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Oddajemy do rąk czytelników zbiór referatów przedstawio¬ 
nych na XI Ogólnopolskim Seminarium Magnetycznego Rezonansu 
Jądrowego i jego zastosowań, które odbyło się w Instytucie 
Fizyki Jądrowej w Krakowie w dniach 4 1 5 grudnia 1978 r. 

W seminarium wzięło udział około 120 uczestników z całe¬ 
go kraju zajmujących się magnetycznym rezonansem jądrowym, 
względnie stosującym jego metody w swych badaniach. 

iiaterlały niniejsze zawierają prace zarówno referowane 
podczas seminarium, jak i prezentowane w sesji plakatowej. 

Komitet Organizacyjny dziękuje gorąco wszystkim referen¬ 
tom, uczestnikom seminarium i tym, którzy przyczynili się 
do jego zorganizowania* 

Za Komitet Organizacyjny 

(prof, dr hab. J.7. Hennęl) 
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WATER OF CRYSTALLIZATION AS STUDIED BY MAGNETIC STATIC AND RESO¬ 

NANCE METHODS IN THE INSTITUTE OP PHYSICS OP TECHNICAL UNIVERSI¬ 

TY, KOSlCE 

M.RAEOS 

Institute of Physics, Technical University, Ko§ice, CsSR. 

Introduction 

In our institute we are interested more than 20 years in 

investigations of the magnetic properties ofsubstances,in many 

cases completed with unmagnetic methods* Magnetic investigations 

are of static /in most cases it is the measurement of the magne¬ 

tic susceptibility or anisotropy/ and of dynamic character /one 

of the radiospectroscopic methods/. A great group of papers de¬ 

als with such investigations of adsorption of liquids and gases 

on the solid state and with investigations of crystallization 

water in unorganic hydrates* 

Of course, we followed the preceding published papers of 

other authors, but with respect to the rewiev character ofthis 

article, refering about our papers, that are not introducted in 

this place, but our kind reader can see tham in the introductions 

to our individual papers cited in this article. 

Theoretical part 

In this part of the article should be mentioned the physical 

base of phenomena, on which are based the above mentioned mag¬ 

netic methods and the basic parameters for characterizing the 

physical state and processes of the hydratized substances. From 

the character of this conference follows, that its participants 

are good informed about the base and the parameters of the reso¬ 

nance lines of the resonance methods and so we shall explain 

only the physical meaning of the magnetic susceptibility. 

The magnetic susceptibility 2t is an undimensional number, 

characterizing the ability of the substance to accept the magne¬ 

tic force lines and so expresses the magnetizability of the sub¬ 

stance acording the equations 

U"=^."ffj j"=^.«T /I/ 



There II indicate the vector of magnetization, J the magnetic pola¬ 
rization,IT vector of magnetic field intenzity,«*.Q permeability of 
vacuum. There exists not only the special susceptibility X, but 
there is used also the specific mass susceptibility % - &/$ , 
where f is the density of the substance. The susceptibility 
measuring methods are refered in the paper LlJ* 

When the function J = f (H) acording to the second formula (l) 
is linear, i.e. when <%= const., we denote the substance as weakly 
magnetic (d£-<0 diamagnetic, dt >0 paramagnetic). When 3t depends on 
H, than J = f(H) is a complicated curve and the substance is fer¬ 
romagnetic. 

When the water is being absorbed into the solid, the magne¬ 
tic susceptibility of the whole sample changes as a function of 
the percentual share p, of the " free water* and p2 of the water 
variated by interaction with the solid state, according to the 
formula 

where %* indicates the specific magnetic susceptibility, repre¬ 
senting the precession diamagnetism of the free liquid,4%^ the 
change of susceptibility of the precession diamagnetism and&% 
the change of susceptibility of the Van Vleck's polarization pa-
ramagnetiam of the solid state and liquid, influenced by their 
ineraction. In the formula /2/ are of course omitted the members, 
which are not changed with the witer concentration. The relation 
/2/ can bee written in the form 

where "k" is the number of electrons of the 3iamagnetic atoms of 
the free water and of electrons of the mutualy influenced atoms 
of water and the solid state, e and m are the electric charge and 
masa of an electron respectively, N is Avogadro's number, r- is 
the radius of the electron orbit, and Ar. is the change of the 
radius caused by interaction. 

The. third member of the equation /2/ and the second member 
of the equation /3/ is of a quantum-mechanical character and is 



connected with the virtual deformations of the electronic orbita 
caused by an external magnetic field. In the numerator of the ae-
cond member of the equation /3/ are the non-diagonal matrix 
elements of the magnetic moment operator in the direction of 
the field H, providing the connection between the normal /n/ 
and excited /n/ states, whereas the denominator represents the 
differences of energies of the stated two states for the field 
H « O [2]. 

When the solid substance is crystalline and the molecules 
of water are bount on it not only in the adsorbed, but also in 
crystallization form than we must have on mind, that the indi¬ 
vidual molecules X water / j = l,2,..,m/ are in the aolid sub¬ 
stance bount with different forces and so the excited change's 
of the precession diamagnetism(A%^) * ad of the polarization 
paraaagnetism (A ŁDDfc)4 have for the- individual atoms different 
values according to the place, in which the competent molecule 
of water is situated in the crystalline latice. Those values 
are for crystallization water /in relation to the magnitude of 
the acting forces/ as a rule larger than tor the adsorbed water, 
it is : 

A X<j } (A Xppk/j ̂  A A pp 
In the case, when 5.n the substance comes the crystalli¬ 

zation, adsorbtion and free water, the magnetic susceptibili¬ 
ty, measured as the change of the relation % - f (p), shall I 
expressed instead of the equation /2/ by the relation 

m 
%k - j K 3 ] j j 
where p, is the pereentual share of the crystallization water. 
The Van Vleck'a polarization paramagnetism XDn* a s Allows from 
his physical base, grows with increasing non - spherical cha¬ 
racter of the electron cloud of the molecule or atom, and in 
the other hond can be equal zero in the case of spherical sy¬ 
mmetry of the electron cloud* Therefore we try to evaluate it. 
After neglecting some other parts of susceptibility /as for 



example the orientation paramagnetism of electrons and nuclei / 

[3], than the measured susceptibility %„ of the sample can 

be written 
X M = ^d + X p p /6a/ 

where the polarization paramagnetism can be evaluated as 

Xpp • K - %« /»/ 
where the precession diamagnetiam X^ of the sample can be sta¬ 

ted from Kirkwood's formula [A2 6 VT 
/ k indicates the number of electrons and 06 the polarizability, 

which can be stated by refractometrie methods [5 3 A 

Experimental results and their interpretation 

1. Magnetic investigation of the crystallization water in full 

range of concentrations 

In the past we studied [6 ] the dependence of the magnetic 

susceptibility % on the percentage of water in CoCl2 in full 

range of concentrations. As it is shown in the Fig.1»,the de¬ 

pendence is formed by 3 lines of different directions for cry¬ 

stallization water /area I/, free water /area III / and for the 

area of double - stated mixture of hydrsted substance and satu¬ 

rated water solution /area 11/. Analogical dependence for FeSO, 

is formed by only oneline without a break and for CaCl? a curve. 

For NiSO. exists a break only between the areas II and III, 

A molecule of water in the crystalline lattice of CoCl2« 

•6H20 acts such a change of the potential energy of the Co 

ion in the crystall field, that diminishes the possibility of 

orientation of its magnetic moment in the direction of the mag¬ 

netic field and so diminishes the orientation paramagnetism of 

the ion. In the same time changes the form of the electron cloud 

in the ions surrounding and so also the polarization paramag¬ 

netism. The final efect of those changes is an essentially lar¬ 

ger decrease of the paramagnetism of the sample, than is caused 

by the molecules of free water in the solution area. And so the 



line in the area I decreases more suddenly than in the area III, 

Therefore the break is in connection with different forces, bo¬ 

unding the water molecules. £ g. the break between the areas I. 

and III. is set in, when [6] is fulffiled 

where the susceptibilities % g, % 3 are shown in the Fig.l, %. 

is the susceptibility of the free water and %, of the hydrate 

with most molecules of water;"k" denotes, how many times is the 

percentual share of the unhydrous compound in hydrate the greater 

than the share of crystallization water. 

2. The high frequency stiff¬ 

ness of water : 

As a measure of the forces 

influencing by NMR the mobi¬ 

lity of the magnetic moment 

vector of protons of the cry¬ 

stallization, edsorbed and 

free water, we induced the 

coefficient of high frquency 

stiffness of_ water [7j. Its 

mean value Kc^ we defined as a 

number holding, how many times 

is the line width A H of water 

protons in a substance greater 

than the line width AI^ of the 

free water, evaluated according 

' to the theory of Bloembergen, 

Purcell and Pound [8]. The line width aH is there mined after 

correction for inhomogeneity of the field and in complicated ca¬ 

ses was evalueted from the second moment. There KL* = AH*/AII -

- A A / A H , , where AH* is the width including the inhomogenity and 

A t* the change of fielól, corresponding to instability of frequen¬ 

cy«and the field inhomogeneity. 

C .g. in the NMR signal of damped ferric ammonium citrate 



/PAC/ 5FeC6H5O7«2(NH4)3.C6H5O7.H2C4O7.2H2O (Pig.2) can be seen 
besides the line of hydrogens of groops CH2, COOH, HHJ, OH, ha¬ 
ving a width A H ^ = 8,40 Oe, also the line of crystallization 
water of width AH g = 2,53 Oe and a very narrow line "v" of the 
adsorbed and free water. The A/.f. stiffness of the crystalliza¬ 
tion water was 10*10 . 

From this point view was studied the crystallization water 
of many paramagnetica. For complex paramagneties of the FAC ty¬ 
pe were the values~K^ ^ = (10 f 14) .10*, i.e. small, because 
of the considerable large distances between the water molecules 
and the central ion in the crystalline lattice* The other extrem 
was built by substances of the type CuCl„.2H20, CoCl2«2H20 with 
values Kyf till 50.10 , because of a strong paramagnetism of the 
central ions and because of small distances of the water mole¬ 
cules from tham* The hydrates of sulfates CuSO., NiSO. and FeSO. 
showed, with respect to their analogical structure values " ^ 
= (48,7 f 50,3j »10* very near one to another. 

KB 
AH 
ffl>J 
300 

Fig. 2 

3. The influence of the crystallization water on the EPR sig¬ 
nal of the ferric iona in PeSOj ..1 iUO t 

The EPR method is not able to registrate diretly the signal 
of crystallization water, because it is diaoagnetic, substance 
but indirectly influences the line width of the paramagnetic ion* 



In the papers [8] , [9jwe investigated the influence of the cry¬ 
stallisation water on the line width of the EPR signal of FeSO.. 
,j HgO. On the Fig*3 is shown, that the width A H with decrease 
of the number of water molecules'fnils» because of decreasing of 
the mean distance of ions, and so rises successively the exchan¬ 
ge interaction between the ferric ions. It is well known, that 
the exchange interaction makes the line more narrow. This effect 
has different values for areas of j = 4f7; 1*4; O?l. There reso¬ 
nate the ions F e * , which are of 0,1% from the quantity of Fe 
ions. The points on the Fig>3» denoted by numbers with comma re¬ 
present values of original hydrates, the others were obtained 
by dehydratization with successively drying the polycrystallic 
sample. 

H 

Fig-3-

4. The influence of crystallisation water on NMR and HOB 
/nuclear quadrupole resonance/ signals of NaPtClg..iH»O : 

The introducted substance was successively devoited of 
crystallization water in a derivatograph and in the same time 
was gained a termal diagram of loss of mass /m/, of change of 
temperature /I/ and the DTA and DIG as functions of time and 



in the aame periods were measured the NMR and NQR signals of the 

sample* The sample between 17°C till 180°C lost all the water. 

The intenzity I N of the MMR signal increases with rising number 

of water molecules /see Fig.4/, but the line width remains con¬ 

stant (AU K = 53,8 kHz) and the line shape remains a doublet, it 

is the distance of the crystalline water 5s greater than the di¬ 

stance of hydrogens of water by all hydrates. 

.+70 

[kHzJ 

Intensity IQ of the NQR signal of chlorine with rising num¬ 

ber of water molecules also increases,but the line width LVQ de¬ 

creases. With lost of water a defect of the octaedrical arange-

ment occures and the gradient of the electrostatic field chan¬ 

ges in different manner according to the positions of individual 

resonating chlorine nuclei, and so a broodening of the line occu¬ 

res* The unhydrous NaoPtCl£ produces no NQR signal, because the 

ions Na , Pv* , Cl without wster have-ri geometry of their 

arrangement, giving no gradient of the electric field in the po¬ 

sitions of the resonating nuclei C23^- Remark: It was investiga¬ 

ted only the NQB signal of the frquency 27,04 MHz, because the 

weak signal* for 26,47 and 25,73 MHz gived no posibility for mea-

•nr«a«nta. 

