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V dniach 1 Ł 2 grudnia 197? roku к Zakładzie Radiospektro-
skopii Instytutu Fizyki Jądrowej odbyło się — po raz dziesiąty 
już - Ogólnopolskie Seminarium Magnetycznego Rezonansu Jądro¬ 
wego i Jego Zastosowań. Udział wzięło ponad stu pracowników 
naukowych z całej Polski: fizyków, chemików, biofizyków, inży¬ 
nierów. Przedstawili oni wiele interesujących wyników i pro¬ 
jektów badań z dziedziny rezonansu jądrowego. 

Zbiór niniejszy zawiera teksty wygłoszonych referatów i prze¬ 
znaczony jest na użytek krajowy. Nie jest to jednak ostatecz¬ 
na publikacja prac przedstawionych na konferencji: celem zbioru 
jest tylko informacja o aktualnie prowadzonych badaniach. Nie 
ma zatem przeszkód w zgłaszaniu przedstawionych tu materiałów 
do druku w odpowiednich czasopismach naukowych o zasięgu świa¬ 
towym. 

Komitet Organizacyjny gorąco dziękuje referentom oraz 
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tegorocz¬ 
nego Seminarium. Równocześnie zaprasza zainteresowanych do 
wzięcia udziału w następnym seminarium w grudniu 1978 roku. 

Za Komitet Organizacyjny Seminarium 

hab. J.W. Hennę1/ 
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KILKA ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH RÓWNANIA BLOCHA I BIOCHA-TORREYA 
O WSPÓŁCZYNNIKACH STAŁYCH I PERIODYCZNIE ZMIENNYCH 

Józef SzpileokŁ 
Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej 

W referacie podano wyniki kilka prae,przygotowanyeh do dru-

ka,dotycząoych równania Blocha i Blocha Torreya. 
Równanie Blocha Torreya można przedstawię,jak w jednej ж prac 

autora,* następującej postaci 

А, И - V^ D M . (Д , /T, -V^ 1>у.) Н 4-
r Л О 

О 
О О 2 
О О ^НЛ+ДА^+А2]М, (ł) 

gdzie 

.) 
A, - ! "УК. ' - ^ 2 ' ̂  [ , (2) 

О , .1/Ti 

н̂  , а,32 , н ^ \ 
Ag-] ИдН, , Н§ , HgĤ  j.i/^T(H^łH^4-H^ (3) 

^ ж H ^ A ^ i #^^ł2,0 (4) 
składowe wektora pola magnetycznego (Ĥ  , Hg ̂  Hp), 

Ж -stała przestrzennie składowa, ^H^*powoli zmienna funkcja 
współrzędnych przestrzennyoh.Ze względu na małe wymiary próbek 
można postulować w obrgbie fen całego obszaxu spełnienie nie-

równośoi 
Macierz ДА. zawiera w elementach ДН, z macierzy 



1/Т ж ł/Tg - t/Ж* , gdzie Tj-azasy relakaaaji, 
D-wapółozynnit dyfuzji, V -podatność magnetyczna,У-wapół-
czynnik żyromagnetyazny,H-wektor o akładowyoh (0,0,H ) . 
j. Tpracyfs I podano metodę rozwiązania rówaania (ł) z 

warunkami brzegowymi,!? wapółrzędnyoh proatołątnyoh,przy po-

шооу zCefiniowanaj w obazarze akeńezonym i nieakońezonym trana 
formacji Fouriera. 
Ze względu na warunek początkowy, 6 warunków brzego!?yoh ( 3 

pary) i niejednorodną eześd r6wnania,rozwia,zanie zerowego 
przybliżenia akłads aie z 5 cz^śoi.Przy dalazyoh przyblize-
niaoh,nzyakiwanyoh metodą iteraaji,przez uwzględnienie wyra<ł 
zu prawej atrony,zawierająeego H,atrsymuja aig dalaze dodatko¬ 
we wyrażenia.Ze względu na azozupłoao miej3ca wyrażania wymie¬ 
nione nie mogą być podane. 
2. Ten aam problem rozpatrzono w^2J również w wapółrzgdnych 
aylindryo3nych.T tym przypadku ałładowe pola magnetycznego 
zależą od kąta 4* ,ale ponieważ funkcje opiaująca tę zależność 

są podobne jak w przypadka równania Blooha o czaaowo periodycz¬ 

nie zmiennyoa wapółozynnlkaeh,przy pomocy nie osobliwego prze-

keztałoenia o periodycznie zmiennych wapółczyanlkaoh daje 
sprowadzić do równania o stałych wapółczynnikaeh,wieo tego aa-

megojtypu jak równanie (ł). 
Równanie rozwiązano przy pomocy traMformacji Hankela, zdefi¬ 

niowanej w akonezonym ob8zarze,ze względu aa akonczone cozmia— 



ry pr6bki*Podobnie,jak w poprzednim przypadku,w cela spełnie¬ 
nia warunków początkowych i granieznych,rozwiązanie składa . 
się w zerowym przybliżaniu z 5 części.Dalsze człony powstają 
przez uwzględnienie wyrazdw,pominiętych w zerowym przybliża¬ 
niu ж prawej strony równania^ 
3* W praey^ 3J przedyskutowano problem wartośoi własnych dla 

różnych postaci maoierzy Blooha i Bloeha Torreya o stałych 
elementach.W różnych metodach rozwiątania^zaproponowaayoh prz*z 
autora,zależnie od atopnia przybliżenia,atosowaao różne posta¬ 
ci maoierzy Blocha i Bloeha Torreya. 
Podstawową była macierz Oznaczona В..,powstała ж macierzy A. 

(2) przez uwzględnienie^eszcze dodattowo składowych H^,H-. 
V drogim wariancie zamiast -1/Д. występuje -1/Tj+ ł/T ргжвж 
uzględnienie największego wyrazu maoierzy Ag.W macierzy B-,po-

watałej z B^ o periodycznie zmiennych w czasie elementach 
przaa przetraEsformowacie do układm,wirująoego ж prędkością 
kątową I9..,wy3t9puje zamiastVH^ waroćć JT()f ̂  *^j)łHj za¬ 
miast Bg,zaś &. - 0+ 
Czwarta maoierz B^ " B^ -(. A2 i wreazoie maoiarz Bg przez 
przetransformowanie macierzy B. z elementami zeleżnymi perio¬ 
dycznie od czasu do wirującego układu wspćłrzędnyoh* 
Dla dysku3ji istotny jest przypadka pierwszy macierzy B^. 

W przypadku &, - Hg ^ 0 rozwiązanie równania 



det( В] * s ) - О (5) 
gdzie a-parametr,jeat elementarna 

gdy BL i Hg są raźne od zera,otrzymujemy równanie charakterya 

tyozno trzeciego atopnia,które po wprowadzeniu oznaczenia 
ж . 1/Tg 4-s , (7) 

może bytS aapiaane w poataci 

i dają aie rozwiązać grafioznie (rya.ł dla 
ny w ten spoaób pierwiastek rzeozywi3ty,ktdry można napiaaó 
v poataei 

х - ж / Т , 0 < ж < 1 . (9) 
DłA pozoatałe pierwiasti nożna otrzymać ze związków Viety 

migdzy wapółozymnikami równania i jego rozwiązaniami. 
W przypadku T ^ 0 cazna zaatoaowao podobną konatrukcję. 

W tym przypadka parabola przecina ujemną oś rzeczywiatą i 
jeat zwrócona wierzchołkiem ku górze.? hiperboli zmienia aię 

znak atałej. Vakutek tago zami-st v ćwiartce pierwszej i dru¬ 
giej dyekuaja odbywa aig w ćwiartce trzeoiej i czwartej. 
Podobnie przedstawia się sprawa w przypadku macierzy Bp. 
Zmieniają się jedynie granico przedziału,!? którym leży pier* 
wiastek rzeesywiBty.(rys.2). 

ła aama zasadniczo konstrukcja może być zastosowana w wszyst 
kich przypadkaoh,z tym,ze w przypadku B- zamiaat ŷ H wyste-



W pozostałych przypadkach dodatkowe wyrazy,poehodząoe od' 

macierzy Ag,można napisać jako porawki do wapółozynnikdw rów-

aaaia.Przc3uwa to nieznacznie granica przedziału ,zdefinio¬ 

wanego przez paratale Ł Biezcacznie zmienia Kształt hiperboli. 

4. W pracach ̂ 4 , 5 pomówiono przekształcone równani* Błooha 

o periodycznie zoieanyoh współczynnikach i czasowo periodycz-
niełmienianaj atałej Bkładowej poła magnetycznłgo.Prłteł apro-
wadzenie równania de układa wap6łr*ednyeh,wirmJĄaego z pred* 

ko&cią kątową (J^ strzymaja aie rdwnania 
/v \ 

gdzie 

, .i/*, 
(12) 

ain k<bt . (13) 
Praktycznie liczba składników szeregu Fouriera jaet skońozona. 
Cz$stośei tJ^ i <mcgą tyó wopdłmtem* 1юЪ niewspółmierna . 
Zastos&wana transformacja pozwała oddzielić wymienione 

częstości i rozpatrywać wpływ funkcji roBstrajającej pole 

magnetyczne niezależnie od częstości Larmorowakiej. 



W pracy j*4 J zaatoaowane met6d$ 1 С 6 1 otrzymywania rozwią-
zania ł poataei matryoanta,apełniajsoago.twi*rdzania Tloquata. 
W tym oeln maoiarz A przedstawiono ж poataei жпжу 

(14) 

. / О , -ł/Tg, О j 
[ )/Н, , О , .1/?^/ 

Вф - / О , -1/Т̂ , О 1 (15) 

Ч- ( В, - j *f(t) , О , О j (16) 
) , 0 , 0 / 

Poniawa* tak otrzymane równania jeat 
dalaza przakałtałoaaia 

B. -^+C. (17) 
gdzi* 

Maeierł C- ma naatepnjsea wartcśei właana 

(19) 

"o 
a, 2 - V2Ti У1/4У . jf* H^ , Ж3 . 0 (20) 
Z kolei dokonajeny jeaaoze przakaztałoania 

(21) 

Rdwnania wiaa (10) przybiera aastepająeą poatać 
-C-t * ° (V./Tł)H 



/ ^ (23) 
Metodą iteracji ажокату тежя1ажап1а ж poataei aatryeanta 

- F(t, S ) *4 t * *, (24) 

, ^ 

Можюа prłyjąć dwia alta3maty*y,zala*nl* od niar^wnaści 
dmgą altaraaływe.Przaa proatą 

zmiana ежпаежай mołna pTzajśd do drugiaj altarmatywy. 
Za wzgladm na aaeanpłość miajaea podamy tylkc Idae rołwiąza-

nia. 
W жегожут prłybliśaaiu mamy C^^Fg-eaeiaya jednoatkowa. 
W р1егжажуш przybliłaniu iatotna jeat maoiara D<(t),apałaia-

jąea waraaak periodyeznośai R*(O) « D̂ ( 7 ) , J ж 2 % % . 
Poaiada oaa rćzaa od жага aaatepujsaa alamanty 

Rł,H " ' ̂ ,22 ' 1*12 - D ^ ^ (26) 
(27) 

dt (28) 
apałnia waruaak pariodycaności. ł dyugin ргжуЫ1жап!ю aaalo-
giezną rolę apałmia funtcja,apałniająoa rdwniał жмипак parle-
dyeanośai 

^g(t) -R,(t) F^(t) . F^(t) ̂  , (2$) 
o elementach ̂  ( ) ^^ ^ ^ ) 2 22 ^ ł <^2 12^) ^2 

(30) 

^ ^ ^ f & 2 ^ ) 42,.r.dJ **' .̂ ̂ 3 ^ 
W ргасуГ51?ожжа.ажапо tan aam problam matvda 2 Г6(,ро1едж-

na roavijaniv Y*(t) i F^(t) w ажауад Feuriara 



(34) 

współczynniki tej funkcji otrzymujemy dla m / 0 z równania 
d F^(t) / dt - ^ ( t ) - t^. (35) 

Podobnie postępujemy ж macierzą drjgiage ртжуЬ11жев!ж 
^2(t)-n,(t)?^(t) (36) 

Z rdwnania (35) po zmianie oznaczeń wyznaczymy wapdłozynniki 

W dmgiaj atetodłie ^ 7J łłyohodzimy ж następującej poataoi 

gdzie p(D(t) <* 0( Ł )l, ̂ -mały parametr. 
Matryoant jednorodnej czcćci r6włania,apełnŁająoy naatępująoe 

warunki peozątkowe Î ) jednoatlcowa, 

,i 4^^)+ .... (39) 
wyznaczamy ргжу pomocy następującego algorytmu 

Z braku miejsca szczegółowych przeliozeń nie podano. 
Metoda stoaaje sie do fnnkoji periodyc?nyoh i ciemal periodyoz-
nyoR. 

1 J.Szpilacki,Rozwiązanie równania Blooha Torreya metodą oałki 
Fouriera , 

8 



2 J.SzpilseH,RoEwiaz.3Ele równania Blocha Torreya przy pomocy 
tranaformacji Hankala, 

3 J.Szpilecki.Tartoóci własco macierzy Blooha i Blocha 
Torreya o elementach stałych, 

4 J.Szpilecki,Rozwiązanie równania Blocha z perioćycznia 

zniecnymi wsp^łczyimikami 1 periodycznie rozstrajaną 
stałą składową pola magnałycznego, 

5 J.Szpilecki'.&va przypadki rczłyiązania periodycznego rów¬ 
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ЗОНЕ PHOBKEMS, CONNECTED WITE ВНОСИ AND BLOCH TOBREY. BQOATION 
WITH ООУЖРАЖГ AND PERIODIC COEFFICIENTS 

Józef Szpilecki 

Physical Institute of Silaaian Technical TJhiveraity 

Зовюагу 
1н the pajwr is the content of the following fiva 

papeya 
LFoorier trazaform method of Blo?h Torrsy aqnatiac solution, 

tramaforst aolutioa of 21osh Torrey equation, 
3łEigenvaJmea of Bloch and 31och forrey matrix with eonatant 

real elomenta, 
4.Bloeh equation aolution with time-periodio coefficients 

and periodically being detuned oonatantmagnetie field 
oomponent, 

5,Two casea of periodic Bloeh equation aolution with perio-
dioally being detuned conatant magnetic field component. 
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L, ЕРЖТУ TUNELOWANIA I PIERWSZY RZĄD FRZYBLIŻB! 
W ODDZIAŁYWANIU KWADRUPOLOWYM 

J.S.Blicharski, Z.T.Lalowicz, 
Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków 

W.Soból 
Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 

Opracowanie teorii kształtu linii deuteronowego rezonansu 
jądrowego dla jonu ND , oprócz ciekawych aspektów teoretycznych, 
pozwoli na rozszerzenie i uzupełnienie informacji o strukturze 
podstawowego poziomu torsyjnego jonu amonowego w szeregu jego 
soli. Dotychczasowe informacja, otrzymane z pomiarów i opraco¬ 
wań teoretycznych widm MRJ dla jonu №,., są mało dokładne, bądś 
tylko szacunkowe dla soli o bardzo niskich barierach reorienta-
eyjnych. Dla jonu amonowego NH. bowiem, w przypadku gdy Vt>^Ti^Ł, 
kształty linii MBJ nie są czułe na wielkość rozszczepienia tune¬ 
lowego [1]. Natomiast dla jonu ND^, w wyniku efektu podstawienia 
izotopowego, mamy do czynienia ze znaczną redukcją częstości tu¬ 
nelowania /stosunek T&?/V* zmienia się w granicach od 50 do 
50 000 w zależności od częstości drgań libracyjnych jonu ^ / , 
co w połączeniu że znacznie silniejszymi od efektów dipolowych 
efektami kwadrupolowymi pozwala obserwować zasadniczo wyłącznie 
dla niskich barier /poniżej 1 kcal/mol/+ 

Głównym problwmem w obliczeniach kształtu linii w pierwszym 
przybliżeniu rachunku zaburzeń jest znalezienie wartości włas¬ 
nych 



Do zerowego przybliżenia wchodzi oddziaływanie zeemanowskie 

oraz komutujące z nim oddziaływanie tunelowe. Jawna postać ha-
miltonianu tunelowania Ę- nie jest dostępna, toteż wpro?/3dzono 
go do obliczeń metodą pośrednią, korzystając z własności symetrii 
jonu amonowego. W odpowiednio wybranej bazie funkcji C j 
zdefiniowano następujące rozszczepienia tunelowe: 

/3/ 

gdzie СpQ.) oraz C^(s) opisują operatory reorientacji jonu amo¬ 
nowego wokół wskazanej osi symetrii. Należy tu podkreślić, йе 
w odniesieniu do jonu ND nie wolno wprowadzać tzw. efektywnego 
hamiltonianu tunelowania, zdefiniowanego poprzez oddziaływanie 
wymiany 

tak jak to często robiono w zastosowaniu do jonu NH^. 0 ile bo-
wiem dla protonów /spin 1=1/2/ obie metody są równoważne, to w 
przypadku deuteronów /spin 1=1/, hamiltonian wymiany / 4 / daje 
wyniki błędne. 

Część sekulamą oddziaływania dipolowego pomiędzy deuterona-



mi można przedstawić w postaci 

ij ^ 
gdzie część A ** zależy wyłącznie od stanów spinowych oddziaływu¬ 
jących jąder, a P ^ opisuje zależność od orientacji wektora r.. 
względem pola H . , 

Część sekulamą oddziaływania kwadrupolowego jąder deutero-
nów z gradientami pola elektrycznego przedstawia zależność [53 : 

gdzie 7 jest jedną ze składowych tensora gradientu pola elektry¬ 
cznego w układzie laboratoryjnym /a zatem zależy od orientacji 
układu osi głównych TGE względem tego układu/, a Q jest jedną 
ze składowych tensora momentu kwadrupolowego jądra. 

Ponieważ stała dipolowa dla deuteronów w jonie ND wynosi 
1.77 Cs, a typowa wartość stałej kwadrupolowej około 270 Gs, za¬ 
tem przy braku tunelowania widmo powinno mieć strukturę typowego 
widma kwadrupolowego pierwszego rzędu, co przedstawia rys.1. 
Wprowadzenie jednoosiowego tunelowania*wokół osi C^ lub С pro¬ 
wadzi do charakterystycznych zmian w widmie /rys.2 i 3/. W przy¬ 
padkach bardziej złożonych okazuje się, że zarówno struktura 
linii, jak i jej drugi moment zależą od struktury i wielkości 
rozszczepień podstawowego poziomu torsyjnego /rys.4 do 7/. 

Dalsze prace nad opisanym problemem są kontynuowane (бЗ. 

Literatura. 
Cl]. Lalowicz Z.T. Materiały IX Sem. MRJ, Kraków 1977, str.148. 
E2]. Smith D., J.Chem.Phya., in preset 
[33. Wilson E.B.Jr., J.Chem.Phys. Д, 276 /1935/ 
С4Д. Nagamiya Т., Progr.Theqr.Phya. .6,702,/1951/ 
t53. Cohen Ji.H.,Reif.F., Solid State Pays. 2,321-438 /1957/ 
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Rya.1. Teoretyczna linia absorpcyjna DNMR jonu ND. w pierwszym 
przybliżeniu raohunku zaburzeń. Stała dipolowa 1.77 Ga, 
stała Rwadrupolowa 275.44 &з. Brak tunelowania. 
Widmo proszkowe otrzymane przez uśrednienie po 586 orientacjach. 
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Rya.2. Teoretyczna linia cbaorpcyjna DNMR jonu ND^ w pierwazyy 
przybliżeniu rachunku zaburzeń. Tunelowanie wokół osi 
С (D) z częstością ^ ^ V h . . Pozostałe parametry 
widma jak na rya. 1. 
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Rya.3. Teoretyczna linia absorpcyjna DNNR jonu ND, w pierwszym 
przybliżeniu raohunku zaburzeń. Tunelowanie łwk6ł oai 
0p(2) z ezęatością ^ » * Р < ц Pozostałe parametry 
widma jak na rys.1. 
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Rys.4 . Teoretyczny kształt linii DHMR w pierwszym przybliże¬ 
niu rachunku zaburzeń dla jonu KD^ tunelującego wokół 
wszystkich osi symetrii ( A =TT= 1000 Ga) . Histogram: 
widmo absorpcyjne, linia ciągła - pochodna widma. 



b) 

24 №№!)!„ 

Rys.5. Teoretyczny kształt linii w pierwszym przybliżeniu 
raohunku zaburzeń dla jonu ND. tunelującego wokół 
wszystkich osi C- ( A =1000 GB, TT =0). Histogram 
- widmo absorpcyjae, linia ciągła - pochodna widma. 
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Rys.6. Teoretyczny kształt linii DNUR w piersvazym przybliże¬ 
niu rachunku zaburzeń, dla jonu ND tunelująoego wokół 
wszystkich osi 0- (A =0, TT =1000 Gs). Histogram -
widmo absorpcyjne, linia ciągła - pochodna widma. 
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c) х-И' , А'-О 

Rys.7. Zależność drugiego momentu linii DNMR jonu ND^ od pa¬ 
rametrów tunelowaniat a/ Tunelowanie wokół wszystkich 
osi, b/ Tunelowanie wokół wszystkich osi С,, с/ Tune¬ 
lowanie wokół wyzyetkioh oei Cg. 
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II. EFSRTY SZXBKI3J JEDNOOSIOWEJ ЕЕОМШТАСЛ JONU 

J.S.Blicharski, Z.T.Lalowicz^ 
Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków 

W.Sobol 
Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 

Jeżeli jon amonowy w aieei krystalicznej wykonuje ruchy, 
których częstość jest mała w porównaniu z szerokością linii 
rezonansowej, to nie mają one wpływu na kształt otrzymanego 
widma. Natomiast, gdy szybkość reorientacji staje się większa 
od szerokości linii, obserwuje się zwężenie linii, wywołane 
średniowaniem elementów hamiltonianu, zależnych od orientacji 
jonu [13 . Jedynymi elementami hamiltonianu, zależnymi od 
orientacji jonu ND względem układu laboratoryjnego /związa¬ 
nego z polem H / , są oddziaływania dipolowe pomiędzy deutero-
nami Нд oraz oddziaływania kwadrupolowe deuteronów z gradien¬ 
tami pola elektrycznego H^ t2] * Uwzględnienie szybkiej, kla¬ 
sycznej reorientacji jonu polega zatem na uśrednieniu po ruchu 
tych elementów pełnego hamiltonianu: 

at (!; 
gdzie w hamiltonianie dipolowym uwzględniono jedynie sekular-
ną część zaburzenia, natomiast oddziaływanie kwadrupolowe 
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uwzględniono w całości /z tego powodu, że dla BD. oddziaływa¬ 
nie dipolowe jest około 100 razy słabsze od kwadrupolowego/. 

Własności sekulamej części hamiltonianu dipolowego wzglę¬ 
dem reorientacji aą dobrze znane, w wyniku analogii z jonem 
NH. t23. Wynika z nich, że szybka izotropowa reorientacja 4 ii 
uśrednia F ^ do zera, natomiast reorientacja wokół jednej, o 
wyróżnionej osi /C, lub C^/ nie wyzerowuje oddziaływania, 
chociaż je znacznie redukuje. 

Aby określić zachowanie aię oddziaływań kwadrupolowych 
pod wpływem reorientacji jonu amonowego, należy skorzystać 
z własności transformacyjnych tensora gradientu pola elektrycy-
nego na jądrze 3 : 

gdzie.7^ są składowymi tensora TGE i-tego deuteronu w układzie 
laboratoryjnym / H M Oz /, a V^ (GFB) - składowymi tego ten¬ 
sora w jego układzie osi głównych.. Kąty Eulera «t,pby określa¬ 
ją orientację układu oai głównych względem układu molekularne¬ 
go, a A i 6 - orientację pola H w układzie molekularnym. 
Funkcje ^ци, aą funkcjami Wignera. 

Przeprowadzenie wskazanego w /3/ średniowania prowadzi do 
następujących wniosków: 
i/ Izotropowa reorientacja uśrednia do zera pełne oddziaływanie 

kwadrupolowe. 
ii/ Reorientacja wokół jednej, wyróżnionej osi C, znacznie redu-
' kuje oddziaływanie kwadrupolowe, ale go całkowicie nie usu¬ 
wa ani w części sekulamej, ani też w pozostałych członach, 

iii/ Reorientacja wokół wyróżnionej osi 0^ posiada ciekawe 
własności. Mianowicie, gdy w układzie osi głównych TGE 
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jest symetryczny / н =0 /, to obserwujemy całkowite wyśrednio-
wanie oddziaływania kwadrupolowego. Teoretyczny kształt li¬ 
nii jest wtedy określony jedynie przez resztkowe oddziaływa¬ 
nie dipolowe, co prowadzi do linii bardzo wąskich, W przy¬ 
padku, gdy *h?^0, uśrednienie nie jest całkowite, co w efek¬ 
cie powoduje pojawienie się pewnego "efektywnego" gradientu 
pola. Oczywiście, efektywny TGE ma Inny układ własny, niż 
tensor dla sztywnego jonu. Po przeprowadzeniu odpowiednich 
obliczeń okazuje się, że w efektywnym układzie własnym TGE 
jest symetryczny /efektywny parametr asymetrii łł* =0 /, 
a oś Oz* tego układu jest równoległa do osi reorientacji 
molekuły. Wartość V (eff) jest zadana równaniem: 

Teoretyczne widmo dla reorientacji klasycznej jonu wokół 
osi С (D) przedstawia rys.1. Włączenie tunelowania tylko wo¬ 
kół tej osi nie zmienia obrazu widma. Natomiast uwzględnienie 
tunelowania wokół wszystkich osi С prowadzi do charakterystycz¬ 
nego widma interferencyjnego /rys.2/. Spowodowane jest to praw¬ 
dopodobnie faktem, iż reoBientaeja w różny sposób wpływa na 
oddziaływanie kwadrupolowe różnych deuteronów jonu amonowego 
/deut&ron na osi obrotu inaczej ją odczuwa, niż deuterony poza 
osią/. W takiej sytuacji wszystkie deuterony nie są już w po¬ 
łożeniach równoważnych i tunelowanie wokół innej osi niż 0 (D) 
wymienia nierównoważne jądra. 

Dokładniejsze omówienie opisywanych efektów znajdzie się w t43. 
Literatura. 
M . Rushworth ?.A.,Tunstall D.P., NMR , ed* Gordon and Breach, 

London 1977, str.104 nn. 
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Bys.2. Teoretyczna linia absorpcyjna DUM jonu ND. w pierwszym 
przybliżeniu rachunku zaburzeń. Szybka reorientacja jonu 
wokół osi C-(i)) łącznie z tunelowaniem wokAł wszystkich 

A 12? Ą, /. osi C- / 



R1LAKSACJA JĄDER ^ P w OBRANYCH ESTRACH KWASÓW 
ALKILOFOSFONOWYCH 

[Stanisław Husierowicz,) Paweł Oleski 
Instytut Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej 
Krzysztof Wróblewski 
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN 

w Łodzi 

W ostatnim czasie pomiary czasów relaksacji 
w pulsacyjnej technice magnetycznego rezonansu jądro¬ 
wego Fourier Transform stały się jednym z ważniejszych 
eksperymentów wykonywanych coraz częściej i powszech¬ 
niej w wielu ośrodkach badawczych. 

W chemii organicznej szczególne zastosowanie zna¬ 
lazły badania czasów relaksacji T,- "spin-sieć" jąder 
magnetycznych takich jak jądro węgla ^ c czy wodoru 
H (1), (2), (3). Jednak wyniki dotyczące badań 
relaksacyjnych innych jąder mogą również dostarczyć 
wielu cennych informacji o zjawiskach fizyko-chemicz-
nych zachodzących w cząsteczkach związków organicz¬ 
nych. Jednym z takich jąder jest fosfor 31p (4), (5), 
który wchodzi w skład wielu substancji organicznych, 
a przede wszystkim takich, które są biologicznie 
czynne . Wykonaliśmy pomiary czasów relaksacji T„ 
jądra ** P kilku związków o ogólnym wzorze 



gdzie: R = H,D,Me,Et, nPr 
R'=Me, Et. 

Pomiary wykonywaliśmy w różnych temperaturach przy 
100% stężeniach substancji. Ponieważ czasy relaksacji 
mierzonych substancji w zasadzie nie przekraczały dzie¬ 
sięciu sekund badania przeprowadzane były w większości 
przypadków bez odtleniania próbki co jest o tyle uza¬ 
sadnione, iż udział w relaksacji tlenu atmosferyczne¬ 
go jest bardzo mały i można go pominąć. Zmierzone 
zostały czasy T,, metylo, etylo i n-propylofosfonianów 
dwuetylowych, a także fosforynu metylowego i etylowego 
i ich pochodnych deuteromych podstawionych na atomie 
fosforu. Z wyjątkiem fosforynów deuterowanych mierzo¬ 
ny był również efekt Overhausera ^ P- H w kilku tem¬ 
peraturach. 
Czas relaksacji "dipol-dipol" znaleziony był z nastę¬ 
pującej relacji (4) 

gdzie <? jest efektem Overhasera fosfor-proton zaś 
wartość 1^235 jest maksymalnym czynnikiem dla od¬ 
działywania ^F-^H. 

27. 



Zmierzone bezpośrednio czasy relaksacji TL, efektu 
Overhausera oraz wyliczone ze wzoru (1) czasy T ^ ^ 
umieszczone zostały w tabeli 1. 
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Taol.I. Czasy relaksacji TL, efekt Overhausera n 
i czasy relaksacji dipol-dipol T ̂  dla 

1 
wybranych fosfonianów i fosforynom. 

Analiza wyników wskazuje, że w przypadku metylofosfo-
nianu dwuetyłowego i fosforynu dwuetyłowego czasy T,, 
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rosną osiągając w temperaturze około 50-60^C maksimum, 
później zaś maleją. Dla etylofosfonianu dwuetyłowego, 
n-propylofosfonianu dwuetyłowego i fosforynu dwumetyło¬ 
wego czasy relaksacji rosną w badanym przedziale tempe¬ 
ratury nie osiągając maksimum, jednak malejący równo¬ 
cześnie efekt Overhausera świadczy, że maksimum wystą¬ 
pi około 10 - 30°C poza przedziałem, w którym wykonywa¬ 
ne były pomiary (tzn. w granicach 60 - 90°C). Ponieważ, 
ze wzrostem temperatury oddziaływanie D-D (dipol-dipol) 
maleje, spin-rotation (SR) zaś rośnie (6) powyższe 
zachowanie się zmierzonych czasów relaksacji oznacza, 
iż mamy do czynienia z konkurencyjnymi mechanizmami 
relaksacji. Widać wyraźnie, że mechanizm DD odgrywa 
istotną rolę w niższych temperaturach, w wyższych 
zaś dominującą pozycję zajmuje relaksacja "spin-rotation". 
W pizypadku fosforynów dwumetylowego i dwuetylowego 
czas relaksacji TL maleje wraz z temperaturą. Wynika 
z tego wprost, że udział 3L w relaksacji jądra fos¬ 
foru ^ p jest niezwykle mały. Zaś wówczas gdy mamy do 
czynienia z fosforynami gdy R = H udział relaksacji 
jest znacznie większy o czym świadczy wzrost mierzo¬ 
nych wartości T,] wraz ze wzrostem temperatury. Jest to 
zrozumiałe ponieważ stosunek "siły" oddziaływania DD 
w przypadku zamiamy wodoru na deuter wyraża się czyn¬ 
nikiem 0.06. Z drugiej zaś strony czasy relaksacji 



fosforynom podstawionych deuterem są stosunkowo krótkie. 
Świadczy to o silnym oddziaływaniu spin-rotation wystę¬ 
pującym w tych związkach. 
Interesującą sprawą jest zbadanie сиу oprócz nechanizmu 
"dipol-dipol" i "spin-rotation" mamy do czynienia z rela¬ 
ksacją będącą konsekwencją anizotropii przesunięcia che¬ 
micznego. Aby wydzielić mechanizm "chemical shift aniso-
tropy" wykonaliśmy pomiary czasów TL na spektrometrach 
pracujących przy dwóch różnych natężeniach pola magnety¬ 
cznego. Ponieważ czas 3r zależy tylko od natężenia 
pola magnetycznego, w którym znajduje się badana substan¬ 
cja można znaleźć udziały relaksacji "chemical shift 
anisotropy" w łatwy sposób. Jeżeli H,- i &** odpowiada¬ 
ją odpowiednio czasom T,. i T,.* wówczas zachodzi (4). 

1 _ 1, _ 1 1 
д m' " m CSA Г CSA 

dlatego, że zarówno Ł . ^ jg^ i <p SR д ^ ^^^ zależne 
od natężenia pola magnetycznego (6). 
Z drugiej zaś strony (4) 

W naszym przypadku ^1, - o 444 
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Wartości zmierzonych czasów relaksacji T^ oraz TL 
przy różnych natężeniach pola (którym odpowiadają je¬ 
dnoznacznie częstotliwości, którymi nastvietlane były 
próbki badanych substancji) dla тму branych fosfonianów 
przedstawione są m tabeli II. 
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Tabl. II. Czasy relaksacji T,. oraz czasy relaksacji 
"chemical shift anisotropy" T^ dla mety-
lofosfonianu dwuetylowego, etylofosfonianu 
dwuetylowego i n-propylofosfonianu dwuety-
lowego przy dwóch różnych częstotliwościach 
rezonansowych. 

Analizując wyniki umieszczone w tabeli U widać, że 
istnieje silne oddziaływanie "chemical shift anisotro-
py" же wszystkich trzech przypadkach, zaś w metylo-



i etylofosfonianie dwuetylovqTn sięge około 4Q& 
całkowitej relaksacji, ./yscępawanie wyraźnej relaksacji 
CSA jest prawdopodobnie wynikien zakłócenia izotropo¬ 
wego rozkładu ładunku elektrycznego na fosforze spowo¬ 
dowanego przez wiązanie F=0 (4), (5)* Fakt, że CSA 
występuje we wszystkich trzech przypadkach różnych 
podstawników na atomie fosforu potwierdza to przypu¬ 
szczenie. 

CZEŚĆ DOŚWUDCZAINA 
Pomiary czasów relaksacji były prowadzone na spektro¬ 
metrze BRUEER HX-72 przy częstotliwości rezonansowej 
jądra ^ P 36,43 MHz, oraz na spektrometrze JEOL FX-60 
przy częstotliwości rezonansowej jądra ^ P 24 EHz 
metodą IRFT (7), w której układ pulsów jest 180°-
- -90°. Czasy relaksacji liczone były metodą najmniej¬ 
szych kwadratów. 
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P0Ł3ARY CZASÓW RELAKSACJI J4DER ^^P W FOSFORYNACH 
DT/UALKILOV/YCH I ICH POCHODNYCH BEUTBRO.1YCH 

[Stanisław Musierowicz^ Paweł Oleski 
Instytut Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej 
Krzysztof Wróblewski 
Centrum Banan Molekularnych i Makromolekularnych PAN 

w Lodzi 

Pomiary czasów relaksacji jąder magnetycznych 
w zjawisku magnetycznego rezonansu jądrowego są pod¬ 
stawą do wyciągania wielu wniosków dotyczących zjawisk 
oddziaływań wewnątrzcząsteczkowych i międzycząsteczko-
wych zachodzących w roztworach substancji organicznych. 
Dotychczasowe badania koncentrowały się jednak przeważ¬ 
nie na rezonansie jąder H {, -̂ C (1), (2), (3). 
Biorąc pod uwagę cząsteczki organiczne zawierające ją¬ 
dro fosforu ^ P zastosowaliśmy metodę pomiarów czasów 
relaksacji właśnie jądra fosforowego do uzyskania infor¬ 
macji ilościowych. 
Wykonaliśmy pomiary czasów relaksacji fosforynu dwumety¬ 
łowego i dwue tyłowego w kilku różnych temperaturach. 
Do obliczeń ilościowych niezbędne jest wydzielenie 
mechanizmu relaksacji "dipol" - dipol",który nie jest 
w przypadku tego typu związków mechanizmem dominującym 
(4), (5). 



Aby uniknąć mierzenia efektu Cverhausera którego znajo¬ 
mość jest niezbędna do wydzielenia tego mechanizmu, a -
który to pomiar v/nosi dodatkov^e błędy, wykonaliśmy 
analogiczne pomiary dla w/w zv;iązkó4 podstawionych deu-
terem na atomie fosforu. 
Uzyskanie czasu Д,. było naszym głóY.Tiym celem ponie¬ 
waż wielkości, które określają powyższy czas relaksa¬ 
cji wiążą się bezpośrednio ze strukturą cząsteczki. 
Aby otrzymać czas relaksacji "dipol-dipol" ucsynili-
śny następujące założenia. 

Oznaczmy: В = ( rr )тж * ( rr )-n 4^ 

( ^ Gdzie ж )-,r jest szybkością relaksacji jądra fosforo-l^ ^ 
wego w losiorynie i analogicznie (m< /^д w jego poenc— 

1 ^ 
dnej deuterowej. 

^OBS = у DD + ^ SR + ^ C3A (2) 

OdpoYjiednio: T^ - czas relaksacji mierzony 

TL - czas relaksacji "dipol-dipol" 

TL - czas relaksacji "spin rotation" 

TJ3SA - czas relaksacji "chemical shift 
anisotropy". 
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o 6 Tcs* (4) 

Gdzie: I - moment bezwładności cząsteczki 
ЧГ - czas korelacji 
H^ - natężenie zewnętrznego pola magnetycz 

nego. 
6̂  - parametr anizotropowy przesunięcia 

chemicznego 
Możemy teraz założyć, że: 

(6) 

Założenie to jest o tyle uzasadnione, że jak widać ze 
wzorów 3 i 4 różnice w czasach relaksacji T,. i 
T,. mogą być spowodowane różnymi wartościami mo¬ 
mentu bezwładności I lub parametrem anizotropowym 
przesunięcia chemicznego 6* . 
Jednak zmiana masy cząsteczki o 1 jest niewielka 
jak również efekt izotopowy w tych związkach jest 
bardzo mały (6). Frzy powyższych założeniach pisząc 



równanie (2) odpowiednio dla obu związków i odejmując 
te równania stronami otrzymujemy 

/ 1 t f 1 S f 1 

Czas relaksacji dipol-dipol jądra o spinie I oddziały¬ 
wującego ze spinem S jest: (7) 

^ 3 
Więc z (8) i (9) otrzymujemy: 

П f) Sp OM ?i 
D= 1 

Biorąc za podstawę wzór (10) policzyliśmy odległości 
jąder wodoru : deuteru od fosforu w badanych cząstecz¬ 
kach . Wyniki doświadczalne i znalezione wartości Грц 
zebrane są w tabeli 1. Tak jak się spodziewaliśmy 
"zamiana" wodoru na deuter w fosforynach powoduje na 
tyle zauważalne zmiany w czasach relaksacji jądra 
fosforu iż możliwym jest uzyskanie wartości parametru B. 
JednPk we wzorze (10) oprócz В i kilku stałych fizycz¬ 
nych występują jeszcze czasy korelacji <tg i *^Q* 



Aby je znaleźć zastosowaliśmy makroskopowy model 
Gierera - Wirtza (8) i otrzymaliśmy 
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Tab.I. Czasy relaksacji 3L , odległości r(P-H) obliczane 

na podstawie czasów relaksacji TL w różnych tem¬ 
peraturach dla fosforynu dwumetyłowego i dwuetyło¬ 
wego. 



Jak widać z zamieszczonej tabeli I otrzymane wartości 
r̂ tr różnią się od siebie w każdym przypadku tempera¬ 
tury i cząsteczki chemicznej. Znalezione długości wią¬ 
zania wodór - fosfor układają się w rejonie promienia 
walencyjnego. Analiza poszczególnych wyników otrzyma¬ 
nych doświadczalnie wskazuje, śe na ogólny błąd który 
sięga kilku procent składa się w różnych proporcjach 
kilka czynników. Przede wszystkim bardzo trudno jest znaleźć 
dokładną wartość temperatury w której wykonywany jest 
pomiar czasu relaksacji. Błąd popełniany przy samym 
pomiarze wielkości T. również wnosi istotny wkład 
w ogólną jego wartość, aczkolwiek same pomiary czasów 
relaksacji pokonane były z dużą dokładnością. Pozostaje 
jeszcze do oszacowania błąd wynikający z pomiaru czasu 
korelacji ЧГ . Eksperymentalnie nie jest on duży. 
Natomiast interesujące jest oszacowanie teorii Gierera 
- Wirtza którą zastosowaliśmy и naszym przypadku. Odwró¬ 
cenie sytuacji i policzenie wartości t^ przy założonej 
odległości Т^д pokazuje jak zmieniają się one z tempe¬ 
raturą. Wyliczone wartości zestawione są я tabeli II. 
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Tab.II. Czasy korelacji *tg ^ obliczone z makroskopowej 
teorii Gierera - Wirtza oraz czasy korelacji 

T r- -o obliczone ze zmierzonych czasów relaksa-

cji T. dla fosforynu dwuetyłowego i dwumetyło¬ 

wego. 

TABELA II. 

Uzyskane przez nas wyniki mogą sugerować róumiez, że 
w przypadku badanych substancji mamy do czynienia z 
inną zależnością czasów korelacji od temperatury niż 
w stosowanym przez nas wzorze. Jest to możliwe gdyż 
teoria Gierera - Wirtza oparta jest na pewnych założe¬ 
niach dotyczących symetrii cząsteczki, jej sferyczności 



i izotropii rozkładu, cząsteczek. \< naszym p 
symetria nie jest całkowita a między cząsteczkami 
wiązanie wodorowe (9), które ma wpiyw na .wartość czasu 
korelacji. Dalsze badania nad tym problemem powinny 
nas doprowadzić do znalezienia modelu teoretycznego 
opisującego cnas korelacji który byłby zgodny z doświad¬ 
czeniem. 

CZęśĆ DOŚWIADCZALNA 
Pomiary czasów relaksacji były przeprowadzone na spektro¬ 
metrze BRUKER HX 72 przy częstotliwości rezonansowej 
jądra 31p $6, 43 MHz metodą IRFT (10) w której układ 
pulsów jest 130° - t - 90** . Spektrometr wyposażony 
jest w komputer firmy NICOLET model BNC - 12. 
Czasy relaksacji liczone byiy metodą najmniejszych 
kwadratów. 
Lepkość mierzona była metodą Finkiewicza. 
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RELAKSACJA SPINOWO-SIECIOłA PROTONÓW ł OKŁADACH 
MODELOWYCH BŁON BIOLOGICZNYCH 

J.S. Blieharski, H. Barańczyk, Ю. Nosel, M. Rydzy 
Zakład Radioapektroskopii Instytata Fizyki U.J 

Okłady modelowa błon biologicznych badane są od kilku 
lat przy ażyeia metod magnetycznego rezonansu jądrowego 
/MRJ/. Podstawową metodą badawczą są pomiary widm MRJ dla ^0 
przy użycia tranformaty fouriera zależnej od czasu /1/, 
Metoda ta pozwala miedzy inaymi na selektywny pomiar czasów 
relaksaoji dla jąder 0 w rdinyeh grupach molekularnych. 
Ponadto w/w akładach wykonano pomiary ezaaów relaksacji oraz 
widm MRJ dla jąder ^H, ̂ H, ^ ? , ̂ ^P /1,2/ oraz pomiary T-p 
dla H /4/. Pomiary czasu Т.. dla protondw w układach modelo¬ 
wych błon biologicznych wykonywano głównie w roztworach lecy¬ 
tyn w DgO /2/. 
Celem niniejszej pracy jeat zbadanie zależności temperataro-
wych czasów relaksacji apinowo-sieciowej T^ w akładach mode¬ 
lowych typa leeytyny + H-0. 
Lecytyny to związki ж grapy fesfolipiddw stanowiące jedea 
z podstawowych składników błon biologicznych. Wzór atruktaral-
ny lecytyn przedstawiono na rya.1. Pojedyncza cząsteczka skła¬ 
da 3ie z hydrofiłowej głowicy polarnej i dwóch hydrofobowych 
łańcaehów węglowodorowych. Dłagośd tyoh łaneachów może wahaź ąię 



w zależności od jrodzaju lecytyny, od 12 do 22 atomów węgla. 
W roztworach wodJaych lecytyny tworzą uporządkowane struktury 
o charakterze ciekłych kryształów liotropowych. Przy stężeniu 
lecytyn w wodzie,w zakresie od kilku do około 50 % i w tempe¬ 
raturach powyżej/ przejęcia fazowego kryształ-ciekły kryaztał 
tworzą sie dwie 
wowym elementem 

przedstawiono ns 

fazy: faza dyspersyjna i pęcherzykowa. Podsta-
obu tych struktur jest podwójna warstwa lecytyn, 

której charakte^styczne wymiary w zależności od temperatury 
гуаыпки 2. Poniżej temepratury t , zwanej 

temperaturą topnienia łańcuchów węglowodorowych, ogony lecytyn 
są stosunkowo sztywne, natomiast powyżej tej temperatury ich 
ruchliwość gwałtownie wzrasta. W fazie dyspersyjnej podwójne 
warstwy lipidów tworzą koncentryczne powłoki zbliżone kształtem 
do elipsoid przedzielone watstwami wody / гуа.ЗА/, natomiast 
w fazie pęcherzykowej warstwy ,te tworzą kulki, zarówno wewnątrz 
jak i na zewnątrz których znajduje się woda /rys.3B/. 

TEORIA 
W przypadku PMR w układach typa woda-lecytyny obserwowany 

sygnał pochodzi zarówno od protonów należących do lecytyn, jak 
też protonów wody. Jednakże w przypadku występowania zjawiska 
szybkiej dyfuzji apinowej obesrwuje aie jeden uśrediony czas 
relaksacji 

gdzie: 
Т., - obserwowany ezaa relaksacji apinowo-sieciowej dla 

roztworu 
T^y - ezaa relaksacji spinowo-sieciowej protonów wody 
Т^т - ezaa relaksacji spinowo-eieciowej protonów lecytyn 
p - względny udział protonów lecytyn w badanym układzie 

Dla badanego zakresu ateżeń, ze względu na fakt, iż czas Т.,-
jest o około dwa rzędy wielkoćci większy od ezaeu T.,,? z dobrym 
przybliżeniem można napisać; 



W badanych układach względny udział p protonów należących do 
lecytyn jeat z dokładnością do około 1,5 % równy stężenia e 
lecytyn w gramach na 1 gram roztworu. Prowadzi to do zależnoś-

MATERIAŁ I METODY 

Bo sporządzania próbek wykorzystano lecytyny z jaja kurzego 
firmy The British Drug Houses LTD o czystości 95 %. Roztwór 
uzyskany poprzez rozpuszczenie lecytyn w wodzie destylowanej 
poddawana około 15 minutowemu naświetlaniu ultradźwiękami 
w celu zwiększenia jednerodnośei próbek. 
Pomiary czasów relaksacji spinowo-sieciowej Т., wykonano przy 
azycia spektrometru echa spinowego metodą Carra-Purcella 
/sekwencja trzech impulsów: w -I- ̂  ** 3* /. 

WYNIKI EEBPERYMSNTALNE 
W przypadku próbek o małej zawartości lecytyny /4,3 % i 11 %/ 
zaobserwowano eksponencjalny zanik funkcji relaksacji dla ma¬ 
gnetyzacji podłużnej /rys.4A/. Dla próbek o większej zawartości 
lecytyn /27 % i 44,5 % / można było zauważyć pewne niewielkie 
odchylenia od ekeponencjalnośei /гуа. 4В/. Jak wykazano teore¬ 
tycznie /5/ czas relaksacji Т.. można wówczas wyznaczyć z po¬ 
czątkowego nachylenia w funkcji relaksacji /w naszym przypadku 
- z nachylenia prostej przebiegającej prze^ pierwszych kilka¬ 
naście punktów/. 
Wykres zależności temperaturowych czaaów Т.. dla poszczególych 
próbek przedstawiono na rys.5. Liniowa zależność logarytmu Т.. 
w funkcji odwrotności temperatury bezwględnej wskazuje, iż 
w badanym zakresie temperatur czas korelacji był dużo krótszy 



od окгеви precesji Larmora. Z nachylenia prostych dopasowanych 
do punktów eksperymentalnych wyznaczono energie aktywacji dla 
poszczególnych ruchów. Z pewnym przybliżeniem można było także 
wyznaczyć temperatury topnienia łańcuchów węglowodorowych t . 
Uzyskane wyniki zebrano w tabeli 1. 

Stężenie Temperatura Energia aktywacji 
lecytyn topnienia /kcai/mol/ 

4. 
11. 
26. 
44. 

3 % 
0 % 
9% 
5 % 

45 i 
43 i 
41 i 
38 i 

2 
1 
1 
1 

Poniżej t̂ . 

3.2 
3.7 
3.6 
4.3 

Powyżej t 

5.4 
5.1 
6.9 
7.0 

Wyżej wymienione pomiary stanowią watępay etap badań układów 
modelowych błon biologicznych. Celem lepazego poznania dynami¬ 
ki molekularnej w badanych układach należy przeprowadzić pomia¬ 
ry T-, Т., Т..- w fankcji temperatury, częatoćci i stężenia 
dla lecytyn syntetycznych o ćeiśle określonej długoćci łańcu¬ 
chów tłuszczowych. 
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Relaksacja spinowo-sieciowa protonów w wodnych roztworach 
albuminy 

B. Blicharska , M. Rydzy 
Zakład Radiospektroskopii Instytutu Fizyki U.J. , Kraków 

Badania procesu relaksacji w magnetycznym rezonansie 
jądrowym w wodnych roztworach białek prowadzone są już od 
kilkunastu lat. /1,2,3 /. We wczesnych pracach Hennela 
i innych/ 1,2/ stwierdzono, że w białku zdenaturowanym czas 
relaksacji sptnowo-sieciowej T^ jest krótszy niż w białku 
natywnym. W ostatnich latach Bradbury i King / 4,5 / stwier¬ 
dzili, że w procesie denaturacji zmieniają się parametry nie¬ 
których linii magnetycznego rezonansu jądrowego w widmie wyso¬ 
kiej zdolności rozdzielczej. Autorzy ci wykorzystali ten fakt 
do ilościowych i jakościowych badań procesu denaturacji. 

Celem niniejszej pracy jest pokazanie na przykładzie 
wodnego roztworu albuminy jaja, że pomiary zależności tem¬ 
peraturowej czasu relaksacji T. dla protonów w roztworze biał¬ 
ka w stanie natywnym, częściowo i całkowicie zdenaturowanym 
mogą stanowić metodę badania procesu denaturacji termicznej 
próbki. 

