення газоподібного водню потрійним композитом 

LiH–LiF–MgB2, це повна оборотність реакції, пришвидшена кінетика і достатнє 

значення ГВСЄ для його застосування як ВАМ для ПЕ. 
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6.1.2 Механізм реакції гідрування 

Оскільки результати щодо поглинання-виділення водню композитом LiH–

LiF–MgB2 були досить позитивними, то детальне вивчення механізму цтого 

оборотного процесу стало предметом наступних досліджень. Зокрема, 

результати DSC-вимірювань наведено на рис. 6.2.  
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Рис. 6.2. DSC-криві приготовленого (а) та гідрованого (б) потрійного 

композиту LiH–LiF–MgB2 отримані у потоці водню 20 мл/хв при значенні 

Р(Н2)=5 МПа та 0,5 МПа, відповідно. Стрілками показано напрям зміни в 

температурі (sT = 5 K/хв). 

 

Температура поліморфного переходу (пік А) та процесу топлення (пік В) LiBH4 

співпадають зі значеннями попередньо отриманими для композиту 2LiF–MgB2 

[287–289]. Поглинанню водню композитом LiH–LiF–MgB2 відповідав широкий 
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екзотермічний пік в інтервалі 373–673 K (рис. 6.2а). Під час дослідження 

попередньо про гідрованого композиту поряд з ендотермічними піками А і В, 

були ідентифіковані максимуми, які відповідають розкладу MgH2 (633 K, пік С) 

та розкладу LiBH4 (773 K, пік E), а також два невідомі піки (D) в інтервалі 723–

733 K (рис. 6.2б). Гіпотетично, піки D та E пов’язані з багатостадійним 

процесом розкладу LiBH4, оскільки позиція піку E є близька до положення 

сигналу, отриманого під час розкладу гідрованого композиту 2LiF–MgB2 [287–

289], хоча його інтенсивність є значно меншою. З огляду на це, пік D на DSC-

кривій може відповідати утворенню досить стабільних інтермедіатів під час 

розкладу LiBH4, які могли знову з’явитись на стадії охолодження (пік F, рис. 

6.2б). Такий факт наводить на думку, що механізм реакції поглинання-

виділення водню для потрійним композитом LiH–LiF–MgB2 може бути 

відмінним від механізму, який реалізується для подвійного композиту 2LiF–

MgB2 [287–289]. 

Для того, щоб детальніше проаналізувати процеси, які відбуваються під 

час циклювання потрійного композиту LiH–LiF–MgB2 (його послідовного 

гідрування-розкладу) було проведено in situ XRD дослідження під час 

четвертого циклу його гідрування (рис. 6.3) Отримані експериментальні 

результати підтвердили, що кристалічні LiH, LiF та MgB2, поряд з чистим 

металічним магнієм, були присутні на самому початку реакції (за кімнатної 

температури). Згідно з результатами авторів роботи [305], природа продуктів 

подвійного композиту 2LiBH4–MgH2 сильно залежить від умов реакції, а саме 

значень Т і Р(Н2). Зокрема, за низьких значеннь Р(Н2) і високих значеннях Т 

(T≥723 K і Р(Н2)≤0,3 МПа [305]) можливе утворення аморфного бору і 

металічного магнію за реакцією: 

2 LiBH4 + MgH2 ↔ 2 LiH + Mg + 2 B + 4 H2.    (6.1) 

Тож, дуже імовірно, що реакція (6.1) могла мати місце також для гідрованого 

композиту LiH–LiF–MgB2 під час третьої десорбції водню при 693 K і Р(Н2)=0,5 

МПа.  
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Рис. 6.3. Результати in situ XRD досліджень під час четвертого циклу 

поглинання водню композитом LiH–LiF–MgB2 при Р(H2)=6 МПа в режимі 

послідовного нагрівання від 303 до 663 K (sT = 5 K/хв) з наступним 

ізотермічним періодом за цієї температури та подальшим охолодженням до 

кімнатної температури. Перший і останній дифракційні профілі показані 

червоним кольором. 

 

При нагріванні у середовищі водню (Р(Н2)=6МПа) попередньо тричі 

десорбований композит LiH–LiF–MgB2 починав поглинати водень при ~633 K, 

що експериментально підтверджується появою дифракційних піків продуктів 

реакції гідрування, а саме MgH2 та MgF2. За цих умов сполука LiBH4 очевидно 

теж з’являлась як основний продукт реакції, однак, з огляду на те, що вона 

знаходилась у рідкому стані, дифракційні піки кристалічного LiBH4 було 

ідентифіковано тільки після охолодження до ≈373 K. Підсумовуючи результати 

in situ XRD-досліджень, можна запропонувати, що оборотну реакцію 

поглинання водню композитом LiH–LiF–MgB2 можна описати таким 

рівнянням: 

LiF + LiH + MgB2 + 4 H2 ↔ 2 LiBH4 + ½ MgF2+ ½ MgH2.  (6.2) 

Розраховане за реакцією (6.2) значення ГВСЄ для потрійного композиту LiF–

LiH–MgB2 складає ≈9,2 мас.% H2, що дещо більше за експериментальне 
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(близько 7 мас.% H2). Водночас, поряд з основними продуктами реакції 

поглинання водню, методом in situ XRD також була ідентифікована кристалічна 

сполука Li2B6. Така сполука є дуже стабільна, оскільки утворюється під час 

ізотермічного періоду (Т=663 K) і залишається навіть при кімнатній 

температурі. Імовірно, утворення продукту Li2B6 пов’язано з тим, що при 

високих температурах аморфний бор, утворений згідно реакції (6.1), реагує з 

компонентами композиту: 

LiF + LiH + MgB2 + 4 B → Li2B6 + ½ MgH2 + ½ MgF2.  (6.3) 

Тож накопичення стабільного Li2B6 в результаті необоротної реакції (6.3) і 

приводить до часткової втрати вихідних речовин при поглинанні-виділенню 

водню, що пояснює різницю розрахованого та експериментального значень 

ГВСЄ для потрійного композиту LiH–LiF–MgB2. 

Реакція (6.2), яка описує поглинання водню композитом LiH–LiF–MgB2, 

була запропонована на основі результатів in situ XRD, тобто на основі 

ідентифікації кристалічних сполук. Разом з тим, результати DSC натякають на 

присутність деяких інтермедіатів, які можуть бути аморфними, що не дозволяє 

їх ідентифікувати методом XRD. Експериментальні результати підтверджують, 

що механізм реакції поглинання водню потрійним композитом LiH–LiF–MgB2 

можна розглядати як накладання двох процесів, запропонованих для 

поглинання водню подвійними композитами 2LiH–MgB2 [305] та 2LiF–MgB2 

[287–289], відповідно. Поява додаткових продуктів (металічного магнію та 

аморфного бору за реакцією (6.1) та сполуки Li2B6 за реакцією (6.3)) свідчить 

про залежність продуктів реакції від прикладених умов, а також пояснює дещо 

нижче експериментальне значення ГВСЄ порівняно з теоретично розрахованим 

за реакцією (6.2). 

 

6.1.3 Ідентифікація сполук LiBH4–xFx (0x4) 

Оскільки питання утворення інтермедіатів під час розкладу гідрованого 

потрійного композиту LiH–LiF–MgB2 не може бути вирішеним методами in situ 

XRD та DSC, то для вивчення такого композиту до та після гідрування було 



 241 

запропоновано використати методи ATR-IR та MAS NMR. Спектри ATR-IR для 

приготовленого та тричі процикльованого (гідрування-розклад) композиту LiH–

LiF–MgB2 наведено на рис. 6.4. Результати підтверджують, що ніяких 

характеристичних вібраційних мод розтягу зв’язку B–H (v1 та v3) та деформації 

кута H–B–H вигину (v2 та v4) в інтервалі хвильових чисел 2400–2000 та 1400–

900 см–1 не спостерігається [295]. Водночас, характерною рисою цих ATR-IR 

спектрів є неперервне зростання базової лінії при малих значеннях хвильового 

числа (v1250 см–1) за рахунок фононів кристалічної гратки для таких сполук 

як, наприклад, LiF, LiH чи MgB2. 
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Рис. 6.4. ATR-IR спектри для приготовленого (1) та тричі 

процикльованого (2) композиту LiH–LiF–MgB2, а також індивідуальних сполук 

LiF, LiH і MgB2. 

 

ATR-IR спектр для композиту LiH–LiF–MgB2 після першого поглинання 

водню наведено на рис. 6.5. Типовий для аніона [BH4]
– профіль спектру добре 

видимий в інтервалах 2400–2000 та 1400–900 см–1 [295], що підтверджує 

наявність сполуки LiBH4 після проведеного гідрування. В загальному, ATR-IR 

спектр гідрованого композиту LiH–LiF–MgB2 є дуже подібним до спектру 

індивідуального LiBH4, де характеристичні смуги вібраційних мод v2, v3 та v4 є 

добре розділені. Однак жодних змін аніона [BH4]
– не спостерігається у спектрі 
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гідрованого композиту порівняно зі спектром LiBH4, що означає відсутність 

прямого доказу утворення сполук LiBH4–xFx (0x4). Разом з тим широкий пік 

при ~1000 см–1 можна віднести до вібраційної розтягу B–F зв’язку, вказуючи на 

утворення певних B–F вмісних груп. Окрім того, пік при ~550 см–1 пов'язаний з 

деформаційною модою кута F–B–F, який є характерним для LiBF4, в спектрі 

гідрованого композиту LiH–LiF–MgB2 не спостерігається, а отже аніони [BF4]
– 

у ньому не були ідентифіковані. 
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Рис. 6.5. ATR-IR спектри для композиту LiH–LiF–MgB2 (1) після першого 

поглинання водню та індивідуальних сполук LiBH4 (2) та LiBF4 (3). 

 

Щоб перевірити чи відбувається часткова заміна H→F всередині аніона 

[BH4]
– під час приготування композиту LiH–LiF–MgB2 шляхом помолу, було 

проведено аналіз механохімічної взаємодії між LiF і LiBH4 методом IR 

спектроскопії. Спектр ATR-IR композиту LiBH4–LiF після механічного помолу 

компонентів було порівняно з індивідуальними сполуками LiF та LiBH4 (рис. 

6.6). Отримані результати однозначно підтвердили, що приготовлений шляхом 

механічного помолу композит LiBH4–LiF є фізичною сумішшю двох сполук 

(LiF та LiBH4) та ніяких підтверджень утворення Літій борогідридофторидів, а 

саме LiBH4–xFx (0x4) не знайдено. 
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Рис. 6.6. ATR-IR спектри приготовленого шляхом механічного помолу 

композиту LiF–LiBH4 та індивідуальних сполук LiBH4 і LiF. 

 

Проаналізувавши роботи [177, 306, 307], у яких дестабілізація сполуки 

LiBH4 шляхом часткової заміни H→F всередині аніона [BH4]
– була успішно 

доведена, приготовлений композит LiF–LiBH4 термічно обробили у середовищі 

водню (T=663 K, P(H2)=6 МПа) та у вакуумі (T=663 K, P=0,005 МПа) та 

дослідили методом 11B MAS NMR (рис. 6.7). Виявилось, що 11B MAS NMR 

спектр композиту LiF–LiBH4 після його термічної обробки у середовищі водню 

(рис. 6.7а) практично не змінюється та характеризується наявністю 

центрального і сателітного сигналів сполуки LiBH4 [308] при величині 

хімічного зсуву δ(11B) = –41,2 ppm. Більше того, резонансний сигнал низької 

інтенсивності в інтервалі δ(11B) = 18–1 ppm найбільш імовірно виникав через 

наявність кисневмісних сполук Бору, зокрема тригональної BO3 і 

тетрагональної BO4 структурних одиниць [309]. Такі домішки часто 

утворюються при термічній обробці в присутності незначних кількостей 

повітря, що, очевидно, мало місце під час підготовки та обробки композиту 

LiF–LiBH4. Після обробки у вакуумі (рис. 6.7б) значна кількість LiBH4 

розкладалася з утворенням аморфного бору (α-модифікація), що підтверджує 
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наявність у спектрі широкої резонансної центральної смуги при δ(11B)≈0 ppm. 

Малоінтенсивний резонанс при 1,4 ppm залишається на спектрі, і, очевидно, 

пов'язаний з присутністю кисневмісних сполук Бору, зокрема тетрагональної 

структурної одиниці BO4. Оскільки спостережений сигнал індивідуальної 

сполуки LiBF4 знаходиться при δ(11B)= –2,8 ppm, то можливий сигнал 11B 

резонансу для сполук типу LiBH4-xFx (0x4) слід очікувати в інтервалі від –2 до 

–41,2 ppm. Однак таких сигналів знайдено не було в спектрах обох термічно 

оброблених матеріалів, що свідчить про відсутність заміщення H→F всередині 

аніона [BH4]
–, або ж про надто малий вклад цього процесу. 

 

а 

б 

 

Рис. 6.7. 11B MAS NMR спектри композиту LiF–LiBH4 після термічної 

обробки у середовищі водню (T=663 K, P(H2)=6 МПа) (а) та у вакуумі (T=663 K, 

P=0,005 МПа) (б). Сигнал при δ(11B)=1.4 ppm пов'язаний з присутністю 

тетрагональної структурної одиниці BO4 для кисневмісних сполук Бору 

позначено «*». 
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Спектри 19F MAS NMR композиту LiF–LiBH4 після термічної обробки у 

середовищі водню і у вакуумі, а також індивідуального LiF наведено на рис. 

6.8.  

 

в 

б - а 
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Рис. 6.8. 19F MAS NMR спектри індивідуального LiF (а), а також 

композиту LiF–LiBH4 після його термічної обробки у середовищі водню (T=663 

K, P(H2)=6 МПа) (б) та у вакуумі (T=663 K, P=0,005 МПа) (в) (інтенсивність 

різницевого спектру (б–а) збільшено удвічі для кращої інформативності). 

Ресонанс, який перекривається з бічними смугами першого порядку для 

сполуки LiF, позначено «*». 
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Для сполуки LiF центральна резонансна смуга знаходиться при δ(19F) = –202,8 

ppm, в оточенні ряду бічних смуг обертання високої інтенсивності, наявність 

яких пов’язана з сильним біполярним спряженням 19F···19F (рис. 6.8а). 

Отриманий спектр композиту LiF–LiBH4 після його термічної обробки у 

середовищі водню (рис. 6.8б) практично ідентичний спектру LiF (рис. 6.8а), що 

підтверджує присутність атомів Флуору у композиті. Однак додатково в сигналі 

бічних смуг першого порядку спостерігається «плече», що свідчить про 

присутність іншої флуорвмісної сполуки. Різницевий спектр (рис. 6.8б-а) між 

19F MAS NMR спектрами композиту (рис. 6.8а) та сполуки LiF (рис. 6.8б) чітко 

показує вузький пік при δ(19F)= –159,2 ppm, положення якого дуже близьке до 

сигналу, який спостерігався для індивідуального LiBF4 у таких самих 

експериментальних умовах при –162,4 ppm. Мале значення зміщення (3,2 ppm) 

та низька інтенсивність різницевого спектру підтверджує, що композит LiF–

LiBH4 після термічної обробки у середовищі водню містить незначну кількість 

аніонів [BH4-xFx]
– (0x4), і скоріш за все [BH3F]–. Очевидно, заміщення H→F є 

настільки незначне, що безпосередньо не проявляється на 11B MAS NMR 

спектрі, тобто відповідний 11B резонансний сигнал є надто малої інтенсивності, 

або ж може бути може бути дуже розмитим через його накладання на сигнали 

LiBH4 чи кисневмісних сполук Бору (рис. 6.7). Разом з тим, дуже малий 

резонанс центральної смуги при δ(11B)= –15 ppm може відповідати сигналу 

аніона [BH4-xFx]
– (0x4). Спектр 19F MAS NMR композиту LiF–LiBH4 після 

термічної обробки у вакуумі (рис. 6.8в) показав присутність тільки сполуки LiF, 

оскільки різницевий спектр між 19F MAS NMR спектрами для композиту після 

такої обробки і для чистої сполуки LiF (рис. 6.8а) не показує ніякого піку при 

δ(19F)= –159.2 ppm. 

