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1. Wstęp 
 

Zeolity to grupa związków o ogromnym znaczeniu dla nauki i dla przemysłu. Od momentu 

odkrycia w 1756 r. przez Crønstedta były przedmiotem intensywnych badań i w ciągu 

ostatnich kilkudziesięciu lat znalazły szereg zastosowań praktycznych. Zeolity, zarówno 

naturalne jak i syntetyczne stosowane są jako sorbenty i środki zmiękczające wodę. Bardzo 

ważnym polem ich zastosowania jest kataliza. Dzięki swoim unikalnym właściwościom 

zeolity znajdują zastosowanie jako katalizatory kształtoselektywne, kwasowe oraz nośniki dla 

różnych aktywnych katalitycznie indywiduów. Przede wszystkim zeolity są katalizatorami 

w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym w procesach takich jak kraking, alkilacja czy 

polimeryzacja. Opróc tego Zeolity są katalizatorami w bardzo licznych reakcjach typu „fine 

chemistry”. Prowadzone są też badania nad możliwością ich zastosowania w reakcjach typu 

redox. 

Struktura zeolitów może być modyfikowana, czy to przez wbudowywanie do sieci różnych 

atomów (innych niż Si, Al i O), czy to przez implantację różnego rodzaju ugrupowań 

organicznych i nieorganicznych. Różnorodność struktur, mogących w nich występować 

centrów aktywnych i reakcji katalizowanych przez zeolity jest tak duża, że ciągle są one 

przedmiotem intensywnych badań wielu grup badawczych na całym świecie. 

Obecna rozprawa doktorska ma na celu interpretację wyników eksperymentalnych 

uzyskanych wcześniej w zespole w świetle obliczeń kwantowochemicznych. Praca 

koncentruje się na kationach metali przejściowych (Cu+ i Ag+) zlokalizowanych w pozycjach 

wymiennych zeolitu ZSM-5, a dokładniej na badaniu oddziaływań tych kationów 

z cząsteczkami etenu, etynu, benzenu i formaldehydu. Dokładne poznanie właściwości 

kationów metali przejściowych ma bowiem znaczenie przy wykorzystaniu zeolitów 

w procesach katalitycznych.  

Sieć zeolitu wraz z kationem metalu w pozycji jonowymiennej działa jako donor i/lub 

akceptor elektronów dla adsorbowanej na kationie cząsteczki. W wyniku transferu ładunku od 

i do cząsteczki ulega ona aktywacji – jej wiązania ulegają osłabieniu. W obecnej pracy 

opisano i zastosowano nową metodę rozkładu przepływu gęstości elektronowej pomiędzy 

dwoma dowolnymi fragmentami układu. Metoda ta wydała się być obiecująca w badaniu 

zjawisk donacji i donacji zwrotnej mających wpływ na aktywację zaadsorbowanej cząsteczki 

a także w badaniu udziału zeolitu w tejże aktywacji, ponieważ umożliwia wyodrębnienie 

poszczególnych kanałów przepływu, zobrazowanie ich oraz przypisanie im wartości 

energetycznej. 
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2. Część literaturowa 
 

2.1. Zeolit ZSM-5 
 

Zeolit ZSM-5 został po raz pierwszy zsyntezowany w firmie Mobil w 1965 r. z użyciem 

templatu (bromek tetrapropyloamoniowy) [1]. Templat ma za zadanie nadać kształt 

przyszłym kanałom. Po syntezie templat zostaje usunięty przez wypalenie w wyniku 

ogrzewania w atmosferze do temp. 500 °C. Zeolit ten charakteryzuje się wysokim stosunkiem 

Si/Al (powyżej 20) i dlatego odznacza się wysoką wytrzymałością termiczną. Pełna struktura 

zeolitu ZSM-5 została określona dopiero w 1978 roku [2]. Pierwsze próby krakingu przy 

użyciu ZSM-5 na skalę komercyjną miały miejsce w roku 1984 [3,4]. Katalityczne 

właściwości HZSM-5 determinowane są przez obecność silnie kwasowych centrów Brønsteda 

[5]. Obecnie stosowany jest on w kilku ważnych procesach przemysłowych takich jak 

„dewaxing” (czyli usuwaniu domieszek węglowodorów liniowych z paliw dieslowskich), 

produkcji p-ksylenu oraz aminooksydacji propenu do akrylonitrylu. Dużą nadzieję budził też 

zeolit ZSM-5 w produkcji paliw z metanolu (MTG). Zeolit CuZSM-5 wzbudzał w latach 90-

tych XX wieku ogromne zainteresowanie jako aktywny katalizator rozkładu NO na 

pierwiastki. Zeolit AgZSM-5 jest stosowany w selektywnej katalitycznej redukcji NO [6,7], 

w fotokatalitycznym rozkładzie N2O do N2 i O2 [8] oraz konwersji metanu w obecności 

etenu do wyższych węglowodorów [9] 

ZSM-5 posiada dwa rodzaje kanałów: proste o wymiarach 0,51 x 0,56 nm oraz prostopadłe do 

nich kanały zygzakowate o wymiarach 0,54 x 0,56 nm (rys 2.1) [10]. 

 
Rys. 2.1 – układ przestrzenny kanałów w zeolicie ZSM-5 

Kationy sodu zobojętniające ujemną sieć glinokrzemianową mogą zostać wymienione na inne 

kationy. Wprowadzając w pozycje jonowymienne kationy metali bloku d można otrzymywać 

katalizatory aktywne w reakcjach redoks (lub katalizatory silnie kwasowe w przypadku 

zastąpienia kationów sodu jonami wodorowymi). Interesującym katalizatorem jest zeolit 
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ZSM-5 zawierający kationy miedzi(I) w pozycjach jonowymiennych. Zaproponowano kilka 

najbardziej stabilnych lokalizacji kationów Cu+ (rys. 2.2) [11]:   

− centra α - miejsca, w których Cu+ jest koordynowany w sześcioczłonowym pierścieniu 

zbudowanym z połączenia dwóch pierścieni pięcioczłonowych (M7), 

− centra β - miejsca, w których Cu+ jest koordynowany przez cztery atomy tlenu 

w pierścieniu 6-członowym, znajdującym się na ścianie głównego kanału (M6), 

− centra γ - miejsca, w których Cu+ jest koordynowany przez trzy atomy tlenu 

w pierścieniu 5-członowym, znajdującym się na ścianie głównego kanału (M5), 

− miejsca w kanałach zygzakowatych w pierścieniach 6-członowych (Z6) 

− miejsca w kanałach zygzakowatych w pierścieniach 5-członowych (Z5) 

− miejsca w kanałach zygzakowatych w pierścieniach 4-członowych (Z4) 

− miejsca na przecięciu kanałów, gdzie Cu+ jest koordynowany przez dwa atomy tlenu 

należące do tetraedru AlO4
- na przecięciu kanałów (I2) 

− miejsca na przecięciu kanałów, gdzie Cu+ jest koordynowany przez trzy atomy tlenu 

należące do tetraedru AlO4
- na przecięciu kanałów (I3) 

 
Rys. 2.2 – Rodzaje centrów kationowych miedzi(I) w zeolicie Cu-ZSM-5 

 

Pozycje kationów miedziowych w ZSM-5 wyznaczano również krystalograficznie metodą 

XRD [12] – wyznaczone tam najbardziej prawdopodobne i najłatwiej dostępne dla 

potencjalnych substratów pozycje Cu+ znajdują się na ścianach kanału głównego – pozycje 2 

i 2’ (rys 2.3). Nie pokrywają się one z centrami α i β wyznaczonymi poprzednio drogą 

obliczeń w [11], choć również znajduję się w kanale głównym.  



CCZZĘĘŚŚĆĆ  LLIITTEERRAATTUURROOWWAA  
 

 8 

W obecnej pracy obliczenia wykonane są dla centrów α, ponieważ w momencie poznania 

wyników Mentzen i Bergeret obliczenia były już na zaawansowanym etapie. 

 

Rys. 2.3 – pozycje centrów miedziowych wyznaczone krystalograficznie [12] na tle pozycji 
wyznaczonych drogą obliczeń  

 

Miedziowe centra kationowe posiadające elektrony na orbitalach d mogą działać jako donory 

elektronów dla adsorbowanych na nich cząsteczek. Poprzez mechanizm π*-donacji zwrotnej 

mogą one aktywować (osłabiać) wiązania w tych cząsteczkach, co objawia się obniżeniem 

częstości ich drgań rozciągających, wydłużeniem tych wiązań i zmniejszeniem ich rzędu. 

Przykładem aktywacji cząsteczek przez π*-donację zwrotną jest aktywacja cząsteczki NO. 

Zgodnie z wynikami IR [13,14] pasma drgań rozciągających NO wiązanego z jonami Cu+ 

w zeolicie CuZSM-5 przesuwa się do niższych częstości o 67 cm–1 w stosunku do częstości 

typowej dla wolnej cząsteczki. 



CCZZĘĘŚŚĆĆ  LLIITTEERRAATTUURROOWWAA  
 

9 

2.2. Aktywacja cząsteczek organicznych na centrach kationowych 
w zeolitach 

Niezależnie od aktywacji takich cząsteczek jak NO podczas procesów przepływu ładunku ma 

miejsce także aktywacja cząsteczek organicznych zawierających wiązanie wielokrotne.  

W opisie wiązania pomiędzy fragmentem zawierającym kation metalu przejściowego 

a ligandem powszechnie jest używany od lat 50. XX w. model Dewara-Chatta-Duncansona 

[15]. Model ten był oryginalnie zaproponowany dla alkenów oddziałujących z atomami 

platyny w chlorkach. Wiązania typu σ tworzą się przez nakładanie hybrydowego orbitalu 

5d6d6p2 platyny z orbitalem π alkenu. Natomiast wiązanie typu π tworzy się przez nakładanie 

zapełnionego orbitalu 5d platyny z antywiążącym orbitalem π alkenu. Wiązanie typu π jest 

wzmacniane przez hybrydyzację orbitalu 5d z pustym orbitalem 6p platyny – hybrydowy 

orbital dp mocniej nakłada się z orbitalem π* etenu. Uogólniając, model ten opisuje tworzenie 

wiązania jako synergiczny proces transferu gęstości elektronowej z zapełnionych orbitali π 

cząsteczki adsorbowanej na puste orbitale d kationu metalu (σ-donacja), oraz proces 

zapełnienia pustych orbitali π* cząsteczki adsorbowanej kosztem zapełnionych orbitali d 

metalu (π*-donacji zwrotnej (wstecznej)) (rys. 2.3). 

Obydwa te efekty na ogół występują jednocześnie i częściowo się wzajemnie neutralizują – 

w wyniku σ-donacji cząsteczka zyskuje ładunek dodatni, a w wyniku π*-donacji zwrotnej – 

ujemny. Sumaryczny ładunek na cząsteczce informuje o tym, który efekt przeważa. 

Niezależnie od wspomnianych powyżej przepływów możliwa jest pewna redystrybucja 

elektronów w ramach oddziałujących fragmentów, tzn. zmiany obsadzenia jednych orbitali 

fragmentu kosztem innych orbitali tego samego fragmentu. Jeżeli donacja następuje z orbitalu 

wiążącego cząsteczki, a donacja zwrotna na orbital antywiążący cząsteczki, to skutkiem 

obydwu efektów jest wydłużenie wiązania w cząsteczce, zmniejszenie jego rzędu, obniżenie 

częstości drgań rozciągających rejestrowanych np. za pomocą spektrometrii IR. Jednym 

słowem – aktywacja zaadsorbowanej cząsteczki [16- 21]. Przepływy gęstości elektronowej 

mogą powodować również wzmocnienie wiązania – w przypadku gdy σ-donacja zachodzi 

z orbitali o charakterze antywiążącym – dzieje się tak np. w przypadku adsorpcji CO na 

centrach kationowych [20, 22].  
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Rys. 2.3 – σ-donacja i π*-donacja zwrotna [23] 

W zespole prof. Datki od lat bada się adsorpcję różnych cząsteczek na centrach kationowych 

w zeolitach. Cząsteczki te ulegają aktywacji na skutek transferu ładunku pomiędzy siecią 

zeolitu, kationem i cząsteczką. Najprostszym, lecz mało dokładnym sposobem na 

oszacowanie udziału donacji i donacji zwrotnej w oddziaływaniu cząsteczek adsorbatu 

z centrum kationowym (Cu+) w sieci zeolitu do niedawna była analiza populacyjna Hirshfelda 

[24]. Ładunek ujemny cząsteczki i równoznaczną z tym przewagę π*-donacji zwrotnej 

stwierdzono dla alkenów, benzenu i NO, natomiast w przypadku formaldehydu i acetonu 

stwierdzono ładunek dodatni na cząsteczce, świadczący o przewadze donacji z wolnej pary 

atomu tlenu do centrum kationowego. Acetylen wykazał ładunek obojętny, co mogło 

świadczyć o braku donacji lub równowadze obydwu efektów. Jednak zarówno eksperyment 

jak i obliczenia kwantowochemiczne wykazały znaczne obniżenie częstości drgania C≡C 

(eksperyment o 168 cm–1 a obliczenia o 181 cm–1). Obliczenia wykazały także znaczące 

zmniejszenie rzędu wiązania (z 2,90 do 2,14), i zwiększenie jego długości (z 1,21 Å do 

1,26 Å). [16,25,26]. Znaczne obniżenie częstości drgania rozciągającego potrójne wiązanie 

C≡C w acetylenie świadczy o tym, że miały miejsce procesy π*-donacji zwrotnej z Cu+ na 

orbital antywiążący acetylenu oraz σ-donacji, zaś fakt, że ładunek na cząsteczce nie uległ 

zmianie (cząsteczka pozostała obojętna) świadczą o tym, że σ-donacja i π*-donacja zwrotna 

się równoważą. Ponadto efekty obniżenia częstości drgania, wydłużenia wiązania i obniżenia 

jego rzędu są dla acetylenu większe niż dla innych cząsteczek. W praktyce, ładunek na 

cząsteczce niekoniecznie odpowiada różnicy pomiędzy donacją a donacją zwrotną, dlatego, 

że te dwa procesy nie są jedynymi – oprócz nich występują polaryzacje, transfer ładunku do 

obszaru wiązania, itp. 

Kation Ag+ podobnie jak Cu+ jest jednowartościowy i posiada konfiguracją elektronową (d10), 

jednak izolowany jon Ag+ posiada wyższy potencjał jonizacji niż kation Cu+ – jest gorszym 

donorem elektronów. Jednak badania IR wykazały [27], że oddziaływanie cząsteczek 

organicznych z centrami Ag(I) w zeolitach również skutkuje osłabieniem wiązań 
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wielokrotnych CC na skutek przepływu ładunku, chociaż efekty wskazujące na osłabienie 

tych wiązań są mniejsze niż dla centrów Cu(I)  

Dotychczas w celu ilościowego oszacowania donacji i donacji zwrotnej stosowano różne 

schematy rozdziału energii oraz przepływu ładunku (poprzez rozkład czynnika oddziaływania 

orbitalnego na nieredukowalne reprezentacje), jednakże było to możliwe tylko dla układów 

symetrycznych [28-30]. W obecnej pracy użyto nowatorskiej metody NOCV, która pozwala 

nie tylko wyodrębnić poszczególne kanały przepływu ładunku, ale również określić ich 

ilościowy udział, przy czym badany układ nie musi mieć symetrii. 

 
2.3. Koadsorpcja na centrach kationowych w zeolitach 

 
Czasem możliwa jest adsorpcja dwóch cząsteczek na jednym centrum kationowym. 

Koadsorpcja może być homoleptyczna (dwie takie same cząsteczki na jednym centrum) lub 

heteroleptyczna (dwie różne cząsteczki na tym samym centrum). W przeszłości w zespole 

prof. Datki badano już koadsorpcję cząsteczek organicznych z CO i NO na centrach Cu(I)  

[31-33]. Fakt adsorpcji drugiej cząsteczki wpływa zauważalnie na pierwszą cząsteczkę 

i odwrotnie.  

Eksperymentalnie stwierdzono, że cząsteczki alkenów (propen, but-1-en) adsorbowane na 

centrach Cu(I) w zeolicie ZSM-5 z preadsorbowanym CO wypierają CO z centrum, 

ponieważ, jak wykazały obliczenia kwantowochemiczne, mają znacznie (około czterokrotnie 

[16]) wyższą energię wiązania z kationem niż CO. Jednak pod stosunkowo wysokim 

ciśnieniem CO jeden jon Cu+ może związać jednocześnie CO i cząsteczkę organiczną. Wtedy 

częstość drgania C≡O jest niższa niż bez cząsteczki organicznej (o 27, 21, 16 i 13 cm–1 

odpowiednio dla acetonu, formaldehydu, benzenu i but-1-enu). Cząsteczki organiczne, CO, 

kationy Cu+ oraz sieć zeolitu tworzą jeden układ; CO zachowuje się jak silny akceptor 

elektronów, ale współobecność cząsteczki organicznej zmienia przepływy gęstości 

elektronowej pomiędzy CO a kationem i vice versa. Przepływ elektronów w kierunku 

cząsteczki organicznej jest mniejszy niż bez cząsteczki CO, co skutkuje mniejszym 

osłabieniem wiązania C-C w benzenie i C=O w acetonie – częstości drgań rozciągających    

C-C i C=O przyjmują wartości pośrednie pomiędzy częstościami dla cząsteczki 

fizysorbowanej i cząsteczki adsorbowanej na centrum miedziowym „solo”. Jedynie 

w przypadku but-1-enu częstość drgania C=C jest taka sama w obecności CO jak i dla 

cząsteczki adsorbowanej „solo” [26,31,32]. Podobne wyniki otrzymano dla centrum Ag(I). 