Eksperyment 
Pomiary T. wykonane zostały na spektrometrze echa spi¬ 

nowego zbudowanego przez Grupę Echa Spinowego IFJ w Krakowie. 
Spektrometr ten pracuje przy częstości rezonansu protonowego 
26 MHz . Pomiary T. wykonano metodą impulsów 180^-90-180° 
w zakresie temperatur od 25° do SO**C. 

próbkę przygotowano przez rozpuszczenie suchej, liofili¬ 
zowanej albuminy jaja w dwukrotnie destylowanej wodzie. Pomia¬ 
ry wykonano dla dwu koncentracji białka w roztworze c= 12% 
i 7,4% / % wagowo/. Odstępy czasowe między pomiarami po zmia¬ 
nie temperatury były dłuższe niż pół godziny, co pozwoliło 
na założenie, że denaturacja osiągnęła już stan ustalony 



w danej temperaturze /6/, 

Wyniki i interpretacja 

Rys. i przedstawia zależność czasu relaksacji T. dła obu 
próbek o koncentracjach 12% i 7,4%, Pomiary wykonano idąc do 
wyższych temperatur w odstępach co 5 С , a następnie , dla 
zdenaturowanego białka ochładzano próbkę wykonując pomiary w tych 
samych odstępach co poprzednio. 

Analizę przebiegu zależności T. od temperatury lepiej pro¬ 
wadzić po odjęciu od całkowitej wartości l/T. członu zależnego 
od rozpuszczalnika , w tym wypadku wody i/T, , wprowadzając 
zgodnie z wzorem/ 1,2/ wielkość к : 

% = % + kc 
^1 Tlw 

gdzie e jest koncentracją białka w roztworze. 
Rys. 2 przedstawia zależność к od odwrotności temperatury 

bezwzględnej. Ogólnie przebieg tej zależności można podzielić 
na trzy etapy : 
1. Białka natywnego - gdzie zależność logk = f/^ёг^/ ma charak¬ 
ter liniowy. Z nachylenia tej prostej wyznaczamy wartość energii 
aktywacji dla białka natywnego E = 15,3 kJ/mol , co jest rów¬ 
nież wartością energii aktywacji dla czystej wody. 
2. Białka densturującego się - gdzie zależność log к od tempe¬ 
ratury wyraźnie odchyla się od prostej. 
3. Białka całkowicie zdenaturowanego -gdzie relaksacja znów 
przebiega liniowo, lecz z inną niż dla białka natywnego energią 
aktywacji , która zależy od koncentracji białka w roztworze: 
^12% = 7*6 kJ/mol oraz E- .,, = li kJ/mol. Problem ten wymaga 
jeszcze dokładnego zbadania w szerszym zakresie tenperatur 
i koncentracjidla różnych białek. W temperaturach wyższych od 
40°C czas relaksacji T, zaczyna zmieniać dla białka natywnego 
kierunek swej zależności temperaturowej. Dzieje się to skutkiem 
tego, że wypadkowe к jest sumą ważoną wartości k^ dla białka 
natywnego i кд dla białka zdenaturowanego. T obecności 
szybkiej wymiany pomiędzy obu stanami mamy : 

52 



k = / 1 - а/ к д ^ + 
stąd można wyliczyć a - stopień denaturacji próbki w funkcji 
temperatury. 

Rys, 3 przedstawia zależność a / temp/. Widać , że w przy¬ 
padku albuminy jaja zależność ta jest liniowa. 

Pomiary T. w zależności od temperatury dla roztworów bia¬ 
łek dostarczają więc informacji o procesie denaturacji , podo¬ 
bnie jak metody optyczne i metoda wysokiej zdolności rozdzielczej 
w magnetycznym rezonansie jądrowym. / 4,5,6/. Autorzy planują 
zastosowanie przedstawionej wyżej metody do badania innych 
roztworów białek. 
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Rys. i. Zależność temperaturowa czasów relaksacji T, dla 
wodnych roztworów albuminy jaja. 

З'ю p p у ^ <p p и p-t 
H ł it u ^ łt 

Rys, 2 . Tenperaturowa zależność к dla wodnych roztorów albu¬ 
miny jaja. 

Rya. 3 . Zależność stopnia denaturacji a dla wodnego roztworu 
albuminy jaja od teaperatury. 



BADANIE MCHÓW MOUBCULARNYCH НАМ&ЮОРОСНОЮКН NAFTAHNU МЕТОДА 
POMIARÓW CZASÓW RELAKSACJI I WSPOłCZYNNIKOW DYFUZJI 

B.Peplińska, J.Angerer, N.Piślawski* 
Pracownia Dynamiki Molekularnej Oiecay Instytutu Fizyki UAM 
"instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Poznań 

Badania magnetycznej relaksacji jądrowej dostarczają 
informacji o mchach molekularnych oraz oddziaływaniach między-
molekalamyeh. Głównym mechanizmem odpowiedzialnym za relaksa¬ 
cje, protonów jest oddziaływanie dipol-dipolowe, do którego wkład 
wnoszą:oddziaływanie między jądrami w obrębie jednej molekuły 
Я М , oraz oddziaływanie między poazczególmymi molekułami T... 

Porównanie doświadczalnych warteści czasów relaksacji 
z wartościami obliczonymi na podstawie związków teoretycznych 
P * 3 ] , pozwala wyciągnąć wnioski o słuszności przyjętych modeli 
mchów, co możliwe jest po rozseparowaniu wkładów T^ * i Тц.* 
do szybkości relaksacji. 
Jedną z metod separacji jest pomiar czasów relaksacji w funkcji 
stężenia, pozwalający na wyznaczenie ekstrapolowanyeh do nieskoź-
ozenie dwżych rozciedezed wartości T̂ "ł.-̂ -f które przy zaniedba¬ 
niu oddziaływań między jądrami innego rodzaju uważać można za 
wewnątrzmoleknlamy udział Ж * do szybkości relaksacji. 

Celem pracy było doświadczalne rozseparowanie wkładów 
wewnątrz i międeymolekulamych czasów relaksacji halogenopoehod-
nych naftalenu i porównanie ich z obliczonymi na podstawił zna¬ 
nych teorii wartościami teoretycznymi. 
Pomiary te wykonano na aparaturze echa spinowego metodą zerową 



stosując cykl Impulsów B*y*jg**Z * " , Zmierzono czaay relaksa¬ 
cji roztworów об -chloro, ot-bromo, a(,-jodonaftalenu w czterochlor¬ 
ku węgla. Otrzymane wyniki dla roztworów halogenopochodnych nafta¬ 
lenu w CCI w funkcji stężenia substancji badanej pokazane są na 
rys.1. 

0.2 

Rys.1. 
T," halogenopochodnyeh 
naftalenu w funkcji stę¬ 
żenia substancji badanej 
w CCI . 

Wyznaczone stąd wartości T..\. j. wraz z obliczonymi wartościami 
teoretycznymi zamieszczone są w tabeli 1. 
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o związki wynikające z uogól¬ 
nionej dla wielospinowego układu teorii Gutowsky'ego i Woessnera 
f3], gdzie wz<5r dla oddziaływania wewnątrzmolekularnego ma postad: 

/1/ 
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gdzie ]^, у. - odpowiednio, współczynnik magnetogiryczny jądra 
i oraz jądra f, 

I - spin jądra typu f, 
Г ц * Гц, * odpowiednio, odległość między jądrami tego 

samego rodzaju i różnymi. 
Czas korelacji Уду wyznaczono wykorzystując teorię mikrolepkości 
Gierer'a Wirtz'a 4̂l] skąd 

а, - promień molekuły rozpuszczalnika, 
a- - promień molekuły substancji badanej, 
a także w oparciu o teorię lepkości wzajemnej. Wyznaczony przez 
N.Hill^sl * oparciu o ten model czas korelacji dla roztworów 
o nieskończenie dużym rozcieńczeniu wynosi: 

Пд - lepkość rozpuszczalnika, 
m , m- - masa molekuły rozpuszczalnika i badanej substancji. 
Przyjmując jako L, średnią arytmetyczną trzech momentów bezwład-
ności względem osi głównych otrzymano TL* , natomiast wyznacza¬ 
jąc I- " = = I *^+I " +1^* którego wartość preferuje ruch mo-
lekuły względem osi najmniejszego momentu bezwładności, otrzymano 
wartość T, *̂  **. Wartość ta daje dobrą zgodność z danymi doświad-ir 
czalnymi. 



Tabela 1. 

°ioVi 

^0^7-" 

706 
725 
1428 

799 
1128 
1889 

862 
1524 
2379 

TT' * "* 1r ekstr 

0,065 

0,075 

0,10 

% ' 

0,083 

0,099 

0,12 

^ " 

0,068 

0,087 

0,10 

^ ° * 

0,05 

0,052 

0,058 

Dla badanych substancji wykonano również pomiary temperaturowe 
czystych cieczy. Wcelu porównania ich z wartościami teoretycznymi 
należy wyznaczyć udział wewnątrz i mie,dzymolekulamy szybkości re¬ 
laksacji: 

^1 ^1— ^ ^4* * ^ / 

translaeyjna czasu relaksacji ]* związana jest prostą za¬ 
leżnością z współczynnikiem dyfuzji D. 

Współczynnik ten można obliczyó, korzystając ze znanych teorii 
f 4,7,8^ bądź też wyznaczyć go doświadczalnie. W pracy tej w przy¬ 
padku chloro i bromonaftalenu współczynnik dyfuzji wyznaczono 
doświadczalnie, stosując metodę echa spinowego, oraz wykorzystując 



zależność amplitudy sygnału echa 
tycznego G: 

gradientu pola magne¬ 

gdzie С - odstęp między impulsem T i у , 
T- - czaa relaksacji spin-spin. 

Pomiary te wykonane aa spektrometrze typu 0XBP-3 ̂ 6^ w I M PAN, 
stosując stacjonarne gradienty p l a o wartościach zmieniających 
się od 0 do 4 Ga/cm. Wartości współczynników dyfuzcji wyznaczono 
z nachylenia prostych Ig А я f/G / przy С * const. 

Doświadczalne wartości współczynników dyfuzji w funkcji 
temperatury przedstawiają puntcty na rys.2, natomiast krzywa ciągła 
odpowiada wartościom obliczonym na podstawie zmodyfikowanego rów¬ 
nania Stokes'a-Einsteina 

dla 
/7/ 

Rya.2. 
współczyn-

dyfuzji od tem-
dla chloro-

naftalenu i bromonaf-
talenu. 

O.ł. 
2.5 
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W przypadku jodonaftalenu, charakteryzującego się największą , 
Bpośród badanych cieczy lepkością i najmniejszym współczynnikiem 
dyfuzji, rzędu 10 , pomiar współczynnika dyfuzji metodą gradien¬ 
tu stacjonarnego obarczony jest dużym błędem. Ponieważ zgodność 
wartości teoretycznych D z doświadczalnym jest dobra dla jodonafta¬ 
lenu część translacyjną czasu relaksacji wyznaczono korzystając 
z obliczonych na podstawie równania /7/ wartości współczynników 
dyfuzji. 

10 

Ю. 

10 
2.5 Ź2f 7* 

Rys.3. Zależność czasu rela¬ 
ksacji T. od temperatury dla 
ehloronaftalenu.' -krzy¬ 
wa doświadczalna,——— -obl. 
teor.wg.H.Hill. — . — - o b l . 
teor.wg.&ierer Wirtzt. 
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Rys.4. Zależność czasu relaksacji 
Т.. bromonaftalenu od temperatury. 
* — — — - krzywa doświadczalna , 
***— — - obl.teor.wg.N.Hill, 
— * — - obl.teor.wg.Cierera 
Wirtza. 



10. 

40. 
2.0 2.6 

Rya.5. Zależność czasu re¬ 
laksacji Т. jodonaftalenu 
od temperatury. — — -krzy¬ 
wa doświadczalna, — — — — 
- obl.teor.wg.N.Hill,-^*—— 
-obl.teor.wg.Gierera Wirtza. 

3.0 

Wkład wewnątrzmolekulamy czasów relaksacji wyznaczono, korzystając 
z wzorów wynikających z modelu mikrolepkości, oraz modelu lepkości 
wzajemnej N.Hill dla czystych cieczy: 

Str' 2kT /8/ 
gdzie 

- jest momentem bezwładności molekuły badanej względem środka 
sąsiedniej molekuły tego samego rodzaju, 

- odległością między badanymi molekułami. 
Porównanie eksperymentalnych zależności Т^/д/ z obliczonymi teore¬ 
tycznie przedstawione jest na rys.3,4.5. Jak widać lepszą zgodność 
z doświadczeniem daje model lepkości wzajamnej. 
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ИМИПЙТСПИА RELAKSACJA SPIN-SIATEA T^ PROTONÓW /POPRZEZ KWAIRU-

A.Xozak, N.Piślewaki, Z.Pająk* 
Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Рождай 
* Instytut Fizyki ЗАМ, Poznań 

Znane są zjawiska ograniczonej dyfuzji spinowej, gdy centrum 
relaksacji atanowią nieaparowane elektrony [i,2j bądś reorientują-
ce się szybko grupy molekularne [з]. 
W tej pracy zbadano odrost magnetyzacji w eksperymencie pomiaru 
czaau relaksacji spin-siatka 9* dla próbki 1,8-dwcohlo?ooktanm 
w warunkach ograniczonej dyfuzji spinowej. Celem tego eksperymen¬ 
tu było zaobserwowanie zjawiska ograniczonej dyfuzji spinowej do 
kwadrupolowego centrum relaksacji, którym jest jądro chlorn w mole¬ 
kule normalnego dwmcnlorooktann* 

Eksperyment Woeasnera i Gutowsky'ego [4] pokazał, że można 
uzyskać wymianę energii między spinami protonów i jądrami chloru^ 
gdy badania relaksacyjne dla protonów przeprowadzimy w obszarze 
częstotliwości pokrywającym się z obszarem częstotliwości NQR 
dla jąder chloru. W wyniku takiego eksperymentu uzyskuje Bię skró¬ 
cenie czasu relaksacji 3L dla protonów. Z badań Siemina [5] wiado¬ 
mo, że częstotliwość NQR dla 1p-dwuchlorooktanu w temperaturze cie¬ 
kłego azotu wynosi R 33 MBz. 

Nasze badania czasu relaksacji 3L protonów w tej substancji 
przeprowadziliśmy na częstotliwości 9C MHz oraz w obszarze często¬ 
tliwości 30 MHz w szerokim zakresie temperatur. Pomiary wykonano 
za pomocą spektrometru Bruker SBP-4-100 stosując metodę nasyeenio-
wą. Badania temperaturowe t^ wykonane na częstotliwości 90 MBz 
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pokazują eksponenejalny odrost magnetyzacji w temperaturach od 
100 К do ^200 X. 
Odjęcie wkładu od paramagnetycznych domieszek do zbadanego czasu 
relaksacji w bardzo niskich temperaturach pozwała uzyskać ekstra-
polowaną wartość Т., wynoszącą 2000 a * temperaturze 170 K. 
Pomiary wykonanew zakresie częstotliwości 30 MBz pokazują nie-
eksponencjalny odrost magnetyzacji a ponadto obliczony czas re¬ 
laksacji jest krótszy od przewidywanego według teorii BPP. 

W badaniach Błumberga (l ] sprawdzono, że w warunkach ogra¬ 
niczonej dyfuzji spinowej otrzymuje aię nieeksponencjalny odrost 
magnetyzacji. Według Błumberga początkowy odrost magnetyzacgi 
opisuje równanie 

Ы . N C ^ i;l/2 ^ ^ . t ^ ^ . /1/ 
o - oi 

Wraz ze wzrostem czasu między kodcem impulsów nasycających a 
dującym odrost magnetyzacji staje się eksponencjalny 

ф , /2/ 

a czas relaksacji T, opisuje równanie 

=L = 8,5 Ж?'V< , /3/ 
1̂ 

gdzie N oznacza liczbę spinów domieszki w 1 cm , D - współczyn¬ 
nik dyfuzji spinowej а С - stałą relaksacyjną wiążącą szybkość 
relaksacji protonu przez demieszke umieszczoną w odległości r. 
Lappelmeier i Jeener [2J uwzględnili dodatkowo wpływ składowej 
eksponenejalnej na początkowy odrott magnetyzacji uzyskując rów-



nanie 
/4/ 

Równanie /4/ jest linią prostą we współrzędnych (ft], 
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Rys.1. Początkowy odroat magnetyzacji dla Cl(cHg)gCl 
w temperaturze 175 K? ozęatotliwośó 33 MHz. 

Na rys.1. przedstawiliśmy naaze wyniki pomiarów dla 33 MHz w tem¬ 
peraturze 175 К w zaproponowanym wyżej wkładzie współrzędnych. 
Obliczone metodą najmniejszych kwadratów z danych eksperymental-



-1/2 
mych a.=0,068 e ' a czas Т.-76 в. Z pomiarów odrostu magne¬ 
tyzacji dla długich czasów ł między impulsami nasycającymi a 
sondującym otrzymano wartość T.,*74. a bliską wartości obliczo¬ 
nej na podstawie rys.l. Eksperyment zatem potwierdza realizowa¬ 
nie warunków ograniczonej dyfuzji spinowej a więc umożliwia osza¬ 
cowanie współczynnika dyfuzji spinowej. Przyjmując gęstość efek-19 3 tywnych kwadrupolowych centrów relaksacji N ag 10 /cm otrzymu¬ je się z równania /1/ С ̂  10*^a*^em^ a z równania /3/ D ^ 
*15 2 

10 cm /a. Wartość ta mieści się w zakresie wielkości współczyn¬ 
ników dyfuzji spinowej protonów wyznaczanych w innych ciałach sta¬ 
łych [ 13 . 

Autorzy dziękują Prof. J.Stankbwskiemu za częate dyskusje 
w czasie wykonywania badań. 
Praca wykonana została w ramach problemu MR.1-9. 
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Relaksacj 
v.' ctałyn; n.l*roholu t-butylor^yn 

V<', Nosel, K. Jurg^., J. Mazur 
Instytut Fizyki UJ, Kraków 
Instytut Fizyki DAM, Poznań 

W pracy wykonano pomiary czasów relaksacji śpinowo-sieciowej 
T,p dla energii oddziaływania dipolowego protonów w polikry-
stalicznej próbce alkoholu t-butylowego (CHJ)^COH w zakresie 
temperatur od 100 К do 250 K. 
Z próbki usunięto zawartość tlenu przez kolejne zamrażanie, 

odpompowywanie i topnienie przy użyciu aparatury próżniowej. 
Temperatura topnienia badanej substancji wynosi 298.В K.^-Q. 
Dokładność stabilizacji temperatury, w układzie chłodzenia 
wykorzystującym pary azotu, wynosiła około if stopier;, nato¬ 
miast błąd względny pomiarów T{p około 5%. 
Do pomiarów czasów relaksacji T^ , zwanego również czasem 

relaksacji dipolowej, wykorzystano metodę opisaną przez 
Jeenera i Broekaerta p]] o sekwencji impulsów-#-ц--^-^--у 
o częstotliwości 25 MHz. Pomiary te wykonano w Zakładzie Radio-
spektroskopii IF UAM w Poznaniu. 
Otrzymane rezultaty pomiarów czasów relaksacji dipolowej 

przedstawione są na rysunku w postaci zależności logarytmu 
T]p od odwrotności temperatury T. Opracowanie wyników doświa¬ 
dczalnych oparto na teorii relaksacji dipolowej opublikowanej 
przez Blicharskiego [3j. 
Budowa cząsteczki alkoholu t-butylowego sugeruje nam, że 

głównym źródłem relaksacji protonów w czystej substancji 
powinna być modulacja oddziaływania dipolowego grup metylowych. 
V/ związku z tym w przedstawionej w tym komunikacie, pierwszej 
próbie opisu relaksacji, wzięto pod uwagę tylko wewnątrzmole-
kulame oddziaływania dipolowe w grupie trzech protonów rozmie¬ 
szczonych w wierzchołkach trójkąta równobocznego o boku r=4.77A. 
Szybkość relaksacji dipolowej dla układu trzech równoważnych 
spinów 4/ł , wykonujących przypadkowe ruchy wokół osi symetrii 
С ma postać f4,] 
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gdzie tt*t.&M)(E/R7)jest czasem korelacji dla ruchu wokół 
osi symetrii С grupy metylowej, 69. i GP{, są odpowiednio 
częstotliwościami precesji protonów w zewnętrznym polu ma¬ 
gnetycznym oraz lokalnym polu magnetycznym. 

Z danych doświadczalnych wynika, że w pobliżu temperatury 
4<f<(K istnieje minimum czasu relaksacji T(p . Minimum to 
występuje, gdy czas relaksacji dipolowej dla rotacji grupy 
metylowej spełnia warunek O A * 4* Wstępne pomiary czasu 
relaksacji T^ w stałym alkoholu t-butylowym wykonane w IFJ 
w Krakowie wykazały, że minimum T występuje w\"temppratu-. 
rze wyższej. 
Linia ciągła na wykresie przedstawia zależność tempera-

turo?;ą T]p wynikającą z dopasowania numerycznego teorii 
(wzórl)Drzy następujących parametrach: T ! -=7.5-10 s 
A = 3-10*s**\ E = M . 7 kJ/mol, L ^ ' " ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ 

Ostatnio w Zakładzie Radiospektroskopii JFUJ wykonano, 
na spekibrometrze echa spinowego (produkcji IFJ w Krakowie) 
pomiary czasów, relaksacji T^ w fazie ciekłej otrzymując 
dla energii aktywacji wartość 7 kJ/mol. 
W^celu dokładniejszego zbadania procesov/ relaksacji 

dipolowej w stałym alkoholu t-butylowym, koniecznym będzie 
wykonanie pomiarów T,p w temperaturach poniżej 4,00 K. 

Autorzy składają podziękowania prof. dr. hab. Z. Pają¬ 
kowi za umożliwienie wykonania pomiarów w IJ UAM oraz 
doc. dr. hab. J. Blicharskiemu za dyskusje dotyczące 
relaksacji dipolowej. 
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WPŁYW RODZAJU SOLI PARAMAGNETYCZNYCH I ICH STgŻENIA 
W ROZTWORACH WODNYCH NA CZUŁOŚĆ MAGNETOMETRU JRM 

Bolesław Kiczma, Franciszek Hawrot 
Zakład Elektrotechniki,Instytut Techniki WSP Opole 

Podstawowym parametrem decydującym o jakości magnetome¬ 
trów JRM, a w szczególności magnetometrów automatycznych jest 
ich czułość^t,2^ . Można ją zdefiniować jako pochodną zmian 
amplitudy pierwszej harmonicznej absorpcji (A..̂ ) w funkcji 
rozstrojenia (rys.i) [̂ 1 : ^ 9^Д*ь) ł 

Czułość magnetometru JRM 
zależy od wartości pola 
wielkiej częstotliwości 
(вЛ ,pola i częstotli¬ 
wości modulacji (BL,)i(-&M^ 
f4,5j ,właściwości układu 
elektronicznego magnetomet¬ 
ru ̂  6^ ,oras objętości i 

właśoiwości substancji prób¬ 
ki czujnika. 

Rys.1 Przebieg zmian amplitudy 
pierwszej harmonicznej sygnału . 
absorpcji w funkcji rozstrojenia. 

Zmiana stężenia wodnego roztworu soli paramagnetycznych, 
powoduje zmianę czasów relaksacji Т., i Tp ̂ 7 ^ , a tym samym sze¬ 
rokości i amplitudy linii rezonansowej. W związku z tya przy 
stałych i optymalnych parametrach układu^rodzaj soli i jej stę¬ 
żenie w wodnym roztworze zmienia czułość magnetometru. 

Pomiary przeprowadzono dla najczęściej stosowanych roz-
tworów: ,MnSO. ,PeCl. 
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Dla każdej próbki eksperymentalnie określano wartość IL 
i Вц, (ł&M^const) przy których uzyBkuje się aakaymalną czułość 
Pomiary wykonano trzykrotnie na różnych stynowiskaoh pomiaro¬ 
wych. Wyniki pomiarów czułości przedstawiono na rys.2. 

-*y 
ЯЙЖИ 
/%7.sa, 

^ \ 

*% 

Rys.2 
Dla porównania wyników każdego z pomiarów odniesiono je do 
maksyaalnej uzyskanej czułości.Najlepszym z badanych, z pun¬ 
ktu widzenia maksymalnej czułości, okazał ei$wodny roztwór 
CuSO. o stężeniu normalnym w zakresie od 0,6 do 0,8. 
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POMIAR MfILGOTNO§CI ZBOŻA METODĄ AI^ALIZY SKŁADOWYCH HARUONIGZ -
IfYCH SYGNAŁU JRM 

Gerd Langoaz 

Zakład Elektrotechniki 
Instytut Techniki WSP w Opolu 

Istota pomiaru zawartości wody metodą jądrowego rezonansu 
Magnetycznego polega na sjawisku pochłaniania energii pola ele¬ 
ktromagnetycznego wielkiej częstotliwości, przez jądra atomów 
wodoru /protony/ wchodzące w skład chemiczny wody zawartej w 
badanej substancji [i] . Liczba rezonujących protonów decyduje 
o parametrach sygnału JRM. Wartość np.amplitudy jest zatem mia¬ 
rą wilgotności substancji,przy zachowaniu stałej objętości ba¬ 
danych próbek. 

V? proponowanej metodzie uzyskuje się analogowy pomiar wil¬ 
gotności. W tym celu na pole stałe o indukcji В nakłada się 
pole przemienne /pole modulacji/ э częstotliwości f /rys.T/ . 
Amplituda modulacji В jest tak dobrana, aby obejmowała szero -
kość linii odpowiadającą energii pochłanianej przez protony wo¬ 
dy [2] .Przy tak dobranych parametrach napięcie wyjściowe,odbio¬ 
rnika sygnału JRM /U / zawiera składową stałą U oraz perio -
dyozną składową zmienną,której amplituda jest zależna od ilości 
wody w badanej próbce: 

gdzie: 

Korzystając z proporcjonalności pomiędzy wartościami amplitudy 
składowej zmiennej U , a amplitudami jej składowych harmonicz-
ayoh /zależność 1,2/, można mierząc jedną z nich przeprowadzić 
pomiar zawartości wody w badanej substancji.Dzięki selekcji odpo¬ 
wiedniej składowej harmonicznej uzyskuje się poprawę stosunku 
sygnał szum.Pozwala to więc na znaczne rozszerzenie zakresu po¬ 
miarowego dla wilgotności małych. 
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Analiza graficzna pracy odbiornika sygnału JRM 
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Rya.2 Schemat blokowy układu 
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Schemat blokowy wilgotnościooiersa pracującego według po¬ 
wyższej zasady przedstawia rys.2. Odbiornik sygnału JRM stanowi 
odpowiednio adaptowana autodyna magnetometra jądrowego produko¬ 
wanego przez IF.PAN w Vfarszawie.Wstępne wydzielenie harmonicz¬ 
nej uzyskuje sig w selektywnym wzmacniaczu m.cz. Dalsze zwęże¬ 
nie pasma,a tym samym poprawę stosunku sygnał szum zapewnia de¬ 
tektor synchroniczny.Sygnał odniesienia,który decyduje o często¬ 
tliwości mierzonej harmonicznej,doprowadzony jest do detektora 
poprzez podwajacz częstotliwości modulacji. Układ mierzy więc 
amplitudę napięcia składowej harmonicznej / ^ 2 / o częstotliwoś¬ 
ci 2 f /stąd nazywana jest drugą harmoniczną sygnału JRM/. 

Badanie zależności napięcia ^ 2 od wilgotności przeprowa -
dzono dla zboża. Wzorce dla żyta i jęczmienia /po 30 próbek/ w 
zakresie 2 - 40 % wilgotności przygotowane zostały metodą su -
szarkowo-wagową zgodnie z PN 70/A - 74011. 
Wszystkie próbki umieszczone zostały w jednakowych probówkach 
szklanych o wymiarach 13 x 130 mm i odpowiednio uszczelnione. 
Dla każdego zboża określono optymalne parametry układu, a więc 
częstotliwość modulacji, amplitude napięcia modulacji U oraz 
napięcia U na czujniku. W tym celu dla każdego z nich wy¬ 
brane zostały losowo /z czterech zakresów wilgotności/ cztery 
próbki i dla nich zbadano zależność wartości amplitudy harmoni¬ 
cznej sygnału U^g °d napięcia modulacji U oraz od wartości 
napięcia w.cz. na czujniku /rys.3/. Z wykreślonych zależności 
wyznaczono optymalne wartości U oraz U , które przyjęto za 
parametry układu przy badaniu wilgotności poszczególnych zbóż. 
Pomiary zależności mierzonego sygnału /^A-/ od wilgotności pró¬ 
bek / w / przedstawia rys. 4. 

Dla badanych substancji w szerokim zakresie wilgotności 
/od 5 - 40 % / otrzymano wyraźną zależność wartości sygnału ^A-
od wilgotności próbki. Dla obydwu substancji zauważa się zmniej¬ 
szenie nachylenia zależności "Ag = f /w/ dla wilgotności таЗузЬ 
/poniżej 5% /< Jest to uwarunkowane zmianami charakteru zv;iązku 
wody z substancją. Układ w przedstawionym rozwiązaniu nie rea¬ 
guje na efekt wywołany wodą związaną. Odchylenie średniokwadra-
towe od optymalnych krzywych skalowania wyznaczonych numerycz-
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Rys.3 Zależność U^ ^ . с д У 
żyta o różnej wilgotności 

a 12 

Ry8.4 Zależność amplitudy składowej harmonicznej U. 
od wilgotności próbki 

próbek 

'76 



nie,rośnie wraz ze wzrostem wilgotności. Uzyskana bezwzględna 
niepewrość pomiaru wilgotności przy poziomie ufności 0,95 
wynosi : 

e = + 0,6 % przy wilgotności 15 % 
e = + 1 % przy wilgotności 25 % 

Zasadnicze czynniki decydujące o niedokładności to : 
- niestabilność* układu pomiarowego 
- niedokładność próbek т/zorcowych wilgotności 
- niestałość objętości wzorców /wymiary probówek,gęstość 
wypełnienia/ 

- nierównomierne rozmieszczenie wody w badanej substancji. 
Wyniki powyższej pracy wskazują na nożliwość wykorzystania pro¬ 
ponowanej metody do pomiaru wilgotności zboża. 
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PRÓBA WYKORZYSTANIA UKłADU ROLLINA DO POMIARU WILGOTNOŚCI 
SZLAMU CEMENTOWEGO 

Franciszek Hawrot,Bolesław Kiczma,Gerd Langosz 
Zakład Elektrotechniki, Instytut Techniki WSP Opole 

Podstawową właściwością układu Rollins jest to, że 
umożliwia on pomiar tylko sygnału absorpcji JRM [i] .W związku 
z tym postanowiono przeprowadzić próbę wykorzystania tego 
układu do określenia wilgotności ciał,metodą analizy harmonicz¬ 
nych sygnału absorpcji [2] . 

W tym celu zbudowano odbiornik sygnału JRM którego 
schemat blokowy przedstawiono na rys.1. 

Rys.1 Schemat blokowy odbiornika sygnału JRM 

Generator kwarcowy wytwarza drgania sinusoidalne o 
częstotliwości 4,9 MHz.Napięcie wyjściowe generatora można 
regulować w przedziale O....2,5 V.Obwód rezonansowy /czujnik/ 
podłączono do generatora przez kondensator 0=1,5 pF.Praktycznie 
zapewnia t3 prądowe zasilanie czujnika.Cewkę czujnika o 25 
zwojach nawinięto na rurce szklanej o średnicy zewnętrznej 
16,5 mm drutem ф =0,8 mm.Dobroć cewki dla częstotliwości 
pracy jest równa 120.Zastosowanie wstępnego wsmacniaeza wielkiej 
częstotliwości umożliwia pracę detektora amplitudy na liniowej 
części charakterystyki, a ponadto poprawia stosunek sygnał/szum м. 

Dla oceny przydatności układu przeprowadzono pomiary 
wartości amplitudy drugiej harmonicznej sygnału absorpcji U. 
w funkcji napięcia wielkiej częstotliwości U , na cewce 
czujnika. Pomiary dokonano dla czternastu próbek o wilgotnościach 
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W -.w zakresie5,4...69t3 % zmieniając napigc'ie U w przedzia-wcz le 10...800 mV.W konkretnym przypadku indukcja magnetyczna p 
pola wytwarzanego przez cewkę jest związana z napięciem U 
na cewce.Schemat blokowy układu pomiarowego przedstawiono na 
rys.2. 

we z 
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Rys.2 Schemat blokowy układu pomiarowego 

Podczas pomiarów nie stwierdzono istotnych zmian parametrów 
obwodu rezonansowego po zmianie próbki.Częstotliwość prądu 
płynącego w cewce jest wymuszona przez generator i nie ulega 
zmianie nawet przy znacznym rozstrojeniu obwodu rezonansowego. 
Wyniki pomiarów przedstawiono w postaci wykresów na rys.3 i 4. 

Z przedstawionych wykresów wynikają następujące wnioski: 
a/ maksimum napięcia sygnału dla rosnących wartości wilgotnoś¬ 

ci występuje przy coraz mniejszej wartości indukcji pola 
wielkiej częstotliwości; 

b/ w pewnym zakresie czułość układu rośnie ze wzrostem napięcia 
"wcz' 

с/ szeroki zakres pomiaru wilgotności uzyskuje się przy małych 
wartościach В ; 

d/ dobierając odpowiednią wartość В można otrzymać dla wyb- . 
ranych zakresów wilgotności charakterystykę U. ж f(w) 
zbliżoną do liniowej. 
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Rys.3 Przebieg zmian dla Tbcoast 
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Rys.4 Przebieg zmian U 'A2 f(w) dla 
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WŁASNOŚCI PODSTAWNIXA A WIDMO ^ C BMR PODSTAWIONBM UKŁADU 
AROMATYCZNBGO 
Stanisław MACIASZBK, Wieaław JASIOBCMHI ' 
Politeohnika Warszawska, Inatytut Chemii i Technologii 
Organioznej,00661 Warszawa, Moszykowa 75 

Wśród empiryoznyoh metod obliczania przesunięć chemicznych 
w podstawionych układach aromatycznych najbardziej interesującą 
do tej pory wydaje siq metoda opisająoa właanośoi podatawnika 
stałymi Taita" lub Swaina i Laptona . W^aanoaei podatawnika X 

prezentowama w atoaanka do okraałonego nMadn aro¬ 
matycznego, z który* połąozony jaat podatawnik opi¬ 
suje zależność: 

C* . a? + bR /1/ 
(Г ж sta^a opisnjąoa własności podatawnika 

F, R * wielkości stałe opiaające odpowiednio właa-
noźoi iadukoyjne i rezonanaowe podatawnika 3C. 
a,b * wapćłozynniki opisnjąoe wżasnośoi układa, okreśiejąoe ч ja¬ 
kim stopnia potencjalne wżaanośoi podatawnika ? oraz R przenoszo¬ 
ne są na dany układ* 

Stała С określa wiąo wielkość zaburzeń w strukturze elek¬ 
tronowej układa które dokonane zostają poprzez akład wiązań (7* i ?/* 
na akutek podstawienia układu podstawnikiem X* Z punktu widzenia 
potrzeb NMRu taki opis właanośoi podstawnika nie jest pełny. Ob¬ 
serwuje się bowiem bardzo silne oddziaływanie podatawnika przez 
przestrzeń, którego akatki ' odczuwa' azozególaie silnie pozyoja 
C^ , Cg w rezonansie wQglowym oraz H^-^ w rezonansie protonowy3if 
W literatarze przyjęto oznaczać ten efekt symbolem Q. Nie ma do¬ 
tąd pełnej jaanośoi poglądów jakie mechanizmy oddziaływania kryją 
sią pod tą wielkością. Należy jednak przyjąć,te są to oddziaływa¬ 
nia przenoszone jedynie przez przestrzeń i są tam zawarte wszyst¬ 
kie te mechanizmy,które mają wpływ na przeauniQoie chemiozne. 
Stad opisując właanośoi podatawnika trzema wielkościami ?,R,Q 
wyrażenie na przesuniecie chemiczne przyjmie postać: 



Wartości Q dla wiała podatawnikdw zoatały atoaankowo dobrze ,wyz-
naozone dla potrzeb rezonanaa protonowego^*^*. Stwierdzono, że 
koralają bardzo dobrze ж prze.aaniąoiea ohealcznym protona orto*% 
ryznaoza ais ja empirycznia.Brek jednak dotąd praoyzyjnych war¬ 
tośoi Q dla potrzeb rezonanaa węglowego, dla podawanych dotąd w 
literatBrzeS? otrzymają als nieoo gorazą zgodność wartoaai obli¬ 
czonych z ekaparyaentalnyłi niz w rezonanaia protonowył. 

Calaa prezentowanej praey była obliczania dokładniejazyoh 
wartoaoi Q dla azeregn podatawnikćw dla potrzeb rezonanaa w<glowef 
go oelem nzyakania lapazej zgodnoaoi wartośoi obliczonych przeaa-
niąć ahamioznyoh z ekaperymentalnymi. Osiągniąoie większej dokład¬ 
ności obliozaR miało by daze znaczenia nie tylko dla interpretaoji 
widz ^ C NHR, lecz takza, dla znanego widma węglowego akłada aro¬ 
matycznego, z zależności /2/ obllozająo wartości ł,B,Q nieznanego 
podetawnika pozwoliło by dokonać doay6 dokładnej, nawet ilo*olowej 
oceny właanośoi nieznanego podatawnika. 

Wyohodząo z zależnośoi /2/,metodą najamiejazyeh kwadra¬ 
tów dokonaliśmy wybora najlepazyoh wartośoi wapMczynnikow a,b,c 
oraz wielkości d, dla wziętych z literatary wartości У , В ^ р / 
oraz wartośoi przesaniąć ohemioznyoh para podatawionyoh 
Obliozenie przeprowadziliśmy dla azerega pod8tawnikćw przedetawio-
nych w tabeli 1. 
Tot A 
X 1. /V c/% 

CO -0.Й2 

* 

<2№ -66^ 0.̂  
Й8^? ЙО37 4^ 

Од О/У 0 ^ f Д 
55 -Q^3 -б$-О.336-б^ 
0?QWO.W3C?Og A69 

Jako kryteriam oceny zgodności wartoaoi obliczonej z eksperymen¬ 
talną Btoaowaliśmy wapdłozynnik korelaoji wieloparametrowej^CW 

Wyniki obliczań przadatwią tabela II. 
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Tabela II. <g.g 
1. Q literaturowe^, okład - para X podstawiony tolaan g § 

a b o d cw r S g g 
Ci 13*9 _o.63 -Ц.7 149.78 0.75 0.85 53 
Cg -6.42 6.89 4.32 130.60 0.92 0.95 20 
63 1.24 _1.з 0.26 128.41 0.96 0.98 1.4 
C4 ^ ^ 21.04 -1.34 140.46 0.97 0.98 20 

2. Q obliczona, akład - para X podstawiony tolaen 
a b o d Cł т 

C^ 15.93 6.52 -13.83 154.36 0.98 0.995 53 
Cg *6.42 9.25 3.69 122.17 0.96 0.976 20 
C3 1.24 -1.38 0.148 128.69 0.93 0.963 1.4 
C. 4.11 16.64 -0.123 137.62 0.97 0.980 20 

3. Q jak w p.2, akład - nonopodłtałłioay baazan a b a d CW r 7 6 14.73 
-5.92 
1.17 
3.02 

2.74 
8.88 

-1.10 
17*6 

-13.1 
3.77 
0.065 

-0.30 

156.2 
121.9 
128.8 
128.9 

0.988 
0.964 

0.995 

0. 
0. 

о. 

992 
978 

997 

51 
18 
1.9 
18 

Wartosoi Q liezyli^ny matodą kolajaego przybliżenia. ̂  
1 tabl.II obliozono dla każdego podstawnika X wartosoi Q? dla 
wszystkich pozyoji 1 węgli od C. do C^, następnie wyliozono war-
tośei Q/1/^^.^, dla każdego podatawnika X oddzielnie, jako samą 
iloczynów wartosoi Q* i wspMozynnikgw "ważności" /W° / wartości 
Q dla poszczególnych wsgli C^ pierćoienia aromatyoznego. 
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Wapćlozynnik * ważności* efekta ap. Q dla poazczegćlnyoh pozyoji 
C^ obliczono z zależności: 

/5/ 
Wartości wapćłozynnikdw Wg podają tabela IH.ą, natoaiaat otrzy¬ 
mana wartośoi O^g- podaje tabela IIlb.Xolejne przybliżenie obliczo¬ 
ne na podatawir wyników 2tab.II dało wartośoi Q/2/-g- /dla tej wiel¬ 
kości nie zoataly jaazoze wykonane dalaza obliozenia/* 
Tabl.III. a. Litaratorcwe i obliczona wartośoi Q 
X 9?L 0/1/-^- A/2-3/ *^^&śr. A/3-5/ 
H 

ОН 

2.28 
1.77 
3.55 
-0.67 
1.80 
о.за 
0.54 
1.04 
2.55 

2.oo 
1.49 
4.16 

-+0.27 
1.82 
0.32 
0.017 
0.257 
2.67 

0.28 
0.28 
-0.61 
-0.94 
-0.02 
-0.02 
0.523 
0.78 
-0.12 

1.97 
1.46 
4.10 
0.27 
1.95 
0.32 
0.07 
0.48 
2.55 

0.03 
0.03 
0.06 
0.00 
-0.13 
0.00 
-0.053 
-0.22 
0.12 Cl 

b. Wapćlozynniki 'waznośoi* 

Lioz.1 tab.II 
a 
0.57 
0.23 
0.04 
0.14 

b 
0.02 
0.22 
0.05 
0.69 

с 
0.66 
0.24 
0.015 
0.07 

Lioz 
a 

0.5? 
0.23 
0.04 
0.14 

2 tab.II 
b 

0.19 
0.27 
0.04 
0.49 

0 
0.77 
0.20 
0.008 
0.006 

Otrzymana zbieżnoś<sli°Benia wyrażająca sl5 malejącą wartością^ 
miedzy kolejnymi przybliżeniami wydaje ai9 potwierdzać wża^oiwe 
postępowanie przy obliczania wartościQ$ WyBokie wapćłczynniki 
korelacji wieloparametrowej CW wakazają, że otrzymane wartoeoi Q 



tą 1аржжа od dotyohOMU poaawanyoh w lttarataraa, poasalają ж da¬ 
ła dokładnością оЬИожас ргжажмАао1а ойжжАоюа wałyatkioh wsgli, 
takła C^ Wynikł t* awaaadniają rówaiał' atwlardaania, Аж ж paakta 

widaaaia гажопаажа wsglowogo opla właanośoi podatawnika ^гжажж 
wialkośoiaal ?$R$Q J*wt pałay, te жпаожу ajanja ^̂ жжyжt̂ cił жюоЬа!Лжж 
жу еасж1жДужаа1а йЗдйжу podłtąwaHci#ł s akładM Łtdrę aają wpływ 
a& prMMaiaoia ойжжАожп## Жгжу tak dała^ ̂ odnaśei я̂ łsdжy tarteś-
aiaai оЬ11ожоаужА a akaparyMatalaymi, aa podatawie widaa akładł 
ayeжatyaжna^o, atomJso жа1а*по#6 /а/ жажаа dało рюж1ааж1*6 rów¬ 
nia* о а1ажпапуж podatawaika* 

Biorąc pod awagł fakt, *a aiaktdra podatawniki, ажожа-
gólaia wykałująoa apra^łaaia ж nkładaa aroжatyoжayж, жа юа^жо 
wrałłiwa na waranki poaiara / гажраажожа1а1к, atSiania/, pod^ąłiś-
жу prdbs awaglsdniania ateiłiwo^ei zalany aiakMryah właanośoi pod-
atawaika pod spływa* aaiaay пр. гожражжожа1а1ка. ̂ orжyжtająa ж ргао 
Maaiała ̂  ktdry atwierdził,*e rćtnica przesuniaoi* аЬаж1ажпадо 
^C ** ̂  С * podatawlonył baazaaia jaat aiarą wpróat afaktc 

mezo&aryoanłgo p&aatawaika 1, wykonałiśay dodatkowa obłioaaaia. 
Stwiaтdжi^l'^жy, *a wł^lkoAd o g - J^ koralaja dobraa zarówno 
ж warto^oią R Skalna i Laptoną ? wap. Horalaajl r-0.989/ #jak 
rdwniaś wialkośoląC^ Taita / r * 0.957/, Ponadto dla atałaj R 
atwiardaiłiśay^ śa koralaoja яа alajaoa жагожпо w aonopodatawionya 
Ьапжеп1а jak rćwnlał para podatawionya tolaenia. Biorąc wartoćoi 
F/ tabl/, О/Ч/д^р /tab.IH/, огаж wartości (f g - J^ ж literatur 
ry ̂ dla para I podatawionyoh tolaanćw, oblloay$Ł^aiy "ponownia 
praaaaniscia оЬая1ожпа wazyatkioh wqgli огаж wapćłozynniU a,b,o 
dłą para podatawtonaga tolaana. WynlH podają tabała 1У. 

i** 
a b 0 d CW r 

C,, 16.1 0.119 -13.0 150.8 0.982 0.988 
Cg -7.3 0.40 . 4.17 117.4 0.95 0.969 
0^ 1.57 -0.037 -0.007 129.3 0.95 0.973 
<^ 1.46 0.92 0.12 129.3 0.999 0.999 
Porownająo powyłaaa wyniki ж aymikaal podanymi w p. 2 tab II, 
abaarwaja aią połapaaania aa w^gła C^, oo jawt жroжaaiała, 
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ponieważ efekt rezoaanaowy dom^jmje w przeaontqeia 
wQgla С. / Tabela Н И / . Prezentowane ta obliczenia wykonane 

zoatały die wartoćei 0/1/-^-, dla wartości 9/2/,,%- obliozen jeazoze 
nie wykonaliśmy. **amy nadzieją ze wykonanie tych obliozen polepezy 
wyniki jeazoze bardziej na wąigln C^ oraz Cg. Dla zilaatrowania 
wielko^oi r^żnio miądzy wartoćoiami obliozonymi a ekaperymentalnyai 
podajemy wyniki dla najbardziej ozułyohpozyoji, wsgli С. oraz C^* 

Pad*t. X 
Wagiel С, 

В 
ОН-CN N3-N05 он^ OCH-?з Cl 

Węgiel C^ 

СИ-CN ЖНл N0^ ОН ОСИ-F̂  Cl 

lioz*< ł.tab.11 
Oekap./ypn/ Jóbl*/ppł/ 

125.3 
134.6 
109.6 
143.8 
146*2 
153.2 
157.8 161*2 
131*2 

137.6 
134.6 
143.7 
127.7 
146.2 
130.2 
129.6 
133.4 
136.1 

126.6 
132.0 
111*5 
146.7 
147*7 
153.4 
157.4 159.9 
127.3 

137.3 
134.8 
143.6 
126.4 
144.5 128.8 
131.0 
134.9 
137.4 

Л 
-1.39 
2,6 -1.9 -2.9 -1.5 -0.24 0.35 1.29 3.83 

+0*22 
-0.27 
0.042 
1.29 
1.65 1*31 -1.39 -1.51 -1.35 

licz. tab*IV 
оекар*/ррв/ cobl. A 
125*3 
134.6 
109*6 
143.3 
146.2 
153.2 
157.8 161.2 
131.2 

137.6 
134.6 
143.7 
127.7 
146*2 
130.2 
129.6 
133.4 
136.1 

/РРЖ/ 
125.8 -0.58 
131.3 3.29 
112.0 -2.44 
147.7 -3*92 
146.9 -0.70 
154*5 -1.30 
157*2 0.51 159.3 1*89 
127.9 3.26 

137.5 0.025 
134*5 0.028 
143*8 -0.10 
127.7 -0.01 
146.2 0.0 
136.1 0.065 
129.8.-0.20 
133.3 0.087 
135*9 0.10 
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5. H. Inaaoto, 8*Haanda,X.TokHłara,B*Tcri,M.Toahida, 

T* Yeshiaara, łatrehedton Lettera 3707 / 1976/ 
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ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII ̂ H-NMR Z WYKORZYS¬ 
TANIEM TECHNIKI INDOR DO BADAMĘA IZOMERII GB-
OMBTRYCZNEJ eił-trans KILKU POCHODNYCH M-NI-
TROSTYRENU 
Dorota Maciejewska, Lech Skulzki 

Zakład Chemii Fizycznej Warszawskiej Akademii Medycznej 

W literaturze opublikowano do tej pory znaczną liczbą 
widm ̂ H-NMR /PMR̂ / 1,2-dwupodstawionyeh etylenów. Ustalono 
także korelacje pomiędzy charakterystycznymi parametrami 
magnetycznymi w tych widmach /przesunięciami chemicznymi 5 , 
wielkością stnłych sprzężenia Jgg/, a strukturą przestrze¬ 
nną badanych związków i charakterem podstawników /l,§/. Typo¬ 
we stałe sprzężenia & m *ą przedstawione poniżej /1,5/: 

+11.7Hz, 
Jig"=ffom+i4.0to +191 Hz, 
7gy=from-2.2 to +2.3 Hz. 

Podano także empiryczne zależności pomiędzy elektrou-
jemnością podstawników, a wielkością tych stałych sprzęże¬ 
nia Д/: 

Jg§* . 11,7 - 4,0 AB i j ^ ^ = 19,0 - 3,3 AE 
gdzie: E: różnica elektroujemności podstawnika X i atomu 
wodoru. 

Dokładny pomiar wartości stałych sprzężenia Ĵ  o z 
widm PMR umożliwia więc stosunkowa łatwe określenie konfi¬ 
guracji geometrycznej 1,2-dwapodstawionych etylenów, 
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R-CH=CH-R,, o ile tylko sygnały PMB protonów olefinowych nie 
aą przesłonięte przez multiplety aromatycznych protonów,, jak 
to jest w przypadku niektórych ^>-nitrostyrenów /patrz niżej/. 

W ramach niniejszej pracy zmierzono zwykłe /&O-MBz/ 
widma PMR ośmiu następujących &2-nitwstyrenów, wystarczają¬ 
co rozpuszczalnych w deuterochloroformiet 

m-C! (V), ̂ -C! (VI). m-СНз (VB), o.CH^ (УШ). 
X 

Widma absorpcyjne UV-VIS łych związków były opublikowane i 
omówione w pracy /^/. 

We wszystkich zbadanych przez nas przypadkach otrzy¬ 
mano typowe widma H-NMR zawierające złożone multipletowe 
sygnały protonów w pierścieniu aromatycznym /położone w zak¬ 
resie S = 7,10 ? 8,50 ppm/ przesłaniające częściowo /Rys.l/ 
lub całkowicie /Rys.g/ poszukiwane kwartety pochodzące od 
dwóch olefinowych protonów wicynalnych, typowy układ spi¬ 
nowy typu A3 /położone w obszarze 5 = 7,40 ? 8,48 ppm/. 
Utrudnia to lub wręcz uniemożliwia bezpośrednie wyznaczenie 
ze zmierzonych widm PMR poszukiwanych wartości stałej sprzę¬ 
żenia Jgg _gg z powodu niepewności jednoznacznej identyfi-

A* В 
kacji sygnałów grupy winylenowej /bwłaszcza w związkach 
/II/, /III/, /17/У. Do identyfikacji poszukiwanych sygna¬ 
łów układu spinowego -СЦ.жСНд- zastosowano więc znaną metodę 
H-NMR INDOR /1,6,7.23/. Po ustaleniu z widm indorowych poło¬ 
żenia pików tworzących poszukiwane kwartety, wyznaczono z 
nich stałe sprzężenia Jg g oraz przesunięcia ̂  i 
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jak 

The A B nuc!ear-$pin case 

Wyniki n**sych obliczeń przedstawiono w poniżazaj Tabeli: 
TABLE 

€hemiad ЛйЬ md ooopHat ожнмт fot Йю oMaie рпйот in łhe PMR warn of юте 

No. 