Отож результати отримані методом 19F MAS NMR для композиту LiF–

LiBH4 після термічної обробки у середовищі водню можна назвати другим, 

після результатів XAS-досліджень гідрованого композиту 2LiF–MgB2 [289], 

чітким підтвердженням існування сполук типу LiBH4-xFx (0x4). Крім того, 

можна зробити висновок, що порівняно з методами XRD, DSC та ATR-IR, 
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методи NMR та XAS виявились більш чутливими, доючи змогу ідентифікувати 

аніони [BH4-xFx]
– (0x4). 

 

6.2 Механізм поглинання водню композитами 9NaH–NaF–5MgB2 і 

2NaH–NaF–1.5MgB2 [302] 

Поряд з відомим композитом 2LiBH4–MgH2, який був першим прикладом 

РГК, сьогодні активно почали вивчати також інші подвійні композити. 

Подібний до реакції (1.40) механізм реакції розкладу прогнозували і для 

композиту 2NaBH4–MgH2 [310]: 

2 NaBH4 + MgH2 ↔ 2 NaH + MgB2 + 4 H2.    (6.4) 

На практиці такий РГК показав нічим неутруднене утворення NaBH4 

згідно реакції (6.4) під час зворотного процесу гідрування суміші 2NaH–MgB2, 

що доводило оборотність реакції (6.4) [311]. Крім того, зменшення Td на 40 K 

порівняно з чистим NaBH4 стало експериментальним підтвердженням основної 

ознаки РГК [312]. Для подальшого зменшення значення Td, а також 

прискорення оборотної реакції (6.4), було протестовано вплив ряду добавок на 

основі сполук Цирконію, Титану та Ніобію [152, 189], оскільки зокрема 

фториди таких перехідних металів значно понижують значення Td(NaBH4) 

[313]. Окрім того, у недавній роботі [314] було експериментально досліджено 

вплив сполуки NaF на реакцію гідрування композиту 9NaH–NaF–5MgB2. 

Вивчення реакції гідрування для композитів 9NaH–NaF–5MgB2 і 2NaH–NaF–

1.5MgB2 було детально проведено і у роботі [309]. Тож, в даному розділі 

досліджено вплив співвідношення вихідних реагентів та умов реакції 

гідрування на природу утворених продуктів та їх морфологію, а також 

проаналізовано механізм та кінетику реакції. 

 

6.2.1 Аналіз приготовлених композитів 

Кристалічні сполуки NaH і NaF характеризуються тією ж пр. гр. Fm 3 m 

[315, 316], а періоди їх елементарної комірок відрізняються зовсім незначно 

(NaH, ICSD-33670, a=4,89 Å; NaF, ICSD-44276, a=4,76 Å). XRD-профілі 
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приготовлених шляхом механічного помолу (див. розділ 2.1.1) композитів 

9NaH–NaF–5MgB2 і 2NaH–NaF–1.5MgB2 наведено на рис. 6.9. Отримані 

результати підтверджують, що в результаті механічного помолу обох 

порошкових сумішей, індивідуальні сполуки NaH і NaF утворюють твердий 

розчин NaH–NaF. Проведене уточнення методом Рітвельда підтвердило кубічну 

симетрію і пр. гр. Fm 3 m цього твердого розчину NaH–NaF і розраховані 

значення періодів елементарної комірки становили 4,85 Å та 4,79 Å у випадку 

приготовлених композитів 9NaH–NaF–5MgB2 та 2NaH–NaF–1.5MgB2, 

відповідно, що добре узгоджуються з величинами для індивідуальних сполук 

NaH і NaF. 
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Рис. 6.9. Результати XRD-досліджень приготовлених композитів 2NaH–

NaF–1.5MgB2 (а) та 9NaH–NaF–5MgB2 (б). Пунктирними лініями показано 

позиції брегівських піків для індивідуальних сполук NaH і NaF, відповідно 

зеленим і розовим кольором.  
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Крім того, результати XRD підтвердили наявність в обох приготовлених 

композитах 9NaH–NaF–5MgB2 та 2NaH–NaF–1.5MgB2 сполуки MgB2, а також 

було ідентифіковано дифракційний пік невідомої сполуки при значенні q=3,08 

Å–1 (у випадку 9NaH–NaF–5MgB2). Додатково слід зауважити, що отримані 

дифракційні профілі для обох приготовлених композитів містять досить широкі 

піки, що свідчить про суттєве подрібнення таких сумішей під час механічного 

помолу.  

Морфологію приготовлених композитів оцінювали за допомогою SEM 

(рис. 6.10–6.11). Виявлено, що структура композиту 9NaH–NaF–5MgB2 є 

пористою з поодинокими агломерати розміром ≈300 мкм (рис. 6.10.а), які 

утворені з нанорозмірних частинок діаметром ≈40–60 нм (рис. 6.10.б).  

 

б 

а 

 

 

б 

 

Рис. 6.10. SEM зображення приготовленого композиту 9NaH–NaF–

5MgB2: збільшення у 50 (a) та 50 000 (б) разів. 
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Дещо іншою є морфологія приготовленого композиту 2NaH–NaF–1.5MgB2 (рис. 

6.11а). В цьому випадку сферичні агрегати були чітко виражені, а їх кількість 

була значно більшою і розмір складових частинок таких пористих агрегатів 

становив ≈20–35 нм (рис. 6.11б). 

 

а 

 

 

б 

 

Рис. 6.11 SEM зображення приготовленого композиту 2NaH–NaF–

1.5MgB2: збільшення у 50 (a) та 50 000 (б) разів. 

 

Тож спостереження методом SEM дають можливість зробити висновок, 

що приготовлені композити 9NaH–NaF–5MgB2 та 2NaH–NaF–1.5MgB2 є 

нанопористими матеріалами, в яких подрібнені, в результаті механічного 

помолу, частинки порошків є агреговані у більші за розміром утворення. Однак 

залишається невизначеним чи така пориста структура є стабільною для 

багаторазової реакції гідрування, коли взаємодія газоподібного водню з 

композитом передбачена при значно вищих значеннях Т. 

 



 251 

6.2.2 Продукти необоротної реакції гідрування 

Для приготовлених композитів 9NaH–NaF–5MgB2 і 2NaH–NaF–1.5MgB2 

первинну оцінку їх взаємодії з газоподібним воднем було проведено методом 

DSC (рис. 6.12). При цьому було вибрано два значення Р(Н2), а саме 2,5 і 5,0 

МПа. На всіх кривих DSC спостерігались два широкі ендотермічні піки з 

початком при ≈503 K та ≈573 K. Тому дослідження реакції гідрування для таких 

композитів було зосередженно при дещо вищому значенні Т, яке становило 598 

K. 
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Рис. 6.12. DSC-криві композитів 9NaH–NaF–5MgB2 та 2NaH–NaF–

1.5MgB2 у середовищі газоподібного водню при значенні Р(Н2)=2,5 і 5,0 МПа 

(sT = 5 К/хв). 

 

In situ XRD дослідження приготовлених композитів 9NaH–NaF–5MgB2 і 

2NaH–NaF–1.5MgB2 туж були проведені у водневій атмосфері (Р(Н2)=2,5 і 5,0 

МПа) в режимі нагріву від кімнатної температури до 598 К, з подальшим 

ізотермічним періодом при 598 K (рис. 6.13–6.14). Поява дифракційних піків 

гідриду NaBH4 у випадку 9NaH–NaF–5MgB2 спостерігалась при Т=523 

(Р(Н2)=2,5 МПа) або 498 K (Р(Н2)=5,0 МПа) (дифракційний профіль на рис. 6.13 

виділений оранжевим кольором). Крім того, при значенні Т близько 598 К 
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(Р(Н2)=2,5 МПа) або 573 К (Р(Н2)=5,0 МПа) утворювалася нова сполука 

NaMgH2F (дифракційний профіль на рис. 6.13 виділений зеленим кольором), 

кристалічна структура якої характеризується орторомбічною симетрією (пр.гр. 

Pnma) і дуже подібна до структури гідриду NaMgH3. 
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Рис. 6.13. Результати in situ XRD композиту 9NaH–NaF–5MgB2 при 

Р(Н2)=2,5 (а) і 5,0 МПа (б) в режимі нагріву від кімнатної температури до 598 К 

(sT = 5 К/хв) з подальшим ізотермічним витримуванням при цій температурі 

протягом 60 хв і швидким охолодженням до кімнатної температури. 

 



 253 

Зазаначемо, що у роботі [317] було показано, що сполука NaMgH2F є 

термодинамічно стабільною, а тому виділяє лише ≈2,5 мас.% Н2 під час 

термічного розкладу аж при Т>723 К. Після швидкого охолодження гідрованого 

композиту 9NaH–NaF–5MgB2 до кімнатної температури ніяких поліморфних 

перетворень чи появи нових кристалічних сполук ідентифіковано не було 

(дифракційний профіль на рис. 6.13 виділений синім кольором). Тож отримані 

експериментальні результати підтверджують той факт, що зростання значення 

Р(Н2) удвічі (від 2,5 до 5,0 МПа) під час гідрування композиту 9NaH–NaF–

5MgB2 призводить до зниження на 25 К температури, за якої починають 

утворюватися продукти (NaBH4 та NaMgH2F). 

Для композиту 2NaH–NaF–1.5MgB2 гідрид NaBH4 було ідентифіковано 

при значеннях Т=533 і 548 К, відповідно при значенні Р(Н2)=2,5 і 5,0 МПа 

(дифракційний профіль на рис. 6.14 виділений оранжевим кольором). 

Незалежно від величини Р(Н2) кристалічна сполука NaMgH2F з’являлась під час 

ізотермічних періодів при 598 К (дифракційний профіль на рис. 6.14 виділений 

зеленим кольором). Однак, на відміну від композиту 9NaH–NaF–5MgB2, було 

ідентифіковано також нову сполуку з основними піками при значеннях q=2,05, 

2,28 та 2,31 Å–1 (дифракційний профіль на рис. 6.14а виділений синім 

кольором). 

Тож, підсумовуючи, можна зробити висновок, що основними продуктами 

гідрування композитів 9NaH–NaF–5MgB2 і 2NaH–NaF–1.5MgB2 є кристалічні 

сполуки NaBH4 та NaMgH2F, а також якась невідома сполука (у випадку 2NaH–

NaF–1.5MgB2). Однак для обох композитів після реакції взаємодії з воднем не 

було знайдено гідриду MgH2. Такі результати дають підстави заперечити 

механізм гідрування за реакцією (6.4). Автори роботи [318] розрахували 

значення ΔmixHº при утворенні твердого розчину NaH–NaF, яке становить –2,0 

кДж/моль, і стверджують, що таке від’ємне значення може бути причиною 

дестабілізації сполуки NaH. Однак значення ΔfHº(NaH) і ΔfHº(NaF), які 

становлять, відповідно –56,4 [269] і –573,6 кДж/моль [319], підтверджують їх 
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високу термодинамічну стабільність, а тому дестабілізація сполуки NaH в 

результаті змішування є малоймовірною.  
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Рис. 6.14. Результати in situ XRD композиту 2NaH–NaF–1.5MgB2 при 

Р(Н2)=2,5 (а) і 5,0 МПа (б) в режимі нагріву від кімнатної температури до 598 К 

(sT = 5 К/хв) з подальшим ізотермічним витримуванням при цій температурі 

протягом 60 хв і швидким охолодженням до кімнатної температури. 

 

У роботі [281] було експериментально зафіксовано утворення сполук 

NaBH4, MgH2 і NaMgH3 як основних продуктів гідрування композиту 2NaH–

MgB2. Взаємодію з воднем проводили при Т=673 К і різному значенні Р(Н2), а 
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саме 5,0; 2,5 та 0,5 МПа, а кількість поглинутого водню при цьому відповідно 

становила 6,2; 3,8 та 0,2 мас.% Н2. Тож на основі результатів робіт [281] і [320] 

можна зробити висновок, що процес гідрування композиту 2NaH–MgB2 

проходить як мінімум у дві стадії: спочатку утворюються інтермедіати (поки 

що невідомі), які перетворюються при 603 К у NaMgH3, а потім при Т>653 К 

утворюється NaBH4. У випадку композитів 9NaH–NaF–5MgB2 і 2NaH–NaF–

1.5MgB2 механізм реакції взаємодії з воднем є, очевидно, інакшим. По-перше, 

повністю відсутня сполука MgH2, по-друге, замість NaMgH3 утворюється 

NaMgH2F, і, накінець, NaBH4 з’являється швидше ніж NaMgH2F. Такі 

результати добре узгоджуються з висновками недавньої роботи [314]. 

Для оцінки кількості поглинутого водню було отримано кінетичні криві 

реакції гідрування композитів 9NaH–NaF–5MgB2 і 2NaH–NaF–1.5MgB2 (рис. 

6.15–6.16). Розраховане згідно з рівнянням (6.4) теоретичне значення ГВСЄ для 

2NaH–MgB2 складає 7,8 мас.% Н2, тоді як для 9NaH–NaF–5MgB2 і 2NaH–NaF–

1.5MgB2, відповідно 7,6 і 7,1 мас.% Н2. Однак отримані на практиці значення 

ГВСЄ для досліджених потрійних композитів були в межах 4,2–4,8 мас.% Н2 

(рис. 6.15). 
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      Рис. 6.15. Кінетичні криві поглинання водню композитами 9NaH–NaF–5MgB2 

і 2NaH–NaF–1.5MgB2 отримані при значенні Р(Н2)=2,5 і 5,0 МПа (Т=598 К). 
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Такий експериментальний факт додатково підтверджує, що механізми 

гідрування потрійних композитів 9NaH–NaF–5MgB2 і 2NaH–NaF–1.5MgB2 та 

подвійного композиту 2NaH–MgB2 суттєво відрізняються. 

Отримані при Т=598 К ізотерми «тиск-склад» показують досить низьке 

значення Peq, а саме ≈0,2 і ≈0,8 МПа, відповідно для композиту 9NaH–NaF–

5MgB2 і 2NaH–NaF–1.5MgB2 (рис. 6.16). 
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Рис. 6.16. Ізотерми «тиск-склад» при Т=598 K композитів 9NaH–NaF–

5MgB2 і 2NaH–NaF–1.5MgB2. 

 

Такі експериментальні значення Peq добре узгоджуються з величиною 

отриманою для індивідуально сполуки NaBH4 (~0,25 МПа при 873 К [277]). На 

основі експериментально отриманих значень Peq можна зробити висновок, що 

низьке значення Р(Н2), але високе значення Тd слід очікувати для реакції 

розкладу гідрованих композитів 9NaH–NaF–5MgB2 і 2NaH–NaF–1.5MgB2. З 

іншої сторони, для реакції гідрування таких композитів достатньо застосувати 

значення Р(Н2) дещо вище за Peq, а варіюючи значення Т, можна привести 

вибірково одержати різні продукти (NaBH4 або NaMgH2F). 