Częstość pasma CO wiązanego z jonami Ag+, które już wiążą cząsteczkę organiczną jest 
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zawsze niższa niż w nieobecności cząsteczki organicznej. Obecność cząsteczki organicznej 

w zeolicie przesuwa pasmo Ag+CO w stronę niższych częstości o 14 cm–1 dla propenu, 15 

cm–1 dla benzenu oraz 16 cm–1 dla acetonu [32]. 

W zespole prof. Datki badano również koadsorpcję acetonu, formaldehydu, etenu, acetylenu 

z NO na CuZSM-5 [33]. W przeciwieństwie do CO, koadsorbowanie NO na jednym centrum 

Cu(I) z acetonem i formaldehydem powoduje silniejszą aktywację tych cząsteczek niż 

w nieobecności NO (obniżenie częstości drgania C=O o 84 i 71 cm–1 odpowiednio dla 

acetonu i formaldehydu, w porównaniu z częstościami dla cząsteczki adsorbowanej „solo”). 

Prawdopodobnie cząsteczka NO (silniejszy akceptor elektronów niż CO) zmniejsza 

konkurencyjność sieciowych atomów tlenu w oddziaływaniu donorowym z cząsteczką – 

przejmując część elektronów z sieci zwiększa σ-donację z cząsteczki na Cu+ powodując 

silniejszą aktywację. Z kolei dla etenu i acetylenu sąsiedztwo cząsteczki NO skutkowało 

słabszą aktywacją (podwyższenie częstości drgania CC o 22 i 41 cm–1 odpowiednio dla etenu 

i acetylenu w porównaniu do monosorbowanej cząsteczki) – tutaj prawdopodobnie przeważa 

efekt konkurowania NO o elektrony przeznaczone na π*-donację zwrotną. Z kolei cząsteczka 

NO w towarzystwie cząsteczki organicznej była zawsze silniej aktywowana niż bez jej 

obecności, szczególnie jeśli tymi cząsteczkami były aceton i formaldehyd – cząsteczki które 

z racji posiadania wolnych par elektronowych na atomach tlenu dostarczają do centrum Cu(I) 

największy ładunek ujemny (obniżenie częstości drgania NO odpowiednio o 70 i 67 cm–1). 

Najsłabiej ten efekt był widoczny dla acetylenu – częstość drgania rozciągającego NO niższa 

zaledwie o 3 cm–1 niż w przypadku NO adsorbowanego „solo” [33]. 
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3. Cele i plan pracy 
 
Motywacją podjęcia tematu były dotychczasowe badania nad centrami kationowymi 

w zeolitach i adsorpcją cząsteczek na tych centrach prowadzone w zespole prof. Datki oraz 

pojawienie się nowej metody umożliwiającej ilościowe scharakteryzowanie efektów donacji 

i donacji zwrotnej. Celem pracy było wyjaśnienie wyników spektroskopii w podczerwieni 

posługując się obliczeniami kwantowochemicznymi oraz pełniejsze zrozumienie mechanizmu 

aktywacji zaadsorbowanej cząsteczki przez centrum poprzez analizę kanałów przepływu 

gęstości elektronowej a także zbadanie wzajemnego wpływu na aktywację dwóch cząsteczek 

w przypadku koadsorpcji cząsteczki CO z etenem, etynem lub formaldehydem na tym samym 

centrum.  

Plan pracy był następujący: 

1. Modelowanie adsorpcji cząsteczek organicznych na centrach Cu(I) i Ag(I) w zeolicie 

ZSM-5 

a. Optymalizacja geometrii 

b. Analiza długości i rzędów wiązań Nalewajskiego-Mrozka 

c. Analiza populacyjna Hirshfelda  

d. Wyznaczenie częstości drgań, porównanie z częstościami eksperymentalnymi 

2. Zbadanie efektów donacji i donacji zwrotnej i ich wpływu na aktywację wiązań CC 

i C=O w benzenie, etenie, etynie i formaldehydzie z wykorzystaniem teorii NOCV 

3. Analogiczna analiza dla centrów kationowych z zaadsorbowanymi jednocześnie 

dwoma cząsteczkami: cząsteczką organiczną i CO 

a. Badania eksperymentalne (metodą spektroskopii w podczerwieni) 

b. Obliczenia (optymalizacja geometrii, obliczenie częstości drgań, analiza NOCV) 
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4. Metodologia 

W pracy zastosowano dwa narzędzia badawcze: spektroskopię w podczerwieni oraz 

obliczenia kwantowochemiczne. Obecna praca bardziej koncentruje się na obliczeniach. 

Modelowanie kwantowochemiczne dowolnego układu wymaga wyboru modelu. Model 

powinien możliwie dokładnie odwzorowywać rzeczywistość przy jednoczesnym możliwie 

małym nakładzie kosztów obliczeniowych. W badaniu zeolitów najprostszym i przez wiele lat 

stosowanym modelem był model klastrowy – kation wraz z najbliższym otoczeniem 

z terminalnymi wiązaniami wysycanymi atomami wodoru. Model ten nie uwzględnia jednak 

otoczenia pozostałej części sieci. Można stosować większe klastry jednak wraz ze wzrostem 

rozmiaru klastra drastycznie rośnie czas obliczeń. 

Jako że zeolity mają budowę krystaliczną nasuwa się na myśl model periodyczny – jednak 

komórka elementarna zeolitu jest dość dużych rozmiarów i model periodyczny wymaga 

ogromnych nakładów obliczeniowych. Używa się go jedynie dla niektórych sieci (ferieryt) 

i w wybranych przypadkach.  

Obecnie za optymalny model w zastosowaniu do zeolitów uważa się QM/MM – będący 

pewnym kompromisem pomiędzy modelem klastrowym i periodycznym. Łączy on 

dokładność mechaniki kwantowej z rozsądnymi kosztami obliczeniowymi a otaczającą sieć 

uwzględnia na poziomie mechaniki molekularnej (więcej w rozdziale 4.3).  

W pracy niniejszej do analizy większości układów używano modelu QM/MM 

z zastosowaniem metod DFT w części kwantowej. Jedynie chronologicznie pierwsze 

obliczenia dotyczące oddziaływania benzenu z centrami Cu(I) i Ag(I) w ZSM-5 wykonane 

zostały jeszcze w modelu klastrowym. Jednak ponieważ metoda ETS-NOCV okazała się 

użyteczna w wyjaśnianiu mechanizmu aktywacji zaadsorbowanej cząsteczki i użycie jej 

w odniesieniu do benzenu dało spójne wyniki zdecydowano się umieścić je w obecnej pracy. 

4.1. Metody DFT 

Akronim DFT pochodzi od angielskiego density functional theory – teoria funkcjonału 

gęstości. Tym funkcjonałem jest energia układu i jego pozostałe właściwości. W 1964 

Hohenberg i Kohn wykazali, że znając gęstość elektronową można wydedukować 

hamiltonian i funkcję falową Ψ, a więc tym samym rozwiązać równanie Schrödingera [34]. 

Gęstość elektronowa w pełni opisuje właściwości stanu, zatem może być używana zamiennie 

z funkcją falową (I twierdzenie Hohenberga-Kohna). II twierdzenie Hohenberga-Kohna jest 
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analogią twierdzenia wariacyjnego z metod HF i wskazuje sposób poszukiwania optymalnej 

gęstości elektronowej. Jego treść sprowadza się do stwierdzenia, że istnieje pewien 

funkcjonał gęstości, taki że dla zadanej całkowitej liczby elektronów spełniona jest 

następująca zasada wariacyjna: Eυ
HK [ρ] ≥ Eυ

HK [ρ0] = E0, gdzie ρ0 jest idealną gęstością 

elektronową dla stanu podstawowego o energii E0 [35]. Zastosowanie zasady wariacyjnej 

prowadzi do równań Kohna-Shama [36]: 
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xcυ  - potencjał korelacyjno-wymienny 

Do opisania potencjału korelacyjno-wymiennego Vxc stosowane są różne przybliżenia 

(lokalnej gęstości, funkcjonały gradientowe, przybliżenia hybrydowe).  

Metody DFT, podobnie jak metody Hartree-Focka (HF) opierają się na przybliżeniu Borna-

Oppenheimera, które pozwala rozpatrywać stany elektronowe przy ustalonych położeniach 

jąder. W układach badanych w niniejszej pracy ruch elektronów nie jest silnie sprzężony 

z ruchem jąder, więc metody DFT można stosować. Przewagą metod DFT nad metodami HF 

jest uwzględnienie energii korelacyjno-wymiennej, mimo że nie jest znana jej dokładna 

postać. Różne przybliżenia w ramach DFT polegają na zastosowaniu różnych postaci energii 

korelacyjno-wymiennej.  

Pierwszym stosowanym przybliżeniem było przybliżenie lokalnej gęstości (LDA). Zakłada 

ono, że lokalnie (w małej objętości) gęstość elektronowa w cząsteczce jest jednorodna. Wtedy 

przyczynek od tej małej objętości do energii korelacyjno-wymiennej jest równy w dobrym 

przybliżeniu iloczynowi objętości i gęstości energii wymienno-korelacyjnej z teorii gazu 

jednorodnego. Przybliżenie lokalnej gęstości elektronowej daje dobre rezultaty w analizie 

układów, gdzie gęstość elektronowa zmienia się powoli. Przez wiele lat LDA pozostawało 

faworyzowanym przybliżeniem dla Exc (nadal znajduje pewne zastosowanie, np. dla układów 
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nieskończonych). W zastosowaniu do cząsteczek okazało się jednak, że LDA przeszacowuje 

jednak moc wiązania, dając zbyt duże wartości molekularnych energii wiązania [37]. W wielu 

badaniach wykazano, że głównym źródłem błędów w przybliżeniu LDA jest lokalność 

przybliżenia, a także energia wymienna (Tong, Sham 1966; Jones, Gunnarsson 1985; Perdew 

1985; Wang, Overhauser 1986). Dlatego wprowadzono funkcjonały gradientowe, które 

wykraczają poza przybliżenie lokalne – uwzględniają fakt, że przyczynek do energii 

korelacyjno-wymiennej w danym miejscu może zależeć nie tylko od gęstości w tym miejscu, 

lecz także od jej gradientu obliczonego w tym miejscu. Funkcjonały, które zawierają 

poprawki gradientowe to tzw. uogólnione przybliżenia gradientowe GGA (z ang. generalized 

gradient approximation) [38].  

Obecnie często stosuje się przybliżenia hybrydowe [39,40]. Mają one tę zaletę, że 

uwzględniają energię wymienną z metody HF. Przykładowym przybliżeniem hybrydowym 

jest funkcjonał B3LYP z udziałem dokładnej energii wymiennej z metody HF. Mimo 

skomplikowanej formy daje on dobre wyniki. Potencjał wymienno-korelacyjny Exc w tym 

funkcjonale składa się z energii wymienno-korelacyjnej LSDA LSDA
xcE , różnicy między 

hartree-fockowską energią wymienną i energią wymienną LSDA ( LSDA
x

HF
x EE − ), energii 

wymiennej Beckego z poprawkami gradientowymi z roku 1988 88B
xE  i członu korelacyjnego 

Lee-Younga-Parra LYP
cE .  

LYP
cc

B
xx

LSDA
x

HF
x

LSDA
xcxc EaEaEEaEE ++−+= 88

0 )(  

Przy większej dokładności niż metody HF, metody DFT charakteryzują się większą 

efektywnością obliczeń i dlatego nadają się nawet do dużych układów. Istnieją jednak 

zagadnienia, w których metody DFT nie zdają egzaminu. Są to wszelkiego rodzaju 

oddziaływania słabe takie jak oddziaływania międzycząsteczkowe – w chwili obecnej metoda 

DFT nie potrafi odtworzyć energii dyspersyjnej. Teoria ta nie nadaje się także do analizy 

stanów wzbudzonych o symetrii takiej samej jak stan podstawowy, ponieważ szuka stanu 

o najniższej energii dla zadanej symetrii oraz stanów wieloreferencyjnych. Jednakże 

zagadnienia opisane w niniejszej pracy nie wkraczają jednak w obszary tego typu zastosowań. 

4.2. ETS-NOCV 

Analiza NOCV (Natural Orbitals for Chemical Valence) pozwala rozseparować i oszacować 

ilościowo kanały przepływu ładunku pomiędzy dwoma fragmentami układu.  
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Teoria ta wprowadza pojęcie operatora wartościowości chemicznej V̂  zdefiniowanego jako 

połowa różnicy pomiędzy macierzą ładunków i rzędów wiązań dla molekuły i promolekuły 

[41]: 

)(2
1ˆ

0PPV −=  

Molekuła jest tu rozumiana jako cały oddziałujący układ, a promolekuła – dwa 

nieoddziałujące fragmenty w geometriach takich samych jak w molekule. 

Naturalne orbitale dla wartościowości chemicznej ϕi są funkcjami własnymi operatora 

wartościowości chemicznej: 

niV iii ,...,1ˆ == ϕνϕ , gdzie n jest numerem funkcji bazy. 

Orbitale te rozkładają różnicową gęstość elektronową na przyczynki diagonalne: 

∑
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Rozważmy układ A-B składający się z fragmentów A i B. Molekularna funkcja falowa 

(gęstość elektronowa) może być wyrażona w bazie orbitali fragmentów. Różnicowa gęstość 

elektronowa może zostać zdefiniowana w oparciu o gęstości fragmentów.  

)]()([)()()()( 000 rrrrrr BA
AB

ABAB ρρρρρρ +−=−=∆  
W rozdzielczości fragmentów wartości własne operatora V̂  wykazują interesującą 

właściwość. Mogą zostać połączone w pary grupujące dwa komplementarne orbitale 

naturalne opisywane przez wartości własne o przeciwnym znaku, lecz tej samej wartości 

bezwzględnej: 

2/,...,1,ˆ,ˆ nkVV kkkkkk ==−= −−− ϕνϕϕνϕ  

Pokazano [42,43], że pary naturalnych orbitali dla wartościowości chemicznej (ϕ–k, ϕk) 

rozkładają gęstość różnicową Δρ na przyczynki NOCV(Δρk): 
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gdzie νk i n oznaczają odpowiednio wartości własne NOCV i liczbę funkcji bazy. Wartości 

własne reprezentują ilość elektronów przeniesionych z orbitalu naturalnego ϕ–k 

(„antywiążącego”) na orbital ϕk („wiążący”) w procesie tworzenia wiązania. Należy 

podkreślić, że obydwa orbitale w każdej parze zarówno w molekule jak i promolekule mają 

obsadzenia częściowe.  

Wizualne zobrazowanie przyczynków gęstości (∆ρk) pomaga przypisać symetrię i kierunek 

przepływu. Dodatkowo, w ramach schematu ETS-NOCV, rysunki te wzbogacone są 
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o oszacowania energetyczne, ∆Eorb(k), dla każdego ∆ρk [44]. W metodzie ETS Zieglera-

Rauka całkowita energia wiązania ∆Ebond pomiędzy oddziałującymi fragmentami podzielona 

jest na trzy składowe. Pierwszy człon, energia dystorsji, ∆Edist, reprezentuje ilość energii 

potrzebną do zmiany równowagowej geometrii odosobnionych fragmentów do geometrii, 

jaką przyjmą w cząsteczce/kompleksie. Drugi człon, ∆Esteric, oznacza steryczną interakcję 

pomiędzy fragmentami. Składa się z energii odpychania Pauliego oraz członu 

elektrostatycznego. Wreszcie ostatni stabilizujący człon, ∆Eorb opisujący oddziaływania 

pomiędzy zajętymi orbitalami molekularnymi jednego fragmentu z pustymi orbitalami 

molekularnymi drugiego fragmentu jak również mieszanie zajętych i wirtualnych orbitali 

w obrębie tego samego fragmentu (polaryzacja wewnątrzfragmentowa). Ten człon 

energetyczny może być powiązany z elektronowym wiążącym efektem pochodzącym od 

tworzenia wiązania chemicznego. W schemacie ETS człon ∆Eorb definiowany jest jako 

[28,45]: 

∑ ∑ ∆=∆
λ µ λµλµ

TS
orb FPE  

gdzie TSFλµ  to element macierzy Focka Kohna-Shama zdefiniowany w odniesieniu do 

potencjału stanu przejściowego – w połowie pomiędzy tym dla połączonych fragmentów i dla 

finalnego układu, (stąd określenie stan przejściowy). 