ł 
П 
Ш 
П' 
V 
w vn vm 

Chcmiat) formuiłt 

X 

x= H 
c-NOt 
<*NO: 
<hO 
m<3 

<^CHł 
o-Ob 

!4.0 
14.0 
14.0 
M.O 
)4.0 
ł4.0 

(ppm) 

^ i 3. 
7.94 
8.48 
8.04 
8.И 
7.94 
7.95 

ł4.0 [ 7.7ł 
ł4.0 8.Ю 

7.i4 
7.46 
7.67 
7.65 
7.34 
7.Я 
7.40 
7.83 

TrzAsunię.cia chemiczne ^t i ̂ в /^^bcla/ przypisano do 
określonych protonów olefinonych H. i Hg na podstawie ana¬ 
logii do już opublikowanych widm PMR /§,12/. przypuszczenie 
to potwierdzono także zaobserwowaniem w zmierzonych widmach 
iataienia bardzo słabego sprzężenia protonów olefinowych H. 
z protonami orto pierścienia.benzenowego /ók.%3 H^/. 

Wyniki podane w Tabeli.pozwalają na potwierdzenie 
opinii, że wszystkie zbadane przes пан pochodne o-<aitrosty-
renu posiadają konfigurację geometryczną trans. 



ЖЕ37МГ 

Rya. 1. Widmo PMR ^w deuterochloroformią/ o-chloro-<o-nitre-
styrenu wraz z widmem indorowym. 

Ponadto wynika z niej, że zmiaaa natury podstawnika w pier¬ 
ścieniu aromatycznym i jego położenie wzglądem grupy 0-nit-
rowinylowej nie тж zauważalnego wpływu na wielkość stałej 
sprzężenia protonów olefinowych, natomiast wpływa dość wy¬ 
raźnie na wielkość ich przesunięcia chemicznego 5 . 

Należy przypomnieć,, że trans - konfiguracja wielu 
(Ы-nitro styrenów i ^-nitrcpropenylobenzendw, otrzymanych 
przez kondensację nitroalkanów z aldehydami aromatycznymi, 
była uprzednio sugerowana przez badanie reakcji chemicznych 
tych związków /i4,l^/, ich widm absorpcyjnych IR /Mb? oraz 

91. 



Rys. 2. Widmo РМВ ̂ w deuteroehloroformie/ ж, &̂  -dwunitrosty-
renu wraz z widmał indorowym. 

UV-VIS /3,13,1^7, a także wartości ieh momentów dipolowych 
/13,1%/. W literaturze aą także doniesienia /14/, że bardziej 
stabilna trans -6ł -nitrostyreny /w Сйп̂ -̂ з̂  odwracalnie prze¬ 
kształcają 3i3 w eia - izomery pod wpływem promieniowania UV. 
Jednak Łatwość polimeryzacji м-nitrostyrenów pod wpływem 
światła i katalizatorów /18, 1 ^ zanszają do ostrożności w 
przyjmowaniu donie sied /14/ o istnieniu ieh eia - izomerów. 

eksperymentalna 
ю-Nitrostyreny /I/ ? /VIII/ - wszystkie opisane w 



literaturze ^5,12/ otrzymano przez kondensację nitrometanu 
z aldehydami metodą opisaną w pracy /2Q/. Oczyszczano je * 
przez wielokrotną krystalizację z rozpuszczalników organicz¬ 
nych, aż otrzymane temp. tópn. były zgodne z danymi literatu¬ 
rowymi /8,12/ 

Pomiarów widm PMR dokonano na spektrometrze firmy 
TESLA typu BS-487C pracującego na częstotliwości ВО ИНж. 
Zdolność rozdzielcza aparatu wynosiła około 0,3 Hz. Sporzą¬ 
dzano ok. 5%-wag. roztwory związków /I/ Ą /VIII/ w deutero-
chloroformie. Jako wzorca wewnętrznego użyto TMS w stężeniu 
2%-wag. Widma PMR mierzono w temp. рок. 24°С. Próbek nie od-
tleniano. Zapisywano najpierw "zwykłe" widma PMR, całkowano 
je, a następnie wykonano zapis metodą INDOR /22/ /patrz Rys.l 
i 2^/. Stałe sprzężenia podane w tabeli wyznaczono z dokł.i 
0,5 Hz. 
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OZNACZANIE ZAWARTOŚCI OLEJÓW MINERALNYCH 
WE BRBONIE R-22 METODĄ POMIARU 

**H-NMR 

Jerzy KLEPS i Lech SKULSKI 

Zakład Chemii Fizycenej instytutu Nauki o Leku,Wydział Farmacji 
Akademii Medycznej w Warszawie , ul.Banacha 1 

1. Wstęp 

Freon stosowany w obiegach chłodniczych ulega 
zanieczyszczeniu olejem mineralnym,którym smarowane są 
pracujące mechanicznie części sprężarek.2awartość tego oleju 
powinna być kontrolowana,gdyż jego nadmierna ilość jest 
wskaźnikiem złej pracy aparatury. 

2. Cześć teoretyczna 

Widmo H-NMR roztworów freonowo-olejowych powinno 
zawierać tygnały protonu "freonowego" {wzór freonu R-22 : CHFyCl 
oraz protonów "olejowych" (stosowane oleje dają sygnały w zakre¬ 
sie. 0,25 - 3^25 ppm) .Intensywności tych sygnałów w widmach 
^H-NMR zależą od ilości wprowadzonej próbki do pola elektro¬ 
magnesu oraz od parametrów nastawnych spektrometru.Aby unieza¬ 
leżnić się od w/w czynników można jako wielkość pomiarową 
przyjąć stosunek : 

н 
gdzie Хц - ilość proton6w"olejowych* w próbce, 

Уд - ilość protonów "freonowych" w próbce. 
Stosunek ten zależy jedynie od stężenia wagowego oleju w próbce 
co wynika z poniższyeh wzorów: 

"x * Кх'Хн ' "у * Ку-Тн -



. " * "x + "у 
gdzie : m - masa oleju w próbce, 

tn - masa freonu w próbce, 
с - ułamek wagowy olaju w próbce. 

gdzie : Kx ^ ^v " stałe proporcjonalności. 

Хц/Yt, jest jednocześnie stosunkiem powierzchni pól pod sygnała¬ 
mi protonów "olejowych" i "freonowych" a więc może być wyznaczo¬ 
ny za stosunku wysokości krzywych całkowania.Równanie (1) daje 
prostoliniową zależność Хц/Yg od stosunku c/h - c). 
Dla małych stężeń (do 2%) : с/(1-е) У с . 
Obliczanie, stężeń z równania Я ) jest jednak niewygodne praktycz¬ 
nie, dlatego też sporządzono szereg roztworów wzorcowych badanych 
olejów,zmierzono widma tych roztworów i otrzymane dane naniesio¬ 
no na Wykres 1.Stosowanie wykresu umożliwia łatwy,bezpośredni 
odczyt stężeń na podstawie znajomości stosunku Хц/Уд,к1з5гу 
wyznaczany jest z widm NMł.. 
Aby umożliwić pomiar widm wzorcowych w temperaturze pokojowej, 
co jest wygodniejsze ze względów technicznych,zastąpiono freon 
R-22 trójchloroetylenem ("tri")w równoważnej ilości.Wykonano 
roztwory wzorcowe o zawartości oleju we freonie zmieniającej się 
co 0,5% od 0,5% do 5% i zmierzono widma ^H-NMR tych roztworów. 
Otrzymane wartości Xg/Yg umieszczono w Tabeli 1.Sporządzono 
z tego wykres wzorcowy odkładając na osi rzędnych wartości 
Хд/Уд'100,а na osi odciętych wartości c^ł-c)oraz с w % wagowych. 



Tabela 1 

Wykreśl 



3. Technika pomiarowa 
a) Pomiar widm H-NMR roztworów wzorcowych. 

Widma H-NMł mierzone były na spektrometrze firmy 
Tesla typ BS 4S7 С о częstości podstawowej 80 MHz.Wzorcem 
wewnętrznym był chloroform (CHC1-) ,którego częstość podawana 
była z zewnętrznego generatora akustycznego.Stosowany do pomiarów 
trójchloroetylen oraz chloroform były analitycznie czyste, 
natomiast badane oleje mineralne pochodzące z instalacji chłodni¬ 
czej (dostarczone przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Budowy Urządzeń Chemicznych "CEBEA" Kraków) zostały przed wpro¬ 
wadzeniem do rozpuszczalnika przefiltrowane na lejku Schotta G-4. 
Pomiary były prowadzone w temperaturze pokojowej, a całkowanie 
odpowiednich sygnałów powtarzane było wielokrotnie (minimum 
5 razy) w celu otrzymania dokładniejszych uśrednionych wyników. 
Zmierzone i obliczone z widm H-NMR wartości Хд/Уц naniesiono na 
wykres wzorc&t.y. 

b) Pomiar widm H-NMR roztworów badanych.* 
Z ochłodzonego do ok. -70° С (kąpiel aceton - suchy 

lód ) pojemnika wprowadza się 2 ml próbki do probówki pomiarowej 
umieszczonej w ciekłym azocie.Do tego dodaje się ok. 10% chloro¬ 
formu (schłodzonego) i następnie umieszcza się tę probówkę 
w sondzie.pomiarowej ustawionej na pomiar niskotemperaturowy 
(ok.-75°C) .Po zarejestrowaniu widma i wielokrotnym scałkowaniu 
oblicza się stosunek X^/Yg i z wykresu wzorcowego odczytuje się 
stężenie oleju.Metoda ta została sprawdzona jedynie na roztworach 
wzorcowych (znana ilość freonu i oleju).Do badań praktycznych 
jej nie nastosowano ze względu na duże ilości zanieczyszczeń 
mechanicznych zawartych w dostarczanych próbkach (spowodowane to 

badane freonowo-olejowe dostarczone zostały przez 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych 
"CEBEA" Kraków. 



jest brakiem filtru na wyjściu ż instalacji chłodniczej 1 oraz 
występującymi ubytkami freonu z dostarczanych pojemników co wyma¬ 
ga przeprowadzenia korekcji składu roztworów. Zastosowano wobec 
tego pośrednią metodę pomiarowa wg następującej procedury: 
pojemnik z roztworem freonowo-olejowym zważono z dokładnością 
do 0,1 g (przeciętna masa dostarczanych pojemników wynosi ok. 
5 kg ) a następnie umieszczono w naczyniu izolowanym termicznie 
w kąpieli chłodzącej suchy lód - aceton.Po ochłodzeniu do ok. 
-77°C otwierano zawór wlotowy do pojemnika Zabezpieczony specjal¬ 
nym filtrem zważonym z dokładnością do 0,0001 g.Następnie odparo¬ 
wywano freon w ciągu 36 godzin doprowadzając pojemnik do tempera¬ 
tury pokojowej.Po zważeniu filtru ( masa bez zmian) stwierdzono 
brak ubytków oleju w pojemniku.Następnie zważono pojemnik ponow¬ 
nie z dokładnością do 0,1 g.Z różnicy mas otrzymano masę odparo¬ 
wanego freonu.Do pojemnika wprowadzono więc równoważną ilość 
trójchloroetylenu (w kilku próbkach ilość tę zmniejszono cztero¬ 
krotnie aby zwiększyć stężenie oleju i zmniejszyć błąd pomiarowy). 
Po dokładnym wypłukaniu pojemników (badany olej mineralny rozpusz¬ 
cza się bardzo dobrze w trójchloroetylenie) i przefiltrowaniu 
roztworu (aby pozbyć się zanieczyszczeń mechanicznych) pobierano 
ok. 2 ml roztworu,wprowadzano do probówki pomiarowej,dodawano 
chloroformu ^wzorzec wewnętrzny^ i rejestrowano widmo H-NMR. 
Z krzywych całkowania obleczono Хд/Уд i odczytywano stężenie 
z Wykresu 1.Wyniki dla 7 p*óbek podane zostały w Tabeli 2. 



Tabela 2 

! Lp. ; Masa freonu 

0_^. J..Jb2_J__Ot6 

*Do pojemników wprowadzono czterokrotnie mniejszą ilość 
trójchloroetylenu w stosunku do wartości równoważnej 
freonowi.Rzeczywiste stężenie obliczono z poniższego 
wzoru: 

"zm. V 
с -

Dla с zawartych między 0 do 1% : с ̂ * ^̂ "* 
gdzie с i с .odpowiednio,ułamki wagowe rzeczywiste i zmierzone, 
a m i m.odpowiednio,masy oleju i trójchloroetylenu. 

Błąd powyższych pomiarów oszacowano na podstawie rozrzutu 
punktów pomiarowych i przyjęto za równy Д 0,1 dla 
oraz i 0,025 dla c^^ (w tym przypadku с 
wyrażone jako % wagowej 

zm. °obl. 

łOO 



AGREGACJA I HYDRATACJA KOMPLEKSÓW TROJFEHYLOARSENOTLENKU 

Z KWASAMI HALOGENOOCTOWYMI Y/ BENZBTIE 

M. Grundwald, И. Szafran i J. Rychlewski 

Instytut Chemii Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu 

Kompleksy zasad pirydynowych i ich N-tlenków oraz dwu-
fenyloselenotlenku z kwasami halogenooctowymi w bezwodnych i 
mało aktywnych rozpuszczalnikach, takich jak toluen i benzen 
występują w następujących równowagach :̂ 

В + HA ; ^ = * Jf (1) ^ = - (B+H .A** 

Powyższe równowagi silnie zależą od stężenia. W bardzo roz¬ 
cieńczonych roztworach dominuje równowaga (3), a w stężonych 
równowaga (2). 

У/ kompleksach zawierających długie łańcuchy węglowe średni 
stopień agregacji jest większy (E=10). Wielocząsteczkowe agre¬ 
gaty, w rozpuszczalnikach organicznych zwane "odwróconymi" 
micelami, katalizują przebieg wielu reakcji organicznych. 

Rozpuszczalniki organiczne zawierają wodę, która jako aktyw¬ 
ny składnik każdego roztworu zmienia jego strukturę, nawet 
jeśli jej stężenie jest śladowe J. W konsekwencji w roztworze 
obok przedstawionych wyżej indywiduów występują także ich 
hydraty. 

W niniejszym komunikacie przedstawiamy wyniki badań 
przeprowadzonych na kompleksach objętościowej i niepłaskiej 
zasady - trójfenyloaraenotlenku,pKa= 1.01 - z kwasami halogeno-
octowymi. Głównym celem tych badań jest określenie wpływu efektu 
przestrzennego na agregację kompleksów kwasowo-zasadowych. 
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<M 

Rys. 1. 
Zależność średniego stopnia 
agregacji (S) od stężenia 
kompleksu w 25"С w benzenie, 
zawierającym-^0.0084% HgO. 

Rys. 2. 
Zależność przesunięcia chemicz¬ 
nego protonu związanego wodorowo 
od stężenia kompleksu, w benze¬ 
nie o różnej zawartości wody 
w 25 i 1°C. 

Średni stopień agregacji (n) wyznaczony metodą obniżenia 
prężności pary (VPO) jest funkcją stężenia kompleksu (Rys. 1). 
Dla małych stężeń kompleksu 5-^1 co dowodzi, że kompleks jest 
opisany przez równowagę (3). Dla atężeń wyższych od 0.05 mol-kg 
5 > 1 . Oznacza to^ że w roztworze zaczynają pojawiać się dimery. 

Przesunięcie chemiczne protonu związanego wodorowo jest 
charakterystyczną funkcją stężenia kompleksu i wody (Rys. 2)., 
Dla danego stężenia kompleksu wykres przesunięcia chemicznego, 
względem stężenia т-cdy jest funkcją liniową (Rys. 3). Dla prawie 
bezwodnych roztworów przesunięcie chemiczne w małym stopniu 
zmienia się ze stężeniem. 

W kompleksach z kwasami chlorooctowymi sygnał przesuwa się 

-1 
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Rys. 3. 
Zależność przesunięcia 
chemicznego protonu 
związanego wodorowo od 
stężenia wody w benzenie 
w 25 i 1°C. 

Rys. 4. 
Zależność przesunięcia 
chemicznego protonu 
związanego wodorowo od 
stężenia kompleksu 
w bardzo suchym benzenie 

w strong mniejszego natężenia pola ze wzrostem stężenia, a 
w kompleksie z kwasem trójfluorooctowym w kierunku przeciwnym 
(Rys. 4). 

Wpływ mocy kwasu jest znacznie większy od wpływu stężenia. 
Ze wzrostem mocy kwasu sygnał przesuwa się w strong mniejszego 
natężenia pola (Rys. 4). Obserwowane różnice przesunięcia 
chemicznego można korelować z energią wiązania wodorowego. Naj¬ 
silniejsze wiązanie wodorowe występuje w kompleksie z kwasem 
trójfluorooctowym (6 = 19.05 - 18.75ppm^. Podobne wartości 
przesunięcia chemicznego występują w kwaśnych solach kwasu 
trójfluorooctowego (CF^COO-H-OOCT^'M*, 19.17ppm dla M = K, 
19.44ppm dla M = Rb, 19.80ppm dla M = Cs i 19.66ppm dla 
M = N(CH^)^ 3>. 

Uwzględniając powyższe dane kompleks ż kwasem dwuchloro-
octowym w przedziale stężeń powyżej 0.1 mol*kg* można opisać 



następującymi równowagami: 

2 BHA = = Ь (ВНА)з (2) 
Ко BHA + HpO ^ ^ł- BHA*HgO 

К..Й-. ' (4) 
(5) 

gdzie m, d, h i w - oznaczają odpowiednio stężenie monomeru, 
dimeru, hydratu i wody w stanie równowagi. Warto zauważyć, że 
równowagi (2) i (3) można przedstawić równowagą (6) 

,0 ̂ =^s BHA + BHA H,0 (6) 
- m - 2K^m^ 

g A = 
^ (d]łw] K̂ m( у - ж + m + Ж ^ ) К̂  

gdzie ж - całkowite stężenie kompleksu, у - całkowite stężenie 
wody-. 

Średnie przesuniecie chemiczne protonu związanago wodorowo. 
jest określone wzorem 
^ mo_+2do\+3hov+2w% moL+2K.,m ó\+3(y-w)<$h+2w<î  
&= = (8) 

x+2y зс+2у 
gdzie & , ^g, "h ̂  ̂ w ** Przesunięcia chemiczne odpowiednio 
monomeru, dimeru, hydratu i wody. 
Stężenie wody i monomeru w stanie równowagi są określone 
równaniami: 

Ь.*А<зШ + 1 
(9) 

^-)m-^ + (K^K- + 2К.,)пГ + [К^К-(у-ж) + 1] m - ж= 0 (10) 
Rozwiązanie równania (8) wymaga określenia następujących 
parametrów: o^, 6g, & , ^ , K̂  i K-. Przesunięcie chemiczne 
wody w benzenie jeat znane, o* = 0.54ppm 4). Wartości K., 
wyznaczono z pomiarów VPO wykorzystując zależność 



x(2Mi-M) M -
ш^ (у -w) 2— (11) 

м м 
Równanie (11) rozwiązano przy założeniu, że w = 0 gdy x>20y 
wtedy K., = 0.99 i 0.21(kg.mol'^). 

Wartości <S , ̂ . i &^ otrzymano przy pomocy metody najmniej¬ 
szych kwadratów w taki sposób by otrzymać najlepszą zgodność 
pomiędzy danymi obserwowanymi i wyliczonymi przy pomocy 
równania (8) zakładając, że w = 0 gdy x>20y. Poprawność wartoś 
ci & i o\ sprawdzono dla zbioru danych w bezwodnym benzenie, 
otrzymanych przez ekstrapolację (Rys. 3). Wartość K- wyznaczono 
ze zbioru danych x<15y i wyliczonych parametrów S , &*, i S 
na podstawie równania (8) metodą najmniejszych kwadratów. 
Otrzymane parametry zebrano w Tablicy. 

T a b l i c a 

Parametry agregacji i hydratacji kompleksu trójfenylo-
arsenotlenku z kwasem dwuchlorooctowym w benzenie w 

К.. = 0.99 - 0.21 kg-mol 
K3 = 93.77 i 9^14 
^ = 17.46 ppm 
o. = 17.78 ppm 
o^ = 6.43 ppm 
ś-, = 0.54 ppm 

-1 

Wnioski 
Kompleks trójfenyloarsenotlenku z kwasem dwuchlorooctowym 

w benzenie w dostatecznie dużych stężeniach tworzy dimery. Stała 
dimeryzacji jest mniejsza w porównaniu z stałą dimeryzacji 
kompleksów płaskich zasad tlenowych o zbliżonych wartościach 
pKa, kompleks N-tlenku lepidyny (pKa = 1.44) z kwasem chloro-
octowym K., = 1.78 i 0.47 kg-mol**̂  ̂ ^, kompleks dwufenyloseleno-
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tlenku (pKa = 0.54) z kwasem dwuchlorooctowym, K^ = 2.67 - 0.35 
—i Д^ kg*mol" ^. Dane te sugerują, że efekt steryczny osłabia 

dimeryzację. Fakt powstawania dimerów kompleksów trójfenylo-
arsenotlenku potwierdza teza, że dimery są stabilizowane głównie 
oddziaływaniami elektrostatycznymi typu dipol - dipol. 

Przeprowadzone obserwacje potwierdzają nasze wcześniejsze 
spostrzeżenia, że do badania agregacji przydatna jest technika 
VP0, a do badania hydratacji bardzo czuła jest spektroskopia NMR. 
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MUR STUDY OF THE MOLECULAR COMPLEXES FORMED BY TRINITROTOLUENE 
VITH SOME AZAAROMATIC COMPOUNDS 

Witold Wacławek, Krystyna Pobłocka 
Laboratory of Experimental Physios, Pedagogical University, 
Zawadzkiego 13/15, 42-200 Częstochowa 

Complexation constants were determined for charge transfer 
complexes of trinitrotoluene with several azaaromatic 
compounds in carbon tetrachloride solutions at 23 . 



BADANIA NHR-OWSKIE KOMPbEKSbW HOUŚ3CULARNYCH TWORZĄCYCH Się 
MIEDZY ТйЬлЛТЙОТОШВЫЕМ A ZVIAZKAHI AZOAROMATTCZNYMI 

Witold Wacławek, Krystyna Pobłocka 
Zakiad Fizyki Doświadczalnej, ?yższa Szkoła Pedagogiczna., 

Częstochowa, ul. Zawadzkiego 

Yłaściwośei komplaksotwórcze związków azoaromatycznyeh są 
bardzo ważne zarówno w biologii jak i chemii. Szczególnie 
interesujące są za względu na fakt, że mogą być zarówno dono¬ 
rami elektronów n i3Ł. W literaturze dużo prac poświęconych 
jest badaniom kompleksów z przeniesieniem ładunku związków 
azoaromatycznyeh z trójnitrobenzenem akceptorem elektronowym^. 
Niektóre z tych badań wyjaśniły jaki typ orbitalu molekularne¬ 
go donora bierze udział w tworzeniu kompleksu. Dla kompleksów 
związków azoaromatycznych z &-elektronoakceptorami wydaje się 
być pewne, że powstają one na skutek nakrywania się orbitali 
typu n-S. Ale nie jest jasne jak to wygląda w przypadku 
kompleksów z Д-elektvonoakeeptorami. Eksperymentalne dane 
pokazują, że są to kompleksy typu n-3t [2] lub typu Tt-Tt i3l. 
Kysel i Lynch [5J podali, że istnieją jednocześnie izomery¬ 
czne 1 :1 kompleksy typu п-Ж i Д-Д. Na podstawie rozważań 
matematycznych obliczyli oddzielne stałe trwałości dla obydwu 
typów izomerycznych kompleksów. Z badań dielektrycznych przed¬ 
stawionych w pracy flY wynika, że kompleksy z przeniesieniem 
ładunku azoaromatyoznych związków z TNT są typu 9t-3L . 
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Momenty dipolowe kompleksów są mniejsze, niż składowych 
molekuł. Ten kompensacyjny efekt wskazuje, ze płaszczyzny 
molekuł składników kompleksu są ułożone antyrównolegle jedna 
nad drugą. Taka geometria kompleksu jeat możliwa gdy nakrywają 
się Tt-elektronowy orbital donora elektronów i %—elektronowy 
orbital akceptora elektronów. W przypadku n-% kompleksu 
pierścień aromatyczny donora jest prostopadle ustawiony do 
molekuły akceptora. Interesujące są także dane o strukturze 
kompleksów związków azoaromatycznych z TNT uzyskane innymi 
fizyko-chemicznymi metodami. 

V badaniach posłużono się metodą NMR do wyznaczania stałych 
trwałości kompleksów TMT z pirydyną i jej homologami oraz 
chinoliną. Do wyznaczenia stałych trwałości kompleksów użyto 
metodyki opisanej przez Hanna i Ashbaugh t6]. Stężenie azoaroma¬ 
tycznych donorów zmieniało się w zakresie 0,05-0,8 mol/kg 
roztworu podczas gdy stężenie akceptora było stałe i wynosiło 
0,01 mol/kg roztworu. Wszystkie roztwory były przygotowane 
przez odważenie. Obliczone na. podstawie przesunięć chemicznych 
stałe trwałości kompleksów zebrane są w tablicy 1. Zestawione 
w tablicy wartości A dotyczą różnicy między chemicznym 
przesunięciem sygnału w czystym kompleksie w roztworz< a prze¬ 
sunięciem chemicznym nieskompleksowanego akceptora w roztworze. 
Ze względu na fakt, że oddziaływanie dipol-dipol ma duży wpływ 
na trwałość kompleksu momenty dipolowe p donorów są podane 
w tablicy. Moment dipolowy TNT wynoai p = 1,16 D. Wszystkie 
dane dotyczące momentów dipolowych wzięte są z praoy ^7] 



dane dotyczące stałych trwałości kompleksów z TNB и pracy 
Dla kompleksów z TNT tnfałość rośnie wraz z metylacją pozycji 
2-,3-,4- w donorze zgodnie z indukcyjnym efektem grup 
metylowych. 2-Hetylopirydyna nie wykazuje odchylenia od 
regularności. Jest interesujące, że wartość К dla. monometylo-
pirydyn koreluje z momentami dipolowymi. Te wyniki pokrywają 
sie z wynikami w pracy [ 1 ] i można sądzić, że oddziaiywi^.iie 
dipol-dipol wpływa bardzo na trwałość kompleksów. Wprowadzenie 
drugiej i trzeciej grupy metylowej w donorze zmniejsza 
trwałość kompleksów co może być wyjaśnione steryesnym 
odpychaniem tych grup z metylowymi grupami TNT. Efekt ten 
jest szczególnie widoczny dla grup metylowych w pozycjach 
2- i ó-. Wyniki wskazują, że w pierwszym rzędzie atakowany 
jest.przez TNT pierścień a nie atom azotu w donorze. Jest 
interesujące, że dla mottometylopirydyn ti-wałość z TNT jest 
większa niż z TNB, gdy dla. pozostałych donorów jest odwrotnie. 
Te właściwości azoaromatycznych związków kontrastują 
z N-mono- i N,N-dwu-alkylo- podstawionymi anilinami, które 
mają 2-3 razy większe stałe trwałości kompleksów z TNB niż 
и TNT, co wskazuje, że TNB jest silnym kwasem Lewisa. Różnica 
w trwaluści kompleksów z TNB i TNT jest wyraźniej zaznaczona 



Tabela I 
Stałe trwałości kompleksów, K, przesunięcia chemiczne 
kompleksów,^ ł dla donorów wyszczególniony elt w ta.beli 
z 1,3,5-trójniti-ob<*42aneEł (TND) i 1,3,3-trójnitrotoluoaem 
(TNTJ a taĴ że moaonty dipolowe, p , donorów. 

Donory 

pirydyna. 
g-metylo-
pirydyna 
3-aetylo— 
pirydyna 
4-metyló-
pirydyna 
2,4-dwume tylo-
pirydyna 
2,6-dwume tylo-
pirydyna 
2,4,6- tróti¬ 
me tylopirydyna 
chinolina. 

pjDia 
2.20 
1.97 

2.4l 

2.60 

З.ЗФ 

1.66 

1.93 
2.15 

TUB^ 

К [kg/mol3 

1.5 
i.e 

2.0 

2.4 

1.4 

0.8 
1.0 
2.7 

ĄtH=l 
7 
13 

11 

10 

21 

31 
38 
67 

К [kg/ moi} 

1.0 
1.3 

2.5 

3.7 

1.0 

o.5 
0.6 
i.i 

o 
5 
1 

2 

3 

!6 

48 
43 
71 

^' Dane wzięte są z prac f7] i M . 
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EFEKT PODSTAWNIKÓW? W PURWSZORZBDOWYCH AbKANACH 

Andrzej Ejchart 
Instytut Chemii Organicznej PAN, Pracownia NMR, 
Kasprzaka 44, 00-961 Warszawa 

W spektroskopii cmr podobnie jak w innych dziedzinach spek¬ 
troskopii jednym z podstawowych problemów jest ustalanie takich 
korelacji empirycznych, które pozwoliłyby na przewidywanie widm 
związków dotąd nie badanych. Dla alkanów acyklicznych, Pani 

1/ 2/ 
i Grant ' a następnie Lindeman i Adams stworzyli reguły, które 
pozwalają zaprojektować widmo dowolnego węglowodoru. Dołączenie 
do węglowodoru jakiejkolwiek grupy funkcyjnej powoduje zmianę 
przesunięć chemicznych w szkielecie węglowym. V zależności od 
takich własności podstawnika jak jego elektroujemność czy obję¬ 
tość, zmiany te mają różny charakter. Dotychczas wyznaczono 
wiele wartości efektów podstawnikowych dla różnych podstawników 
oraz dla różnych odległości atomu węgla od podstawnika i stwier¬ 

dzono, że o ile w zasadzie istnieje korelacja pomiędzy elektro-
ujemnością podstawnika i wartością przesunięcia w dół pola dla 
węgla C-ac , to brak jest jakichkolwiek wyraźnych zależności dla 
węgli oddalonych od podstawnika o więcej niż jedno wiązanie 
(c-^ , C-y ,...)У Przesunięcia wywołane obecnością podstawnika 
wykazują zależność nie tylko od charakteru podstawnika, ale 
również od struktury łańcucha alkilowego co spowodowało, że 
zaczęto wprowadzać liniowe korelacje dwuparametrowe pomiędzy 
obserwowanymi w pochodnych alkilowych przesunięciami chemicz¬ 
nymi a obserwowanymi lub obliczonymi przesunięciami chemicznymi 
w węglowodorach, w których podstawnik został zastąpiony przez 
atom wodoru lub grupę metylową. Korelacje takie znacznie lepiej 
pozwalają przewidywać przesunięcia chemiczne zwłaazoza, jeżeli 
uwzględia się rzędowość atomu węgla C-<* . Podejście takie nie 
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pozwalała? jednak ra jednolite opisanie całego zbioru podstawni¬ 
ków nawet, gdy pominie się różne warunki eksperymentalne. 

Jednolitość przedstawianego tu podejścia polega na uwzględ¬ 
nieniu różnic objętości poszczególnych podstawników - X, co 
przy pominięciu efektu pola pozwala na ocenę wpływu efektu 
indukcyjnego na przesunięcia chemiczne w cmr. Uwzględnienie 
objętości podstawnika X uzyskano w odpowiednich węglowodorach -
dla których przesunięcia chemiczne obliczano regułami Idndemana-
Adam sa - poprzez zastąpieni? każdego atomu różnego od wodoru 
w X węglem alkilowym; np. J-+Me, ale COMe-*iPr. Fragmenty alki¬ 
lowe zostały tak wybrane, by dla związków, w których węgiel 
podstawiony ma stałą rzędowość, uzyskać możliwie duży przedział 
przesunięć chemicznych. 

Zmierzono przesunięcia chemiczne w 73 pierwszorzędowych po¬ 
chodnych alkilowych. Przeprowadzono liniową analizę regresyjną 
dla poszczególnych klas związków i wyniki otrzymane dla węgli 

C-ct zamieszczono w tablicy 1. Stwierdzono, że współczynniki 
a i b w zależności: & * ^-i^b* ̂ y ^3 z sobą ściśle związane 
zależnością: b.= A-(ł - a.), gdzie A jest stałą niezależną od 
rodzaju podstawnika, natomiast mogącą wykazywać należność cd 
rzędowości węgla C-<n . Dla pierwszorzędowych pochodnych alkilo¬ 
wych wyznaczono, że A - 125*89 ppm. Im bardziej elektroujemny 
w porównaniu z węglem sp jest podstawnik X, tym większa jest 
wartość b co w grubym przybliżeniu obrazuje odsłanianie węgla 
C-t< na skutek 6*- efektu indukcyjnego spowodowanego przez X. 
Równocześnie maleje wartość a , co powoduje osłabienie zależ¬ 
ności przesunięcia chemicznego węgla C-ot od budowy szkieletu 
alkilowego. Wydaje się, że ten fakt spowodowany jest słabszą 
reakcją węgla o zmniejszonej gęstości ładunku elektronowego ca 
indukowaną sterycznie polaryzowalność wiązać C-H i C-C wywoły¬ 
waną pozostałą częścią fragmentu alkilowego. Oraniozny przypadek 
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Tablica 1. Współczynniki 
korelacji liniowej pomiędzy 
przesunięciami chemicznymi 
pochodnych alkilowych i od¬ 
powiednich alkanów. 

X 
J 
Th 
COOH 
COMe 
СООИе 
Br 
COC1 
Ш^ 
Cl 
NOg 
ОН 
OCOMe. 
OCOCC1-

1.1433 
C9817 
0.9451 
0.9348 
0.9276 
0.8980 
0.8861 
0.8193 
0.7610 
0.7127 
0.7066 
0.6196 
0.5781 

Ъд[ррт] 
-18.93 
2..91 
-2.65 
7.08 
0.32 
13.67 
12.55 
24.24 
28.01 
48.00 
46.88 
48,01 
53.66 

Tablica 2 
równania: 

Parametry 

dla pierwszorzędowych 
pochodnych alkilowych. 

A - 125*89 

"Ph 
**СОМе 
^COCI 

ОСОМе 
^OCOCCl, 

- 1.152 
- 0.975 
- 0.948 
- 0.907 
- 0.Д90 
- 0.805 
- 0.781 
- 0.618 
- 0.572 

gdy b,- A oraz a,- O przedstawiałby tak silnie elektroujemny 
podstawnik, który likwidowałby zależność przesunięcia chemicz¬ 
nego węgla C-ot od bodowy fragmentu alkilowego. Wartość stałei 
A jest porównywalna z obliczoną dla węgli alifatycznych wartoś¬ 
cią przesunięć chemioznych w funkcji gęstości elektronowej, 
która wynnsi ok. 110 ppm/elektron. Zaobserwowana zależność 
b(a) pozwala wprowadzić jednolity jopis przesunięć chemicznych 
węgli C-o( w pierwszorzędowych pochodnych alkilowychi postaci: 
o^y - a * SL, + A (i - a ) , gdzie a charakteryzuje podstawnik, 
zaś A - ilość i rodzaj podstawników przy węglu 
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Zbiór parametrów przedstawionych w tablicy 2 pozwala odtwo¬ 
rzyć przesunięcia chemiczne z odchyleniem standardowym 6*0.36 
ppm* 

Nie wszystkie zbadane klasy związków stosują się do przedsta¬ 
wionej zależności. Jedną z nich aą alKohole ze względu na znaczną 
asocjację występującą w roztworach o badanych stężeniach. Rów¬ 
nież podstawniki zawierające dwa atomy węgla w położeniu p do 
rozpatrywanego atoma węgla nie stosują się do przedstawionej 
zależności. V przypadku prezentowanych wyników były tot N0-, 
e00H i СООИе. Poza kwasami, które w roztworach istnieją w formie 
dimerów, wpływ asocjacji w estrach i nitroalkanach można za¬ 
niedbać. Należy tu zwróció uwagę, że obecność jednego atomu tle¬ 
nu w położeniu p nie wywołuje takich rozbieżności i zarówno 
ketony jak i chlorki kwasowe nie odbiegają od dyskutowanej za¬ 
leżności* Jest prawdopodobne, że zjawisko to,występujące dla 
podstawników o dużych momentach dipolowych^ jest spowodowane 
efektem pola, aczkolwiek ocena ilościowa tego efektu jest bar¬ 
dzo trudna. 

Na zakończenie należy dodać, że nie stwierdzono podobnych 
korelacji dla węgli C-p i C-y w badanych klasach związków. 
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BADANIA N-WINYLOWYCH POCHODNYCH KARBAZOLU, ZAWIERAJĄCYCH PODSTA¬ 
WNIKI W POZYCJACH 1,3,6 i 8, PRZY POMOCY SPEKTROSKOPII PMR 

Jan Pielichowski, Zbigniew Kowalczyk 

Instytut Chemii i Technologii Organicznej, 
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, 
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 

Wstęp 
N-winylowe pochodne karbazolu znajdują zastosowanie do syntezy 

nowej grupy polimerów, posiadających własności półprzewodzące 
i fotoczułe^ V związku z tym rozwijane są badania nad syntezą 

1 2/ 
i analizą tych pochodnych ' '^ Jedną z metod dostarczających inte¬ 
resujące wyniki jest protonowy rezonans magnetyczny wysokiej 
rozdzielczości. 

W obecnej pracy zajęto się prześledzeniem wpływu wprowadzenia 
do układu karbazolowego podstawników, kolejno w pozycje 3,6,1 i 8, 
na wartości przesunięcia chemicznego i stałych sprzężenia między 
protonami grupy winylowej. Grupa winylowa N-winylokarbazolu i jego 
pochodnych przedstawia w PMR /w roztworze CDC1-, lub DMSO/ układ 
typu APX, Protonom metylenowym odpowiadają dwie pary dubletów;ich 
przesunięcia chemiczne leżą w zakresie 5,0 - 5,6 ppm /w CDC1-/. 
Wyznaczenie pozycji protonu metinowego wymaga zastosowania techni¬ 
ki podwójnego rezonansu jądrowego - INDOR , gdyż jego sygnały 
/kwartet/ są najczęściej nakryte lub przemieszane z sygnałami pro¬ 
tonów aromatycznych^ Technika INDOR pozwala równocześnie ustalić 
względne znaki stałych sprzężenia. 

Dokładnych pomiarów przesunięć chemicznych i ustalenia znaków 
stałych sprzężenia protonów winylowych w N-winylokarbazolu dokona¬ 
li A.Dąmbska i AiJanowski , z tym, że ograniczyli się tylko do 
trzech mono- i dwu- podstawionych związków tej grupyi 

Filimonov, Anfinogenov i Matyukoir/ podali wartości przesunięć 
chemicznych wszystkich jąder węgla oraz protonów winylowych 
w 3-chloro-, 3,6-dwuchloro- i 3-aitro-N-winylokarbazolu oraz 
w samym N-winylokarbazolu, a także bezwzględne wartości stałych 
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sprzężenia między tymi protonami. Nie wyznaczyli jednakże ekspery¬ 
mentalnie względnych znaków tych stałych, a ich wnioskowanie co 
do znaku geminalnej stałej sprzężenia, jest sprzeczne z doświad¬ 
czeniem. 

Część eksperymentalna 
Zarejestrowano widma M R N-winylokarbazolu /NVK/ oraz jego 

jedenastu halogeno- i nitro-pochodnych w roztworze, stosując spek¬ 
trometr NMR 80 MHz produkcji firmy TESLA, typ 487 C. Pomiary wyko¬ 
nano na roztworach deuterowanego chloroformu /CDC1-/, o stężeniu 
badanego związku 5 - 10%, w temperaturze 23°C, za wyjątkiem trzech 
przypadków, w których zmianę rozpuszczalnika lub podwyższenie tem¬ 
peratury podyktowała konieczność uzyskania odpowiedniego stosunku 
S/N /gdzie S-wysokość sygnału, N-poziom szumów/ przy wykreślaniu 
widma. Jako wzorzec wewnętrzny stosowano sześciometylodwusiloksan 
/HMDSO/, mający przesunięcie chemiczne 0,06 ppm w stosunku do 
czterometylosilanu /TMS/ ', a dla roztworu 3,6-dwunitro- i 3-nitro-
N-winylokarbazolu w deuterowanym dwumetylosulfotlenku /DKSO/, 
3-/trójmetylosililo/-propanosulfonian sodu /DSS/ o przesunięciu 
0,015 ppm w stosunku do TMS ^ 

Wyniki pomiarów i obliczeń ujęto w umieszczonej na końcu tabe¬ 
li. Wartości przesunięcia chemicznego podane są tam w skali С ? 
zdefiniowanej wzorem: 

Л /чют/ " odległość sygnału od wzorca /Hz/ x 10 . 
^ ' ^ ' częstccliwosć podstawowa /Hz/ 

Omówienie wyników 
W miarę wprowadzania do układu karbazolowego podstawników, 

kolejno w pozycje 3*6,1 i 8, obserwuje się pewne zmiany w warto¬ 
ściach przesunięć chemicznych /ekranowaniu//I/ i stałych sprzęże¬ 
nia /II/ protonów grupy winylowej. 
I. 1/ Proton metylenowy-cis /X/: zmniejszenie ekranowania - małe 
u pochodnych chlorowcowych mono- i dwu-podstawionych, stosunkowo 
duże - u pochodnych chlorowcowych trój- i cztero-podstawionych 
oraz u pochodnych nitrowych. 

2/ Proton metylenowy -trans /P/: na. ogół wzrost ekranowania 
u pochodnych chlorowcowych - bardzo mały u mono- i dwu-podstawio-



nyeh, a duży przy przejściu od 1,3,6-tr6jbromo-NVK do 1,3,6,8-
czterobromo^VK; u pochodnych nitrowych - wyraźny wzrost ekrano¬ 
wania. 

3/ Proton metinowy /A/: wyraźny wzrost ekranowania aż do 
pochodnej 3,6-dwupodstawiohej i duże zmniejszenie ekranowania 
u pochodnej 1,3,6-trój-podstawionej. 
11^ 1/ Cem^nalna_stała_sprz^żgnia^_jJ^/U^ęmga^ bardzo małe obni¬ 
żanie się wartości względnej aż do pochodnej 3,6-dwupodstawionej 
oraz znaczny wzrost wartości względnej u pochodnej 1,3,6-tr6jpods-
tawionej. 

?/ !ii2KE3^5-Ei5ł3-EBSSSŻ?^5^i&ł.-jI&3!Ż!ś23S^i^i. "onotoni-
czny spadek wartości - bardzo mały u pochodnych mono- i dwu-pods-
tawionych, a nieco większy u 1,3,6-trój- i 1,3,6,8-czterochloro-
wcopochodnyeh. 

3/ V^cjgialna_stą^_spjrze,żęnj.ą.^^an^,__J^B^odatnia^ monotoni-
czny mały spadek wartością 

Jak widać z otrzymanych wyników, zasadniczym punktem zwrotnym 
obserwowanych zmian jest wprowadzenie podstawnika w pozycję "1* 
pierścienia karbazolu, z utworzeniem 1,3^6-trojchlorowcopochodnej; 
chociaż dalszą istotną zmianę pociąga za sobą podstawienie w pozy¬ 
cji "8", z utworzeniem 1,3,6,8-czterochlorowcopocnodnej. 
Jest zatem celowe oddzielne rozpatrzenie mono- i dwu-podstawio-
nych /a/ i oddzielne trój- i cztero-podstawionych pochodnych 
NVK /b/. 
/a/ Wprowadzenie chlorowców lub grup nitrowych w pozycję "3" lub 

*3* i *6" powoduje wzrost ełektroujemności układu oraz wpływa na 
zmianę prądu pierścienia* Łączny efekt obu czynników przejawia 
się we wzroście ekranowania protonu podlegającego najsilniej wpły¬ 
wowi prądu pierścienia tiji metinowego /A/ i w zmniejszeniu ekra¬ 
nowania protonu położonego najdalej tij:. metylenowego-cis /X/. 
Zgadzają się z tym wartości przesunięcia chemicznego węgli grupy 
winylowej w NVK i jego pochodnych, podane przez Fillmonova, Anfi-
nogenova i Hatyukova '. 

Znacznie większy wpływ grup' nitrowych, niż chlorowców, na ele-
ktroujamność układu karbazolowego wyraża się większą zmianą ekra-
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nowania protonu metylenowego-cis /X/ i wyraźnym zmniejszeniem 
ekranowania protonu metylenowego-trans /P/* 

Ve wszystkich przypadkach tej grupy pochodnych maleje wzglę¬ 
dna wartość geminalnej stałej sprzężenia, zgodnie z przewidywa¬ 
niami opartymi o teorię orbitali molekularnych \ że podstawniki 
grupy winylowej odciągające elektrony dają ujemny wkład w jej 
wartość^ Znajduje też potwierdzenie reguła, iż wkład ten jest tym 
większy, co do wartości bezwzględnej, im większa jest 4lektrouje-
mnośó podstawnikai 
/b/ W przypadku 1,3,6-trójchlorowco-, a zwłaszcza 1,3,6,8-cztero-
chlorowco-N-winylokarbazoli następuje prawdopodobnie ograniczenie 
rotacji wokół wiązania N-C, przy czym grupa winylowa ustawia się 
zasadniczo w płaszczyźnie prostopadłej do pierścienia! W takim 
położeniu następuje zmiana wpływu prądu pierścienia na ekranowa-
tsLe poszczególnych protonów winylowych^ 

V 1,3,6-trójchloroweo-NVK protony H. i H- , leżące najbliżej 
osi wiązania N-C /a tym samym płaszczyzny pierścienia/ dostają 
się pod większy wpływ prądu pierścienia, niż w NVK, i w związku 
z tym zostają silnie,odekranowane. Pierścień karbazolowy, st no-
wiący dla grupy metylenowej elektroujemny podstawnik w pozycjip , 
znajduje się między protonami metylenowymi, co jak wiadomo , 
powoduje, że geminalna stała sprzężenia /^Tw/ zmienia się w kie¬ 
runku wartości dodatnich; 
Obecność coraz bardziej elektroujemnego podstawnika, jakim jest 
dla grupy winylowej podstawiony karbazel, wpływa także na zmnie¬ 
jszenie wlcynalnych stałych sprzężenia ' -cis / <Тду/ i - trans 
3 

W t,3,6,8-ezterochloroweo-4!YK proton metylenowy-trans /P/ 
jest w.położeniu stosunkowo odległym od płaszczyzny pierścienia 
1 w efekcie zostaje silniej ekranowanym Na, zmianę ekranowania 
tego protonu może mieć również wpływ ateryczne oddziaływanie 
z podstawnikami w pozycjach 



Wartości przesunięć chemicznych i stałych sprzężenia рго&ижбяг 
winylowych 

Nazwa związku 

N-winylokarbazol /NVK/ 
3-chloro-NVK 
3,6-dwuchloro-NVK 
1,3,6-trdjchloro-NVK 

З-Ьгопю-^VK 
3,6-dwubromo-NVK 
1,3,6-tr6jbromo-NVK 
1,3,6,8-czterobromo-NVK 

3-jodo-MVK 
3,6-dwujodo^!VK /55°C/ 

3-nitro-NVK 
3-nitro^VK /DMSO, 23°C/ 
3-nitro-NVK /ТЖВО, 130^С/ 
3,6-dwunitro-NVK /DMSO,13O° 

Przesunięcie chemi¬ 
czne /ppm/ 

5,04 
5,06 
5,08 
5,382 

5,07 
5,13 
5,41 
5,54 

5,07 
5,15 

5,31 
5,37 
5,40 

V5.58 

Hp 

5,43 
5,39 
5,34 
5,381 

5,39 
5,38 
5,35 
4,99 
5,38 
5,39 

5,55 
5,72 
5,70 
5,81 

"A 

7,19 
7,09 
6,98 
7,54 
7,09 
7,02 
7,51 
7,49 

7,07 
7,03 

7,11 
7,55 
7,46 
7,47 

Stała 

''ж 
-0,8 
-0,9 
-1,1 
-0,6 
-1,0 
-1,1 
-0,7 
-0,8 
-0,9 
-1,1 
-1,1 

-4,5 

sprzężenia 
/Hz/ 

''M 
9,2 
9,1 
9,1 
8,4 
9,2 
9,1 
3,2 
7,6 
9,2 
9,1 
9,1 

9,0 

''A? 
15,9 
15,9 
15,9 
15,7 

15,9 
15,8 
15,6 
15,3 

15,9 
15,7 
15,8 

15,6 

R-H,Cl,Bpi,J,NO-
Y-Cł,Br,H 
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EKRANOWANIE WĘGLA ^ W POCHODNYCH METANU 

Karol Jackowski 
Instytut Podstawowych Problemów; Chemii UW, 

ul. Pasteura ł, 02-093 Warszawa 

Wprowadzenie. Interpretacja przesunięć chemicznych NMR w cie¬ 
czach napotyka zwykle na trudności związane z uwzględnieniem 
oddziaływań miedzymolekulamyeh. Dlatego ałabsze efekty wewnątrz:-
molekulame w NMR ez?sto pozostają bądź niezauważone, bądź wzbu¬ 
dzają wątpliwości w trakcie interpretacji. Pomiary w fazie ga¬ 
zowej dostarczają dokładniejszych informacji o ekranowaniu mo-
leRuł, gdyż w tym przypadku efekty miedzymolekulame można cał¬ 
kowicie oddzielić od wewnątrzmolekulamyeh lub przynajmniej zre¬ 
dukować je do minimalnych wartości, np. rzędu 0.5 ppm w przypad¬ 
ku rezonansu ^C NMR tfl . 

Zwróćmy teraz uwag? na ekranowanie jąder % w grupie pro¬ 
stych pochodnych metanu: CH , СИ 'СИ , CH -(СИ ̂  * CH.(CH ) 
i C-(CH-). . Już w f96l r Spiesecke i Schneider odnotowali inte¬ 
resujące spostrzeżenie dla tej grupy związków. Ekranowanie wpg-la 
środkowego mierzone dla cieczy było mniejsze od ekranowania wę¬ 
gla metylowego w propanie (-0.4 ppm) , ale w neopentanie ekra¬ 
nowanie wpgla środkowego było wyraźnie większe niż węgla metylo¬ 
wego ( +4.0 ррт)^2] . Ten ciekawy rezultat pozostał bez wyjaśnie¬ 
nia ze względu na trudności, o których wspomniano na początku 
tego artykuła. Ostatnio dla tej grupy pochodnych metanu otrzy¬ 
mano dokładne pomiary ^ NMR w fazie gazowej w zakresie ciś¬ 
nienia 2-60 atm fi,?l . Na podstawie tych wyników można już 
spróbować wyjaśnić wspomniane nieregularnośei w ekranowaniu 
prostych pochodnych metanu. 