Після вимірювання ізотерм «тиск-склад» для гідрованих композитів 

9NaH–NaF–5MgB2 і 2NaH–NaF–1.5MgB2 були проаналізовані їх FT-IR спектри 

на предмет можливих структурних змін в аніоні [BH4]
–. В спектрі чітко 
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простежуються характерні валентні моди зв’язку B–H (1000–1500 см–1) і 

деформаційні моди кута H–B–H (2000–2500 см–1) подібно як у роботі [321], 

(рис. 6.17). 
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Рис. 6.17. FT-IR спектри гідрованих композитів 9NaH–NaF–5MgB2 і 

2NaH–NaF–1.5MgB2, а також індивідуальної сполуки NaBH4. 

 

Отримані FT-IR спектри гідрованих композитів є дуже підібними до спектру 

індивідуального NaBH4. Жодних зміщень для характеристичних піків не було 

виявлено, що свідчить про відсутність можливого заміщення H→F всередині 

аніона [BH4]
–. Окрім того, заміщення самого аніона [BH4]

– на аніон F– теж не 

відбувається, оскільки жодних змін на FT-IR спектрах (як це було раніше 

експериментально показано у роботі [322] на прикладі заміщень [BH4]
–→Cl– чи 

[BH4]
–→ Br–) не було ідентифіковано. 

Морфологію прогідрованих композитів 9NaH–NaF–5MgB2 і 2NaH–NaF–

1.5MgB2 оцінювали за допомогою SEM (рис. 6.18). Для обох композитів після 

реакції гідрування слід відмітити значне спікання агрегатів утворених ще під 

час механічного помолу. Поверхня гідрованих композитів є дуже нерівномірна і 

виокремити якусь частинку хоча б на мікрорівні є практично неможливо. 
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Рис. 6.18 SEM зображення гідрованих композитів 9NaH–NaF–5MgB2 (a) 

та 2NaH–NaF–1.5MgB2 (б) (збільшення у 25 разів). 

 

6.3 Гідрування композитів 3CaH2–CaF2–4MgB2 і 9CaH2–CaF2–10MgB2 

[303, 304] 

На сьогодні об’єктом активних досліджень також є композит Ca(BH4)2–

MgH2 [323]. Механізм його розкладу досі не з’ясовано, тому реакцію розкладу 

прийнято записувати аналогічно як для уже вивчених РГК [324]: 

Ca(BH4)2 + MgH2 ↔ CaH2 + MgB2 + 4 H2.     (6.5) 

Розраховане за реакцією (6.5) теоретичне значення ГВСЄ становить 8,4 мас.% 

Н2, а ∆rHº=47,0 кДж/моль Н2, що відповідає значенню Peq≈0,1 МПа (при 408 К). 

Однак запропоноване рівняння реакції (6.5) на практиці не підтверджується. 

Більше того, різні дослідники часто зустрічаються з проблемою ідентифікації 

всіх продуктів реакції розкладу композиту Ca(BH4)2–MgH2. Аналіз результатів 

досліджень багатьох наукових груп приводить до висновку, що утворення 

термодинамічно стабільних інтермедіатів може бути основною причиною 
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повільного розкладу РГК, а також тільки часткової оборотності процесу. Щодо 

вивучення впливу добавок, то тут основну увагу було приділено фторидам, 

оскільки було практично доведено, що в їх присутності зростає швидкість та 

покращується оборотність процесу розкладу/гідрування [325]. У роботі [326] 

було запропоновано, що сполука CaF2 може взаємодіяти з Ca(BH4)2 з 

утворенням Ca(H1−хFх)2 (0x1) та CaB6 і, тим самим, дестабілізувати 

індивідуальний Ca(BH4)2, що зумовило активні дослідження композитів 

Ca(BH4)2–MgF2 [327] та 3CaH2–CaF2–4MgB2 [328, 329]. На сьогодні методом in 

situ XRD [303] не знайдено жодного іншого продукту реакції гідрування для 

композиту 3CaH2–CaF2–4MgB2, окрім Ca(BH4)2 та MgH2, хоча ряд 

дифракційних піків залишаються неідентифікованими. Крім того, після 

розкладу гідрованого композиту 3CaH2–CaF2–4MgB2 було підтверджено появу 

металічного магнію замість сполуки MgB2, а також виявлено невідому сполуку. 

Роль сполуки CaF2 у реакції гідрування потрійного композиту 3CaH2–CaF2–

4MgB2 тим більше залишається незрозумілою. Деякі роботи доводять 

утворення твердого розчину Ca(H1−хFх)2 (0x1) [330–332] пояснюючи цим 

підвищення оборотності процесу. У роботі [333] зроблено висновок, що 

гранули сполуки CaF2 можуть слугувати зародками (центрами кристалізації) під 

час росту ізоструктурної сполуки CaH2 і, навіть, впливати на механізм реакції. 

Тож в данному підрозділі наведено результати досліджень взаємодії з 

газоподібним воднем потрійних композитів 3CaH2–CaF2–4MgB2 [303] і 9CaH2–

CaF2–10MgB2 [304], а також проаналізовано знайдені нові продукти реакції 

гідрування. 

 

6.3.1 Продукти гідрування композиту 3CaH2–CaF2–4MgB2 

Отримані результати експериментів DSC [328] та in situ XRD [303] 

підтвердили, що значення Td композиту 3CaH2–CaF2–4MgB2 зменшується під 

час повторювання процесу гідрування-розкладу. При цьому ідентифікація 

деяких продуктів реакції гідрування чи розкладу досі не увінчалась успіхом. 

Основною проблемою автори роботи [328] називають наявність інтермедіатів, 
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які можуть накопичуватись або, навіть, взаємодіяти з іншими продуктами 

реакції. Очевидно, що наявність тих чи інших інтермедіатів залежить від умов 

проведення процесу, до того ж вони часто знаходяться в аморфному стані, що 

часто унеможливлює їх ідентифікацію як кристалічної сполуки. Тому було 

запропоновано використати для вивчення природи продуктів гідрування 

композиту 3CaH2–CaF2–4MgB2 методом XAS. 

На рис. 6.19 наведено спектри XAS К-рівня Бору для приготовлених 

методом механічного помолу (див. розділ 2.1.1) бінарних композитів Ca(BH4)2–

MgH2 та Ca(BH4)2–CaF2, а також деяких індивідуальних сполук, а саме 

вихідного Ca(BH4)2 та основних продуктів розкладу – Ca(BF4)2 і MgB2.  
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Рис. 6.19. Спектри XAS K-рівня Бору для приготовлених композитів 

Ca(BH4)2–MgH2 та Ca(BH4)2–CaF2, а також (у вставці) індивідуальних сполук 

Ca(BH4)2, Ca(BF4)2 і MgB2 для порівняння. 

 

Спектр Ca(BН4)2 характеризується т.зв. «білою» лінією при 193,2 еВ і дуже 

широким піком в інтервалі 195–205 еВ. Також знайдено слабкий сигнал при 

≈191 еВ, який було віднесено до атома Бору оточеного чотирма атомами 

Нітрогену у сполуці BN [334, 335]. За результатами цих робіт інтенсивний пік в 

інтервалі 192–194 еВ відповідає електронному переходу атома Бору з 

енергетичного рівня 1s на незаповнену 2pz орбіталь (т. зв. π*-резонанс), в той 
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час як широкий пік, який спостерігається при вищих значеннях енергії (>195 

еВ) – переходу з рівня 1s на незаповнений σ*. Такі спектральні характеристики 

узгоджуються з хімічною будовою Ca(BH4)2, де атом Бору оточений чотирма 

атомами Гідрогену у тетрагональній структурі. Спектр XAS індивідуальної 

сполуки Ca(BF4)2 якісно показав такі ж піки однак інтенсивність була значно 

вища, а позиції сигналів були зміщені у сторону менших значень енергії. 

Спектр XAS для чистої сполуки MgB2 має суттєві відмінності від спектрів 

Ca(BH4)2 чи Ca(BF4)2: він характеризується наявністю інтенсивного піку при 

192,2 еВ та широким піком, який починається при значеннях енергії >200 еВ. 

Спектри XAS приготовлених композитів Ca(BH4)2–MgH2 і Ca(BH4)2–CaF2 

містятть усі характеристичні піки Ca(BH4)2 однак вони дещо розширені, що 

підтверджує розпорядкування кристалічної структури під час механічного 

помолу. 

Спектри XAS для K-рівня Бору композиту 3CaH2–CaF2–4MgB2 після 

протягом двох циклів гідрування-розкладу показано на рис. 6.20. 
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Рис. 6.20. Спектри XAS K-рівня Бору для двічі гідрованого (1ab, 2ab) і 

розкладеного (1de, 2de) композиту 3CaH2–CaF2–4MgB2, а також механічно 

помелених (as milled) Ca(BF4)2 і композиту Ca(BH4)2–CaF2 для порівняння. 
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Для всіх таких спектрів характерна наявність прикрайового піку у позиції 191,5 

еВ, «білої лінії» при ~193 еВ та широкого піку вище 195 еВ. Водночас 

інтенсивність відповідних сигналів є дещо вища порівняно зі спектром 

приготовленого композиту Ca(BH4)2–CaF2, що наводить на думку про більшу 

координацію навколо атома Бору. У випадку можливого заміщення H→F 

всередині комплексного аніона [BH4]
– повинно було б відбутись зміщення 

позиції «білої лінії» у сторону менших значень енергії, як це було 

експериментально показано у роботі [293] на прикладі зв’язку між атомами 

Літію та Галогену. Однак, протягом двох циклів гідрування-розкладу 

композиту 3CaH2–CaF2–4MgB2 тільки мізерні зміщення можна відмітити після 

розкладу. Тож, можливо, що при виділенні газоподібного водню при 623 К 

імовірність заміщення H→F є вищою ніж при гідруванні композиту 3CaH2–

CaF2–4MgB2. 

Спектри XAS для K-рівня Кальцію гідрованого композиту 3CaH2–CaF2–

4MgB2, а також індивідуальних сполук Ca(BH4)2, Ca(BF4)2, CaF2 і CaH2 наведено 

на рис. 6.21. 
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Рис. 6.21. Спектри XAS К-рівня Кальцію гідрованого (1ab) композиту 

3CaH2–CaF2–4MgB2, а також індивідуальних сполук Ca(BH4)2, Ca(BF4)2, CaF2 і 

CaH2 для порівняння. 
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Спектр гідрованого композиту найбільш подібний до спектру Ca(BH4)2, що 

може слугувати підтвердженням гідрування композиту [336]. Прикрайовий пік 

при ≈4040 еВ відповідає переходу електрона з рівня 1s на 3d, який, згідно з 

роботою [337], не є забороненим тільки для нецетросиметричних 

кристалографічних позицій. Оскільки піки при ≈4060 і ≈4080 еВ, які характерні 

для індивідуальних сполук Ca(BF4)2 і CaF2, також знайдені у спектрі 

гідрованого композиту 3CaH2–CaF2–4MgB2, то можна припустити, що він поряд 

з Ca(BH4)2 місить також Ca(BF4)2 і залишок не до кінця прореагованого CaF2. 

Отже, шляхом порівняння спектрів XAS для К-рівня Кальцію можна дійти 

висновку, що крім основного продукту Ca(BH4)2, під час гідрування композиту 

3CaH2–CaF2–4MgB2 утворюється деяка кількість Ca(BF4)2 чи, навіть, сполук 

типу Ca(BH4–xFx)2 (0x4). 

Функції радіального розподілу атомів отроиманих методом Фур’є- 

перетворення спектрів XAS для K-рівня Кальцію гідрованого та розкладеного 

композиту 3CaH2–CaF2–4MgB2, а також індивідуальних сполук Ca(BH4)2, CaF2 і 

CaH2 наведено на рис. 6.22. Обидві сполуки CaF2 і CaH2 характеризуються 

піками, які відповідають тим самим атомарним відстаням між атомами (Ca–H 

чи Ca–F і Ca–Ca), однак амплітуда для CaF2 є більшою, оскільки важчі атоми 

Флуору продукують більш виразну осциляцію порівняно з найлегшими 

атомами Гідрогену. Для гідрованого та розкладеного композиту 3CaH2–CaF2–

4MgB2 амплітуда для відстані Ca–H є також значно більшою порівняно як для 

індивідуальної сполуки Ca(BH4)2, що вкотре доводить присутність атомів 

Флуору у першій координаційній сфері. В той же час, наявність атомів Кальцію 

на відстіні 3,3 Å від центрального атома Кальцію для композиту після першого 

гідрування не є характерною, що означає їх розподіл між двома позиціями – 

відстані 3,1 та 3,6 Å. Однак наступні цикли розкладу та гідрування при 623 K 

приводять до зростання інтенсивності піку для відстані Ca–Ca, яка становить 

3,3 Å, що може означати впорядкування локальної хімічної будови шляхом 

агрегації та росту зерен продуктів реакції. 
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Рис. 6.22 Функції радіального розподілу атомів отроиманих методом 

Фур’є- перетворення спектрів XAS для K-рівня Кальцію двічі гідрованого (1ab, 

2ab) та розкладеного (1de, 2de) композиту 3CaH2–CaF2–4MgB2, а також 

індивідуальних сполук Ca(BH4)2, CaF2 і CaH2 для порівняння. 

 

6.3.2 Взаємодія з воднем композиту 9CaH2–CaF2–10MgB2 

Потрійний композит 9CaH2–CaF2–10MgB2, у якому тільки десята мольна 

частка сполуки CaH2 замінена на CaF2, був вперше досліджений нами на 

предмет взаємодії з газоподібним воднем [304]. За Т=623 K і Р(Н2)=13 МПа 

експериментальні значення ГВСЄ становлять 6,8 та 5,6 мас.% Н2, відповідно 

для першого та другого циклу (рис. 6.23, криві 1, 2). Такі значення корелюють з 

величинами ГВСЄ, отриманими під час термічного розкладу гідрованого 

композиту при Т=623 K і Р(Н2)=0,01 МПа, а саме – 6,4 і 4,4 мас.% Н2, 

відповідно (рис. 6.23, криві 3, 4). Спостережуване зменшення 

експериментального значення ГВСЄ протягом циклювання може бути, на нашу 

думку, наслідком утворення досить стійких продуктів реакції гідрування, які 

термічно не розкладаються за зазначених умов, а також явищем агрегації 

частинок композиту. 
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Рис. 6.23. Кінетичні криві гідрування (1, 2) при Р(Н2)=13 МПа та розкладу 

(3, 4) при Р(Н2)=0,01 МПа потрійним композитом 9CaH2–CaF2–10MgB2 при 623 

К. 

 

Результати in situ XRD досліджень гідрованого композиту 9CaH2–CaF2–

10MgB2 в умовах нагрівання зразка від кімнатної температури до 598 К з 

подальшим ізотермічним витримуванням за цієї температури наведено на рис. 

6.24. Дифракційний профіль отриманий за кімнатної температури чітко 

підтверджує наявність кристалічних гідридів Ca(BH4)2, MgH2 та Ca4Mg3H14 у 

вихідному зразку. Крім того, було ідентифіковано дифракційні піки CaF2 та 

MgB2, які не прореагували, а також було знайдено неідентифікований пік при 

1,6 Å–1. Під час нагріванні гідрованого композиту 9CaH2–CaF2–10MgB2 в 

умовах динамічного вакууму Р(Н2)=0,01 МПа відбувався поліморфний перехід 

α→β для Ca(BH4)2 та утворювався CaH2 за Т=428 і 598 К, відповідно. Як і 

очікувалося, мало місце зростання інтенсивності дифракційних піків, які 

відповідають CaF2 та MgB2 і, в той же час, зменшення інтенсивності рефлексів 

Ca(BH4)2 і MgH2, що підтверджує протікання розкладу композиту. Протягом 

ізотермічного періоду усі дифракційні піки віднесені до Ca4Mg3H14, а також 

неідентифікований пік при 1,6 Å-1 повністю зникали. 
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Рис. 6.24. Результати in situ XRD гідрованого композиту 9CaH2–CaF2–

10MgB2 динамічному вакуумі в режимі нагріву від кімнатної температури до 

598 К (sT = 5 К/хв) з подальшим ізотермічним витримуванням при цій 

температурі протягом 60 хв. 