W połączonym schemacie ETS-NOCV [44] człon energii oddziaływania orbitalnego (ΔEorb) 

wyrażony jest za pomocą wartości własnych NOCV jako: 
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gdzie TS
iiF ,  są diagonalnymi elementami macierzy Kohna-Shama zdefiniowanymi w ramach 

NOCV w odniesieniu do gęstości stanu przejściowego (w połowie pomiędzy gęstością dla 

molekuły a sumą gęstości fragmentów). Człon ten daje energetyczną miarę dla ∆ρk, która 

odnosi się do istotności danego kanału przepływu ładunku w wiązaniu pomiędzy fragmentami 

i jego konsekwencji. Podstawową ideę schematu ETS-NOCV pokazano schematycznie na 

rys. 4.1 [46] 
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Rys. 4.1 – Podstawowa idea NOCV, ETS oraz podejścia ETS-NOCV  

 

4.3. Parametry obliczeń, używane programy, modele 
 

4.3.1. Adsorpcja etenu, etynu i formaldehydu oraz ich koadsorpcja z CO na 
centrach kationowych. 

 
Obliczenia dla etenu, etynu i formaldehydu, jak również ich koadsorpcji z CO 

przeprowadzono z użyciem połączenia mechaniki kwantowej i mechaniki molekularnej 

(metoda QM/MM). W takim ujęciu wybrana część układu (zawierająca zaadsorbowaną 

cząsteczkę, kation i jego najbliższe otoczenie – klaster M7 – szerzej omówiony w części dot. 

benzenu) traktowana jest z dokładnością kwantowochemiczną podczas gdy reszta sieci MFI 

przybliżona jest mniej dokładnymi, ale szybkimi metodami mechaniki molekularnej 

z warunkami periodycznymi. Poprzednie obliczenia pokazały, że bez cząsteczki optymalna 

pozycja kationu znajduje się w pobliżu środka pierścienia 6-cio członowego. Po adsorpcji 

cząsteczki kation jest wyciągany z sieci. W finalnej geometrii kation metalu (z cząsteczką 

węglowodoru związaną 2 atomami węgla lub formaldehydu związaną atomem tlenu) 

skoordynowany jest jedynie do 2 atomów tlenu należących do tego samego tetraedru AlO4. 

Rysunek 4.2 przedstawia przykładową komórkę elementarną zawierającą klaster M7 

z kationem Cu(I) i zaadsorbowaną cząsteczką acetylenu (część uwzględniona na poziomie 

QM pogrubiona). Pozostałe struktury (z pozostałymi cząsteczkami i centrum Ag(I), nie 

pokazane na oddzielnych rysunkach) wyglądają podobnie. Model użyty w niniejszej pracy 

jest analogiczny z tym opisanym przez Rejmaka et. al. w [47]. 
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Rys. 4.2 – Periodyczny fragment sieci MFI zawierający centrum Cu(I) w klasterze M7 
z zaadsorbowanym acetylenem, umieszczony w sieci ZSM-5 (pogrubiony fragment – na 
poziomie QM). 
 

W części QM zastosowano pakiet Turbomole [48], a w części MM kod Gulp [49], połączone 

programem QMPot [50]. QMPot jest odmianą metody QM/MM przystosowaną do zeolitów. 

W części QM użyto metod DFT z potencjałem hybrydowym B3LYP [39,40] do optymalizacji 

geometrii i obliczenia częstości. Obliczone częstości zostały porównane z częstościami 

eksperymentalnymi zmierzonymi w temperaturze pokojowej. Do celów porównawczych dla 

wybranych właściwości użyto potencjału gradientowego PBE [51]. Nasze wcześniejsze 

doświadczenia pokazały, że potencjał PBE daje wartości energii oddziaływania bardziej 

zbliżone do eksperymentalnych, podczas gdy do częstości drgań bardziej wiarygodny jest 

potencjał B3LYP [47]. Obydwa potencjały stosowano wraz z bazą triple zeta (def2-TZVP). 

W molekularnej części obliczeń zastosowany został model typu rdzeń-powłoka [52] 

z parametryzacją Sauera i Sierki dla atomów Si, Al, O i H [53] oraz Nachtigallovej i innych 

dla jonu Cu(I) [11]. Oddziaływania pomiędzy cząsteczką węglowodoru i siecią zeolitu na 

poziomie MM były reprezentowane przez oddziaływania elektrostatyczne z ładunkami +0.1 

na atomach wodoru i –0.2, –0.1 lub +0.18 na atomach węgla (odpowiednio dla etenu, etynu 

i formaldehydu), –0.38 na atomie tlenu formaldehydu. Oddziaływania dyspersyjne 

z sieciowymi atomami tlenu opisane były potencjałem Lennarda-Jonesa z parametrami z [54]. 

Wiązanie pomiędzy zaadsorbowaną cząsteczką a jonem metalu i w obrębie cząsteczki opisane 

były wyłącznie na poziomie QM. 
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Po zoptymalizowaniu geometrii programem QMPot przeprowadzono obliczenia „single 

point” programem ADF [55] (w potencjale PBE) aby móc zastosować analizę NOCV (w celu 

uzyskania informacji nt. reorganizacji gęstości elektronowej podczas tworzenia wiązania) 

i otrzymać rzędy wiązań [56,57] i ładunki Hirshfelda [24]. Do obliczeń ADF geometria 

klastra nie była reoptymalizowana, ponieważ połączone obliczenia QM/MM lepiej 

odzwierciedlają strukturę sieci zeolitu niż optymalizacja swobodnego klastra. W celach 

porównawczych przeprowadzono obliczenia dla cząsteczek zaadsorbowanych na wolnych 

kationach w programie Turbomole, ze wszystkimi parametrami identycznymi jak dla 

adsorpcji na centrach w ZSM-5. 

Niedawno zaproponowaną metodą orbitali naturalnych dla wartościowości chemicznej 

(NOCV) [42,43] połączoną z rozkładem energii Zieglera-Rauka (ETS, Extended Transition 

State) [44] przeanalizowano przepływ ładunku pomiędzy interesującymi nas częściami 

układu. W tym celu zastosowano 2 typy podziału całego układu na fragmenty. W podziale 

"naturalnym" jednym fragmentem jest cząsteczka (Mol) a drugim centrum kationowe (M7-

M(I)). Podział ten jest oznaczony tu jako [Mol]//[M(I)-M7]. Ten schemat podziału daje 

informacje o przepływie ładunku pomiędzy centrum kationowym a cząsteczką i obydwa 

fragmenty w nim są obojętne elektrycznie. Dodatkowo, rozważono podział alternatywny 

([Mol-M(I)]//[M7]), w którym cząsteczka i kation stanowią jeden fragment a sieć zeolitu 

drugi. W podziale tym fragment [Mol-M(I)] ma ładunek +1, fragment M7 - –1. Ten sposób 

podziału daje więcej informacji o przepływie ładunku pomiędzy kationem a siecią zeolitu. 

Metoda NOCV z obydwoma schematami podziału została opisana i użyta do analizy 

adsorpcji benzenu [58-60], etenu i acetylenu [61] na centrach Cu(I) i Ag(I) w ZSM-5 

i oddziaływania etenu z CuY [47]. 

 

4.3.2. Adsorpcja benzenu na centrach kationowych 
 
Obliczenia dla cząsteczki benzenu zaadsorbowanej na centrach kationowych wykonano 

w modelu klastrowym w programie ADF z użyciem bazy TZP (triple zeta) dla kationów 

i DZP (double zeta) dla pozostałych atomów [62]. Dla skrócenia czasu obliczeń zamrożono 

orbitale nie będące orbitalami walencyjnymi. 

Do obliczeń zastosowano potencjał gradientowy Becke-Perdew z poprawką gradientową do 

energii wymiennej zaproponowaną w 1988 przez Beckego [39] i poprawką korelacyjną 

według Perdew (1986) [63].  
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Użyto modelowego klastera M7 reprezentującego jej wycinek (rys. 4.3) Klaster ten składa się 

z 6-członowego okna M7, które zawiera dwa połączone ze sobą pierścienie 5-członowe 

(„M” oznacza tutaj, że fragment pochodzi z głównego kanału (main channel), 7 to liczba 

atomów krzemu i glinu). W skład modelu wchodzą również atomy tlenu związane z atomami 

krzemu z następnej sfery koordynacyjnej.  

 
Rys. 4.3 – modelowy klaster M7 

 
W celu wysycenia wiązań w modelu atomy krzemu z następnej sfery koordynacyjnej 

zastąpiono atomami wodoru, których pozycje zamrożono, aby odzwierciedlić otaczającą sieć 

zeolitu. Gdyby pozycji atomów wodoru nie zamrożono, optymalna geometria koszyczka nie 

odzwierciedlałaby geometrii zeolitu. Do wyodrębnienia poszczególnych kanałów przepływu 

ładunku użyto metody ETS-NOCV. 

 

4.3.3. Pomiary IR 

Celem przeprowadzenia badań IR dotyczących koadsorpcji etenu, etynu i formaldehydu z CO 

próbki zeolitów CuZSM-5 i AgZSM-5 prasowano w specjalnej stalowej matrycy pod prasą 

hydrauliczną do postaci cienkich pastylek o powierzchni 3.44 cm2 o masie ok. 10 mg/cm2. 

Następnie tak przygotowane pastylki umieszczano w aparaturze pomiarowej i poddawano 

aktywacji. Pastylki aktywowano przez odgazowanie w próżni 10–6 Tr, w temperaturze 770 K 

(500 °C), przez godzinę.  

Po zakończeniu procesu aktywacji próbki chłodzono ciekłym azotem do temperatury 170 K, 

zaadsorbowano CO, a następnie adsorbowano cząsteczki organiczne (eten, etyn lub 

formaldehyd). Widma rejestrowano z rozdzielczością 2 cm–1 za pomocą spektrometru 

Equinox 55 firmy Bruker. Przedstawione w dalszej części niniejszej pracy widma IR 

znormalizowano do 10 mg zeolitu. 
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W badaniach używano zeolitu ZSM-5 o stosunku Si/Al = 35, który w formie sodowej 

(macierzysty) został zsyntezowany w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. Formę 

miedziową i srebrową tego zeolitu otrzymano na drodze wymiany jonowej z roztworów 

odpowiednio octanu miedzi(II) i azotanu(V) srebra w temp 350K. Po wymianie jonowej 

zeolity były przepłukane wodą destylowaną i wysuszone w temperaturze 370K. Stopnie 

wymiany zostały wyznaczone metodą atomowej spektroskopii absorpcyjnej (ASA) i wynosiły 

0.45 i 0.62 odpowiednio dla CuZSM-5 i AgZSM-5. Do badań wykorzystano następujące 

odczynniki chemiczne, których charakterystykę zestawiono w poniższej tabeli 4.1  

Tabela 4.1 – Zestawienie odczynników chemicznych użytych do badań 

Odczynnik Pochodzenie Inne 

Tlenek węgla(II) PRAXAIR czystość 99.9% 

Eten UCAR czystość 99.5% 

Acetylen MESSER czystość 99.6% 

Benzen POCh Gliwice cz.d.a. 

Paraformaldehyd Aldrich cz.d.a. 
 

Wyniki eksperymentalne przedstawione w obecnej pracy dotyczące cząsteczek 

zaadsorbowanych na centrum kationowym „solo” pochodzą z wcześniejszych badań 

prowadzonych w zespole prof. Datki wykonywanych przez dr Ewę Kukulską-Zając 

i opisanych w jej rozprawie doktorskiej, które wykonywane były na tych samych materiałach 

i odczynnikach, co badania opisane wyżej.  

Sorpcję etenu oraz benzenu na zeolitach CuZSM-5 i AgZSM-5 prowadzono w temperaturze 

pokojowej. Adsorpcję acetylenu na CuZSM-5, w którym oprócz centrów Cu+ występują 

również silnie kwasowe grupy Si-OH-Al, prowadzono w temperaturze 250 K, celem 

spowolnienia niepożądanych reakcji oligomeryzacji. Ze względu na słabe oddziaływanie 

cząsteczek acetylenu z centrami srebrowymi sorpcję na centrach Ag(I) prowadzono również 

w niskich temperaturach (250K). Ze względu na zawartość śladowych ilości acetonu 

w butlach, w których przechowuje się acetylen, przed każdą adsorpcją acetylen oczyszczano 

przez wymrażanie zanieczyszczeń w ciekłym azocie aż do zaniku pasm grup karbonylowych 

przy ok. 1720 cm–1. Dla formaldehydu pomiary IR prowadzono w zakresie temperatur 170 –

 570 K, ponadto adsorbowano małe porcje formaldehydu. Taka procedura pomiarów 

wynikała z faktu, iż cząsteczki formaldehydu łatwo ulegają reakcji polimeryzacji jak też 
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innym reakcjom następczym. Gazowy formaldehyd otrzymano przez ogrzewanie stałego 

paraformaldehydu w temperaturze około 370 K. 

Widma rejestrowano stosując spektrometr IFS 48 firmy Bruker, wyposażony w wysokoczuły 

detektor MCT, rozdzielczość widm wynosiła 2 cm–1. 
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5. Wyniki i dyskusja 
 
Chronologicznie pierwszą analizowaną cząsteczką był benzen. Jego oddziaływanie z centrami 

kationowymi w zeolitach modelowane było w modelu klastrowym, dopiero później przy 

analizie pozostałych cząsteczek i koadsorpcji zastosowano QM/MM.  

W dalszej części pracy stosowana jest następująca notacja: M(I) oznacza centrum kationowe 

w zeolicie, M+ - wolny kation (M = Cu, Ag) oraz nomenklatura systematyczna 

(acetylen=etyn). 

5.1. Oddziaływanie benzenu z centrami kationowymi 

5.1.1. Geometria i częstości drgań  

Adsorpcja benzenu na centrach zeolitycznych była badana na wczesnym etapie pracy 

w modelu klastrowym, gorszym niż stosowany później model QM/MM, dlatego wyniki mogą 

być mniej dokładne. Jednak obliczenia dotyczące benzenu są zgodne z eksperymentem, 

wewnętrznie spójne i analogiczne do pozostałych cząsteczek, więc zdecydowano się 

zamieścić je w obecnej pracy. Optymalizacja geometrii adsorpcji benzenu na centrach 

kationowych doprowadziła do struktur, w których cząsteczka benzenu łączy się z kationem 

poprzez 2 atomy węgla (rys 5.1). Już optymalna geometria układu pozwala oszacować siłę 

oddziaływania cząsteczki benzenu z centrum. Z racji nakładania się orbitali d metalu i orbitali 

π cząsteczki centra Cu(I) i Ag(I) oddziałują z benzenem znacznie silniej niż centrum sodowe, 

przywołane tutaj w celach porównawczych. Kation miedziowy oddziałuje tak silnie, że 

zostaje on „wyciągnięty” ze swojej pozycji w klasterze. Centrum srebrowe oddziałuje nieco 

słabiej – jego pozycja nie ulega dużej zmianie w porównaniu z pozycją sprzed adsorpcji. 

W przypadku centrum sodowego (przywołanego tu jako centrum referencyjne) trudno mówić 

o wytworzeniu wiązań – mamy do czynienia raczej z fizysorpcją niż chemisorpcją. (rys 5.1c). 

Całkowita energia oddziaływania liczona jest jako różnica pomiędzy energią całego układu 

a sumą energii nieoddziałujących fragmentów. Energia obliczona w potencjale BP dla 

centrum miedziowego jest o ponad 60% większa (–19.2 kcal/mol) niż dla centrum 

srebrowego (–11.9 kcal/mol), dla sodu ma wartość wskazującą na fizysorpcyjny charakter 

wiązania (–6.5 kcal/mol) (tabela 5.1).  
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                             a                          b               c 
 

Rys. 5.1 – optymalne geometrie modeli adsorpcji benzenu na centrach: a) miedziowym, b) 
srebrowym, c) sodowym 
 
Zniesiony zostaje aromatyczny charakter benzenu – długości wiązań ulegają bowiem 

zróżnicowaniu – 2 z wiązań są wyraźnie krótsze od pozostałych a ich rząd rośnie, 4 wiązania 

natomiast ulegają wydłużeniu a ich rząd maleje. Największemu wydłużeniu ulega wiązanie 

C-C, którym benzen łączy się z centrum (rys. 5.2). Efekty te są najwyraźniejsze dla miedzi 

(zmniejszenie rzędu wiązania koordynacyjnego o 0,116), słabsze dla srebra (zmniejszenie 

rzędu wiązania koordynacyjnego o 0,053), a jedynie bardzo subtelne dla sodu (zmniejszenie 

rzędu wiązania koordynacyjnego tylko o 0,008) (rys. 5.2).  

Jedną z cech, która może służyć do pośredniego określenia miary aktywacji jest obniżenie 

częstości drgania odpowiadającego rozciąganiu wiązania C-C znajdującego się najbliżej 

centrum – dla centrum miedziowego to obniżenie jest dwukrotnie większe niż dla srebrowego 

(tabela 5.1), dla sodu zmiana ta jest w granicach błędu pomiarowego. Wartości obliczone 

dość dobrze zgadzają się z wartościami eksperymentalnymi. Temat oddziaływania benzenu 

z centrami miedziowymi jest nadal aktualny – został niedawno podjęty przez Ene et al. 

w [64].  W ramach wspólnego zakresu badań wyniki są zgodne – uzyskane przez autorów 

tamtej pracy eksperymentalne przesunięcie pasma (o –16 cm–1) dla benzenu 

zaadsorbowanego na CuZSM-5 jest zgodne z przesunięciem z pracy [32] (–19 cm–1). Autorzy 

tamtej pracy badali również proces redukcji miedzi w ZSM-5 ze stopnia utlenienia +II na +I 

oraz oddziaływanie benzenu z grupami OH.  
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Rys. 5.2 – Zmiany długości, rzędów wiązań, ładunków Hirshfela w benzenie pod wpływem 
jego adsorpcji na centrach Cu+, Ag+, i Na+ w porównaniu z wolną cząsteczką benzenu. 
 
Tabela 5.1 – Energie oddziaływania, zmiany długości i rzędów wiązania C=C, przesunięcia 
pasm dla benzenu oddziałującego z centrami kationowymi w ZSM-5. 
 