8 



5. Investigation of the crystallization water in 
. /2 Hr.0 /DKT/ by means of proton NMR measurements ; 

Monocrystall DKT grinded in an usual manner for piezoelec¬ 
tric purposes, by change of the angle 9 between the direction 
of the magnetic field.vector and the main plane of the section, 
produces signals as it is shown in the Pig.5a,b,c. £, g. for ©=0° 
/Fig.5a/ the signal differs not from the signal of a polycrysta-
llic powder, i.e. jields a dowbled /0-3/» Peak / I / belongs to the 
the free rotating OH group and the peak / 2 / makes expressiver 
the signal of water and belongs to the strongly bount CH group» 
It is clear, that by changing the angle 8 changes also the se¬ 
paration of the peaks, because by different 8 are the proton-
-proton vectors in different positions to the magnetic field di¬ 
rection. 

After drawing the A H 
separation of the 3-3 
peaks according 
to the different 8 
angles /Fig.5d/ it 
can bee shown, that 
the curve is symme¬ 
trical for the angles 
73° and 163° and so 
according to Losche's 
paper [103 the pro¬ 
ton-proton vector for 
DKT monocrystals al¬ 

ways lies in one of 
those planes* 

Fig.5. 

6. Investigation of the crystallization water in paramagne¬ 

tic CoCl^. 6H»0 by means of proton NMR: 



In our paper [11]we deal with proton NUR resonance of the 
cryatallization water in paramagnetic CoCl2»6H20. It is shown, 
that the MIR signal /Fig,6.fcurve "a"/ is very asymmetric and 
the second moment of the signal Mg /see Fig.6», curve "b"/ and 
also the line width are proportional to the quadrat of the re¬ 
sonance field /H|/ according to the relations 

Mg a (Hg)-, + kłH*> » ^"H = f^H) 0 + ^ Ho /'8a'b/' 
where Cl^)o = 27,6 G2, k = 0,308.10"*6; (cTH^ = 11,6G, 06= 7,3. 

In the paper £11] we 
interpret very detailly 
the asymmetry of the li¬ 
ne, going out from the 
Hamiltonian of the nuc¬ 
leus. One of his members 
represents the dipol-di-
pol interaction of the 
resonating nucleus with 
the magnetic moments of 
the electron clouds of 
the paramagnetic ions and 
can be written in the form 

-. fc.L.H 
where I, is the spin of 

* —/lei 
nucleus and H^K; the di¬ 
polar field, built by pa¬ 
ramagnetic ions in the po¬ 
sition of the k-proton. 
The anizotropie part of 
this field, depending on 
the orientation of pro¬ 
tons to the direction of 

10 



the external field H , is the reason of anizotropy of the NMR 
line* The ieotropic part of the dipolar field only shifts the 
line at all* The second reason could be the macroscopic field 
built by magnetization of the whole sample and depends on the 
form of individual grains of the pulver sample at all. In the 
caae of spherical form grains this second reason falls off. 

In the paper [ll] is also realised the proof of the quad¬ 
ratic function of the second moment and it is shown, that the 
members /MO/Q find "k" in the equation /8a/ can be calculated 
from the crystal?.ic structure .of CoCl2.6H20 and from parame¬ 
ters characterizing the sample as a macroscopic object. -The 
quadratic field function of the line width /formula 6b/ was 
whereas not interpreted* 

7. The influence of crystallization water on the magnetic 
susceptibility and proton NMR of MgSO^..j H~0 and ZuSO^.j H-.O 
hydrates ; 

In the papers (.12 3 and [13] we dealed with the investiga¬ 
tion of polarization paramagnetism % of UgSO. and ZuSO^ hyd¬ 
rates, the values of which as a function of the number of cry- j 
stalization waters are introduced in the Fig.7b. The polariza¬ 
tion paramagnetiam % of unhydrate KgSO. according to the 
formula /6b/ has a value 1O,39.1O""°CGSM u. and consists of the 
contribution of %? , representing the deformation of the elec¬ 
tron cloud formed by the HgSO. binding and the contribution of 
% representing the polarization paramagnetismus of 30f" 
formed by assymetry of the distribution of the electron densi¬ 
ty of SO, anion, where 

Kpp * %% * V i % p = X p p - X Po
 = (10,39-8,3/.10-6CGSMu. 

Xp = 2.O9.1O"6 CGSMu. no/ 

There the value of % p0 was taken from the paper [14]. \ 
From the dependence of polarization paramagnetiem /see the Fig. , 
7.b/, which is a measure of the electron cloud deformation of 
the atoms, forming the molecule,can be assumed : With the first 
water molecule the spherical symmetry of the electron cloud 
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increeses /^L decreases/, but the second and the third one di-
strortes the spherical symmetry. The fourth and fifth molecule 
of crystallization water have positions compensating the effect 
of the previous HgO molecules. The strongest effect have the 
third and fourth hydration waters, what is in connection with 
their advantageous special position in the molecule from the -
point of wiev of posibility of maximal force effect of those 
two HpO molecules on ther surrounding. It is in agreement with 
special arrangement of the crystallization water in MgSO..4H2O 
and 7 HgO, well known from the papers £15]• 

b) 

In the paper [16] is shown the NIfR spectrum of protons 
for MgSO,.7H2O* For each degree of unspherical state of the 
electron cloud, following from /t-p» corresponds a certain pro¬ 
ton-proton and spin-lattice interaction and to a proton NlfB 
signal* There exist aproximately 4 groups of crystallization 
water molecules of nearly equal % /see molecules 1,5-2,6-
3,4-7 respectively in the Fig.7b/, corresponding to 4 peaks ot 

1* 



NHR signal* The rest hydrates of MgSO. were till now not in- • 
vestigated by the NMR method. 

ZnSO..j HpO is an isostructural substance according to 
MgSO..jHoO. As it is seen from the Fig.7b, the dependence of 
% on "j" is also analogical {.13] and so also the interpreta¬ 
tion. The HMR curve for ZnSO. is quantitatively less articulated. 
The eomparation of the Pig.7a for MgSO..7H2O with the Pig«8 for 
ZnSO.,7H20 shows also analogically 4 peaks, but for ZnSO. less 
separated. The shown diferences are caused by different crys-
tall-lattice parameters. - The absence of the "first water" 
/ see ZnSO,.6H2O/ formed a new situation in the crystall, where 
the water corresponding to the original position "2" is dislo¬ 
cated to the potentially more advantageons position, correspon¬ 
ding neither to the "1" nor "2" but to "2*" peak. As it is seen 
from the signal of ZnSO^.lHoO, the "last molecule" of crystalli¬ 
zation water is not in only one, but in different molecules in 
different nonequivalent positions. 

8. Investigation of the crystallization water in some other 
paramagnetics by means of the proton NMR method ; 

Besides the above mentioned measurements of FeSO. hydrates 
/ see [6jtill [9J / was in our institute investigated the pro¬ 
ton NUR signal of those hydrates in prowdered form / see Fig.9/. 
In the signal of FeSO.«7H2O we distinguish 3 peaks on both si¬ 
des and a fourth "parasitic " peak on the left side. So,the sig¬ 
nal is asymmetric in the field direction and also in the direc¬ 
tion of the intensity /I/Io

 = 1»31/. It in clear that there is 
a possibility to divide the crystallization waters in three till 
four nonequivalent groups. 

Signals for FeSO,.5H2O and FeSO4»4H2O are resemble to the 
FeSO4»7H2O signal, but the peaks 1 end 2 are not very signi¬ 
ficant. In the first approximation offers an explanation, that 
the"seventh" and"sixth" waters, which are absent in the men¬ 
tioned two hydrats, are situated in one of the above mentioned 
nonequivalent groups. In the other hand the signal for FeSO.* 
•lHpO /see Fig.9/ is simple but asymmetric, what offers an 
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Fig. 8. 

explanation, that the "last water* is in ail molecules of FeSO. 
in equivalent positions. 

We investigated also the 
signals of other paramagnetic 
hydrates, and some of tham 
had a considerable asymmetry. 
£ tig* in the Pig.10 is shown 
the proton llMR signal for 
Co(N03)2*6H20 with vertical 
asymmetry Ig/Ig'- 1,51. Also 
the horizontal asymmetry is 
considerable, among others 
also as a consequence of a 
considerable value of the 

Flf.9. 
magnetic susceptibility of 
this substance {%- +33,1. 
1O" 6 COSH u. [I7j). 

\h 



Fig 10. 

Conclusion 

The magnetic investigations of crystallization water we 

continues with static and also dynamic methods* There is a lot 

of labour in frcnt of us. By CoClg^HLO there goes about the 

theoretical calculation of /iU and "k" from the known crysta-

llic structure and the parameters of the sample as a macrosco¬ 

pic object, calculation of fcf H) Q and "oG*. We intend by means 

of the computer technic find out the signal as a superposition 

of differently shifted NMR lines of equivalent waters and to 

study the further hydrates of CoClg. Analogical task shall be 

solved in the other paramagnetic hydrate. It shall be also stu¬ 

died the NMR of monocrystalls of above refered substances, as 

a function of the angle according to the field direction* For 

FeSO. is this part of labour started in colaboration with the 

group of prof* Pajak in Poznań. 
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BADAHIE RUCHÓYł MOLEKULARNYCH W SPECZNIONYA! POLIiVCGLANIE 
METODAMI MRJ 

o * * 

P.Tekelyf E.Turska, D.Doskocilova, H.Pivcova, B.Schneider 
Zakład Polimerów PAN, ul.Curie-Skłodowskiej 34, 
41-800 Zabrze 
Ustav Makromolekularni Chemie CSAV, Praha 6 

Wiele własności fizykochemicznych polimerów zdeterminowa¬ 
nych jest charakterem ruchów molekularnych indywidualnych 
grup i segmentów łańcucha. Dlatego też użycie spektrosko¬ 
pii MRJ szerokich l in i i w badaniach poliaerów daje możli¬ 
wość uzyskania pewnych informacji o naturze obszarów nie-
krystalicznych. Badanie polimerów specznionych cieczą nie 
dającą sygnału w rezonansie protonu, pozwala uzyskać do¬ 
datkowe informacje z kształtu l in i i MRJ. Ha rys.1 przed¬ 
stawiono pierwsze pochodne l in i i absorpcji MHJ poliw^gla-
nu spęcznionego czterochlorkiem w§gla dla kilku wybranych 
temperatur. Złożona struktura l in i i w temperaturze -170 C 
wynika z zahamowanej rotacji grup metylowych, rf wyższych 
temperaturach złożona struktura l in i i wynika z obecności 
w poliwęglanie łańcuchów o różnej ruchliwości określanej 
wzajemnym ich ułożeniem. Kształt l in i i może być wtedy 
analizowany, zakładając że całkowite widmo zapisuje si§ 
w postaci 4, 

gdzie M'-C^iP't) sa- składowymi linii, opisywanymi znor¬ 
malizowanymi funkcjami Gausaa lub Lorentza i "a-" są 
względnymi udziałami tych składowych w widmie. Parametr 
określa wielkość oddziaływania z otoczeniem. W celu prze-
prowadsenia analizy widma eksperymentalnego porównujemy 
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>+3*C 

c) 
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b) 
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Hys. -i Piarwasa pochodna l i n i i abaorpoji SHR (połówka) 
poliweglanu apeoenionego w CCl̂  w temperaturach 
-170°C, -60°C, +3°C, +40°C 



