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Ion mobility in lightweight compounds for energy storage 
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Materiały istotne dla katalizy 

1870 – Henry Deacon pokazał, że CuCl2 może wspomagać proces produkcji Cl2 
Idea szybko umarła – elektroliza NaCl 
140 lat później – problem utylizacji HCl – produkt uboczny produkcji poliuretanu i poliwęglanów 

Pokazaliśmy, iż 
stabilność determinuje 
własności katalityczne 

CuCrO2. 

CuAlO2 
CuGaO2 
CuFeO2 
CuMnO2 
CuCrO2 – nowy materiał wspomagający utylizacje HCl 

Przyczyną stabilności jest 
utrudniona migracja tlenu 

wewnątrz struktury CuCrO2. 

Delafosyty: grupa minerałów/związków chemicznych o składzie A+B3+O2 
A = Cu,Ag    B = Fe, Al, Ga, Cr… 
 Struktura warstwowa 

Cu,Ag 

N2 

Air 



Materiały istotne dla konwersji 
magazynowania energii 

• Dynamika jonów w nanostrukturach  
• Przemiany faz mieszanin eutektycznych 
• Produkty dekompozycji 
• Opis/wyjaśnienie własności nanostruktur 
 
• Poszukiwania nowego przewodnika superjonowego 
• Stworzenie baterii opartej na borowodorkach 

Optymalne metody opisu: NMR 



Materiały do magazynowania wodoru

A. Züttel, “Materials for hydrogen storage”, Materialstoday, Septemper (2003), pp. 18-27 

w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego



• LiBH4 - maksimum desorpcji wodoru w 420 oC	

• Destabilizacja LiBH4 - nanoporowate struktury węglowe

P. Błoński, Z. Łodziana, wysłano do International Journal of Hydrogen Energy (2013)

LiBH4 - oddziaływanie z matrycą węglową



Brak defektów ☞ adsorpcja fizyczna  	


Eads < 40 kJ/mol
akumulacja redukcja gęstości ładunku

P. Błoński, Z. Łodziana, wysłano do International Journal of Hydrogen Energy (2013)

Defekty ☞ dysocjacja i wiązanie chemiczne ☞ mechanizm destabilizacji LiBH4 	

!

Eads ~ 500 kJ/mol

LiBH4 - matryca węglowa - mechanizm wiązania i destabilizacji



Klastery wody w komorach zeolitów (glinokrzemianów)

llll

gradienty pola elektrycznego (EFG - electric field gradient) 
• parametr asymetrii: η = (Vyy – Vxx) / Vzz	


• stała oddziaływania quadrupolowego: Cq = (eQVzz ) / h	

stabilne konfiguracje adsorpcyjne 
• energie adsorpcji	

• tworzenie kompleksów (klasterów) D2O

Współpraca między Zakładem NZ31 i NZ32 (prof. Z. Lalowicz) - badania w toku - wstępne 
wyniki w doskonałej zgodności z eksperymentem
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