^в Rys. t przedstawiono graficznie ekrano¬ 
wanie wggla w grupie prostych węglowodorów pochodnych metanu. 
Ekranowanie w?gla środkowego (C-2) jest wyraźnie mniejsze niż 
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Rys.ł. Ekranowanie ̂ gla С w węglowodorach pochodnych 
metanu w fazie gazowej i ciekłej. C-) oznacza 
węgiel metylowy, а С-2 węgiel środkowy. 



ekranowanie węgla metylowego (C-ł) w przypadka propanu. Efekt 
ten jest wyraźniejszy w fazie gazowej niż w fazie ciekłej, od¬ 
powiednio -ł.63 i -0.48 ppm. W przypadku izobutanu i neopenta-
nu ekranowanie węgla C-2 jest większe niż ekranowanie w$gla C-t, 
odnosi sie to zarówno do fazy gazowej, jak i do fazy ciekłej. 
Taki przebieg ekranowania wPgla w pochodnych metanu jest zaska¬ 
kujący. W serii pochodnych związków metanu można oczekiwać, że 
procentowy udział wkładu diamagnetycznego 64 do całkowitego 
ekranowania & =^4 4-6,. , gdzie gL - wkład paramagnetyczny 
powinien być podobny. Jak wiadomo wkład diamagnetyezny jest pro¬ 
porcjonalny do gęstości elektronów otaczających jądro. Należało¬ 
by sie wiec spodziewać, że zastępując kolejno w metanie atomy 
wodoru podstawnikami *CH otrzymamy regularną zmianę ekranowania 
węgla С 2 mierzoną względem wpgla C-T. Przedstawiona na Rys.2ab 
różnica ekranowania wggla C-2 i C-l w zależności od liczby me¬ 
tylowych podstawników posiada wyraźne minimum dla propanu. 
Oznacza to, że środkowy w?giel propanu jest o kilka ppm dodat¬ 
kowo odekranowany w tej właśnie molekule. 

Ponieważ w grupie pochodnych metanu: 

CH - CHJf - CHgXg - CHX - CX 4 
gdzie X oznacza podstawnik пр. -CH- , -F itp., układ СН-Х 
ypTÓżnia sie najniższą symetrią * C?v ' wydaje sig, że ten 
właśnie fakt może być przyczyną dodatkowego zmniejszenia ekra¬ 
nowania węgla o kilka opm. 

Przedstawioną powyżej hipotez? można sprawdzić na innej 
grupie pochodnych metanu пр. dla fluoropoehodnych X: -F . 
W tym celu należy tylko arbitralnie dopasować skale przesunię¬ 
cia chemicznego rezonansu Ĉ i <F NMR tak, aby ekranowanie 
jąder węgla i fluoru wyrażało si? porównywalnymi wartościami 
liczbowymi. Wynikiem takiego postępowania, w którym wykorzysta¬ 
no opublikowane бапе ^ NMR И З i ^ NMR f 4 ^ jest Rys.3. 
Podobieństwo tego wykresu z wykresem na Rys.! dotyczącym 



o 
-H сих. ex. 

Rys.2. Różnice ekranowania wpgla środkowego (C-2) i 
metylowego (C-l ) ir grupie węglowodorów. 



с*. 

Rys.3. Ekranowanie fluoru '̂ P i w?gla 
fluoropoehodnyeh metanu^ 



węglowodorów jest zadowalające. Przemawia to oczywiście na ko¬ 
rzyść przedstawionej w tym artykule hipotezy o dodatkowym 
zmniejszeniu ekranowania wpgla w molekule typu CH^X^ na skutek 
obniżenia symetrii 3b ̂  . Trzeba tu jednak dodać, że interpre¬ 
tacja przedstawionego powyżej zjawiska wcale nie jest prosta. 
Można bowiem przypuszczać, że swój udział w dodatkowym odekra-
nowywaniu molekuł typu СН^Х- mają: 
f. stacjonarne zdeformowanie molekuły CH X na skutek obecnoś¬ 

ci dwóch podstawników X, 
2. oscylacje molekuły CHJfp , które prowadzą w kierunku dal¬ 

szego zdeformowania molekuły i prawdopodobnie odekranowania 
wggla. 

У przyszłości, można będzie rozstrzygnąć o udziale tych dwóch 
efektów v ekranowaniu molekuł ^HJC- wykonując odpowiednie po¬ 
miary temperaturowe NMR w* fazie gazowej, a także na podstawie 
dokładnych obliczeń kwantowych. 
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PRZESUNIĘCIA KONTAKTOWE ^ C NMR W gOMPLEKSACH 
ALKOHOLI Z RODNIKIEM N - TLENKOWYM 

Wacław Kołodziejski 

Pracownia Oddziaływać Międzymolekulamych, 
Instytut Podstawowych Problemów Chemii, 
Uniwersytet Warszawski, 02-093 Warszawa 

W kompleksach trwałego rodnika, N-tlenku 2,2,6,6-
-czterometylopiperydyny /TMPN/ 

TMPN 

z alkoholem gęstość spinowa ж rodnika delokalizuje się na 
alkohol /1/. Zjawisko to przejawia się w jądrowym rezonansie 
magnetycznym w postaci przesunięć kontaktowych sygnałów alko¬ 
holu. 

W rozważanym układzie alkohol-rodnik przesunięcie 
kontaktowe ($̂  określamy następująco: 

gdzie Op - przesunięcie sygnału w alkoholowym roztworze 
TMPN 

ol - przesunięcie sygnału w czystym alkoholu 
Przesunięcie kontaktowe sygnału w stronę nbższego pola magne¬ 
tycznego oznacza dodatnią gęstość spinową, w stronę wyższego 
pola magnetycznego- ujemną gęstość spinową na jądrze, którego 
sygnał NMR obserwujemy. 

Celem pracy było zbadanie przesunięć kontaktowych 
sygnałów ^C NMR alkoholi w alkoholowych roztworach TMPN. 
Widma ^C NMR zostały zarejestrowane przy częstości 22,625 MHz 
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na spektrometrze XH-72 firmy Bruker. 
Przesunięcia kontaktowe z dokładnością i 0,1 ppm 

dla ułamka molowego TMPN w alkoholach równego 3 M 0 
przedstawione są na rysunku 1, Z rysunku 1 wynika,że z wy¬ 
jątkiem metanolu i etanolu, o których będzie mowa później, 
wszystkie badane alkohole mają ujemną gęstość* spinową na 
jądrach węgla w grupach *C-OH . Ujemna gęstość spinowa po¬ 
jawia się tutaj prawdopodobnie na skutek powstawania wiązań 
wodorowych alkohol-TMPN /2,3/ : 

O-H O-N(j> 
Stosunkowo duże przesunięcia kontaktowe С w stro 

nę niższego pola magnetycznego obserwuje się dla grup mety¬ 
lowych alifatycznych łańcuchów alkoholi. Powodem tego są 
prawdopodobnie kompleksy zderzeniowe molekuł alkoholi z mo¬ 
lekułami TMPN /4/ . W trakcie zderzenia dowolny fragment 
alifatycznego łańcucha alkoholu zbliża się do grupy N-tlen-
kowej rodnika 

X" .-
i na skutek delokalizacji z rodnika na jądrze węgla w roz¬ 
patrywanym fragmencie molekuły alkoholu pojawia się dodatnia 
gęstość spinowa. Cztery grupy metylowe TMPN stanowią zawadę 
przestrzenną dla zbliżającej się molekuły alkoholu. Z tego 
powodu jest większe prawdopodobieństwo, że w pobliże grupy 
N- tlenkowej rodnika dostanie się kolcowa grupa metylowa 
alifatycznego łańcucha alkoholu niż,że znajd2ie się tam śro¬ 
dek łańcucha* Powyższe rozumowanie tłumaczy, dliczego prze¬ 
sunięcia kontaktowe С grup metylowych alkoholi są stosunko¬ 
wo duże; 

Przesunięcie kontaktowe jądra ^C dowolnego atomu 
węgla alkoholu jest spowodowane zarówno kompleksami z wią-



fO,5 с н - о н 
фО,4 fO,05 C H , C H g O H 

fO,2 ^0,07 lfO,1 

fO,O1 ł<0, 

s ̂ 0,3 

tO,2 , 1̂,6 

3 

сн-сн (он) сн 

<М,05,40,2 , Ł0,5 

Rys.1 Przeannięcia kontaktowe jąder ^C v alkoholach 
dla ułamka molowego ТКЮ równego 3x10* . 
Liczby oznaczają wartości bezwzględne przesunięć 
kontaktowych w ppm. 

*̂ - dodatnia gęstośd spinowa 
i- ujemna gęstość spinowa 
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zaniem wodorowym,jak i kompleksami zderzeniowymi. Wpływ kom¬ 
pleksów zderzeniowych jest przeważający dla jąder С w me¬ 
tanolu; i etanolu. Istnieje małe prawdopodobieństwo,że w kom¬ 
pleksie zderzeniowym weźmie udział drugorzędowy atom węgla. 
Dlatego dla jąder drugorzędowych atomów węgla w alkoholach 
drugorzędowych przeważa wpływ wiązań wodorowych 2 rodnikiem 
a sygnały tych jąder wykazują przesunięcie kontaktowe w stro¬ 
nę wyższego pola magnetycznego. Niemożliwe jest utworzenie 
kompleksu zderzeniowego z udziałem trzeciorzędowego atomu 
węgla. Wobec tego gęstość spinowa na jądrach trzeciorzędowych 
atomów węgla pojawia się w alkoholach tylko na skutek delo-
kalizacji poprzez wiązania wodorowe z rodnika. Dlatego prze¬ 
sunięcie kontaktowe w stronę wyższego pola magnetycznego jest 
największe w przypadku jąder trzeciorzędowych atomów węgla 
w alkoholach trzeciorzędowach. 

Praca została wykonana dzięki poparciu finansowemu 
Polskiej Akademii Nauk w ramach problemu MR.1^9. 
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WPŁYW GRUPY FUNKCYJNEJ W POCHODNYCH INDANONU-1 
I JEGO OKSYMO NA PRZESUNIECIE SYGNAŁÓW H I 

JuTfan Mirek, Longin Ogłaza, Andrzej Syguła 
Instytut Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

30-060 Krakoów, ul. Krupnicza 41 

Układ czterech alicyklicznych protonów indanonu-1 jako 
system o dość znacznej szytwności był wielokrotnie badany z po¬ 
wodu jego przydatności do konfrontacji teorii sprzężeń spin-spi-

1-4 nowych z praktyką * Protony te dają w widmie 'HNHR charaktery-
styczny aygnał dla układu AJB-. Dokładnej analizy tego widma do¬ 
konali Lustig i Ragalie . 

Znaleźli oni, że przesunięcia chemiczne /wzgl.TMS/wynoszą 
.-2.60 ppm i Q - ppm odpowiednio dla protonów A i В a stałe 

sprzężenia J— mają wartość /J,.^i J^./"/-l4,32 Hz i 16,0 Hz/ 
oraz -Унн/^Ав/ * ^S*^5 Hz i Лдв*-+ 3^37 Hz^/Rys^l/. 

Wprowadzenie podstawników do pier¬ 
ścienia aromatycznego nie zmienia 
sytuacji - cztery protony dalej 
dają sygnał chwrakterystyczny dla 
układu AgB-. 
Przeprowadzenie indanonu-1 w jego 
oksym powoduj*, że zamiast multi-

Rys.l pletu pojawia się w widmie H-NMR 
ostry pojedynczy sygnał przy około 

3 ppm , integracjaktórego potwierdza obecność /Tabela 1/. 
ezterech protonów. Powstało pytanie co jest powodem zwównowa-
zenia chemicznego protonów alieyklieznych w okayłMteh indanonu-1 
i jego pochodnych ? 



Wyniki pomiarów H-NMR niektórych pochodnych indanomt 

окжуяи * 
TABELĄ 

Lp. Widzo prot*alicykliez. 

6-Cł,,l=0 

f-/ł ' 

10. 4-СИ;,?-М0н ! 

2.58 - 3.33 m. 

2.60 - 3410 m. 

2.50 - ЗИО я^ 

2.38 - 3.20 й. 

2145 - 3420 Ni 

2^69 -2.99 b.słabo rozp. ' 

3.01 ж. 

3.06 ж. 

2.93 

a 

ж 

2^75 - 3.25 ю. 
a - bardzo ałabo rozazez*pione 

CDC1-

CDCł-

аха, 

CDC1-

CDC1-

CDd 

CDCł, 

CDCŁ-

OC13 -J 



Wyniki i dyakuaja 
Obaerwowana przeatmiseie aygnału protonów #C okaymu indanonu 
v stronę, nizazego pola .w porównaniu z ааюуя indanoaea / z 2.60 
do 3.01 ppm / i przez to zrównanie położenia ich sygnał z ay-
gnałem protonów j3 świadczy o ailniejazya odałanianiu tych piar-
wazyeh przez -NCH w porównaniu z grupą karbonylową^Poniewaz 
grupa karbonylowa jeat ailniej elektroujemaa od okayatowej to 
wyżaj atwierdzoay fakt pociąga za aobą wntoaek , że o przeaut-
ni^cin aygaału protonów o C decyduje w tya wypadku oddziaływanie 
poprzez przeatrzeń * Oddziaływanie to zwie,kaz* odałanianie pro¬ 
tonów cf i zrównuje je z odałanianian protonów i! / które 
w czqateeze* indanonc odałaniane były zarówno przez anizotropie, 
pierścienia aromatycznego jak i / ze wzglądu zafikaowania bodo¬ 
wy pierścienia / przez anizotropie, i dipolowe oddziaływanie grup 
py karbonylowej * / Rya. 2 / 

Ryz. 2 

Aby potwierdzió hipoteza^ o odałanianiu protonów 
przez ugrupowania -NOH ppprzez przeatrzeA zbadaliśay widao 
^H-HMR zwiajzku 14 / patrz tłbala I / ^Cztery alifatyczne pro¬ 
tony w tya związku dają aygnał ohąrakteryatyezny dla układu 
A-B- # Wpływy indukcyjna przez wiązania na lntereeująee naa pro¬ 
tony aą tu bardzo podobna jak w okaymie źadaaona ,-jednak aytua-
eja przeatrzenna jeat inna i atąd różnica w widmie. 0 wyrównywa¬ 
niu aie, efektów przaałanianiat allcyklieznyeh grup metylenowych 
w okayaAe indanonu w porównaniu z indaaonaa świadczy takie ana¬ 
liza wid* **3 
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Wyniki dl* kilka pochodnych przedstawione są w tabelb*II . 

TABELA II . у ^ 
Rrzeauaięcia ̂ wzgl. TM3 w ppm. 6 ^ < ^ ^ ^ , 

! Związek 

- 35.915 

- 36.497 

- 35*766 

?-он,^мо^ 
- 28*133 

- 28.846 

- 27.891 

- 28.196 

- 24.849 

- 25*367 

- 25*753 

- 26*249 

- 25.924 

- 27.244 

- 28.068 

11*066 

11*130 

10*033 

1*664 

2.924 

0*647 

0.130 

Różnic* w przesunięciach chemicznych interesujących 
nas atomów węgla 2 i 3 jest rz^du 10 ppm v przypadku ketonów , 
natomiast rzsdu 1 ppm w przypadku oksymów . 
Interpretacja widm wykazuje , że przy przejściu oł ketonu do 
oksymu następuje przesunięcie sygnału węgla 2 w stronę wyższego 
pola / silniejsze przesłanianie /+ Bfekt zamiany grupy С - 0 
na - NOH jest tu więc przeciwny dla węgla 2 / przesunięcie w wy¬ 
ższe pole / aiz dla związanych z nim protendw c< / przesunięcie 
sygnału w niższe pole / * 



To pozwoliło nam wyciągnąć wniosek., ze v przypadku atomu 
węgla 2 w inda&onaeh i ich oksymach za przeaunięoie odpo¬ 
wiedzialne jest przede wszystkim oddziaływanie indukcyjne 
przez wiązania / grupę funkcyjną dzieli od atomu węgla 
nr 2 tylko jedno wiązanie / , natomiaat w przypadku prze¬ 
sunięcia sygnału protonów &ć głównie oddziaływanie poprzez 
przestrzel /indukcyjne przez wiązania jest słabsze , bo 
protony o ^ są oddzielone dwoma wiązaniami od grupy funkcyj¬ 
nej / . Dalszya wnioskiem jest to , ze wszystkie badane 
oksymy pochodne indanonu mają budowę syn C_, - ОН * 

1. E.Lustig,E.P.Ragelis,J.Org.Chem. gg , 1398 / 1967 / 
2* B.Dischler , 2;Naturforseh , 20ą , 588 / 1965 / 
3. S.Castellaao , AiA.Bothner-Ду ,J^Chea.Phys. 41,3863 /1$64/ 
4* H^H.Hecht,TheoretłChem.Acta /Berlin/, g , 202 , / 1965 / 



BADANIE PMR ODDZIAŁYWANIA. JONÓW Pd/11/ Z DWUPBPTYDAMI ZAWIERAJĄ¬ 
CYMI MBTIONDJĘ! 

Bogusława JEŻOWSKA-TRZEBIAT0WSKA,Tereaa KOWALIK,Henryk KOZŁOWSKI 
Instytut Chemii Uniwersytetu Wrooławakiego, Joliot-Curie 14 , 

50-383 Wrocław 

VSTCP 
Badanie oddziaływania jon metalu - aminołcwasy.peptydy,prote¬ 

iny jeat ważnym tematem badań ze względu aa biologiczną roly te¬ 
go typu układów. 
Metionina posiada trzy atomy donorowe zdolne do koordynacji jonów 
metali.Dwupeptydy zawierają w swoich molekułach dodatkowy atom 
donorowy koordynujący jony metali - azot wiązania peptydowego. 
Jon Pd/11/ jeat najbardziej efektywnym jonem powodującym depro-
tonizację wiązania peptydowego, a utworzone komplekay mają zwyk¬ 
le strukturę kwadratową ^/1-10 A 
V prezentowanej pracy przedstawiamy oddziaływanie w roztworach 
wodnych jonów Pd/11/ z dwupeptydami glieyl-L-meticniną /gly-Met/ 
L-metionino-glioyną /Met-Gly/, oraz z metionina /Met/. 

EXPERYMBNT 
Użyte do pomiarów dwupeptydy otrzymano z firmy Fluka K-PdCl^ 

uzyskano przez krystalizacje roztworu KC1 i PdCl zawierającego 
HC1. Analizy wykazują 99 % czyatośei otrzymanego związku. 
Do pomiaru użyto próbek w których atoaunek molowy metalu do pep-
tydu wynoaił ł:1 , 1:2. Stężenie peptydu w każdym przypadku wy¬ 
nosiło 0,2 M/L. Wszystkie pomiary PMR wykonano w D^O. 
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Pomiary PMR wykonano na spektrometrze JEOb-PS-!OO, metodą fali 
ciągłej przy częstości 100 MHz. Jako wzorca wewnętrznego użyto 
alkohol t-butylowy. 

Pd/11/ - metionina 

Roztwór o stosunku molowym Pd/H/-metionina 1:1 i pH = 
= 0.5 daje w widmie BUR dwa sygnały rezonansowa grupy S-CH-,prze¬ 
sunięte aolnopolowo o 0.24, 0.43 Ррж, względem wolnego aminokwa¬ 
su. Ze wzrostem pH roztworu, do pH = 7.3 ^ widmie PMR obserwuje 
się jeden sygnał grupy SCH- przesunięty dolnopolowo o 0,46 ppm. 
Powyższe dane sugerują w roztworze równowagę dwóoh kompleksów , 
jednego ze skoordynowaną tylko siarką tioeterową, drugiego cha¬ 
łatowego związanego z siarką SCH- i grupą aminową - NHp aminokwa¬ 
su. Równowaga przesuwa się w stronę tworzenia kompleksu drugiego, 
wraz ze wzrostem pH roztworu. W pH = 7t3 dominującą formą komple¬ 
ksu jest kompleks chałatowy. V układzie metal-metionina 1:2 i 
pH = 7ł3 istnieje jedna forma kompleksu PdL., gdzie donorami li-
ganda są grupy SCH- i NH- aminokwasu. Powyższe wnioski oparto na 
analizie wartośoi przesunięć chemicznych grup SCH- i o(-CH me-
tioniny /Tabela I/. 

Pd/11/ - Gly-Met 

Przez oaiy badany zakrea pH od 5 do pHj> 13, roztwór o 
stosunku molowym metal-peptyd 1:1 daje taką samą postaó widma 
PMR. 
Grupa metylowa SCH-, duje jeden ostry sygnał przesunięty dolnopo-
lowo względem sygnału SCH^ wolnego peptydu o około 0,34 ppm.Pro¬ 
tony CHg - gly dają widmo typa Ag /j*k dla roztworu nie zawiara-



jąeego jonów Pd/11 /, przesunięte gómopolowo o 0,24 ppm wzglę¬ 
dem wolnego peptydu w formie zwitterjonowej, a proton grupy 
o ( - CH części metioninowej przesunięty jest gómopolowo o 0,25 
ppm /Tabela I/. Powyższe dane sugerują, że atomami donorowymi 
liganda, koordynującymi jon Pd/11/ są aiarka SCH-, azot wiąza¬ 
nia peptydowego oraz azot grupy aminowej glieyny. Dla roztworu 
o stosunku molowym metal-peptyd 1;2 w pH^> 13 w widmie IMR ist¬ 
nieją trzy wyraźne sygnały grupy SCH^, z dominującą formą komp¬ 
leksu , którego sygnał SCH- przesunięty jeat dolnopolowo o 0,10 
ppm /Tabela I/. Porównanie widm И Ю dla układów metal-peptyd 1:1, 
1:2 i dla wolnego peptydu w pH^> 13, sugeruje, że widmo РМИ dla 
układu 1:2, Pd/11/ - gly-JHet jest nałożeniem się widma wolnego 
peptydu, widma układu 1:1 oraz widma układu z nieskoordynowaną 
siarką tioeterową. Dla ostatniego układu z wyżej wymienionych, 
protony CHg - gly dają widmo PM3 typu AB z A V^g = 0.4i ppm. Ce¬ 
ntrum multipletu CHp-gly posiada taką samą wartość przesunięcia 
chemicznego jak singlet CHg-gly układu 1:1,sugerując koordynację 
jonu Pd/HC/ przez azot aminowy i azot wiązania peptydowego. 
Powyższe rozważania sugerują, że w roztworze o stosunku molowym 
1:2 metaJL-peptyd w pH^> 13? istnieje następująca równowaga prze¬ 
sunięta w kierunku w którym ligand jest dwudonorowy: 

—,S -CH<, 

Pd. + Gly - Met ^ 

Nierównooenność protonów CHg-gly obserwowano w układach 
Pd/H/-Gly-X w pH)>13 /<-97. Przyczyną tej nierównoeennoćei mo¬ 
że być zmiana konformaoji układu v którym aiarka SCH. nie koordy-
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TABLE I. И-tR parameter for Pd/II/:Gly-Met and Pd/Il/:Het-Gly solutions. 

Gly-Met 7.8 -86.2 -248.3 -300.0 
13 -86.0 -207.8 -301.2 

Gly-Mat-Pd/11/ 7.8 -124.0 -224.0 -2?4.8 
1:1 13 -120,0 -225.3 -267.3 

Gly-Mat-Pd/11/ -119.7 -224.5 -267.5 2:1 13 -96.3 -225.1 41.3 16.0 -86.0 -ЯО8.9 -303.O 
260.2 13.9 17.8 -294.5 
257.7 12.2 17.8 2799 

3 255.З 
Met-Gly-Pd/11/ 7.1 -120.0 -234.1 58.6 16.8 

1:1 13 -120.2 -233.0 6О.7 17.0 

Met-Gly 4.4 -89.0 -260.2 13.9 17.8 -294.5 
7.1 -83.6 -257.7 12.2 17.8 -279.9 
13 -88.0 -255.З -230.5 

y-Pd/11/ 7.1 1 . 1:1 13 -120.2 -233.0 -93.8 
Met-Gly-Pd/11/ 4.4 -1ЗО.5 -258.4 

2:1 13 -93.0 -23О.7 27.9 16.7 -235.6 
Mat 0.5 -88.5 -302.5 

7.3 -88.4 -260.8 
Met-Pd/11/ 0.5 -113.0 

4И -132.О 
7.3 -134.O 

Met-Pd/H/ 7.3 -1ЗЗ.О -235.5 
2:1 



nuje, A utworzony kompleks posiada cztery azoty w aferze koordy¬ 
nacji jonu Pd/11/. 

Pd/II/-Met-Gly 

hnztwór o stoaunku molowym metal-peptyd 1:1 i pH = 7.^ da¬ 
je v widmie IMR jeden aygnał rezonansowy grupy SCH-, oraz sygnał 
układu AB dla protonów CHg-gly peptydu z A \^g = 0,58 ррш. 
/Tabela I/. Sygnał grupy SCH,- przesunięty jest dolnopolowo o 
0,31 ppm & centrum układu AB ezęśoi glioynowej przea^nięte jest 
gómopolowo o 0,23 PP"ł względem rezonanau tych grup dla wolnego 
poptydu. Dla roztworu o pHJ> ł3) obok sygnału SCH- o prze3unię-
ciu ehemioznym -120.0 Hz, pojawia aig nowy sygnał o przesunięciu 
chemioznym -93)3 Hz. 

Dla roztworu o stosunłcu molowym 1:2 Pd/U/-paptyd w pH = 4.4 ob-
aerwuje aię jeden sygnał re::onansowy SCH- przesunięty dolnopolo¬ 
wo o 0,41 ppm, oraz sin&Łet grupy CH--gly o przesunięciu ehemioz-
nym prawie identycznym jak dla wolnego paptydu. W pH^>13 w wid-
mia FMR obecny jest również tylko jeden sygnał grupy SCH- o prze¬ 
sunięciu chemicznym równym prawie przeaunieoiu SCH- dla wolnego 
peptydu natomiast protony CHg-gly dają widmo typu AB z ̂ \ ^ g = 
= 0,28 ppm. Centrum multiplatu CH--gly przesunięte jeat gómopo-
lowo o 0,35 PPm względem rezonansu tej grupy dla wolnego peptydu. 
Dana dla układu metal-peptyd 1:1 i pH = 7.1 sugerują, że ligand 
jeat trójdonorowy. Miejscami koordynującymi jon Pd/ll/ są : aiar-
ka SCH-, azot aminowy oraz azot wiązania peptydowego. Koordynac¬ 
ja wszystkich trzech atomów donorowyoh do tego samego jonu Pd/11/ 
wydaje aię niemożliwa ze względćw steryeznyoh. 
Inna wartość przaaunieeia chemicznego SCH- dla tego układu w po-



równaniu z układem 1:2, augeruje że siarka SCH^ koordynuje do na¬ 
stępnego Jonu ^d/11/ tworząc v ten ajpoaób dimer. V pB^^ 13 aiarka 
tioeterowa nie koordynuje, A w roztworze istnieje drugi rodzaj 
kompleksu, z dwoma azotami w aferze koordynacji jonu Pd/И/,bę¬ 
dący v stanie równowagi z pierwszym. Dla roztworu o stoaunku mo¬ 
lowym Pd/II/-peptyd 1:2 w pH = 4.4 dominującą formą komplekau w 
roztworze jest kompleks 1:2, a miejacami koordynującymi jon 
Pd/11/ są siarka SCH- oraz azot grupy aminowej. Dla roztworu o 
p H > 1 3 zmiana przesunięcia chemicznego grupy CH.-gly oraz pos¬ 
taci widma, sugerują, że jon Pd/11/ jeat koordynowany przez azot 
wiązania peptydowego i dominującą formą komplekau jeat kompleka 
1:2 z czterema azotami w sferze koordynacji jonu Pd/11/. Przyczy¬ 
ną nierównoeenności protonów CH--gly jeat najprawdopodobniej /po¬ 
dobnie jak w układzie Pd/II/-gly-Het/ zmiana konformacyjna ukła¬ 
du /5,7,^. 
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BADANIE m R KONFOHMACJI DVUPEPTYDOV GLY-PHE,PHB-GLY i GLY-Tyr 
V KOMPLEKSACH Z PALLADEM /II/ 

Henryk KOZŁOWSKI i Małgorzata JBZOVSKA 
Instytut Chemii, Uniwersytet Wrocławski, 5О-З8З Wrocław 

Przedstawione wyniki są częścią naszych badań nad oddziały¬ 
waniem jonów metali z podjednostkami białek oraz wpływu koordyna¬ 
cji na konformację peptydów. 

Wszystkie przedstawione w obecnej pracy peptydy posiadają 
w grupie bocznej pierścień aromatyczny, który nie ma możliwości, 
szczególnie w reszoie fenyloalaninowej,tworzenia wiązania z jo¬ 
nom metalu. Celem badań było określenie czy koordynacja metalu 
wpływa na konformację pierścienia bocznego oraz jakie formy kom¬ 
pleksów istnieją w roztworze wodnym w zależności od pH roztworu 
i stosunku molowego metalu do dwupeptydu. 

NH^-CH^-CO-NM-CH-COO* 

NH+-CH-CO -NH -CH -C00* 3 t 2 
CH Phe -Cty 

NH^-CH-CO-NH-CH-COO" 3 z ) 
CH Oły -Tyr 
CROH 



WYNIKI I DYSKUSJA 
Parametry widm ^H NMR dla glicylo-L-fenyloalaniny /Gly-Phe/, 

L-fenyloalanylo-glicyny /Phe-Gly/ i glicylo-L-tyrozyny /Gly-
-Tyr/podane są w tabeli ł. Konformacja pierścieni bocznych pepty-
dów wyliczona została z przybliżeń Paehlera 1 ( Feeney^a 2 uży¬ 
wając notacji izomerów rotaoyjnyoh jak na rya. 1. Porównanie da¬ 
nych NMR dla wolnego peptydu i kompleksu 1:1 w niższych zakresach 
pH 3-Ю pozwala stwierdzić koordynację jonów Pd/11/ do grupy a-
minowej, azotu wiązania peptydowego oraz grupy karboksylowej. 
Szczególnie interesujące zmiany przy koordynacji metalu obserwu¬ 
je się w konformaoji grupy bocznej. Dla trójkleszozowego pepty¬ 
du /pH 3-Ю/ koordynacja metalu powoduje bardzo istotny wzrost 
populacji izomeru rotaoyjnego "c" /gawohe/ najmniej trwałego w 
wolnym iigandzie. Taka ^aiana konformaoji sugeruje występowanie 
szczególnego rodzaju oddziaływań między pierśoieniem aromatyqz-
nym laneuoha bocznego i jonem metalu nad płaszczyzną utworzone¬ 
go kompleksu. V wysokioh zakresach pH, powyżej 13, ulega hydroli-
zie wiązanie metal-grupa karboksyJown i ligand tworzy tylko je¬ 
den pierścień chelatowy z metalem /NHL, N*/. Zerwanie tego wią¬ 
zania powoduje drastyczną zmianę konformacji łańcucha bocznego. 
Następuje zasadniczy wzro*t populaoji izomeru rotaoyjnego *a*. 
Zmianie ulega również konformacja pierścienia ehelatowego w kom-
plekaateh z Cly-Phe i Gly-Tyr, oo powoduje zmianę charakteru wid¬ 
ma protonów CHg glioyny z Ад do AB 3-6 /T*b*3.a 1/. 
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TABELA t 
Parametry widm ^H NUR dl* Gly-Иье, Phe-Gly, Gly-Tyr i ich kompleksów z Pd/11/ 
Populacje rotamerów obliczone aą we równań Paohlera i Feeney^a /wartości podane w nawiasaoh/ 

рн 
1 

JA 
2 

Дв 
3 4 

К.! 
. 5, ,. 

'А. 

6 7 
?а 
Ś 9 10 

& 1 у 
t̂ A ^B 

11 12 

Gly- 3,72 2,848 3,098 4,377 13,5 8,9 
Ph* 

8,07 2,827 3,075 4,293 13,5 8,7 

13,32 2,834 3,068 4,292 1ЭЛ 8,4 

Pd/IlZ-Oly-Ph* 1:1 ^ 
3,0 2,867 3,214 4,103 13,2 3,0 
13,4i 2,492 3,O9ł 4,449 13,6 11,4 

Pd/11/ -Gly-Phe 1:2 
^3,68 2,490 3,096 4,464 13,7 H,5 

4 7 ,°'3?, 0,19 
"'7 (0,63) (0,11) 
4.6 0,55 0,18 

(0,59) (0,11) 
4.7 0,53 0,19 

(0,56) (0,12) 

. 0,03 0,25 
5.4 (o; 11) (o;<)7) 
3,4 0,81 0,07 

(0,87) (0,0) 

4 ,0'Sl ,0,07 '4 (0,87) )0,o) 

(0*;Й) 3,544 3,645 
0,27 3,447 3,505 
(0,30) 
0,28 
(0,32) 

0,72 
(0,82) 

3,089 

3,353 

0,12 2,984 3,476 
(0,13) 

2,981 3,473 

7,07 3,032 3,099 4,043 13,1 8,4 
Phe-

0,52 
(0,5? 

0,25 
(0,19) 

Gly 9,51 2,792 2,874 3,544 13,1 7,7 
13,42 2,787 2,864 3,529 13,0 8,1 

0,46 0,29 
(0,51) (0,25] 

o,24 
(o,20) 

,5) 
0,50 
(4) 

3,699 

3.473 З.603 
3,427 3,554 



o.d. Tab. 1 
1 2 Э 4 

Pd/II/-Ph#-Gly 1:1 
7,92 2,924 2,999 3,651 
13,4з 3,004 3H56 3,482 

Pd/IJ/ - РЬж-<Н.у 1:2 
13,45 2,838 3,047 3,506 

10 11 12 

".° '.' '.- ,S;g, tS:3 
t4,o 10,8 a,8 0,74 o,o 

(0,70) (0,0) 

.̂̂  ̂̂  ̂.̂  (.;й М ) 

(X;64) 3-634 3.694 

(0^0) 3-^6 3.336 

(OJ37) 3,202 3,484 

31y-
Туг 

6,70 1,616 1,872 3,t7O 13,8 9,0 4,7 (^g^) ^;^j 

9,02 1,619 1,855 3,154 

13,36 1,571 1,781 3,Ю1 

Fd/Il/-Gly-Tyr 1:1 
5.36 1.647 2,00y 2.941 

13,74 1,242 1,776 З.ИЗ 

fd/H/ - Gly-Tyr 1:2 
13,69 1,233 1,779 3,t4i 

14,2 8,7 4,8 0,55 0,19 
(0,62) (0,24) 

14,0 8,4 4,6 0,53, 0,18 
(0,60) (0,20) 

(OHO) ^'327 2,427 

2,067 0,26 2, 
(0.14) 
0,29 (0,20) 

2,004 

13,8 3,O 5.2 (XjXi 0,23 (oj6) 0,74 
(0,94) 

14,0 11.5 3.8 0,80 0,10 
(0,93) (0,07) 

13.7 12,0 3,0 0,85 ,0.03 

2.216 

0,10 2,286 1,860 

0.12 g o , (0.0) 2.291 1.859 
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C O R , С OR 

trans trans 

COR 

gauche 

Gty-Phe : R = OH, 
Phe-Gty . R 

Yyr : R = OH, 
, R,=H, 

Rys.1. Izomery rotacyjne dta:6)y-Phe, Phe-Gty,Gty-Tyr. 



"^Si - NMR SPECTROSCOPY 

J. Schraml 

Institute of Chemical Process Fundamentals 

Czechoslovak Academy of Sciences 

165 02 Prague 6 - Suchdol, Czechoslovakia 

29 Some aspects of the high-resolution Si - NMR spectroscopy 

will be reviewed with the emphasis on the silicon chemical shifts 

and applications. 

After comparing nuclear properties of the silicon-29 iso¬ 

tope with those of other isotopes, the experimental difficulties 

29 
encountered in the direct observation of Si-NMR spectra will 

be discussed as well as the methods of their overcoming. 

Experimentally found trends in silicon chemical shifts will 

be described and contrasted with those predicted by theories of 

29 

the magnetic shielding. Examples of applications of Si NMR to 

structure determinations based on the large spectral dispersion 

will be given. The applications include not only silicone poly¬ 

mers and silicates but also trimethylsilylated derivatives of 

sugars, steroids, amino acids, bile acids and dynamic phenomena. 

Several of the applications that have not been covered in the 

earlier reviews demonstrate the sensitivity of the silicon 

chemical shifts to steric effects. The role of nuclear Overhauser 
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effect and relaxation in ^Si . NMR win be clarified through 

these examples. 
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H*NMR STUDIES OF PALLADIUM/II/COMPLEXES WITH L-CYSTINB 
CYSTEINE, S-METHYL-L-CYSTEINE 

B.Jezovska-Trzebiatowaka, A.Allain^, G.Formicka-Kozlovaka, 
H.Koziowski 

Instytut Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Joliot - Curia 14 
50-383 Wroclaw 

*Inatitute of Chemistry, Pasteur's Untveraity, Ś7000 Strasbourg, 
France 

Ft/11/ and M/11/ ions exhibit a. considerable affinity to 
the aulfwr donor in the coordination of v*rioua amino aeida and 
peptidea moleoulea. The ayatematic studies of Pd/11/ with aoma 
sulfur-containing amino aoida aa L-Cyatina, L-Cysteine and S-ше-
thyl-L-Cyateine by H*NMR spectra have shown the presenoe of a / 
few speoiaa in aqueous aolutionfThe main coordination site ia 
a sulfur atom but the Pd/11/ ion could be also coordinated by 
nitrogen and/or oxygen. Two ligand-metal ion systems have been 
studied which are 1:1 and 1:2 molar ratio complexes. 
The vicinal coupling constants J.y and J—y /or J.g and Jgg/ co¬ 
uld be used to approach the molecule conformation in solution. 
Using the rotamer notation as given in fig. 1. 
The rotamer populations are approximated by the Pachler and Mar 
-tin and Mathur{l,%] methods. All data are given in tables I and 
II. The oonformational analysis oonsista in a comparative atu-
dy of the main rotamer populations of the metal free considered 
ligand and of the coordinated one, for both studied ayaterns. 
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The addition of Fd/11/ metal ions to the solution containing L-
-Cyatine changes the IMR apectra eonaiderabiy. The apeotra of 
1:1 Pd/11/ : L-eyatine solution at pH above 9 oonaiat of three 
aeta of linea. Two of them /ABC and AgX/ of equal intenaitiea 
ahould correapond to the ааше L—Cyatine, with ooordination of 
Pd/H/ metal ion to diaulf ide bridge and the NH- groupa of one 
oyateine reaidue. BcHg protona /ABC and AgX/ and <=<LCH protona 
/ABC/ are downfield ahifted compared to thoae of the free ligani 
L-eyatine and the II rotamer predominea for the ABC apectra. 
The third aet of linea preaenta the ааже apeotra aa we found for 
the 1:2 Pd/11/ : L-oyatine aolutiona. The changea of o^CH and 
ЙСН- protona ohemioal ahifta auggeat that L-Cyatine ia coor¬ 
dinated to Pd/11/ ion by the diaulfide bridge in the 1:1 ratio 
to fora the polymer with aulfur aerving aa a bridge between the 
atetal iona f3ł^]* ?or Ł-Cyateine ,two aeta of linea appear on 
the apeotr* of the 1! 1 Pd/Ц/ : Ь-Cyateine aolutiona whioh did 
not oollapae when temperature increaaea. 



For the main apeeiea, the III rotamer prećominatea at All pH. 
Such a oonfowaation and chemical shift changea auggeat the coor¬ 
dination by nitrogen And carbojcyl group with metal ion. The in¬ 
teraction of the aulfhydryl group with Pd/11/ ion over the comp¬ 
lex planePi] ia poaaible aa there ia no oonformational change 
during the pH variation. The aeoond aet of linea apectrum ia a 
deceptively aimple ABX apeotruta /with Pj + p^j = ̂ / aimilar aa 
those obaerved for the 1:2 aolutiona /p- + p-- = 0.79/. The 
absorption atudiea have permitted to aaaura the coordination of 
nitrogen and aulfur with Pd/11/ ion in both ł:1 and 1:2 oomple-
iea[4,6]. 

On the S-methyl-L-Cyateine PMR apeetra we oould o&aerve beai-
des the ABX apeotra of o( CH and pCHg protona the ainglet ооггеЗ 
-ponding to the S-methyl protona. For the eonaidered molar ratio 
ayatema, the CH^ protona aingleta are downfield ahifted oompared 
to that of free ligand. Thia r#veala the coordination of aulfur 
to Pd/11/ ion. The two apeciea of the 1:1 aolutiona have ABX apea 
-tra whioh preaent eonaiderable ahifting of the *k CH proton for 
both eomplexea. The I and II rotamera predominea for the major 
and minor apeeiea reapectively. Thua, there ia coordination by 
aulfur and oarboxyl group with Pd/11/ ion for the major apeeiea 
and by aulfur and nitrogen for the other apeeiea. In the H Z ao¬ 
lutiona, three apeeiea aro preaent in aolution. The ABX apeotra 
analyaia haa ahown that the I rotamer ia the moat populated in 
the main oomplex. Sueh a ligand conformation auggeat the coordi¬ 
nation by two aulfura and two carboxyl groupa. The w o othera 
eomplexea correapond to the S-aethyJk)yateine ohelttion of Pd/11/ 



ion by two sulfurs, ona oxygen, one nitrogen for one of them 
by two aulfurs and two nitrogens for the second . When tempera¬ 
ture increases we observed mainly the collapsing of the CH- pro¬ 
tons lines in both molar ratio systems. Exchange processes are 
based on the exchange of the following ehelates : 

The systematical oonformational studies with the proton NUR 
spectra of Pd/11/ complexes with these three amino acids revea¬ 
led the existence of a few different complexes. Any two of three 
coordination sites of all ligands can be involved by the metal 
ior The most favourable donor is the sulfur one at the whole pH 
range, and there ia no -S-S- breaking in the cystine molecule 
at the metal coordination. At the medium pH we have competition 
between earboxyl and amino groups in eoordination to the metal 
ion. At high pH region a nitrogen donor, besides a sulfur one is 
the predominant coordination site of the Pd/11/ ion because of 
it more basic character than that of the earboxyl. 
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TABLB I ł M R parameters and rottunar populations of L-Cystine and L-Cysteine complexes 
/ all the ehamioatl shifts are dovnfield from tert-butanol and they are given 
in Hz/ 

oompQ 

L-Cy*tŁne 

Pd-L-Cyłtine 
1:1 

Pd-L-Cystia^ 
L-Cyst*in* 

Pd-L-Cys 
1 : 1 

ж 
Pd-L-Cys ж 

1 : 2 

Ж T&issp 

PH 

9.2 
11.62 
ИД) 

ж 
*H.l 
3-9 
>9 
5-9 
>9 
5-9 
^9 

eotrum 

Â 

174. 
164. 
173. 

179 
127 
162 
144 
136 
128. 
126. 

3 
8 
8 
142 
130 
130 

4 
6 

should 

193 
183 
194 
.3 
.3 
.1 
183 
163 
174 
160 
164 
152 
133 

b* o 

.1 

.2 

.2 

.0 

.2 

.6 

.0 

.7 

on*: 

x̂ 
247.8 
231.3 
285.7 
231.0 
221.6 
221.6 
275.0 
191.0 
263 
252 
221.3 
216.ć 
22Й.1 

Łdered ж* 

!'Ав! 

13.8 
13.3 
13.6 

15.0 
12.4 
13.5 
12.4 

13.0 

ther as a 

'AX 

8.0 
7.9 
11.7 
6.3 
7.0 
7.0 
4.5 
9.4 
4.1 
4.8 
8.6 
13.7 
6.9 

deoecti 

'вх 
4.0 
4.2 
3.5 
6.3 
7.0 
7.0 
3.1 
3.4 
2.7 
З.о 
8.6 
2.9 
6.9 

velv sim] 

P] 

О 
О 
О 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

ole 

r 
.12 
.13 
.08 
.33 
.40 
.40 
.23 
.08 
.01 
.04 

0 
0 

ABX 

PlI 
0.4? 
0.48 
О.83 
0.33 
o.4o 
0.40 . 
0,18 
0,62 
O.i4 
0.20 

1 

.79 

one i e. 

Pill 

0.39 
0.37 
0.09 
0.33 
0.20 
0.20 
0.59 
0,30 
0.85 
О.76 

0 
0 
0.21 



TABLE II ł M R parameter* and rotamer population of S-methyl-L-Cyatoine oomplexee / 
the ohemieAl *hift* <tra downfield from tert-But^nol *nd they are given in Hz/ 

Compd. 

SMC 

Pd-SM6 
1 ł 1 

Pd-SMC 

<3 
3-8 
>8 
<3 
3-8 
<3 
3-8 
<3 

^ ^ 

189 
177 
151 
188 
175 
193 
184 
209 

199 
187 
160 
209 
200 
223 
208 
229 

^X 

315 
272 
219 
313 
281 
282 
250 
315 

93 
92 
90 
147 
144 
141 
137 
151 

15.0 
15.0 
i4.o 
14.0 
13.3 
13.0 
13.0 
13.0 

'AX 

8.1 
8.5 
8.1 
4.9 
4.9 
10.6 
9.2 
4.7 

-?BX 

4.0 
3.5 
3.8 
1О.6 
9.3 
4.6 
4.6 
9.1 

Pi 

0.13 
o.oy 
0.11 
0.73 
0.61 
0.18 
0.18 
0.59 

lit ^ 
0.50 
0.54 
0.50 
0.21 
0.21 
0.73 
0.60 
0.19 

0.37 
0.37 
0.39 
0.06 
0.18 
0.09 
0.2Ж 
0.22 

H 2 3-8 192 210 a88 149 13.7 5.1 8.5 0.54 0.23 О.23 
>8 149 5.1 8.5 0.54 0.23 0.23 



BADANIE KOORDYNACJI ADENOZYNY I ATP DO KOMPLEKSU PALLADU /II/ 
Z KWASEM GLICYLO-L-ASPARAGINOWYM 

Benryk KOZŁOWSKI 
Instytut Chemii ,Uniwersytet Wrocławski,50-383 Wrocław 

Metale mają istotny wpływ nie tylko na reakcję kwasów nuklei-
nowyeh ale również mogą być używane jako leki antynowotworowe, 
jak to stwierdzono np. dla kompleksów platyny Hł.. 
Spowodowało to wielkie zainteresowanie badaniami nad oddziaływa¬ 
niem jonów Pt/11/ i Pd/It/ z kwasami nukleinowymi i ich podjed-
nostkami. Fakt, że jon metalu wprowadzony do organizmu może od-
dziaiywać nie tylko z kwasem nukleinowym, ale również z cząste*-. 
czkami białka skłonił nas do podjęcia badań nad mieszanymi komp¬ 
leksami, w którycłi jon metalu skoordynowany jest jednocześnie z 
podjednostką kwasu nukleinowego /nukleozydem lub nukleotydem/ i 
podjednostką białka /peptydem/MH. W niniejszej pracy przedsta¬ 
wione zostaną wyniki badań nad koordynacją nukleozydu i nukleo-
tydu do kompleksu Pd/11/ Gly-Asp. Do badań zastosowano metodę 
protonowego rezonanse jądrowego. 

WYNIKI I DYSKUSJA 
Widma IMR zasady purynowej adenozyny w D^O składają się z 

dwu singletów w niskim polu. Singlety odpowiadają protonom H2 i 
H8 /Tabela ł,Rya. 2/. Po skomplekaowaniu nukleozydu przez Pd/11/ 
Gly-Asp w pH = 6.62 w widmie IMR obserwuje się osiem linii o 
przesunięciach chemicznych /względem DSS/ jak podano w tabeli 2. 
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Prócz sygnałów charakterystycznych dl* wolnej adenozyny, dla ro¬ 
ztworu o stosunku molowym GlyAspPd:Adenozyna 1:1, obserwują się 
dodatkowp sygnały, które zidentyfikowano przez porównanie zmian 
intensywności z pH oraz deuterację protonów H8 przez ogrzewanie 
próbek w 82**C przez 4.5 godz. 
Analiza przesunięć chemicznych pozwoliła określić formy komple¬ 
ksów mieszanych występujących w roztworze* Dwupeptyd Gly-Asp sko¬ 
ordynowany jest z Pd/11/ trójkleszczowo przez NHg,N* wiązania pe-
ptydowego i grupę karboksylowąj3łł Tak utworzony kompleks koor¬ 
dynuje do adenozyny w miejscu azotu N1 /Pd-N!/ lub N-7 /Pd-N7/. 
Tworzy się również forma dimerowa z dwoma kompleksami Pd/11/Gly-
Asp skoordynowanymi jednocześnie do azotów N1 i N7 zasady pury-
nowej. Koneentraoje poszczególnych form w różnych pH podane są 
w tabeli t. 
Analogiczne badania przeprowadzono dla układów Pd/11/ Gly-Asp 
й ćrojfoaforanem N*- adenozyny ATP dla stosunków molowyoh Gly-
-AspPd/H/ : ATP 1:1,1.5:1 i 2:1. 
Widma analizowano podobnie jak dla układów z adenozyną a wyniki 
przedstawione są w tabelahh 2-4, 
Porównanie wyników w tabelach 2-4 wskazuje, że koncentracje po¬ 
szczególnych form zależą nie tylko od pB ale r&wnież od stosun¬ 
ków melowyoh kompleks ; ATP. Znaleziono dwie różne formy komple¬ 
ksu Pd-M1 wyetępująee odpowiednio w roztworach 1:1 i 2:1 oraz 
jednocześnie w roztworach 1.5:1. 
Najtrwalszym kompleksem w wyższych pH jest kompleks Pd-Nl, co 
nie potwierdza przyjętej hipotezy o ważności wiązania metal-N7 
sugerowanej głównie w ciele stałym MH. Porównanie kompleksów z 
adenozyną i ATP pozwala stwierdzić dość istotne różnioe w trwa-
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lości obu rodzajów układów /Tabela 1-4/. Kompleksy łtieszane 
ATP są trwałe nawet w bardzo wya&kieh pH, powyżej 11. 
Wydaje się więc istotnym stwierdzanie, że proste przenoszenie 
wniosków z badań nad układami metal-nukleozyd na układy metal-
nukleotyd lub polinukleotyd może być ezesto nieuzasadnione. 

TABELA 1 : Przesunięcia ehemieszne i ułamki molowe dla 
kompleksów w roztworze Gly-Asp*Pd:adenozyna 
o stosunku molowym 1:1 

Adenozyna 
Pd-Nl 
Pd-N7 
Dimer 

Przesunięcia 
chemiczne /ppm/ 
H2 

8.06 
8.36 
8.15 
8.66 

H8 

8.21 
8.27 
8.70 
8.79 

6.62 

0.22 
0.50 
0.23 
0.05 

Ułamki 

7.89 

0.40 
0.40 
0.20 
-

molowe 

8.58 

0.75 
О.25 
-
-

w pH 

9.83 

0.90 
0.10 
-
-

TABELA 2 : Przesunięcia chemiczne i ułamki molowe 
dla kompleksów w roztworze Gly-Asp Pd : 
: ATP o stosunku molowym 2:1 

ATP 
Pd-N1 
Pd-N7 
Dimer 

Prze suniecie 
chemiczne /ppm/ 
H2 

8.08 
8.55 
8.25 
8.72 

H8 

8.41 
8.68 
8.86 
8.89 

Ułamki molowe w pH 

5.01 6.17 7.82 11.1 
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1.0 1.0 

0. 
0. 
0. 

55 
10 
35 

0. 
0. 
0. 