to widmo z widmem obliczonym minimalizując sumę kwadratów 
błędów metodą iteracyjną Marquardts £T]. Rozdzielone w 
ten sposób widma pokazano na rys.ib/ i c/. >¥ tym przypad¬ 
ku najlepsze dopasowanie otrzymuje się przy założeniu 
kształtów Gaussa, dla szerokiejck składowej i pośredniej 
b składowejt oraz kształtu Lorentza dla wąskiej Y" składo¬ 
wej. Składowa oL reprezentuje mało ruchliwe fragmenty 
łańcuchów o znacznym wzajemnym uporządkowaniu, składowa Q> 
łańcuchy o ograniczonej ruchliwości poprzeciągane pomię¬ 
dzy obszarami uporządkowanymi /tie - molecules/, nato¬ 
miast wąska składowa X" pochodzi od łańcuchów o dużej 
ruchliwości przynależących do obszarów nieuporządkowanychC2] 
Składowa pośrednia y jest praktycznie niewidoczna na wid¬ 
mie eksperymentalnym, jednak zakładając jej występowanie 
uzyskuje się znaczną poprawę w dopasowaniu widma obliczo¬ 
nego do eksperymentalnego. 
Obecność tej składowej potwierdzona została przy użyciu 
metody MRJ przy makroskopowej rotacji pod kątem magicznym. 
Przeprowadzony eksperyment wykazał, że już przy względnie 
niskich częstościach rotacji makroskopowej następuje zwę¬ 
żenie składowej£linii, prowadzące do odsłonięcia pośred¬ 
niej p składowej. 
i7 polimerach anizotropia ruchu wewnętrznego zwykle nie może 
być opisana tak prosto jak w kryształach jonowych, jednak 
fakt iż makroskopowa rotacja prowadzi do zwężenia składowej 
)T linii wskazuje, że ruchy wewnętrzne łańcuchów reprezento¬ 
wanych przez tą składową są anizotropowe i że mogą być po¬ 
dobnie opisane. Wychodząc z zależności eksperymentalnej 
otff= f( vlf) obliczono czasy korelacji%B i ̂  odpowiednio 
szybkich i wolnych ruchów wewnętrznych. Wynoszą one 
% = 4.8x10"' sek, T^ = 4x10"^ sek. Poprzez korelację wyni¬ 
ków badań otrzymanych metodą szerokich linii oraz przy ma¬ 
kroskopowej rotacji pod kątem magicznym istnieje możliwość 
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sprawdzenia proponowanej natury ruchów molekularnych odpo¬ 
wiedzialnych za zwężenie statycznej linii w danym przedzia¬ 
le temperatur. Pokazano to na rys.2. Wynika z niego, że 
ruch molekularny scharakteryzowany poprzez temperaturową 
zależność szerokości statycznej linii w sąsiedztwie tempe¬ 
ratury -60°C fEa = 5,4 kcal/mol ) i zidentyfikowany jako 
ruch krótkich fragmentów łańcucha jest identyczny z ruchem 
określonym poprzez 7 z niezależnej od częstości makrosko¬ 
powej rotacji "granicznej" szerokości składowej^" linii. 
H specznionym czterochlorkiem v?9gla poliwgglanie magnetycz¬ 
ne oddziaływanie protonów jest w pewnych obszarach ograni¬ 
czone do najbliższych sąsiadów i pewne łańcuchy można roz¬ 
patrywać jako układ słabo oddziaływujących grup protonów. 
W przypadku takich słabych intermolekularnych oddziaływań 
oraz przy występowaniu ruchu o dużej anizotropii jest moż¬ 
liwym obserwowanie subtelnej struktury linii wywołanej di¬ 
polowym oddziaływaniem najbliższych protonów £33« Analiza 
ksatałtu linii prowadzi wtedy do określenia prawdopodobne¬ 
go typu anizotropowej reorientacji molekularnej. 
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BADANIA DYNAMIKI MOLEKULARNEJ W POLIFENYIENOSIARCZKACH MFTOjDA. 
MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO 

J.Jurga 
Instytut Fizyki Politechniki Poznańskiej 

W.llttller-Warmuth i H.Eckert 
Instytut Chemii Fizycznej Uniwersytetu w Mflnstar, RFN 

Polimery typu polifenylenosiarczku są wysokokrystaliczn^-
mi związkami otrzymanymi na drodze następującej reakcji: 

2n«NaCl 

Ze względu na skomplikowany proces technologiczny polimery te 
produkowane są od roku 1967 jedynie przez firmę "Phillips Petro¬ 
leum Company* pod handlową nazwą "Rytonw PPSW. W zależności od 
przeznaczenia technologicznego firma Phillips oferuje różne gra¬ 
dacje oznaczone następującymi symbolami* V1, P2, P3, P4» R4 i 
R6. liniowy polimer 71 jest wyjściową formą do otrzymania pozos¬ 
tałych gradacji drogą obróbki termicznej. Jego średni ciężar mo¬ 
lekularny M wynosi 10000 /i/« Temperatura przejścia szklistego 
f tego polimeru wynosi 366 K, a temperatura topnienia segmen¬ 
tów krystalicznych wynosi 561 K. liniowe, jak również rozgałę¬ 
zione polifenylenosiarczki są nierozpuszczalne w żadnym ze zna¬ 
nych rozpuszczalników organicznych w temperaturach poniżej 473 K 
Związki te posiadają w ss c l m aakresie temperatur bardzo do¬ 
bre własności termoplast;* ;' .e [żj. Materiały te używane są jako 
doskonałe warstwy antykor /jne i izolujące w przemyśle metalo¬ 
wym, elektrotechnicznym i spożywczym [2j* 

Dotychczasowe badania polimerów polifenylenosiarczkowych 
dotyczyły głównie rentgenowskich badań struktury [ $J, niskotem¬ 
peraturowej relaksacji mechanicznej [AJ, relaksacji dielektrycz¬ 
nej [Ś] oraz wpływu termicznej obróbki na ficykomechaniczne 



własnośoi tych polimerów [ 2], 
W pracy niniejszej przeprowadzono badania dynamiki moleku¬ 

larnej liniowego polifenylenosiarczku typu 71 1 tego samego po¬ 
limeru poddanego obróbce termicznej w temperaturze topnienia se¬ 
gmentów krystalicznych dalej oznaczono symbolem P4. 

Próbki do badań JRP dostarczyła firma "Phillips Petroleum 
International" w postaci pylistego proszku* Ze względu na mały 
stosunek sygnału do szumu próbki zostały sprasowane pod cienie-
niem 60 kG/mm • 1 czasie prasowania próbki zostały jednocześnie 
wstępnie odgazowane w próżni rzędu 10 Tr. Następnie odgazowano 
je dodatkowo pod ciśnieniem rzędu 10~5 Tr. Sprasowane i odgazowa¬ 
ne próbki charakteryzowały się dwukrotnie większym stosunkiem 
sygnału do szumu i tyleż samo razy dłuższym czasem relaksacji 
spin-siatka. 

Pomiary szerokości linii JRP wykonano na spektrometrze 
własnej konstrukcji [€} . Pomiary czasów relaksacji spin-aiatka 
3L i T,ę wykonano na spektrometrze firmy "Bruker Physik A.G" 
stosując odpowiednio sekwencję impulsów 9O-t-9O i metodę ujarz-
miarł,a spinów [ltQJ» Pomiary udziałów fazy krystalicznej do amor¬ 
ficznej wykonano metodą solid-echa stosując sekwencję impulsów 

9 

Uzyskane wyniki pomiarów przedstawiono na rysunkach od 1 
do 4. Rysunek 1 przedstawia zależność drugiego momentu JRP w fun¬ 
kcji temperatury dla polifenylenosiarczków 71 i P4. W przypadku 
próbki P4 obszar zmian drugiego momentu przesunął się do wyższych 
temperatur w porównaniu z próbką 71. Świadczy to o tym, że uraz 
z obróbką termiczną zachodzi w P4 proces usztywniania się łańcu¬ 
cha, związany bądź ze Wzrostem długości tego łańcucha, bądź też 
z powstawaniem wiązań poprzecznych między łańcuchami* Stopniowa 
zmiana drugiego momentu w zakresie temperatur od 9 K do 288 Z 
wskazuje na to, że mogą prawdopodobnie zachodzić oscylacje grup 
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fenylenowych wokół wiązania S-<|>-S [4,5,6], 
Począwszy od temperatury 288 K do związków V1 i P4 rozpoczyna 
się nowy proces relaksacyjny związany z przejęciem od fazy szklis¬ 
tej do fazy elastycznej poprzez temperaturę zeszklenia T . Tempe¬ 
ratura zeszklenia w szerokim stopniu nie zależy od zmian ciężaru 
molekularnego [ 1 o]. Należało stąd oczekiwać, że dla tego samego 
polimeru różniącego się ciężarem molekularnym wspomniane przej¬ 
ście wystąpi w tej samej temperaturze. Wyznaczona na podstawie 
znajomości struktury krystalicznej polifenylenosiarezku/\3j war¬ 
tość drugiego momentu dla sieci sztywnej wynosi 4,2 5 . Zakłada¬ 
jąc rotacyjny model oscylacji [ M]dla grup fenylenowych oscylu¬ 
jących wokół wiązania S-A-S, można wyliczyć dla różnych amplitud 
oscylacji zakres zmian drugiego momentu. Dla amplitud oscylacji 
zawierających się między 45° a 46° wartość drugiego momentu mieś-
ci się w zakresie od 4,2 do 3,6 G , co dobrze zgadza się z ekspe¬ 
rymentem dla polimeru 71. Obliczenia zmiany drugiego momentu wy¬ 
konane zostały przy założeniu, że część międzymolekulama dru¬ 
giego momentu zmienia się z temperaturą w taki sam sposób jak 
część wewnątrzmolekularna. Wyznaczona wg. przybliżonej relacji 
Waugh-Piedina ̂ 12^ energia aktywacji omawianego procesu wynosi 
kh.5 kJ/ool. 



W zakresie temperatur od 393 £ do 513 K opróes szerokiej sldtado-
wej obserwuje się wąską cieczową linię. Efekt ten jest typowy dla 
wielu polimerów w temperaturach powyżej temperatury zeszklenia 
/I3,i4y • Jest on związany z chaotycznym ruchem całych łańcuchów 
polimerowych w obszarach amorficznych. 

Na podobny charakter ruchów molekularnych obserwowanych 
przy analizie szerokich linii, wskazują także temperaturowe po¬ 
miary, czasów relaksacji spin-siatka T. i 3"- /rys.2 i 3/. W po¬ 
miarach tych charakterystyczną cechą jest pojawienie się płyt¬ 
kich niskotemperaturowych minimów oraz stosunkowo głębokich mi¬ 
nimów wysokotemperaturowych. Wysokotemperaturowe minima polimeru 
P4 są nieobserwowalne, ze względu na jego większy ciężar moleku¬ 
larny niż w przypadku polimeru V1. Wyznaczona dla związku Y1 na 
podstawie niskotemperaturowych minimów T.. i 3?1(, energia aktywa¬ 
cji wynosi 38 kJ/mol, natomiast z niskotemperaturowych nachyleń 
- tylko 2,9 kJ/mol. Występowanie tak dużych różnic pomiędzy ty¬ 
mi energiami aktywacji można wytłumaczyć zakładając istnienie 
rozkładu czasów korelacji [ 15/. 
Płytkie niskotemperaturowe minima w obu badanych polimerach su¬ 
gerują także na istnienie mechanizmu wolnej dyfuzji spinowej 
^16,17,i8y. Proces ten polega na tym, że energia spinów przeka¬ 
zywana jest wzdłuż łańcucha do grup końcowych mających dobry 
kontakt termiczny z siatką. Na podstawie znajomości drugiego mo-
mentu wynoszącego 4.2 G i średniej odległości pomiędzy oddzia¬ 
łującymi spinami jądrowymi w liniowym łańcuchu polimeru wynoszą-
cej 3 x 10 cmf Obliczono współczynnik dyfuzji Bpinowej, któ-

—12 2 - 1 
ry wynosi 1,64 x 10 cm s . Ten sam rząd wielkości otrzymu¬ 
je się dla innych polimerów f19,20,217. 

Powyżej temperatury 185 K dla obu badanych polimerów ob-
servuj* się nieeksponencjalny charakter odrostu magnetyzacji 
przy pomiarach T.a , natomiast przy pomiarach 3?1 - eksponencjal-

25 
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Rys. 2 1 3 * Temperaturowa zależność czasów relaksacji spin-siat-
ka 3L i T,o dla polifenylenosiarczku typu 71 i P&. 

ny. Dla polimeru typu 71 przeprowadzono rozkład przebiegu nie-
eksponencjalnego na dwa przebiegi eksponencjalne wg, metody opra¬ 
cowane j. przez McBrierty [ 21J, Otrzymano w ten sposób temperatu¬ 
rową zależność T ^ dla fazy amorficznej i krystalicznej /rys.2/. 
Zauważono, że energia aktywacji dla polimeru typu 71 wyznaczona 
z niskotemperaturowych części wysokotemperaturowych minimów T1 
i!,« jest taka sama jak energia aktywacji wyznaczona dla poli¬ 
meru typu P4 z pomiarów ?,~ w zakresie temperatur od 500 £ do 
333 K f/2 r 3/ x 10 /ajl Za Oonnorem [\ 5] można wyciągnąć wniosek, 
że obydwie fazy charakteryzują się tą samą ruchliwością. Prze¬ 
dział zmienności czasów T ^ dla fazy amorficznej polimeru 71, 
jest taki sam jak dla polimeru P4. Fakt ten wskazuje, że pro-



ces obróbki termicznej istotnie wpływa na amorficzny charakter 
polimeru ?4* 

Pomiary solid echa wykazały, że polimer V1 poniżej tempe¬ 
ratury 420 K posiada mniej niż 1<# obszarów amorficznych /rys.4/. 
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Rye«4. Procentowy udział fazy 
amorficznej w funkcji tempera¬ 
tury dla polimeru typu V1. 