 

Отож, після термічного розкладу гідрованого композиту 9CaH2–CaF2–

10MgB2 було ідентифіковано такі кристалічні сполуки: CaH2, CaF2, MgB2, 

металічний магній (утворення якого пов’язано з частковим розкладом MgB2), 

домішки MgF2 і металічного заліза (внесені під час приготування композиту 

шляхом механічного помолу). Отримані експериментальні результати дають 

привід зробити припущення, що утворення сполуки Ca4Mg3H14 під час 

гідрування та металічного магнію під час термічного розкладу, відповідно може 

бути однією з причин зменшення оборотності процесу. Крім того, не можна 

виключати також утворення аморфного бору чи навіть Кальцій поліборату 

CaB12H12, які розглядались як основні причини зменшення значення ГВСЄ під 

час розкладу індивідуальної сполуки Ca(BH4)2, а також подвійних композитів 

Ca(BH4)2–MgH2 і CaH2–MgB2 [338–340]. 

Для детального аналізу продуктів гідрування та розкладу потрійного 

композиту 9CaH2–CaF2–10MgB2 було отримано високороздільні дифракційні 

профілі (рис. 6.25). Отримані дифрактограми дали змогу ідентифікувати 

додаткові домішки – оксиди Магнію та Кальцію, а також показали, що після 
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другого гідрування інтенсивність дифракційних піків пов’язаних з Ca4Mg3H14 

істотно зростає (рис. 6.25а, профіль 2). Серед продуктів розкладу не було 

ідентифіковано кристалічної сполуки Ca4Mg3H14, проте рефлекси невідомої 

сполуки та домішок MgO і CaO залишаються (рис. 6.25б, профілі 3 і 4). Такий 

факт наводить на думку, що саме утворення сполуки Ca4Mg3H14 поряд з 

домішками оксидів Магнію та Кальцію є причиною пониження оборотності 

процесу гідрування потрійного композиту 9CaH2–CaF2–10MgB2. 
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Рис. 6.25. Високороздільні X-променеві дифрактограми двічі (відповідно 

профіль 1 і 2) гідрованого (а) та двічі (відповідно профіль 1 і 2) розкладеного 

(б) композиту 9CaH2–CaF2–10MgB2. 
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На рис. 6.26 наведено результати XRD помеленого композиту 9CaH2–

CaF2, композиту 9CaH2–CaF2–10MgB2 після гідрування-розкладу, а також двох 

розкладених композитів 10Ca(BH4)2–9MgH2–MgF2 і 9Ca(BH4)2–Ca(BF4)2–

10MgH2. Після розкладу таких композитів сполуки CaH2 і CaF2 повинні бути 

основними продуктами. Однак на дифрактограмах розкладених композитів 

9CaH2–CaF2–10MgB2, 10Ca(BH4)2–9MgH2–MgF2 і 9Ca(BH4)2–Ca(BF4)2–10MgH2 

інтенсивність рефлексів CaH2 спадає, тоді як CaF2 – зростає.  
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Рис. 6.26. Високороздільні X-променеві дифрактограми помеленого 

композиту 9CaH2–CaF2 (а), композиту 9CaH2–CaF2–10MgB2 після гідрування-

розкладу (б), а також двох розкладених композитів 10Ca(BH4)2–9MgH2–MgF2 

(в) та 9Ca(BH4)2–Ca(BF4)2–10MgH2 (г). У випадках помеленого композиту 

9CaH2–CaF2 (а) та розкладеного композиту 9Ca(BH4)2–Ca(BF4)2–10MgH2 (г) 

дифрактограми уточнено методом Рітвельда (експериментальний (суцільна 

лінія) і розрахований (•) профілі). 

 

Крім того, методом Рітвельда було уточнено періоди елементарної комірки для 

сполук CaH2 (орторомбічна симетрія, пр. гр. Pnma) та CaF2 (кубічна симетрія, 
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пр. гр. Fm 3 m) у помеленому 9CaH2–CaF2 та розкладеному 9Ca(BH4)2–Ca(BF4)2–

10MgH2 композитах (табл. 6.1). 

 

Таблиця 6.1. 

Розраховані методом Рітвельда періоди елементарної комірки сполук CaH2  

(пр. гр. Pnma) та CaF2 (пр. гр. Fm 3 m) у відповідних композитах. 

Періоди елементарної  

комірки, Å 

Зразок 

 

CaH2 

 

CaF2 

Помелений композит 

9CaH2–CaF2 

a = 5,965(1) 

b = 3,606(1) 

c = 6,843(2) 

a= 5,472(1) 

Розкладений композит 

9Ca(BH4)2–Ca(BF4)2–10MgH2 

a = 5,994(2) 

b = 3,636(1) 

c = 6,877(2) 

a= 5,508(2) 

 

Табличні дані ICSD 

a = 5,899(1) 

b = 3,570(3) 

c = 6,769(1) 

a = 5,4712(4) 

 

Отримані результати розрахунків підтвердили розширення елементарної 

комірки для обох сполук у випадку помеленого композиту 9CaH2–CaF2, що 

можна пояснити впливом високоенергетичного механічного помолу. Водночас, 

на нашу думку, збільшений період елементарної комірки CaH2 та CaF2 для 

розкладеного композиту 9Ca(BH4)2–Ca(BF4)2–10MgH2 може бути свідченням 

часткового заміщення H→F для сполук загального складу Ca(H1−хFх)2 (0x1) 

[341]. 

У попередніх роботах [326, 327, 341] також було запропоновано 

утворення сполук Ca(H1−хFх)2 і їх розглядали як можливий шлях регулювання 

термодинаміки процесу розкладу РГК. З огляду на це, було обговорено 

можливість утворення сполуки CaF2-xHx, для якої значення ΔmixHº0 та сполуки 
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CaH2-xFx, для якої значення ΔmixHº>0. Термодинамічні розрахунки у роботі [341] 

довели, що власне вклад ΔmixHº змішування може бути суттєвим, в результаті 

чого Td досліджуваного композиту може зменшуватись. Такого висновку 

дійшли також автори роботи [326] для чистого Ca(BH4)2: 

3/2 Ca(BH4)2 + CaX2 ↔ 2 CaXH + 1/2 CaB6 + 5 H2,   (6.6) 

де X – атом Галогену. Однак утворення Ca(BH4)2 зі сполуки CaH2 є 

термодинамічно вигіднішим у порівняно з сполукою CaF2-xHx, що призводить 

до зменшення оборотності реакції (6.6). 

 

Висновки до розділу 6 

Для потрійного композиту LiH–LiF–MgB2 поглинання-виділення 

газоподібного водню є повністю оборотним процесом. При цьому досягається 

величина ГВСЄ (≈7,0 мас.% H2) близька для застосування цього матеріалу як 

ВАМ для ПЕ. Механізм реакції гідрування такого композиту можна розглядати 

як накладання двох процесів, а саме поглинання водню окремо подвійними 

композитами 2LiH–MgB2 [305] та 2LiF–MgB2 [287–289]. Аналіз композиту LiF–

LiBH4 методом 19F MAS NMR після його термічної обробки у середовищі 

водню чітко підтвердив існування сполук типу LiBH4-xFx (0x4). 

Основними продуктами гідрування потрійних композитів 9NaH–NaF–

5MgB2 та 2NaH–NaF–1.5MgB2 є кристалічні сполуки NaBH4 і NaMgH2F, тоді як 

гідриду MgH2 в реакційній суміші по закінченню процесу знайдено не було. 

Теоритично розраховане значення ГВСЄ цих композитів суттєво перевищує 

експериментальні величини, що свідчить про інший механізм гідрування 

потрійних композитів 9NaH–NaF–5MgB2 та 2NaH–NaF–1.5MgB2 порівняно з 

бінарним РГК 2NaH–MgB2. Дослідження морфології гідрованих композитів 

показало, що під час реакції гідрування має місце значне спікання агрегатів, 

утворених уже під час механічного помолу, яке поряд з утвореннями термічно 

стабільних, поки що неідентифікованих сполук зменшує оборотність 

гідрування-розкладу потрійних композитів. 
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Основним продуктом реакції гідрування потрійних композитів 3CaH2–

CaF2–4MgB2 та 9CaH2–CaF2–10MgB2 є Ca(BH4)2. Однак методом XAS було 

показано високу ймовірність утворення Ca(BF4)2, а також Ca(BH4–xFx)2 (0x4) у 

випадку гідрованого композиту 3CaH2–CaF2–4MgB2. Особливістю гідрування 

композиту 9CaH2–CaF2–10MgB2 є утворення поряд з кристалічним гідридом 

Ca(BH4)2 також MgH2 і Ca4Mg3H14. Наслідком накопичення двох останніх 

термодинамічних стабільних сполук, а також домішок MgO і CaO та сполук 

Ca(H1−хFх)2 (0x1) є зменшення оборотності реакції гідрування. 
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РОЗДІЛ 7 

ПЕРСПЕКТИВИ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Систематизуючи отримані результати дисертаційної роботи і порівнюючи 

їх з останніми науковими досягненнями, можна окреслити такі основні 

перспективи розвитку подальших досліджень. 

 

7.1 Нанокомпозити на основі Магній борогідриду [357] 

У роботі [343] зібрано останні досягнення щодо термічного розкладу та 

утворення Mg(BH4)2. Експериментальні результати робіт [61–65, 118, 344, 345] 

можна узагальнити трьома необоротними хімічними реакціями (табл. 7.1). Усі 

можливі проміжні продукти, такі як аморфні Магній поліборати (табл. А.2, 

Додаток А), при Т>723 К розкладаються з утворенням MgB2 та H2 як кінцевих 

продуктів. Водночас, зворотний ресинтез Mg(BH4)2 безпосередньо з продуктів 

його термічного розкладу ускладнений, саме утворенням таких інтермедіатів, 

особливо поліборанів [BnHn]
2– (8≤n≤12) «замкнутої» closo-структури. Навіть за 

високого значенні Р(Н2) (40 МПа) та помірної температури (543 К), коли 

продуктами розкладу Mg(BH4)2 було поглинуто приблизно ≈6,0 мас.% H2, 

утворюється термодинамічно досить стабільна сполука MgB12H12 [345]. До того 

ж, гідрування MgB2 на практиці може бути досягнуто тільки за високих значень 

Р(Н2) і Т (наприклад, 95 МПа і 673 К [77]), або за використання відомого РГК 

LiH–MgB2 [132]. 

 

Таблиця 7.1. 

Узагальнені експериментальні дані необоротного розкладу Mg(BH4)2. 

Т, К Стадія розкладу Mg(BH4)2 мас.%H2 

>623 6 Mg(BH4)2 → MgB12H12 аморф + 5 MgH2 + 13 H2  9,7 

>683 5 MgH2 → 5 Mg + 5 H2 3,7 

<853 5 Mg + MgB12H12 аморф → 6 MgB2 + 6 H2 1,0 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Boron
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Метод використання принципу нанообмеження під час розкладу та 

утворення Mg(BH4)2 був запропонований порівняно недавно [83]. У перших 

роботах активно застосували карбонові наноматеріали, наприклад пористий 

вуглець [81, 345], карбоновий аерогель [347], активований вуглець [348, 349], 

вуглецевий композит модифікований металічним нікелем [350], деякі MOК 

[351] і навіть графен [352]. Збільшуючи площу поверхні та ступінь 

дисперсності Mg(BH4)2, введенням його в об’єм нанориштування, а також 

зменшуючи довжину шляху дифузії для газоподібного водню, було досягнуто 

суттєве покращення кінетики його розкладу. Однак, ресинтез Mg(BH4)2 чи його 

композитів з продуктів їх термічного розкладу не увінчався успіхом. 

Аналіз літературних даних приводить до однозначного висновку, що 

карбонові наноматеріали не можуть бути ефективним нанориштуванням при 

оборотному розкладі Mg(BH4)2, оскільки експериментальні результати чітко 

свідчать про екзотермічну взаємодію між Mg(BH4)2 (або продуктами його 

розкладу) та вуглецевими нанотрубками чи їх композитами уже при 526 К [10]. 

Така хімічна реакція між Mg(BH4)2 і карбоновими наноматеріалами приводить 

до утворення продуктів, які, очевидно, змінюють механізм розкладу Mg(BH4)2. 

Водночас, запропоновані у дисертаційній роботі термодинамічно стабільні 

мезопористі оксиди Кремнію і Титану зарекомендували себе як ефективні 

нанориштування для Mg(BH4)2. Для таких нанообмежених композитів вперше 

на практиці показано можливість оборотного розкладу-ресинтезу Mg(BH4)2. 

Для подальших досліджень можна запропонувати приготування Mg(BH4)2 у 

вигляді наночастинок заданої форми та розміру, адже теоретичні розрахунки 

[353], неодноразово підтверджені на практиці, показують, що значення ΔmHº 

пропорційні розміру наночастинок. До того ж чим менший розмір, тим більш 

вражаючим є ефект форми (дизайну) наночастинок. Доведено, що за 

однакового діаметру наночастинок різної форми, найменше значення ΔmHº та 

ΔmSº є характерне для наночастинок, форма яких найбільш відрізняється від 

сферичної. Якщо розмір наночастинки є <2 нм, то для таких нанокластерів 

можна очікувати нових властивостей, включаючи кластерну 
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фотолюмінесценцію, підвищену каталітичну активність та ін. Водночас, що 

стосується приготування три-вимірних мезопористих матеріалів, то тут 

доцільно запропонувати їх синтез, використовуючи твердофазне спалювання та 

спалювання з розчину [355]. Зокрема, останній метод став дуже популярним 

для приготування наноматеріалів, які використовуються у пристроях для 

зберігання та перетворення енергії (батареї, суперконденсатори, сонячні та 

твердооксидні паливні елементи). 

Проведене у дисертаційній роботі детальне вивчення впливу різного роду 

добавок на розклад та утворення Mg(BH4)2 дає підстави зробити висновок, що 

навіть при незначній термічній обробці відбувається хімічна взаємодія між 

Mg(BH4)2 та більшістю добавок. Введення сполук Титану [92], Ni [132] чи 

інших перехідних металів [88–90, 356] на практиці дещо понижує значення Тd, 

борогідридів та РГК на їх основі, однак поведінка використаних добавок 

свідчить, що вони не є типовими каталізаторами. Однак доцільно провести 

пошук каталізатора серед боридів перехідних металів [357]. Тим не менше, 

було показано, що наночастинки металічного нікелю під час хімічної взаємодії 

між нанодисперсним MgH2 і газоподібним B2H6 в умовах нанообмеження 

змінюють основний продукт (з MgB12H12 на Mg(BH4)2) [81]. Це дає привід 

використовувати в подальших дослідженнях нанориштування модифіковані 

наночастинками перехідних металів, наприклад елементами групи Заліза. На 

практиці модифікація мезопористого оксиду Кремнію металічним нікелем уже 

знайшла використання як каталізатор при розкладі етанолу [358]. До того ж 

було доведено, що такий нікель-вмісний каталізатор приводить до утворення 

проміжних сполук етокси-похідних шляхом розриву зв’язків O–H, які далі 

розкладаються з утворенням вуглецю, Карбону (ІІ) оксиду, метану та водню. 