 ΔEbond /kcal⋅mol–1 
ADF/BP 

ΔRCC /Å Δb.o. Δνcalc* /cm–1 

ADF/BP 
Δνexp* 

/cm–1 

Cu(I) –19.2 +0.028 –0.016 –22  –19 

Ag(I) –11.9 +0.023 –0.053 –11  –14 

Na(I) –6.5 +0.005 –0.008 –2 –8 

* Wszystkie przesunięcia częstości odnoszą się do absolutnych wartości dla benzenu w fazie gazowej: 
1486 cm–1 (exp [65]) i 1467 cm–1 (BP) 
 

5.1.2. Przepływ ładunku 

Jednym ze wskaźników przepływu ładunku jest zmiana w wartościach ładunków uzyskanych 

z analizy populacyjnej. Wyniki analizy populacyjnej (dla fragmentów) zestawione w tabeli 

5.2 wskazują zauważalne różnice w oddziaływaniu benzenu z różnymi centrami. Obojętna 

cząsteczka benzenu pod wpływem adsorpcji na wszystkich centrach kationowych zyskuje 

ładunek dodatni (mieści się on na atomach węgla znajdujących się dalej od centrum, atomy 

koordynacyjne mają bowiem ładunek ujemny (rys 5.2), lecz dla miedzi ta zmiana jest 

znacznie mniejsza niż dla srebra i sodu, przypuszczalnie z powodu silniejszej donacji 

zwrotnej dla miedzi. Równocześnie miedź dostarcza sporo gęstości elektronowej do sieci 

zeolitu. Zaś w przypadku srebra, sieć wydaje się nie brać udziału w procesie przepływu – jej 

ładunek pozostaje prawie niezmienny a przepływ następuje wyłącznie pomiędzy kationem 

a benzenem. W przypadku kationu sodu ma miejsce przepływ elektronów z sieci i z benzenu 
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na kation (tabela 5.2). Analiza populacyjna nie daje jednak specyficznej informacji na temat 

donacji, donacji zwrotnej, a także o przepływach pomiędzy kationem a siecią. 
 

Tabela 5.2 – Wyniki analizy populacyjnej Hirshfelda: całkowity ładunek na benzenie, kationie 
metalu i sieci zeolitu przed i po adsorpcji na centrach Cu(I), Ag(I) i Na(I) w ZSM-5. 
 

 Cu(I)M7 Ag(I)M7 

 przed 
/po ΔQ przed 

/po ΔQ 

Benzen 0 +0.012 0 +0.041 0.012 0.041 

M(I) 
0.364 

+0.049 
0.480 

–0.043 0.413 0.437 

M7 
–0.364 

–0.059 
–0.480 

+0.003 –0.423 –0.477 
 

W celu uzyskania informacji o przepływach ładunku wykonano analizę ETS-NOCV dla 

benzenu zaadsorbowanego centrach zeolitycznych oraz na wolnych kationach miedzi i srebra. 

Ponieważ z zeolitem NaZSM-5 benzen oddziałuje bardzo słabo i to oddziaływanie ma 

charakter elektrostatyczny, centrum sodowe nie będzie rozważane w NOCV. 

 
Rys. 5.3 – Istotne przyczynki (|ΔEorb| > 2 kcal/mol) do różnicowej gęstości elektronowej dla 
podziału [C6H6]//[Cu(I)-M7]. Kolor niebieski – zysk gęstości elektronowej, kolor czerwony – 
utrata gęstości elektronowej, kontur = 0.001. 
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Rys. 5.4 – Istotne przyczynki (|ΔEorb| > 2 kcal/mol) do różnicowej gęstości elektronowej dla 
podziału [C6H6]//[Ag(I)-M7]. Kolor niebieski – zysk gęstości elektronowej, kolor czerwony – 
utrata gęstości elektronowej, kontur = 0.001. 
 
Rysunki 5.3 i 5.4 przedstawiają główne (|ΔEorb | > 2 kcal/mol) przyczynki do różnicowej 

gęstości elektronowej (dla podziału "naturalnego" [C2H6]//[M(I)-M7]) odpowiednio dla 

centrum Cu(I) i Ag(I). Przyjęte tutaj kryterium istotności jest inne niż dla pozostałych, 

rozpatrywanych w dalszej części pracy cząsteczek, ponieważ benzen oddziałuje z centrami 

zeolitycznymi dużo słabiej od nich. Dla centrum miedziowego najistotniejszym przyczynkiem 

do energii oddziaływania orbitalnego (ΔEorb = –21.3 kcal/mol) jest donacja zwrotna z orbitalu 

d miedzi na orbitale p atomów węgla w benzenie (Rys 5.3a). (Pomimo faktu, że kation jest 

naładowany dodatnio, przepływ z kationu na zaadsorbowaną cząsteczkę jest najbardziej 

znaczący). Jedynie drugi z ważnych kanałów wizualizuje proces przepływu gęstości 

elektronowej z zajętego orbitalu π benzenu na pusty orbital s miedzi (Rys 5.3b, σ-donacja). 

Obydwa te zjawiska osłabiają wiązanie C=C. Mniej znaczące, ale również o |ΔEorb| > 2 

kcal/mol jest jeszcze jeden kanał donacji zwrotnej – z orbitali typu d miedzi (rys 5.3c) na 

benzen. Czwarty z kanałów o |ΔEorb | > 2 kcal/mol obrazuje polaryzację wiązania C-C 

w benzenie.  

Centrum srebrowe zachowuje się nieco inaczej niż miedziowe – najbardziej znaczącym 

przyczynkiem do oddziaływania benzenu z AgZSM-5 jest donacja z benzenu na kation (rys. 

5.4a). Donacja zwrotna pojawia się dopiero na drugim i trzecim miejscu (rys 5.4bc). 

W celach porównawczych wykonano analizę ETS-NOCV dla układów benzen – wolny kation 

(bez zeolitu), czyli benzen-M+ (M = Cu, Ag), istotne przyczynki do różnicowej gęstości 

elektronowe przedstawiono na rysunkach 5.5 i 5.6. 
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Rys. 5.5 – Istotne przyczynki (|ΔEorb| > 2 kcal/mol) do różnicowej gęstości elektronowej dla 
podziału [C6H6]//[Cu+]. Kolor niebieski – zysk gęstości elektronowej, kolor czerwony – 
utrata gęstości elektronowej, kontur = 0.001. 
 

 
Rys. 5.6 – Istotne przyczynki (|ΔEorb| > 2 kcal/mol) do różnicowej gęstości elektronowej dla 
podziału [C6H6]//[Ag+]. Kolor niebieski – zysk gęstości elektronowej, kolor czerwony – 
utrata gęstości elektronowej, kontur = 0.001. 
 
Dla benzenu oddziałującego z wolnymi kationami najwięcej wkładu do energii oddziaływania 

orbitalnego wnosi kanał σ-donacji (ΔEorb = –21.2 kcal/mol dla Cu+, ΔEorb = –13.1 kcal/mol 

dla Ag+, rys 5.5a, 5.6a). Sieć zeolitu zmniejsza udział tego kanału (do –13.5 kcal/mol dla Cu 

i do –7.2 kcal/mol dla Ag). Dla kationu miedzi kolejnymi kanałami przepływu są dwa 

zdegenerowane kanały π*-donacji zwrotnej (rys. 5.5bc – jednak w sumie mają one mniejszą 

energię niż π*-donacji zwrotnej dla centrum Cu(I). Przepływ ładunku w tych kanałach jest 

silnie spolaryzowany w kierunku wiązania. Dla kationu Ag+ π*-donacja zwrotna nie 

występuje w ogóle wśród istotnych przyczynków. Z tego wniosek, że sieć zeolitu wspomaga 

π*-donację zwrotną, w przypadku Ag wręcz ją uruchamia. Oprócz tego dla wolnych kationów 

wśród istotnych kanałów przepływu występują po 2 zdegenerowane przyczynki donacji (nie 

mają one jednak symetrii σ) – rys 5.5de i 5.6bc, dla miedzi mają całkiem sporą wartość – po 

10 kcal/mol. Dla miedzi występuje także transfer ładunku z kationu do obszaru wiązania (rys. 
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5.5f) i dwa zdegenerowane kanały donacji zwrotnej (rys 5.5gh) – na wyżej leżące 

antywiążące orbitale C-C lub C-H, również silnie spolaryzowane w kierunku wiązania. 
 

 

Rys. 5.7 – Istotne przyczynki (|ΔEorb| > 4 kcal/mol) do różnicowej gęstości elektronowej dla 
podziału [C6H6-Cu(I)]//[M7]. Kolor niebieski – zysk gęstości elektronowej, kolor czerwony – 
utrata gęstości elektronowej, kontur = 0.001. 
 

 
Rys. 5.8 – Istotne przyczynki (|ΔEorb| > 4 kcal/mol) do różnicowej gęstości elektronowej dla 
podziału [C6H6-Ag(I)]//[M7]. Kolor niebieski – zysk gęstości elektronowej, kolor czerwony – 
utrata gęstości elektronowej, kontur = 0.001. 
 
Analiza NOCV w "naturalnym" podziale (czyli [C6H6]//[M(I)-M7]) nie daje pełni informacji 

o przepływie ładunku w obrębie całego układu – w szczególności o przepływie pomiędzy 

kationem a siecią zeolitu. Wykonano więc również analizę dla podziału alternatywnego, 

w którym jednym fragmentem był pusty klaster zeolitu [M7], a drugim kation z benzenem 

[C6H6-M(I)]. Rysunki 5.7 i 5.8 przedstawiają istotne |ΔEorb| > 4 kcal/mol przyczynki do 

różnicowej gęstości elektronowej dla podziału  [C6H6-M(I)]//[M7] odpowiednio dla Cu(I) 

i Ag(I). Główny przyczynek (rys. 5.7a) ilustruje przepływ gęstości elektronowej z sieci na 

kation miedzi i dalej na benzen. Jest on odpowiedzialny za osłabienie σ-donacji przez sieć 
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w porównaniu z wolnym kationem – sieciowe atomy tlenu konkurują z benzenem 

w dostarczaniu elektronów na kation. Drugi z przyczynków NOCV (rys. 5.7b) opisuje 

synergiczną depopulację mostkowych atomów tlenu i orbitalu d miedzi; atomy węgla 

benzenu niezwiązane z centrum odzyskują gęstość elektronową utraconą w wyniku 

deformacji geometrii (nie występującą w izolowanym fragmencie). Dla srebra powyższe 

przyczynki są jakościowo analogiczne (rys. 5.8ab), z tą różnicą, że kanał wspomagający π*-

donację zwrotną ma dużo niższą energię (ΔEorb = –4.6 kcal/mol, wobec ΔEorb = –11.4 

kcal/mol dla Cu(I)). Ostatni kontur na rysunku 5.8c ilustruje przepływ gęstości wyzwolony 

przez utratę wiązania pomiędzy mostkowymi atomami tlenu (Ob, zyskują elektrony) 

a srebrem połączony z wewnętrzną polaryzacją sieci. 

Alternatywny podział dostarcza więcej informacji o roli sieci zeolitu w redystrybucji gęstości 

elektronowej niż podział poprzedni (który się wydaje być bardziej naturalny), a mniej 

o deformacji gęstości w oddziaływaniu wewnątrzfragmentowym. 

5.2. Oddziaływanie etenu z centrami kationowymi  

5.2.1. Geometria i częstości drgań 

Optymalizacja geometrii w modelu QM/MM dla adsorpcji etenu na centrach Cu(I) i Ag(I) 

w ZSM-5 doprowadziła do struktury, w której eten wiąże się z kationem dwoma atomami 

węgla, w sposób umożliwiający oddziaływanie elektronów π z wiązania wielokrotnego 

z kationem. Z racji nakładania się orbitali d metalu i π cząsteczki centra Cu(I) i Ag(I) 

oddziałują z etenem znacznie silniej niż centrum sodowe (nie brane pod uwagę w dalszych 

rozważaniach). Całkowita energia oddziaływania liczona jest jako różnica pomiędzy energią 

całego układu a sumą energii nieoddziałujących fragmentów. Energia obliczona w potencjale 

PBE dla centrum miedziowego jest o 40% większa (–38.4 kcal/mol) niż dla centrum 

srebrowego (–23.5 kcal/mol) dla etenu. Podobna zależność występuje dla energii 

oddziaływania etenu z wolnymi kationami, ale tu różnica wynosi zaledwie 27% (–56.9 

kcal/mol i –43.4 kcal/mol odpowiednio dla Cu+ i Ag+, tabela 5.4)  

Jedną z właściwości/cech, która może służyć do pośredniego określenia miary aktywacji 

cząsteczki jest wydłużenie wiązania podwójnego C=C, które wynosi 0.048 Å dla centrum 

Cu(I) i 0.037 Å dla centrum Ag(I) (tabela 5.3). Koreluje ono ze zmianą rzędu wiązania 

w porównaniu do wolnej cząsteczki: –0.43 i –0.30 odpowiednio dla centrum miedziowego 

i srebrowego. Aktywacja etenu (czyli osłabienie wiązania C=C) znajduje bezpośrednie 

odzwierciedlenie w obniżeniu częstości drgania rozciągającego. Pomiary w podczerwieni 
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dowiodły, że przesunięcia pasma C=C ku częstościom niższym wynosiły 85 cm–1 dla Cu(I) 

[25] i 41 cm–1 dla Ag(I) w zeolicie ZSM-5 [dane niepublikowane]. 

Drganie rozciągające wiązanie C=C po adsorpcji etenu na centrum nie jest już zabronione 

w podczerwieni ze względu na symetrię – w widmie IR pojawia się pasmo przy liczbie 

falowej 1538 cm–1 (centrum Cu(I)) oraz 1582 cm–1 (centrum Ag(I)). Cząsteczka po adsorpcji 

nie jest już płaska – obliczenia przedstawione w obecnej pracy wykazały, że średni kąt 

dwuścienny pomiędzy wiązaniem C=C a płaszczyznami H-C-H maleje ze 180° do 165° i do 

169° odpowiednio dla centrum Cu(I) i Ag(I). 

Częstości obliczone w potencjale B3LYP również dają większe przesunięcia dla miedzi niż 

dla srebra: odpowiednio –104 cm–1 i –79 cm–1, przesunięcia te są nieco przeszacowane 

w porównaniu z danymi eksperymentalnymi (tabela 5.3). Podobne przeszacowania 

obliczonych częstości w stosunku do eksperymentu uzyskano we wcześniejszych pracach 

dotyczących etenu zaadsorbowanego na centrach miedziowych w zeolitach [16,47,66] i na 

wolnych kationach srebra [67]. W potencjale PBE przesunięcia pasm są bardziej 

przeszacowane niż w potencjale B3LYP (tabela 5.3). Ten stosunkowo znaczny błąd 

w przesunięciach obliczonych potencjałem PBE dla srebra może być spowodowany tendencją 

potencjałów gradientowych do tracenia dokładności wraz ze wzrastającym ładunkiem jąder 

atomowych w kompleksie [68]; tendencja ta została przedyskutowana dla jonu Ag+ 

oddziałującego z etenem i przypisana częściowo efektom relatywistycznym [69].  

Tabela 5.3 – Energie oddziaływania, zmiany długości i rzędów wiązania C=C, przesunięcia 
częstości dla etenu oddziałującego z centrami kationowymi w ZSM-5. 
 

 ΔEbond /kcal⋅mol–1 
B3LYP / PBE 

ΔRCC /Å Δb.o. Δνcalc* /cm–1 

B3LYP / PBE 
Δνexp* 

/cm–1 

Cu(I) –31.1 / –38.4 0.048 –0.43 –104 / –128 –85 

Ag(I) –16.4 / –23.5 0.037 –0.30 –79 / –105 –41 

* Wszystkie przesunięcia częstości odnoszą się do absolutnych wartości dla etenu w fazie gazowej: 
1623 (exp [65]), 1691 (B3LYP) i 1643 (PBE) 
 
Wolne kationy silniej wiążą eten niż centra zeolityczne – wskazują na to nie tylko wartości 

energii oddziaływania, ale również rzędy wiązania M-C (M=Cu, Ag), dla wolnych kationów 

są one większe o 15% (Cu) i 23% (Ag) niż dla centrów zeolitycznych. Jednakże rzędy 

wiązania C=C (dla Cu także długość tego wiązania) wskazują na słabszą aktywację etenu 

przez wolne kationy niż przez centra (tabela 5.4). Również odgięcie atomów wodoru od 

pierwotnej płaszczyzny jest o kilka stopni większe dla centrów zeolitycznych niż dla wolnych 
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kationów. Obliczone (B3LYP) częstości drgań wiązania C=C w etenie także są niższe 

w porównaniu z częstościami dla wolnego etenu: o 96 cm–1 dla Cu+ i o 86 cm–1 dla Ag+. 

Tabela 5.4 – Wybrane parametry geometryczne i energetyczne dla etenu oddziałującego 
z czterema badanymi układami: długości wiązań, kąty pomiędzy wiązaniami C=C 
a płaszczyzną CH2, energie oddziaływania i zmiany rzędów wiązań, (M = Cu, Ag), a także 
obniżenie częstości drgań rozciągających wiązanie C=C. ∠C=CH2, RM-C i b.o.M-C są 
wartościami średnimi. 
 