Powyższe dane sugerują, że wy¬ 
sokotemperaturowe minima T^ i 
T.„ związane są z temperatu¬ 
rowym przejściem badanych 
związków z fazy szklistej do 
fazy elastycznej przez punkt 
zeszklenia I . 

e 
Nieeksponencjalny odrost magnetyzacji w pomiarach T^ jest wy¬ 
nikiem nałożenia się procesów relaksc }i pochodzących od fazy 
amorficznej i fazy krystalicznej, przy caym czas wymiany spino¬ 
wej jest porównywalny lub dłuższy od czasów 1 ^ . 
Natomiast obserwowany eksponencjalny odrost magnetyzacji w po¬ 
miarach T. wskazuje na to, że czas wymiany spinowej pomiędzy 
dwiema fazami jest krótki ze wzglądu na czas relaksacji spin-
siatka T.,. 

J.J. dziękuje Pundncji 1. von Humboldta za umożliwienie wy¬ 
konania tej pracy* 
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DYNAMIKA STRUKTURY VBVNSTRZNEJ YYS0K0CZASTECZK0VEGO 
POLI /TLENKU ETYLENU/ 

E. Bortel, R. Lamot, M. Pulit, Z. Sułek* 

Instytut Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
^Instytut Fizyki Jądrowej Kraków 

¥ pracy niniejszej badano wysokoeząsteczkowe poii(tlenki 
etylenu) PTE o wzorze 

<< . o)-, 

i nasię oząsteozkowej M ^ 1 • 10 g/mol. V literaturze) nożna 
•znaleźć wiele informaoji dotyczących własności fi&ykoohemicz-
nych niskooząsteczkowyoh PTE, które w praktyce nie znajdują 
większego zastosowania. Natomiast wysokocząsteozkowe PTE znaj¬ 
dujące, dzięki swoim bardzo dobrym własnościom flokulacyjnym, 
zagęszczania, obniżania taroia wewnętrznego w rcztworaoh, wio¬ 
la zastosowań praatyeznych nie zostały je^se^.* dobrze poznana. 

Poll (tlenki etylenu) o M > 1 • 10 g/mol wykazują różną sta¬ 
bilność w stanie stałym w zależności od sposobu otrzymywania. 
PTE otrzymywany metodą rozpuazozalnikowo—strąceniową nie degra¬ 
duje, a PTE syntezowany techniką blokową z uzyoiem SrC0» jako 
katalizatora w oiągu kilkunastu dni osiąga stałą niską masę 
oząsteozkową rys. 1. 

Dane literaturowe poparte własnymi badaniami wskazują na wy¬ 
stępowanie kryształów PTE o strukturze jednoskośnej. Vyaiary 
komórek podstawowych wyznaczone w tych badaniach nie wykazują 
istotnych różnic dla poiitlenków otrzymywanyoh, różnymi metoda¬ 
mi. Można zauważyć ze Takoddo i współpracownikami \_i~] oraz 
Osf era i Peter linem QiJ, ze konformaoja łańouoha w stanie kry-
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stalioznym Jost holiksalna z 7 povtarzającymi się jodnostkaml 
strukturalnymi psrsy dwóch akrętceh tworząo tzw. hsllks 72* Czto-
ry holiksy stauowią Jodnoskosną komórkę podstawową. Poniowaz w 
obszarzo krystalieznym nl« ujawniono różni o pomiędzy badanymi 
poll(tlonkami otyisau) otrzymanymi różnymi toohnlkami polimory-
zaoji odmloni&e zachowanie się tych polim«róv przypisano ich ni»-
jodnakowym konformaojom laaonoha mocaoym vystfpovac v fazi* amor 

Colom badań prowadzonyoh motodą ssorokloj linii MRJ było zna-
lozionlo tomporatury zaleznosol dynamloznego stopnia krystali-
oznośoi 1 zidontyfikowania ruchów segmentów w wysokooząstoczko¬ 
wych PTE. Badany politlonok otrzymywano motodą polimeryzacji w 
masio s utyeiem SrCO- jako katalizatora. Zo względu na zalote» 
nia pracy cgraniozająoe badania do stanu stałego, widma zdejno-
wano w zakrssio -100°C do 20°C. Niektóre z otrzymanych linii są 
przedstawiono na rys 2. 
V tomporaturzo wyższej od -65°C na widmio pojawia się składowa 
wąskai kt£ra zwiększa intensywność zo wzrostom temperatury. 
Zarejestrowane linie absorpcji wykorzystano do sporządzania za¬ 
lotności temperaturowej drugiego momentu 1 dynamicznego stopnia 
krystalioznosoi. 
Vykres zalezaośoi drugiego momentu S2 od temperatury przedsta¬ 
wia rys 3* Wynika z niego* ze obszar zmian udziału składowej 
szerokiej w widmie ogranicza się do przedziału -65°C do 10°C. 
V temperaturze pokojowej następuje stabilizacja linii, 00 wska¬ 
zuje na ustalenie się równowagi między obszarami ruohów wol¬ 
niejszych i szyb*zyoh. Niemniej Jednak udział składowej szero¬ 
kiej w tej temperaturze jest jeszoze dosyć znaczny na 00 wska¬ 
zuje wartość Ss - 9 Gauss . Z przebiegu zalesnośol Sg * t (T) 
można wysunąć wniosek, to w badanym PTE w obszarze niskotempera¬ 
turowym występuje Jeden rodzaj ruohów segmentów, który najpraw¬ 
dopodobniej poohodzi od uruohomlenla się drgań hellksów 7 2 w 
obszarze amorfioznym. 

Y oelu wyznaozenla dynamloznego stopnia krystalicznosoi 
X postawiono założenie, te linia wąska pochodzi od protonów 
z obszarów o większej swobodzie ruohów. Linię szeroką przypi-
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suje alf protonom wolniejazya. Po rozdzielaniu widaa abaorpojl 
MRJ na składowe, obliczono pole ograniczone liniaai wąakiai O 
i linią szeroką 0^,. Zakłada ai#, za pola ta aą proporojonalne 
do ilosoi protonów dających okład w poszozególne linia i dyna-
aiozny stopień krystalioznoael X. oblicza sie za wzoru: 

Plarwotnla rozdziału widaa próbowano dokonać analitycznie aa-
todą TlohoalerowaJ-VoJerodakowo [ 3 ^ która zakłada, ze linia wą¬ 
ska aa kaztalt krzywej Lorantzat a azaroka krzywaj Gauaaa. Jad* 
naksa aatodą tą nia uzyakaao zadawalająoago dopaaowanla Widaw oo 
wakazywało, za linia aa atrukturo bardziaj złożoną. Za względu 
na struktur? i skład poliaaru aozna w wldaia apodziawać się 
linii i dwupikowaj dublat Paka'a , azarok'ioj Gauaaa i wąakiajt 
która wogŁ*. by byó albo krzywą Gauaaa, albo Lorantza. 
Dopaaowaria kształtu widaa przeprowadzono nuaaryoznia na EMC 
Cybar-72 i stwierdzono, ±a w górnya zakrasia taaparatur linia 
składa ale z dwóóh krzywyoh Gauaaa i dubletu Paka'a. Poniżaj 
-60°C wyatepuja tylko Jedna krzywa Gauaaa i linia dwupikowa. 
V oparoiu o dokonany rozdział obliozono dynaaiozna stopnie kry-
atalioznoacl dla poazozeffólnyoh taaparatur* Wyniki przedstawiono 
na wykresie rys. k. . '. . 

Z wykresu aozna odozytaó, te w temperaturze 20°C X. = 86,7£ 
00 jest wartoaoią wyższą o 153& od atatyozna^o stopnia krystali-
oznoaoi wyznaozonaffo aetodą rantffanoffrafiozną. Ta nierówność 
aoze sugerować, ze do X. aają takie wkład obszary aaorfiozna, 
o bardziej sztywnej strukturze i ograniozonej awobodzia ruobu 
łanouonów. 
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GHIMXCZXA, POLXYOUIUlfXAVbV.Z KATXOXAMX 
OMaMXCZMXXZ V &VZBILB BADAW PRM 

•sdarowles Mm, Wagaawsrl S. 

V raamom badam at s1— aasmynm w Xaspala Chwali Koordynacyjna j 
Uoiwsrsytstu Jaciallamslclaca mad powstawanlaa lzopollkoaplaksów 
wolfraan z katioMaad a i f l o — y l v irodowlsku wodnym wyosob¬ 
niono dwa mawa krystaliezna paląozanla \_%, 2j . Y wynika badań 
analityoauyoh i krystalograf^omayob ustalono, za są to: dwu-
nastowolframian oztaromatyloamoniowy oraz dsiaaleolowolframlan 
aodowo-oztaroma iyloamoniowy o wzoraob stoohiomatryoznyoh 

Int«r«anjąo* było sbadani* o«r woda wohodaąoa v sklad tyoh 
poląosoń Jost rónnoeonaa pod wmclfdoa krystalo shvaioznrK oraz 
w jakiou ugrupowaniach fl«novo>vodorow7oh ocsystujo v •tztdttn-
rxo. Y ty« o«lu prscprowadsoao badania dorjnratoffraflozsi* dy-
rraktoaotxrezna v funkoji taaporatury oraz apoktroakopowo ••-
todą wldB abaorpoyjnyob ir podocarwianl. Y wyniku ustalono, za: 
1. Oahydrataoja próbak v obu związkach, zachodzi wielostopniowo 

z rćwnoozaanya rozkładaa orcanioznaj oześoi katlenowaJ. 
2. Yoda nis jast krystaloohsaiioznia rovnooaana i prawdopodobni* 

wjrstfpujs v postaci grup OB. i - OH. 
Aby jadnoznaoznia okr«4lió sposób wiązania wody w tych poląeza-
niaoh, przaprowadzono pomiary aatodą protonowa^o razonansu Ją-
drowaso. Polikrystaliozna poiiwolf rasiinny badano przy poaooy 
konwanojonalnafo spaktroaatru dla szarokloh linii. Vidaa raja-
strowano w szarokla przadziala taaparatury od -269°C tj. tampa-
ratury olaklaco halu do +90°C. Uzyskana plarwsza pochodna linii 
absorpoji razonansowaj dla związków w wybranych taaparaturaoh 
przadstawiono na rys* 1 1 2 . 
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Vidoozna zmiana szerokosoi i kształtu złożonej linii rezo¬ 
nansowej wraz ze zmianą temperatury świadozy o występowaniu 
ruobów molekularnych w sleoi krystalicznej. Złożony obarakter 
ruobów drobinowyoh zaciera strukturę widma. Ponieważ z innych 
źródeł nie wiemy nic o charakterze tych ruchów, interpretacja 
widm uzyskanych powyżej temperatur -220*1 -200°C odpowiednio 
dla dwunasto- i dzlesięoiowolframianu jest trudna 1 wyciągnię-
oie wniosków dotycząoyoh struktury badanych połączeń jest nie-
aozllwe. Dlatego tez podjęto próby zinterpretowania widm MRJ 
uzyskanych w odpowiednio nlskloh temperaturach zapewniaJacyeh 
oałkowite usztywnienie sieci krystalioznej. 

Na podstawie równania Van Vleoka [3] wyliczono wartości 
drugioh momentów linii absorpcji poszczególnych połączeń, a 
ich zależność od temperatury przedstawiono na rys. 3 ± k. V 
temperaturze około -220 oraz -200°C odpowiednio dla dwunasto i 

M 

f !*1 'l 
-200 -100 100 °C 

Rys. 3* Zależność drugiego momentu linii absorpcji od tempera¬ 
tury dla dwunastowolframianu 
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Rya. 4. Zależność drugiego momentu linii absorpoji od tempera¬ 

tury dla dziesięoiowolframianu 

dzieaieoiowolframianu drugi moment osiąga swoją, maksymalną war¬ 
tość i przy dalszy* oziębieniu nie ulega zmianie. Świadczy to 
0 tym, ze w tej temperaturze uległy zahamowaniu wszelkie ruohy 
molekularne. 