Додатково, у роботі [359] показано, що наночастинки металічного паладію 

введені у полімерні сітки на основі дендримерів поліамідаміну та 

поліпропіленіміну зарекомендували себе активними каталізаторами гідрування 

ненасичених вуглеводнів. Це вкотре доводить, що ефективні каталізатори для 

процесів виділення чи поглинання газоподібного водню повинні бути 
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приготовлені з перехідних металів у вигляді наночастинок, а ще краще 

нанокластерів. 

Підхід щодо використання РГК на основі Mg(BH4)2 не був так активно 

досліджений як, наприклад, для LiBH4, проте останні роботи у цьому напрямку 

підтверджують його доцільність (табл. 7.2). 

 

Таблиця 7.2. 

Експериментальні значення Td та ГВСЄ для РГК на основі Mg(BH4)2. 

РГК 
Розклад Ресинтез Літе- 

ратура Td, К ГВСЄ, мас.%H2 Td, К ГВСЄ, мас.%H2 

Mg(BH4)2–0.5 LiH 485 10.0 453 <4,0 [360] 

Mg(BH4)2–LiH–Al >523 8,0 623 4,5 [87] 

Mg(BH4)2–LiAlH4 423 11,0 623 5,0 [87] 

Mg(BH4)2–AlH3 403,8 11,9 623 2,0 [361] 

 

Зокрема, результати досліджень РГК Mg(BH4)2–AlH3 показали, що на практиці 

вже при 403,8 К можна досягнути значення ГВСЄ 11,9 мас.% H2, проте 

оборотно поглинути таку ж кількість водню поки що не вдається [361]. 

Очевидно, що AlH3 є надто нестабільним металічним гідридом, який 

розкладається до металічного алюмінію і газоподібного водню за Т<473 К. 

Тому пошук нових композитів на основі Mg(BH4)2 потрібно розширити з 

використанням термодинамічно стабільніших, хоча не надто стабільних як, 

наприклад, LiH чи NaH (ΔfHº = −181,6 та −113,0 кДж/моль, відповідно [244]) 

гідридів. Для РГК на основі Mg(B3H8)2 було зроблено висновок, що зі 

зростанням термодинамічної стабільності гідридів, наприклад MgH2 < NaH < 

LiH, оборотність реакції розкладу-ресинтезу для відповідних композитів 

зменшується в ряді Mg(B3H8)2–MgH2 > Mg(B3H8)2–NaH > Mg(B3H8)2–LiH [362]. 

До того ж, на практиці було показано, що при нагріванні суміші сольватованого 

Mg(B3H8)2∙2 ТГФ та MgH2 (r = 1:2) при 473 К і Р(Н2) = 5 МПа протягом 2 год 

можна отримати високий вихід основного продукту реакції – Mg(BH4)2. Такий 
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результат навіть перевершив попередній [65], отриманий для композиту 

Mg(B3H8)2–MgH2 без використання розчинника. Результати для Mg(B3H8)2∙2 

ТГФ–NaH та Mg(B3H8)2∙2 ТГФ–LiH (для обох r = 1:4) показали, що нагрівання 

таких композитів при 403 К і Р(Н2) = 5 МПа приводить до утворення сумішей 

двох продуктів: Mg(BH4)2 і Mg(B2H7)2 та Mg(BH4)2 і MgB12H12, відповідно [362]. 

Детальний аналіз продуктів реакції дозволив запропонувати такий механізм 

оборотної реакції (1.10): 

[BH4∙∙∙H2B–BH2]
– → [BH4]

– + H2B–BH2;     7.1 

MgH2 + 2 B2H4 + 2 H2 → Mg(B2H7)2;     7.2 

MgH2 + Mg(B2H7)2 → 2 Mg(BH4)2.      7.3 

У роботі [363] детальне дослідження продуктів розкладу Mg(BH4)2 при 

538 К було проведено протягом двох циклів розклад-ресинтез. Методом 11B 

NMR спектроскопії у розчині D2O показано, що тільки сполука Mg(B3H8)2 

приймає участь у процесі оборотного розкладу Mg(BH4)2 (табл. 7.3), що 

відповідає реакції (1.10).  

 

Таблиця 7.3. 

Продукти розкладу Mg(BH4)2 ідентифіковані за допомогою  

11B NMR спектроскопії у розчині D2O [65]. 

 

Матеріал 

Хімічний зсув, ppm 

–41,8 –30,6 –20,5 –17,3 –15,2 

Аніон поліборану 

[BH4]
– [B3H8]

– [B9H9]
2– [B11H11]

2– [B12H12]
2– 

Mg(BH4)2 + – – – – 

Mg(BH4)2 розкладений вперше + + + + + 

Утворення Mg(BH4)2 + – + + + 

Mg(BH4)2 розкладений вдруге + + + + + 

*Примітка: «+» означає присутність, а «–» – відсутність певного аніону 

поліборану. 
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Водночас, результати показують, що після другого розкладу Mg(BH4)2 значення 

ГВСЄ є ≈4,0 мас.%H2, що більше відповідає оборотній реакції (1.33) [114] з 

утворенням MgB4H10 ніж Mg(B3H8)2 згідно з реакцією (1.10) [65]. Крім того, на 

практиці було показано, що після утворення Mg(BH4)2 близько 28% атомів Бору 

залишаються в реакційній суміші у вигляді аморфних поліборанів, а MgH2 

майже повністю переходить в Магній оксид [363]. На нашу думку, саме це і є 

причиною зменшення ГВСЄ під час розкладу-ресинтезу Mg(BH4)2. На сьогодні 

продукти оборотного розкладу Mg(BH4)2 у температурному інтервалі 473–543 К 

остаточно не встановлені і це залишається чи не першочерговим завданням 

подальших досліджень. 

Сьогодні методи ідентифікації та основні характеристики поліборанів, 

починаючи від B2H6, [B3H8]
2− і аж до [B12H12]

2−, активно вивчають на практиці і 

теоретично [364]. Крім того, детальне дослідження всіх поліморфних 

модифікацій Mg(BH4)2 поглиблює розуміння локальної структури та орієнтації 

аніонів [BH4]
– [365]. Дослідження кристалічної структури борогідридів 

лужноземельних металів (Ca, Sr, Ba) та Mg надає можливість сформувати 

логічні закономірності будови таких комплексних сполук залежно від природи 

катіона. Наприклад, для Ba(BH4)2 недавно було знайдено чотири поліморфні 

модифікації, які підтверджені експериментально та DFT-розрахунками [366]. 

Для модифікації з орторомбічною симетрією (пр. гр. Pnnm) проведені для 

кімнатної температури розрахунки зображають Ba(BH4)2 комплекс Ba2+ з двома 

бідентатними і чотирма тридентатними лігандами [BH4]
–. Очевидно, що число 

координаційних місць, які займає ліганд у внутрішній координаційній сфері 

комплексу, може залежати як від поліморфної модифікації, так і від природи 

комплексоутворювача. Тому для зміни термічних властивостей Mg(BH4)2, а 

саме пониження значення Td, актуальним залишається часткове заміщення 

катіона Mg2+ на катіон перехідного металу з вищим значенням χp. Такі подальші 

дослідження дозволять створити надійну базу даних для повного опису 

механізму реакцій розкладу Mg(BH4)2 за заданих умов. 
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7.2 Нанокомпозити на основі Літій борогідриду  

Оскільки, на відміну від Mg(BH4)2, для LiBH4 експериментально 

підтверджено процес плавлення (Tm ≈550 К), то його інфільтрацію в об’єм 

нанориштування було запропоновано проводити методом розплаву. Результати 

дисертаційної роботи щодо інфільтрованих у вуглецеву матрицю АРФО чи 

АРФУ композитів 2LiBH4–MgH2 підтверджують позитивний вплив 

нанообмеження на кінетику їх реакції розкладу, в той час як жодного впливу на 

термодинаміку такої реакції не виявлено [248–251]. Отримані результати 

підтверджують висновки багатьох сучасних робіт про те, що вирішальною 

характеристикою для нанориштування є розмір та розподіл його пор для 

утримання в них реагуючих речовин, а не хімічний склад самого пористого 

матеріалу. 

В одній з останніх робіт присвячених дослідженню композиту 2LiBH4–

MgH2 показано, що інфільтрація тільки MgH2 в обвуглений крохмаль суттєво 

покращує значення ГВСЄ, а також кінетику реакції його розкладу-ресинтезу 

[367]. Пояснення цьому було знайдено при вивченні будови утвореного 

композиту. Зокрема, мікроструктурний аналіз показав, що ламельна структура 

обвугленого крохмалю служить не тільки каркасом для однорідно 

розподіленого MgH2, але також ефективно запобігає процесу агрегування та 

росту металічного магнію чи його гідриду. Власне утримання частинок 

Mg/MgH2 на нанорівні під час виділення та поглинання водню композитом 

2LiBH4–MgH2 і було основною причиною прискорення процесу розкладу-

ресинтезу. Тому виникає необхідність пошуку ефективних методів інфільтрації 

у нанориштування обох компонентів, причому у таке, яке б «задовольняло» як 

LiBH4 так і MgH2. Проте сьогодні ще досить велика кількість робіт напрямлена 

на детальне вивчення нанообмеження окремо для обох гідридів, зокрема для 

чистого LiBH4 [368-375]. Так, автори робіт [368, 369] стверджують, що 

оброблений фторидною кислотою графен чи, навіть, графіт можна успішно 

використовувати як нанориштування для LiBH4. Завдяки використанню 

флуорографену Тd була понижена на 120 К, а ЕA – на ≈50 кДж/моль. Оскільки 
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для флуорографіту площа поверхні є меншою, то вплив такого нанориштування 

є дещо менший. Було також озвучено висновок про можливий вплив заміщення 

аніону [BH4]
– на аніон F–, однак жодного підтвердження цьому не було надано. 

Крім того, залишається незрозумілим хімічний склад виділених газів під час 

розкладу LiBH4 нанообмеженого у такому нанориштуванні, адже разом з 

газоподібним воднем може виділятись і фтороводень. У роботах [370, 371] було 

досягнуто приблизно таких же значень Тd і ЕA для LiBH4 інфільтрованого у 

вуглецеві «нанофутляри». До того ж на практиці показано, що навіть механічна 

суміш LiBH4 і такого нанориштування може позитивно впливати на кінетику 

розкладу-ресинтезу Літій борогідриду.  

Перші спроби використання металевих нанориштувань для LiBH4 

розпочаті авторами робіт [372-375]. Зокрема при використанні як 

нанориштування нанопористого алюмінію (середній розмір пор >50 нм) 

отриманого спіканнм у динамічному вакумі [372], було досягнуто зменшення 

Тd(LiBH4) на 200 К. Однак, через досить великі розміри пор, стабільність такого 

композиту виявилась незначною. Тому автори роботи [372] активно працюють 

над вдосконаленням синтезу алюмінієвих нанориштувань і вже отримали 

зразки з загальною пористістю 44,6% і питомою площею поверхні ≈6-8 м2/г 

[373]. У роботі [374] було зроблено перші спроби синтезувати мезопористий 

магній. І хоча розподіл пор виявився досить широким (1-50 нм), інфільтрований 

у таке нанориштування LiBH4 розкладається вже при ≈373 К, що на 250 К 

нижче значення Тd для об’ємного аналога. Авторами роботи [375] було 

синтезовано Li3BO3, який формують плоскі частинки прямокутної форми 

розміром 100-200 нм, що хаотично скріплені у структуру з розміром пор <50 

нм. Для інфільтрованого у такі пори LiBH4 зменшення температури розкладу 

Тd=205 К (порівняно з об’ємним аналогом). Успішно апробований як 

нанориштування для LiBH4 також пористий композит ZnO/ZnCo2O4 з середнім 

розміром пор ~8 нм [376]. До того ж, стабільність Li3BO3 чи ZnO/ZnCo2O4 під 

час 5-ти циклів розкладу-ресинтезу є дуже висока. Це вкотре доводить, що 

інкапсуляція LiBH4 у неорганічні мезопористі матеріали з середнім розміром 
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пор <50 нм призводить до підвищення швидкості процесу, а зменшення розміру 

пор може призвести до одержання стабільнішого композиту під час повторення 

оборотної реакції розкладу. 

Вивчення впливу різного роду добавок на реакцію розклад LiBH4 чи 

композитів на його основі залишається незавершеним і сьогодні. Останні 

експериментальні роботи підтверджують позитивний ефект Титан (ІІІ) хлориду 

[377] і Бор нітриду [378, 379]. Однак не до кінця зрозумілою є причина 

прискорення – малий розмір кристалітів (≈5 нм) і велика питома поверхня (≈15 

м2/г) [377], чи поляризаційна взаємодія між В–Н і В–N зв’язками [379]. 

Теоретичні розрахунки показують, що послаблення ковалентного зв’язку В–Н 

відбувається через утворення нового зв’язку Ме–Н (Ме = Ті, Al), а також 

металічного характеру композиту LiBH4–Ме [380, 381]. Крім того, якщо 

теоретично застосувати деформацію стиснення чи розтягу кристалічної 

структури LiBH4, то згідно з результатами розрахунків, значення ∆dHº та 

енергетичні бар’єри для різних механізмів реакції розкладу зменшуватимуться 

пропорційно прикладеній деформації [382]. Тому на практиці почали 

застосовувати різного роду нанотехнології, щоб отримати синергетичний 

еффект від каталізу, наприклад Титан (ІІІ) хлоридом, та нанообмеження. До 

того ж, такий підхід використовують не тільки щодо LiBH4, але й для LiAlH4 

[383] і NaAlH4 [384]. Зокрема у роботі [383] отримані з колоїдного розчину 

наночастинки LiAlH4 були покриті металічним титаном шляхом хімічного 

відновлення на їх поверхні прекурсора TiCl3 у розчині пентану: 

3 LiAlH4 + TiCl3 → 3 LiCl + Ti + 3Al + 6 H2.    (7.1) 

Такі наночастинки LiAlH4 на практиці вдалось розкласти при Т 393 К і 

отримати значення ГВСЄ ≈5,7 мас.% Н2. До того ж, механізм розкладу такого 

нанокомпозиту виявився одностадійним: 

LiAlH4 → Al + LiH + 
3

2
 H2,       (7.2) 

на відміну від трихстадійного процесу розкладу для об’ємного LiAlH4. У роботі 

[384] у АРФО спочатку було інфільтровано з розчину нанокристалічний TiCl3, а 
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потім NaAlH4 розплав. Розклад такого нанокомпозиту починався уже при 306 К, 

а максимальна швидкість виділення водню спостерігалась при 398 К. Такі 

результати вкотре підтверджують доцільність використання каталізатора та 

нанориштування для ефективного впливу на термодинамічну стабільність та 

швидкість розкладу LiBH4. 