 C2H4 Cu+-C2H4 Ag+-C2H4 Cu(I)-C2H4 Ag(I)-C2H4 

RC=C [Å] 1.325 1.366 1.362 1.372 1.361 

∠C=CH2 - 170 171 165 169 

Eoddz [kcal/mol] - –56.9 –43.4 –38.4 –23.5 

Δb.o.C=C - –0.36 –0.25 –0.43 –0.30 

b.o.M-C  - 0.47 0.39 0.40 0.32 

Δν [cm–1] - –96 –86 –104 –79 

 

5.2.2. Przepływ ładunku 
 
Jednym ze wskaźników przepływu ładunku jest zmiana w ładunkach uzyskanych w wyniku 

analizy populacyjnej. Wyniki analizy populacyjnej (dla fragmentów) zestawione w tabeli 5.5 

wskazują zauważalne różnice w oddziaływaniu etenu z centrum Cu(I) i Ag(I). Obojętna 

cząsteczka etenu pod wpływem adsorpcji na obydwu centrach zyskuje ładunek dodatni, lecz 

dla miedzi ta zmiana jest znacznie mniejsza niż dla srebra, przypuszczalnie z powodu 

silniejszej donacji zwrotnej dla miedzi. Równocześnie miedź dostarcza więcej elektronów do 

sieci zeolitu (na skutek „wyciągniecia” jej z sieci) niż zyskuje od etenu, podczas gdy srebro 

zachowuje prawie ten sam ładunek. W obydwu przypadkach sieć zeolitu gromadzi ładunek 

ujemny. Analiza populacyjna nie daje jednak specyficznej informacji na temat donacji 

i donacji zwrotnej. 
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Tabela 5.5 – Wyniki analizy populacyjnej Hirshfelda: całkowity ładunek na etenie, kationie 
metalu i sieci zeolitu przed i po adsorpcji na centrach Cu(I) i Ag(I) w ZSM-5. 
 

 Cu(I) M7 Ag(I) M7 

 
przed 
/po ΔQ 

przed 
/po ΔQ 

eten 0 +0.019 0 +0.056 +0.019 +0.056 

M(I) +0.364 +0.078 +0.480 +0.007 +0.442 +0.487 

M7 
–0.364 

–0.097 
–0.480 

–0.062 –0.461 –0.542 
 

Ponieważ finalny ładunek na poszczególnych fragmentach zależy od równowagi pomiędzy 

dwoma przeciwstawnymi procesami przepływu ładunku (donacji i donacji zwrotnej), 

wykorzystano analizę NOCV do rozdzielenia różnicowej gęstości elektronowej na 

specyficzne kanały i do ilościowego rozróżnienia tych dwóch procesów. Przyczynki do 

energii oddziaływania orbitalnego przyporządkowane poszczególnym kanałów przepływu 

gęstości elektronowej (analiza ETS w rozdzielczości NOCV) dostarczyły informacji o ich 

udziale w kowalencyjnym członie wiązania pomiędzy fragmentami. Rysunki 5.9 i 5.10 

przedstawiają kanały przepływu ładunku o przyczynkach ∆Eorb(i) większych niż 4 kcal/mol 

co do wartości bezwzględnej (kolor niebieski – zysk elektronów, kolor czerwony – utrata 

elektronów). Zarówno dla miedzi jak i dla srebra (jak również w alternatywnym podziale) 

znaczące okazały się być dwa kanały przepływu ładunku, pozostałe są o rząd wielkości mniej 

istotne. 

 

Rys. 5.9 – Istotne przyczynki (|∆Eorb| > 4 kcal/mol) do różnicowej gęstości elektronowej dla 
podziału [C2H4]//[Cu(I)-M7]. Kolor niebieski – zysk gęstości elektronowej, kolor czerwony – 
utrata gęstości elektronowej, kontur = 0.003 a.u. 
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Rys. 5.10 – Istotne przyczynki do różnicowej gęstości elektronowej dla podziału 
[C2H4]//[Ag(I)-M7]. Kolor niebieski – zysk gęstości elektronowej, kolor czerwony – utrata 
gęstości elektronowej, kontur = 0.003 a.u. 
 
Rysunki 5.9 i 5.10 przedstawiają przepływy gęstości elektronowej pomiędzy centrum 

kationowym a cząsteczką etenu (dla [C2H4]//[M(I)-M7]) odpowiednio dla centrum Cu(I) 

i Ag(I). Dla centrum miedziowego najistotniejszym przyczynkiem do energii oddziaływania 

orbitalnego (–35.4 kcal/mol) jest donacja zwrotna z orbitalu d miedzi na antywiążący orbital 

etenu, wspomagany przez pewien dopływ gęstości elektronowej z atomów tlenu należących 

do sieci zeolitu (Rys 5.9a). Kanał ten wyraźnie ilustruje mechanizm d-π* donacji zwrotnej 

[21]. Drugi z ważnych kanałów wizualizuje proces przepływu gęstości elektronowej 

z zajętego orbitalu π etenu na pusty orbital miedzi (wykazujący charakter s(d)) i dalej do 

sieciowych atomów tlenu (Rys 5.9b). Kanał ten koresponduje z komponentem σ-donacji 

w oddziaływaniu π-kompleksacji. Obydwa te zjawiska osłabiają wiązanie C=C. Różnicowa 

gęstość elektronowa dla oddziaływania etenu z centrum Ag(I) również składa się z dwu 

znaczących przyczynków, analogicznych do tych dla centrum Cu(I). Jednakże dla centrum 

srebrowego przyczynek π*-donacji zwrotnej (rys 5.10a) jest dwa razy mniejszy niż dla 

centrum miedziowego; z kolei przyczynek donacji na orbital s miedzi (rys. 5.9b, 5.10b) jest 

mniej wrażliwy na rodzaj kationu (–18.9 kcal/mol vs. –15.5 kcal/mol odpowiednio dla Cu(I) 

i Ag(I).  

Należy wspomnieć, że natura oddziaływania M(I)-C2H4 była już przedmiotem wielu badań 

bazujących na różnych modelach [17,67,69- 72]. Bieżące praca koncentruje się na 

elektronowej części oddziaływania M(I)-C2H4, jako że uważa się, że to właśnie 

oddziaływanie jest najistotniejsze w procesie aktywacji wiązania C=C. Ilościowy opis σ-

donacji i π*-donacji zwrotnej przedstawiono i porównano z odpowiednimi wynikami innych 

autorów w tabeli 5.6. Wcześniejsze wyniki bazujące na czystym schemacie ETS wspartym 

warunkami symetrii lub analizie populacyjnej w rozdzielczości symetrycznej pokazują, że dla 
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kationów “solo” lub prostych układów modelowych σ-donacja znacznie przeważa nad π*-

donacją zwrotną [17,67,69-72]. W obecnej pracy dla wolnych kationów uzyskano podobne 

wyniki. Z kolei wyniki analizy ETS-NOCV z bieżącej pracy dotyczące oddziaływania M(I)-

C2H4 z udziałem sieci zeolitu wykazują trend dokładnie odwrotny, czyli przewagę π*-donacji 

zwrotnej nad σ-donacją, jak pokazano w tabeli 5.6. Należy zauważyć, że podobną obserwację 

dominującej roli π*-donacji zwrotnej w oddziaływaniu M(I)-C2H4 poczynili Ziegler et al. 

i Morokuma et al. dla kompleksów zawierających ligandy fosforowe [71,73-75]. To 

ewidentnie podkreśla znaczącą rolę sieci zeolitu w kontrolowaniu oddziaływania M(I)-C2H4. 
 

Tabela 5.6 – Ilościowe oszacowanie procesów σ-donacji i π-donacji zwrotnej 
charakteryzujące oddziaływanie M(I)-C2H4 (M=Cu, Ag).  
 

 M7M(I)-C2H4 M+-C2H4 M+-C2H4 M(I)-(C2H4)2 
M(I)-

(C2H4)3 

 Cu Ag Cu Ag Cu Ag Cu Ag Ag 

 bieżąca praca1 bieżąca praca1 Ref[70]2/Ref[72]3 Ref[69]2 Ref[67]2 

σ- 
donacja –18.9 –15.5 –30.2 –20.9 –39.9/ 

0.188e 
–30.7/ 
0.175e –68.5 –57.5 –39.0 

π*-
donacja 
zwrotna 

–35.4 –18.7 –13.8 –6.6 –21.5/ 
0.066e 

–8.6/ 
0.038e –23.0 –12.2 –7.3 

       1 przyczynki do energii oddziaływania orbitalnego zdefiniowane na podstawie ETS-NOCV, kcal/mol. 
       2 przyczynki do energii oddziaływania orbitalnego zdefiniowane na podstawie odpowiednich reprezentacji, kcal/mol.  
       3 analiza populacyjna, jednostki elektronowe.   

Analizę ETS-NOCV dla układów C2H2-M+ wykonano w celach porównawczych, 

najważniejsze kanały przepływu ładunku pokazane są na rysunkach 5.11 i 5.12. 

 
Rys. 5.11 – Istotne przyczynki (|∆Eorb| > 4 kcal/mol) do różnicowej gęstości elektronowej dla 
podziału [C2H4]//[Cu+]. Kolor niebieski – zysk gęstości elektronowej, kolor czerwony – 
utrata gęstości elektronowej, kontur = 0.001 a.u. 
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Rys. 5.12 – Istotne przyczynki (|∆Eorb| > 4 kcal/mol) do różnicowej gęstości elektronowej dla 
podziału [C2H4]//[Ag+]. Kolor niebieski – zysk gęstości elektronowej, kolor czerwony – 
utrata gęstości elektronowej, kontur = 0.001 a.u. 

 

Jak już wspomniano wcześniej dla wolnych kationów wiodącymi przyczynkami do 

różnicowej gęstości elektronowej jest σ-donacja (∆Eorb = –30.2 kcal/mol dla Cu, ∆Eorb =         

–20.9 kcal/mol dla Ag, rys. 5.11a 5.12a),  π*-donacja zwrotna ma znacznie mniejszy udział 

energetyczny (∆Eorb = –13.8 kcal/mol dla Cu, ∆Eorb = –6.6 kcal/mol dla Ag, rys. 5.11b 5.12b) 

oraz zawiera znaczącą komponentę polaryzacyjną do obszaru wiązana. Trzeci z przyczynków 

dla kationu miedzi (rys. 5.11c) przedstawia przesunięcie gęstości elektronowej z kationu do 

obszaru wiązania, dla kationu srebra wnosi on przyczynek energetyczny poniżej 4 kcal/mol 

i nie jest pokazany na rysunku. Mimo, że dla wolnych kationów udział π*-donacji zwrotnej 

jest nieduży (zwłaszcza dla srebra), przesunięcia pasma IR drgań etenu są znaczne – dla 

kationu Ag+ większe nawet niż dla centrum Ag(I) (tabela 5.4). Świadczy to o tym, że nie 

tylko π*-donacja zwrotna, ale również σ-donacja ma wpływ na aktywację cząsteczki etenu. 

Dla obydwu kationów po umieszczeniu ich w sieci zeolitu spadek udziału σ-donacji jest 

znaczny. W przypadku miedzi jest on z nawiązką skompensowany przez 2.5 krotny wzrost 

π*-donacji zwrotnej. W przypadku srebra wzrost π*-donacji zwrotnej nie kompensuje 

całkowicie spadku σ-donacji, stąd mniejsze obniżenie częstości drgania etenu na centrum 

Ag(I) niż na kationie Ag+. 

Informacji o przepływie ładunku pomiędzy siecią zeolitu a kationem dostarcza analiza 

alternatywnego schematu podziału [C2H4-M(I)]//[M7]. Kanały przepływu ładunku dla tego 

podziału pokazane są na rysunkach 5.13 i 5.14 odpowiednio dla miedzi i srebra. 
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Rys. 5.13 – Istotne przyczynki do różnicowej gęstości elektronowej dla podziału [C2H4-
Cu(I)]//[M7], kontur = 0.003 a.u. 
 

              

Rys. 5.14 – Istotne przyczynki do różnicowej gęstości elektronowej dla podziału [C2H4-
Ag(I)]//[M7], kontur = 0.003 a.u. 
 

Dla obydwu kationów jedynymi istotnymi kanałami są te, które zaopatrują fragment złożony 

z kationu i etenu w elektrony z sieciowych tlenów. Rysunki 5.13a i 5.13b rozważane razem 

dają obraz transferu gęstości elektronowej na miedź i eten z najbliższych atomów tlenu. 

Innymi słowy, częściowa neutralizacja ładunku kationu przez sieć wzmaga donację zwrotną 

na cząsteczkę zidentyfikowaną na rysunku 5.9a, ale przez konkurencję osłabia też donację (co 

zgadza się z faktem mniejszej σ-donacji na centrum w zeolicie niż na wolnym kationie). 

Analiza rysunków 5.9a łącznie z rysunkami 5.13a i 5.13b wyraźnie pokazuje pośrednictwo 

kationu miedzi w zaopatrywaniu etenu elektronami z sieciowych atomów tlenu, co wyjaśnia 

zarówno udział otaczającej sieci zeolitu w transferze gęstości elektronowej i w aktywacji 

etenu jak i rolę kationu. Analogiczne rozważania mogą być przeprowadzone dla centrum 

srebrowego na podstawie rysunków 5.10a i 5.14ab, jednakże oddziaływanie pomiędzy 

kationem srebra i siecią wydaje się być mniej efektywne w promowaniu donacji zwrotnej niż 

dla miedzi: suma ΔEorb(i) na rysunkach 5.14ab dla podziału [C2H4-Ag(I)]//[M7] (–27.3 
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kcal/mol) jest o 30% niższa niż analogiczna suma dla miedzi (–37.8 kcal/mol). Energetyczna 

miara π donacji zwrotnej z kationu na eten jest o 50% większa dla miedzi niż dla srebra. Tak 

więc różnica w oddziaływaniu kationu z sieciowymi atomami tlenu wyjaśnia ok. 60% 

zmienności pomiędzy centrami miedzi i srebra w stosunku do ich zdolności aktywowania 

etenu. 
 

5.3. Oddziaływanie etynu z centrami kationowymi 

5.3.1. Geometria i częstości drgań 

Obliczenia wykazały, że etyn oddziałuje z obydwoma centrami kationowymi w podobny 

sposób jak eten. Cząsteczka CH≡CH wiąże się zarówno z wolnymi kationami Cu+ i Ag+ jak 

i centrami Cu(I) i Ag(I) w zeolicie poprzez atomy węgla, w taki sposób, że jedno z wiązań 

π oddziałuje z orbitalami d metalu. Oddziaływanie etynu z kationami Cu+ i Ag+ było już 

badane przez innych autorów [17,76-79] i podobnie jak dla etenu stwierdzono, że kation 

miedzi silniej oddziałuje z etynem niż kation srebra – bezwzględne wartości ∆Eoddz są o ok. 

12 kcal/mol większe dla kationu Cu+ niż dla Ag+. W obecnej pracy uzyskano zbliżony wynik 

– różnica wznosiła 14.8 kcal/mol (tabela 5.8). 

Energie wiązania (obliczone w potencjałach PBE i B3LYP) dla etynu oddziałującego 

z centrami M(I)-M7 w MFI są co do bezwzględnej wartości o 17-18 kcal/mol większe dla 

Cu(I) niż dla Ag(I) (Tabela 5.7). Jednakże należy mieć świadomość, że energie oddziaływania 

dla tego samego kationu mogą się podobnie różnić (o zbliżoną wartość) w zależności od typu 

centrum i zeolitu. W [80] stwierdzono, że różnica oddziaływania etynu z centrami 

miedziowymi SII i SIII w fojazycie wynosi 14 kcal/mol. Energia oddziaływania dla modelu 

z niniejszej pracy leży pomiędzy wartościami dla centrów SII i SIII w fojazycie. Porównując 

tabele 5.3 i 5.7 można zauważyć, że energia oddziaływania dla etynu jest o ok. 3 kcal/mol dla 

Cu(I) i o ok. 5 kcal/mol dla Ag(I) niższa niż dla etenu. Różnica w ∆Eoddz pomiędzy centrami 

jest nieco większa (o ok. 2-3 kcal/mol) dla etynu niż dla etenu, tak więc wpływ typu kationu 

wydaje się być bardziej znaczący dla etynu niż dla etenu. Chociaż wydłużenie wiązania C≡C 

w etynie jest mniejsze niż wiązania C=C w etenie nie oznacza to mniejszej aktywacji. 