Dla badanyoh połąozeń zawieraj ąoyoh grupy (-Cffl) , dwu- (r 
1 trójspinowe (CH«») widmo protonowego rezonansu winno być 
złożeniem linii poohodząoyoh od poszozególnyoh grup spinowych. 
Znormalizowana funkoja oplsująoa takie widmo będzie zatem mia¬ 
ła postać: 

(h) x (1 -v)(i - w M S0H (h -

ko 



gdziet 
fH 0' fCH * **• znoriBali!8OweLny"i funkojami kształtu 

linii abaorpoji odpowiednio dla grup - OH, 11,0, CH„ -
[*. 3, 6] S^h - n») , S ^ h - h») , S^fh - h') - są 
funkcjami poszarzania odpowiednio dla grup - OH, H.,0 i 
CEL, w których parametry poszarzania p są (łQH, 

V i W - okraślają względna ilośoi protonów w poszoz*-
crupacth apinowyoh* 

Stąd, Jazali N okraśla ogólną liozbę protonów w badanym po 
liworfraaiania t n 

* • HCB * \0 + NCH3 («) 

to (i - v)w» — 2 - (3) 
s 

(1 -v)(i -w) »?§S (5) 

Dopasowania krzywaj taoratyoznaj obliczonaj w oparciu o ró¬ 
wnania (i) i doświadczalnej wykonano korzystając z programu 
opracowanego dla naszyny CYBER, a wyniki przedstawiono na rys. 

2 2 2 
5 1 6 . Parametrami dopasowania były: p* H = 2,30 Gs » (iH 0 = 
3 11,07 G»2, fi|L » 3i57 G»2, V = 0,86, V/= 0,85 dla dwunasto-

3 
wolframlanu orać ^ Q H » 3#02 Gs2, p | 0 « 9»21 Gs2, (icH = 

* 1,70 G»2, V » 0,68, W a 0,94 dla dzieaieolowolfraaianu. Vy-
liozone wartoioi drugioh momentów dla sieoi sztywnej są: 
H2 teor. * *5»* O-2 (*2 exp * 25'° °»2) dl* ***** k ora* 
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Rys. 5. Widao abaorpoji [ * ( G H 3 ) J 6 •laC^Oa °38 * 5 H2° 
• krzywa t*or»tyozna i doświadczalna 

M =25,5 Gs s 25,0 G»2) dla toxmr B. 2 t«or -"" — \"2 «xp 
Dopasowani* 1cg>zyw«J t«or«tyozn«J J»«t bardzo dobra w częśoi 
o«ntraln*jt a tylko na •krzydłaeh linii obaarwuj* •!« ni«wi«l' 
ki* odohyUci. Fakt t»n uzasadnić aosna odstfpstwsa funkoji po* 
szarzenia s(h - h1) od przyj et* j tu kraywsj Gaussa. 
kZ 
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Rya. 6. Vidao absorpcji Na6[» 
- krzywa t«or»tyozaa i doswiadozalna 

12 Gs 

>-i. • 8 BLO 

Znając wartośoi V i W oraz ogólną liczbę protonów w zwią¬ 
zku «o*na w oparciu o wzory (2), (3^, (̂ V Ł (5) wyliczyć licz-
bę protonów w srupaoh - OH, H2O i CH3 - dla obu połączeń. A 
więc: 
dla 12-wolfraBianuj K s 84, V s 0,86, W = O»85 to 



dla 10-wolframianu: N s 53, V = 0,68, W= 0,94 to 

N0H= '• N H 2 0 S 1 6 ' N < V 3 6 

Otrzymane wyniki pozwalają Jednoznacznie stwierdzić, ze w 
badanym 12-wolframianie jest pięć cząsteozek wody i dwie gru¬ 
py - OH, zaś w 10-wolfranienie osiem oząsteozek wody i jedna 
grupa - OH. 

Reaaumująo, w oparciu o przeprowadzone kompleksowe badania 
chemicznej budowy uzyskanych połączeń można im przypisać na-
stępująee wzory: 

8 

Uzyskane związki są nienotowanymi do tej pory w literatu¬ 
rze polikompleksami wolframu. 
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RELAKSACJA SPINOWO-SIECIOWA W UKŁADZIE 
TUNELUJĄCYCH JONÓW ND* 

Z.T. Lalowlcz**, U. Punkkinen^ , E.E. Yllnen2^ 
y Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków 
CJWlhurl Physical Laboratory, Turku, Finlandia 

wykonano pomiary czasu relaksacji spinowo-sieciowej 
T± dla deuteronów w ND^ClO^l (ND^J^PtClg w temperaturach od 
1.7 K do 4o K i przy częstościach od 4 MHz do 7 MHz, 

Znaleziono po raz pierwszy minima w zależności T. 
od natężenia pola magnetycznego, związane z dopasowaniem 
częstośoi Laroora do rozszczepienia tunelowego. Rezerwuary 
energii zeemanowskiej i tunelowej są wtedy w dobrym kontakcie 
termicznym. W warunkach "level-crossing** stwierdzono duże 
zmiany w kształcie zaniku swobodnej precesji ( FID ) wskazujące 
na możliwość obserwacji tych efektów w kształcie linii MRJ. 
Pozwoliło to na określenie rozszczepień podstawowego poziomu 
torsyjnego jonu NI>£ W NI>4C104 i (ND4) 2FtclQ * temperaturach 
helowych. Odległość pomiędzy poziomami E i A wynosi około 
6.2 MHz i 10.8 MHz odpowiednio dla ND4C104 i (ND4)2PtCl6 . 
Wyznaczono również energie aktywacji równe odpowiednio 
3.2 kJ/mol i 3.6 kJ/mol. 

[l]Z.T.Lalowlcz,MoPunkkinen,E,E.Ylinen,J.Phys.C: Solid St. Phys. 
( zgłoszone do druku) 



WPŁYW ROZSZCZEPIEŃ ZEEMANOWSKICH 
I TUNELOWYCH NA WIDM 2D OLA JONÓW 4 

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

W.Sobol, 
Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 

W dotychczasowych rozważaniach, dotyczących teorii widm 2D 
jonu ND? tunelującego w ciałach stałych, autorzy uwzględniali 
j.edynie pierwsze przybliżenie rachunku zaburzeń. W takiej sytu¬ 
acji otrzymywane widma teoretyczne są z definicji symetryczne 
oraz nie zależą od wartości pola H o / w przybliżeniu silnego 
pola HQ/ £1,2,3,4,5J. Uwzględnienie pełnego hamiltonianu od¬ 
działywania kwadrupolowego może, w określonych warunkach, pro¬ 
wadzić do następujących efektów: 
- uzależnienie kształtu linii od wartości pola H , w którym 
przeprowadza się eksperyment; 

- pojawienie się pewnej asymetrii linii; 
- pewna zmiana struktury linii w porównaniu z widmem pierwszego 
rzędu. , 

W celu określenia wielkości pierwszego z wymienionych efektów, 
obliczono widma teoretyczne dla dwóch wartości pola H =0,5 T 
oraz H « 1' T w przypadku dwóch wybranych struktur rozszczepień 
tunelowych podstawowego poziomu torsyjnego. Wyniki, przedsta¬ 
wione na rysunkach 1 do 4, potwierdzają przewidywany efekt. 
Drugi z wymienionych efektów, asymetria linii, w nieznacznym 
stopniu uwidacznia się dla większości linii zwężonych w wyniku 
tunelowania, jednakże najsilniej występuje w przypadku tzw. 
"level crossing". Efekt "level crossing" występuje w sytuacji, 
gdy rozszczepienie tunelowe PPT pomiędzy stanami A-E staje się 
równe rozszczepieniu zeemanowskiemu. Widma teoretyczne, ilustru¬ 
jące tego rodzaju efekty, przedstawiono na rys.5 do 8. Stosun¬ 
kowo duża asymetria linii eksperymentalnej, obserwowana dla 
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Rys.1. Teoretyczna pochodna linii absorpcyjnej 
H8MR jonu HD. z uwzględnieniem pełnego oddziaływania kwad-
rupolowego w polu H Q=0.5 T. dla' uwidocznionej struktury PPT 
Podane wartości parametrów tunelowania wokół osi C (&( 
i wokół osi C 2 (TTft)) jednoznacznie określają struktur 
podstawov/ego poziomu torsyjnego PPT. 
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Hys.2. Teoretyczna pochodna linii absorpcyjnej 
DNMR jonu ND. z unzględnieniem pełnego oddziaływania kwadrupo-
lowego w polu K = 1 T. Struktuia ?PT identyczna jak na rys.1. 



Rys.3. Teoretyczna pochodna linii absorpcyjnej 
DNMR jonu ND* z uwzględnieniem pełnego oddziaływania kwadrupo-
lowego w polu H = 0.5 T. dla uwidocznionej struttury rozozcze-

piai podstawowego poziomu torsyjnego. 
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Rys.4. Teoretyczna pochodna linii absorpcyjnej 
WMR jonu ND* z uwzględnieniem pełnego oddziaływania kwadrupo-
lowego w polu H s l I . Struktura PPT identyczna jak na iye.3. 
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Bye.5. Teoretyczna pochodna linii absorpcyjnej 
DUM jonu KD. z uwzględnieniem pełnego oddziaływania kwadrupo-
lowego w polu H = 9372 Gs. dla uwidocznionej atruktuiy rozszcze¬ 
pień PPT. Sytuacja w pobliżu "level crossing". 
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Rys.6. Teoretyczna pochodna linii absorpcyjnej 
jonu ND. z uwzględnieniem pełnego oddziaływania kwadru-

polowego w polu H a 9444 Gs. Strulrtura rozszczepień PPT jak 
na rys,5. Sytuacja w "level crossing". 
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Hys.7. Teoretyczna pochodna linii absorpcyjnej 
EHKR jonu ND. 2 uwzględnieniem pełnego oddziaływania kwadrupo-
lowego w polu H = 9516 Gs. Struktura rozszczepień PPI jak na 
rys.5. Sytuacja w pobliżu "level crossing". 
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Rys.8. Teoretyczna pochodna linii absorpcyjnej 
jonu ND. z uwzględnieniem pełnego oddzieutywania kwadrur-

polowego w polu HQ= 12 000 Gs. Struktura rozszczepień PPT jak 
na rys.5. Sytuacja znacznie powyżej"level crossing". 



WIDMA MRJ JONÓW NflJ 
TUNELUJĄCYCH W POTENCJAŁACH O SYMETRII C4h lub 

Z, T. Lalowloz 
Instytut Fizyki Jądrowej , Kraków 

Teoria kształtu linii MRJ opracowana dla tunelujących 
Jonów NH* [i,2] pozwala na uzyskanie dobrej zgodności ze 
zmierzonymi liniami dla większości soli amonowych. Zakłada się 
występowanie tunelowania w potencjałach o symetrii C„ i c~» 

2j zaobserwowano Jednak charakterystyczne 
różnice pomiędzy liniami teoretycznymi 1 doświadczalnymi, 
wskazujące na obecność tunelowania w potencjałach Cib lub D.. 
Uwzględnienie tych możliwości zmusza do wykonania obliczeń 
w dwukrotnie rozszerzonej bazie. Szczegóły obliczeń i wyniki 
będą opublikowane [3] . Stwierdzono istotną poprawę w zgodności 
z liniami MRJ otrzymanymi w temperaturach helowych dla 
(NH4)2TiP6, (SH4)2ZrP6 , (NH4)2Te04 i {NH4)2Cd2lS<>4)2 . 

Przypuszcza się. Ze analiza kształtu linii MRJ dla 
tunelujących Jonów NH? i określenie na tej drodze symetrii 
potencjału w którym on przebywa, pozwoli na wnioskowanie o 
symetrii sieci krystalicznej-. 

[l] Z.T.Lalowiez,C.A.łtoDowell,P.Raghuiiathaa,J.Chem.Phys. 68, 
U 852-863T1978) 
[2] Z*T*Lalowicz,C.A,McDowell,P*Raghunathan(J*Chem.Phys.(w druku) 
[3] Z.T.Lalowicz, J.Phys.CrSolid St. Phys. (w przygotowanlul 

55 



NIEEKSPONENCJALNA RELAKSACJA GRUP METYLOWYCH ¥ KOMPLEKSIE 
/CHj/SO.BF, 

K.Jurga, S.Jurga, J.Depireuz i Z.Pająk 
Zakład Radiospektroskopii IF UAH Poznań 
Instytut Fizyki Molekularnej, Uniwersytet w Liege, Belgia 

Wprowadzenie 
v pracy opisano i zinterpretowano wyniki magnetycznej 

relaksacji jądrowej protonowej i fluorowej w stałym kompleksie 
/CH3/2SO.BF3 i /CD3/2S0.BF3 /w skrócie DMSO.BFj oraz 
d-DMSO.BF,/. Poprzednie nasze badania dwumetylosulfotlenku 
/CH3/2S0 w jego fazie stałej £1"] pozwoliły stwierdzić, że 
grupy metylowe w każdejf molekule /CH»/2S0 reorientują się 
z różnymi częstościami* Ta dynamiczna nierównoważność jest 
spowodowana, jak sądzimy, różnicą w długościach wiązań S-Cj 
1 S-C2 £2*1 , która z kolei może być wynikiem istnienia 
wolnej pary elektronów przy tlenie* W badanym kompleksie 
grupa BF, jest akceptorem wolnej pary elektronowej przy tlenie. 
Fakt ten może mieć istotny wpływ na dynamikę grup metylowych 
w DMSO.BFj. 
Ponadto badając relaksację protonową i fluorową można uzyskać 
informacje o parametrach aktywacyjnych grup CH, i BF, oraz 
badając d-DMSO.BF, - wykryć obszary oddziaływaj cross-relaksa-
cyjnych protonowo-fluorowych. 
Pomiary magnetycznej relaksacji jądrowej dla protonów i fluorów 
wykonano na impulsowym spektrometrze firmy BRUKER 322S przy 
częstości 59 MHz.Wykonano także pomiary relaksacji protonowej 
przy częstości 25 MHz na spektrometrze impulsowym zbudowanym 
w naszym Zakładzie jjil • Pomiary T,. przeprowadzono za pomocą 
sekwencji impulsów 9C-t-9O w zakresie temperatur od 120 K do 
225 K przy częstości 59 MHz oraz od 105 K do 225 K przy częstoś¬ 
ci 25 KHz. 