Синтез Літій борогідридофторидів LiBH4-xFx (0x4), вдалось детально 

проаналізувати авторам роботи [385]. Для цього використали такі 

співвідношення реагентів, у яких 1 атом Флуору припадає на 3 (заміщення 

H→F на 25%), або ж на 9 атомів Гідрогену (заміщення H→F на 10%). На 

практиці було досліджено фізичну суміш порошків LiBH4 та LiBF4 за кімнатної 

температури, а суспензія триетиламіну тригідрофториду Et3N·3HF та LiBH4 при 

248 К. На основі спостережень механізм заміщення і розкладу для LiBH4-xFx 

(0x4) було описано такими хімічними реакціями: 

3 LiBH4 + LiBF4 → 4 LiBH3F;       (7.3) 

4 LiBH3F → 4 LiF + 2 B2H6;       (7.4) 

B2H6 + 3 LiBH4 → 1/5 Li2B12H12 + 13/5 LiBH4 + 13/5 H2.  (7.5) 

Однак такі реакції підтверджено тільки для приготовлених сумішей 

порошків LiBH4–LiBF4, тоді як для суспензії вдалось тільки ідентифікували 

новий продукт – LiBH3F. Значення Тd цієї сполуки становить близько 353 К, що 

у чотири рази менше ніж для LiBH4 чи LiBF4. Однак серед продуктів розкладу 

LiBH3F немає газоподібного водню, тому детальне вивчення термодинаміки та 

кінетики реакції (7.4) буде, очевидно, предметом подальших активних 

досліджень. Автори роботи [385] спостерігали аномальні інтенсивності 

високотемпературної фази β-LiBH4 та зміну інтенсивності тільки частини з них 

дифракційних піків аж до повного її зникнення в результаті розкладу. Власне це 

і було доказом появи сполук LiBH4-xFx (0x4), які розкладались швидше ніж 

LiBH4 чи LiBF4. Тож було запропоновано, що заміщення H→F у Літій 

борогідриді відбувається шляхом рівномірного розподілу атомів Флуору у 

позиціях атомів Гідрогену для аж до утворення стехіометричної сполуки 

LiBH3F. Уточнення методом Рітвельда додатково підтвердило, що атоми 
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Флуору демонструють селективну манеру заміщення, а саме привілейовано 

заповнюють позиції атомів Гідрогену H1, але не позиції H2. На сьогодні це 

найбільш вражаючий приклад дестабілізації Літій борогідриду, яка виконана на 

практиці. До того ж суспензії Et3N·3HF та LiBH4 напряму екзотермічно 

продукують LiBF4 і LiBH4-xFx (0x4). Тому отримана таким методом сполука 

LiBH3F дуже нестабільна і розкладається уже за кімнатної температури.  

У роботі [386] було розглянуто дестабілізацію Літій борогідриду у іонних 

рідинах (ІР) на прикладі 1-бутил-3метилімідазол bis(трифлуорометилсульфаніл) 

аміду (bmimNTf2). Композит LiBH4–bmimNTf2 починав розкладатись уже при 

355 К, а при 435 К уже досягалося значення ГВСЄ 13,2 мас.% Н2, що складає 

71% від сумарного вмісту водню у LiBH4. Така екзотермічна реакція розкладу 

LiBH4 у ІР пояснена дестабілізацією за рахунок сприятливого переносу заряду 

від аніону [BH4]
− до катіону ІР, що є у відповідності зі встановленим правилом 

стабільності металічних борогідридів. Після розкладу борогідриду Літію іонна 

рідина bmimNTf2 залишається незмінною, що дозволяє її повторне 

використання. Як свідчить аналіз основних підходів до дестабілізації LiBH4 – 

метод РГК [132, 133], використання добавки [387] та ІР [386] (див. табл. 7.4). 

 

Таблиця 7.4. 

Продукти реакції розкладу а також значення Тd і ∆dHº 

для композитів на основі LiBH4. 

Композит 

на основі LiBH4 
Продукти розкладу Тd, К 

∆dHº, 

кДж/моль H2 

Літе- 

ратура 

LiBH4 LiH + B + 3/2 H2 680 68,6 [121] 

6 LiBH4 + CaH2 6 LiH + CaB6 + 10 H2 623 47,0 [133] 

2 LiBH4 + MgH2 2 LiH + MgB2 + 4 H2 543 40,5 [132] 

3 LiBH4 + TiF3 3 LiF + TiB2 + B + 6 H2 542 39,1 [387] 

LiBH4–bmimNTf2 LiBH1.16 + 1.42 H2 435 –138,3 [386] 
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Тільки у випадку LiBH4–bmimNTf2 значення ∆dHº є від’ємним, що підтверджує 

екзотермічний розклад Літій борогідриду у таких умовах. Тож запропонований 

у роботі [386] підхід має велику перспективу і повинен пройти апробацію на 

інших прикладах ІР. 

Часткове заміщення катіона у металічних борогідридах також є 

ефективним методом керування їх термодинамічної стабільності [388], яке стає 

все більш популярним для практичного застосування [389]. Зокрема, подвійні 

катіонні борогідриди MLim−n(BH4)m (M=Zn, n=2; M=Al, n=3; M=Zr, n=4; n≤m) 

вперше були вивчені у роботі [388]. Виявлено, що сполуки ZnLi(BH4)3 та 

AlLi(BH4)4 при нагріванні диспропорціонують на LiBH4 і, відповідно, Zn(BH4)2 

чи Al(BH4)3, але ніякого диспропорціонування не було зафіксовано для 

ZrLim−4(BH4)m (m=5; 6). Значення Td(ZrLim−4(BH4)m) поступово зростає від 440 до 

650 К при збільшенні m від 4 до 6. Слід згадати, що термодинамічна 

стабільність борогідридів M(BH4)n (M = Li, Na, K, Mg, Sc, Cu, Zn, Zr, Hf; n = 1–

4) була передбачена теоретичними розрахунками [192]. Отримані розрахунки 

доводять, що зв’язок між Mn+ і [BH4]
− є іонним, а перенесення заряду від M до 

комплексного ліганда [BH4] є відповідальним за стабільність сполуки M(BH4)n. 

Тому термічний розклад борогідридів лужних металів (Li, Na, K) призводить до 

утворення стабільних гідридів (відповідно LiН, NaН, KН), тоді як, наприклад, 

Zn(BH4)2 розкладається до металічного цинку через нестабільність ZnH2. 

Порівняно з Літій борогідридом термодинамічно менш стабільний Калій 

борогідрид привертає все більшу увагу дослідників. Розрахунки значення ΔrGº 

підтверджують, що розклад KBH4 може відбуватись з утворенням KН тільки за 

Т≤673 К, а при вищих температурах термодинамічно вигіднішим є утворення 

металічного калію [390]: 

KBH4 → K + B + 2 H2.       (7.6) 

Для покращення кінетики розкладу KBH4 було використано добавку 

ZrCl4, яка диспропорціонувала з утворенням ZrCl3 та металічного цирконію при 

механічному помолі. Порівняно з чистим KBH4, який неможливо повністю 

розкласти при 873 К, приготовлений композит KBH4–ZrCl4 починає 
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розкладатися при 623 К. Розраховане значення ЕА для розкладу такого 

композиту становить ≈162 кДж/моль, що на 112 кДж/моль менше порівняно з 

індивідуальним KBH4. Однак поведінка добавки ZrCl4 під час розкладу-

ресинтезу KBH4 залишається не зрозумілою. Імовірно, подібно як у роботі 

[356], ZrCl3 чи металічний цирконій (продукти диспропорціонування ZrCl4) 

можуть хімічно взіємодіяти з KBH4, утворюючи KCl та ZrB2, чи лише ZrB2, 

відповідно. 

Недавня спроба синтезу біметалічного KEr(BH4)4 була успішно завершена 

шляхом механічного помолу Er(BH4)3 та KBH4 [391]. Термічний розклад при 

573 К попередньо відпаленого (при 348 К) такого комплексного борогідриду 

(KEr(BH4)4 переходить в аморфним стан при Т 343 К і приводить до утворення 

ErH3 та KBH4. Тож результати дисертаційної роботи щодо Калій 

борогідридофторидів та синтез біметалічного KEr(BH4)4 [391] є першими 

спробами дестабілізації KBH4 шляхом часткового заміщення H→F всередині 

аніона [BH4]
– чи заміщення 3K+→Er3+, відповідно. Додаючи дослідження для 

пошуку ефективного каталізатора розкладу KBH4, такі подальші роботи мають 

не меншу перспективу порівняно з LiBH4. 

Результати дисертаційної роботи щодо дослідження потрійних 

композитів МH–МF–MgB2 (М = Li, Na, Ca) виявились доволі складними для 

розуміння механізму їх термічного розкладу. Тому детальне вивчення 

можливих бінарних композитів, виходячи з складної потрійної системи, може 

бути попереднім раціональним рішенням. Наприклад, для потрійного 

композиту 3LiBH4–Er(BH4)3–3LiH було знайдено єдину оборотну реакцію, яка є 

відповідальною за розклад цілого композиту [392-394]: 

4 LiBH4 + ErH3 ↔ 4 LiH + ErB4 + 7.5 H2.    (7.7) 

Нещодавно були розраховані методами ab initio та CALPHAD і 

підтверджені на практиці термодинамічні властивості потрійної системи 

LiBH4–NaBH4–KBH4 [395]. Теоретично було передбачено кінцеві продукти 

взаємодій в окремих подвійних композитах LiBH4–NaBH4, LiBH4–KBH4 та 

NaBH4–KBH4 і побудовано відповідні бінарні фазові діаграми. Подібно до 
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KBH4 [390], для підвищення швидкості розкладу NaBH4 також було 

використано добавку ZrCl4, яка диспропорціонувала при механічному помолі з 

утворенням ZrCl2 та металічного цирконію [396]. Подвійні композити LiBH4–

Ca(BH4)2 різного складу були інфільтровані у карбонові нанориштування і 

дослідженні на предмет їх розкладу [397–398]. При цьому значення ЕА для 

такого композиту зменшувалось на 48 і, навіть 74 кДж/моль [397]. Було 

зроблено висновок, що активоване газоподібним СО2 карбонове 

нанориштування є більш інертне і може забезпечити кращу кінетику і вищу 

стабільність під час циклів розклад-ресинтез композитів, а також досягнення на 

практиці значень ГВСЄ ≈12 мас.% Н2. Однак незрозумілим залишається вміст 

та подальша доля СО2 під час активації нанориштування. Додатково до впливу 

нанориштування, у роботі [398] було виявлено та досліджено кінетичний ефект 

добавки NbF5, яка, взаємодіючи з борогідридом, утворює CaF2 та NbB2, де 

останній власне і є каталізатором процесу розкладу. 

 

7.3 Сучасні тенденції зберігання водню [404] 

Потенційні ВАМ можна умовно класифікувати згідно з типом 

зв’язування водню у матеріалі [399]: інтерметалічні гідриди, комплексні 

гідриди, солеподібні гідриди і нанопористі адсорбенти. Більшість 

інтерметалічних гідридів, наприклад добре відомі LaNi5 чи TiFe, можуть 

оборотно абсорбувати водень за умов навколишнього середовища, 

демонструючи значення ГВСЄ близько 2–3 мас.% Н2. Серед комплексних 

гідридів, таких як алюмогідриди, борогідриди та аміди лужних та 

лужноземельних металів, можна виділити два яскраві представники: Mg(BH4)2 і 

LiBH4. Перший – на сьогодні єдиний комплексний гідрид, який характеризується 

оборотним розкладом у температурному інтервалі 473–523 К, другий – залишається 

привабливим через найбільше значення ГВСЄ серед усіх комплексних гідридів. 

Результати дисертаційної роботи є достатньо переконливими, що подальші успішні 

дослідження щодо збільшення швидкості розкладу та послаблення 

термодинамічної стабільності Mg(BH4)2 та LiBH4 чи їх композитів можуть 
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привести до створення на їх основі ефективних ВАМ для ПЕ [400–402]. Найбільш 

яскравим представником солеподібних гідридів насьогодні є MgH2. Він 

характеризується значенням ГВСЄ ≈6,7 мас.% Н2, однак при Td≥570 К. І, нарешті, 

нанопористі матеріали, які охоплюють цеоліти, карбонові матеріали, МОК і 

органічні полімери [403–404]. Такі матеріали характеризуються високим 

значенням питомої площі поверхні (4000–4500 м2/г) і адсорбують газоподібний 

водень на молекулярному рівні. Однак достатньо високе значення ГВСЄ (6–7 

мас.% Н2) для таких матеріалів можливе тільки при низьких температурах (77 К). 

За кімнатної температури і Р(Н2)=20 МПа нанопористі матеріали, як правило, 

показують значення ГВСЄ ≤2 мас.% Н2, однак вони характеризуються суттєвою 

перевагою – швидким виділенням водню і повною оборотністю процесу 

десорбції-адсорбції водню. 

Тож, з огляду на переваги та недоліки описаних вище груп матеріалів, можна 

зробити висновок, що насьогодні пошук ефективних ВАМ для ПЕ найбільш 

перспективно продовжувати у двох напрямках: 1) створення цілком нових 

матеріалів; 2) використання нанотехнологій до відомих комплексних і 

солеподібних гідридів. 
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ВИСНОВКИ 

 

В роботі розв’язано важливу фундаментальну проблему встановлення 

механізмів розкладу-ресинтезу нанокомпозитів на основі борогідридів Магнію 

та Літію і створено наукові засади нових експериментальних підходів 

формування наноструктурованих водень-акумулюючих матеріалів, 

використовуючи принцип нанообмеження. 

1. Експериментально доведено, що введення борогідридів чи реакційних 

гідридних композитів на їх основі у нанориштування різної природи є 

ефективним підходом до суттєвого пониження температури розкладу 

композиційних матеріалів, а також підвищення швидкості та ступеня 

оборотності розкладу-ресинтезу: 

− на прикладі γ-Mg(BH4)2 запропоновано та реалізовано введення 

борогідридів у нанориштування шляхом інфільтрації розчину. За 

використання мезопористого кремнезему та TiO2 (анатаз) як нанокаркасів 

вперше досягнуто повної оборотності розкладу-ресинтезу Магній 

борогідриду. Виявлено, що температура розкладу нанокомпозитів на 

основі нанообмежених борогідридів Магнію суттєво зменшена (на 84 та 

343 К для композитів α-Mg(BH4)2–SiO2 та α-Mg(BH4)2–TiO2, відповідно) 

порівняно з об’ємними аналогами; 

− показано, що результатом введення реакційного гідридного композиту 

LiBH4–MgH2 в інертні вуглецеві нанориштування (резорцин-

формальдегідний (АРФО) та резорцин-фурфурольний (АРФУ) аерогелі) 

шляхом інфільтрації розплаву є збільшення у два рази швидкості 

розкладу. Вперше для композитів 2LiBH4–MgH2–АРФО та 2LiBH4–

MgH2–АРФУ було проведено чотири цикли розкладу-ресинтезу та 

показано практично повну оборотність процесу; 

− встановлено, що швидкість розкладу-ресинтезу введених у 

нанориштування борогідридів чи реакційних гідридних композитів на 

їхній основі головно визначається питомим об’ємом пор нанокаркасу, 
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тоді як оборотність та температура розкладу-ресинтезу – їхнім 

розподілом за розмірами (що визначає розмір гранул компонентів 

композиту), але практично не залежить від хімічного складу 

нанориштування; 

− виявлено, що інфільтрація у нанориштування розчинів має певні переваги 

перед інфільтрацією розплавів з огляду на лише часткове заповнення пор 

нанокаркасу борогідридом чи його композитом, що полегшує рух 

газоподібних продуктів під час розкладу-ресинтезу, забезпечуючи тим 

самим вищу оборотність процесу; 

− аналіз отриманих експериментальних результатів свідчить, що 

пришвидшення розкладу нанообмежених композитів (зокрема 2LiBH4–

MgH2–АРФО і 2LiBH4–MgH2(ДБМ)–АРФО) відбувається за розрахунок 

зменшення енергії активації, тоді як жодних змін у термодинаміці такої 

реакції не спостерігається. 

2. Використовуючи сучасні фізико-хімічні методи досліджень (головно Х-

променеву дифракцію та спектральні методи) з’ясовано механізми 

розкладу-ресинтезу досліджених нанокомпозитів (в деяких випадках 

частково): 

− встановлено, що для нанокомпозитів на основі γ-Mg(BH4)2 в 

температурному інтервалі 483–537 К, основним продуктом розкладу є 

аніон [B3H8]
–, проте під час ресинтезу спостерігається значне зменшення 

його кількості та утворюються стійкі поліборани типу (BnHn)
2– (n=10; 12). 