10 
80 
10 



TABELA 3 : Roztwory Gty-Asp Pd : ATP o stężeniu molowym 1:1 

Przesunięcie 
chemiczne ppm 
H2 H8 

Stosuniti Molowe w pH 
4.34 5.77 8.43 1Q.Q9 

ATP 
Pd-łn" 
Pd-łT7 

TABELA 4 

8 
8 
8 

.16 

.62 

.24 

: Gly-Asp Pd : 

8. 
8. 
8. 

46 
50 
86 

ATP o 

0 
0 

-
.24 
.33 

stosunku 

0 
0, 
0, 

.06 

.33 

.28 

molowym 1 

0. 
0. 
0. 

.5 : 

26 
36 
30 

1 

0 
0 
0 

.42 

.30 

.24 

Przesunięcia 
ohemiozne /ppm/ 
H2 H8 

Stosunki molowe w pH 

6.01 7.77 

ATP 
Pd-NI* 
Pd-N1 
Pd-N7 
Dimer 

8.18 
8.62 
8.54 
8.26 
8.74 

8.46 
8.48 
8.68 
8.86 
8.91 

-
0.26 
0.11 
0.18 
0.45 

0.10 
0.32 
0.21 
0.21 
0.16 
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ZASTOSOWANIE NMR DO BADANIA 
Pd/lI/:Gly-Hia i Pd/Il/:Gly-His : ATP 

H.Kozłowski, E.Matezak-Jon, B.Jeżowaka-Trzebiatowska 
Inatytuł Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 

ł. ^ 
Przedstawiona praca stanowi kontynuację badań nad układami 

Pd/11/ : peptyd : nukleotyd. Kompleks Gly-His : Pd/11/ z pierście¬ 
niem imidazolowym skoordynowanym w płaszczyźnie kompleksu zasto¬ 
sowano w celu zbadania ewentualnego wpływu tego pierścienia na 
koordynacje ATP do układu Pd/11/ : peptyd. 

3. Część EKSPERYMENTALNA. 
Do badań stosowano glicylo-L-histydynę /Oly-His/ i 5'- ade-

nozynotrójfosforan /ATP/ otrzymane z firmy Fluka A.G. K^PdCl. o 
ezystośei 99% otrzymano przez krystalizację roztworów XCI i PdCJL 
zawierających HC1. Widma H NUR wykonywano na spektrometrze 100 
MHz JEOL JNM - PS - 100 w temperaturze 25^1^0 dla roztworów o stę¬ 
żeniu 0,15 M ATP. Wszystkie przeaunigcia chemiczne oznaczano w 
ppm w odnieaieniu do DSS. Widma NMR analizowano na komputerze 
JEC-6. pH uatalano za pomooą DCI i KOD stosując pH-metr Hera Ё1-
mat H-512. 

3. WYNIKI 
Analiza widma *H NMR Oly-Hia 

Protony grupy CH- reazty glioynowej dają widmo typu Ag, pro-



tony grup oC-CH i ^-CH- hiatydyny aą typu АВХ w całym zakresie 
pH. Protony pierśoienia imidazolowego H-2 i H-4 są singletami i 
występują w obszarze aromatycznym .Populacje rotamerów wyznaczo¬ 
no dla stałyoh J. i J podanych przez Paehlera i Faney*a[^1,2j. 
Tabela 1 przedatawia przeaunięci& chemiozne,stałe sprzgżenia i 
populacje rotamerów Gly-Hia. V nawiaaaoh umieszozono wartości po¬ 
pulacji izomerów rotaoyjnyoh otrzymanych z przybliżenia Fenney'a. 
TABELA 1: Parametry widma H NMR i populaoje rotamerów dla 

Gly-Hia i kompleksu Pd/11/ : Gly^His 1 : 1 

PH А В X J ^ J ^ J ^ V<ny p^ р^ p^ 

1.63 3.38 3.26 4.S3 15.6 5.7 7.9 - 0.48 0.28 0.24 
/О.5З//О.25//О.23/ 

4,7ł 3,25 3.14 4,51 15,3 5.0 8.5 3.81 О.54 О.22 0.24 
/0.58//0.16//0.26/ 

8,25. 3,H 2,98 4,43 14,9 4,4 8,5 3,52 О.54 0.16 0.30 
/О.55//0.10//0.35/ 

12,05 3.09 2.96 4.42 14.3 5.1 7.6 3.26 О.45 0.23 О.32 
ł 4 6 j ; H 

4.68*3.23 2.80 4.22 15.6 3.3 5.1 3.49 0.22 0.06 O.72 
/0.07//0.03//0.90/ 

* Gly-Hia : Pd/11/ 1:1 

3.2. Układ Pd/11/ : Gly-Hia 
Dla równomolowago układu Pd/11/ : Gly-Hia protony grupy CHg 

glioyny dają widmo typu Ag przesunięte o 0.3 ppm do wyżazyoh pól 
względem nieskoordynowanego peptydu w formie zwitterionowej. Ana¬ 
logiczne zmiany przesunięcia chemicznego obserwowano dla innych 
układów Pd/11/ : Gly-X [4,5]. 
Protony histydyaowacC-C-H i P-CHg dają dla takiego układu widmo 
АВХ, którego parametry dla roztworu o pH 4,68 wnieszozono w ta-
bsli 1. Sygnały protonów pieraoienia imidazolowego H-2 i H-4 są 
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przesunięte odpowiednio o 0,6 i 0,3 ppm względem nieskoordynowa¬ 
nego peptydu w kierunku pól wyższych. 
3.3. Układ Pd/11/ : Gly - His : ATP 

№ widmie M R dla. wolnego ATP obserwujemy w obszarze aroma¬ 
tycznym dwa singlety odpowiadające protonom H-2 i H-8 pierścienia 
purynowego. W równomolowym roztworze ATP i Pd/11/ : Gly-His 1:1 
w pH 6,18 obserwujemy 8 sygnałów odpowiadających tym protonom 
zmieniająoyeh się w zależności od pH i stosunku molowego Pd/11/ 
do ATP. Sygnały występują parami, każda para odpowiada jednej fo¬ 
rmie obecnej w roztworze. Para sygnałów występująca przy 8.20 
łH-2łi 8,49 /H-8/ ppm odpowiada wolnemu ATP, pozostałe przypisano 
formom Pd-N-1, Pd-N-7 i Pd-N-1 + N-7 /oznaczenie Pd-N-1 odpowia¬ 
da koordynacji ATP przez N-l do kompleksu Pd/11/ : Gly-His 1:1/ 
rozważając przesunięcia chemiczne, zmiany intensywności sygnałów 
ze zmianą pH i selektywną deuteraeję protonu H-8fć,7]. 
TABELA 2. Układ Pd/11/ : Gly-Eis : ATP w stosunku 1:1 

H-2 H-8 
Ułamki molowe przy pH 

-5781 5^3 7,18 7785 9747 

ATP 8.20 8,49 
Pd-N-1 8,67 8,36 0,63 
Pd-N-7 8,30 6,84 0,02 
Pd-N-ł 9.01 9,24 0,34 
+N-7 

0 
0 
0 
0 

,3! 
,31 
,08 
,30 

0,51 
0,30 
0,07 
0,12 

0, 
0, 
-
-

83 
17 

0 
0 
,86 
,14 
-
-

V obszarze aromatycznym obserwuje się też sygnały odpowiadające 
protonom pierścienia imidazolowego hiatydyny 7,85 /H-2/ i 7,02 
/H-4/ ppm odpowiadające niezwiązanemu kompleksowi Pd/H/:Gly-His, 
8,36 /H-2/ i 7.21 /Н-4/związane prawdopodobnie z układem zmienio¬ 
nym przez koordynację ATP i grupę sygnałów w obszarze 7,O-6,4ppm, 
któryoh jednoznaozna identyfikacja n* podstawie widm PMR jest 
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raczej trudna. Sygnał CHg reazty glicynowej występujący przy 
3.5О ppm odpowiada nieskoordynowanemu kompleksowi Pd/II/:Gly-His, 
drugi przy 3,66 formie skoordynowanej przez ATP. Dla 06 -CH i 
B-CHp histydyny zostaje zachowany układ ABX. Tabela 3 przedsta¬ 
wia wartości przesunięć chemicznych i ułamki molowa form tworzą¬ 
cych się w układzie Pd/II/:Gly-His:ATP 2:1. Zasadniczą różnicą 
jest obecność dwóoh par sygnałów w obszarze najniższego pola,któ¬ 
re odpowiadają najprawdopodobniej dwom kompleksom 2:1 /Pd-N-1 + 

+ N-7/. 
TABELA 3 Układ Pd/ll/:Gly-His:ATPw stosunku 2:1 

-
ATP 
Pd-N-1 
Pd-N-7 
Pd-N-1+N-7 
/1/ 
Pd-N-1+N-7 
/11/ 

H-2 
8,27 
8,73 
8,39 
9.11 
9.01 

H-8 
8,46 
8,61 
8,89 
9,40 

9,31 

4.07 
-
o,33 
0,15 
0.25 
0,25 

Ułamki 
5.49 
-

o,59 
0,05 
0,23 
0,14 

molowe przy 
6.48 
-

0,40 
0,22 
0,22 
0,16 

pH 
7.89 
0,36 
0,33 
0,09 
0,21 

-

12 
1 
Ы1 
0 

DYSKUSJA I WNIOSKI 
Analiza widma ABX Gly-His wskazuje, że najbardziej stabilny jest 
rotamer p^ z grupą karboksylową i pierścieniem histydynowym w po¬ 
zycji trans względem siebie co potwierdza dane uzyskane przez Da¬ 
le i Jonesa[3]. Przy wzrosoie pH jego populacja nieznaoznie male¬ 
je na korzyść p^ z HA,HB, HX w pozycji gauohe względem siebie i 
pseudoakajalnym ułożeniem grupy karboksylowej . Koordynacja Gly-
His do Pd/11/ zmienia całkowicie konformaoję raszty histydynowej. 
Dominującym rotamerem staje się p^ . Przesunięcia ohemiczne syg¬ 
nałów grupy CHg glioyny o 0,3 ppm i protonów H-2 i H-4 pierście-
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nia histydynowego odpowiednio o 0.6 i 0,3 ppm w kierunku pól wyż¬ 
szych wskazują, że w roztworze 1:1 formą dominującą jest kompleks 
z peptydam koordynującym do Pd/11/ przez donory azotowe pierście¬ 
nia histydynowego, wiązania peptydowego i grupy aminowej powyżej 
pH 2.5. Czwarte miejsce koordynacji zajmują jony Cl* lub он**. 
Widmo typu A sygnału reszty glicynowej dowodzi, że pięcioczłono-
wy pierścień chelatowy utworzony przez nią jest prawie płaski 
[3,9,10]. 
Dodanie równomolowej ilości ATP do kompleksu Pd/11/ : Gly-Mia 
z trzema donorami azotowymi w sferze koordynacji powoduje w pH 
około 4 koordynację na 3 różne sposoby /tabela 2/. 
Najbardziej trwały jest układ Pd-N-1, tworzenie kompleksu Pd-N-7 
ze względów eterycznych jest znacznie utrudnione. Sygnały rezo¬ 
nansowe odpowiadające formie Pd-N-1+N-7 są przesunięte względem 
ATP o 0.81 /H-2/ i 0.75 /H-8/ ppm w kierunku pól niższych. Jest 
to przesuniecie dużo silniejsza niż w układzie Gly-Asp:Pd:ATP 
[6]i może być związane z wpływem aromatycznego pierścienia his-
tydyny na protony H-2 i H-8. Efekt ten jest możliwy przy zbliżo¬ 
nym do płaskiego ułożeniu, pierścienia purynowego i histydynowego. 
ATP jest słabo związane do kompleksu Pd/lI/:Gly-His. Jest łatwo 
zastępowane przez jony C1**/OH**/ w sferze koordynacji Pd/11/. Po¬ 
wyżej pH 7.5 obserwujemy w roztworze dużą ilość nieskoordynowa¬ 
nego ATP i najbardziej trwały układ Pd-N-1. Przy stosunku molo¬ 
wym ATP : Pd/11/:Gly-His 2:1 występuje w roztworze głównie for¬ 
ma Pd-N-1 i dwa dimery /Pd-N-1+H-7/. Jeden z nioh odpowiada uk¬ 
ładowi obserwowanemu w kompleksie 1:1, drugiemu odpowiada para 

sygnałów przy 9,11 /H-2/ i 9.4O/H-8/ ppm. Jego ilość jest stała 
w obszarze pH 4-8. Obecność dwóch form dimerowych jest związana 
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prawdopodobnie z różnym ustawieniem pierścieni purynowych wzglg. 
dam płaszczyzny kompleksu przy koordynacji przez N-1 i N-7. 
И celu dokładniejszej analizy struktury tworzących aię komplek¬ 
sów dalaze badania nad układem Pd/H/:Gly-His:ATP będą prowadzo¬ 
ne metodą ̂ C NMB. 
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KONFORMACJA GLUTATIONC W ROZTWORZE WODNYM 

G.Formicka-Kozłowak*, S . Fuj iwara*, В.Jeżowaka-Trzebi*towak* 
Instytut Chemii, Uniwersytet Wrocławski, Wrooław,ul.Joliot-
Curie 14 
^Department of Chemiatry, Faculty of Science, Tokyo University, 
Tokyo H 3 , Japan 

Metod* NMR atoaowana był* często w badaniaoh konformacyjneh 
aminokwaaów i peptydów [ł-*ł]. Badani* takie dl* polipeptydów są 
skomplikowane ze względu n* obecność dużf j liczby protonów sprzę¬ 
żonych ze sobą. W niniejszej pr*oy podjęto próbę wyznaozenie kon-
form*oji reszty kw*su glutaminowego or*z cyateiny w trojpeptydzl* 
o pełnej n*zwie : N,-L,- У -glut*mylo-L,-cysteinylo-N,-glioyn*. 
B*d*ni* prow*dzono w celu lepszego zrozumieni* oddzi*ływ*nl* же-
t*li z tym peptydetn. 

Wyniki. 
Parametry NMR dl* protonów reszty cysteinowaj i glut*minowej 

uzyak*no z numerycznej *n*lizy widm rezonanaowyoh, w c*łym z*k-
reaie pH. Protony reszty kwasm glutaminowego glut*tionu zreduko¬ 
wanego dają widmo NMR typu ABCDX w pH poniżej ЖД2;АА*ВВ*Х w z*-
kresie pH 2.02-8.05, огжи АВОС'Х w pH ponad y, gdzie oznaczeni* 
dotycz* kolejno protonów &,B*, ^ , y*,oŁ. Wartości uzyska-
nyoh stałych sprzężeń oraz wzglednyoh przesunięć chemicznych ze¬ 
brano w tabeli 1. 

Widm* И Ж reszty oystainowej w zredukowanym peptydzie są 
typu ABC, ale w pH poniżej 8 aą one słabo rozdzielone i analizo¬ 
wane były j*ko AgX . Parametry NMR dl* tej reszty aminokw*aowej 
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ТАВВЬА 1 P<trMł*try NUR dł* r^azty 
* 

pod*n* 

ам ж*он 
12.8 
9.58 
9.1 
6.О5 
7.73 
4.5 
2.95 
2.02 
0.7 

9.75 
9.8 
3.8 
1.6 
0 
0 
0 
0 
2.7 
5.4 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2.55 
4.9 

10.5 
10.5 
9.2 
6.8 
8.5 
8.5 
8.4 
8.5 
7.95 
7.45 

5.55 
5.6 
6.45 
6.9 
7.15 
7.05 
7Л . 
7.2 
7.3 
7.35 

6.56 
6.6 
6.4 
6.4 
6.34 
6.30 
6.34 
6.3 
6.55 
6.55 

TABELA 2 : P*Mm*try HMR, pod*n* w {Hz} , dł* oywttino-

А), 

< 8 

'AB 

Hz 

"АВ 
2М Н*ОН 
12.95 
12.4 
10.9 
9.5 
9.1 
8.8 

105.4 
юз.з 
Ю5.1 
Ю5.9 
116.6 
123.7 
123.9 

-13.2 
-13.0 
-13.0 
-13.1 
-13.5 
-13.8 
-14.1 

7.68 
8.1 
8.1 
8.05 
7.96 
7.8 
7.6 

5.12 
4.85 
4.9 
4.85 
4.9 
4.9 
5.0 

11.1 
И.4 

. 11.5 
11.2 
Ю.7 
8.2 
9.0 
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Protony grupy СИ- glicyny dają linip aingletową w całym zakreaie 
pB. 

V częśoi glutaminowej glutationu rozpatrywano izomery rota¬ 
cyjne, przedatawione na ryaunku ł. Fakt, że atała aprzeżenia Ĵ g. 
= 0 uniemożliwi* wyznaczenie względnej konf onaacji protonów ot i 
У . Wartości popttlaeji izomerów rotacyjnych wyznaczono w opar¬ 

ciu o równania Paehlera ^ ^ , oazacowująe uprzednio wartośoi *ta-
iyeh łprzęzen J. i J . 

Izomery rotacyjne dla protonów reazty cyatainowej przeds¬ 
tawiono na rya. 2. Wartośoi populaoji tych izomerów wyznaczono 
również z równań Paehlera. 

Widma IMH dla reazty twaau glutaminowego w glutationie ut¬ 
lenionym aą identyczne jak w peptydzie zredukowanym. Oznacza to, 
że w obu przypadkach parametry NMR aa, takie aame, oraz że konfo¬ 
rmacja tej reazty aminokwaaowej w obu formach peptydu jeat podo¬ 
bna. 

Widmo И Ж reazty oyateinowej glutationu utlenionego róż¬ 
ni aip znacznie od widma peptydu zredukowanego. 
Wartości atałyoh aprzężenia oraz populacji izomerów rotacyjnych 
przedatawiono w tabeli 3, wraz z umieazczonymi dla porównania 
danymi dla glutationu zredukowanego cyatyny, oyateiny[6] i S-
-metylo-oyatainy. 

DYSKUSJA 

glutaminowa obu f o m peptydu ma podobną konformację, 
W crodoviaku zaaadowym najwiekazą populacje яа izomer *trana* 
/I/, w którym ujemnie naładowane grupy fuzikoyjne tej reazty ami¬ 
nokwaaowej aą najbardziej oddBłone od wiązania peptydowego. 
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Ь) К* 
3 
X 

CH, 

ш 

Rya. 1. Izomery rotacyjne reazty łcw&au glutaminowego 

Rya. 2 Izomery rotacyjne reszty oysteinowej 

170 



TABELA 3 
Stała sprzezanib spin-spin, różnica przaatinipć ohemioznyeh protonów 
A i В oraz populacja rotamarćw a,b,o, dla reszty oystein^waj gluta-

oraz innyoh podobnyoh 

gluta-
tion 
utlanio 
ny 
glvta-
tion 
zraduko 
wany 

oystyna 

oystai-
na[6] 

S-maty-
lo-oys-
tainafd 

pH 

2MDC1 
3.O 
11.35 
DC1 
3.0 
1Z.4 
2MDC1 
12.39 
2MBC1 
3.60 
H.53 
2MDC1 
3.12 
13.13 

^AB 
[Hz] 

14.1 
14.0 
14.0 

13.0 
14.9 
13.5 
14.94 
15.5 
12.44 
15.09 
14.94 
13.44 

9. 
9. 
9. 
6. 
6. 
8. 
8. 
7. 
4 
4 
9 
8 
8 
8 

X 
Э 
50 
30 
76 
3 
3 
1 
08 
90 
.82 
.80 
.40 
.29 
.18 
.09 

[Hzf 
4.00 
4.42 
4.35 
6.3 
6.3 
4.9 
3.84 
4.24 
4.99 
4.90 
3.34 
3.89 
4.06 
3.94 

A,) 
[н 
21 
29 
33 
0 
0 
It 
12 
2O 

5. 
7. 
39. 
9. 
9. 
8. 

AB 

.7 

.8 

.9 

.5 

.7 

.3 
О 
9 
2 
8 
9 
6 

F 

0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

* 

24 
22 
19 
33 
33 
29 
39 
37 
.58 
.59 
.31 
.36 
.36 
.38 

Pb 

0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

63 
61 
65 
33 
33 
50 
50 
48 
.20 
.20 
.62 
.52 
.51 
.50 

0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
O. 
0. 
0. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

13 
17 
16 
33 
33 
21 
11 
15 
.22 
.21 
.07 
.12 
.13 
.12 



V reszcie eysteinowej w glutationie zredukowany* w wysokim 
pH, oraz v glutationie utlenionym w оаДуя zakresie рД największą 
populaoję ma rotamer b, w którym dwie największe grupy funkcyjne 
S* i CO, znajdują sip w pozycji trans. Porównanie danych dla glu¬ 
ta tionu i aminokwasów siarkowych wykazuje, że we wszystkich przy¬ 
padkach w środowisku zasadowym rotamer b ma naj^wiekszą populao— 
ję. Parametr p. jest największy dla oysteiny, ze względu na naj-
ailniejsze oddziaływania dużych i tak samo naładowanyeh grup C00* 
i S*, oraz dla glutationu utlenionego, z powodu dużego ianoucha 
związanego z aiarką. 
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KONCEPCJE ANALIZOWANIA STPUKTUK KOKPLUKSOV' 
GlOBULARNYCH Z ALKOHOL^II 

B. Lubas, И. Sołtysik 
Instytut Chemii i Fizyki Medycznej 
Wydział Farmacji, Śląskiej Akademii Medycznej 
41-200 Sosnowiec, Jagiellońska 4 

Liczne związki chemiczne z niepolamymi ugrupowaniami w cząs¬ 
teczkach są znane jako czynniki denaturujące białka. Szczególnie 
pokaźny materiał doświadczalny zebrano na tenat zmian konforma-
cyjnych zarówno białek globulamych, jak i fibrylamych przy 
działaniu alkoholi, glikoli oraz alkilowych pochodnych mocznika. 
Problemy denaturacji chemicznej białek doczekały się także wni¬ 
kliwych i krytycznych opracowań teoretycznych i przeglądowych 
[1,2,3]. 

Obserwacje destabilizacji struktury białek przy działaniu 
alkoholi świadczą, że efektywność denaturacji alkoholowej wzra¬ 
sta ze wzrostem długości łańcucha alkilowego, maleje ze wzros¬ 
tem rozgałęzienia izomerycznego w cząsteczce alkoholu, a także 
jest dużo większa dla alkoholi w porównaniu z glikolami fłi . 
Liczni autorzy tłumaczą te efekty twoizeniem przez alkohole 
hydrofobowych kompleksów z ugrupowaniami bocznymi aminokwasów, 
co prowadzi do rozluźnienia drgugo- i trzeciorzędowej struktury 
białka. Stałe asocjacji niektórych białek globulamych z alkoho¬ 
lami wyliczono teoretycznie !*4i na podstawie teorii wiązań 
hydrofobowych [5l . 

Poważną lukę w interpretacji mechanizmu destabilizacji białek 
przy działaniu alkoholi powoduje jednak brak dowodów doświadczal¬ 
nych tworzenia hydrofobowych kompleksów alkoholi z białkami. 
Wynika to głównie z faktu, że detekcję kompleksów o niskich 
stałych asocjacji / teoretycznie rzędu 10 - 10** M / jest 
utrudniona lub wręcz niemożliwa przy zastosowaniu takich konwen¬ 
cjonalnych metod badania kampJcksAłmałych ligandów z białkami, 
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jck dializa rowa^'a^owe. lub v.yznaezanie pa:-":?* : ' .:.̂ y..ych 
' Scat chard?.. 
lotychcsas jedynie Brill i in }б] przedstawili bezpośrednie 
i.owody doświadczalne kompleksov/ania metanolu i etanolu z białka:, 
hemowymi. 
Trudności które istnieją już na etapie detekcji słabych kom-

loksów alkohol - białko powodują, że prób ustalenia struktury 
akich kompleksów brak jest w literaturze zupełnie. 
Postanowiliśmy wypełnić istniejącą lukę próbując zastosować 

jo detekcji słabych kompleirów białko - alkohol technikę magnety-
-znefo rezonansu jądrowego. 

Potencjalnie możliwe mechanizmy destabilizacji struktury 
i-iałka przy działaniu alkoholi zilustrowano na rys. 1. 
^proponowane modele hydrofobowych kompieksów /1 A,B/ mogą si^ 
tworzyć p' 4sy ataku alkoholi na wewnątrzcząsteczkowe w^iązania 
hydrofobowe w łańcuchach poiipeptydobrych. 

Celem obecnej pracy jest przedstawienie takich wariantów 
^:sperymentu MRJ,aby z obserwacji zmian w widmach MPJ alkoholi 
- obecności białka można było wnioskować o słuszności któregoś 
.ю wskazanych mechanizmów. 

Podstawą stosowania spektroskopii MPJ w badaniach mechanizmu 
iddziaływan miskocząsteczkowych ligandów z makrocząsteczkami 
iałek jest metoda poszukiwania selektywnych znian w widmach 

* 4J ligandów i białek przy ich wzajemnym oddziaływaniu. 
' eoretyczne podstawy tej metody opracował Jardetzky [7J , a jej 
iezwykła przydatność w ustalaniu struktury ważnych biologiczni^ 
romplć.ksów stanowi już obecnie przedmiot licznych przeglądów i 
rozdziałów książkowych [s-1i] .. 
"U dostarczył informacji o strukturze centrów wiążących wielu 
т î andov; np. śubstratów, inhibitorów i koenzyir.ov? \; ich oddziały-
-..uniach z enzymami [12-14] , baptenów w kompleksach z białkami 
typu przeciwciał [15] oraz leków [16, 17] , hormonów [la], 
barwników (_19̂ , witamin (20] i anastetyków [̂2i} w ich komplek¬ 
sach z białkami transportującymi. 
Metoda MRJ okazała się przydatna również do badania oddziaływań 
słabych w tym hydrofobowych, gdzie obserwowano selektywnie zmiany 
.iedynie w szerokościach połówkov/ych poszczególnych linii liganda. 
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АТАКЙМ4МЕ WłAZAŃ HYDROFOBOWYCH Z WYTWORZE -MEM KOMPLEKSÓW &ALXO-ALKOHOL 
- AIAKOWAME WEWMAYRZCZASTECZKOWYCH 2. wtĄZAŃ WODOROWYCH 
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liys. 1 Potencjalnie ^orlie mcchinizny destabilizacji r.t.nktu-y 
alkoholi. 
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Przedstawiona koncepcja analizowania widm MHJ alkoholi w 
ćci białka oparta jest na założeniu, że podobnie jak zmiany \.-
.idmach MHJ wiążącego się do białka liganda mo?ą informować o 
[.--ehanizmie wiązania, mechanizm energicznej denaturacji białka 
.r.nien znaleźć odzł/ierciedlenie w widnach № J związku denaturu¬ 
jącego. . 

Próby badania oddziaływań związków denaturujących z białkami 
i DNA podjęto przy zastosowaniu magnetycznego rezonansu jądro-
\;ê o jedynie w naszym laboratorium 2̂2J . 

Oddziaływania etanolu z dehydrogenazą badano techniką NRJ 
tylko w aspekcie wiązania enzym - substrat [23} . 

У cytowanych pracach p5-21^ najczęściej stosowano jako bia^.: 
-..̂ .̂ ce alt-vjnin-, su^ovicy bydlęcej /В*ЗД/. Właściwości wiążące 
-'H są najbardziej zbadane dla szeregu ligandów i w serii naszyć 
eksperymentów również stosowaliśmy BSA.. 

Proponov/any schemat eksperymentów przy Badaniach asocjacji 
alkoholi z BSA obejmuje analizc wpływu wzrastającego stężenia 
^.A na szerokości połówkowe sygnałów MBJ dla: 
1. alkoholi jednowodorotlenowych: metanolu, etanolu, izomerów 

propanolu i izomerów butanolu 
2, glikoli - etylenowego i pi-opyle nowych 

Eksperyment z alkoholami jednowodorotlenowymi ma odpowiedzi?' 
na pytanie, jak zależy poszerzenie linii MKJ hydrofobowych 
fragmentów alkoholu w obecności BSA od długości łańcucha alkoho¬ 
lu i od rozgałęzienia izomerycznego, a także czy jest ono sele¬ 
ktywnie silniejsze lub słabsze dla poszczególnych yrup. 
Eksperyment z glikolami miał wyjaśnić kwestię, czy zwiększona 

nożliwośź wytworzenia wiązań wodorowych glikolu z białkami 
wpływa na poszerzenie linii MRJ hydrofobowych fragmentów. 
c;tosnmki molowa alkohol: BSA dobrano w powyższych eksperymentach 
v taki sposób, aby były one rzędu 200 - 4000. 
'takrocząsteczka BSA, białka o ciężarze cząsteczkowym ok. 68 000 
sawiera ok. 600 aminokwasów, więc w naszych eksperymentach na 
każdą resztę aminokwasową w cząsteczce białka przypada 1 -4 
cząsteczek atakującego alkoholu lub glikolu. W warunkach szybkie? 
v/ymiany między сва-steczkami alkoholu związanymi z białkiem i 
bwoboónymi zapewnia to optymalne warunki do analizy poszerzeń 
w linii. 



Wyniki analizy yrsecs"\'.'ia ncctrr.r.a w ^"ii - .c" :; .:-'-
СЭ laborato-iUB! [24} rozpalająca na rozst-syrnircie co do 
struktury labilnych kcmplekpów hycrofobov^rch alkohole - 3.?̂ .. 

l'.' celu dodatkowego potwierdzenia tworzenia ciabych kcile-
ksów hy3.rofobo\'/y?h mieczy B?.':. i aikohclami ioctar.owiono ядт-nw-
-sić, czy związek, który do BSA wiąże sit w sposób specyficzny 
i silny spowoduje zmiany w niespecyficznym wiązaniu alkoholu. 
3o eksperymentów wybrar.o 3wlfonan:ie, wią^scy si? do BSA ze 
stałą asocjacji 1(r M* . 

Vfyniki analiz cos2e-zeń linii alkoholi alifatycznych w ukł?-
izie kor!D?tycyjny!3 sulfonaaid - alkohole - BSA rrzeósta.ia *-se-
fiia z prac w obecnej seii j 25I , potv/ierdzajac**. silne n̂ rufiscr.i-
'-.o'т̂ pleksĉ vania alkoholu dc B?A v obecności ss.-iazanogr sulfonamif 

Prace p?4, 25*) stanowiąc doświadczalną kontynuacj** r^acy 
ciężącej w pełni potwierdzają przydatność techniki HfJ sv uzyFhi-
-aniu informacji o strukturalnych aspektach chcnicznej denatura-
;ji oraz centrów wiążących białek. 
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CHARAKTERYSTYKA ZHAN '.'.' WIDMACH HRJ ALKCHOLI 
TYCZI3YCH I GLIKOLI PRZY ODDZIAŁYWANIACH Z А 
SUROWICY 

M.Sołtysik, I.Leśniewska , B.Lubas 
Instytut Chemii i Fizyki Medycznej 
Wydział Farmacji Śląskiej Akademii Medycznej 
41-200 Sosnowiec, Jagiellońska 4 

Praca jest poświęcona analizie poszerzeń linii LRJ alko¬ 
holi i glikoli w obecności albuminy surowicy,wysokocząstecBkowe-
<**o białka globularnego o silnych właściwościach wiążąsych."'yKiki 
przedstawione w niniejszej pracy stanowią zespół daryeh doświad¬ 
czalnych do rozstrzygnięć pomiędzy potencjalnie możliwyKi Recha-
lizmami destabilizacji struktury białka przy działaniu alkoholi. 

Koncepcje badania denaturacji białek techniką IRJ ([î] 
'.ykorzystano w pracy do śledzenia selektywności w poszerzeniach 
oraz do ustalenia zależności poszerzeń od długości łańcucha al-
rilowego i rozgałęzień izomerycznych cząsteczek alkoholu. 

MATERIAŁ I METODY 

Stosowano albuminę surowicy krwi bydlęcej /BSA/ produk¬ 
cji Biomed WSiS Kraków,której czystość i jednoroność potwierdzo¬ 
no przez elektroforezę aa żelu poliakrynidynowym i chromatogra¬ 
fię kolumnową /SEPHADEX G-100/.Stosowano alkohole o wysokim sto¬ 
pniu czystości :metanol,etanol,propanol-l,propanol-2,butanol-1, 
izobutanol,etandiol,propandiol-1,2 i propandiol-1,3 produkcji 
?OCh a także t-butanol produkcji Reanal Węgry i butanol-2 pro¬ 
dukcji VEB Chemie NDR. 

Białka i alkohole rozpuszczano w DgO /JBJ Świerk / 
o 99,75 % czystości izotopowej,a próbki preparowano bezpośrednia 
przed rejestracją widm.Stężenie alkoholi zachowywano stałe rów¬ 
ne 3% ч/v , a stężenie BSA zmieniano w granicach 0-10 % w/v. 
Widma MRJ rejestrowano na aparaturze Varian ЕЙ&-360 w polu o czę¬ 
stości 60 MHz w temperaturze pokojowej.Jako wzorzec zewnętrzny 
stosowany był TM3. 
Pomiarów szerokości linii dokonywano dla wycinków przemiatania 
60 Hz/30 cm lub 120 Hz/30 cm. 
Preparatykę próbek powtarzano conajmniej 5-krotnie , a rejestra¬ 
cję widma danej próbki również 5-krotnie . 
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Гупз.)3. poriarów szerokości linii przedstawione w pracy stano-
-wią wi^c średnią z 25 pomiarów. 

Г.ТГЖК1 I DYSKUSJA 

Tvpowe zmiany w widmach MRJ alkoholi alifatycznych wywo¬ 
łane 'obecnością albuminy surovd.cy pokazano poprzednio (Vj na 
przykładzie propanoli.Zmiany sprowadzają się do silnego posze¬ 
rzenia poszczególnych linii bez zmiany przesunięć chemicznych 
i stałych sprzężenia.Dla wszystkich badanych alkoholi alifaty¬ 
cznych i ich izomerów obserwowano podobne efekty, przy tym po¬ 
szerzenia były zależne od dXur;ości łe:icucha alkohole i jego гоз-
rałqsienia izomerycznego.Zależności średnich szerokości połówko¬ 
wych lini ?.J?J w'funkcji stężenia 3SA przedstawiono na Bys.1 i? 
V.' przypadku butanolu-1 i butanclu-2 poszerzenia były tak silne 
йе liczbowej analizy szerokości połówkowych rożni, było dokomć 
w zakresie stężeń BSA 0-4 f̂  w/v. 

.'.nalisa wyników sprowadza się do trzech obserwowanych 
efektów,a mianov;icie: 
1.poszerzenia linii w funkcji stężenia BSA wzrastają wraz ze 
wzrostem długości łańcucha alkilowego w cząsteczce alkoholu 

?.w.zrost poszerzenia lini dla różnych grup tego samego alkoho¬ 
lu jest selektywny i zawsze największy dla grup -CHy- lub 
^"H- przylegających do grupy hydroksylowej 

3.wartości poszerzeń sygnałów Naleją dla bardziej rozgałęzio¬ 
nych izomerów. 

Przedstawione powyżej zależności można zilustrować kilkoma przy¬ 
kładano, liczbowymi. 

Dla metanolu przy zmianie stężenia BSA w granicach 0-1 a' 
szerokość połówkowa singletu netylov;ego wzrasta 1,7-krotnie,pod-
czas gdy dla kwartetu Metylenowego etanolu 3,4-krotnie ,a dla 
protonów trypletu metylenowego nropanolu-1 - 3,6 -krotnie.Naj¬ 
silniejszy efekt poszerzenia obserwowano w butanolu-1,dla które-
Kq już 4% stężenie BSA zwiększyło trzykrotnie szerokość trypletu 
metylowego. 

\7 przypadku propanolu-1 maksymalny współczynnik poszerze-
obserwuje się dla sygnałów protonów metylenowych przylegających 
do grupy ОН /3,6/, a najmniejszy /2.0/ dla linii trypletu metylo¬ 
wego. 

Analiza zmian szerokości linii butanoli /Вуз.2/ wykazuje, 
że najmniejszy wzrost szerokości połówkowych jest dla najbardziej 
rozgałęzionego izomeru - t-butanolu,a największy dla linii buta¬ 
nolu-1 /Por.Rys 2 AiD/. 

Zaobserwo-иапе efekty poszerzenia linii hydrofobowych fra-

t8O 



2- PR0R4N0L 3%v/v 
CH-OH 

Rys. 1. Zależności szerokości połówkowych poszczególnych 
linii HRJ alkoholi od stężenia BSA /prezentowane 
wyniki są wartościami-średnimi z 25 pomiarów 
szerokości; zaznaczony błąd przedstawia średnią 
odchyłkę kwadratową/ Igl 
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centów alkcaoli mogą być przypisane unieruchomieniu cząsteczek 
alkoholu przy oddziaływaniach z białkiem,czyli tworzeniu komple¬ 
ksów pomiędzy cząsteczkami alkoholi i hydrofobowymi resztami 
aminokwasów białka.Jednak obserwowane silniejsze poszerzenia 
grup przylegających do grupy -ОН świadczą,iż unieruchomienie tycr 
fragmentów cząsteczek alkoholu jest silniejsze w stosunku do po¬ 
zostałych. Można to przypisać tworzeniu kompleksów hydrofobowych 
z dodatkową stabilizacją poprzez wiązanie wodorowe utworzone 
między fragmentami wiązania peptydowego a atomami wodoru i tlenu 
v grupie hydroksylowej. 

Dla glikoli istnieje potencjalnie większe prawdopodobieńi-
stwo wytworzenia wiązać wodorowych,przeprowadzono więc podobny 
jak dla alkoholi eksperyment obserwacji linii MRJ glikoli w obe¬ 
cności BSA.Wyniki pomiarów szerokości linii dla glikoli przedsta¬ 
wiono na Rys. 3<Jak widać, wzrost szerokości linii glikoli przy 
wzrastającym stężeniu BSA jest znacznie niższy aniżeli dla alko¬ 
holi jednowodorotlenowych o tej samej długości łańcucha.Obserwo¬ 
wany efekt wydaje się świadczyć o drugorzędnej roli wiązania wo¬ 
dorowego w tworzeniu kompleksu białko-alkohol. 

И świetlz naszych wyników hydrofobowe kompleksy miedzy 
resztami aminokwasowymi białka i alifatyczną częścią alkoholu wy¬ 
dają się tym silniejsze im dłuższy jest hydrofobowy fragment al¬ 
koholu i mniejsze rozgałęzienie łancucha.Y/yniki te są zgodne 
z obserwowanymi w literaturze zależnościami efektywności denatu-
racji od długości łańcucha alkilowego i rozgałęzień izomerycznym.. 

Uwzględnienie długości wiązań i kątów skręceń w łańcuchu 
polipeptydowym dowodzi, że dla alkoholi o łańcuchach nie-
rozgałęzionyoh wytworzenie opisanych wiązań hydrofobowych 
i wodorowych jest stereometrycznie możliwe. W przypad&u 
alkoholi rozgałęzionych jest ograniczona zaró.Tło sferyczna 
możliwość ulokowania alkoholu między hydrofobowymi resztami 
aminokwasowymi jak i wytworzenie dodatkowego wiązania wodoro¬ 
wego. Tłumaczy to obserwowane w obecności białka efekt mniej¬ 
szych poszerzeń linii alkoholi rozgałęzionych w porównaniu z 
alkoholami o prostych łańcuchach. 

Przeprowadzone badania destabilizacji struktury białka 
pozwalają wnikliwiej określić istotę oddziaływań hydrofobowych 
w kompleksach BSA - alkohol i będą kontynuowane w badaniach 
denaturacji innych białek i innych substancji denaturujących. 

1.84 
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KOMPETYCJA W WIĄZANIU ALKOHOLI ALIFATYCZNYCH 
I SULFONAMIDÓW DO BIASEK SUROWICY 

M. Sołtysik, D. Libecka, B. Lubas 
Instytut Chemii i Fizyki Medycznej 
Wydział Farmacji Śląskiej Akademii Medycznej 
41-200 Sosnowiec, Jagiellońska 4 

Wzajemny wpływ, który cząsteczki leków, witamin, hormonów 
i innych ligandćw, wywierają na swe wiązanie do makrocząsteczek 
białek, może polegać na jednostronnym lub dwustronnym wypieraniu 
ligandów z centrów'wiążących względnie na tworzeniu kompleksu 
potrójnego o zmien&onych powinowactwach ligandów-do białka. 
Zjawisko wypierania ligandów nosi nazwę kompetycji, jest szeroko 
badane zwłaszcza, w farmakologii molekularnej i poświęcono mu 
ostatnio obszemypr**glsd {.1j oraz modelowe opracowanie teore¬ 
tyczne {[2̂  . 

Technika MRI jest potencjalnie jedną z metod perspektywicz¬ 
nych w badaniach kompetycji* Informacje o charakterze i struktu¬ 
ralnym mechanizmie kompetycji w kilku układach badanych dotąd 
tą techniką {3,4,5J potwierdzają przydatność spektroskopii 
MRJ w badaniach wpływu ligandów na wzajemne wiązanie się do 
białek surowicy. ^ 

Praca naaza jest kontynuacją obserwacji kompetycji w wiąza¬ 
niu alkoholi alifatycznych i leków typu sulfonamidów do albuminy 
surowicy. 

Badanym przedstawicielem sulfonamidów, transportowanych w 
organizmie przez albuminę surowicy, jeat sulfaeetamid. Wiązaniedo BSA 
sulfonamidów jest silne / stała asocjacji-^ 10^ M*^ ^ 7J / 
i specyficzne i było dotąd badane wieloma metodami, w tym także 
techniką MRJ [g . . -

Alkohole alifatyczne znane są jako związki denaturujące 
białka. Tworzenie słabych hydrofobowych kompleksów alkoholu z 
białkiem / atałe asocjacji ̂  10**̂ H / wynika z rozważań 
teoretycznych oraz z obserwacji poszerzeń linii H M w widmach 
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alkoholi w obecności ćlbuniny surowicy. t_8J . 
Postanowiono sprawdzić, czy jednostronny charakter kompety-

cgi w układach sulfacetan:id - BSA - propanole jest zachowany 
w przypadku innych alkoholi szeregu alifatycznego, a także prześle¬ 
dzić badaną kompetycj^ ilościowo w funkcji wzajet^ego stężenia 
ligandów. 

MATERIAŁY I METODY 

Sulfacetaamd /Sigma USA/, albuminę surowicy.bydlęcej BSA 
/Biomed, WSiS Kraków/ i alkohole /POCh/ rozpuszczano w D-0 /IBJ 
Świerk/, a końcowe próbki przygotowywano w seriach zawierających 
roztwory:sulfaoeta^idu/S/,alkoholu /A/,alkoholu z sulfacetamidem 
/A-S/,alkoholu z białkiem /A-B/,su.lf acetamidu z białkiem/A-B/, 
alkoholu i sulfacetamidu z białkiem /A-S-B/.Stężenie BSA wynosi¬ 
ło we wszystkich układach z białkiem 4% w/v. 

Wyniki w układach podwójnych A-B,A-S,S-B stanowiły kontrolę 
dla potrójnego układu kompetycyjnego A-^S-S. 

Metoda pomiarów MRJ była identyczna jak w pracach [6,31 . 

WYNIKI I DYSKUSJA 

Wyostrzenie linii MRJ dla propanoli w układach kompetycyjnych 
w stosunku do silnie poszerzonych w układzie A-B /!ys. 1/ obserwo¬ 
wano również dla metanolu, etanolu,t-butanolu i izobutanolu. 
Nie zaobserwowano natomiast /8ys. 2/ zmian szerokości linii sulfa¬ 
cetamidu w żadnym układzie potrójnym A-S-B względem układu kontrol¬ 
nego B6. Potwierdza to jednostronny charakter kompetycji w układach 
alkohole-sulfacetamid-BSA. 

Dla szczegółowego opisu ilościowego wypierania alkoholu przez 
sulf acetamid wprowadzono współczynniki poszerzeń Wb Y, 2<ti! analizo-
wano je we wszystkich badanych układach. Obliczoną średnią wartość 
współczynników poszerzeń dla analizowanych linii alkoholi zebrano 
w tabeli 1. Jak widać wartości współczynnika Z dla wszystkich 

ta? 
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3% 
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STĘŻEME SULFACETAMtOU w [mM ) 

STOSUNEK MOLOWY SULFACETAMtOł ALKOHOL 

Z AO5 0.1 0.15 0.2 

1.0 

Л.- 3 % propanot 
A — łryptłt Ch^tOH) 
* — muttłptłł CH^ 
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Ry*. 3 ZałeżHOŚó wzglę<Łnysh poszerzeń li*ii MRJ izopropaAciu /I/ i proptuolu /II/ 
od stężenia łulfMetamidu n n^ł&dżic ksmpłtywyJHył A-B-S /wtężaRił BSA 4% ; 
linie prołtł obiazują warteści рожжжшжп у w ukłfłałh kontBolnyth/ 



1.4ZLl3d** po&zerzemia liaifMRJ alkoholi w ukiadach 
А-Д /w/,A-S /y/ i komp*ty*yj*y* A-S-Й /z/; ttężtnl* 
BSA i łulfHCłta^iłu *Ap*wi***ie 3% v/v,4?b w/v,i?5 aM 

) WZor Alkohol 

сн^-он 
OH^-CH -uH 
CH^-CH-CHg-OH 

CH-t ̂  
CH-- 0 - ОЯ 

Metanol 
Etanol 

' Izo-ButHnol 

t-Butanol 

1,389 
1,798 

1,795 

1,5 

CH^CUg-CHp-OH 

CH,-CH-CH-
OH 

Propanol-1 }1,360 

Propanol-2 {1,390 ł 

Y 

1,067 
1,018 

0,982 

1,263 

0,971 

1,048 

Z 
-.——-1 

1,078 
1,310 

1,118 

1,096 

1,082 

1.051 

d-

,647 {1,064 

2,333{O,912 

Y 
i. 

,O18!O,977 

1,514{1,OO7 

Д 

1,365 

1,173 

1,250 

1,041 

CH lub CH 

W { Y 
.—-łi—..-....—L 

1,574 

2,159 

1,0 

0,94 

,—**<-——j 

1,245 

—-t 

Wyniki są średnią 10 pomiarów szerokości połówkowych linii MiJ. 
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alkoholi są w obecności 75 вК sulfacetaniidu bliskie jedności. 
Wydaje się, ż? wynik ten świadczy, iż alkohole są w tyci: warun¬ 
kach całkowicie wpar-ce przez sulfacetamid z miejsc wiązania 
do BSA. 

Dla określenia aaleśności iloźcicwych w m.-alriciiiu al^-h^l'; 
—чет sulfhC5i.&n-d rrz^badanc ssc?-sf:łovc układy s rrcnanole^:—'t 
i ргарало1еж-5 przy srężeniu .sulfacetamidu 5-100 я^'. 
луз. 3 przedstawia zależności wartości współczynnika S 
w fŝ nJtcji stężenia s^fa.ce4iEidu. Hożna zauważyć, że propaxcl-1 
lest całkowicie wypsrty przez sulfacebamić o STężeniu 50пй-1, а 
pr^peLno.1-2 rrsez sulfacetsmid o stężeniu 2C зК. Potwierdza to 
3odatkov.'c przedstawioną v.* pr&cy ([8] tezę т silniejszym wiąza¬ 
niu przez bihłko rropa^clu-T v porównaniu z *ropar.olec-2. 

P^o-nonowary nicdel tłumaczący obserwowana jednostronna хои*"-
tyoję w układać)! A-S-3 ?brazuje łłys. 4 . 
**ys. 4A przedstawia fragment mclekuły białka, ^есз' w rczf.^crz^ 
obecny lies-; alkohol, rys. 46 centrum aktywne białka, v któryż 
została unieruchomiona cзąstsc^ka sulfacetamiću.-Wiązane pro-
wtLÓzi najprawdcpodobniej ćo zr.ian w drugc- i trzeciorzędowej 
strukturze białka *L ccraniczenia dostępności ugrupowań hydrc-
foMwych białka dla cząstecsek alkcholi /rys. 4c/. Cząsteczki 
alkoholu w ilości ^00 ri'? nie vn*dają 3ię mieć istotnego wpływu 
na specyficzne wiazs-nie sulfacetaKićt; do BSA. Jednostronny 
charakter wypierania wszystkich alkcholi przez sulfacetasid 
w/daje sie świadczyć, że wiązanie aikrhclu przez BSA jest 
słsb^ i nie specyficzne. Natoniast b̂ .̂Ł̂ ; dezaktywacji A' obecno¬ 
ści cząsteczek alkoholi o różnych dłu.ościach łańcucha i konfi¬ 
guracji przestrzennej/ centrują aktywnego BSA dla wiązania 
sulfo'.amidcw może świadczyć o większej oporności fragmentów 
łańcuchćw polipeptydo-.vych tworzących centrum wiążące białek 
ns chemiczną denaturację. 
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WPŁYW ROZPUSZCZALNIKÓW NA Я1ЕМА M M KOLCHICYNY I KOLCHICEINY 

A. Sułkowska, B. Lubaa 
Instytut Chemii i Fizyki Medycznej 
łydzŁał Farmacji Śląskiej Akadeaii Medycznej 
41-200 Sosnowiec ,Jagiellońaka 4 

Informacje o strukturze,etanach konformaeyjnyeh i własno¬ 
ściach wiążących wielu związków biologicznie aktywnych wynika¬ 
ją z widm MRJ zalerzonych zarówno w roztworach wodnych,jak i 
w różnych rozpuazezalnikach organicznych. 

Dla kolchieyny - aibaloida o ailnych wławnościach antyxtito-
tycznyeh oraz jłj ажtabelit6w cbaraktHryetyka widH MRJ jeat 
dotąd niepełna ^1,2,3,4) . 

Praca niniejsza prezentuje porównanie wid* protonowego MRJ 
kolchieyny /Rys.1.1/ i kolehie#iny /Hya.I.H/ -**tabolitM kol-
ehicyny w układach * in vitro " symulujących reakcje okayda-
tywne w mikrosomach wątroby. 

Zdeuteryzowane rozpuzzezalniki wybrane do enalis- с D 
, . ^ 6 

CDC1 ,CH OD, D 0,ED ł CO i ДМЭО-d pokrywają duży жакгеа жо-
3 3 2 ^ 3*2 6 

aentów dipolowych i stałych dielektrycznych oraz zdolności 
protonodonorowyeh /CDC1 / i protonoakeeptorowych /ДМЗО-d / 

3 6 
przy tworzeniu wiązań wodorowych. 