, Substancje były przygotowane przez dr.A.Jankowskiego z Instytu¬ 
tu CbMii VJM. 
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Wyniki 1 ich analiza 
A» Relaksacje protonowa 
Wyniki pomiarów czasów relaksacji spin-siatka w funkcji tempe¬ 
ratury' pokazane są na rys.1« 
W całym zakresie temperatur- zarówno przy 59 MHz jak i 25 MHz 
obserwowano nieeksponencjalny odrost magnetyzacji* przy czym 
wraz z obniżeniem temperatur nieeksponencjalność stawała się 
coraz słabsza* 
Wartość czasów T^ była mierzona z początkowego nachylenia odros-
tu magnetyzacji w funkcji czasu. 
Czasy/ relaksacji osiągają dobrze zdefiniowane minima w tempera¬ 
turze 130 K /1CP/T * 7.7/ przy częstości 59 MHz /43 ms/ oraz 
w temperaturze 117.6 K /1fr/T -8.5/ przy częstości 25 MHz 
/T9 ms/. Minima te mogą być przypisane reorientacji grup me¬ 
tylowych wokół ich osi trójkrotnych C^* 
Zakładając istnienie kompletnej dyfuzji spinowej pomiędzy grupa¬ 
mi metylowymi, czas relaksacji T* można opisać znanym wzorem 
Woessner* £3] . Mianowicie: 

gdzie r jest odległością międzyprotonową, tc jest czasem 
korelacji opisującym rotację grupy metylowej, zaś pozostałe 
symbole mają ich powszechnie używane znaczenie. 
Dla r • ti,79 A, T^jg^" 33.4 ms przy 59 MHz i 14.2 ms przy 
25 MHz. Wartości te są znacznie krótsze od eksperymentalnych 
wartości TMJJJ,- /43 ms 1 19 ms/. Fakt ten może sugerować na 
Istnienie rozkładu czasów korelacji. Jednakże energia^ aktywacji 
określona z nachylenia przebiegu T,j « f/1o'/T/ wynosi 2.13 
kcal/mol, dokładnie tyle samo co określona z przesunięcia 
minimów temperaturowych T̂ . dla 59 MHz 1 25 MHz. Równość ta 
oznacza, że nie istnieje rozkład czasów korelacji, który mógłby 
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spowodować wydłużenie się wartości TiDłfB* Dłuższe wartości T 1 n l a 
mogłyby/być" spowodowane drganiami torsyjnymi grup metylowych^ 
/obliczone wyżej wartości byłyby wtedy wydłużone od 14 do 2296/* 
jednakże efekt ten nie prowadziłby do nieeksponencjalnej relak¬ 
sacji, 
W badanym zskrsie temperatur czasowy odrost magnetyzacji fluoro¬ 
wej był eksponenc ja£Lny/, co pozwala wyeliminować efekty/ cross-
-relaksacyjne pomiędzy protonami 1 fluorami £5f] -
Nieeksponencjalny odrost protonowej magnetyzacji mógłby być 
spowodowany niejednorodnością materiału. Wtedy jednak ral-^ksacj* 
fluorów* powinnse być także nieeksponencjalna, a ponadto nieaks-
ponencjalność nie powinna zanikać wraz z obniżeniem temperatury* 
Nieeksponencjalna relaksacja: oraz dłuższe wartości 1^a^n mogą 
więc być spowodowane efektami cross-korelacyjnymi w myśl teorii 
Hilta i Hubbarda [6~] lub- też przyjęciem założenia o istnieniu 
dyfuzji spinowej ograniczonej symetrią CL /SRSD/ wg teorii 
Winda i inn. [Y] • 
Wg teorii Hilta i Hubbarda relaksacja' jest obliczana przy zało¬ 
żeniu wzajemnie izolowanych, z punktu widzenia dyfuzji spinowej) 
grup metylowych. Jednakże w badanej substancji proiony dwóch 
grup metylowych w EMSO.BF, są stosunkowo blisko siebie i stąd 
nie można założyć braku istnienia, choćby częściowej, dyfuzji 
spinowej pomiędzy nimi. Nawet proste szacowanie daje czas dyftu-
zji spinowej rzędu 10 a. Dlatego też bardziej stosowne w wy¬ 
tłumaczeniu nieeksponencjalnej relaksacji i dłuższej wartości 
T1tain niż s iS spodziewano z teorii Woessnerc jest przyjęcie 
modelu SRSD. Wg tego modelu w zakresie ekstremalnego zwężenia, 
tzn* dla CO o tcM- % należałoby «obserwowa<5 dwueksponenc jalną 
relaksację, co istotnie obserwuje się w eksperymencie. Dłuższa 
wartość ?<|m£n wynika z faktu, że w okolicy min T« obserwowano 
raczej wieloeksponencjalny odrost magnetyzacji i stąd wartość 
T1toin ni* można określić jednoznacznie» 
Wg Winda i inn. Jj~j makroskopowa rotacja próbKi z częstością 
większą od 1/T^ doprowadziłaby do czystego eksponencjalnego 
odrostu magnetyzacji i do czasów relaksacji całkowicie opisanych 

/I/. 
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Gdyby za relaksację odpowiedzialny tył mechanizm cross-korela-
cyjnjfj wówdzas trudno byłoby oczekiwać równości energii aktywa-
cyjnych otrzymanych z nachylenia ?^*t/ACr/T/ oraz z przesunię¬ 
tych min TM dla częstości 59 MHz i 25 MHz*. 
Wystąpienie Jednego minimus T* wyraźnie wskazuje na dynamiczną 
równoważność grup metylowych /w przeciwieństwie do CMSO/ i pozwa¬ 
la; fakt ten związać z przyłączeniem grupy BF, do SMSO Jako 
akceptora; wolnej pary elektronowej przy tlenie* 
Bii Relaksacja, fluorowa 
Fluorowe czasy relaksacji T^ mierzono dla BMSO.BF, i d-DMSO.BF-
w zakresie temperatur od 120 K do 225 K. Wyniki pokazane są 
na rys.f* 
Linia ciągła Jest teoretycznym dopasowaniem danych dla d-DMSO.BF,. 
V badanym zakresie temperatur odrost magnetyzacji w granicach 
błędu eksperymentalnego był eksponencjalny* 
Fluorowe pomiary w d-DMSO.BF, wykonano w celu znalezienia obsza¬ 
rów występowania cross-relaksacyjnego dipolowego oddziaływania 
pomiędzy/ fluorami i protonami. Obszar ten występuje poniżej 
temperatury; 132 K, gdzie fluorowa relaksacja wydaje się być 
kontrolowana przez znacznie szybszą relaksację grup metylowych. 
W ogólności relaksacja protonowa i fluorowa może być opisana za 
pomocą następujących równań £5~] : 

gdzie O 2 } f 4.H
Z^ » F

o 1 H & są odpowiednio składowymi fluo¬ 
rowej i protonowej relaksacji w czasie t i w równowadze termicz¬ 
nej. 
Stosujemy tutaj notację Alberta i Gutowsky»ego Jj3J• 
Rozwiązanie równaifict^ dla sekwencji 9O-t-9O prowadzi do wyrażę-

gdzie R^i R n są wartościami własnymi macierzy relaksacji /2x2/ 
. złożonej z elementów Rp 



19-B1i1 Dla grupy BF, należy wziąć pod uwagę oddziaływanie F19-B1i1 /za¬ 
niedbujemy oddziaływanie z B 1 0 / . Analiza wartości elementów 
macierzowych pokazuj*, że R p j j p g j j p 
Stąd odrost magnetyzacji fluorowej /jak i protonowej wynikającej 
z przyjęcia tego mechanizmu/ jest eksponeucjalny. 
Mamy więc, że 

Czas korelacji T p opisuje rotację grupy BFj, zas" J\> M opi¬ 
suje zmianę drugiego momentu spowodowanego rotacją grupy BF,» 
Jeżeli założymy, że grupa BF, rotuje wokół swej osi C», wówczas 
przyjmując rpp-2.34 A, rBp»t.43 A i -^/C3,BF/«70.5* g j , 
otrzymamy bardzo dobre dopasowanie danych eksperymentalnych przy/ 
energii aktywacji na rotację grupy BF- równej E.-3.5 kcal/mol 
i czynniku przedeksponencjalnym w. równaniu Arhenlusa równym 

^ 2.24 x 1O~14 8. 

Wnioski 
1* Nleeksponencjalny odrost relaksacji protonowej spowodowany 

jest dyfuzją spinową ograniczoną symetrią C-. 
2* W EHSO.BF, istnieje dynamiczna równoważność grup metylowych. 
3. Grupa BFj rotuje wokół swej osi C~» P ^ y czym relaksacja 

spowodowana jest fluktuacją homonukleamego oddziaływania F-F 
i heteronuklearnego oddziaływania F-B11. 

4* Poniżej 132 K relaksacja fluorowa spowodowana jest rotacją 
grup metylowych. 
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B4BANIE MAffHEPYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO V BROMKU 
t-BUTYLOffTM Ó 

K.Jurga, S.Jurga, Z.Pająk 
Zakład Badioapektroskopii Instytutu Fizyki TUM, Poznań 

Wprowadzenie 
Celem badań bromku t-butylowego trójraetyloaminy MeJJGMe_Br 

za pomocą JEJ było przeprowadzenie detekcji różnych ruchów mole¬ 
kularnych, jakim może podlegać kation tej soli UeJCnSe, /tutaj 
X=N, T=C/ oraz wyznaczenie ich parametrów aktywacyjnych. Spośród 
możliwych ruchów w kationie tym może występować niezależna lub 
skorelowana rotacja grup metylowych wokół ich własnych osi trój-
krotnych C_ oraz podobnie skorelowana lub nieskorelowana rota¬ 
cja trójmetyloaminy i t-butylu wokół osi C_, wyznaczonej przez 
kierunek wiązania X-T. Można również oczekiwać wystąpienie izo¬ 
tropowego ruchu pseudooktaedrycznego kationu Me_NCMe_ wokół je¬ 
go środka ciężkości /tzw. tumblingu/ oraz dyfuzji* Detekcję te¬ 
go rodzaju ruchów molekularnych można uzyskać poprzez pomiary 
szerokości linii MRJ i obliczonych a nich wartości drugich mo¬ 
mentów linii oraz czasów relaksacji w funkcji temperatury* 
Uzyskane wyniki pozwolą przeanalizować wpływ odległości X-T 
oraz C-X, C-Y na występowanie zależnych lub niezależnych wyżej 
wspomnianych ruchów molekularnych, wykorzystując znane z litera¬ 
tury pomiary drugiego momentu linii MRJ i czasów magnetycznej re¬ 
laksacji jądrowej w Me^CCl^ i Me^SiSiMe,, £ ,]§ , He^NilEle^ oraz 
w Me3HGalle5 £3]. 
Wyniki bad̂ y* 1 ich «"iai iza 

f pracy niniejszej zbadano zależność magnetycznej relaksa¬ 
cji jądrowej w laboratoryjnym /I.,/ i w wirującym układzie współ¬ 
rzędnych /3L / w funkcji temperatury* Pomiary czasów relaksacji 
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wykonano na skonstruowanym w naszym laboratorium impulsowym 
spektrometrze HRJ £4]]i przy caym T1 mierzono za pomocą sekwen¬ 
cji impulsów 9O-t-9O zaś T. - techniką ujarzmiania spinów 
w wirującym układzie współrzędnych J5f6j. Analizę wyników T. 
11. . przeprowadzono w oparciu o rozwinięty model Woessnera 
[8,9,loj• Pomiary szerokości linii MRJ w szerokim zakresie 
temperatur zostały przeprowadzone przez R.Konieczkę £l]* Z sze¬ 
rokości linii MRJ obliczono drugie momenty linii M- i ich war¬ 
tości w funkcji temperatury. W zakresie temperatur od -16O°C do 
-40 C obserwuje się zmniejszanie wartości M?. Natomiast dla tem¬ 
peratur poniżej -160 C drugi moment przyjmuje wartość" stało, rów-
ną 32 Gs i powyżej -40 C również wartość" stałą równą 2.4 Gs . 