Загалом оборотний розклад-ресинтез таких композитів при Т=544 К 

можна описати рівнянням Mg(BH4)2 ↔ 1/3 Mg(B3H8)2 аморф + 2/3 MgH2 + 

2/3 H2, тоді як паралельні необоротні реакції, які продукують вищі 

поліборани – n/2 Mg(BH4)2 → MgBnHn + (n/2–1) MgH2 + (n+1) H2; 

− механізм розкладу об’ємного композиту 2LiBH4–MgH2 відповідає двом 

послідовним стадіям процесу (MgH2 ↔ Mg + H2 та LiBH4 + 
2

1
Mg ↔ LiH + 
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2

1
MgB2 + 

2

3
H2), тоді як у випадку нанообмежених композитів 2LiBH4–

MgH2–АРФО та 2LiBH4–MgH2–АРФУ ці стадії протікають паралельно; 

− з’ясовано механізм гідрування-дегідрування потрійного композиту LiH–

LiF–MgB2, який можна розглядати як накладання двох процесів, а саме 

поглинання водню окремо подвійними композитами 2LiH–MgB2 та 2LiF–

MgB2. Окрім того, показано повну оборотність гідрування-дегідрування 

такого композиту відповідно при 663 K (Р(Н2)=6 МПа) та 693 K 

(Р(Н2)=0,5 МПа) з досягненням величини ГВСЄ ≈7,0 мас.% H2; 

− вперше двостадійним методом механо-хімічного помолу синтезовано 

потрійні композити 9NaH–NaF–5MgB2 та 2NaH–NaF–1.5MgB2. Показано, 

що основними продуктами їх гідрування є кристалічні NaBH4 і NaMgH2F, 

тоді як гідрид MgH2 в реакційній суміші не знайдено. Теоретично 

розраховане значення ГВСЄ суттєво перевищує експериментальні 

величини, що свідчить про інший (поки що не до кінця з’ясований) 

механізм гідрування-розкладу цих потрійних композитів порівняно з 

бінарним композитом 2NaH–MgB2; 

− ідентифіковано продукти гідрування потрійних композитів 3CaH2–CaF2–

4MgB2 та 9CaH2–CaF2–10MgB2. Для гідрованого композиту 3CaH2–CaF2–

4MgB2 основним продуктом є Ca(BH4)2, однак вперше було показано 

високу імовірність утворення Ca(BF4)2, а також Ca(BH4–xFx)2 (0x4). 

Особливістю гідрування композиту 9CaH2–CaF2–10MgB2 є утворення 

поряд з кристалічним Ca(BH4)2 також MgH2 та Ca4Mg3H14. Наслідком 

накопичення термодинамічних стабільних двох останніх сполук, а також 

Ca(H1−хFх)2 (0x1) є зменшення оборотності процесу; 

3. З’ясовано, що механізми розкладу-ресинтезу індивідуальних борогідридів та 

їх реакційних гідридних композитів головно визначаються умовами 

приготування та розкладу-ресинтезу: 

− з’ясовано, що для створення високоефективних оборотних реакційних 

гідридних композитів на основі борогідридів необхідно таким чином 
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підбирати умови їх розкладу-ресинтезу, щоб уникнути спікання агрегатів 

(утворених уже під час механічного помолу), а також утворення надто 

стабільних продуктів, якими є, зокрема, вищі поліборани, 

інтерметалічний гідрид Ca4Mg3H14 чи змішаний гідридофторид NaMgH2F; 

− вперше на прикладі мікро- та нанодисперсних добавок TiO2 і MoO3 

експериментально показано позитивний вплив зростання дисперсності 

добавок та зменшення аморфізації γ-Mg(BH4)2 на швидкість оборотного 

розкладу Магній борогідриду. Для композиту γ-Mg(BH4)2–TiO2 повна 

десорбція-абсорбція водню при Т=544 К відбувається протягом ≈70 год з 

величиною оборотної ГВСЄ ≈2,4 мас.% H2; 

− Показано, що за високих температур зростає ймовірність побічних 

процесів під час розкладу нанокомпозитів на основі борогідридів. 

Зокрема, аналіз газів, які виділяються під час розкладу введеного у 

мезопористий анатаз α-Mg(BH4)2 з його розчину у диетиловому етері, 

підтвердив виділення чистого водню тільки при Т<500 К, тоді як при 

вищих температурах утворюється суміш газів (Н2, В2Н6 і СО); 

4. Серед бінарних сполук Нікелю, Кобальту та Титану проведено 

систематичний пошук ефективних добавок, введення яких могло б 

пришвидшити розклад-ресинтез нанокомпозитів на основі борогідридів 

Магнію та Літію, а також підвищити оборотність процесу: 

− з’ясовано, що в умовах розкладу-ресинтезу для приготовлених 

нанокомпозитів γ-Mg(BH4)2–Niдоб (Niдоб = Niнано, NiCl2, NiF2) та γ-

Mg(BH4)2–Coдоб (Coдоб = CoF3, CoCl2, Co3O4) відповідні добавки є 

нестабільними, перетворюючись у аморфні сполуки Ni3B та Co2B, 

відповідно. Суттєвого впливу на швидкість та оборотність розкладу-

ресинтезу цих композитів добавками на основі Нікелю та Кобальту не 

спостерігалось; 

− експериментально підтверджено позитивний вплив добавок сполук 

Титану на швидкість розкладу композитів 2LiH–MgB2–0.1Tiдоб (Tiдоб = 

TiF4, TiO2, TiN, TiC). В умовах проведення розкладу-ресинтезу (Р(Н2)=5 
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МПа, Т=623 К та Р(Н2)=0,5 МПа, Т=653 К, відповідно) композитів 

доброю стабільністю характеризуються добавки TiO2, TiN та TiC, тоді як 

добавка TiF4 перетворюється у LiF та TiB2. Утворення останнього сприяє 

гетерогенній нуклеації MgB2 і зростанню площі міжфазної межі 

LiBH4/MgH2 в результаті утворення дрібніших зерен. Найбільший вплив 

добавки на кінетику поглинання/виділення газоподібного водню виявлено 

для композиту 2LiH–MgB2–0.1TiO2 (12/8 год для завершення процесу 

проти 20/120 год без каталізатора). При цьому високе значення ГВСЄ 

(≈8,1 мас.% Н2) досягалося протягом кожного з п’яти здійснених циклів 

розкладу-ресинтезу. 

5. Вперше здійснено на практиці та підтверджено сучасними методами 

часткове заміщення атомів Гідрогену на Флуор в аніоні [BH4]
–: 

− методом Х-променевої абсорбційної спектроскопії якісно підтверджено, 

що поряд з накопиченням LiBH4 і MgF2, як основних продуктів 

гідрування композиту LiF–MgB2, в реакційній суміші має місце 

утворення сполук типу LiBH4-xFx (0x4); 

− вперше шляхом механо-хімічного помолу суміші KBH4 і KBF4 у 

мольному співвідношенні 3:1 та 1:1 було синтезовано сполуки типу 

KBH4-xFx (0x4). Наявність у реакційній суміші аніонів [BHF3]
–, [BH2F2]

–, 

[BH3F]– та [BH4]
– експериментально доведено методами 1H, 11B і 19F NMR, 

11В 3QMAS NMR і CP спектроскопії;  

− встановлено, що результатом утворення розкладу фторидоборогідридів є 

зменшення температури розкладу композиту 3KBH4–KBF4 на ≈50 та 160 

К порівняно з індивідуальними KBF4 та KBH4. Водночас за таких умов 

величина ГВСЄ не перевищує 3 мас.% Н2, а сама реакція виділення водню 

є необоротною; 

− Показано, що на сьогодні єдиним методом, який однозначно може 

підтвердити утворення та ідентифікувати аніони [BH4-xFx]
– (0x4) є 

метод 11B і 19F NMR спектроскопії. З огляду на високу реакційну 

здатність, ізоструктурність фаз та близькість параметрів кристалічної 



 292 

гратки борогідридів, борогідридофторидів та борофторидів для їх 

ідентифікації дифракційні методи в більшості випадків є неефективними. 

6. Показано, що за значенням ГВСЄ та температури розкладу композитів 

складу 2LiH–MgB2–0.1Tiдоб (ГВСЄ≈7,5–8,1 мас.% Н2 при 653 К) та LiH–LiF–

MgB2 (ГВСЄ≈6,7–7,0 мас.% H2 при 663 К), практично наближаються до 

вимог сформульованих Департаментом енергетики США (ГВСЄ9 мас.% Н2 

при 373–473 К) щодо водень-акумулюючих матеріалів для паливних 

елементів. За певної модифікації хімічного складу та оптимізації морфології, 

а саме введення борогідридів в інертні нанопористі (0,2–2,0 нм) каркаси, такі 

нанокомпозити можуть стати ефективними водень-акумулюючими 

матеріалами для паливних елементів. 
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ДОДАТОК А 

ДЕЯКІ ЛІТЕРАТУРНІ ДАНІ МАГНІЙ БОРОГІДРИДУ 

 

Таблиця A.1. 

Експериментальні та теоретичні дані щодо поліморфних модифікацій Mg(BH4)2. 

Поліморфна 

модифікація 

Симетрія Просторова 

група 

Література 

 гексагональна P61 [17] 

α гексагональна P6122 [18] 

β орторомбічна Fddd [19] 

 орторомбічна Pmc21 [20] 

 тригональна P 3 m1 [21] 

 моноклінна P12/c1 [21] 

 тетрагональна I 4 m2 [22] 

 тетрагональна I4122 [23] 

 орторомбічна F222 [23, 24] 

γ кубічна Id 3 a [30] 

δ тетрагональна P42nm [30] 

β' ― ― [37] 

ε ― ― [38] 

ζ тригональна P3112 [40] 

 

http://img.chem.ucl.ac.uk/sgp/large/164az1.htm
http://img.chem.ucl.ac.uk/sgp/large/013ay1.htm


 336 

Таблиця A.2. 

Стадії перетворення термічного розкладу Mg(BH4)2 *. 

Т, К Стадія перетворення Mg(BH4)2 мас.%

H2 

Літе- 

ратура 

408-438 γ→ε 0,0 [37, 66] 

438-488 ε→β 0,0 [37, 66] 

453-463 α→β 0,0 [19, 49] 

473 3 Mg(BH4)2 ↔ Mg(B3H8)2 аморф + 2 MgH2 + 2 H2 2,5 [65] 

500 Mg(BH4)2 → 1/6 MgB12H12 аморф + 5/6 MgH2 +13/6 H2 8,0 [62] 

523 Mg(BH4)2 → MgB2H7 + 1/2H2 1,7 [64] 

563 Mg(BH4)2 → MgH2 + 2B аморф + 3 H2 4,7 [62, 61] 

568 (Mg(BH4)2 → MgB2H5.5 аморф + 5/4 H2) 4,7 [63] 

583 MgB2H7 → MgB2H6 + 1/2H2 2,0 [64] 

590 MgH2 → Mg + H2 4,9 [62, 61] 

593 3 MgB2H6 → 2 MgBH4 аморф + MgB4 аморф + 5 H2 6,1 [64] 

898 (MgB2H5.5 аморф → MgBH2.5 аморф + B аморф + 3/2 H2) 4,9 [63] 

627 12 MgBH4 аморф → MgB12H12 аморф + 11 MgH2 + 7H2 1,3 [64] 

628 (2 MgBH2.5 аморф + 10 B аморф + 9/2 H2 → 

→ MgB12H12 аморф + MgH2) 

0,0 [63] 

630 MgB12H12 аморф → MgH2 + 12 B + 5H2 0,8 [64] 

683 MgH2 → Mg + H2 3,7 [63] 

723-823 (MgB12H12 аморф → MgB2 + 10 B аморф + 6 H2) 1,0 [63] 

817 MgH2 + 2 B → MgB2 + H2 2,1 [64] 

Примітки: *рівняння написане у дужках означає гіпотетичну стадію розкладу 

Mg(BH4)2. 
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Таблиця A.3. 

Умови та значення ГВСЄ розкладу-ресинтезу Mg(BH4)2 з добавками*. 

Добавка Розклад Mg(BH4)2 Ресинтез Mg(BH4)2 Літе- 

рату-

ра 

Назва мол.

% 

Час, 

хв 

T, К; 

P(H2), MПa 

мас.% 

H2 

Час, 

хв 

T, К; 

P(H2), MПa 

мас.% 

H2 

Al 50 125 623; *** 6,2 100 623; 5 1,7 [87] 

TiCl3 5 120 573; ** 6,1 ― ―; ― ― [88] 

VCl3 5 120 573; * 4,4 ― ―; ― ― [88] 

NbCl5 5 120 573; * 5,5 ― ―; ― ― [88] 

MoCl3 5 120 573; * 4,2 ― ―; ― ― [88] 

PdCl2 5 120 573; * 5,3 ― ―; ― ― [88] 

RuCl3 5 120 573; * 5,0 ― ―; ― ― [88] 

CeCl3 5 120 573; * 3,6 ― ―; ― ― [88] 

CaF2 3 420 568; *** 4,0 ― ―; ― ― [89] 

TiF3 3 420 568; *** 4,5 ― ―; ― ― [89] 

ZnF2 3 420 568; *** 4,3 ― ―; ― ― [89] 

NbF5 5 120 573; ** 10,0 ― ―; ― ― [90] 

Примітки: * – потік He 30 мл/хв; ** – потік N2 500 мл/хв; ***  – вакуум. 
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Таблиця A.4. 

Приготування і розклад композитів Mg(BH4)2–X (X – комплексний гідрид)*. 

Приготування Mg(BH4)2–X Розклад Mg(BH4)2–X Літе- 

рату- 

ра 
Х r Продукт 

Час, 

хв 

T, К; 

P(H2), MПa 

мас.% 

H2 

LiBH4 1:1 Li1-xMg1-y(BH4)3-x-2y 70 643; * 9,0 [96] 

LiBH4 1:1 0.5Mg(BH4)2–0.5LiBH4 2700 543; 0,3 7,0 [97] 

LiBH4 4:6 0.4Mg(BH4)2–0.6LiBH4 170 638; 0,3 8,8 [98] 

LiBH4 
a 45:55 0.45Mg(BH4)2–0.55LiBH4 480 773; 0,1 13,3 [99] 

LiBH4 
b 1:1 Mg(BH4)2–LiBH4 80 623; **** 9,1 [100] 

NaBH4 6:4 0.6Mg(BH4)2–0.4NaBH4 85 673; * 7,0 [60] 

KBH4 1:1 0.5Mg(BH4)2 

0.5K2Mg(BH4)4 

48 773; ** 5,3 [102] 

KBH4 1:2 0.5Mg(BH4)2 

K2Mg(BH4)4 

K3Mg(BH4)5 

48 773; ** 3,1 [102] 

Ca(BH4)2 5:1 5Mg(BH4)2–Ca(BH4)2 110 743; **** 9,8 [103] 

Mn(BH4)2 1:1 Mg0.5Mn0.5(BH4)2 43 523; *** 5,0 [105] 

Mn(BH4)2 1:1 Mg0.5Mn0.5(BH4)2 35 473; *** 10,6 [106] 

ZnCl2 10:7 Mg1-xZnx(BH4)2 210 723; **** 12,0 [107] 

LiAlH4 1:1 MgAlB4 125 623; **** 9,5 [87] 

LiAlH4 1:2 Mg(AlH4)2 

LiBH4 

285 873; **** 11,0 [110] 

Примітки: * – потік Ar 20 мл/хв; ** – потік He 30 мл/хв; *** – потік Ar 100 

мл/хв; **** – вакуум; a – інфільтрований шляхом розплаву у вуглецевий 

аерогель, або b – у високовпорядкований пористий вуглець. 
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ДОДАТОК Б 

КОРОТКА ДОВІДКА ПРО ПОЛІБОРАНИ 

 

Хімічні сполуки з загальною формулою BnHn+x називають поліборанами, 

оскільки вихідна назва «боран» відповідає найпростішому гідриду Бору BH3. 