Porównanie energii oddziaływania etynu z centrami w zeolicie z energiami dla wolnych 

kationów (–53.5 kcal/mol dla Cu –38.7 kcal/mol dla Ag, tabela 5.8) sugeruje, że zeolityczne 

otoczenie zmniejsza energię oddziaływania, niemniej jednak centra M(I) powodują silniejszą 

aktywacje wiązania CC niż wolne kationy (problem ten będzie dyskutowany w dalszej części 

pracy). 
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Wiązanie C≡C przy oddziaływaniu z centrum miedziowym zostaje wydłużone o 0.033 Å 

a z centrum srebrowym – o 0.020 Å co zgadza się z obliczonymi zmianami rzędów wiązań 

(odpowiednio dla Cu(I) i Ag(I) –0.42 i –0.28). Etyn, podobnie jak eten, traci symetrię: średni 

kąt pomiędzy wiązaniami C≡C i C-H zmniejsza się ze 180º do 163º i 168º (odpowiednio dla 

Cu(I) i Ag(I)). W konsekwencji, poprzednio symetryczne drganie C≡C nie jest już zabronione 

w spektroskopii IR. W rzeczy samej, pasma odpowiadające drganiu rozciągającemu wiązanie 

C≡C pojawiają się w widmach IR przy 1813 cm–1 dla centrum Cu(I) [81] i przy 1908 cm–1 dla 

Ag(I) (zobacz przypis pod tabelą 5.7, dane niepublikowane). Są one przesunięte odpowiednio 

o 161 cm–1  i 60 cm–1 w stosunku do fazy gazowej [65]  co wskazuje na silniejszą aktywację 

w przypadku centrum miedziowego. Hübner i inni zarejestrowali  podobne przesunięcia 

drgania C≡C (o 142-161 cm–1) dla centrów miedziowych w fojazycie [80]. Także 

niezeolityczne centra srebrowe znane są z osłabiania wiązania C≡C w podobnym wymiarze 

jak centra zeolitowe. Reisinger i inni zaobserwowali przesunięcie ku czerwieni o 60 cm–1 dla 

etynu zaadsorbowanego na Ag+ skoordynowanym przez ligandy organiczne [17] oraz o 69 

cm–1 dla HC≡CPh oddziałującego z [HB(3,5-(CF3)2Pz)3]Ag+ [82]. Ogólne porównanie 

eksperymentalnych przesunięć dla centrów Cu(I) i Ag(I) wskazuje, że etyn jest bardziej 

wrażliwy na typ kationu niż eten (różnica 100 cm–1 versus 45 cm–1).  

Przesunięcie pasma drgania rozciągającego C≡C obliczone za pomocą potencjału B3LYP 

wynosi 175 cm–1 co stanowi dobrą zgodność z wartością eksperymentalną (tabela 5.7). 

Hübner i inni [80] uzyskali podobną wartość dla etynu zaadsorbowanego na miedzi w zeolicie 

Y (–182 cm–1). Dla srebra obliczone obniżenia częstości są znacznie mniejsze niż dla miedzi; 

jednakże, podobnie jak dla etenu różnica pomiędzy nimi w obliczeniach jest niedoszacowana 

w porównaniu z wartościami eksperymentalnymi (przypuszczalnie jest to spowodowane 

większym przeszacowaniem obliczonego przesunięcia dla obydwu cząsteczek oddziałujących 

z centrum Ag(I). 
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Tabela 5.7 – Energie oddziaływania, zmiany długości i rzędów wiązania C≡C, przesunięcia 
częstości dla etynu oddziałującego z centrami kationowymi w ZSM-5.  
 

 ΔEbond /kcal⋅mol–1 

B3LYP / PBE 

ΔRCC 
[Å] 

Δb.o. Δνcalc * /cm–1 

B3LYP / PBE 

Δνexp * 
/cm–1 

Cu(I) –28.5 / –35.0 0.033 –0.42 –175 / –203 –161 

Ag(I) –11.8 / –17.1 0.020 –0.28 –122 / –167 – 60** 

 

* Wszystkie przesunięcia częstości odnoszą się do absolutnych wartości dla etenu w fazie gazowej: 
1974 (exp.[65]), 2071 (B3LYP) i 2010 (PBE) 
** częstość zmierzona w temperaturze 250 K wynosi 1918 cm–1 (przesunięcie o –56 cm–1); 
przesunięcie podane w tabeli i dyskutowane w tekście odnosi się do temperatury pokojowej 
i jest oszacowane. 
 
Oprócz energii oddziaływania również rząd wiązania M-C (M = Cu, Ag) wskazuje na 

silniejsze wiązanie etynu przez kation niż przez centrum zeolitowe – dla kationu jest on 

większy (o 9 i 20% odpowiednio dla Cu i Ag) niż dla centrum. Jednak pozostałe parametry 

geometryczne wskazują na słabszą aktywację wiązania C≡C przez wolne kationy niż przez 

centra kationowe w ZSM-5, podobnie jak miało to miejsce dla etenu: wiązania C≡C nie są tak 

długie w etynie oddziałującym z wolnym kationem jak w etynie oddziałującym z centrum 

kationowym w zeolicie, obniżenie rzędu tego wiązania również dla centrów zeolitycznych 

jest większe niż dla kationów. Również utrata liniowości etynu jest bardziej widoczna dla 

centrów kationowych niż dla kationów – kąty C≡C-H bardziej odbiegają od pierwotnej 

wartości 180º. Podobne wnioski można wysnuć z analizy częstości drgań – przesunięcia ku 

częstościom niższym są dla centrów znacznie większe niż dla wolnych kationów (tabela 5.8). 
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Tabela 5.8 – Wybrane parametry geometryczne i energetyczne dla etynu oddziałującego 
z czterema badanymi układami: długości wiązań, kąty pomiędzy wiązaniami C≡C-H, energie 
oddziaływania i zmiany rzędów wiązań, (M=Cu,Ag), a także obniżenie częstości drgań 
rozciągających wiązanie C≡C. ∠C≡C-H, RM-C i b.o.M-C są wartościami średnimi. 
 

 C2H2 Cu+-C2H2 Ag+-C2H2 Cu(I)-C2H2 Ag(I)-C2H2 

RC≡C [Å] 1.197 1.219 1.214 1.230 1.219 

∠C≡C-H - 170 172 163 168 

Eoddz 
[kcal/mol] 

- –53.5 –38.7 –35.0 –17.1 

Δb.o.C≡C - –0.32 –0.21 –0.42 –0.28 

b.o.M-C  - 0.44 0.36 0.41 0.30 

Δν [cm–1] - –116 –89 –175 –122 

 

5.3.2. Przepływ ładunku 

Obraz, który daje analiza populacyjna dla etynu (tabela 5.9) przypomina ten dla etenu 

i zawiera informacje tylko o wypadkowych zmianach ładunku, więc do wyodrębnienia 

kanałów przepływu gęstości elektronowej użyto analizy NOCV. Początkowo obojętna 

cząsteczka etynu po adsorpcji na centrum kationowym efektywnie traci elektrony. Podobnie 

jak w przypadku etenu, kation miedzi staje się bardziej dodatni a ładunek kationu srebra nie 

ulega zmianie, elektrony są więc przekazywane do sieci zeolitu. 
 

Tabela 5.9 – Wyniki analizy populacyjnej Hirshfelda: całkowity ładunek na etynie, kationie 
metalu i sieci zeolitu przed i po adsorpcji na centrach Cu(I) i Ag(I) w ZSM-5.  
 

 Cu(I) M7 Ag(I) M7 

 
przed 
/po ΔQ 

przed 
/po ΔQ 

etyn 0 
+0.043 

0 
+0.107 0.043 0.107 

M(I) 
0.364 

+0.067 
0.480 

0.000 0.431 0.480 

M7 
–0.364 

–0.109 
–0.480 

–0.107 –0.473 –0.587 
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Wynik analizy NOCV dla etynu związanego z centrum kationowym i jego dyskusja są 

analogiczne do tych dla etenu. Podobnie jak dla poprzedniej cząsteczki są tylko dwa istotne 

przyczynki do gęstości różnicowej dla obydwu kationów i dla obydwu podziałów (rys. 5.15-

5.16. W ramach pierwszego schematu podziału ([C2H2]//[Cu(I)-M7]), najistotniejszym 

przyczynkiem (∆Eorb
π

 = –39.7 kcal/mol) jest π donacja zwrotna z kationu miedzi na etyn (rys. 

5.15a). Drugi z istotnych przyczynków (∆Eorb
σ = –18.3 kcal/mol) obrazuje odpływ gęstości 

elektronowej z cząsteczki etynu na kation i z kationu na sieć zeolitu przypisywany σ-donacji 

(rys. 5.15b). Analogiczne obrazy dla centrum srebrowego (rys. 5.16) wizualizują przyczynki 

podobne do kanałów uzyskanych dla centrum miedziowego. Jednakże dla srebra kanał π*-

donacji zwrotnej (∆Eorb
π

 = –18.6 kcal/mol) wnosi o ponad 50% mniejszy wkład do energii 

oddziaływania orbitalnego niż dla centrum miedziowego; przyczynki od σ-donacji (rys. 

5.15b, 5.16b) różnią się zaledwie o ok. 4 kcal/mol. 

 

Rys. 5.15 – Istotne przyczynki (|∆Eorb| > 4 kcal/mol) do różnicowej gęstości elektronowej dla 
podziału [C2H2]//[Cu(I)-M7]. Kolor niebieski – zysk gęstości elektronowej, kolor czerwony – 
utrata gęstości elektronowej, kontur = 0.003 a.u.  
 

     

Rys. 5.16 – Istotne przyczynki do różnicowej gęstości elektronowej dla podziału 
[C2H2]//[Ag(I)-M7] , kontur = 0.003 a.u. 
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Warto zauważyć, że dla neolitycznego centrum miedziowego różnica w π*-donacji zwrotnej 

dla etenu i etynu jest znaczna, podczas gdy σ-donacja dla obydwu cząsteczek ma podobne 

znaczenie; dla centrum srebrowego obydwa kanały mają podobne znaczenie dla obydwu 

cząsteczek. To sugeruje, że miedź bardziej różnicuje cząsteczki niż srebro. 

 
Rys. 5.17 – Istotne przyczynki (|∆Eorb| > 4 kcal/mol) do różnicowej gęstości elektronowej dla 
podziału [C2H2]//[Cu+]. Kolor niebieski – zysk gęstości elektronowej, kolor czerwony – 
utrata gęstości elektronowej, kontur = 0.001 a.u. 

 
Rys. 5.18 – Istotne przyczynki (|∆Eorb| > 4 kcal/mol) do różnicowej gęstości elektronowej dla 
podziału [C2H2]//[Ag+]. Kolor niebieski – zysk gęstości elektronowej, kolor czerwony – 
utrata gęstości elektronowej, kontur = 0.001 a.u. 
 

Wyniki analizy ETS-NOCV dla etynu oddziałującego z wolnymi kationami wskazują, że 

podobnie jak miało to miejsce dla etenu, najważniejszym kanałem przepływu ładunku jest σ-

donacja (∆Eorb = –26.6 kcal/mol dla Cu, ∆Eorb = –18.0 kcal/mol dla Ag, rys. 5.17a, 5.18a),  

π*-donacja zwrotna ma znacznie mniejszą wartość (∆Eorb = –14.4 kcal/mol dla Cu, ∆Eorb = –

6.2 kcal/mol dla Ag, rys. 5.17b, 5.18b) oraz zawiera znaczącą komponentę polaryzacyjną do 

obszaru wiązana. Pozostałe dwa przyczynki dla kationu miedzi (rys. 5.17cd) przedstawiają 
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transfer gęstości elektronowej z kationu i z cząsteczki do obszaru wiązania, występują one 

również dla kationu srebra, ale z ∆Eorb poniżej 4 kcal/mol i nie są pokazane na rysunkach. 

Przesunięcia pasma drgań etynu na wolnych kationach również są znaczące, aczkolwiek 

zawsze mniejsze niż dla centrów kationowych (dla miedzi –116 cm–1, dla srebra –89 cm–1 

tabela 5.8), mimo że udział π*-donacji zwrotnej jest nieduży. Świadczy to o tym, że nie tylko 

π*-donacja zwrotna, ale również σ-donacja ma wpływ na aktywację cząsteczki etynu. Dla 

kationu miedzi po umieszczeniu go w sieci zeolitu spadek σ-donacji jest znaczny, lecz jest on 

kompensowany z nawiązką przez prawie trzykrotny wzrost π*-donacji zwrotnej. Dla srebra 

zarówno spadek donacji jak i wzrost π*-donacji zwrotnej są nieco mniejsze 

i w przeciwieństwie do etenu obniżenie częstości drgania wiązania C≡C dla centrum Ag(I) 

jest większe niż dla kationu Ag+. Etyn jest bardziej wrażliwy na π*-donacją zwrotną niż eten – 

prawie taka sama zmiana w π*-donacji zwrotnej powoduje większe obniżenie częstości 

drgania. 

Przyczynki do różnicowej gęstości elektronowej dla schematu [C2H2-Cu(I)]//[M7] pokazano 

na rysunku 5.19. Ponownie mamy do czynienia z dwoma istotnymi kanałami przepływu 

i obydwa reprezentują transfer gęstości elektronowej z sieciowych atomów tlenu. Wolne pary 

atomów tlenu sieci zeolitu dostarczają elektrony do kationu i za jego pośrednictwem do 

cząsteczki etynu, co skutkuje zarówno zmniejszeniem σ-donacji jak i podwyższeniem π*-

donacji zwrotnej. Rysunek 5.20 przedstawia przyczynki do różnicowej gęstości elektronowej 

dla podziału [C2H2-Ag(I)]//[M7], jakościowo porównywalne z tymi dla miedzi, ale suma 

przyczynków do energii oddziaływania orbitalnego (–27.6 kcal/mol) jest o 30% niższa niż 

analogiczna suma dla miedzi (–38.5 kcal/mol, rys 5.19), co sugeruje, że wpływ sieci zeolitu 

jest silniejszy w przypadku miedzi niż srebra. 

 

Rys. 5.19 – Istotne przyczynki do różnicowej gęstości elektronowej dla podziału [C2H2-
Cu(I)]//[M7] , kontur = 0.003 a.u. 
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Rys. 5.20 – Istotne przyczynki do różnicowej gęstości elektronowej dla podziału [C2H2-
Ag(I)]//[M7], kontur = 0.003 a.u. 
 
 

5.4. Oddziaływanie formaldehydu z centrami kationowymi 

5.4.1. Geometria i częstości drgań 

Formaldehyd jest cząsteczką odmienną od etenu i etynu – zawiera on bowiem grupę 

karbonylową, inna jest też geometria jego adsorpcji, więc należy przypuszczać, że mechanizm 

jego oddziaływania z centrami może być również inny. Wybór formaldehydu jako adsorbatu 

spowodowany był dwoma czynnikami. Po pierwsze cząsteczka formaldehydu posiada 

stosunkowo prostą budowę. Po drugie, znany jest proces redukcji NO metanem, w którym 

zgodnie z jedną z hipotez metan ulega wpierw częściowemu utlenieniu do metanolu 

i formaldehydu, te zaś są właściwymi reduktorami dla cząsteczek NO. W optymalnej 

geometrii formaldehyd wiąże się z zeolitycznymi centrami Cu(I) i Ag(I) poprzez atom tlenu, 

podobnie jak i z wolnymi kationami. Z porównania wartości energii wiązania wynika, że 

podobnie jak dla pozostałych cząsteczek energia oddziaływania formaldehydu z centrum 

miedziowym jest większa niż z centrum srebrowym (o ok. 50%). Podobnie jest dla wolnych 

kationów (o ok. 40%). Formaldehyd silniej oddziałuje z wolnymi kationami niż z centrami 

w zeolicie. Sieć zeolitu wydaje się zachowywać jak konkurencyjny ligand – wolne pary 

elektronowe sieciowych atomów tlenu konkurują z sukcesem z parą elektronową tlenu 

karbonylowego o oddziaływanie donorowe z kationem. Dla kationów w zeolitach wiązanie 

pomiędzy kationem metalu a tlenem karbonylowym formaldehydu zostaje osłabione o 31.6 

kcal/mol dla Cu(I) i o 24 kcal/mol dla Ag(I) w porównaniu z wolnymi kationami (tabela 

5.11).  

W wyniku oddziaływania z centrum miedziowym wiązanie C=O zostaje wydłużone o 0.022 

Å a z centrum srebrowym o 0.018 Å, co odpowiada zmianom rzędów wiązań o –0,298 i         
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–0,113 odpowiednio dla Cu(I) i Ag(I). Obliczone przesunięcia pasm częstości drgań wiązania 

C=O są większe dla miedzi niż dla srebra: odpowiednio –81 cm–1 i –41 cm–1 dla Cu(I) i Ag(I) 

co stanowi dosyć dobrą zgodność z przesunięciami eksperymentalnymi: –56 cm–1 i –32 cm–1 

(tabela 5.10) [81,83].  W potencjale PBE obniżenia częstości drgań są bardziej 

przeszacowane, z przyczyn podobnych jak dla etenu i etynu.  
 

Tabela 5.10 – Energie oddziaływania, zmiany długości i rzędów wiązania C=O, przesunięcia 
częstości dla formaldehydu oddziałującego z centrami kationowymi w ZSM-5. 
 

 ΔEbond /kcal⋅mol–1 
B3LYP / PBE 

ΔRCC /Å Δb.o. Δνcalc* /cm–1 

B3LYP / PBE 
Δνexp* 

/cm–1 

Cu(I) –13.6 / –14.9 0.017 –0.298 –81 / –143 –56 

Ag(I) –11.4 / –9.6 0.011 –0.113 –41 / –83 –32 
 

* Wszystkie przesunięcia częstości odnoszą się do absolutnych wartości dla formaldehydu w fazie 
gazowej: 1745 (exp [65]), 1819 (B3LYP) i 1768 (PBE) 
 
Na to, że wolne kationy silniej wiążą formaldehyd niż centra zeolityczne wskazują nie tylko 

wartości energii oddziaływania, ale również i rzędy wiązania M-Oform (M=Cu, Ag), dla 

wolnych kationów są one większe o 13.5% (Cu) i aż o 63% (Ag) niż dla centrów 

zeolitycznych.  