Dla kolehiceiny ałaba rotpuzzezalno^d w wodzie i benzenie 
nie pozwala na pełną analizę *id* w tych rospłłłzezalaikaeh. 
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Widm* kolehieyny w D 0 i ieh zaleznosź od pH ЬеДа publikowane 

oddzielnie. 
MATBHIAŁY I МВЮВГ 

Stosowano kolehieyne firmy ИИЖА А6 /R?H/ oraz zdeuteryzowa 
ne rozpuszezalnlki o wysokim atopniu ezyatoaci izotopowej. 

fira:D O-Hquid Carbonic Diviaion,San 
2 

California, /PSA/,eh3,orofor№-d,benzen-d ,dwuaetyloaHlfotlenek-d 
6 6 

aeaton-d -Merck Sharp and Do№e,KirUand,Quebac/Xanads/,awtanol 
6 

/CH OB/-InatytHt cnełii Organicznej TAH,Warazawa,DCl/20%/ i 
3 

NaCĄ/40%/-Bio-Rad Lbs, California/PS4/. 
Kolehieeinq otrzyetano z kolehleyny na drodze twasowej hydro-

*llzy wg. aetody opracowanej przez Modelli i Vereellone ^5] . 
Stężenie preparowanych bezpośrednio przed pomiare* wldł 

MHJ ргбЬек wynoelło zwykle 0.1 łl.Dla ałabo rozpuazezalnej w 
benzenie koichieeiny wykorzyatano roztwór naayeony o atęzeniu 
około 0.05 M. 
łtdła MRJ rejeatrowano na aparaturze Varian Ж-360 w polu o 

o 
ezęatoaci rezonanaowej 60 MHz w teaperatarze oicoło 25 C.Jako 
wzorzec zewnętrzny stosowano roztwór m s * CHC1 . 

3 
Nie zauważano zmian w widmach MRf badanych roztworów po kilku¬ 
dniowym przechowywania ich w temperaturze 4 C,z wyjątkiem zantku 
sygnałów -ЖН- apowodowanego wymianą protonu na deuteron. 
Т Я Ш 1 I DYSKUSJA 
Wartości przesunięć chemicznych sygnałów protonów kolehieyny i 



Kolchlceiny w różnyeh rozpuazezalnlkach zebrano w Tabtli 4 ̂  
Różnice miedzy widmem kolehieyny i kolehieeiny w tym aamym rozpu 
szezalniku stwierdzona * zakresie aromatyeznyłtbpokazano na Rya.I 
przyporządkowania linii widmowych dla kolehieyny i kolehieeiny 
dokonano na podstawi* publikowanych juz widm w ĆDC1-pjplrydyaia 
^ i kwasie trójflMorooetowya^^ a także widu dla lu*ino*olehley-
ny w rozpuszczalnikach organicznych^,^. 

Sygnały MRJ dla kolehiceiny przyporządkowano ртжж* analogie, 
do widm kolehicyny. 

Ogdlny wygląd aromatycznej ez^eei widm kolehieyny 1 kolchieeiny 
jeat podobny we wszyłtkleh rozpuazezalnikaeh z wyjątkiem widma 
kolehieyny w таз-dg,gdzie dwa wewnętrzne piki dubleta AB dla 
H-11 1 H-12 wydają aie zlewać w jeden pik przy 7.06 ppm. 

Z porównania widm MBJ kolehieyny i kolcniceiny /Tabela Ij 
Rya.I/ wynika,ze protony należące do pierścienia tropolonowego 
tj.ainglet И-8 i dwa dublety B-H i H-12 dla kolehieeiny aą w 

stosunku do kolehieyny eilnie przeauniete w atrone, nizazego pola, 
podczaz gdy aygnał protonu aromatycznego H-4 zachowuje te aamą 
pozycje w obu związkach wa wazyatklch rozpuazezalnikaeh, a w 
przesunięciach chemicznych dla protonów alifatycznych tyeh dwćeh 
alkaloidów obaerwuje ai* zmiany niewielkie. 
Należy podkreślić,ze we wazystkieh rozpuazezalnikaeh zachowana 
została warto a' stałej sprzężenia J^zardwno dla dubletu -ЖН-
jak 1 dubletów B-ц i H-12, ł wyjątkiem przypadku mso-d . 

6 



Tabela 1. Wpływ rozpuszczalnika na pozycje* sygnałów MHJ 
Maksymalne odchylenie +, 0.02 ppm 

dla kf))c!ii<?etny(![) 

' TIE*;SCIEN A 
:CH^0-1 ;OH-0-2 

11 
^ 6 1 

n CDCl- ^ 
11 

CII^OD у ' 

.[c^coj-
! ii 
,DMSO ^ 

2.80 : 
2.63 i 
3-70 _ 

..3..69. . 
3.23 
3.24 
3.07 
3.09 

,3.47 
3.5Ó 

3.20 

3.18 

4.01 

4.01 

3.66 

3.66 

3.35 

3.37 

i 3.78 

'. 3*.79 

; cH-o-3 

i 3.03 

; 2.80 

; 3.98 

:.3^9^ . 

' 3.55 

: 3.56 

3.32 

; 3.33 

;з.7з 
;3.75 

; н-4 
' Prak 
! 5.65 
: 6.65 
' 6.63 
: 6.42 
' 6.42 
'. 6.25 
6.26 

' 6.76 
; 6.74 

i PIERŚCIEŃ В 

sygnałów ze 
: 1.3-1.8 
. 1.6-2.8 
;_ 1.8-2.7 
! multi.plety 

względu na { 
!4.40 ; 8.55 
:4.6O ; Я.71 
i.4.70 [_B.45 
nałożoi- с 

!fnał protonów 
, metyloy/ych 
rozpuszczą* 
nika 
; 1.6-2.3 
. 1.7-2.3 

^4.00 
J3.9 
,4.30 

с 
с 

7.*i8 
8. ГО 

,4.3 a.57 

-NHCOCH 
i Р1ЕНЗС1ИЙ 
. H-8 :H-11, 

9łabą rozpuszczalność 
1.37 
2.OR 
2.05 

' 1.63 
; 1.63 
< 1.38 
! 1.37 
; 1.81 
; 1.78 

: 7.63: 
7.72] 

. Y.73: 
7.17 
7.10 
i 7.02 
l^.h^ 
;7.31 
'7.13 

5.60 
7.40 
6.99 
6.93 
6.84 
6.70 
6.47 
7.10 

7 

;6 
;7 
'7 
i7 
7 
.7 
!б 
'7 

" " к 
,62 ' 
.73 ! 
.46 _, 
.28 
.14 
.03 
.74 
.38 

.06^ 

CH 0 10 } 
- { 
3.27 } 

4.Ю } 
- } 

З.Ю ] 
- j 

?.4? { 
- ] 

3.B5 ! 

* wartości średnie wyników <31a cnnajmniej trzech ))iezaloń)He prep^rowanycn próbek A 1-7 
rejestracji wid")a dla danej próbki 

a/ multiplet 
b/ centrum dubletu AB, J^^ <31.ч -NH- = 6.5 Hz ; J.^ dla 4-11, H-12 = 1 1 , 5 Hz 
c/ 7:anik sygnału ие względu na wyini-mę łt-*-D 
d/ pny.ycja nałożonych wewnętrznych p i M w dwóch duhlf-t:ów 4-11 j H!2 ; pr-zycjn sygnałów 



К R = -ОН (KoLOl.t5f.VA) 

Rys. 1. Ilustracja różnic v zakresie aromatycznym vidma KRI dla protonó kolchicyny /widmo niższe I/ i kolchieeiny /widmo wyższe II/. Rozpuszczalniki - jak podano na rysunkach. Wartości przesunięć chemicznych w ppn zanieszczono w tablicy 1 



Sugeruje to ,że konformacja kolehicyny i kolehieeiny pozostaje 

niezmieniona w każdym z tych rozpuszczalników. 
Największe wartości przesunięć chemicznych obserwowano dla 

wszystkich protonów kolehicyny i kolehieeiny w CDd /Tabela I/. 
W widmie kolehicyny w C.-D,. zaobserwowano bardzo silne ргж sunięcia 
w stronę wyższego pola w stosunku do widma w CDCl^. 
йе wszystkich rozpuszczalnikach polarnych pozycje poszczególnych 
pików położone są przy wyższych polach względem pozycji w CDCl^, 
a przy niższych polach względem pozycji w CgD . 
Wartości przesunięć chemicznych dla kolehieyny zwiększają się w 
kolejności: 

przy czym zależność ta jest zachowana zarówno dla protonów metoksy 
lowyeh,acetamtdowych, jak i dla aromatycznych H-ł,H-II oraz H-12. 
Jedynie dla H-8 kolejność ta jest zaburzona,choć w kolchlcetnie 
nie zmienia się ona w stosunku do /I/. 

Podobna jak w /I/ kolejność zwiększania wartości ó̂  jest 
zachowana dla kolehieetny w przypadku protonów metoksylowych.aeeła 
mldowyeh i aromatycznych H-4,H-8 oraz H-12. 
Natomiast podstawienie grupy -ОН w miejsce grupy tcetoksylowej przy 

C-10 odbija Bię tak silnie na ekranowaniu protonów w pozycji И-Н, 
że dla nich w kolchiceinie obserwujemy zależność: 

Ш30 ^ CDCl^ ^ ( c o ) CO < CH^OD /2/ 
Istotne zmiany w magnetycznym przesłanianiu poszczególnych 

ZOO 



fragmentów cząsteczki kolehicyny i kolchicetny ж różnych rozpu 
szczalnlkach pozwalają przypuszczać,że oddziaływania cząsteczek 
alkaloidu z cząsteczkami rozpuszczalnika o rói:weh własnościach 
powodują zmiany w typach kompleksów międzycząsteczkowych. 
Możliwość występowania oddziaływań typu?-^*,dipolowyeh-dipclo-
wych oraz wytworzenia wiązań wodorowych tłumaczy uzyskane efekty. 
Międzycząsteczicowe kompleksy typu ̂ -% są przede wszystkim możliwe 
dla alkaloidu rozpuszczonego w benzenie, a w mniejszym stopniu-
- w acetonie.Istnienie ich może tłumaczyć silne przesunięcie aro¬ 
matycznych ptkó*w koloni cyny w tych rozpuszczalnikach w kierunku 
wyższych pól. 
Można przypuszczać także,że wkład elektronów pierścienia w two¬ 

rzenie sis miedzycząsteczkowego kompleksu zwiększy efekt przesła¬ 
niania grłtp metokBylowych piwrseienia aromatycznego kolehicyny , 
eo właśnie zaobserwowano. 

Oddziaływania dlpolowo-dipolowa mo^ą wystąpić między cząstecz¬ 
kami alkaloidów a cząsteczkami rozpuszczalników polarnych.W przypadku 
ЛМЭО 1 CDC1 zdolności protonoakceptorowe i protonodonorowe rozpusz 
ezalnlka powodują zwiększanie udziału kompleksów z wiązaniem wodo¬ 
rowym, co silnie przesuwa sygnały protonów kolchieyny ku niższym 
polom; 

L I T E R A T U R A 
I.De-Xaroff V.,Hathle F. Bull.Soc.Chim. ̂ _ ,IMI /1965/ 2.Rlcca G.S. Danieli B. 6az.Chim.Ital.g3, 133/1969/ 3.Chapman O.Ł.Smith H.6. J.Am.Chwm.Soe. Д? ,391ł /1961/ ł.Chapman O.L.Snlth H.G.King R.ł. J.Am.chem^Soc.§3,803/1963/ 5.Modelli R.Vercellone A. 11 Famaco -Bi.Se.IO,877/1955/ 
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O MAGNETYCZNYM EKRANOWANIU PROTONÓW W KRYSZTALE KWASU 

MALONOWEGO 

S.Sagnowaki? U.Haeberlen?* S.Aravamudhan** 

* Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków 
** Institut fłr medizlnische forachang, Heidelberg. 
Metodą wieloinpulaową wysokiej zdolności rozdzielczej w 

ciMach stałych przebadano kryształ kwasu malonowego wyzna¬ 
czając tensory ekranowania dla czterech nierćwnoważnych mag¬ 
netycznie protonów w drobinie CHgtCOOH)^. 

Pomiary przeprowadzono na spektrometrze SXP-iOO firmy 
Bruker odpowiednio przystosowanym do pomiarów na protonach. 
Zdolność rozdzielcza spektrometru była lepsza niż 2 ppm. 
Rys.l. przedstawia drobinę kwasu malonowego. W krysztale są¬ 
siadujące drobiny łączą się poprzez wiązania wodorowe w dłu¬ 
gie łańcuchy iormując przy tym kwazipłaszczyzny utworzone z 
grup karboksylowych sąsiadujących drobin. Trójskośna komór¬ 
ka elementarna zawiera dwie drobiny CH^tCOOHlg, które zwią-. 
zane są operacją środka inwersji. Z tego powodu spośród ośts 
miu nierównoważnych krystalograłicznie protonów tylko cztery, 
należące do jednej drobiny, są nierównóważne magnetycznie. 
Dlatego też w widmie wysokiej zdolności rozdzielczej obserwu¬ 
jemy conajwyżej cztery linie rezonansowe. Rys.2. przedstawia 
niektóre otrzymane w doświadczeniu widma. 

Eksperyment przeprowadzono wykonując pomiar zależności 
położenia (względem kulistej próbki TMS) poszczególnych li¬ 
nii w widmie przy obrocie próbki w polu magnetycznym wokół 
trzech wzajemnie prostopadłych osi oznaczonych na rys.i. -
X,Y,Z. Rys.3. pokazuje otrzymane zależności kątowe. Punkty 
odpowiadają doświadczalnie znalezionym położeniom linii, 
linie ciągłe przedstawiają dopasowane przez komputer krzywe 
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teoretyczne dace zależnością funkcyjną /1/: 

С - A + B3ina<& + Ccos2<& 

gdzie A,B,C - stałe wyrażające się poprzez składowe główne 
tenaora ekranowania 6* ł O*yy, № oraz 
kąty Еи1егаФ,0у^' określające orientację 
tensora ekranowania względem układu osi X,Y,Z 

V - jest kątem azymutalnym określającym orientac¬ 
ję kryształu względem zewnętrznego pola magne¬ 
tycznego H . 

Tabela I podaje wartości С , Cyył С , Ф , 6, Y dla 
czterech badanych protonów odpowiadające najlepszemu dopa¬ 
sowaniu. 

Szczegółowa publikacja pracy ukaże sif w 1977 r. w czaso¬ 
piśmie Journal of Magnetic Resonance. 
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BADANIE EKRANOWANIA JĄDER ^ N a у JONOWYM KRYSZTALE 
AZOTANU SODOWEGO 

S. Sagnowski, Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków 

Badania przesunięć chemicznych w kryształach jonowych 
wykazały w niektórych przypadkach istnienie niezerowego przy¬ 
czynku paramagnetycznego ekranowania /i,2/. Wskazuje to na 
Odchylenia struktur od idealnie jonowych. Według Hondo i Ya-
Eashita /3/ źródłem tego mogą być trzy zjawiska: i/ zachodze-
pie na siebie jonów w wyniku ciasnego upakowania w sieci kry¬ 
stalicznej (tzw. overlap), 2/ deformacja jonów w wyniku dzia¬ 
łania lokalnych pól elektrostatycznych, 3/ niewielki transfer 
ładunku pomiędzy dodatnimi i ujemnymi jonami dający w rezul¬ 
tacie częściową walencyjność wiązań. 

Dotychczasowe dane eksperymentalne dotyczące przesunięć 
Chemicznych na jądrach sodu w kryształach są nieliczne /4/, 
Й do tego nie dają one żadnych informacji o anizotropii ekra¬ 
nowania jąder sodu, gdyż dotyczą tylko kłyształów o symetrii 
Lubieżnej, przy której anizotropia ekranowania nie występuje. 
W związku z tym wydaje się celowym badanie kryształów, w któ¬ 
rych jon sodu zajmuje pozycję o niższej symetrii. 

W niniejszej pracy przedstawiam wyniki pomiarów i obli-
e%eń uzyskane dla kryształu NaNOp o strukturze romboedrycznej 
йУе. W tym przypadku jony Na* znajdują się na inwersyjnej 
oei Cg (rys.i). Taka symetria otoczenia jonu dopuszcza wystą¬ 
pienie anizotropii ekranowania. 

Jądro sodu Na posiada spin 1=3/2. W związku z tym je-
ga kwadrupolowy moment elektryczny jest różny od zera. Panie-
fez spodziewana anizotropia ekranowana jest niewielka, obser¬ 
wacja jej poprzez wpływ na widmo w próbce polikrystalicznej 
aa tle poszerzenia kwadrupolowego jest niemożliwa. Dlatege 
twż użyto w badaniach monokryształu. W eksperymencie obserwo¬ 
wano zależność kątową położenia linii centralnej trypletu. 
Zależność ta jest złożeniem efektu oddziaływania kwadrupolo-
y$go drugiego rzędu oraz anizotropii ekranowania. Dla krysz¬ 
tału NaNOg tensor gradientu pola elektrycznego w miejscu jąd-
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№N0, 

Rys.t 

ra sodu jest osiowo-symetryezny z osią symetrii wzdłuż trzy¬ 
krotnej osi C- /5/. Podobną symetrię'można przewidzieć dla 
tensora ekranowania. W związku z tym zależność kątowa poło¬ 
żenia centralnej linii widma przy obrocie wokół osi prosto¬ 
padłej do osi C- oraz do zewnętrznego pola magnetycznego H 
powinna mieć charakter /6,7/ 

gdzie C^ = g 
^ C = Уц - O^ - anizotropia ekranowania 
ДГ)] - wartość stałej ekranowania wzdłuż osi symetrii 
6]^- wartość stałej ekranowania w kierunku prostopa¬ 

dłym do osi symetrii 
e qQ/h - stała oddziaływania kwadrupo?^wego t 

f - częstość rezonansowa w eksperymencie 
0 - zmienny w eksperymencie kąt pomiędzy osią C-a 

kierunkiem pola H 
Pomiary wykonano na standartowym spektrometrze do szero 

kich linii z podwójną modulacją i detekcją fazocz!'łą. 
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Rys.2. pokazuje otrzymaną w doświadczeniu zależność. Linia 
ciągła przedstawia krzywą teoretyczną z równania Ш dopa-

To аз ж <**! 

Rya.2 

sowaną do punktów doświadczalnych metodą najmniejszych kwa¬ 
dratów. Parametrami dopasowania były ф \ i A V . Dla naj¬ \ 
lepszego dopasowania otrzymano wartości С = -3.1+О.З ppm, 

= -0.4+0.8 ppm względem rozcieńczonego roztworu wod¬ 
nego NaOH ̂  Wykorzystując te wyniki obliczamy б"ц =-3.3+0.7 
ppm, O*j, =-2.9+0.7 ppm, C*gp=-3.0+0.7 ppm. 

W celu porównania wyników doświadczalnych z teorią 
obliczono na podstawie teorii Ramsey*a /8/ składowe tenso¬ 
ra ekranowania przy założeniu, że w krysztale azotanu sodo¬ 
wego nia ma transferu ładunku między jonami Na* а ЙОГ. Za¬ 
łożenie to jest spełnione, gdyż jak wykazały badania sta¬ 
łej oddziaływania kwadrupolowego dla jądra sodu /9/, ładu-

* W rozcieńczonym roztworze wodnym NaOH jony sodu możemy 
uważać za swobodne. Ekranowanie jąder sodu w tym przypadku 
jest czysto diamagnetyczne a więc nie zawiera przyczynku 
paramegnetycznego wynikającego z usytuowania jonu w sieci 
krystalicznej. Dłetego też pomiar przesunięć chemicznych 
dla kryształu względem takiego źródła odniesienia daje od 
razu szukany wkłsa ekranowania paramagnetycznego. 
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тек jonu Na* w tym krysztale jest +e. Wobec tego w oblicze 
niach uwzględniany jedynie dwa pierwsze, spośród trzech wy¬ 
mienionych na wstępie źródeł ekranowania paramagnetycznego 
overlap i deformację elektrostatyczną. 

Według teorii Ramsey'a/8/ przyczynek paramagnetyczny 
tensora ekranowania wyraża się: 

gdzie A - średnia energia wzbudzenia elektronowego 
ô  - stała struktury nadsubtelnej 
4 - wektor momentu pędu względem rozważanego jądra 
г - wektor wodzący elektronu 
Tl[ - funkcja falowa j-tego elektronu 

Dla obliczenia przyczynku pochodzącego od overlapu stosu¬ 
jemy przybliżenie zaproponowane przez Kondo i Yamashita /3/, 
polegające na uwzględnieniu w obliczeniach tylko jądra cen¬ 
tralnego i jego najbliższych sąsiadów. W przypadku azotanu 

Rys.3 
sodowego jonem centralnym jest tm Na* z sześcioma elektro¬ 
nami walencyjnymi (powłoki ls nie uwzględniamy, gdyż te ja¬ 
ko najbardziej wewnętrzne nie ulegają deformacji). Jon so¬ 
du ma sześciu najbliższych sąsiadów, którymi są atomy tle¬ 
nu 0 ,...0- trys.3.). Mamy zatem 28 nieortogonalnych funk¬ 
cji falowych: <^2g(Na*), 3 funkcje 4*2 (Na*), 6 funkcji 
4*2s^i^' 18 funkcji *&2p^°i^* Postaci analityczne tych 

funkcji dane są w literaturze /10/. Poddając je procedurze 
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ortogonalizacji /ii/ otrzymujemy 28 ortogonalnych funkcji 

1 
gdzie S jest macierzą całek wymiany toverlapow) S..= 
Ze względu na małe wartości całek wymiany rozwinięcie (3) 
юойпа było urwać na drugim członie przybliżenia. 
Podstawiając (3) do (2) otrzy^ ;-j6.ny wyrażenie na składo-
we tensora ekranowania Ф*^ w funkcji overlapow S,. oraz 
całek typu ^Ф^Ии*МФц^5 R,. , a także kątów biegunowych 

<^. i tp. określających orientację wektorów C, łączących 
jądro centralne Na z jądrami poszczególnych atomów tlenu 
0^. V naszym przypadku iP,= Vg= 1/̂ = i/ , V^= ^c= *̂ *6= 

° - ^ , < f ^ = 0 " , 4 * 2 = 1 2 " ° ' < Р з ° ^ 
Ostatecznie n& składową €̂ ,м tensora ekranowania otrzymu¬ 
jemy wyrażenie: 

gdzie U = U 

W^= W = 3(cos^+ i) 
W = 6 a i n ^ 

a wskaźniki &, С V dla całek wymiany oznaczają od¬ 
powiednio: s - funkcje typu s, H* - funkcje typu p z osią 
symetrii w kierunku wektora ^ , T - funkcje typu p z osią 
symetrii prostopadłą do ^ ; pierwszy wskaźnik oznacza zaw¬ 
sze funkcję atomu tlenu; np. S^ g ^ 2 n ^ ' ^ 2 s ^ ^ ^ 
Podobne konwencje stosują się do całek Вдь. 

2łl 



Anizotropia ekranowania dana jest wówczas: 

- 1)(5S„R„- S^Rg, 

Całki S.^ i R.^ były liczone metodą "м--funkcji" Lowdina 
/ii/* Ostateczne rezultaty obliczeń podane są w drugiej 
kolumnie Tabeli 1. Warto zwrócić uwagę na fakt, że kąt 
V* = 54.09° w przypadku kryształu NaNOg ша wartość blis¬ 

ką kąta magicznego dla którego wyrażenie (3cos v*-i) jest 
zerem. Stąd ardzo mała wartość anizotropii ekranowania 
zgodna z wynikiem eksperymentu. 

Dla uwzględnienia efektu deformacji elektrostatycznej 
powłok elektronowych jonu sodu rozwińmy na szereg potęg r 
(patrz rys.4.) energię oddziaływania elektronu z ładunkiem 
zewnętrznym e. 

.Mtbtn 

+ ̂  p.(cose) + .. J R^ ^ J 

Uwzględnienie pierwszych trzech członów rozwinięcia jest 
tu dostatecznie dobrym przybliżeniem (dla kryształu NaNO-
odległość R pomiędzy Na a najbliższym tlenem wynosi 
2.388 A ) . 
Sumowanie po sześciu najbliższych sąsiadach jonu sodu 
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średniuje do zera pierwsze dwa człony dając jako ntezero-
wy człon proporcjonalny do r . Przyjmując to oddziaływanie 
jako małe zaburzenie obliczany metodą rachunku zaburzeń 
poprawki do czterech elektronowych funkcji falowych swobod 
nego jonuNa+- t g g , T*2p ' ^ ^ 
Nowe funkcje otrzymujemy w postaci: 

gdzie 

Widać, że rozważane zaburzenie elektrostatyczne powoduje 
powstawanie wzbudzeń typu 2s—*d, 2p — * f , 2p ̂ — -p. 
Funkcje radialne R., R-, R można obliczyć metodą wariacyj 
ną. Dla przypadku jonu sodu są one dane w postaci anali¬ 
tycznej /12/. Wstawiając (6) do (4) otrzymujemy na tensor 
ekranowania wyrażenie 

gdzie 

a po obliczeniach odpowiednich całek otrzymujeny wartości 
liczbowe с*-,- " ^yy = 0.0007 ppm, c*^ = 0. 
A więc w przypadku jądra sodu w krysztale NaNO- deformacja 



elektrostatyczna powłok elektronowych daje do ekranowania 
wkład zaniedbywalay. 

W Tabeli I podane jest porównanie ostatecznych wyni¬ 
ków teorii z eksperymentem. 
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ЛИЖИ MOMENT UNII PROTONOWEGO REZONANSU MAGNETYCZNEGO 
W PARAMAGNETYCZNYM MONOKRYSZTALE /NH./.Mn./SO./-

4 2 2 4 3 
J.Kapturozak, Z.Pająk 

Zakład Radiospektroekopii, Inatytut Fizyki, UAM, Poznać 

Do związków o strukturze langbeinitu /grupa przestrzenna 
P2^3/ należą między innymi paramagnetyczne aiarczany o wzorze 
/NH / Met*7S0 /-, gdzie M e ^ stanowią jony metali przejścio¬ 
wych - Mn**, Fe**, Co^^, Ni^*^. Za własności magnetyczne tych 
jonów odpowiedzialne aą elektrony stopniowo wypełnianej podpo-
włoki 3d. 

Z grupy związków typu langbeinitu badano do tej pory meto¬ 
dą jądrowego rezonansu magnetycznego tylko diama&aetyczny siar¬ 
czan amonowo-kadmowy /NH./ Cdp/SO./- [1,2,3,4], ferroelektryk 
o stałej siecioł^2 ая10,350 X oraz paramagnetyczny siarczan amo-
nowo-manganawy /NH/-Mng/SO/-C5,6], o stałej sieciowej 
a-10,192 X. Linia JRM protonów związku diamagnetyeznego w za¬ 
kresie temperatur 1,8 К - 300 К jest wąska wskutek izotropo¬ 
wej reorientacji grup NH^ С 1,2]. Badania polikrystalicznego 
związku paramagnetycznego w zakresie temperatur od 77 К do 463 К 
wykazały, że charakter zależności drugiego momentu linii JRM od 
temperatury f5] jak i od koncentracji jonów paramagnetycznych [б] 
jest zgodny z teoretycznymi obliczeniami Kroona [7ł* Jednakże 
na ich podstawie nie można ilościowo wytłumaczyć obserwowanej 
w temperaturze pokojowej wartości drugiego momentu /8 Gs / dzie-

2 8ięciokrotnie większej od momentu związku diamagnetyeznego /0,86a /. 
Celem wyjaśnienia tego problemu wykonatJ pomiary drugiego 

momentu linii JRM dla protonów paramagnetycznego monokryształu 
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Pokonując znaczne trudności eksperymentalne wyhodowano mo¬ 
nokryształ o objętości około 0,25 cm przez bardzo wolne odpa¬ 
rowywanie wodnego roztwom siarczanów amonu i manganu w stosunku 
stechiometrycznym 1:2 w temperaturze 85°C Widma jądrowego re¬ 
zonansu magnetycznego protonów monokryształu rejestrowano w tempe¬ 
raturze pokojowej za pomocą spektrometru azerokich linii RYa 2301 
/ZSRR/ pracującego przy częstości V =40,48 MHz. 
Zależność drugiego momentu linii JRM od orientacji monokryształu 
w polu H przedstawiono na rys.1. 

0° 20* 40* 60* НО* (00* МО* 140* (60* 480* 

Rys.1. Brugi moment linii JRM 
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w funkcji orienta¬ 
cji monokryształu w zewnętrznym polu В . Linią ciągłą 
oznaczono przebieg teoretyczny 



Drugi moment linii rezonansowej paramagnetycznego monokrysz¬ 
tału można przedstawić w postaci samy dwóch członów: 

"2 

gdzie M, ^ wynika z dipolowego oddziaływania między spinami ją¬ 
drowymi, a M^ stanowi wkład do drugiego momentu związany 
z oddziaływaniem spinów jądrowych ze spinami elektronowymi jonów 
paramagnetycznych. 
!C ^ można łatwo wyliczyć ze wzoru Van Vlecka Е Ю 1 : 

- 2 2 
g Г Д 1/1+1/ ̂  
4" J 

2 2 

Drugi człon tego wzoru pojawia się wówczas, gdy poza rezonującymi 
jądrami I występują w próbce również inne spiny jądrowe S. 
Próba obliczenia 1%"^ na podstawie drugiego członu wzoru Van Tlecka 
przy założeniu, że S jest spinem elektronowym daje w przypadku 
/NH /.Mn /SO / wartość kilka rzędów wielkości większą od doświad¬ 
czalnie zmierzonej. Rozbieżność wynika stąd, że spiny jądrowe "wi-
Azą" jedynie pole wytworzone przez uśrednione w czasie momenty ma¬ 
gnetyczne jonów paramagnetycznych. Spiny elektronowe zajmują bowiem 
* zewnętrznym polu magnetycznym stany energetyczne, których czas 
życia określony jest przez proeesy relaksacji elektronowej a czas 
elektronowej relaksacji spin-siatka jest na ogół kilka rzędów wiel¬ 
kości krótszy od czasu relaksacji jądrowej. Uśredniony moment jo¬ 
nów można wyrazić jako 

^ P - . /3/ 
ЗЮ 
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gdzie u jest dipolowym momentem magnetycznym jonu wyrażonym 
w magnetonach Bohra. 
Wartość efektywnego momentu dla jonów Mn , których у =5,9 y 
w temperaturze pokojowej oraz w polu H =9500 &a wynosi 

Uśrednione w ezaaie całkowite pole lokalne wytwarzane przez к 
jonów w miejscu i-tego jądra będzie wynosiło С 73: 

gdzie r. jest odległością jonu paramagnetycznego od jądra, 
a ^ - kątem jaki wektor г.. tworzy z kierunkiem zewnętrzne¬ 
go pola H . Pole to powinno w przypadku monokryształu spowodować 

o 
przesunięcie częstoeci rezonansowej o wartość У*П, ^. 

Zgodnie z teoretycznymi rozważaniami Kroona dotyczącymi 
jądrowego rezonansu magnetycznego protonów grupy amonowej w heksa¬ 
gonalnym NH.Fe/SO Л [73, w przypadku monokryształu linia rezo¬ 
nansowa nie powinna być poszerzona lecz przesunięta, natomiast 
w przypadku próbki polikrystalicznej anizotropia tego przesunię¬ 
cia powinna spowodować poszerzenie linii rezonansowej. Związany 
z poszerzeniem anizotropowym wkład do drugiego momentu określony 
jest dla próbki polikrystalicznej wzorem: 

Obliczenia teoretyczne wykonane dla polikrystalicznego 
/NH / МПу/SO /- prowadzą do wniosku, że zaobserwowane poszerze¬ 
nie linii JEM nie może być rozważanym przez Kroona "poszerzeniem 
anizotropowym" ze względu na wysoką symetrię otoczenia jonów NH^ 
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przez jony Mn . Numerycznie obliczona wartość związanego z tym 
poszerzeniem wkładu do drugiego momentu jest rzędu 10* Gs [б]. 
Ponieważ przyczyną poszerzenia linii mogłyby być również efekty 
demagnetyzacyjne związane z proszkową naturą próbki oraz krótki 
czas relaksacji T. /63 ys/, należało zbadać wpływ także i tych 
źródeł poszerzenia na wartość drugiego momentu. 

Wpływ demagnetyzaejl na drogi moment linii JRM można osza¬ 
cować badając zależność jego wartości od porowatości próbki f7L 
Na podstawie tego typu badań stwierdzono, iż poprawka, jaką nale¬ 
żałoby uwzględnić w przypadku /NH./-Mn /SO./-, jest rzędu dokła¬ 
dności pomiaru drugiego momentu. 

Obecność jonów paramagnetycznych w próbce powoduje znaczne 
skrócenie czasu relaksacji Т.. Jeśli T, jest rzędu T to sze¬ 
rokość linii w jednostkach częstości określa 1/Tg*=1/T +1/2T^. 
Jednakże badania T. w funkcji temperatury w zakresie 116 К do 
298 К nie wykazują jego zmiany. Zatem nie można by wytłumaczyć 
siAnej temperaturowej zależności drugiego momentu linii JRM tego 
związku Г5]. 

Eksperymentalne wartości drugiego momentu monokryształu 
/NH Л М п /SO /, pokazane na rys.t zmieniają się w zależności od 
orientacji od 6,3 Gs do 9,0 Gs . Okazuje się więc, że linia 
jest podobnie jak w przypadku próbki polikrystalicznej znacznie 
poszerzona. Potwierdza to poprzednio wyciągnięty wniosek, iż ob¬ 
serwowane poszerzenie nie jest poszerzeniem anizotropowym. Maksy¬ 
malna wartość przesunięcia linii JRM monokryształu /NHVp ^ s ^ ^ V 
wynosiłaby zgodnie ze wzorem /4/ 0,9 Gs, a tego w warunkach prze¬ 
prowadzonego eksperymentu nie można było zaobserwować. 

Celem wytłumaczenia obserwowanego poszerzenia założono, że 
pomimo uśrednienia momentu magnetycznego jonów Mn , istnieje 
rozkład pól lokalnych wytworzonych przez nie w miejscu protonów. 
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Wprowadzono pewien parametr rozkładu b, co pozwala na przedsta¬ 
wienie paramagnetycznej części drugiego moments w postaci: 

T ^ ^ ^ - 1 / 2 /6/ 
Podobnie oblicza się wkład wnoszony До drugiego momentu pk^ez jo 
ny paramagnetyczne, gdy ich koncentracja jest niewielka /1%/ 

W tym przypadku 

% ^ ^ ^ ^ / ' /7/ 

gdzie N- oraz N- oznaczają odpowiednio koncentrację jąder oraz 
jonów paramagnetycznych, a suma Z r ̂  /3cos ^ ^ . * 1 / aie obej¬ 
muje jąder położonych zbyt blisko jonu paramagnetycznego, gdyż ich 
częstości rezonansowe przesunięte są poza sygnał JHM. 

Uwzględniając strukturę siarczanu amonowo-manganawego C8,9J 
obliczono numerycznie przebieg zależności wyrażenia Z. r.̂ . * ? 2 ч ik 
/3cos ^,.*^/ od kąta Yłłr* Stwierdzono, iż charakter tego prze¬ 
biegu odpowiada obserwowanej doświadczalnie zależności drugiego mo¬ 
mentu od orientacji monokryształu w zewnętrznym polu H . 

Po uwzględnieniu obliczonego numerycznie M ^, które w przy¬ 
padku badanego związku wynika z dipolowego oddziaływania między 
izotropowo reorientującymi się grupami NH oraz między gruoami 
+ 4 * 

№ a jądrami manganu i azotu, można było wykreślić teoretyczny 
przebieg zależności drugiego momentu monokryształu od jego orienta¬ 
cji w polu H . Dobre przybliżenie krzywej teoretycznej do przebie-

o < 
gu eksperymentalnego uzyskano dla b = g /rys.l/. Uwzględnienie 
podanej wartości współczynnika b pozwala również, po uśrednieniu 
wyrażenia /3cos Ч*^*!/ Р° wszystkich wartościach kąta ̂ ^ n& 
obliczenie wartości drugiego momentu dla prćbki polikryatalicznej. 

Д20 



Wartość ta wynosi 7,6 Gs i jeat zgodna z doświadczalnie wyzna¬ 
czoną wartością drugiego momentu polikryatalicznego siarczanu 
amonowo-manganawego, która wynosi 8,0 Gs [6]. 
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BADANIE STRUKTURY UGRUPOWA& TLENOWO-JKłDOROWYCH 
W TRÓJMOLIBDENIANIE POTASOWYM 

S.Hodorowicz* i S* Sagnowski*** 

* Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki Instytutu 
Chemii UJ, Kraków 

**Zakład Radiospektroskopii Jądrowej Tnstytutu Fizyki 
Jądrowej, Kraków. 

Od szeregu lat w Zakładzie Krystalochemii i Krysta¬ 
lofizyki UJ prowadzone są badania łańcuchowych trójmoli-
bdenianów. Związki te, zgodnie z hipotezą Chojnackiego 
/1,2/ sugerującą przebieg procesu polimeryzacji anionowej, 
powstają w wyniku następującego cyklu reakcji /3/: 
la. protonacja jonów molibdenianowyeh prowadząca do tetra-

edrycznych (T) form jednoprotonowych 

" ' + H+ = = 

ib. protonacja i hydratacja jonów moltbdenianowych w wyni 
ku czego powstają obojętne kompleksy oktaedryczne (0) 

MoO^' + 2 H*̂  + 2 Н^О = 5 Гмо(ОН)Л ° 

2. reakcja między powstałymi formami z utworzaniem trój-
molibdenianowych konpleksow T-O-T 

postępująca agregacja 

у-* {моtОН);.O(MoO^ J j;* (Forma i) 
*̂ J lub + 2HgO 

J^" (Forma II) 
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Tak więc zgodnie z postulowanym mechanizmem końcowy pro¬ 
dukt zawiera dwie grupy ОН względnie cząsteczkę wody ko¬ 
ordynowane bezpośrednio przez centralny atom molibdenu. 
Dlatego można przypuszczać, że wchodząca w skład otrzyma¬ 
nych połączeń woda powinna być nierównocenna i nadto mo¬ 
że występować w strukturze w postaci różnych ugrupowań 
11enowo-wodo ro wy oh+ 

Słuszność tych przewidywań potwierdziły badania de-
rywatograficzne, spektroskopowe metodą widm absorpcyjnych 
w podczerwieni, oraz badania spektroskopowe metodą proto¬ 
nowego rezonansu magnetycznego /4,5,6/. Badania te wyka¬ 
zały, że w rzeczywistej strukturze trójmolibdenianów 
współistnieją obie formy anionu, a ponadto pozwoliły na 
wyznaczenie ich względnej zawartości et w krysztale. 
Dzięki temu można było podać następującą ogólną postać 
wzoru chemicznego dla anionu trójmolibdentanowego: 

otMoô J J 2-

Badania temperaturowe widm protonowego rezonansu mag¬ 
netycznego wykazały dalszy efekt, a mianowicie temperatu¬ 
rową zależność parametru c<, zależność związaną za zja¬ 
wiskiem odwracalnej transformacji formy II w formę I a-
nionu w krysztale. Świadczy o tym nietypowa tenperaturo-
wa zależność drugiego momentu linii PRM w zakresie tem¬ 
peratur 80 - 200 K* (Na rys.i pokazano zależność dru¬ 
giego momentu S od T dla trójmołibdenianu potasowego. 
Podobne zależności otrzymano dla pochodnych litowej i so¬ 
dowej). W tym zakresie temperatur wyklucza się możliwość 
zwężenia linii PRM na skutek ruchów molekularnych /7/. 
Również efekty aparaturewe, takie jak nasycanie czy prze-
modulowanie, nie wchodzą tu w rachubę. Jedynym wytłuma¬ 
czeniem obserwowanej monotonicznej zmiany drugiego mo¬ 
mentu w przedziale 80 - 200 К może być zjawisko przemia¬ 
ny fazy II w fazę I anionu przy wzroście temperatury 
kryształu. Poniższe rozumowanie potwierdza tak postawio¬ 
ną tezę. 
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Na całkowity drugi moment S obserwowanej linii rezonan¬ 
sowej składają się trzy przyczynki pochodzące od: proto¬ 
nów grup OH protonów drobin wody anionowej Sg -
i protonów drobin wody krystalizacyjnej (Ŝ . - ) . Przyczyn¬ 
ki te składają się na całkowity drugi Moment z udziałami 
proporcjonalnymi do ilości protonów w danej grupie. A 
więc dla K-Mo.,0.. 

(i) 

Wartości 
przez wystąpienie * 

ił 

się znacznie tS^n^ S* -) 
dominującego przyczynku!** 21 es") 

pochodzącego od oddziaływania protonu z sąsiadem w tej sa¬ 
mej grupie HgO. W tej sytuacji zwiększenie się wartości 
o< powoduje dużo większe zmniejszenie się przyczynku 
tl-o()Sg ф aniżeli wzrost wartości ^ S ^ - dając w rezul¬ 
tacie zmniejszenie się wartości całkowitego drugiego mo¬ 
mentu S. 

Przy ogrzewaniu próbki powyżej 200 К obserwujemy ty-
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pową zmianę drugiego momentu wskazującą na pojawienie si^ 
ruchów molekularnych drobin wody o częstościach wystarcza¬ 
jących do zwężenia linii rezonansowej. W temperaturze oko¬ 
ło 323 К pojawia się skok wartości drugiego momentu z rów-

; ̂* i '—ggs* 

Ry*.2 

noczesną zmianą kształtu linii tpatrz rys.2). Zmiany te 
można interpretować jako przejście fazowe związane z 
przebudową struktury krystalicznej. Wskazuje na to ana¬ 
liza linii widmowej przed i po przejściu fazowym. Na 
rys. 2b przedstawione jest widmo otrzymane w temperaturze 
3i8 K. Widma składa się z dwóch dobrze rozdzielonych li¬ 
nii: szerokiej składowej dwupikowej ^ А н =S es), która 
pochodzi od protonów drobin wody reorientujących wokół 
osi symetrii /8/, oraz linii centralnej będącej wynikiem 
absorpcji rezonansowej protonów grup ОН i drohin wody 
rotujących izotropowo. Rys. 2c przedstawia widmo otrzy¬ 
mane w temperaturze 342 K. W tym przypadku linia jest 
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jednoskładnikowa i przedstawia sobą widmo dwupikowe 
tAH = 4 Gs) charakterystyczne dla układu dwu proto¬ 
nów odległych o 2.2 A (punkty na krzywej absorpcji, rys. 
2c., reprezentują linię teoretyczną dopasowaną przy po¬ 
mocy maszyny cyfrowej). Z tych faktów doświadczalnych 
wynikają dwa następujące wnioski: 
1. faza wysokotemperaturowa badanego trójmolibdenianu 

potasowego nie zawiera grup H-O jako elementów sieci 
krys talic znej, 

2. najbardziej prawdopodobnym jest istnienie grup ОН 
usytuowanych w sieci parami tak, że ich protony są 
odległe o 2.2 A. 

Warto zaznaczyć, że opisane przejście fazowe zaobserwo¬ 
wane zostało tylko w pochodnej potasowej trójmolibdenia¬ 
nu. Najprawdopodobniej więc efekt związany jest z wiel¬ 
kością kationu w związku i w przypadku mniejszych od po¬ 
tasu jonów litu i sodu temperatura przejścia fazowego 
leży poza zakresem temperatur osiągalnych w doświadcze¬ 
niu. 

Ostatnio otrzymany został czwarty z grupy trójmolib-
denianów - związek cezowy. Badania tego związku są w toku. 
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O :.1AGKŁ 
Н V/CDCRKACH ZIEU r.ZADKICH 

C.J.Żogał 
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych RAN,l?rocław 

Wodorki ziem rzadkich z uwagi ma swoje własności fizyczne i 
możliwości praktycznych zastosowań są interesującym obiektem 
badan.Zastosovranie do nich techniki Ш.Ж. poszerza informacje 
o ich strukturze elektronowej,o trzymane przy użyciu innych 
metod badawczych. 
Niektóre ważne ze maglętłu na NJ.̂ n, własności jąder 
podane są w tabeli 1. 
TABELA 1. 

tzotop 
^ "'La 

'"Pr . 
i '"Nd 
'. " W 
"'Sm 

' '"Sm 
"'Eu 
"'Eu 
"'Gd 
'"Cd 
'"Tb 
'"Dy 
'"Dy 
"'Ho 
'"Er 
"Im 
"*Yb 
'"Yb 
'"U 

T/2fT ' !k№^G) 
0.60146 
1.3 
0.233 
O.H 
0.176 
0.145 
1.049 
0.4632 
0.128 
0.171 
T.Bt 

0.20 
0.891 
0.122 
035ł 
0.744 
С20Э 
0Л& 

Abundoncja 
99.91 
100 
12.2 
83 
15.0 
13.8 
47.6 
52.2 
14.9 
15.7 
M0 
1&9 
24.9 
100 
229 
100 
14.3 
16.2 
97.4 

Wzgtędna 
czufość 
5.92-10^ 
2.58-10" 
5.49-10^ 
1.33-1 С 
8.8 -1С* 
4.7 -1С* 
1.75-1 С 
1.51-10* 
ИЗ-10" 
3.34.1С* 
Z99-ł0* 
2.35-10" 
6.38-10* 
1.02-10* 
3.11-1(7* 
5.51-It? 
5.5 -19" 
133-10* 
3.12-10^ 

j Spin 
7/2 
5/2 
7/2 
7/2 
7/2 
7/2 
5/2 
5/2 
3/2 
3/2 
3/2 
5/2 
5/2 
7/2 
7/2 
ł/2 
1/2 
5/2 
.7/2 
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U kolumnie 4 względna czułość oznacza wielkość sygnału przy 
równej liczbie jąder i przy danej wielkości natężenia pola 
magnetycznego w stosunku do sygnału MJR %.Wartości T/2Tt 
pochodzą z pracy Carter,Bennett i Kahan/i/ a pozostałe dane z 
tablic ł-my VAHlAN/2/.Zebrane dane dotyczą jąder stabilnych 
izotopów. 
Otoczenie elektronowe ma istotny wpływ na parametry rezonanso¬ 
we jąder w badanym materiale.Przyjmuje się/3/,że w wodorkach 
ziem rzadkich,jony metalu z wyjątkiem Eu i Yb występują na 
trzecim stopniu utlenienia.Jony Eu i Yb są prawdopodobnie 
dwu wartościowe w wodorkach tych metali.Konfiguracja elektro¬ 
nowa odpowiadająca poszczególnym jonom ziem rzadkich w ich 
wodorkach podana jest w tabeli II. 
TABELA II. 

JON 

La'? 
Се" 
Pr" 
Nd" 
?*"*! 
Sm*' 
Eu" 
Gd" 
Tb" 
Dy" 
Ho" 
Er" 
Tm'3 
Yb*̂  
Lu" 
Yb'̂  

KUNFI6URACJ* 
ELEtfUKMM* 

gg2g-6 
4f' 5s^5p6 
4f^ . 
4p . 1 
4f м 
4fS .. 
4f^ м 
łf « 
4f* ч 
4f^ n 
4f'° и 
4f" o 
4f" „ 
4f'^ „ 
4f и 
4f n 
^ł ч 



Jak można zauważyć z tej tabeli "zamknięte" powłoki elektro¬ 
nowe mają jony La ,Yb*" i Lu .Możemy się zatem spodziewać 
że wodorki tych metali będą diamagnetykami bądź będą wykazywać 
paramagnetyzm typu Pauliego.Wodorki pozostałych metali ziem 
rzadkich mają niezapełnione powłoki 4f co ze względu na zlo¬ 
kalizowany charakter elektronów 4f prowadzi w wielu przypadkach 
do wystąpienia uporządkowania magnetycznego. 
Istnieje kilka mechanizmów oddziaływania jądrowego momentu 
magnetycznego z elektronem.Oddziaływania te można scharaktery¬ 
zować wielkością pól nadsabtelnych,które powstają jako wynik: 
nadsubtelnego oddziaływania kontaktowego/Fermiego/ 

3 

gdzie ^o jest magnetonem Bobra, V jest czynnikiem żyro-
magnetycznym jądra,I -operatorem spinu jądrowego,o -operato¬ 
rem spinu elektronowego, S(^iankcją o Diraca.Oddziaływanie 
to jest różne od zera tylko dla elektronów typu s. 
nadsubtelnego oddziaływania dipolowego 

tutaj r jest wektorem określającym położenie elektronu, 
nadsubtelnego oddziaływania orbitalnego 

МогЬ = з р з у Ь 1 - ^ /3/ 
gdzie L jest orbitalnym operatorem elektronu. Ponadto 
istnieje pole nadsubtelne tzw. polaryzacji "rdzeniowej".Pole 
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powstaje w wyniku oddziaływania konfiguracyjnego/5/ zewnętrz¬ 
nych elektronów z elektronami wchodzącymi w skład zamkniętych 
powłok.Wskutek tego oddziaływania pełna kompensacja gęstości 
spinosrych dJ# obu kierunków spinu w zamkniętych powłokach 
jest naruszona.Stąd powstaje nie zerowe pole nadsubtelne w 
pozycji jądra.^!agnetyczne pola nadsubtelne w pozycji jądra, 
które powstają w wyniku wyżej wspomnianych mechanizmów powo¬ 
dują przesunięcie położenia linii rezonansowej w stosunku do 
linii rezonansowej "gpłego" jądra.Przesunięcie linii rezonan¬ 
sowej Х^Д w metalach,zwane przesunięciami Knighta odnosi się 
do diamagnetycznych substancji o charakterze jonowyn,a więc 
pozbawionych elektronów przewodnictwa.Stał charakteryzują one 
strukturę pasma przewodnictwa tego typu materiałów.Przesu¬ 
nięcia Hnighta dla jąder met?lu w wodorkach lantanotTCów o 
zamkniętej powłoce elektronowej 4f podane są w tabeli III. 
TABELA III. 

i 
i Związek 

LoH, 
L o H ^ 
YbH,„ 

t-UH; 

К (У.) 

0.23 
0.13 
0.37 

? 

Substancjo 
odnieslenh 

H {H^O! 
171 у w/g 
łabeti! 

Literaturo 

6 
7 
7 

Faza trójwodorkowa iterbu w 
noraalnych lvarunkach nie tworzy 
się.Brak jak dotychczas danych 
o rezonansie Lu.Ytydaje się, 
że istnieje możliwość obserwacji 
tego sygnału w regularnej fazie 
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odrdżni.ni. .„ „s.., ^ ^ . ^ . ^ ^ ..d.rM.,pc.ł.,d elektro 
4f jeno. ..taliczaych pozostałych wod.rkdw aą ni. zapeł-

ni.ne.W tej sytuacji obserwacja aygnału NMR м jądrach pier-
wiaatMw ziem rzadkich , okresie para^gnetyczny. jest 
znacznie ograniczcna.PŁerwaza udane d.świadczenia/8,9/ zosta-
^ -ykc ^ ^ *°9 -ykcnana na jarach *°9 ,ь . z^,kach,gdzi. atan.. 

Kramera. aingul.t ni.Mgn.ty.zny ..że byd stan., podstawowy, 
jonach . parzyatej liczbie elektrondw.Zgodnie z ty. . ^ . 

To i Д. najniższy, pozie... energetycznym może 
tabeli iv zebrane aą dane o rodzaju atanu 

podatawowego w tych połączeniach. 
ТАВИЬА IV. 