2 Wartość 32 Gs wskazuje na to, że z punktu widzenia MRJ kation 2 
nie wykonuj, żadnych ruchów, zaś analiza wartości 2.4 Gs wska¬ 
zuje na to, że powyżej temperatury -40°C obserwuje się szybką 
rotację grup metylowych wokół ich własnych osi C oraz wokół ich 
osi C'. 
Z pomiarów tych nie można wyciągnąć wniosku czy ruchy wokół osi 
C i C..* są skorelowane czy też wykonują niezależnie reorienta¬ 
cje. Aby odpowiedzieć na to pytanie przeprowadzono pomiary cza¬ 
sów relaksacji T. w funkcji temperatury. Wyniki tych pomiarów 
przedstawione są na rys.ia. Czasy relaksacji mają przebieg niesy¬ 
metryczny. Osiągają minimum 12 ms dla 25 MHz w temperaturze 
12.5°C. Niesymetryczny przebieg wskazuje na istnienie dwóch róż¬ 
nych ruchów molekularnych, jednak pojedyncze minimum nie pozwala 
ich rozseparować, tzn. wyznaczyć ich czasy korelacji. Wynika stąd 
wniosek, że ruchy te mają zbliżone do siebie wartości czasów 
korelacji w obszarze występowanego minimum czasu T... Wysokotempe¬ 
raturowe nachylenie zależności I1 w funkcji temperatury zostało 
przypisane reorientacji obydwu jednostek Me^N i Me^C wokół icfc 



osi CL*, zaś niskotemperaturowy przebieg odpowiada reorienta¬ 
cji grup metylowych wokół ich osi trójkrotnych CL, przy czym 
w tym zakresie temperatur udział reorientacji CL' do relaksa¬ 
cji spowodowanej ruchen CL jest zaniedbywalny. 
Zakładając, że obydwa ruchy molekularne aktywowane są termicz¬ 
nie, można wyznaczyć z relaksacji Arheniusa energie aktywacji 
dla tych ruchów. I tak energia aktywacji dla CL wynosi 
4*6 kcal/mol, zaś dla CL' 7*6 kcal/mol. Separacji tych ruchów 
można dokonać mierząc zależność czasów relaksacji I..© w funkcji 
temperatury. Pomiary takie wykonano dla dwóch wartości natęże¬ 
nia pola ujarzmiającego. Mianowicie dla ELs20 Gs, oraz dla 
H.j-42 Gs. 
Wyniki tych pomiarów przedstawiono na rys.ib. 
Czasy relaksacji T ^ osiągają dla każdego pola H, dwa dobrz* 
zdefiniowane minima, jedno 0.44 ms w temperaturze -51°C oraz 
ilrugie 0.37 ms w temperaturze -69 C dla pola H^-42 Gs oraz odpo¬ 
wiednio 0,23 ms w temp. -58°C i 0.18 ms w temperaturze -73°C 
dla pola H.»20 Gs. 
Wysokotemperaturowy przebieg ma dokładnie to samo nachylenie, 
co wysokotemperaturowy przebieg czasu T,, stąd wnioskujemy, że 
za relaksację w tym obszarze temperatur odpowiedzialny jest ten 
sam ruch. Analiza wysokotemperaturowych minimów 2, o pozwala 
stwierdzić, że jest to reorientacja obydwu trójmetyli wokół ich 
osi C * . Wyznaczony czynnik przedeksponencjalny w równaniu Arhe-

—14 niusa dla tego ruchu wynosi: T *1.6x10 s. Niskotemperaturowe 
^ • 

minima czasów T^o można przypisać rotacji grup metylowych wokół 
ich własnych osi C . Wyznaczony czynnik *r wynosi: 1^=3.8x10"* 
Niskotemperaturowe nachylenie czasów T ^ aż do temperatury 
-91»5°C jest równe niskotemperaturowemu nachyleniu czasów T^. 
Przebieg ten, jak już wspomniano, odpowiada rotacji CL. W tempe-
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raturze -92,5 C obserwuje się wyraźną zmianę nachylenia czasów 
T^ & , co wyraźnie wskazuje na występowanie przejścia fazowego; 
prawdopodobnie typu porządek-nieporządek. Pakt ten również jest 
odzwierciedlony na zależności drugiego momentu od temperatury f 7j 
Mianowicie w temperaturze -92 C obserwuje się bardzo nieregular¬ 
ny charakter zmiany drugiego momentu. 
Pomiary OTA pozwoliłyby potwierdzić tę hipotezą, jak również 
dalsze pomiary !,« w funkcji pola IL pozwoliłyby wniknąć w me¬ 
chanizm tego przejścia. 
Wnioski 

Pomiary czasów relaksacji I., i I.c pozwoliły stwierdzić, 
że w badanej substancji występują jednocz-.sne ro^-tacje grup me¬ 
tylowych wokół ich osi C_ zarówno w trójmetyloaminie jak i w 
t-butylu. Ponadto, trójmetyloamina jak i t-butyl wykonują jedno¬ 
czesną rotację wokół osi CL*. Parametry aktywacyjne dla obydwu 
ruchów wynoszą: 

"12 _) ~ 3.8 x 10" 1 2 exp [4.6 kcal/mol / 
1'6 x 1O~14 exp I 7* 6 

Ze względu na małą różnicę odległości 2-0 i Y-C /1.47 i 
i 1.54 X/ nie obserwuje się w badanej substancji niezależnych 
reorientacji grup metylowych /Z/ i /Y/ wokół ich osi C,. Wska¬ 
zują na to również pomiary MRJ w Me,CCMe, i Me^SiSiMe^ [)»2j. 
Niezależne reorientacje 0, występują już przy stosunku 
Y-C/I-C=1.53 p ] . 
Dalsze badania czasów relaksacji dla różnych stosunków odległoś¬ 
ci X-Y/X-0 lub X-Y/T-C przy tym samym otoczeniu jonowym danego 
kationu pozwolą otrzymać" bardziej ogólne wnioski dotyczące sko¬ 
relowanych lub nieskorelowanych.ruchów molekularnych grup mety¬ 
lowych wokół ich osi C„ oraz 0 * w układach Me_XYMe_. 
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BADANIE REORIENTACJI WEWNĘTRZNYCH W BROMKU IZOBUTYLOAMONIOWYM 

R. Eonieczka, Z. Pająk 

Zakład Radiospektroskopii Instytutu Fizyki UAK Poznań 

Prowadzone już od wielu lat badania kationów soli amoniowyeh 
metodą JRP pozwalają na identyfikację i analizę występujących, 
w nich złożonych ruchów molekularnych. Do tej pory przedmiotem 
zainteresowań były kationy czterometylo* czteroetylo, czterobu-
tylot a także mono-t dwu-, i trój-metylo, oraz etyloamoniowe 
(1-11). Prowadzono także badania dynamiki bardziej złożonych 
kationów takich jak t-butyloamoniowe (12,13), t-butyloamoniowe 
z tropolonem (14), czy też alkiloamin (15). Przeprowadzone ba¬ 
dania występujących ruchów w kationie izobutyloamoniowym miały 
na celu dokonanie ich identyfikacji. 
Otrzymany z reakcji izobutyloaminy i bromowodoru polikrystalicz-
ny bromek izobutyloamoniowy oczyszczono przez kilkakrotną krys¬ 
talizację z bezwodnego etanolu, a następnie starannie osuszono 
przez wielogodzinne wygrzewanie w temperaturze 378K. Wysuszone 
próbki zatapiano pod próżnią. Widma szerokich linii JRP rejestro¬ 
wano na spektrometrze RJa 2301 (ZSRR), przy częstości 40,48 MKz, 
w zakresie temperatur od 77 do 325K. "Wartości średnie drugich 
momentów linii obliczano z przeciętnie 8-10 widm w danej tempe¬ 
raturze. Pomiary czasów relaksacji T^ wykonano na skonstruowanym 
w Zakładzie Radiospektroskopii spektrometrze impulsowym, pracu¬ 
jącym przy częstości 25 MHz, stosując sekwencje impulsów 
90°-t-90°. 
Przebieg wartości średnich drugiego momentu linii w funkcji tem¬ 
peratury przedstawiono na rys.l. W temperaturze 77K wartość IŁ, 
wynosi'27.9*0,8 Gs2 i jest tylko o około 1 Gs2 niższa od obli¬ 
czonej teoretycznie wartości dla struktury sztywnej. Jednocześnie 
nie obserwuje się jeszcze widma trójskładnikowego. W przedziale 
temperatur od 77K do 250K można wyodrębnić trzy obszary, w któ¬ 
rych drugi moment zmniejsza się znacznie: 

1. 77-133K od 27,9 do 14,8*0,6 Ga2, 
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Bys.l Przebieg drugiego momentu linii w funkcji 
temperatury. 

2. 15O-195K od 
3. 23O-55OZ od 

14,8 do 9,9*0,4 Gs2, 
9,4 do 1,9-0,2 Gs2. 

Powyżej 33OK, aż do 43OK drugi moment maleje monotcnicznie 
do wartości ok. 1,2 Gs . 
Punktem wyjścia do przeprowadzenia analizy dynamiki molekular¬ 
nej kationu było porównanie wartości eksperymentalnych drugiego 
momentu z wartościami teoretycznymi obliczonymi dla struktury 
sztywnej. Przybliżoną wartość części wewnątrzmolekularnej dru¬ 
giego momentu M£ wyznaczono korzystając z wzoru Gutowskiego 
i Meyera (16), dla przypadku występującej symetrii grup równo¬ 
ważnych: 

^- 716,2 C l £ * 
gdzie N - liczba protonów w molekule, N. - liczba protonów 
w grupie równoważnej* Odległości międzyprotonowe r±y. wyznaczo¬ 
no z modelu Dreidinga. Otrzymana w/ten sposób wartość M£ wynosi 
24,6*0,8 Gs . Wartość VX obliczona przy zastosowaniu wzoru 
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Tan Yleeka dla próbki polikrystalicznej (17) jest nieco wyższa 
i wynosi 25,5^0,8 Gs . Część intermolekularną M£* przyjęto 
równa 4»0 Gs . Za przyjęciem takiej właśnie wartości przemawia 
fakt i wielu autorów badających sole amoniowe (2-4*6,14,18) poda¬ 
je wartości podobne. Wobec nieznajomości struktury badanego 
związku dokładniejszej wartości 1SX^ nie można niestety podać. 
Analizę występujących w wyższych temperaturach zmian drugiego 
momentu linii przeprowadzono rozważając ruchy molekularne mogą¬ 
ce występować w kationie [](CH^)2CHCH2HH^J"K Wyniki obliczeń 
wartości drugich momentów zredukowanych wskutek założonych mo¬ 
deli ruchu przedstawiono w tabeli nr 1. 

1 Rotacja Grup 

1 zamrożona 

1 NH^ ; 

! 1 grupa CH, 
! obie grupy CH, ; 
! CH,, BH-j 3 3 , 

Wartości 

" 24,6 

20,1 
19,2 
13,1 
8,4 

drugiego momentu 
~ T " M7. T 

4,0 

2,9 
2,8 
1,8 
1,0 

(Gs2 

28 

25 
22 
14 
9 

) 
* 2 
,6 
,0 
,0 
,9 
,4 

! 
] 
i 
I 
! 
i 
; 
! 
! 