W formaldehydzie oddziałującym z wolnymi kationami wiązanie C=O ulega wydłużeniu 

o 0,022 Å dla Cu+ i o 0,017 dla Ag+ co odpowiada zmianie rzędu odpowiednio o –0.23 i        

–0.16 (tabela 5.11). Dla wolnych kationów wydłużenie wiązania C=O jest co prawda większe 

niż dla formaldehydu zaadsorbowanego na centrach kationowych w zeolicie, ale zmiana 

rzędu wiązania C=O na miedzi większa jest dla centrum zeolitowego niż dla kationu. Dla 

srebra odwrotnie – rząd wiązania C=O bardziej obniżony jest dla wolnego kationu Ag+ niż dla 

centrum Ag(I). Zmiany w rzędach wiązania C=O sugerują, że wpływ sieci zeolitu jest 

zupełnie różny dla obydwu kationów: dla Cu+ umieszczenie w sieci ZSM-5 poprawia jego 

zdolności aktywacyjne względem formaldehydu, a Ag(I) w ZSM-5 jest gorszym aktywatorem 

niż wolny kation Ag+.  

W tabeli 5.11 zestawiono najważniejsze parametry geometryczne, energie oddziaływania, 

i rzędy wiązań dla czterech rozważanych układów: H2CO-Cu+, H2CO-Ag+, H2CO-Cu(I)-

ZSM5 i H2CO-Ag(I)-ZSM5. 
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Tabela 5.11 – Wybrane parametry geometryczne i energetyczne dla formaldehydu 
oddziałującego z czterema badanymi układami: długości wiązań (R), rzędy wiązań (b.o.), kąty 
pomiędzy wiązaniami M-O-C, energie oddziaływania i zmiany rzędów wiązań, (M = Cu, Ag), 
a także obniżenie częstości drgań rozciągających wiązanie C=O.  
 

 H2CO H2CO-Cu+ H2CO-Ag+ H2CO-Cu(I) H2CO-Ag(I) 

RCO [Å] 1.199 1.221 1.217 1.216 1.210 

∠M-Oform-C - 140.5 139.8 137.0 130.9 

Eoddz [kcal/mol] - –46.5 –33.7 –14.9 –9.6 

Δb.o.C=O - –0.23 –0.16 –0.30 –0.11 

b.o.M-Oform - 0.67 0.59 0.44 0.27 

Δνcalc [cm–1] - –78 –67 –81 –41 

 

Z obniżenia częstości drgań w podczerwieni można wysnuć podobne wnioski jak z obniżenia 

rzędu wiązania C=O. W przypadku miedzi sieć zeolitu wydaje się nieco zwiększać zdolności 

aktywacyjne wobec formaldehydu (obniżenie częstości o 81 cm–1, dla kationu Cu+ – o 78   

cm–1), w przypadku srebra – wręcz przeciwnie (obniżenie częstości drgania o 41 cm–1 i 67 

cm–1 odpowiednio dla Ag(I)ZSM-5 i Ag+). (Tabela 5.11). Przesunięcia pasm C=O obliczone 

w potencjale PBE są znacznie bardziej przeszacowane, z przyczyn podobnych jak dla etenu 

i etynu.  

 
5.4.2. Przepływ ładunku 

Wyniki analizy populacyjnej (dla fragmentów) zestawione w tabeli 5.12 wskazują pewne 

różnice w oddziaływaniu formaldehydu z centrum Cu(I) i Ag(I), aczkolwiek nie są one tak 

duże jak w przypadku pozostałych cząsteczek. Obojętna cząsteczka formaldehydu pod 

wpływem adsorpcji na obydwu centrach zyskuje ładunek dodatni, przy czym zarówno dla 

miedzi jak i dla srebra oddziałujących z formaldehydem zmiana ta jest dość znaczna 

w porównaniu z etenem i etynem. Równocześnie miedź zyskuje niewielki ładunek dodatni 

a srebro zachowuje prawie ten sam ładunek. Sieć zeolitu gromadzi ładunek ujemny w obydwu 

przypadkach.  
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Tabela 5.12 – Wyniki analizy populacyjnej Hirshfelda: całkowity ładunek na formaldehydzie, 
kationie metalu i sieci zeolitu przed i po adsorpcji na centrach Cu(I) i Ag(I) w ZSM-5.  
 

 Cu(I) M7 Ag(I) M7 

 
before 
/after ΔQ 

before 
/after ΔQ 

formaldehyd 0 
+0.112 

0 
+0.141 0.112 0.141 

M(I) 
0.364 

+0.045 
0.480 

–0.003 0.409 0.477 

M7 
–0.364 

–0.157 
–0.480 

–0.138 –0.521 –0.618 
 

Formaldehyd jest odmienną cząsteczką niż eten i etyn, co znajduje odbicie w wynikach 

analizy NOCV. Dla centrum miedziowego w podziale „naturalnym” istotne są trzy 

przyczynki do różnicowej gęstości elektronowej. Najistotniejszym jest donacja zwrotna 

z orbitalu d miedzi na cząsteczkę formaldehydu, jednakże jest ona dużo mniejsza niż dla 

etenu i etynu (∆Eorb
π

 = –14.8 kcal/mol, rys 5.21a). Drugim przyczynkiem, o zbliżonej 

wartości (∆Eorb
σ

 = –13.3 kcal/mol) jest donacja z wolnej pary tlenu formaldehydu na kation 

miedzi, następnie z kationu na sieciowe atomy tlenu (rys 5.21b). Odpowiada ona za 

utworzenie wiązania donorowego pomiędzy kationem a formaldehydem. Ostatni istotny 

przyczynek odnosi się do wewnątrzfragmentowej polaryzacji i prawdopodobnie nie ma 

wielkiego znaczenia dla procesu aktywacji – reprezentuje przyczynek kowalencyjny do 

wiązania pomiędzy formaldehydem a kationem (rys 5.21c). Dla centrum srebrowego tylko 

jeden przyczynek do różnicowej gęstości elektronowej wnosi istotny wkład (∆Eorb = –6.6 

kcal/mol). Obrazuje on odpływ elektronów z wolnej pary atomu tlenu z formaldehydu do 

obszaru wiązania a także przepływ w obrębie orbitalu dz2 srebra i niewielki dopływ 

elektronów do sieci zeolitu (5.22a). Znaczny udział donacji z wolnej pary tlenu 

formaldehydowego tłumaczy stosunkowo duży ładunek dodatni na formaldehydzie.  
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Rys. 5.21 – Istotne przyczynki (|∆Eorb| > 4 kcal/mol) do różnicowej gęstości elektronowej dla 
podziału [H2CO]//[Cu(I)-M7]. Kolor niebieski – zysk gęstości elektronowej, kolor czerwony – 
utrata gęstości elektronowej, kontur = a: 0.001 a.u., b: 0.0015 a.u., c: 0.0008 a.u 
 

 
Rys. 5.22 – Istotne przyczynki (|∆Eorb| > 4 kcal/mol) do różnicowej gęstości elektronowej dla 
podziału [H2CO]//[Ag(I)-M7]. Kolor niebieski – zysk gęstości elektronowej, kolor czerwony – 
utrata gęstości elektronowej, kontur = 0.0015 a.u.  
 
W celach porównawczych wykonano analizę ETS-NOCV również dla modelowych układów 

wolny kation-formaldehyd. Zarówno dla miedzi jak i dla srebra dominującym efektem 

okazała się donacja z wolnej pary tlenu karbonylowego do kationu – w obydwu przypadkach 

jest ona większa dla kationów wolnych niż dla kationów w zeolicie (rys. 5.23a, 5.24a). Dla 

wolnego kationu miedzi donacja zwrotna występuje (rys. 5.23b), ale jest znacznie niższa niż 

dla centrum Cu(I)ZSM-5 (–8.0 kcal/mol wobec –14.8 kcal/mol). Dla wolnego kationu srebra 

donacja zwrotna, choć niezbyt duża (∆Eorb
π

 = –4.0 kcal/mol, rys 5.24b), pojawia się wśród 

znaczących przyczynków do gęstości elektronowej, w przeciwieństwie do centrum 

srebrowego, gdzie nie przekracza przyjętego kryterium istotności (∆Eorb = –1.9 kcal/mol). 

Analiza NOCV wyjaśnia wnioski wyciągnięte z analizy energii oddziaływania, parametrów 

geometrycznych i częstości drgań – umieszczenie kationu w zeolicie zmniejsza siłę wiązania 
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formaldehydu (na skutek zmniejszenia donacji z wolnej pary tlenu formaldehydu), 

w przypadku miedzi – zwiększa zdolność aktywacyjną kationu, w przypadku srebra – 

zmniejsza ją (na skutek zmian w udziale π*-donacji zwrotnej). 

 

 
Rys. 5.23 – Istotne przyczynki do różnicowej gęstości elektronowej dla podziału 
[H2CO]//[Cu+], kontur = 0.0025 a.u. 
 

 
Rys. 5.24 – Istotne przyczynki do różnicowej gęstości elektronowej dla podziału 
[H2CO]//[Ag+], kontur = 0.0025 a.u. 
 

Przyczynki do gęstości elektronowej dla alternatywnego schematu podziału [H2CO-

M(I)]//[M7] pokazano na rysunkach 5.25 i 5.26. W przypadku miedzi energetycznie 

dominujący jest kanał opisujący przepływ gęstości elektronowej z sieci zeolitu poprzez 

orbitale d miedzi na antywiążący orbital karbonylowy (silnie spolaryzowany w kierunku 

kationu). Kanał ten wyraźnie obrazuje wspieranie π*-donacji zwrotnej przez wolne pary 

tlenów sieciowych i w rezultacie aktywacje wiązania C=O (rys. 5.25a). Dla srebra istotność 

tego kanału nie przekracza przyjętego kryterium (∆Eorb = –1.5 kcal/mol). Drugi z istotnych 

kanałów przepływu ładunku (a dla srebra pierwszy) opisuje donację gęstości elektronowej 

z sieciowych atomów tlenu w kierunku kationu, co wymusza pewien przepływ z kationu na 

karbonylowy atom tlenu (rys. 5.25a, 5.26b). Kanał ten przypisać można osłabieniu wiązania 

formaldehydu przez centrum M(I) – blokuje on tworzenie wiązania donorowego. Ostatni 

z istotnych przyczynków do różnicowej gęstości elektronowej obrazuje wiązanie pomiędzy 

kationem a siecią zeolitu (rys. 5.25c, 5.26b). 
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Rys 5.25 – Istotne przyczynki do różnicowej gęstości elektronowej dla podziału [H2CO-
Cu(I)]//[M7], kontur = 0.001 a.u. 
 

 
Rys 5.26 – Istotne przyczynki do różnicowej gęstości elektronowej dla podziału [H2CO-
Ag(I)]//[M7], kontur = a: 0.0016 a.u., b: 0.0008 a.u. 
 
 

5.5. Koadsorpcja CO i cząsteczki organicznej na jednym centrum 
Cu(I) w ZSM-5 

5.5.1. Koadsorpcja CO z etenem  i etynem 

Pomiary IR wykazały, że na centrum miedziowym obok etenu i etynu może zostać 

zaadsorbowana także druga cząsteczka – CO. Pasma C=C i C≡C, a także C≡O są nieco 

przesunięte w stosunku do sytuacji gdy eten, etyn lub CO są adsorbowane „solo” (rys 5.27). 
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Rys. 5.27 –  sorpcja a) etenu, b) etynu na zeolicie CuZSM-5. Widma niebieskie - cząsteczka 
adsorbowana „solo”, widma czerwone - z preadsorbowanymi cząsteczkami CO. 
 

Według danych IR na centrum srebrowym cząsteczka CO nie koadsorbuje się z etenem ani 

z etynem – w widmach IR widać tylko pasma od monosorbowanych cząsteczek etenu i etynu 

(rys 5.28) – ich częstość jest identyczna jak wtedy, gdy eten i etyn są adsorbowane bez CO, 

w widmie brak jest też pasm CO koadsorbowanego z cząsteczkami organicznymi. Ponadto 

obliczenia pokazały, że układy M7-Ag(I)-C2H2/CO i M7-Ag(I)-C2H4/CO są niestabilne. 

Energia wiązania CO z resztą układu jest dodatnia, a odległość cząsteczki CO od kationu 

srebra większa niż 4 Å. 

a                                      b 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5.28 – próba koadsorpcji CO z a) etenem, b) etynem na AgZSM-5. Pasma przy 1585 
i 1918 cm–1 pochodzą odpowiednio od monosorbowanych etenu i etynu. 
 
 Gdy cząsteczce etenu lub etynu na centrum Cu(I) towarzyszy cząsteczka CO przesunięcia 

drgań odpowiadających rozciąganiu wiązań C=C i C≡C w kierunki niższych liczb falowych 

są mniejsze niż przy nieobecności CO (tabela 5.13). Zmiany te są ok. 3 razy większe dla 

etynu niż etenu (zarówno dla eksperymentu jak i obliczeń). Obliczone wartości Δνads (Δνads – 

różnica pomiędzy częstością drgania CC dla cząsteczki węglowodoru w obecności CO 

i cząsteczki zaadsorbowanej „solo”) są jednak przeszacowane w porównaniu 
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z eksperymentalnymi, podobnie jak przesunięcia dla cząsteczek zaadsorbowanych „solo” 

(Δνfree).  

 
Tabela 5.13 – częstości drgań i przesunięcia częstości dla monosorbowanych cząsteczek etenu 
i etynu i koadsorbowanych z CO 
 

 częstości M7-Cu(I)-Mol M7-Cu(I)-Mol,CO 
ν Δνfree ν Δνfree Δνads

* 

eten obliczone 1587 –104 1618 –73 +31 
eksperymentalne 1536 –87 1542 –81 +6 

etyn obliczone 1896 –175 1983 –88 +93 
eksperymentalne 1813 –161 1834 –140 +21 

 
* - różnica pomiędzy częstością drgania cząsteczki w obecności CO na tym samym centrum 
i cząsteczki zaadsorbowanej bez CO 
 
Na słabszą aktywację etenu i etynu w przypadku koadsorpcji z CO wskazują również 

długości wiązań C=C i C≡C. Wiązania te są wprawdzie wydłużone w porównaniu z wolnymi 

cząsteczkami, ale nie tak bardzo, jak w przypadku adsorpcji „solo” (tabela 5.14). Ponadto, 

w przypadku koadsorpcji odległości cząsteczek (zarówno etenu i etynu jak i CO) od Cu są 

większe niż dla monosorpcji (tabele 5.14 i 5.16). Wskazuje to na słabsze związanie obydwu 

cząsteczek przez centrum kationowe, co potwierdzają też wartości energii oddziaływania 

(tabela 5.15 i 5.16) 
 

Tabela 5.14 – długości wiązań C-C w etenie i etynie oraz odległości cząsteczek etenu i etynu 
od centrum Cu adsorbowanych na Cu(I)ZSM-5 „solo” i koadsorbowanych z CO  
 

   adsorpcja „solo” koadsorpcja 
   R ΔRfree R ΔRfree 

Eten 
RC=C 1.372 +0.047 1.354 +0.029 

RM-CC 
2.042 
2.031 - 2.179 

2.197 - 

Etyn 
 

RC≡C 1.230 +0.033 1.213 +0.016 

RM-CC 
1.983 
1.989 - 2.193 

2.176 - 

 

Całkowita energia wiązania etenu/etynu (ΔEoddz – różnica pomiędzy energią całego układu 

a sumą energii nieoddziałujących fragmentów – cząsteczki etenu/etynu oraz centrum 

kationowym ze związanym CO) w obecności CO jest również dużo mniejsza (tabela 5.15) niż 

w przypadku jego braku.  
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Tabela 5.15 – komponenty energii oddziaływania orbitalnego (ΔEorb [kcal⋅mol–1]) dla π*-
donacji zwrotnej i donacji oraz energie wiązania (ΔEoddzi [kcal⋅mol–1]) dla cząsteczki 
etenu/etynu zaadsorbowanej „solo” i koadsorbowanej z CO. Energie wiązania policzone są 
w potencjale PBE. 
 

 eten etyn 

 donacja 
zwrotna donacja ΔEoddz 

donacja 
zwrotna donacja ΔEoddz 

[Mol]//[Cu(I)-M7] –35.4 –18.9 –38.4 –39.7 –18.3 –35.0 
[Mol]//[CO-Cu(I)-M7] –16.0 –17.0 –13.7 –13.9 –14.7 –13.9 
 

Zmiany w przesunięciach pasm drgań znajdują też potwierdzenie w wynikach analizy NOCV. 

Utworzenie wiązania CO z centrum Cu(I) wymaga zaangażowania elektronów z Cu(I), 

jednocześnie skutkuje to osłabieniem oddziaływania etenu i etynu z centrum. Wpływ 

obecności CO jest różny dla poszczególnych kanałów. W szczególności, znaczna różnica 

występuje dla donacji zwrotnej – dla etenu przypisany jej przyczynek energetyczny jest ponad 

dwa razy mniejszy niż w przypadku nieobecności CO, a dla etynu – aż prawie trzy razy 

mniejszy. Donacja zaś ulega znacznie mniejszym zmianom – dla etenu jest prawie taka sama, 

dla etynu – o ok. 4 kcal/mol mniejsza (tabela 5.15). Kontury poszczególnych przyczynków do 

różnicowej gęstości elektronowej (rys. 5.28 i 5.29) nie są już tak symetryczne, a przez to tak 

jednoznaczne jak w nieobecności CO. 
 

 
Rys. 5.28 – Istotne przyczynki do różnicowej gęstości elektronowej dla podziału 
[C2H4]//[CO-Cu(I)-M7], kontur = 0.002 a.u.. 
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Rys 5.29 – Istotne przyczynki do różnicowej gęstości elektronowej dla podziału [C2H2]//[CO-
Cu(I)-M7], kontur = 0.002 a.u.. 
 