Stan podstawowy dla ЧЬЯ- jest 
obliczony przy założeniu,że 
woddr występuje jako H* w tym 
połączeniu.Dwuwodorek terbu wy¬ 
kazuje uporządkowanie magnetyczne 
w temperaturach poniżej 16 K. 
wydaje się,że aożllwoćei obser¬ 
wacji sygnału NMR aą największe 
dla ***PT w Й Я ^ oraz ^ ^ ^ 
w obu wodorkach.Istnieje/15/ 
bardzo krótka informacja o 

- J rezonansie ***Pr w jago wodorkach 

kMra . н е wiadomo nie była publikowana, w obszerniejszej 
for^e.Trdjwodorki cięższych od Ndzle. rzadkich posiadają 

Zwiq:* 

РГИ, 

TbH, 

HoH, 

TmH, 

TmH,., 

Słan 

Ц duMet 
wtĘsitw-

^ łryptet 

Uterotura 

10,11 

10.12 

10 

13 



strukturę heksagonalną, co w przypadku jąder o spinie I*> 1/2 
powoduje,że sygnały NMR за bardzo szerokie o małej intensyw¬ 
ności.Stąd sądzimy,że największe szansę powodzenia,w cięższych 
wodorkach lantanowców ma NMR jąder Дп. 
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WYZNACZENIE STAŁYCH ODDZIAŁYWANIA KNADRUPOLOWEGO METODĄ MAGNE¬ 
TYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO W POL3BBYSTALICZNEJ PRÓBCE GRANATU 

M.WÓJCIK, W.ZBIERANOWSKI, H.UPKO 
INSTYTUT FBYKI BAW, WARSZAWA 

Granaty stanowią szeroką klasę materiałów objętych badania¬ 
mi podstawowymi za względu na swoje interesujące, magnetyczne 
w szczególności, własności. Wielokrotnie przy wyjaśnianiu włas¬ 
ności materiałów uporządkowanych magnetycznie bardzo przydatne 
są informacje uzyskane z badań związków diamagnetycznych należą¬ 
cych do tej grupy. Przykładem tego jest określenie wewnętrznych 
pól elektrycznych, które to informacje można uzyskać przez wyz¬ 
naczenie stałych oddziaływania kwadrupolowego metodą rezonansu 
jądrowego. 

Przedmiotem badań była polikrystaliczna próbka diamagnetycz-
nego granatu o wzorze {CSs)LŁ'Młl(VL)OL . Polikryształy 
otrzymywane były metodą spiekania stechiometrycznej mieszaniny 
tlenków odpowiednich metali w temperaturze 9OO°C/9h na powie¬ 
trzu. Wyznaczony parametr komórki wynosił 12,425 A. 

Granat ten posiada strukturę regularną określoną grupą 
przestrzenną I a 3 d ( U „ ) . w komórce elementarnej kationy obsa¬ 
dzają, w lukach sieci utworzonej przez jony tlenu, położenia 
o trzech różnych symetriach punktowych niższych niż kubiczna. 2+ Jony wapnia Ca zajmują położenia dodekaedryczne, jony litu 
Li* i magnezu Hg zajmują położenia oktaedryczne a jony wanadu 
V*̂ * położenie tetraedryczne. 

Pomiary prowadzone były w temperaturze pompowanego helu 
?1.8 К przy użyciu spektrometru JRM do szerokich linii 
Uzyskano sygnały od jąder dwóch rodzajów jonów Li* i V^* z poło¬ 
żeń oktaedrycznych i tetraedrycznych. 

W polikrystalicznych próbkach oddziaływanie kwadrupolowe 
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wywołuje poszerzenie i zmianę kształtu linii magnetycznego rezo¬ 
nansu jądrowego. W przypadku oddziaływania kwadrupolowego dosta¬ 
tecznie słabego aby go traktować jako zaburzenie oddziaływania 
zeemanowskiego, efekt ten opisany jest do drugiego rzędu rachun¬ 
ku zaburzeni. 2J . 

Linie satelitarne, których położenie uwarunkowane jest 
wzajemnym położeniem zewnętrznego pola magnetycznego i głównych 
osi symetrii w wynika uśrednienia w próbce polikrystalicznej 
ulegają znacznemu poszerzeniu i nie są na ogół rejestrowane eks¬ 
perymentalnie. ?J przypadku spinu połówkowego linia centralna 
odpowiadająca przejściu /m=^^-?nr)*-i. jest czuła na oddziały¬ 
wanie kwadrupolowe w drugim rzędzie rachunku zaburzeń 

gćzie Ą'% 

0= -

*n 



/Kąty Еи1ега^,%? i u? definiują orientacje między układem, 
w którym diagonalna jest część zeemanowska a układem, w którym 
diagonalna jest część kwadrupolowa hamiltonianu/. Kształt rejes-
tro3?anej linii centralnej uwarunkowany jest dwoma konkurującymi 
procesami: oddziaływaniem dipolowym powodującym poszerzenie 
i oddziaływaniem kwadrupolowym zmieniającym kształt widma oraz 
poszerzającym je. Gdy oddziaływanie kwadrupolowe jest dostateaz-
nie silne objawia się ono głównie w zmianie kształtu krzywej 
rezonansowej, która dla przypadku ł?*0 ma dwa oddzielne piki 
odległe od siebie o A o C 3 j . 
gdzie 

АГ^А , A= 
Rejestrowana linia dodatkowo zniekształcona jest oddziały¬ 

waniem dipolowym, które powoduje, że mierzona odległość oiędzy 
pikami o\^ różni się od А д . Ale gdy spełniony jest warunek 
A)? u / & - szerokość połówkowa linii wywołana poszerzeniem 

dipolowym/ możliwe jest określenie stałej oddziaływania kwadru-
polowego ^ z wielkości o ^ . 

W przypadku przeciwnym A ^ D oddziaływanie kwadrupolowe 
może się ujawnić oprócz poszerzenia asymetrią widma, którego 
miarą jest 

Może ona również służyć do określenia Y?g . 
W przypadku badanej próbki mają miejsce oba rozważane przy¬ 

padki. Obserwowane widmo TM posiada dwa wyraźne piki - rys. 1 
i ma kształt charakterystyczny dla proszkowej linii z parametrem 
)p = 0 . Linia Li? nie wykazuje tych cech rys. 2. Ze względu 
na odwrotnie proporcjonalną zależność od \̂  wielkości rozszcze¬ 
pienia kwadrupolowego O ^ przeprowadzono pomiary jądrowego re¬ 
zonansu magnetycznego w szerokim zakresie'pól od 3.5 KGs do 
13 EGs dla obu jąder Li? i V ^ . Stwierdzono zmiany wielkości 
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rozszczepienia knadrupolonego w funkcji zewnętrznego pola magne¬ 
tycznego dla sygnału od jąder V^ - rys. 3* linia rezonansowa 
jąder Li' nie wykazywała zmian w rsmach dostępnej w eksperymen¬ 
cie dokładności. Określenie wielkości stałej oddziaływania kwa-
drupolowego dla TM dokonane zostało z wykresu o ^ w funkcji 
odwrotności pola rezonansowego przy zastosowaniu zależności 

Uzyskane wyniki д 

W przypadku litu 1я/ możliwe było określenie górnej granicy 
wielkości ^ przez przyjęcie za parametr asymetrii Ai wielkości 
równej dokładności z jaką było mierzone pole magnetyczne 

6"- 3.f 6s 
Uzyskane wyniki w pełni zgodne są z charakterem i wielkoś¬ 

ciami uzyskanymi z pomiarów JRM dla monokryształów innych dia-
aagnetycznych granatów. 
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rys.1 
Oentralba linia proszkowa 

M* ^ ^ 
M W 

rys.2 
Centralna linia proszkowa 



гув.З 
Zależność wielkości rozscczepienia kwadrupolowago 
#S od odwrotności częstości rezonansowej 
dla centralnej linii proszkowej !Ги C^AM 



ЖИЛИ EFEKTÓW FOTOMAGNBTYCZNYCH 
NA 5? 

STEFAN NADOISKI 

INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
WARSZAWA, Al. Lotników 32/46 

Technika NMR nadaje się do badania ścianek domenowych 
ferromagnetyków [ij . Własności ścianek domenowych niektórych 
tttateriałów magnetycznych są modyfikowane pod wpływem promie¬ 
niowania elektromagnetycznego. Metoda Н Ж była dotyohezas 
głosowana do badania efektów fotomagnetyeznych jedynie w 
przypadka FeBO- Й . 
jj(Cekty fotomagnetyezne często występują łącznie ź efektami 
ptlaksacyjnymi natury termicznej [3J . 
у niniejszej pracy badano wpływ oświetlenia na NMR w ścia-
дкаеа domenowych ortofereytu YFeO-. 
Widmo NMR w ściankach YFeO- składa się z dwóch linii rezo¬ 
nansowych o częstotliwościach!^ ̂ ^ i ̂ max &-̂  * 
Czyta próbka była cienką płytką wyciętą з monokryształu 
uzyskanego metodą opisaną w [4J . 

W materiale tym, metodą NMR stwierdzono istnienie 
efektów relaksacyjnych: Po zmianie pozycji ścianek domeno¬ 
wych wywołanej przyłożeniem niewielkiego /1 Oe/ stałego 
pola magnetycznego, sygnały NMR gwałtownie zwiększają swoją 
intensywność. Po pewnym czasie osiągają amplitudę taką, 
jaką miały przed przyłożeniem pola {]$J . 

Analogiczny eksperyment był powtórzony w warunkach 
dodatkowego oświetlania wypolerowanej płytki światłem lasera 
He-Ne o mocy 100 mW/cm . Zależności czasowe 
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intensywności linii ) ) ^ zostały przedstawione na Rys.1. 
Próbka była zanurzona w ciekłym azocie. Naświetlanie próbki 
znacznie skróciło czas powrotu układu do równowagi. 
Ponadto и przypadku próbki naświetlonej , w stanie równowagi, 
intensywność sygnałtt NMR jest niższa niż w przypadku próbki 
nienaświetlanej. 
W przypadku wielokrotnego powtarzania eksperymentu w T = 77 К 
próbka za każdym razem po przyłożeniu pola stałggo wykazuje 
własności światłoczułe. Efekt ten nie jest związany z bezpo¬ 
średnim podgrzewaniem próbki, ponieważ częstotliwości NMR nie 
ulegają zmianie. 

И temperaturach helowych efekt relaksacyjny nie występuje. 
W T=4.2 К próbka wykazuje efekt, który zachodzi w całej 
objętości materiału i nie zależy od pozycji ścianek domenowych. 
Naświetlanie próbki wykazuje w tych warunkach dwukrotny spa¬ 
dek intensywności linii У - ^ oraz "̂  . 

Wyłączenie światła lub przyłożenie pola magnetycznego nie 
odtwarza własności światłoczułych próbki. Własności te są 
odzyskiwane po ogrzaniu próbki i ponownym zanurzeniu w helu. 
Wygrzanie próbki w wodorze w temp. 450 °C likwiduje efekty 
czasowe i fotomagnetyczne, co sugeruje że związane to jest 
ze stopniową redukcją jonów Fe do Fe^*. Użyty kryształ 
uzyskano w warunkach wysokiego ciśnienia tlenu, zawiera pewną 
ilość nadmiarowych jonów 0" , które są kompensowana jonami 
4+ 

Fe . Wygrzewanie ortoferrytu w wodorze redukuje koncentra¬ 
cję jonów Fe C6J. Opisane powyżej efekty czasowe i fotomagne¬ 
tyczne są zatem związane z obecnością w krysztale domieszek 
jonów Fe . 
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600 

Rys, Wpływ oświetlenia na szybkość ustalania się intensy-
sygnałów NMR I/t/ w YFeO- /)) ^ y 
1/oe/ intesywnośó sygnału w stanie ustalonym 
o- brak oświetlenia 
3C- próbka oświetlona światłem lasera He-Ne 
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WIDHO REZONANSOWE KOBALTU iV FiiBROHAGNETYCZNYCH ZWIĄZKACH Y-CO 
' H. Figiel 
Zakład Fizyki Ciała Stałego IM AGH Kraków 
E. Dormann, A. Oppelt 
Experimentalphysik II Technisehe Hoohschule 
Darmstadt,.RFN 
W magnetycznych związkach Y-Co możliwa jest obserwacja sygnału 

89 59 rezonansu jądrowego zarówno aa jądrach Y jak i Co. Wyniki 
obserwacji dla itru pozwoliły związać pola nadsubtelne z miejs¬ 
cami strukturalnymi oraz wskazały na bardzo lokalny charakten 
^oddziaływań w tych materiałach ^ 11 . V równym stopniu ważne 

' 59 
było określenie pól nadsubtelnych na atomach Co w tych związ¬ 
kach. Związek YCo^ krystalizuje w strukturze romboedrycznej ty¬ 
pu Fu Ni- (R 3 m) a atomy Co występują na trzech miejscach 
strukturalnych, związek Y-Co- również jest romboedryczny (R 3m) 
typu MyCo , ale w nim atomy Co mają aż pięć różnych miejsc 
strukturalnych. Związek YCOg /heksagonalny, F 6/ mmm/ typu CaCu,-
ma dwa miejsca Co, a w związku YgCo^- zarówno w fazie romboedry¬ 
cznej (R 3m) typu ThgZA,- jak i heksagonalnej /F6-/mmc/ typu 
Th-Ni,- są cztery położenia atomów Co, Abundaeie atomów Co w 
poszczególnych położeniach oraz odpowiadające im momenty magne¬ 
tyczne []2, 3] są podane w tabeli 1. 
Pomiary echa spinowego NMR wykonano na spektrometrze "Bruker 
BKR 322Sw" w Darmstadt. Wazyatkie pomiary wykonano w temperatu¬ 
rze 4.2 X bez zewnętrznego pola magnetycznego. Kształt linii 
rezonansowych dla. próbek YCo-, Y-Co- i YCog przedstawia rys. 1 
a dla próbek YgCoj- heksagonalnej i romboedrycznej rys. 2. 
W tabeli 1 przedstawiono wartości pól nadsubtelnych określonych 
na podstawie tych widm, oraz wartości podawane w dostępnej litera 
turze. 
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Tabela I 

Związek Położenia Abun Moment Obserwowane 
Co dan- magnet pola nadsubtelne /kOe/ 

eja 

Auto¬ 
rzy 

YCo-

YgCo-

YCo^ 

2 °17 

Co 1 -
Coll -
CoIII-

Co 1 -
Coll -
CoIII-
Co 17-
Co V -

Co 1 -
Coll -

Co 1 
Co 11 
Co III 
Co IV 

b. 
с 
h 

b 
°1 
°2 
e 
h 

с 
g 

3 
6 
18 

3 
6 
6 
9 
18 

2 
3 

0.55 
0.81 
0.40 

1.31 
1.47 
1.47 
1.38 
1.11 

1.68 
1.67 

1.87 
1.89 
1.87 
2.12 

42.5; 

93.5; 

95.9; 
96 
Ю6.7; 
167.9 

95.8; 134.3 

142.2 

142.2 

126.4 

170; 197.5J 
163.9; 

95.5; 
167.9; 
168.7; 
165.9; 

168.9 

168.8+176; 200 
173.9; 
174.8; 
178.7; 

197.5; 216.3 
197.5 -
195.5; 216.4 

ta 
pra¬ 
ca 

-"-

-". 
[5] M 
[б] 

ta 
praca 
10 
9 
11 

Z uwagi na nieznaną zależność współczynnika wzmocnienia od częs¬ 
tości w tak szerokim przedziale zmian częstotliwości nie można 
wyciągnąć zbyt daleko idących wnioaków z analizy względnego na¬ 
tężenia linii, a zatem przyporządkować* linii miejscom struktura! 
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nym tylko na tej podstawie. 
. Dla związku YC03 kierując się analogią do interpretacji pól nad-
subtelnych na jądrach Fe w związku BrTe- ĵł ̂} oraz biorąc pod 
uwagę fakt, źe B-^ 96 kOe odpowiada najintensywniejszej linii, 
przypuszczany, że ta linia odpowiada położeniu Co typu h /Co III 
a linia przy 43 M & /H^f * 42.5 kOe/ odpowiada miejscu b /Co I/. 
W związku Y-Co- atomy Co mają zbliżone momenty magnetyczne i po¬ 
la nadsubtelne pochodzące od wszystkich miejsc strukturalnych 
mają przypuszczalnie również zbliżone wartości, co daje w efek¬ 
cie jedną szeroką linię ok. 96 MHz. Linię przy 144 HHz należy 
raczej wiązać z istnieniem defektów lub domieszek innych faz. 
Dla YCoc linia przy 96 MHz jest również najprawdopodobniej zło¬ 
żeniem linii od obydwu miejsc strukturalnych na których atomy Co 
mają praktycznie identyczne momenty magnetyczne. Ta interpreta¬ 
cja jest zgodna z wynikiem pracy Heidemanna [51 , natomiast-w 
całkowitej sprzeczności z wynikami Inomaty [6] i Yoshie {J7] . 
Jedynym wyjaśnieniem jest przypuszczenie, że autorzy Ci badali 
próbki zdefektowane lub z domieszką fazy Y-Co^-. Można to przy¬ 
jąć opierając się na wynikach pracy Jermakowa &8] , który wyka¬ 
zuje istotny wpływ rozdrobnienia i obróbki termicznej proszku na 
kształt widma rezonansowego, poprzez pojawienie się linii chara¬ 
kterystycznych dla innych faz. 
Dla związku YgCo^y autorzy prac ^9 10 11^ podają zbliżone war¬ 
tości linii /Tabela I/. Cechą charakterystyczną otrzymanych przez 
nas widm jest wystąpienie wyraźnej linii przy 96 MHz nie obser¬ 
wowanej przez innych autorów oraz nievozdzielenie linii w zakre¬ 
sie 171-178 MHz. Jak wynika z tabeli I tylko linia przy 198 ł-
204 MEz jest obserwowana jednoznacznie jako pojedyncza linia 
przez wszystkioh autorów. Z uwagi na stwierdzoną rentgenowsko 
jednofazowośó próbki, oraz kaztałt widma rezonansowego itru za¬ 
rejestrowanego przez nas dla tych próbek [i j , w którym nie 
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stwierdzono linii charakterystycznej ala ^oc, tuożna przyjąć, 
że linia przy 96 MHz jest charakterystyczna również dla fazy 
YpCo. . Z uwagi na zakres pomiarowy naszego spektrometru nie 
mogliśmy zaobserwować linii przy 219 i'Bz. Przyjmując założenie, 
jest ona związana z którymś z miejsc strukturalnych lazy YgCo^ 
a nie czystym kobaltem nie możemy się zgodzić z przyporządkowa¬ 
niem linii miejscom strukturalnym podanym w pracy Hol /170 № 2 
- położenie h, 176 1-Яи - położenie d, 200 HHz - położenie f, 
219 MHz - położenie e/. Ta interpretacja nie uwzględnia linii 
96 KHz, a dodatkowo linie 172 i 178 1'Bz mogą pochodzić od jedne¬ 
go miejsca strukturalnego na skutek rozszczepienia pochodzącego 
od pól dipolowych. Dla ułożenia momentów magnetycznych Co rów¬ 
nolegle do osi x, w miejscu d występują dwa pola dipolowe pra¬ 
wie antyrówiioległe, których różnica sięga 4 kOe /4 MHz/, a w 
miejscu h ta różnica sięga aż 6 kOe /6 йНи/. Sugeruje to przy¬ 
puszczenie, że w zakresie 172 - 178 MHz linie są związane z 
miejscem d lub h. 
Interpretację dodatkowo utrudnia poszerzenie linii pochodzące 
od efektów rozszczepienia kwadrupolowego oraz udziału sygnałów 
od zdefektowanej powierzchni ziaren mający duży wpływ według 
Jermakowa j*8J na intensywność linii. Zaburzenie uporządkowania 
spinów na powierzchni może również wprowadzać silne rozszczepie¬ 
nia dipolowe rozmywające linie. Powyższa analiza wskazuje, że 
jedynie pomiary na próbkach monokrystalicznych iuogą pozwolić na 
jednoznaczną interpretację widm rezonansowych kobaltu w związ¬ 
kach Y-Co. 
Jeden z autorów /Н.У./ pragnie podziękować Fundacji Alexandra 
von Humboldta za sfinansowanie części tych badań w ramach 
stypendium naukowego oraz Instytutowi Fizyki PAN w Warszawie za 
dalsze popieranie tych badań. 
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BADANIE PRZENIESIENIA PROTONC W KRYSTALICZNYCH KOMPLEKSACH 
PięCIOCHLOROFBNOLU Z ZASADAMI AZOTOWYMI PRZY POMOCY ^ C 

J.Kalenik, L.Scbozyk 
Instytut Chemii ł&łiwersytetu, 5О-Э83 łfrocław 

^Politechnika Szczecińska, 71-06$ Szczecin 

W szeregu prac poświęeonyoh bfdąniu krystalicznych komp¬ 
leksów z wiązaniem wodorowym /głównie z kwasami chlorooctowy-
mi/ metodą kwadrupolowego rezonansu jądrowego na chlorze-35 
zauważono, że średnia ezęatoić rezonanau łtwadrupołowego ulega 
obniżeniu w stosunku do średniej czestoici czystegc ̂ ŵaâ ł &-^. 
Efe!tt można uzasadnić tworzeniem się wiązania wodorowego [4-6^ . 

TaJt więc rezonans łcwadrupolowy może by6 użyteczną metodą 
do badania wiązania wodorowego w ciele stałym podobnie jak po¬ 
miar momentów dipolowych w stanie ciekłym. Celem niniejszej 
pracy byłe zbadanie efektów związanych z tworzeniem się wiąza¬ 
nia wodorowego 0-Я--*У w stałych kompleksach pieeioohlorofe-
nolu z zasadami azot twymi /głownie pochodnymi pirydyny/. 

Cześć doświadczalna 
Stałe kompleksy były otrzymywane przez krystalizację pię-

cioehlorofenolu z odpowiednimi zasa/^ami z roztworu z aoetoni-
trylu. Skład otrzymanych kompleksów był ustalany na podstawie 
zawartości chloru. Natomiast sam fakt zaobserwowania rezonan¬ 
su kwadrupolowego świadczył o dostatecznej czystości tych ксж-
pleksów. 

Pomiary częstości rezonansu kwadrupelowego były wykonane 
w temperaturze ciekłego azotu za pomocą impulsowego spektrome¬ 
tru ISSZ-1-13M. Polikrystaliczna prób]c& była umieszczona w za¬ 
topionej szklanej ampułce o średnicy 10 ми i długości 40 mm. 
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Wyniki i dyskusja 
Zmierzono czestośoi rezonansowe 18 kompleksów pięcioehlo-

rofenolu z zasndaai azotowymi o składzie 1:1, czystego pięcio-
chlorofenolu, pięciochlorofenolann ezterobutyloamoniowego oraz 
icwaśnego pięciochlorofenolanw czterobatyloamoniowego. Wyniki 
pomiarów zostały zestawione w tabeli. Podano tan również war-
t ości pK^ zasad wchodzących w skład tych kompleksów [7] . 

V oparciu v te pomiary dokonano korelacji wyliczonych śre¬ 
dnich częstości rezonansowych z wartościami pKa. zasad co zo¬ 
stało pokazane na rysunku 

37J0 

5 § 7 8 9 10 11 ł*2pKa 

Otrzymana zależność ^ gp od pK^ zasad przypomina zależność 
/ły od pK^ dla kompleksów z wiązaniem wodorowym [8j. 

Jeśli założyć istnienie równowagi tamtomerycznej w ciele 
stałym pomiędzy dwoma formami wiązania wodorowego kowalencyjną 
i jonową 

0 - H * * - N з=Ь O* *- - И - N^ 
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oraz, że szybkość przejścia jednej formy w drugą jest o wiele 
szybsza niż czas obserwacji metodą NQR, to wtedy obserwowana 
częstość rezonansowa będzie uśredniona po obu formach [б] 

gdzie 3L i X. są to ułnmki molowe obu form zaś ̂ , 
łtow. jon. łtow. 

i ?̂ . częstości rezonansowe odpowiadające formie kowalen¬ 
cyjnej i formie jonowej. 

Jeśli przyjąć, że stała równowagi teutomerycznej opisana 
jest zależnością 

to średnia częstość rezonansowa /1/ może być wyrażona przez 
stałą 

Ze względu na rozrzut punktów rzędu 0,1 MHz spowodowany pra¬ 
wdopodobnie różnicami w strukturze krystalograficznej tych 
kompleksów trzeba było dokonać numerycznego oszacowania para¬ 
metrów występujących w równaniach / 2 / i /3/ metodą najmniej¬ 
szych kwadratów. Otrzymano następujące wartości tych paramet¬ 
rów: 

^ = 0,74 ; С = 4,64 
/4/ 

= 37,641 MHz ; ^)j^ = 36,769 MHz 

Obliczona wartość \) - jest niższa o 0,23 MHz od śred¬ 
niej częstości czystego pięciochlorofenclu. Jest to prawdopo¬ 
dobnie związane z faktem występowania wiązań wodorowych w pie-
cioehlorofenolu, która różnią się od wiązań typu 0 - H*--N 
bez przeniesienia protonu. 

Podobnie należy tłumaczyć fakt, że średnia częstość rezo¬ 
nansowa kwaśnego pięciooh2.orofenolanu ozterobatyloamoniowege 
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/gdzie należałoby oczekiwać $0% przeniesienia protonu/ jest 
nieco wyższa /o 0,1 MHz/ od średniej częstości odpowiadającej 
50% przeniesienia protonu. 

Natomiast fakt, że średnia częstość pięeiochlorofenolanu 
ozterobutyloamoniowego jest niższa o 0,34 MHz od ^ . moż¬ 
na wyjaśnić bardzo dalekim usytuowaniem ładunku dodatniego /o 
wiele dalej niż znajduje się proton w wiązaniu C...H-**N * / 
/na dużej objetośoiowo grupie ozterobutyloamoniowej/ 

Nouven i Huyskens t&3 badali zależność А ц of 
kompleksów fenoli z zasadami pirydynowymi w benzenie. Uzyskali 
oni następującą zależność na stałą 

log Kpy = 0,7 - ApK* - 2,23 /5/ 
gdzie 

Podstawiając /6/ do / 2 / z parametrami /4/ i wartością 
dla pipeioehlorofenolu równą 3,26 Tyj otrzymujemy 

Łog Kpy = 0,74 . рКь - O,75 / 7 / 

Porównując /5/ i /7/ możemy stwierdzić, że w stanie stałym 50% 
przeniesienia protonu będzie przy Л рКд = 1 zaś w cieczach 
przy wartości ApKa = 3. Natomiast wartośoi parametrów 
są w zasadzie takie same. 
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Tabela 

Ip 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

a 
b 

e 

Zasada 

pirazyna 
3 cyjanopirydyna 
4 eyjanopirydyna 
3 bromopirydyna 
4 &cetylopirydyna 
4 formylopirydyna 
ehinolina 
izoohinolina 
4 metylopirydyna 
imidazol _ 
2 amino 4 metylopirydyna 
morfolina 
trójetylenodwuamina * 
W,N dvumetylo 4 aminopirydyna 
trójbutylotułina 
trćjetyloamina 
ehinułElidyna 
piparydyna 

Nazwa związku 

pit.i..m.rof.n.l 

л) śr 
[MHzl 
37,726 
37,564 
37,674 
37,620 
37,482 
37,65b 
37,671 
37,512 
37,192 
36,936 
37,060 
36,737 
36,684 
36,75! 
36,935 
36,756 
36,814 
36,659 

icwâ ny pięeioohlorofenolan cztarobutylo-
Młoniowy 
?i$cioohlorofenolan ozt^robutyloan toni owy 

pKa 
zaaady 
0,65 
1,35 
1,86 
2,85 
3,51 
4,52 
4,96 
5,4o 
6,03 
6,95 
7,38 
8,49 
8,82 
9,6) 
9,93 
10,78 
10,95 
H,20 

37,873 
37,306 
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ZASTOSOWANIE NQR DO OKHESŁANIA BOZKŁAOU ZANIBCZYSZCZEM V p-DWU-
CHLOROBENZENIE PO CZYSZCZENIU METODĄ, STREFOWEGO TOPIENIA 

J. Pietrzak, M. Ostafim, M. Januszczyk 

Instytut MLzyki Chiwersytetu im. Adama Miekiewioz* w Poznaniu 
Zakład Spełctrowkopii Ciała Stałego 

Streszozenie 

Z pomiarów szerokości linii NQR *^C1 wyznaozono 
rozkład dołieezek w proeeeie ezyazozenia pravie ezyatego p-dwu-
ehJLorobenzenu metods ełrefowego topienia /przez prawie czysty 
związek rozumiemy iloAć zanieezyazezen poniżej ł %/, 

Stwierdzono, że NQR jeat metodą umożliwiającą precyzyjne 
określenie rozkładu zanieczyszczeń w całej próbie dla niektórych 
grup związków i można z każdej próby wybrać najczystsze partie 
materiału do dalszych badam lub zastosowań. 
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1. Metodyka doświadczalna 

.t. Czyszczenie metodą strefowego topienia 

Metoda жtrefowego topienia datuje się od pracy Bridgmana 
z ł?6 roku, a następnie zajmowali się nią Tfann, Burris, 
Stockman, Dillon i inni [1,2,3,4,з{. Oczyszczenie tą metodą za¬ 
chodzi podczas krystalizacji stopionej substancji, w wynika 
której zanieczyszczenia zostają spychane przez krzepnąeą powierz¬ 
chnię do fazy ciekłej, gdzie koncentracja ich rośnie. W prooesie 
czyszczenia strefowego wąska strefa stopionej substancji przesu¬ 
wana jest z jednego kołłoa próbki do drugiego. 
V naazym przypadku do czyszczenia tą łtatodą użyto urządzenia 
/rys. 1/ 

Rys. 1. A-grzejnik oporowy, 
B-chłodniee basenowe, 
C-łjrążki rezohartowe, 
D-tulejki dystansowe, 
B-łłetalowe przewody do¬ 
prowadzające wodę do 
chłodnic, 

f-przewody łączące chło¬ 
dnice 

G-cylinder szklany 

Jest to urządzenie w kształcie cylindra, posiadające jedną strefę 
grzejną. Z obu jej stron znajdują aie ohŁodnice basenowe. Całość 
umieszczona jest w rurze szklanej zamkniętej krążkami z rezokartu. 
Zamknieoie strefy grzejnej i ohłodnic w rurze szklanej zabezpie¬ 
cza przed prądami konwekcyjnymi powietrza. Ba szczycie jest za-



montowany mechanizm przesuwający pojemnik z substancją. 
Cztery identyczne fiolki napełniono czystym /w skali oznaczeń 
odczynników chemicznych/ p-dwuehlorobenzenem w taki sposób, że 
wysokości słupów substancji po stopieniu i ochłodzeniu były so¬ 
bie równe. Tak przygotowane próby poddano proeosowi strefowego 
czyszczenia s pierwszą- jedno, drugą-dwu, irzecią- trzy, czwartą-
czterokrotnemu przejściu przez strefę.. Temperatura elementu grzej¬ 
nego wynosiła 36 C / temperatura topnienia p-dwuchlorobenzenu 53^04 
a chłodnie 8**C. Fiołki podnoszono z prędkością t5 mm/godz. Nastę¬ 
pnie każdą z czterech próbek podzielono na piec równych części, 
zmielono i przepakowano w fiolki przystosowane do spektrometru 
NQR. 

1.2. Aparatura NQR 

W oelu precyzyjnego pomiaru zmian szerokości linii NQR z do¬ 
kładnością д łO Hz, od spektrometru NQR wymagana jest bardzo du¬ 
ża stabilność częstotliwości, wierne odwzorowanie linii rezonan¬ 
sowej, dobra stabilność temperatury próby i częstości spektrometru, 
precyzja i monotonieznośd przemiatania ozęstośoi przy zachowaniu 
maksymalnej czułości układu detekcyjnego. 
Ola spełnienia tych wymagań zastosowano spektrometr NQR z detek¬ 
torem superreakeyjnym synohronizowanym fazcw sygnałem z synte-
zera.ezęstotliwosei ^6j. Przemiatanie częstotliwości spektrome¬ 
tru zrealizowano elektronioznie poprzez przełączenie częstotli¬ 
wości syntezera z krokiem 1 Hz ̂  7̂ }+ Cechą szczególną tej apara¬ 
tury [̂&̂[ była modulacja częstotliwości przebiegiem antyaymatrycz-
nej fali prostokątnej {[9! z dewiacją 20 kHz, uzyskaagm^przez okre¬ 
sowe przełączenie częstotliwości f syntezera do wartości f +tOkHz, 
f , f -tOkHz, zrealizowane przez układ logiczny. Pozwoliło to re¬ 
jestrować bezpośrednio linię absorbeji przy maksymalnej osiągal¬ 
nej intensywności sygnału i bez zniekształceń modulacyjnyoh. 
Po detekcji fazowej /t23Hz/ sygnał MQR był rejestrowany na rejes¬ 
tratorze X-Y. Temperatura próbki była stabilizowana z dokładno¬ 
ścią j^ 0,001^C przy pomocy termostatu wodnego. Grzałka termosta¬ 
tu była zasilana przez regulator temperatury UNIPAN 650 z ozuj-
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nikiem platynowym i możliwością pełnej korelacji PID. 

2. Wyniki i dyskusja . 

Z poszczególnych linii absorpcji wykreślany i mierzymy sze¬ 
rokości połówkowe. Po zestawieniu ich na wykresie /rys. 2/ otrzy¬ 
mujemy piec linii. Jak widać, poszczególne minima aą przesunięte 
wraz ze wzrostem krotności przejść strefy przez oczyszczony zwią¬ 
zek w kierunku pierwszej frakcji. 

1 ł ł < 

Hys. Z. Szerokość połówkowa linii rezonansowej NQR w zależności 
od frakcji dla próbek oczyszczonych # - jednokrotnie, 
^ - dwukrotnie, ^ - trzykrotnie, Q - czterokrotnie. 

Z przebiegu zależności szerokości linii połówkowych NQR dla od¬ 
powiednich frakcji widzimy, że dla frakcji środkowych każdej 
z próbek szerokości połówkowe są najmniejsze. Zmiany szerokości 
połówkowej linii absorpcji aą miernikiem czystości danej substan¬ 
cji. Żeby pokazać jaki mają wpływ zanieczyszczenia na siec krys¬ 
taliczną a tym samym na linie NQR wystarczy podać, że domieszka 
zanitozyszezen kilku procent powoduje rozntyoie linii poniżej po-
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ziomu szumów ^ioj. Z powyższych danych wynika, że najczystszymi 
obszarami w próbie są frakcje środkowe,oraz że ze wzrostem krot¬ 
ności przejścia związku przez strefę wielkość obszaru czystego 
powiększa się. Poszerzenie linii i co się z tym wiąże wzrost 
zanieczyszczeń w pierwszych frakcjach każdej z próbek prawdo¬ 
podobnie spowodowane jest zatrzymaniem pewnej ilości zanieczy¬ 
szczeń przez napięcie powierzchniowe stopionej substancji. 

Niniejsza praca pokazuje sposób jaki można stosować w celu 
oczyszczania i określania względnej czystości pewnej określonej 
ilości związków organicznych. Ograniczenia wynikają z założeń 
pomiarowych NQR oraz z założeń wynikająoych z czyszczenia meto¬ 
dą strefowego topienia. 
Czyszczenie oraz określenie czystości związków organicznyoh za¬ 
brudzonych również związkami organicznymi, zwłaszcza podobnymi 
w budowie, jest bardzo trudna i słabo opracowane /z wyjątkiem 
chromatografii/. 
Z naszych badań wynika, że jeżeli dany związek organiczny nie 
podlegający powyższym ograniczeniom poddamy czyszczeniu strefo¬ 
wemu /minimum cztery razy/, to bez użycia spektrometru NQR, ko¬ 
rzystając z wykresu rozkładu zanieczyszczeń, możemy wybrać naj¬ 
czystsze środkowe frakcje. Prostota i szybkość tej metody daje 
możliwość wprowadzenia jej do każdego laboratorium. Z drugiej 
strony spektrometr NQR można tak przystosować do tego typu badań, 
że fiolkę z badanym związkiem bezpośrednio po czyszczeniu stre¬ 
fowym możemy wprowadzić do cewki spektrometru, rejestrować wid¬ 
mo i przesuwać o umowną długość frakcji, otrzymując w ten spo¬ 
sób szukany rozkład zanieczyszczeń. Pomimo wielu ograniczeń po¬ 
miarowych oraz niemożliwości ilościowego oznaczenia zanieczysz¬ 
czeń i ich rodzaju, metoda NQR ma dwie zasadnicze zalety. Jest 
to metoda nieniszcząca substancji /przewaga nad chromatografią/ 
oraz bardzo czoła nawet na minimalne ilości zanieczyszczeń, trud¬ 
nych do wykrycia innymi metodami. 



Literatura 

f 1̂ } Pfann W.G.,.Zone Melting, New York, John Wiley Sons, 1958 
^2^ Lavaon W.D., and Nielsen S., Preparation of single crystals 

Butterworths Publications Ltd 1953 
^3J Pfann V.G.,J.Metals 4,7^7 1932 , 
(4] Pfann W.6., Trans Ra, Inat. Mining Mat. Bngra. 194, 74? 1952 
Г5] Pfana V.G., Olsen K.M., Phya. Rev. 89, 322 1953 
j^JTong D.A., J.Phys. E; Sci. Instraał. 1, 1153 1968 
f?] Ostafin M., pr&ea doktoraka /v przygotowaniu/ 
[б] Oatafin M., Pietrza^k J., łbusaaa P., J.Phya. B; Sei. Instrum, 

/v drtshn/ 
Verdieck J.F., and Cornwall CD., Rev.Sei.Inatrum. 32, 1383 
1961 

S., J.Phys.Soe.Japan 13 Nn 3 May 1965 



PRZENIESIENIE PROTONU V WIĄZANIU WODOROWYM KOMPLEKSÓW BADANE 
METODĄ KWAORUPOLOWEGO REZONANSU JĄDROWEGO 

B. Nogaj, J. Pietrzak 

Zakład Spektroskopii Ciała Stałego Instytutu Fizyki OAM, Poznań 

Z. Dega-Szafran, M. Szafran 

Zakład Fizycznej Chemii Organicznej Instytutu Chemii UAM,Poznań 

t. WSTĘP 

Rwadrupolowy rezonans jądrowy pozwala wyznaczyć gradient 
pola elektrycznego w miejscu badanego jądra. W przypadku tworze¬ 
nia aie kompleksu zmienia się struktura elektronowa molekuły po¬ 
siadającej rezonujące jądra, a tym samym zmienia sio (zmniejsza 
lub zwiększa) gradient po3.a elektrycznego. Ze zmian tych można 
wnioskować q rodzaju, kierunku a także wielkości przeniesionego 
ładunku w kompleksie. 
Ciekawą grupa stanowią kompleksy z wiązaniem wodorowym (komple¬ 
ksy hydrogen-bonded —HB), w których istotną role odgrywa prze¬ 
niesienie protonu'od kwasu do zasady. Dotychczas ukazały sip je¬ 
dynie nieliczne prace poświęcone badaniom kompleksów z wiązaniem 
wodorowym И,2,3]* Autorzy stwierdzali przesunięcie częstości re¬ 
zonansowych dla poszczególnych kompleksów nie analizując natury 
samego wiązania wodorowego. 
W niniejszej pracy przeanalizowano problem transferu protonu 
w wiązaniu wodorowym na przykładzie wyników badań metodą KRJ po— 
likrystalieznyoh komplekaów kwasu trójehlorooetowego z różnymi 
zasadami organicznymi poczynając od bardzo słabych aż do bardzo 
mocnych. 
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2. WPŁYW TVORZBWIA SIĘ KOMPLEKSÓW HB NA WiDMO KRJ 

Weźmy pod uwagę kwas (А-П) i !sasadę(B). Kompleks utworzony 
za pomooą wiązania wodorowego (A-H - в) opisaó można funkcją fa¬ 
lową będącą superpozycją dwu funkcji, jednej opisu jąjeej stan obo¬ 
jętny molekuł (4p) i drugiej określającej stan całkowicie zjonizo-
wany(4*, ) 

Z warunku normalizacji funkcji 4L otrzymuje się zależność wią¬ 
żącą współczynniki a i & : 

ai+2obS +1? = 1 (2} 
gdzi. З^/Ч'.Ч', di. 
Znajomość funkcji 4L pozwala wyznaozyć gradient pola elektrycz¬ 
nego w miejscu badanego jądra : 

Sumowanie w wyrażeniu powyższym przeprowadzone jest po wsssyst-
kich elektronach kompleksu o współrzędnych (Г: 9;} względem śz*oóka 
układu, w którym znajduje się rozpatrywane jądro. q jest gra¬ 
dientem pochodzącym od pozostałych cząsteczek v krysztale. 
Uwzględniając postać funkcji 4L w wyrażeniu (3) otrzymuje się : 

q = ai q, + 2abq' + b ^ , + q^ (h) 
gdzie . 

^ ^ . > (5) 
{> {6) 

jest gradientem dla'struktury obojętnej kompleksu. Jest on 
w przybliżeniu równy gradientowi w swobodnej molekule kwasu A-H. 
q* jest gradientem łącząoym stan obojętny ze stanem kompleksu, 
w którym nastąpiło całkowite przejście protonu od kwasu do zasa¬ 
dy. Stan z całkowitym transferem protonu opisuje gradient <ł--. 
Uwzględniając warunek normalizacji funkcji 4L(równanie 2) wyra¬ 
żenie (4) przyjmie postać : ^ 

q = q̂  +2ab(q'- ŚqJ + b (q̂  -q^) +q^ '3* 
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Dokładniejsza analiza pokazuje, że drugi człon równania (8) jest 
bardzo mały w porównaniu z pozostałymi i dlatego тойпе go за — 
niedbać. Mamy więc : 

- q =qj + t^Aq^ {9) 
gdzie q^ = q^ + q^^ oraz A<ipp = qp^. - q^. 
A zatem wzór na częstość KRJ kompleksów z wiązaniem wodorowym 
przyjmie posłać : 

^ = ^ +Ь?А*^ Но) 
gdzie ô " *b * Sx °i*̂ ^ &^yr " ^т " ^ * 
и, jest częstością dla kompleksu z normalnym (b, słabym/ wiąza¬ 
niem wodorowym, natomiast И— przedstawia częstość dla komple¬ 
ksu z całkowicie przeniesionym protonem. 

3. METODYKA DOŚWIADCZALNA 

V pracy przebadano i przeanalizowano 16 kompleksów kwasu 
trójchlorooctowego fTCA-= A-H.) z różnymi zasadami organicznymi 
[в) poczynając od bardzo słabych {pK ж - 10) aż do bardzo moc-
nych(pK ж + Ч ) . Związki te w postaci polikrystalicznej otrzy¬ 
mane zostały w Zakładzie Fizycznej Chemii Organicznej Instytutu 
Chemii САМ. Każdy z kompleksów poddany Został wstępnie chemicz¬ 
nej analizie elementarnej oraz badaniom spektroskopowym w pod¬ 
czerwieni. Wszystkie badame kompleksy posiadały strukturę typu 
A - H - В (t:l). 

35 Badania KRJ przeprowadzono na izotopie Cl w temperaturze 
77 K. Rejestrację widma i pomiar częstości rezonansowej wykonano 
na spektrometrze KRJ z cyfrowym przemiataniem i modulacją często¬ 
tliwości zbudowanym w Zakładzie Spektroskopii Ciała Stałego In¬ 
stytutu Fizyki CAM !g]. Niepewność pomiarowa dla częstości KRJ 
wynosiła + 0,001 MHz. 

4. WYNIKI POMIARÓW I DYSKUSJA 

Obserwowana vidma K M składały się dla większości komple¬ 
ksów z trzech linii, które przypisano trzem krystalicznie nie-
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równoważnym jądrom chloru grupy CCI,, molekuły kwasu trójchloro-
.octowego wchodzącego w skład kompleksu. Sam fakt zaobserwowania 
widma KRJ w badanym kompleksie świadczył dobitnie, że nastąpiła 
oczekiwana kompleksacja a związek posiada wysoki stopień czys¬ 
tości. Ponieważ w badanych układach molekularnych stosowano za¬ 
wsze kwas trójchlorooctowy, zmieniając tylko zasady, przeto mo¬ 
żna było w analizie widma KRJ używać średniej wartości częstości 
rezonansowych (łL) poohodzących od trzech chlorów TCA. Uniknięto 
w ten sposób zbędnej analizy wpływu jednakowego efektu krystali¬ 
cznego na całościowy obraz charakteru komplekaacji uzyskanej 
z widm KRJ. 
Vidma badanych kompleksów wykazywały różne, ale zawsze ujemne 
przesunięcia częstości względem czystego TCA (-A w ) . Wielkości 
przesunięć średniej częstości Ат^ dla poszczególnych kompleksów 
ilustruje rys. 1. Przedstawia on również wzory strukturalne ba¬ 
danych kompleksów oraz lokalizację wiązania wodorowego. Powiąza¬ 
nie wielkości przesunięć częstości z ApK =: pK (zasada)- pK {kwas) 

a a a 
pozwoliło otrzymać zależność przedstawioną na rys. 2 t4J. Jak 
widać,przesunięcie częstości względem TCA wzrasta w miarę zwięk¬ 
szania się mocy zasad B. Wykres ten obrazuje proces przeniesie¬ 
nia protonu w wiązaniu wodorowym oraz jego wpływ na widmo KRJ. 
Zależność pokazana na rys. 2 pozwoliła wyznaczyć wielkość A 4^ 
dla dwóch skrajnych form wiązania wodorowego : bardzo słabego 
wiązania [А-П-- B) oraz silnego wiązania z całkowicie przeniesio¬ 
nym protonem (A**. H-B*). V punkcie przegięcia przy ApK równym 
zeru występuje forma pośrednia, tzw. symetryczne wiązanie wodoro¬ 
we. Znajomość wartości ^(39,994 MHz) i А*ру{з MHz) pozwoliła 
wyznaczyć współczynniki a i b występujące w funkcji falowej kom¬ 
pleksu zgodnie z teorią przedstawioną na początku. Przy oblicze¬ 
niach przyjęto ł̂ x = 0 oraz S = 0,20 [б]. Zmianę wartości współ¬ 
czynników a i b dla poszczególnych kompleksów ilustruje rys. 3. 
Dla porównania wykreślono także zależność od ApK współczynnika 
P będącego bezpośrednio miarą przeniesienia protonu w mostku wo¬ 
dorowym a wyznaczonego z prostej zależności !д)i 

(H) 

264 



сиз 5 5ё 
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Rya. 1. Prz*aunipeie Aradniej ozcatośoŁ widma K M izotopu 
A-H- В (l : ł) 
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Rys. 2. Zależność przeswnipcia średniej częstości KRJ komple-
ks&v kvaau trojchJ-orooctowego z zasadami typa 
A-H .- В (l : 
(Namery dotyczą kompleksów z kolejnymi zasadami В : 
(i) aoetonitryl, (ż) cykloheksanon, (3) acetofenon, 
(4) acetamid, (Ś) oŁ-pirolidon, [6) N,N-dwumetyloaoe-
tamid, (7) N-tlenek pirydyny, ]8) N-tłenek 4-metylo-
pirydyny, (9) 3-bromopirydyna, (10) pirydyna, (n)4-
iBatylochinoliRa, (ł2) 4-metylopirydyna, (13) 2,4-

' dwma^tylopirydyna, И4) 2,6-dwumetylopirydyna, (1Э) 
2,4^6-ir&jmetylopirydyna, Нб) trójetyloamina. 
Wzory strokturalne powyższych kompleksów ilustruje 
rys. 1) . 

Potwierdzeniem powyżej przedstawionych wniosków dotyczących 
poszczególnych form wiązania wodorowego jest analiza różnicy 
średnich częstości KRJ między kwasami jedno- i dwuehlorooetowym 
a ich solami amonowymi, które mają postać całkowicie zjonizot*a*!ą 
(tabela ł). Wielkośoi przesunięć średnich częstości dJLa soli 
amonowych tych kwasów są zgodna z wartością AtLs&iL.= 2 MHz 

.266 



Rys. 3. Zależność współczynników a, b i РойАрК dla badanych 
- kompleksów typu A-H - В (l : 1) 

Tabela 1. Porównanie średnich czpstości KRJ izotopu *̂ *̂ C1 
kwasów chlorooctowych z ich aolami amonowymi oraz 
z kompleksem z całkowitym transferem protonu [2.^] 

Związek 
CHgdCOOH 
[CHgClCOol'(NH^ł* 

CHClgCOOH 
łCHClgCOO]"!NH^]+ 

CC1-COOH 
CCl^COOH-trójetylo-

(kompleks typu A*- - H-B^) 

3(3 (MHz] 
35,25 ^' 
33,23 *) 

38,39 ^ 
36,46 ^ 

40,124*! 
38,028*1 

- 2,02 

- 1,93 

r 2,096 

a) w temperaturze 77 b) w temperaturze pokojowej 
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przypisywaną kompleksom z całkowitym transferem protonu 
(A".,. H-B+). 
Natomiast przyjęcie formy я symetrycznym wiązaniem wodorowym 
(A ... 3 в ) dla kompleksów leżących w punkcie przegięcia krzy¬ 
wej {przy АрК д 0 - rys. 2) potwierdza taka sama wartość prze¬ 
sunięcia częstości KRJ, jaką uzyskano badając podobne kompleksy 
ale o strukturze typu [A -- H ... А ] " !в--- H .. в]^ ̂ 2 : 2), 
w których z pewnością zachodzi symetryczny stan wiązania wodoro¬ 
wego !7,3]. 
Badając widma KRJ poszczególnych kompleksów nie obserwowano 
zwiększania liczby linii, względnie rozciągnięcia widma,ani też 
znacznego poszerzenia linii, co by odpowiadało istnieniu równo-
molowej równowagi tautomeryoznej A-H -В—±А* Н-В*. Ponadto 
trzeba podkreślić fakt, że ruch protonu Jast w pewnym stopniu 
ograniczony, jako że badane jest ciało stałe i w dodatku w tem¬ 
peraturze 77 K. Należy stwierdzić, że istnienie równowagi tauto-
merycznej w fazie stałej wydaje się mało prawdopodobne. Przepro¬ 
wadzone badania wskazują, że przeniesienie protonu w fazie sta¬ 
łej zachodzi raczej poprzez delokalizaeję protonu (A -" H --- в). 
A zatem wiązanie wodorowe opisać można krzywą energii potencjal¬ 
nej protonu z pojedynczym minimum. W naszym przypadka wyznaczo¬ 
ny parametr P bezpośrednio wskazuje na przesuwanie się krzywej 
energii potencjalnej a tym samym informuje o umieszczeniu pro¬ 
tonu w badanym wiązaniu. 

Bezpośrednią przyczyną przesuwania się średniej częstości 
KRJ badanych kompleksów była różna dla każdego kompleksu wielkość 
elektrycznego momentu dipolowego wiązania wodorowego [б]. 
To dodatkowe (wewnętrzne } pole elektryczne powodowało przesunię¬ 
cie częstości o wielkość wyrażoną wzorem [*)} : 

gdzie eQ - moment kwadrupolowy jądra, R--- - stała zależna od 
rodzaju substancji, <f - kąt między kierunkiem dipola i promie¬ 
niem wodzącym łączącym środek dipola z jądrem badanego chloru, 
8 - kąt między promieniem wodzącym i kierunkiem wiązania C-Cl, 
r - odległość między dipolem a badanym jądrem. 
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Obliczenia wykonane dla kompleksu TCA z trójetyloaminą pozwoliły 
uzyskać wartość A ^ = 2łO93 MHz, która pozostaje w dobrej zgod¬ 
ności z wartością eksperymentalną (A 1̂3 = 2,О9б MHz). 