Боран існує тільки у вигляді димеру B2H6 – диборану. Латинські префікси моно-

, ди-, три- і т. д. використовують перед «боран», щоб вказати число атомів Бору 

у сполуці. Вищі поліборани складаються з кластерів Бору і є завершеним (closo-

) багатогранником, або багатогранником, у якого відсутня одна (nido-), дві 

(arachno-), або більше вершин (рис. Б.1 [56]). Коли значення n відповідає числу 

вершин, тоді загальна формула для «замкнутої» (closo-), «гніздоподібної» (nido-

) і «павутиноподібної» (arachno-) структури поліборанів є [BnHn]
2–, [BnHn+3]

– і 

[BnHn+5]
–, відповідно. Комплексні сполуки, які складаються з аніонів-

поліборанів та катіонів металів називають відповідними поліборатами. 

Перші фундаментальні дослідження геометричної і електронної 

структури боранів провів проф. В.Н. Ліпскомб, а потім синтез боранів з 

органоборанів був розроблений проф. Г.К. Брауном (обидва нагороджені 

Нобелівською премією у 1976 [57] і 1979 році [58], відповідно). Неемпіричні, ab 

initio, дослідження гідридів Бору [59] показали, що B3H7, B3H9, B4H8, B4H12 та 

аніон триборату [B3H8]
– можна розглядати як термодинамічно стабільні 

сполуки. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Boron
https://en.wikipedia.org/wiki/Boron
https://en.wikipedia.org/wiki/Boron
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Рис. Б.1. Структурні типи поліборанів: число вершин (від 4 до 12) 

показано у першій, а структури closo-, nido- і arachno-поліборани – у другий, 

третій і четвертій колонці, відповідно. Зустрічні стрілки навколо молекул 

вказують правильні осі обертання. 
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ДОДАТОК В 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Ti-Ni alloys as MH electrodes in Ni-MH accumulators / I. Saldan, R. 

Burtovyy, H. Becker, V. Ader, Ch. Wöll // Journal of Hydrogen Energy. – 

2008. – Vol. 33, Is. 23. – P. 7177–7184. 

Особистий внесок здобувача: синтез водень-акумулюючих матеріалів та їх 

гідрування, розрахунок ентальпії реакції гідрування та електрохімічної ємності, 

участь в обговоренні всіх одержаних результатів та написання статті. 

2. Surface of Ti-Ni alloys after their preparation / I. Saldan, J. Frenzel, O. 

Shekhah, R. Chelmowski, A. Birkner, Ch. Wöll // Journal of Alloys and 

Compounds. – 2009. – Vol. 470, – Iss. 1-2. – P. 568–573. 

Особистий внесок здобувача: синтез водень-акумулюючих матеріалів, 

приготування зразків для дослідження методами АФМ, СЕМ і ТЕМ, участь в 

обговоренні всіх одержаних результатів та написання статті. 

3. Saldan I. A prospect for LiBH4 as on-board hydrogen storage / I. Saldan // 

Central European Journal of Chemistry. – 2011. – Vol. 9, Is. 5. – P. 761–775. 

Особистий внесок здобувача: самостійне написання статті.  

4. Nanoconfined 2LiBH4-MgH2 prepared by direct melt infiltration into 

nanoporous materials / R. Gosalawit-Utke, T.K. Nielsen, I. Saldan, Y. 

Cerenius, T.R. Jensen, T. Klassen, M. Dornheim // Journal of Physical 

Chemistry C. – 2011. – Vol. 115, – Is. 21. – P. 10903–10910. 

Особистий внесок здобувача: синтез нанокомпозитів, експериментальна робота 

на синхротронному прискорювачі електронів по in situ дослідженню дифракції 

Х-променів, аналіз одержаних експериментальних даних та розрахунки на їх 

основі разом з співавторами. 

5. Enhanced hydrogen uptake/release in 2LiH–MgB2 with titanium additives / I. 

Saldan, R. Campesi, O. Zavorotynska, G. Spoto, M. Baricco, A. Arendarska, 
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K. Taube, M. Dornheim // Journal of Hydrogen Energy. – 2012. – Vol. 37, Is. 

2. – P. 1604–1612. 

Особистий внесок здобувача: синтез нанокомпозитів та їх гідрування, 

модифікація композиту домішками, порівняльний аналіз кінетичних кривих 

реакції гідрування, аналіз одержаних результатів з співавторами. 

6. 2LiBH4 – MgH2 in Resorcinol – Furfural Carbon Aerogel Scaffold for 

Reversible Hydrogen Storage / R. Gosalawit-Utke, T.K. Nielsen, K. Pranzas, I. 

Saldan, C. Pistidda, F. Karimi, J. Skibsted, T.R. Jensen, T. Klassen, M. 

Dornheim // Journal of Physical Chemistry C. – 2012. – Vol. 116, Is. 1. – P. 

1526–1534. 

Особистий внесок здобувача: вибір та синтез органічних нанокаркасів, синтез 

нанокомпозитів, експериментальна робота на синхротронному прискорювачі 

електронів по in situ дослідженню дифракції Х-променів, аналіз одержаних 

експериментальних даних та розрахунки на їх основі разом з співавторами. 

7. Influence of stoichiometry on the hydrogen sorption behavior in the LiF–MgB2 

system / I. Saldan, R. Gosalawit-Utke, C. Pistidda, U. Bösenberg, M. Schulze, 

T.R. Jensen, K. Taube, M. Dornheim, T. Klassen // Journal of Physical 

Chemistry C. – 2012. – Vol. 116, Is. 12. – P. 7010–7015. 

Особистий внесок здобувача: синтез нанокомпозитів та їх гідрування, 

проведення термогравіметричних та калориметричних досліджень, аналіз 

кінетичних кривих оборотної реакції розкладу нанокомпозитів, дослідження in 

situ дифракції Х-променів на синхротронному прискорювачі електронів, аналіз 

одержаних результатів разом з співавторами. 

8. 3CaH2+4MgB2+CaF2 Reactive Hydride Composite as a Potential Hydrogen 

Storage Material: Hydrogenation and Dehydrogenation Pathway / K. Suarez 

Alcantara, J.M. Ramallo-Lopez, U. Bösenberg, I. Saldan, C. Pistidda, F.G. 

Requejo, T.R. Jensen, Y. Cerenius, M. Sørby, J. Avila, J. Bellosta von Colbe, 

K. Taube, T. Klassen, M. Dornheim // Journal of Physical Chemistry C. – 

2012. – Vol. 116, Is. 12. – P. 7207–7212. 
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Особистий внесок здобувача: синтез нанокомпозитів та їх гідрування, 

Дослідження in situ дифракції Х-променів на синхротронному прискорювачі 

електронів, участь у загальній дискусії щодо отриманих результатів. 

9. NEXAFS study of 2LiF–MgB2 composite / I. Saldan, J.M. Ramallo-López, 

F.G. Requejo, K. Suarez-Alcantara, J. Bellosta von Colbe, J. Avila. // Journal 

of Hydrogen Energy. – 2012. – Vol. 37, Is. 13. – P. 10236–10239. 

Особистий внесок здобувача: синтез нанокомпозитів та їх гідрування. 

Дослідження in situ дифракції Х-променів та Х-променевої абсорбції на 

синхротронному прискорювачі електронів, аналіз одержаних результатів разом 

з співавторами. 

10. Nanoconfined 2LiBH4–MgH2 for Reversible Hydrogen Storages: Reaction 

Mechanisms, Kinetics and Thermodynamics / R. Gosalawit–Utke, C. Milanese, 

T.K. Nielsen, F. Karimi, I. Saldan, K. Pranzas, T.R. Jensen, A. Marini, T. 

Klassen, M. Dornheim // Journal of Hydrogen Energy. – 2013. – Vol. 38, Is. 4. 

– P. 1932–1942. 

Особистий внесок здобувача: синтез нанокомпозитів та їх гідридів, розрахунок 

ентальпії реакції гідрування та енергії активації, аналіз одержаних результатів 

та участь в обговоренні з співавторами. 

11. Structural and spectroscopic characterization of potassium fluoroborohydrides / 

R.H. Heyn, I. Saldan, M.H. Sørby, C. Frommen, A.M. Bougza, H. Fjellvåg, 

B.C. Hauback // Physical Chemistry Chemical Physics. – 2013. – Vol. 15, Is. 

27. – P. 11226–11230. 

Особистий внесок здобувача: синтез нанокомпозитів та їх гідрування, 

проведення Х-променевої дифракції, калориметрії та термогравіметрії, аналіз 

одержаних результатів разом з співавторами. 

12. Hydrogen sorption in the LiH–LiF–MgB2 system / I. Saldan, M. Schulze, C. 

Pistidda, R. Gosalawit–Utke, O. Zavorotynska, L.H. Rude, J. Skibsted, D. 

Haase, Y. Cerenius, T.R. Jensen, G. Spoto, M. Baricco, K. Taube, M. 

Dornheim // Journal of Physical Chemistry C. – 2013. – Vol. 117, Is. 33. – P. 

17360–17366. 
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Особистий внесок здобувача: синтез нанокомпозитів та їх гідрування, 

дослідження in situ дифракції Х-променів на синхротронному прискорювачі 

електронів, отримання кінетичних кривих сорбції-десорбції водню, аналіз 

одержаних результатів разом з співавторами. 

13. Structural changes observed during the reversible hydrogenation of Mg(BH4)2 

with Ni-based additives / I. Saldan, S. Hino, T. Humphries, O. Zavorotynska, 

M. Chong, C.M. Jensen, S. Deledda, B.C. Hauback // Journal of Physical 

Chemistry C. – 2014. – Vol. 118, Is. 40. – P. 23376–23384. 

Особистий внесок здобувача: синтез нанокомпозитів та їх гідридів. 

Дослідження in situ дифракції Х-променів та Х-променевої абсорбції на 

синхротронному прискорювачі електронів, запис ІЧ- та ЯМР спектрів та їх 

порівняльний аналіз, обробка та інтерпритація даних Х-променевої абсорбції, 

аналіз всіх одержаних результатів разом з співавторами. 

14. Saldan I. Thermodynamics of hydrogen gas–solid reaction / I. Saldan // 

Proceedings of the Shevchenko Scientific Society. Chemistry Sciences. – 2014. 

– Vol. 40. – P. 106–115. 

Особистий внесок здобувача: самостійне написання статті. 

15. Characterization of metal hydrides by in-situ XRD / U. Bösenberg, C. Pistidda, 

M. Tolkiehn, N. Busch, I. Saldan, K. Suarez-Alcantara, A. Arendarska, T. 

Klassen, M. Dornheim // Journal of Hydrogen Energy. – 2014. – Vol. 39, Is. 

18. – P.9899–9903. 

Особистий внесок здобувача: участь у конструюванні, вдосконаленні та 

розробці методики використання комірки для in situ досліджень дифракції X-

променів, тестування основних параметрів реакції гідрування, участь в 

обговоренні методики. 

16. Hydrogen cycling in γ-Mg(BH4)2 with cobalt-based additives / O. 

Zavorotynska, I. Saldan, S.Hino, T.D. Humphries, S. Deledda, B.C. Hauback 

// Journal of Materials Chemistry A. – 2015. – Vol. 3. – P. 6592–6602. 

Особистий внесок здобувача: синтез нанокомпозитів та їх гідридів. 

модифікація нанокомпозитів добавками, дослідження in situ дифракції Х-

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03603199
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променів та Х-променевої абсорбції на синхротронному прискорювачі 

електронів, обробка та нормалізація спектрів Х-променевої абсорбції та ІЧ-

спектроскопії, аналіз одержаних результатів разом з співавторами. 

17. Synthesis and thermal decomposition of Mg(BH4)2–TMO (TMO = TiO2; ZrO2; 

Nb2O5; MoO3) composites / I. Saldan, I. Llamas-Jansa, S. Hino, C. Frommen, 

B.C. Hauback // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 

2015. – Vol. 77, Special Issue. – P. 012041–012047. 

Особистий внесок здобувача: синтез нанокомпозитів, експеримент дифракції 

Х-променів, а також проведення термогравіметричних і калориметричних 

досліджень, аналіз одержаних результатів разом з співавторами. 

18. Synchrotron diffraction studies of hydrogen absorption/desorption on 

CaH2+MgB2 reactive hydride composite mixed with fluorinated compounds / 

K. Suarez-Alcantara, M.H. Sørby, C. Pistidda, F. Karimi, I. Saldan, B.C. 

Hauback, T. Klassen, M. Dornheim // Journal of Physical Chemistry C. – 2015. 

– Vol. 119, Is. 21. – P. 11430–11437. 

Особистий внесок здобувача: синтез нанокомпозитів, дослідження in situ 

дифракції Х-променів та Х-променевої абсорбції на синхротронному 

прискорювачі електронів, обговорення всіх експериментальних результатів 

разом з співавторами. 

19. Hydrogen storage properties of γ-Mg(BH4)2 modified by MoO3 and TiO2 / I. 

Saldan, C. Frommen, I. Llamas-Jansa, G.N. Kalantzopoulos, S. Hino, B. 

Arstad, R. Heyn, O. Zavorotynska, S. Deledda, M.H. Sørby, H. Fjellvåg, B.C. 

Hauback // Journal of Hydrogen Energy. – 2015. – Vol. 40, Is. 36. – P. 12286–

12293. 

Особистий внесок здобувача: розробка методу приготування нанокомпозитів. 

модифікація нанокомпозиту вибраними добавками, проведення 

термогравіметричних та калориметричних досліджень, аналіз продуктів реакції 

в кристалічному, аморфному та газоподібному стані, обговорення одержаних 

результатів разом з співавторами. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03603199
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20. Combined X-ray and Raman studies on the effect of cobalt additives on the 

decomposition of magnesium borohydride / O. Zavorotynska, S. Deledda, J.G. 

Vitillo, I. Saldan, M.N. Guzik, M. Baricco, J. Walmsley, J. Muller, B.C. 

Hauback // Energies. – 2015. – Vol. 8. – P. 9173–9190. 

Особистий внесок здобувача: Підготовка експерименту до одночасного 

зчитування експериментальних даних трьома різними методами: раманівською 

спектроскопією, Х-променевою абсорбцією та дифракцією, аналіз одержаних 

результатів разом з співавторами. 

21. On the hydrogenation of a NaH/AlB2 mixture / K. Suárez-Alcántara, U. 

Bösenberg, I. Saldan, T. Klassen, M. Dornheim // Journal of Physical 

Chemistry C. – 2015. – Vol. 119, Is. 40. – P. 22826–22831. 

Особистий внесок здобувача: синтез нанокомпозитів та їх гідрування, 

проведення Х-променевої дифракції для визначення механізму процесу 

розкладу, аналіз одержаних результатів разом з співавторами.  

22. Saldan I. Decomposition and formation of magnesium borohydride / I. Saldan 

// Journal of Hydrogen Energy. – 2016. – Vol. 41, Is. 26. – P. 11201–11224. 

Особистий внесок здобувача: самостійне написання статті. 

23. Hydrogenation Study of NaF/NaH/MgB2 Reactive Hydride Composites / J. 
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