Wyniki analizy NOCV potwierdzają tezę, że cząsteczka CO konkuruje z etenem i etynem 

o elektrony dostarczane przez centrum Cu(I) zmniejszając tym samym donację zwrotną 

z kationu miedzi na cząsteczkę i powodując słabszą aktywację etenu i etynu.  
 

Wpływ etenu i etynu na CO 

Eksperymentalna częstość drgania cząsteczki CO zaadsorbowanej „solo” na centrum Cu(I) 

w ZSM-5 jest o 18 cm–1 wyższa od częstości dla gazowego CO. Podczas obecności na tym 

samym centrum drugiej cząsteczki – etenu lub etynu częstość CO powraca do częstości 

typowej dla wolnej cząsteczki (2138 cm–1) (rys. 5.30). Doświadczenia z desorpcją wykazały 

także, że cząsteczka CO jest znacznie słabiej związana z Cu(I) w obecności etenu i etynu niż 

gdy CO adsorbowany jest „solo” [31] 

 
Rys. 5.30  – sorpcja CO na zeolicie ZSM-5. Widma niebieskie – adsorpcja CO „solo”, widma 
czerwone – koadsorpcja CO z a) etenem, b) etynem 
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Obliczone częstości drgań CO nie będą w obecnej pracy interpretowane, ponieważ metoda 

DFT nie opisuje dobrze oddziaływania CO z centrami zeolitycznymi. Z tej samej przyczyny  

nie będzie przedstawiona analiza ETS-NOCV dla podziału [CO]//[Mol-Cu(I)-M7]. 

Jednak obliczenia potwierdzają fakt eksperymentalny, że CO w obecności cząsteczki etenu 

lub etynu na tym samym centrum Cu(I) jest związane słabiej niż w przypadku adsorpcji 

„solo”. Wskazują na to odległości CO od Cu i wartości energii oddziaływania (tabela 5.16).  
 

Tabela 5.16 – odległość cząsteczki CO od centrum Cu(I) oraz energie oddziaływania dla CO 
adsorbowanego „solo” i koadsorbowanego z etenem lub etynem  
 

 CO „solo” CO+eten CO+etyn 
RM-CO [Å] 1.819 1.911 1.891 
ΔEoddz [kcal/mol] –34.0 –9.3 –3.0 
 
Również wartości energii oddziaływania CO z CuZSM-5 są dużo niższe w przypadku gdy 

cząsteczce CO towarzyszy eten lub etyn – wynoszą odpowiednio –9,3 i –13 kcal/mol, wobec 

–34 kcal/mol dla CO adsorbowanego „solo” (tabela 5.16). 

 

5.5.2. Koadsorpcja CO z formaldehydem 

Obliczenia wykazały, że tlenek węgla może zostać koadsorbowany z formaldehydem na 

centrum miedziowym, natomiast z centrum srebrowego CO wypiera formaldehyd. 

W przypadku koadsorpcji na centrum Cu(I) obydwie cząsteczki związane są z centrum słabiej 

niż gdy są one zaadsorbowane „solo”. Obliczenia wskazały, że dla CO energia oddziaływania 

CO koadsorbowanego z formaldehydem jest niższa niż energia oddziaływania CO 

adsorbowanego „solo” o ok. 8 kcal/mol, czyli o ok. 23%. Dla formaldehydu (adsorbowanego 

„solo” z energią zaledwie –14,9 kcal/mol) różnica ta wynosi prawie 12 kcal/mol, co daje 

prawie 80% (tabela 5.17). Natomiast w przypadku centrum Ag(I) cząsteczka formaldehydu 

wydaje się być niezwiązana z centrum w ogóle (świadczy o tym brak ujemnej energii 

oddziaływania, odległość karbonylowego atomu tlenu od Ag ok. 3.5 Å, w widmie IR – 

zmniejszenie intensywności pasma odpowiadającego rozciąganiu grupy karbonylowej – rys. 

5.31b). Również w analizie ETS-NOCV brak jest jakichkolwiek kanałów przepływu o |ΔEorb| 

> 2 kcal/mol dla układu [H2CO]//[CO-Ag(I)-M7]. Ze względu na brak zjawiska koadsorpcji 

formaldehydu i CO na AgZSM-5 w dalszych rozważaniach brane pod uwagę będzie jedynie 

centrum Cu w ZSM-5. 
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Tabela 5.17 – energie wiązania (kcal/mol) oraz odległości od kationu miedzi cząsteczek CO 
i formaldehydu (FA) monosorbowanych i koadsorbowanych  
 

 adsorpcja „solo” koadsorpcja 
Eoddz CO –34.0 –26.2 
Eoddz FA –14.9 –3.1 

RCu-C (CO) 1.819 1.834 
RCu-O (FA) 1.888 2.104 

 
Rysunek 5.31a przedstawia widma IR formaldehydu zaadsorbowanego na CuZSM-5. Pasmo 

drgań grupy karbonylowej oddziałującej z centrum Cu(I) pojawia się przy 1689 cm–1 i jest 

przesunięte o 56 cm–1 względem pasma dla wolnej cząsteczki. Pasma przy 1728 cm–1 i 1714 

cm–1 przypisywane są odpowiednio formaldehydowi oddziałującemu z centrami Na 

i z grupami OH w zeolicie. Sorpcja formaldehydu w zeolicie CuZSM-5 powoduje pojawienie 

się obydwu wymienionych wyżej pasm, ponieważ część jonów Na+ jest wciąż obecna 

w zeolicie po niecałkowitej wymianie (stopień wymiany Cu+/Na+ 90%), a grupy OH są 

produkowane w procesie aktywacji, podczas hydrolizy jonów Cu2+ [32]. Pasmo przy 1478 

cm–1 jest pasmem drgań nożycowych grupy CH2 w formaldehydzie. Z kolei pasmo przy 1578 

cm–1 według Knözingera i współpracowników [84,85] oraz Millera i współpracowników [86] 

można przypisać antysymetrycznym  drganiom rozciągającym COO– w jonie 

mrówczanowym. Jony mrówczanowi tworzą się na skutek utlenienia formaldehydu w zeolicie 

CuZSM-5.  

 
Rys. 5.31 –  sorpcja formaldehydu na centrum a) miedziowym, b) srebrowym na zeolicie 
ZSM-5. Widma niebieskie - cząsteczka „solo”, widma czerwone - z preadsorbowanymi 
cząsteczkami CO.  
 
Jeżeli formaldehyd i CO są adsorbowane na jednym centrum Cu(I), pasmo C=O 

w formaldehydzie ma częstość 1709 cm–1 (rys. 5.31a). Jest ono przesunięte w stosunku do 

częstości dla wolnego formaldehydu o 36 cm–1. Przesunięcie to jest mniejsze niż dla 



WWYYNNIIKKII  II  DDYYSSKKUUSSJJAA    
 

 60 

formaldehydu adsorbowanego na Cu(I) „solo” (–56 cm–1). Również według wyników 

obliczeń przy obecności cząsteczki CO na tym samym centrum Cu(I) pasmo C=O pozostaje 

przesunięte ku częstościom niższym w stosunku do pasma dla wolnej cząsteczki 

formaldehydu, ale o znacznie mniejszą wartość (zaledwie o 38 cm–1, podczas gdy dla 

monosorbowanego formaldehydu o 81 cm–1). Obliczone efekty (zmniejszenie wielkości 

przesunięć pasm) jest bardziej znaczące niż eksperymentalne (tabela 5.18).  

 
Tabela 5.18 – częstości drgań C=O i przesunięcia częstości dla cząsteczki formaldehydu (FA) 
zaadsorbowanej „solo” i koadsorbowanej z CO na CuZSM-5. Przesunięcia te są liczone 
w stosunku do cząsteczek wolnych (Δν free) i w stosunku do cząsteczki zaadsorbowanej „solo” 
(Δνads) 

 M7-Cu(I)-FA M7-Cu(I)-FA/CO 
ν Δνfree ν Δνfree Δνads 

obliczone 1738 –81 1781 –38 +43 
eksperymentalne 1689 –56 1709 –36 +20 

 

przesunięcia odnoszą się do częstości dla wolnego formaldehydu: eksperymentalne - 1745 
cm–1, obliczone - 1819 cm–1 (B3LYP) 
 
Z danych przedstawionych na rysunku 5.32 i w tabeli 5.19 wynika, że obecność cząsteczki 

CO na tym samym centrum Cu(I) silnie obniża π*-donację zwrotną oraz powoduje 

zmniejszenie donacji z wolnej pary elektronowej tlenu karbonylowego. Mimo to, częstość 

drgania formaldehydu jest nadal obniżona o 32 cm–1 w stosunku do wolnej cząsteczki – 

wskazywało by to na to, że poza π*-donacją zwrotną istnieją jeszcze inne przyczyny 

aktywacji formaldehydu. 

Tabela 5.19 – energetyczne przyczynki od poszczególnych kanałów przepływu ładunku dla 
formaldehydu monosorbowanego i koadsorbowanego z CO na CuZMS-5. (LP – wolna para 
elektronowa na tlenie karbonylowym) 
 

 donacja 
zwrotna 

Donacja 
z LP 

M7-Cu(I)-FA –14.8 –13.3 
M7-Cu(I)-FA,CO –3.0 –9.8 

 
Rysunek 5.32 przedstawia istotne kanały przepływu ładunku dla cząsteczki formaldehydu 

koadsorbowanej z CO na centrum ZSM-5 – donację z wolnej pary elektronowej tlenu 

karbonylowego (a) oraz π*-donację zwrotną (b).  
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Rys. 5.32 – Istotne przyczynki do różnicowej gęstości elektronowej dla podziału 
[H2CO]//[CO-Cu(I)-M7], kontur = 0.001 a.u.. 
 

Wpływ formaldehydu na CO 

Eksperymentalna częstość drgania cząsteczki CO zaadsorbowanej na CuZSM-5 jest o 18 cm–1 

wyższa od częstości dla gazowego CO. W wyniku obecności na tym samym centrum 

miedziowym cząsteczki formaldehydu podobnie jak dla etenu i etynu częstość CO powraca 

do częstości typowej dla cząsteczki wolnej (rys 5.33), podobnie jak miało to miejsce 

w przypadku koadsorpcji CO z etenem i etynem.  

 
Rys. 5.33 – sorpcja CO na CuZSM-5. Widmo niebieskie – adsorpcja CO „solo”, widmo 
czerwone – koadsorpcja CO z formaldehydem 
 
Wartości energii oddziaływania CO z centrum Cu(I) wskazują, że CO w obecności cząsteczki 

formaldehydu na tym samym centrum jest związane słabiej niż w przypadku adsorpcji „solo” 

(tabela 5.17). Także odległość CO od kationu ulega zwiększeniu  o 0.015Å.  

Obliczone częstości drgania CO oraz analiza ETS-NOCV nie będą dyskutowane w tej pracy 

z przyczyn identycznych jak dla koadsorpcji CO z etenem i etynem.  

Fakt, że w obecności formaldehydu cząsteczka CO wiązana jest słabiej niż bez formaldehydu 

jest zgodny z danymi eksperymentalnymi. Wobec formaldehydu ewakuacja w temperaturze 
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pokojowej usuwa adsorbowany CO, podczas gdy bez formaldehydu do usunięcia CO 

z CuZSM-5 konieczna jest desorpcja w temperaturze ok. 300 ºC [32].  
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6. Wnioski 
 
W bieżącej pracy przestudiowano adsorpcję czterech cząsteczek (benzenu, eten, etynu 

i formaldehydu) na dwóch centrach kationowych (Cu(I) oraz Ag(I)) w zeolicie ZSM-5. 

Badane cząsteczki mają różny charakter chemiczny: eten ma podwójne wiązanie C=C, etyn – 

potrójne wiązanie C≡C, benzen jest przedstawicielem związków aromatycznych, zaś 

formaldehyd posiada grupę karbonylową i dzięki obecności par elektronowych przy atomie 

tlenu może być donorem elektronów. W oparciu o teorię NOCV przeanalizowano przepływy 

ładunku pomiędzy zaadsorbowaną cząsteczką, kationem metalu i siecią zeolitu. Na podstawie 

uzyskanych ilościowych informacji o tych przepływach wyjaśniono wcześniejsze wyniki 

eksperymentalne – przesunięcie częstości drgań zaadsorbowanych cząsteczek ku niższym 

wartościom. Przeanalizowano również koadsorpcję wyżej wymienionych cząsteczek z CO na 

jednym centrum Cu(I)ZSM-5. Na podstawie otrzymanych wyników sformułować można 

następujące wnioski szczegółowe: 

 
1. Analiza ETS-NOCV umożliwia wgląd w mechanizm aktywacji cząsteczki reagentu na 

centrum kationowym. Jest to możliwe dzięki wyodrębnieniu poszczególnych kanałów 

przepływu ładunku pomiędzy cząsteczką, kationem, a siecią zeolitu.  

2. Dla procesu aktywacji ogromne znaczenie ma zjawisko π*-donacji zwrotnej 

polegającej na zapełnieniu orbitali antywiążących na cząsteczce kosztem orbitali d 

kationu. σ-donacja również osłabia wiązanie w cząsteczce na skutek depopulacji 

zajętych orbitali wiążących. 

3. Zeolit na skutek dostarczenia do kationu dodatkowej gęstości elektronowej wzmacnia 

π*-donację zwrotną zaś osłabia donację z zaadsorbowanej cząsteczki benzenu, etenu 

i etynu na kation. Na ogół wspomaganie donacji zwrotnej przez zeolit przeważa nad 

osłabianiem donacji i cząsteczka ulega większej aktywacji na centrum zeolitowym niż 

na wolnym kationie (dotyczy to oddziaływania etenu, etynu i formaldehydu z centrum 

Cu(I) oraz oddziaływania etynu z centrum Ag(I).  

4. Wyjątkiem jest odziaływanie formaldehydu z centrum Ag – sieć zeolitu osłabia 

zarówno donację zwrotną jak i donację z wolnej pary elektronowej formaldehydu, 

więc przesunięcie pasma drgania rozciągającego C=O jest mniejsze na Ag(I)ZSM-5 

niż na wolnym Ag+. 

5. Nieco inaczej zachowuje się również cząsteczka benzenu – jej orbital LUMO ma 

charakter bardzo słabo antywiążący, więc zapełnienie go na skutek π*-donacji 
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zwrotnej skutkuje stosunkowo słabą aktywacją, zarówno przez wolny kation jak 

i przez centrum w zeolicie. Dla benzenu zaadsorbowanego na M(I)ZSM-5 

zwiększenie π*-donacji zwrotnej w porównaniu z wolnym kationem (w przypadku 

srebra wręcz jej „uruchomienie”) nie kompensuje ubytku σ-donacji i aktywacja jest 

słabsza.  

6. Centrum Cu(I) wykazuje większe zdolności aktywacyjne niż centrum Ag(I), 

częściowo na skutek lepszych swoich właściwości, częściowo na skutek bardziej 

efektywnej „współpracy” z siecią zeolitu (sieć bardziej zwiększa π*-donację zwrotną 

dla miedzi niż dla srebra). Różnica pomiędzy centrami Cu(I) i Ag(I) zależy też od 

zaadsorbowanej cząsteczki i najbardziej widoczna jest dla etynu.  

7. Etyn jest najbardziej wrażliwy na π*-donację zwrotną. Również rodzaj kationu (Cu, 

Ag) najbardziej wpływa na obniżenie częstości drgań dla etynu. Wiązanie potrójne 

jest najbardziej wrażliwe na aktywację – nawet małe zmiany długości i rzędu 

powodują stosunkowo duży spadek częstości. 

 W tabeli 6.1 zebrano energetyczne miary π*-donacji zwrotnej i σ-donacji oraz zmiany 

częstości drgań wiązań C-C, C=C, C≡C i C=O dla wolnych kationów i centrów kationowych 

w ZSM-5 

Tabela 6.1 – energetyczne miary π*-donacji zwrotnej (π*-bd) i σ-donacji (σ-d) (dla 
formaldehydu – donacji z wolnej pary atomu tlenu karbonylowego (ΔEorb [kcal⋅mol–1]) oraz 
zmiany częstości drgań (Δν [cm–1])  C-C, C=C, C≡C i C=O dla wolnych kationów (M+) 
i centrów zeolitycznych (M(I)) 
 

  π*-bd σ-d Δνcalc Δνexp 

  M+ M(I) M+ M(I) M+ M(I) M(I) 

Cu 

Benzen –15.0 –28.4 –21.2 –15.5 –27 –22 –19 
Eten –13.8 –35.4 –30.2 –18.9 –96 –104 –85 
Etyn –14.4 –39.7 –26.6 –18.3 –116 –175 –161 

Formaldehyd –8.0 –14.8 –18.8 –13.3 –78 –81 –56 

Ag 

Benzen – –5.9 –13.1 –7.2 –16 –11 –14 
Eten –6.6 –18.7 –20.9 –15.5 –86 –79 –41 
Etyn –6.2 –18.6 –18.0 –14.3 –89 –122 –60 

Formaldehyd –4.0 –1.9 –11.4 –6.6 –67 –41 –32 
 

8. Obecność silnie elektronoakceptorowej cząsteczki CO na tym samym centrum 

miedziowym osłabia aktywację cząsteczki etenu, etynu i formaldehydu na skutek 

obniżenia donacji zwrotnej. Cząsteczka CO wypiera formaldehyd z centrum 

srebrowego. 
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