A zatem można stwierdzić, ze zmieniające się dla poszcze¬ 
gólnych kompleksów wielkości oddziaływania pola elektrycznego 
pochodzącego głównie od grupy polarnej mostka wodorowego prowa¬ 
dzą do zmian polaryzacji wiązania kowalencyjnego C-Cl (w TCA) 
polegających na przesuwaniu wspólnej pary elektronowej w kierunku 
silnie elektroujemnego atomu chloru. Wiąże się to z obniżeniem 
wartości gradientu pola elektrycznego q w miejacu jądra chloru, 
co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia częstości rezonanso¬ 
wych w stosunku do samego TCA. 
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BAHANIB DYNAMIKI H03SBCULARNBJ ZWIAZXCW FOSFOROORGANICZNYCH 
METODĄ J$P 

Dang Ba lam, Z.Pająk 
Załład Radiospektroakopii Instytutu Fizyki UAM, Poznań 

Се1жж podjętej pracy tyła analiza ruchów moleknlamyoh 
grup metylowych i etylowych w związkach fosforoorganicznych 
Me-PI i B * U % gdzla XcO,S,Se, których fazy stałej nie badano 
dotąd metodą JRP. Obszerny przegląd preparatyki, własności 
chemicznych i fizycznych oraz bogatą bibliografię związków 
fosforowych można znalećó w książce redagowanej przez 6.Ж.Х0-
solapofai L.Maie3ł/l/. 

Do chwili obecnej nie opublikowano żadnej pracy, w której 
zbadanoby struktary krystalograficzne tlenka, siarczku i selen-
ka tr5jmetylofosfiny metodą rentgenowską. Strukturę molekalar-
ną Яе,РО metodą dyfrakcji elektronowej badał H.K.Wang /2/, ktg-
ry określił iż: 

P-0 -
0-H =. 
P-C -

1 
1 
t 

.47 i 

.09 i 

.81 i 

P-H 
C-0 
o-c 

- 2. 
- 2. 
= 2. 

40 
74 
90 

CPO * 
OPC ж 

112° 
106° 

Struktura krystalograficzna siarozkn i selenku trćjetylofosfiny 
została zbadana metodą rentgenowską przez M.Van Meerssche i 
A.Leonarda /3,4,5/. Określono,że są to związki izomorficzne 
o grupie przestrzennej P6-me i rozmiarach komórki elementarnej: 

a - 8.98 i o - 6.32 X dla Bt-PS 
a - 9.06 1 с - 6.54 X dla Bt-PSe. 

W komórce elementarnej znajdują się dwie molekuły. Określono po-
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zyeje ciężkich atomów огаж następujące kąty i odległości: 

P-S -
P-C = 
c-c -

1 
1 
1 

dla Bt-
.864 i 
.865 & 
.38 i 

PS 
SPC -
PCC -
CPC = 

112° 
114° 
107° 

P-Se 
P-C 
C-C 

dla Bt 
- 1.963* 
- 1.9О7Й 
- 1.40 X 

PSe 
SePC = 
PCC = 
CPC = 

114° 
40° 
106° 

Za pomocą spektrometru do badad ciał stałych typu RYA 2301 /ZSRR/ 
rejestrowano widma JRP protonów przy częstości 40,48 MHz w zakre¬ 
sie od temperatury ciekłego azotu do temperatury topnienia związ¬ 
ków: 

MePO 14O°C, Bt-PO 50°C 
Me PS 156°C, Bt PS 95°C 
Ие-PSe 141°C, Bt PSe 111°C. 

Na rya.ł przedstawiono zależność drugiego momentu linii JRP od 
temperatury dla tlenku, siarczku i selenku trdjmetylofosfiny oraz 
trdjetylofosfiny. 
Charakterystyczne wartoёсi momentów przedstawiono w tabeli 1. 
Pomiary czasu relaksacji spin-siatka Т., przeprowadzono na spe¬ 
ktrometrze impulsowym do badania ciała stałego pracującym przy 
częstotliwości 25 MHz. Przebiegi zależności log 3L od 1/T dla 
Ме-ИС oraz Et-PX przedstawiają rys.2 i 3. 
Na wykresie dla Me^PO występują dwa minima: pierwsze w t=-136°C 

42 ma, oraz drugie w t*-70°C T^-in*^^^ "S' Powyżej t-40°C 



***** s*̂  

* 4—ж 

l ł Z*ł#ino4ió Mg od 
, -О 
dl* Mw-PX i Bt-PX. 
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5 

* 4 3 ^ ? ' 
Rys.2 Temperaturowa zależności T, <łł& Me^PO i Me-PS /wyniki 

dla MeJP5 i Me^PSa Aą niemal idehtyozne/ 
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Rya.3 Temperaturowe łaleiności T^ dla Bt-PO i Et-PS /wyniki' 
Bt-PS i Bt-PSe aą niemal identyczne/ 
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T^ maleje wskazując na istnienie trzeciego minimum, nie osiąga¬ 
nego przed stopnieniem się próbki. Wykresy dla Me-PS i Me-PSe 
są niemal identyczne przyozem pierwsze minimum występuje w t=-122°C, 

* drugie w t-23"o, ms. Dla Zt PO zaobserwo¬ 
=25 ms, oraz w t=-60°C, wano również dwa minima: w t=-152 0, 

^1min*^ "° * ^°"У^^З t=2T с ezas relaksacji T, zaczyna maleć, 
ale nie osiąga minimum przed stopnieniem się próbki. Przebiegi 
3L dla Bt-PS i Bt-PSe на prawie identyczne. V temperaturze 
t=-136,5°C dla Bt-PS oraz w t—142,5°C dla BtJPSe występuje mini¬ 
mum T.<-j-=^ тв, a w t=-20°C dla obu związków pojawia się drugie 
minimum T..-. =35,5 ms. 

2 Tabela 1. Plateaux doświadczalnych wartości M- /Gs / 
dla Me PI i Bt-PX. 

} Me-PO 
i 4e-PS 
!He PSe 

! Bt^PO 
; Bt Ps 
Et-PSe 

Plateau I 

"2 

10 
8 
T2 

138 
148 
ISO 

zakres 
temp. 

-130 -*-15°C 
-160 ^ -9O°C 
-160 ^-93°C 

(-160 ^-140^0 
-160 -*-120°C 
-160 ^-120°C 

Plateau 11 

"2 

2.0 
1,6 
1,4 

6,6 
6,8 
6,0 

zakres 
temp. 

26-* t.top. 
-55-* t.top. 
-55-+ t.top. 

-13O-*-6O°C 
-60 -+ t. top. 
-90 -st.top. 

Plateau III i 

*2 zakres i 
temp. ' 

-30-* t.top.} 

Celem interpretacji przedstawionych wyników obliczono, 
bądź oszacowano wartości drugiego momentu linii JBP oraz wartości 
minimów czasów relaksacji dla założonych najbardziej prawdopodobnych 
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modeli ruchów molekularnych. Korzystając z wyżej cytowanych da¬ 
nych strukturalnych dla Me-PO oraz przyjmując, że w grupie CH, 
odległość C-H-1,09 X, a kąt HCH jest tetraedryezny obliczono 
część intpamolelcHlamą M^ drugiego momentu linii. Obserwowany 
w temperaturze t*-196**C kształt linii JBP pezwala założyć, że 
w tej temperaturze kryształ aa strukturę sztywną. Za wartość М-

2 dla struktury sztywnej przyjęto 28,8 6s jako średnią wartość 
wyliczoną ж krzywych doświadczalnych. Korzystając z wyników obli¬ 
czeń* części intraHolekulamej, otrzymano wartość dla części 

2 intermolekulamej 5 &s . Można przyjąć, że obserwowane zmniejsze-2 nie wartości M^ do 10 Os jest spowodowane rotacją grup CH- wokół 
ich osi symetrii C-. Przy tej rotacji cześć intragrupowa momentu 
CH- redukuje się d?1/4. Cześć intergrupową wyliczono metodą uśred¬ 
nienia, umieszczając Э protony każdej grupy metylowej w jej środ¬ 
ku geometrycznym. Oszacowano, że część miqdzymolekularna redukuje 
się do 0,6 poprzedniej wartości. Otrzymana wartość dobrze zgadza 
się z wartością doświadczalną /tabela 2/. Eolejne obserwowane 
zmniejszenie Mp można przypisać rotacji anizotropowej całej mole¬ 
kuły wokćł osi C' tj. wiązania PO. Udział części intragmpowej 
СЙ można obliczyć w aposób dokładny korzystając ze wzoru otrzymane¬ 
go przez Gutowskiego i współpracowników /6/ dla przypadku kiedy 
oś układu tiójspinowego ratuje wokół innej oai/dla Me-PO 0 -112°/. 
Część* intergrupową redukuje się do 1/4 w porównaniu z przypadkiem 
rotacji wokćł osi C-, a część intermolekulamą można jedynie osza¬ 
cować, iż redukuje się do 0,4 poprzedniej wartości. Tak obliczo¬ 
na wartość dobrze zgadza się z wartością doświadczalną /II plateau 
tab.1/ 

Doświadczalne wartości czasu relaksacji Т.. dla Me-PO w mini¬ 
mach nie są typowe dla związków z grupami metylowymi. Dlatego przy¬ 
jęto, że w związku tym występują nierównowa&ne grupy metylowe. 
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W niższych temperaturach uruchamia aię rotacja jednej grupy mety¬ 
lowej, czemu odpowiada minimum czasu Т., w t=-136°C, potem równo¬ 
cześnie uruchamiają się rotacje dwu pozostałych grup czemu odpo¬ 
wiada T^^- przy t=-7O,5°C. Wartości T, wyliczone na podstawie mo¬ 
delu Woessnera /7,8/ dla tych minimów dobrze zgadzają się wartoś¬ 
ciami doświadczalnymi. Ze względu na małą ilość punktów pomiaro¬ 
wych w zakresie temperatur od -196°C do -160°C nie udało się nara-
zie potwierdzić założenia o nierównoważnych ruchach CH, w Me PO 
przez pomiar drugiego momentu. Jednak dane dotyczące związku za¬ 
wierającego Me PO jako swój fragment SbCl-PO(CH^)- otrzymane 
metodą rentgenowską przez C.I.Br&Kteaai I.Lindgwista/9/ wskazują 
na drobne różnice strukturalne grup CH,. Ze względu na brak danych 
strukturalnych dla Me-PS i Ие-PSa nie można obliczyć drugiego momen¬ 
tu i czasu relaksacji TL. Porównanie przebiegu drugiego momentu 
trzech analogicznych związków pozwala jednak sugerować, że z pod¬ 
wyższeniem temperatury również w siarczku i selenku trójmetylofos-
finy pojawia się najpierw rotacja grup metylowych /plateaux !L= 
7,4 i 8 Gs /, a później rotacja molekuły wokół oai C,, /plateaux 
M.=1,5 Gs /. Mniejsze wartości M- dla siarczku i aalenku w porów¬ 
naniu z tlenkiem można tłumaczyć przypuszczeniem, że dnaęłntć pro¬ 
ton-proton w tych dwóch związkach jest większa niż w Me,PO. Taki 
model ruchu znajduje potwierdzenie w pomiarach czasu relaksacji T^. 
Wartość minimum T.,=18 ms wskazuje na istnienie rotacji grup metylo¬ 
wych, ale większa jego wartość w porót-naniu z innymi związkami 
/dla r--=t,78 X, Т., ,-*T3,7 ms/ może być spowodowana większą od¬ 
ległością H-B. Wartość drugiego minimum nie odpowiada reorienta¬ 
cji izotropowej cząsteczki /Тц-щд, *3*18ma = 54ms/, można więc 
Bugerować, że jest ono wynikiem rotacji molekuł wekół osi C^. 
Porównanie przebiegów И i T, wskazuje na niemal identyczny cha¬ 
rakter dynamiki molekularnej Me-PS i Me-PSe i pozwala sadzić, же 
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aą to związki izomorficzne. 

Tabela 2. Teoretyczne i doświadczalne wartości M- /Ga / 

!Str.szt.M ePO 

}Rot. 1 Me 

}Rot.1Me 

[+Rot.2Me 

jRot.3Me 

!+Rot.C , 
i 3 

Me-PO 
Me PS 
Pe-P8e 

Me PO 
Me PS 
Me PSe 

22,5 

16,9 

5,6 

0,5 

Mg 

ł,3 

t.2 

ł, 

*ł 
0, 

2 

3 

5 

j 

1. 2 

28,8 

18-23 

9,8 

2 

</Ż. 
28,8 

10 
8 
7,4 

2 
1,5 
1.5 

*1WK łw: 

41,1 

20,6 

^ ! 

42 ! 

22,5 ! 
18 i 
18 ! 

34 i 
34 { 

Z przeprowadzonych pomiarów doświadczalnych i ich analizy można 
więc wyciągnąć wnioaek iż we wszystkich trzech związkach Me,PX 
wyatępuje rotacja protonów wckjł oai grap metylowych C- i rotacja 
melekłłł wokół oai C^ . Pod względem dynamiki wewnętrznej Me PS i 
Me-PSe są identyczne i bardziej ruchliwe niś Me,PO, w którym wystę¬ 
puje nierównoważnoać dynamiczna grup metylowych. 
Dla Bt PS i Bt-PSa korzystając z danych atrnktnralnych oraz przyj¬ 
mując że w grupie etylowej odległość O-H-1,09 i a kąt HCH:HO9,47° 
wyliczono odległości między protonami w cząsteczce oraz między pro¬ 
tonami centralnej cząsteczki a protonami najbliższych cząateezek 
potrzebnych do obliczenia dmgiago momentu dla straktnry aztywnej 
/tab.3/. 
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Interpretację wyników dla związków Bt-PX ut-rudnia fakt, iż 
w temperaturze ciekłego azotu widza nie wykazują jeszcze cha¬ 
rakterystycznej struktury, a wartość drugiego momentu M--1&3 G 

niższa od przewidywanej części intramolekulamej. Można jednak 
przez analogię sądzić,ze obserwowane wartości M- pierwszego plateau 
odpowiadają uruchomionej rotacji grup CH-. Jak wiadomo udział w dru¬ 
gim momencie, pochodzący od oddziaływania protonów w układzie trój-
spinowym redukuje się wówczas do ł/4. Część pochodząca od oddzia¬ 
ływania protonów grupy CB- i protonów grupy CEp tej samej gałęzi 
CgH- oraz z protonami dwóch pozostałych grup CJiL zmienia się nie¬ 
znacznie. Ta część została obliczona na komputerze dla 300 różnych 
pozycji grupy СИ, przy rotacji i uśredniona. Przyjęto ił część in-
termolekulama redukuje aię również do 1/4 wartości odpowiadającej 
strukturze sztywnej. Z porównania tak obliczonych wartości teore¬ 
tycznych z wartościami doświadczalnymi /tabela 3/ widać że dla 
Et-PS zgodność jeat dobra, a dla Bt-PSe różnice mieszczą się w gra¬ 
nicy błędów pomiarowych. 
Można sądzić, że z podwyższeniem temperatury uruchamia się rotacja 
eałyeh grup С H wokół wiązań CP /z równoczesną rotacją grup CH, 
wokół osi С /. Przy takiej rotacji silnie redukuje się udział w ML 
pochodzący od grup CH-. Część pochodząca od oddziaływania proton-
proton w grupie CH redukuje się do ł/4. Nieznacznej zmianie ulega 
oddziaływanie protonów grup СИ, z protonami grup CH-, zaś oddziały¬ 
wanie między protonami różnych gałęzi C^Hg przyjęto jako niezmie¬ 
nione. ELa oceny słuszności takiego postępowania obliczono na kompu¬ 
terze wartości M. dla 355 możliwych pozycji gałęzi CgH- przy -ota-
cji i uśredniono. Wartości И. prawie nie ulegają przy tym zmianie. 
Oszacowano, że część intermoiekulama redukuje się podobnie jak 
w przypadku rotacji grup CH . Otrzymane wartości teoretyczne dobrze 
zgadzają się я wartością doświadczalną dla Et-PSe, dla Zt-PS różni¬ 
ca rzędu 1 68^ jeat nieco większa niż błą6 pomiaru. 
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Dla innych możliwych reorientacji /rotacja grup СИ- wokół osi C-
z równoczesną rotacją całej molekuły wokół osi ИС, rotacja grup 
metylowych z równoczesną rotacją grup etylowych wokół osi CP, 
oraz rotacją anizotrepową całej molekuły wokół osi HC/ obliczono 
również w sposób precyzyjny część intramolekulamą drugiego momen¬ 
tu. Ponieważ teoretyczny współczyaniJc redukcji części intermoleka-
lamej jest nieznany, воАпа tyDm oszacować wartości całkowitego 
drogiego momentu przy tych reorientacjach. Jednak oczekiwane 
zmniejszenie drugiego momentu do wartości odpowiadającej tył 
ruchom nie jest w doświadczeniu obserwowane w przypadku Bt-PS i 
Bt PSe. Pomiary czasu relaksacji T. potwierdzają że w tych dwóch 
związkach występują tylko dwa wyżej wymienione typy ruchu: rotacja 
grup metylowych /T- . =21 ms/ i rotacja grup metylowych z równo¬ 
czesną rotacją grup etylowych uruchamiaca przy wyższych temperatu¬ 
rach /Ti-j-=35 ms/. Różnice między wartościami doświadczalnymi i 
teoretycznymi mieszczą się w granicy tłędów pomiarowych. 

Dla tlenku trójetylofoafiny nie są znane dane z analizy ^ 
strukturalnej. Porównując zależności temperaturowe H- tych związ¬ 
ków Et Pl można sądzió, że w tlenku też uruchamia się najpierw 
rotacja grup metylowych /plateau o wartości M-*13,8 5s /, a potem-
rotacja grup etylowych /plateau o wartości M-^6,6 &s /. Dalsze 
zmniejszenie się łL do wartości 1,4 Gs wsRazuge na wystąpienie 
rotacji grup metylowych z równoczesną rotacją grup etylowych oraz 
rotacją anizotropową całej molekuły wokół osi PO. 

2 
Istnienie dla trzech związków plateau wartości M- około 6 Gs wy¬ 
klucza możliwość istnienia rotacji grup metylowych /bez rotacji 
grup etylowych wokół osi CP/ równocześnie z rotacją całej molekuły 
wokół osi PX. Z wyników pomiarów czasu relaksacji dla Bt-PO można 
sądzió, że niskotemperaturowe minimum jest wynikiem istnienia ro¬ 
tacji grup metylowych /Т., =25 ms/. Drugie minimum w wyższej tempera-
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turze jak w przypadku Bt-PS i Bt-PSe potwierdza iatnienie rotacji 
grup etylowych. 
Tabela 3* Teoretyczne i doświadczalne wartości M-

Str.azt. 

}Rot.Me 

{Rot.Me 
}+Rot.Et 

Rot.Me 
}+Rot.PX 

} Rot.Me 
t +Rot.Bt. 
'+Rot.PX 

BtJ?S 
Bt PSe 

Bt PO 
Et PS 
Et PSe 

Bt^O 
Bt PS 
Bt PSe 

Et PS 
Et PSe 

Bt PO 
Et PS 
Bt-PSe 

*j2 

22, 
21, 

21, 
11, 

3, 
3, 

0, 
0, 

Й 
2 
8 

1 
6 

0 
2 

5 
4 

0 
0 

1 
1, 

1, 
1, 

1, 
1, 

0, 
o, 

,2 
,2 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
4 

6,1 
5,2 

'i 
1*1,5 кз 
1,5 
1,3 

^ ' ł? 
<1,3 

.1,5 
(1,3 

2 

29 
28 

14 
14 

5 
5, 

<2, 
<2, 

< 1, 
<1. 

,6 
,3 

,9 
2 

8 
8 

3 
1 

7 
5 

2 

13, 

)4 

8 
14,8 
13, 

6, 
6, 
6, 

1, 

0 

6 
8 
0 

4 

or 
1min 

22, 
22, 
22, 

34, 
34, 
34, 

8 
8 
8 

2 
2 
2 

-doś. 
min 

25 
21 
21 

35 
?5 
35 

,0 
,0 
,0 

,0 
,0 
,0 

ł 

' 

Porównanie wartości wyliczonych z wartościami zmierzonymi M^ i 
^1min *^* В*з-РХ P°z*a3-a stwierdzić, że: 
1/ W tyhh trzech związkach występnje rotacja grup CEL wokół osi 

C- i rotacja grup CpH,- wokdł osi CP w odpowiednich temperatu¬ 
rach. 
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2/ W Bt PO przy wyższych temperaturach występuje rotacja anizotro-
powa całej molekuły wokół osi PO. 

3/ Bt PS i Et,PSe identyczne pod względem struktury wykazują pod 
względem dynamiki wewnętrznej zwiększoną ruchliwość grup w 
Et-PSe. 

V tabeli 4 podane są wartości energii aktywacji wyliczone według 
przybliżonej relacji Fiedina-Waugh z przebiegu M oraz według 
wzoru Arrheniusa. 
Tabela 4* Energia aktywacji[kcal/mol^ 

{ typy rot. 
{ związki 

! Me PO 
! Me PS 
} Me-PSe 

! typy rot. 
{związki 

} Et PO 
! st^s 
Bt PSe 

С 

A 

3,7 
4,9 
2,6 

2 
F-W 

C/Me/ 
A 

3,4 
3,4 

F-W 

С 

A 

14,0 
11,1 

3 
F-W 

10,0 
7,5 
7,4 

C/Bt/ 
A 

5,5 
10,1 
10,1 

F-W 

5,5 
6,8 
6,3 

с/иг/ 
A F^f ! 

8,6 ! 

A - według wzoru Arrheniusa , F-W - według wzoru Fiedina-Waagh. 

Literatura 
1. Organie Phosphorus CompAunds.Bditad by G.M.Kosolapoff i L.Maier 

T.3,4, 1972. 
.2. Hagbarth K.Wacg, Aeta Chem.Scand. 19, 879-882 /1965/. 



5. M.van Meerssche i A.Leonard, Bull.Soc.CMm.Belg. 68, 683-698 

/1959/. 

4. M.van Meerssche i A.Leonard, Bull.Soc.Chim.Belg. 69, 45-56 

/1960/. 

5. M.van Meersache i A.Leonard, Aata Cryst. 12, 1053 /1959/. 

6. I.G.Powles and H.S.Gutowaky, J.Chem.Ihy3. 21, 10, 1704 /1953/. 

7. B.Woesener, J.Chem.Phys. 36, 1 /1962/. 

8. E.O.Stejskal, D.E.Woeasner, T.G.Farrar, H.S.Gntowsky, J.Chem. 

Phys. 31, 55 /1959/. 

9. C.I.Brendan i I.Lindgviat, Aeta Chem.Scand. 15, 167-174 /1961/. 



HADANIA DUŻEJ ZDOLNOŚCI ROZDZIELCZEJ NMR V MONOKRYSZTAijB GASH 

N.Piślewski, J.Stankowski, S.JLdziak 

Instytut Fizyki Kolekulamej PAN, Poznań. 

Sześciowodny siarczan guanidynowo-aluminiowy /GASH/ jest 
jednoosiowym ferroelektrykien ttrystalizującyz w układzie try-
gonalnym /Ст^, /, Którego struktura znana jest ж badań rentge-
nografioznych. 
Komórka elementarna zawiera trzy oktaedryczne aluminiowe kom-
plekay wodne AL/^-^g' ^zy płaskie jony guanidynowe C/NH-/^ 
i szesż tettaedrow SÔ ,. Samplekay wodne i jony guanidynowe 
zajmują dwa geometrycznie nieróumoważiie położenia, w kt&ryoh 
różnią sie nieco strukturą. 
Przeprowaaziliśmy badania widm dużej zdolności rozdzielczej 

NttB w monokrysztale GASH przy użyciu wieloimpulsowej metody 
WHH-4 f21 * Użycie tej metody pozwala na zredukowanie oddzia-
iywania dipolowego protonów, co powoduje zwężenie lmii NMR 
i w Konsekwencji oaałoniccie aubtelnej struktury widma niewi¬ 
docznej w eksperymencie № R szerokich Łinn. Pomiary wykona¬ 
liśmy w temperaturze pokojowej przy częstości 90 MHz, używa¬ 
jąc impulsowego spektrometru NMR Bruker SXP 4/100. Czas cyklu 
WHH-4 wynosił 25.2 jts, długość impulsu ?ok.l.5 MS, odległość 
od rezonansu 10.8 kHz. Widma otrzymane przy obrocie próbki wo¬ 
kół trzech prostopadłych oai X, I, Z składają si$ z kilku le¬ 
piej lub gorzej rozdzielonych linii i wykazują silną zależność 
kątową. Maksymalne rozszczepienie tyoh linii wynosi ok.20 kHz 
/ок. 130 ppm./ a więc jest znacznie większe niż w przypadku 
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przesunięcia chemicznego protonów [з] * Obserwowaną strukturę 
linii tłumaczymy w pierwszym przybliżeniu oddziaływaniem pro¬ 
tonów /I = ̂ / z jądrami aluminium /S = ?/, opisanym sekular-
nym członem hamiltoniana dipolowego 

gdzie Oyg oznacza łcąt między kierunkiem pola H i wektorem 
H - Al a r-g długość wektora H-Al. Każda para aluminium -
proton daje sześć równoodległych linii o równych intensywnoś-
ciach) ich położenia zależą od wartości wyrażenia /l-3cos e-g/ 
Ponieważ w komórce elementarnej są 24 geometrycznie nierówno— 
ważne protony kompleksu wodnego, zatem powinno się pojawić 144 
indywidualnych linii wywołanych oddziaływaniem H-Al. 
W wyniku przekrywania się tej wielkiej ilości linii widmo NMR 
jest znacznie uproszczone, a w szczególnych orientacjach może 
zlać się w jedną linię. Nie jest więc możliwe śledzenie posz¬ 
czególnych linii przy obrocie monokryształu. 
Posługując się danymi rentgenograficznymi o położeniach 

protonów i kompleksu wodnego i jąder aluminium wykonaliśmy 
symulację widm NMR zakładając gaussowski i torentzowski 
kształt linii oraz zmienną szerokość połówkową. Aby uzyskać 
zgodność z eksperymentem trzeba było założyć szybką wymianę 
protonów w cząsteczce wody. Oddziaływanie dipolowe opisane 
jest wówczas przez hamiltonian /1/ uśredniony po dwóch położe¬ 
niach protonu, a ilość indywidualnych linii redukuje się do 
72. Uwzględniając ponadto wkład do widma pd protonów rotują-
cego jonu guanidynowego, których jest dwukrotnie mniej niż 
protonów wody, otrzymujemy widma symulowane, których zgodność 
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z dpswiadczeniem jest lepsza. Na rysunku 1, przedstawione są 
widma eksperymentalne dla wybranych kątów obrotu kryształu w 
orientacji Y i odpowiadające im widma symulowane. Dobra zgod-

Rys.l. Eksperymentalne i obliczone widma dużej zdolności roz¬ 
dzielczej w monokrysztale GASH ł orientacji Y 

0°, b/ ̂ = 30°, c/ tf= 70°, d/ ° a/tf 130° 

nośc widm symulowanych ж eksperymentalnymi świadczy o popraw¬ 
nie wybranym modelu oddziaływań heteronuklearnych w GASH, 
w którym zachodzi ponadto w temperaturze pokojowej szybka wy¬ 
miana protonów wody. 
Praca została wykonana w ramach problemu MR 1-9. 
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BADANIE ZALEŻNOŚCI KĄTOWEJ CZASU RBLAKSACJI T^ W MONOKRYSZZA-
. IB GASH 
S.Idziatc, N.Piślewski, J.Stankowski 

Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań 

W naszym laboratorium zaobserwowaliśmy zależność czasu re¬ 
laksacji spin-siee /%/ protonów od orientacji monokryształu 
GASH /O/NHg/- Al/SO^/g * ̂ 2 ° / ̂  zewnętrznym polu magnetycz¬ 
nym. Wykorzystując impulsowy spektrometr firmy Brukar wykona¬ 
liśmy w temperaturze pokojowej, przy częstości 90 MHZ, pomia¬ 
ry zależności kątowej czasu relaksacji T^. W każdej orientac¬ 
ji zaobserwowaliśmy eksponenejalny odrost magnetyzacji, co 
świadczy o silnej dyfuzji spinowej między protonami kompleksu 
wodnego i guanidyny. 
Z badań dużej zdolności rozdzielczej wiemy o szybkiej wy¬ 

mianie protonów w molekule wody [lj , co oznacza, że najbar¬ 
dziej efektywnym mechanizmem relaksacji kompleksu wodnego 
jest oddziaływanie dipolowe między protonami należącymi do 
różnych molekuł wody bądź też oddziaływanie dipolowe H-AL. 
W tych warunkach zmiana orientacji kompleksu wodnego o wyso¬ 
kiej, oktaedrycznej symetrii względem zewnętrznego pola mag¬ 
netycznego nie powinna zmieniać zbyt drastycznie warunków re¬ 
laksacji. Tym samym uważamy, że odpowiedzialny za anizotropię 
relaksacji T̂  jest płaski jon guanidynowy. 
Z badań N ^ [2] uzyskuje się informację o szybkiej rotacji 

jonu guanidynowego wokół osi Bymetrii Cg. Przyjmując, że 
głównym mechanizmem relaksacji T- dla jonu guanidynowego są 
fluktuacja oddziaływania dipolowego protonów grupy ЖН^ wywoła-
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na rotaoją całego jonu, otrzymaliśmy wzór na szybkość relak¬ 
sacji protonów guanidynył 

+ 

są przestrzennymi częściami członu 0 i Ж hamiltonianu oddzia¬ 
ływania dipolowego i - taj раду protonów! (b, % - współrzęd¬ 
nymi sferycznymi wektora prottn-proton i - te j pary, *f*j - dłu-

tego wektora. Ze względu na silną dyfuzję spinową mie-
czas relaksacji T- jest aaaą wkładów od protonów wody i 

guanidyny f 3 ]ł 

gdzie 
H jest eabkowitą ilością protonów w molekule, 
a - ilością protonów wody. 

Na rysunku 1 przedstawione są ayniki pomiarów czasu relaksacji 
w funkcji kąta oraz krzywa teoretyczna obliczona na podstawie 
wzorów /1/ i /2/ z uwzględnieniem danych rentgenogiMf ieznych. 
Najlepsze dopasowanie otrzymaliśmy dla czasu korelacji ruchu 
guanidyny t* ж i.? * Ю**9 н. bobra zgodność przebiegów obli¬ 
czonych z doświadczalnymi stanowi potwierdzenie rotaoji jonu 
guanidynowego. 
ЙЬаеа została wykonana w ramach problemu MR1-9. 

zap 



Rya.l. Zmierzone wartości szybtoAci relaksacji /-nr/ w trzech 
prostopadłych orientacjach X, T, Z /o/, oraz przebiey 
teoretyczny, obliczony ze wzorów /1/ i /2/ / /. 
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BADANIA PRZEJŚCIA FAZOWEGO W jZ^/NB^Ą 1 /ClO^/g METODĄ NMR 

N.Piślewski 

Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań 

Związki kompleksowe typu JMe/NH^/g] Xg są intensywnie ba¬ 
dane w wielu laboratoriach (ił. Wykryto w nich występowanie 
ruchów molekularnych złożonych anionów takich jakł BF^, 
SO^F, N0^, ruchów grup NH- wokół trój krotnej osi symetrii 
oraz "tumbling" kationów kompleksowych. We wszystkich zbada¬ 
nych związkach wykryto temperatury przejścia fazowego T^. 
W temperaturach wyższych od T występują one w strukturze 
kabicznej typu CaFg a poniżej tej temperatury tworzą struk¬ 
turę jednoskośną [2]. W celu wyjaśnienia anomalii widm Ю Ж 
w pobliżu T Bates [3] wysunął hipotezę, że w przejśein fa¬ 
zowym następuje tylko znHям ^ warunkach rotacji grup NH^ł 
powyżej temperatury T grupy NH^ rotują niezależnie, poniżej 
T ma miejsce rotacja skorelowana. Koncepcja ta sugeruje, że 
w związkach zawierających cztery molekuły amoniaku przejście 
fazowe wogóle nie wystąpi lub pojawi się w bardzo niskich 
temperaturach ponieważ ze względów sferycznych oddziaływanie 
elektrostatyczne pomiędzy protonami wewnątrz kationu komplek¬ 
sowego prowadzące do rotacji skorelowanej jest znacznie słab 
sze niż w związkach sześoioamminowyoh. 
Zbadaniu powyższej sugestii poświęcona jest niniejsza pra¬ 

ca, w której zostały wykonane pomiary temperaturowej zależ¬ 
ności czasów relaksacji T^ w związku jzn/NH,/^ [ 



Badania wykonano za pomooł impnlsowego spektrometru Bruker 
SXP 4/100 konwencjonalną metodą У - t - T ^ w zakresie tempe¬ 
ratur od 100 do 333K w polu magnetycznym o indukcji 2.114 К 
Badana substancja była zatopiona w szklanej probówce baz 
uprzedniego odgazowywania. Rezultaty pomiarów przedstawione 
na rys.l. Wraz ze wzrostea temperatury od 100 К ozaa relah-

-

- / 

- ' 

-

** * . 
* 

a 

Rys.l. Zależność czazu relaksacji T, od odwrotności toape-
ratary v kompleksie fzn/ТШ^ I /ClO^/g 

sacji T^ wzraatał monotonioznie od wartości 170 ms do trzech 
aekand w temperaturze 163K. W tej temperaturze nastejpewał 
gwałtowny wzrost ozasu relaksacji do wartości — 9,5 s i na 
podstawie tyoh badań można js określić jako temperatura 
przejścia fazoweg* T,. Powyżej temperatury przejścia fazowego 



obserwuje się dość wolny wzrost ezaau relaksacji do ̂  14a 
w temperaturze 200K a następnie skracanie się do l,5a w tem¬ 
peraturze 333K* W obydwu zakresach temperatur odrost magnety-
zacji był jednoakspomenejalny ж niewielkim odstępstwem od 
jednoeksponenejalnaśei w pobliłu temperatury T^. 
Z zakreau nistoSemperaturowego es&sów relaksacji T^ nie 

można określić parametrów ruchu grup NHt, gdyż w obszarz* 
tym nia występuje minimum T- i ponadto ŝ *̂""' log T^ w fun¬ 
kcji 1000/T nie jest liniowa.. W zakreaie wysokotemperaturo¬ 
wym obserwowano skracanie się czasu relaksacji jest wyaittiem 
tumblingu kationu kompleksowego. Wyznaczona w tym obszarze 
energia aktywacji wynosi 4 —2&Ł . 

Fakt wystąpienia w dose wysokiej temperaturze T = 16JHE 
przejścia fazowego przeczy koncepcji Batesa wiążącej przejś¬ 
cie fazowe tylko ze zmianą warunków ruchu grup NH^. Może o* 
być natomiast zrozumiały jeśli przyjąć z& StankowskimM 
koncepcją katastrofy strukturalnej. W badanym związku przejś¬ 
cie fazowa polegające na zmianie struktury w sposób pośredni 
wpływa na warunki dynamiki grup NH-, co obserwuje się w mie¬ 
rzonych masach relaksacji* 
Autor dziękuje mgr Hoserowi ła udostępnienie substancji 

Г Za/NH-Ąl /ClO^/g do badań NMR. 
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OBLICZENIE T^g DLA EKSPERYMENTÓW WIELOIMPULSOWYCH 
W CIAŁACH STAŁYCH ZAWIERAJĄCYCH 3E0RIENTUJACE 
GRUPY MOLEKULARNE 

A. JASINSKI, M. STACHUROWA 

INSTYTUT FIZYKI JApROWEJ, KRAKOW -

Zdolność rozdzielcza otrzymywana w technice wieloimpulsowej 
MRJ /1/ v ciałach stałych o sztywnej sieci krystalicznej, 
zależy bardzo silnie od typu użytej sekwencji i czynników 
aparaturowych /2/. Typ sekwencji wieloimpulsowej określa 
stopień wyśredniowania oddziaływania dipolowego. Czynniki 
aparaturowe, takie jak długość elementarnego czasu cyklu , 
jednorodność pola magnetycznego wysokiej częstości, błędy 
fazy, silnie wpływają na zdolność rozdzielcza. Występowanie 
w próbce ruchów drobinowych może być również czynnikiem 
ograniczającym zdolność rozdzielczą. Problem ten był rozważany 
dla sekwencji czteroimpulsowej przez Haeberlena i Waugh /3/, 
Crandera i innych /4/, Mtillera i Willsch'a /5/ oraz dla 
sekwencji ośmioimpulsowej pr2ez Stachurową /6/. 

We wszystkich tych pracach zakładano, że ruchy drobinowe 
są izotropowe i wszystkie części Hamiltonianu oddziaływania 
mają ten sam czas korelacji. W wielu przypadkach zależność 
czasowa różnych części Hamiltonianu oddziaływania opisana 
jest przez różne czasy korelacji. Widmo MRJ posiada wówczas 
składową wąską i szeroką, pochodzącą od części Hamiltonianu 
z krótkim i długim czasem korelacji. Dla metody wirujących 
ciał stałych /7/ problem ten był uprzednio analizowany przez 
Andrew i Jasiński /8/. W pracy tej rozważano wpływ takich 
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ruchów molekularnych na zdolność rozdzielcza dl? ŝ H'.v̂ ic.ii 
ośrriointpulsowe.i JJ132J 13?3 i dla ŝ k̂ erc.ii szcKn-s*^-
imculsowej ^132^ 132Ji i[i23, 12?]i posiaca.*î r̂ 4 częściowi 
symetrię permutacyjną /9/. -Vykonano obliczenia czasu relaksacji 
^Łć w układzie przeskakującym w takt impulsów wysokiej 
częstości sekwencji wielointnulsowej, który jest miar° szerokości 
widma wieloimpulsowego MRJ. 

TEORIA 

W rozważaniach ograniczymy gie tylko do oddziaływania 
dipolowego, którego Hamiltonian można przedstawić 
w następującej formie /5/, /9/ 

(c(uj, )!)Л̂ 0) - są ką tarti Eulera wektora *̂ u łączącego jidra 
i z j w układzie laboratoryjnym /LAB/, Q*A,'(dAł'') ' macierz? 
obrotów Wignera, 'J ̂i-ł М-И^)<)^ żMl- współczynniki Clebach'a -
Cordana. 

Załóżmy, że Hamiltonian tego oddziaływania można rozłożyć 
na dwie części Tr^i n̂ , z czasami korelacji T\ i Yg , 
przy pzym Тд ̂f t^ , spełniającymi warunki 

Ы = ̂  + < Л/ 

gdzie R,^Ą,Dg - drugie momenty odpowiadające poszczególnym 
częściom Hamiltonianu. 
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Obliczenia wykonano w oparciu o równanie macierzy gęstości, 
które zostało najpierw przetransformowane ao układu wirującego 
z częstością b)e/RVł a następnie do układu prz 
w takt impulsów /TF/ tworzących sekwencję 
Każdy impuls 90^ w.cz. jest równoważny obrotowi układu 
odniesienia. 

Transformacja Hamiltonianu /1/ do układu wirującego 
przeskakującepo w takt impulsów sekwencji /RTF/, korzystając 
z własności operatorów V.^ i funkcji 'дм jest dane wzorem 

gdzie <łu-ry\̂) - kąty Bulera opisujące kolejne obroty układu 
przeskakującego pod działaniem impulsów w.cz. 

Rozwiązując równanie macierzy ęręstości metodą kolejnych 
przybliżeń /3/* /6/ otrzymujemy równania na wartości 
oczekiwane operatorów \ I * ^ 

z?/ 
łzie 

z których znajdujemy wyrażenie na czas relaksacji '33 
Czas relaksacji poprzecznej Тде w układzie przeskakującym 
jest miarą szybkości zaniku wieloimpulsowego sygnału swobodnej 
precesji, a tym samym szerokości widma wieloimpulsowego. 

Zależność czasową macierzy T)*^ ̂  (&тт (t)) najwygodniej 
przedstawić w formie agregatu obrotów, odpowiadających w czasie 
pojawianiu się impulsów w.cz. 
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gdzie funkcje T̂ , №) opisują rozkład w czasie obrotów o kąty 
A, - Dla przykładu, na rys.1. pokazano funkcje ?^W i kąty 
^ die sekwencji szesnastoimpulsowej Ц132; 132 Д I123: 12зИ. 
Rozkładając funkcje ?. (̂) w S2eres Fouriera otrzymamy 

gdzie óÔ  - częstość cyklu, С<,д, - współczynniki rozkładu 
w szereg Fouriera funkcji ?p (*t) . 

Dla sekwencji 8 impulsowej [[ 1321132]j otrzymujemy 

a dla sekwencji 16 impulsowej i[i32; 1*32^ L"!23; 

Zgodnie z przyjętym modelem ruchów drobinowych, opiganym 
wzorami /4/ i /5/, dla opisu części A Hamiltonianu wprowadzamy 
molekularny układ odniesienia M, w którym wektory tj? są 
nieruchome. Wtedy, zgodnie z wzorami /6/, /Ю/, /11/ 
i własnościami transformacyjnymi funkcji '.̂  m aw 

MM, }, 



gdzie R̂ ft) * k^tv Eulere opisujące orientację ukłsdu M, 
a sumy ос i. j oraz 'л, 1 są odpowiednio po spinach nsl 
do części próbkj o dużej swobodzie ruchów i pozostałej części 

Wstawiając wyrażenia /1^/ ? /15/ do /7/, zakładając, 
że nie ma korelacji miedzy częściami A i В oo długich 
i żmudnych obliczeniach otrzymujemy 

gd2ie: r - oznacza typ sekwencji, 

Ze W2oru tego widać, że szybkość relaksacji spinowo-sninowej 
v układzie przeskakującym jest(/T-J suma przyczynków restości 
spektralnych funkcji korelacji opisujących części A i В 
Hamiltonianu, przy częstościach będących wielokrotnością 
częstości cyklu (A*c. . 

Najbardziej interesujący jest szczególny przypadek, często 
spotykany w praktyce, gdy czas korelacji 
oraz spełnione są warunki 

oraz w przybliżeniu 

/20/ 

gdzie we wzorze /19/ zaniedbano człony я dużym n,dla których 
łLŁJctA <M ze względu na szybki malenie współczynników ^лм] 
ze wzrostem n. 

V przypadku tym, dla sekwencji 16 impulsowej, biorąc pod 
uwagę własności współczynników Сд„((6) można pokazać, żei/T^g) 
spełnia następującą nierówność 
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Z przybliżonego wzoru /21/ widać, że sekwencja wielo-
impuisowa.może bardzo silnie zredukować część E Hamiltonianu 
z długim czasem korelacji t^ , nie ma natomiast wpływu 
na część A z krótkim czasem korelacji.?л . Występowanie rumbów 
drobinowych o czasach korelacji krótszych niż okres cyklu 
sekwencji wieloimpulsowej ̂  , może być decydującym czynnikiem 
ograniczającym zdolność rozdzielczą. 

Ze wzorów /13/, /16/, /17/ widać, że die sekwencji 
16 impulsowej {[ 132; 132J { 123; 123 I pojawia się człon 
urojony C„3, (-„„ który powoduje to, że na wieloiaoulsowym 
sygnale swobodnej precesji pojawiają się oscylacje o częstości 
określonej głównie przez człon z n = 1. Efekt ten związany jest 
z tym, że sekwencja ta nie posiada całkowitej symetrii 
permutacyjnej względem stanów 1,2,3. Efekt ten nie występuje 
dla sekwencji 8 Impulsowej *̂ 132J 1321 . 

Podstawiając wyrażenia /12/ do /16/ i ograniczając się 
do czterech pierwszych członów dla sekwencji 8 impulsowej 

?; 132) otrzymuj emy 

/22/ 

/23/ 

Podobnie dla sekwencji 16 impulsowej wstawiając /13/ do /16/ 
i ograniczając się go 4 pierwszych członów otrzymujemy 
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C M ]^(^e) t P.5O 
COM,]/,(4^)-1- б. 

Porównując wyrażenia /22/ i /2^/ widać, że z wjnktu wodzeni? 
zdolności uśredniania oddziaływania dipolowego w przvnadku 
występowania ruchów drobinowych, obie sekwencje пя;1-э zsssdriczo 
podobne własności 2 tym, że dla sekwencji 16 in)DuT.so\.'?.i 
pojawia się dodatkowy czynnik urojony. 
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TEORIA MAGNETYCZNEJ RELAKSACJI JĄDROWEJ W WIRUJĄCYCH 
CIAŁACH STAŁYCH 

A. JASINSKI 

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ, KRAKOW 

Znalezienie gęstości spektralnej funkcji korelacji J/ю/ 
jest jednym z głównych celów pomiarów relaksacyjnych HRJ. 
Przypuśćmy na chwilę, że tylko oddziaływanie dipolowe jest 
istotne. Wtedy pomiary czasu relaksacji spinowo sieciowej Т., 
dostarczają informacji o gęstości spektralnej funkcji korelacji 
J/co/ przy częstościach M. i2*(*)*, gdzie a^ jest częstością 
rezonansu /1/. Relaksacja dipolowa i charakterystyczny dla niej 
czas Тц dostarcza informacji o J/ы/ przy częstości M^ , 
gdzie (J). jest miarą dipolowych pól lokalnych /2/. Z kolei T̂ a 
czas relaksacji w układzie wirującym pod działaniem pola 
wysokiej częstości (w.M.) zależy od J/Дц,/, gdzie Ы, jest 
amplitudą pola w.cz., przy czym spełniony musi być warunek 
м ^ ^ М /ЗЛ Widać stąd, że w zakresie niskich częstości 
obszyr od 0 do aâ  jest niedostępny dla standartowych pomiarów 
relaksacyjnych. 

Metoda rotująeych próbek ciał stałych polegająca 
na wprawieniu próbki w szybki makroskopowy ruch wirowy /4/ 
jest jedną z wielu znanych metod badania ciał stałych. 
W pracy tej rozważono wpływ makroskopowej rotacji próbki 
na magnetyczną relaksację jądrową w ogólnym przypadku, gdy 
na próbkę działa pole w.cz. i obliczono odpowiadający czas 
relaksacji T ^ ^ dla oddziaływania dipolowego i anizotropii 
przesunięć chemicznych. 
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. TEORIA 

Załóżmy, że w rozważanym przypadku ruchy drobinowe są 
izotropowe, opisane jednym czasem korelacji 1?t. . Załóżmy 
również, że Hamiltonian oddziaływania H^t jest sumą przyczynków 
od oddziaływania dipolowego Hp i anizotropii przesunięć 
chemicznych Hg. 

H*ct = 4i^ + łi-y / 1 / 

Przyjmijmy również, że interferencje między tymi 
oddziaływaniami są zaniedbywalne tak, że z bardzo dobrym 
przybliżeniem szybkość relaksacji jest sumą przyczynków 
od poszczególnych oddziaływań. 

/ 2 / 

Obliczenia wykonano rozwiązując równanie macierzy gęstości 
w przybliżeniu słabych zderzeń w odpowiednio dobranym układzie 
odniesienia /3/. Część spinową Hamiltonianu przetransformowano 
do podwójnie wirującego, pochylonego układu współrzędnych 
/DRTF/, a część przestrzenną do układa rotującej próbki /HF/ 

gdzie JL (<*ф̂ Р)й) - Raty Bulera opisujące orientację układu 
/i)RTF/względem układu laboratoryjnego /L/, 
<̂ <t<* ̂ ^ У Bulera opisujące orientację układu rotującej 

próbki /RF/ względem /Ł/. 
Po długich i żmudnych obliczeniach otrzymano następujące 

wyrażenie na przyczynek do relaksacji oddziaływania dipolowego 
w układzie wirującym pod działaniem pola^w.cz., dla rotującej 
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próbki 

gdzie: . <*)̂  - ampituda pola W.Cz. 
O częstości &> , <^(- V ̂  + (м . ^.t ' , 1 ^ , ^ ) 
część przestrzenna Hamiltonia:m oddziaływania dipolowego 

wyrażona względem układu molekularnego /M/, 
w którym drobina jest nieruchoma, Trĵ „< * macierze obrotów 
Wignera oraz gęstość spektralna funkcji *{(ь?) korelacji G(t) 
spełnia warunek 

Z ogólnego wzoru /3/ widać, że czas relaksacji spinowo-
sieciowej / Т ц ^ dla rotującej próbki, który otrzymamy 
kładąc 

z bardzo dobrym przybliżeniem spełnia warunek 

/6/ 
Najbardziej interesujący przypadek mamy w przypadku wolnych 

ruchów takich, że tD.tt.̂ 4 . Wtedy dokładnie w rezonansie, 
gdy próbka rotuje makroskopowo pod "kątem magicznym" 
i spełnione są warunki 
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otrzymujemy ze wzoru /3/ 

gdzieś - drugi moment dla próbki polikrystalicznej. 

W specjalnym przypadku ̂ takich ruchów, gdy gęstość 
spektralna funkcji korelacji *!(<<?) szybko zanika tak, 
że 

/9/ 

wzór /8/ uprasacza się znacznie 

Ze wzoru /10/ widać, że w tym przypadku, wykonując pomiary 
<̂t?Ł *" funkcji częstości rotacji &)g dla różnych amplitud 
pola W.Cz., można otrzymać informacje o kształcie gęstości 
spektralnej funkcji korelacji *!(u)) w obszarze częstości od 0 
do 2 ы)ь . Obszar ten jest niedostępny do badania innymi 
metodami, bowiem pomiary T(- dla próbki nieruchomej wymagają 
spełnienia warunku <ы, ̂  Ь)ь . 

Przyczynek do szj ̂ tłści relaksacji od ^izotropowych 
przesunięć chemicza^. .p dla rotującej próbhł, naświetlanej polem 
W.Cz. jest dany wzorem 
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gdzie ^ = (̂ ц,- ^xf+ (б\л - 6уу)(<м- ̂iry) /12/ 

6^- składowe tensora przesunięć chemicznych, 
- współczynnik Welscha-Gordona, a pozostałe symbole 

zostały zdefiniowana lprzednio* 
W tym przypadku również mamy 

f ^ 1)У . /13/ 

V szczególnym przypadku wolnych ruchów drobinowych, 
gdy spełnione są warunki /7/ i /9/, ze wzoru /11/ otrzymujemy 

Ze wzoru tego widać, że podobnie jak dla oddziaływania 
dipolowego, również dla anizotropii przesunięć chemicznych 
pomiar czasu(l*4n<t,){-może dostarczyć informacji o gęstości 
spektralnej funkcji kor&lacji 1(ч)) w obszarze częstości od 0 
do 2 M& . 

Z przedstawionych rozważań widać, że pomiary czasu relaksacji 
w układzie wirującym dla rotujących próbek T^n^ rozszerzają 
znacznie możliwości pomiarowe na obszar częstości od 0 do 
2(JR, i stwarzają nowe perspektywy badania ruchów drobinowych 
w ciałach stałych. 
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