Tabela nr 1. Średni błąd obliczeń - 0,6 

Jak dotąd nie jest znana metoda jednoznacznego obliczania 
zmian wartości wkładów intermolekularnych wskutek ruchów reo-
rientecyjnych kationu. W pracy niniejszej przyjęto, że wkład 
intermolekularny maleje dla danego modelu ruchu proporcjonalnie 
do zmniejszania się części intr.amolekularnej. To zazwyczaj sto¬ 
sowane przybliżenie jest zgodne z podanymi przez Smitha (19) 
współczynnikami redukcji części intermolekularnej zawierającymi 
się w przedziale (0,25 •? 0,8). 
Porównując zebrane w tabeli wyniki z przedstawionymi na rys. 1 
wartościami doświadczalnymi drugiego momentu linii możjia stwier¬ 
dzić że: 



1. W zakresie temperatur od 50K do 133K uruchamia się rotacja 
obu grup metylowych kationu wokół ich trójkrotnych osi syme¬ 
trii. Tej rotacji odpowiada wartość doświadczalna Mg = 
14,8^0,6 da % zgodna dobrze z obliczoną wartością 
14,9-O»6 GB (plateau nr 3 na rys.l). Energia aktywacji 
tego procesu obliczona z wzoru Waugh i Piedina (20) wynosi 
3,3 kcal/mol i dobrze zgadza się z przeciętnymi energiami 
aktywacji w związkach podobnych. 

2. Ponowne zmniejszenie się wartości drugiego momentu w prze¬ 
dziale temperatur od 15OE do 195X spowodowane jest urucho¬ 
mieniem się rotacji grupy HH~. Uzasadnia to zgodność obli¬ 
czonej wartości Mg * 9»4-0,6 Gs {plateau nr 4) z war¬ 
tością doświadczalną 9,9-0,4 Gs2. Energia aktywacji tego 
procesu obliczona z cytowanego wyżej wzoru wynosi 
6,3 kcal/mol. Jest to wielkość bardzo charakterystyczna 
dla tej grupy związków (12-15,21). 

3. Monotoniczne zmniejszanie się wartości drugiego momentu 
w przedziale 330-4301 do wartości ok. 1,2*0,2 Gs2 

związane jest najprawdopodobniej z powolnym przechodze¬ 
niem kationu do izotropowej reorientacji, czemu towarzy¬ 
szy proces rozszerzania się sieci krystalicznej. 

Przebieg zależności logarytmu czasu relaksacji T, od odwrot¬ 
ności temperatury przedstawiony na rys. 2 potwierdza wysunięte 
wyżej wnioski. Przebieg ten wykazuje dwa minima : pierwsze, 
niskotemperaturowe w temperaturze 1471 o wartości 30^3 ms 
i drugie, wysokotemperaturowe o wartości 39-4 ms w temperatu¬ 
rze 250K. Analizę minimów czasów relaksacji przeprowadzono 
stosując przyjęte założenia i wyprowadzone wzory z pracy 
Sunn, Me Dowell (22). Rozważając minimum niskotemperaturowe 
założono że może być ono związane z uruchomieniem się jednej 
bądź obu grup metylowych, rotacją grupy HH,, lub też superpo¬ 
zycją obu ruchów. Obliczenia przeprowadzono uwzględniając po¬ 
dany przez Woessnera .(23) wzór określający czynniki wagowe 
relaksujących spinów. Rezultaty obliczeń zebrano w tabeli nr 2. 
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Rys. 2 Przebieg zależności log T-, od odwrotności temperatury. 

Model ruchu 
Tabela nr 2 

i 1 
I 

(me) 

rotacja 1 grupy CK, 
rotacja obu grup CH-
rotacja NH« 
rotacja NH, i CH-

54 »8 
27 A 
42,4 
16,7 

W obliczeniach przyjęto, za pracą (18) następujące parametry 
struktury: C-H*l,54i, C-C«l,42i, C-H-1,091, N-H=1,O2X, kąty: 
CCC, HCB, HNH, tetragonalne. Jak widać z powyższego zestawie¬ 
nia nisko temperaturowe minimum T^ jest zvaazane z uruchomie¬ 
niem się reorientacji obu grup metylowych, jjodatkowym argu¬ 
mentem przemawiającym za tą koncepcją jest wyznaczona z nis-



kotemperaturowej gałęzi przebiegu T, wartość energii aktywa¬ 
cji tego ruchu* Wynosi ona 3,1 keal/mol, będąc w dobrej zgod¬ 
ności z wynikami drugiego momentu (3,3 kcaj/mol). Czas kore¬ 
lacji £"° obliczony z wzoru Arrheniuea wynosi 9t6*10"l^s. 
Przechodząc do analizy wysokotemperaturowego minimum T^ moż¬ 
na założyć, iż jest ono aktywowane ruchem grupy NH, , lub 
też reorientacją izotropową całej molekuły* względnie też 
złożeniem obu ruchów. Rezultaty obliczeń wskazują, źe mini¬ 
mum to jest najprawdopodobniej związane tylko z rotacją grupy 
NH,, gdyż wyznaczony czas relaksacji T^ w minimum 42,4 os 
jest w dobrej zgodności z wartością doświadczalną, wynoszą¬ 
cą 39-4 ma. Dla izotropowego ruchu kationu otrzymujemy z ob¬ 
liczeń 58,7 ms» to jest wartość zbyt dużą. Wyznaczona z wyso¬ 
kotemperaturowej gałęzi przebiegu T, energia aktywacji wynosi 
6,9 kcal/mol i jest w dobrej zgodności z energią wyznaczoną 
z przebiegu drugiego momentu (6,4 kcal/mol). Czas korelacji 
Z° wyznaczony dla tego ruchu^ ̂ Tiosi 3,1*10 ^ s. 
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WPŁYWU AJJIOHU HI RUCHLIWOŚĆ GRUP BTTIOWTCH W HAIOGENKACH 
TRÓJHPT1O1MOHIOWTCH 

Z.Pająk, J.fiadomski 
Zakład Radiospektroskopii Instytutu Pizyki UJM, Poznań 

dynamika molekularna jonów amonlowych zawierających róż¬ 
ne podstawniki alifatyczna w tym grupy etylowe była do tej pory 
badana w nielicznych pracach (i-?J» Celen tej pracy jest zbada¬ 
nie wpływu anionu (ci, Br, 3) na ruchliwość grup etylowych w ka¬ 
tionie trójetyloamoniowym TKA • ration TSŁ był już przedmiotem 
nassych wcześniejszych badań £i ,2j, a obecnie rozszerzono bada¬ 
nia o pomiary drugiego momentu dla bromku trójetyloamoniowego. 
Znajomość dynamiki wewnętrznej czwartorzędowych alifatycznych 
związków amoniowych jest bardzo istotna dla farmakologii £4J. 

Wszystkie próbki badanych halogenków trójetyloamonlowych 
starannie oczyszczono przez krystalizację z benzwodnego alkoholu 
etylowego, a następnie osuszono i zatopiono pod próżnią* Widma 
JBP zarejestrowano przy pomocy fabrycznego spektrometru szerokich 
linii RTa 2301 /ZSRR/ pracującego przy częstości 40.48 MHz* Do¬ 
kładność pOEiaru temperatury w mierzonym zakresie temperatur wy¬ 
nosiła IX* ' 

Rysunek 1 przedstawia temperaturową zależność drugiego mo¬ 
mentu linii dla trzeoh halogenków trójetyloamoniowych* Podobny 
przebieg zależności temperaturowych dla wszystkich trzech 
związków świadczy o podobieństwie ruchów molekularnych występują¬ 
cych w kationie H i . frsy obszary, w których wartość drugiego mo¬ 
mentu jest stała świadczy o wystąpieniu w kationie fSi przynaj¬ 
mniej trzech typów reorientacji* Widoczna zmiana wartości drugie¬ 
go momentu około 315 K dla bromku trójetyloamoniowego nie soata-
$a narazie wyjaśniona. Mała zmiana wartości drugiego momentu nie 

75 



może być1 •powodowana uruchomieniem koleją*) reorientacji i jest 
prawdopodobnie związana z przejściem tatowym. Wykonanie plano¬ 
wanych pomiarów czasów relakaaoji I1 oras różnicowej analizy 
termicznej /ISA/ powinno rozstrzygnąć* tę sprawę. 

Bya.1* Semperaturowa salefcnoćó' drugiego nonentn dla 
halogenków trójetyloaBoniowyoh. 

Inalisa luyakanych doświadczalnych i obliczonych wartości 
drogiego aomentn przeprowadzona w pracy fi»2i pozwala związaó 

( 2 ̂  *- 14 Os / z rotacją grup aetylo-
1 2i 

wyeh, a następne interesujące nas plateaux ( — 7 - 8 Gs / z rota¬ 
cją grup etylowych* Przedstawione na rys.1 zależności wykazują 
wyraźne róznioe w uruchamianiu alf poszczególnych reorientacji 
w zależności od anionu* Interesująca nas rotacja grup etylowych 
zostaje najszybciej uruohoaiona w jodku, a następnie w bromku 
i ohlorku trójetylotwoniowysu Ze względu na występującą zmianę 



ksitałtu linii do oblicitó energii aktywacji dla rotacji grup 
etylowych saatoaowano wsór Waugh-MedinafsJ prsyjmjąe jako 
*c - temperature,, w której wartoać drngiago momentu sacsyna alt 
saniejacae. Ckaanja alf, ta otrsjnaana anargia aktywacji dla ro-
taeji grup •tjlonych UTnoasąoa dla chlorku, teo«ku i jodku trój-
atyloaaozdowago odpowiadało 27,0 kJ/aol, 24t7 kJ/aol orai 18,2 
kJ/aol wjrainia sałatą od objatoael anionu Tx-, oo prsadatawio-
so na ryarmku 2* 

Bya«2* Zalainoaó anargii aktywacji dla rotacji grup etylo¬ 
wych /I / od obje.toaei anionu A x-/« 

Obaarwowana aaletooaó joat swiącaaa s csynnlkaai Btaryasnyjai 
swląaanyai % wpływe* anionu na wymiary komórki elementarnej 
Podobny leci anaopula aitabasy wpływ anionu obaerwowali ai^dsy 
innyal Dofourcci f$l 1 Sjftbloa jj] dla swiąsków aaoniowyeh s gru 
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paai iMtylowjmi. Motam prsypttazosaó, se wpływ «nlonu na ruchli-
moió grup aolekularnych będsie oiesagólai* duły dla iwiątków, 
w których występują słofton* r«ori«ntmej« 
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BADŁUl WUJtJn WUBTRZUJ CASXOHU TROJIBTYIOBTTXOllIOiriOIEGO 
UĘtOUk JHP 

Z.Pająk, J.fiadomski 
Zakład Radiospektroskopli Instytutu Pizyki TttM, Poznać 

Dotychczasowe badania dynamiki wewnętrznej jonów amonlo-
wych zawierających grupy etylowe prowadsoae metodą JRP, ograni-
ezały się do kationu csteroetyloamonlowego £i,2j. Wydaje ale. 
interesujące podjeeie badań1 dynamiki molekularnej kationów amo-
niowych o niissej symetrii zawierających równie* grupy etylowe. 
Badania kationu trójetyloamoniowego £2-5}, które pozwoliły na 
usyskanie informacji o słołonych ruchach molekularnych nawet 
bes pełnej snajomoa*ci struktury, rozszerzono obecnie na kation 
tró jmetyloetyloamoniowy• 

Polikrystaliczne próbki chlorku, bromku oraz jodku trój-
metyloetyloamonlowego /oznaczone w tekrfcie odpowiednio IMSiCl, 
TMBABr i IMBAJ/ przed zatopieniem pod próżnią były kilkakrotnie 
oczyssozone przez krystalizacją z bezwodnego alkoholu etylowego 
i wygrzewane w temperaturze około 378 X przez 43 godzin. Do syn¬ 
tezy bromku trójmetyloetyloaaoniowego ze zdeuterowaną grupą ety¬ 
lową /oznaczonego w tekście UldliBr/ użyto zdeuterowanego bromku 
etylu /firmy Merck-Schuehardt/. Pomiary szerokości ( « * H ) oraz 
drugiego momentu (S 2) llnli JHP przeprowadzono przy pomocy fa¬ 
brycznego spektrometru szerokich linii HTa 2301 /ZSRR/ pracują-
oego przy onąatoioi 40.48 MHz i w zakresie temperatur od 77 Z 
do 473 I* Pomiary czasu relaksacji wykonane były przy pomocy 
spektrometru impulsowego zbudowanego w Instytucie Fizyki UiM 
i prmoującego przy czystości 25 HSs [&]• Stabilizacja tempera¬ 
tury * obu spektrometrach odbywał* sit * mierzonym zakresie 
temperatur s dokładnością 1 Z. temperaturowe zależności drugie-
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go aoBtnta i seerokorfci linii JKP dla SfBAfir oral SMdSABr prsed-
stawiono na rjaonkach 1 1 2 . 

200 300 400 
TEMPERATVJRE | K ] 

Ry».1. ««Bperatnrowa sal«£noić ^TH i S. dla SHBiBr. 

TBVERAIUC IK] 

3f—pwalarowa sal«fcootfć f l i t , dla WdllBr. 

to 



Rysunek 3 przedstawia temperaturową zależność drugiego nomentu 
dla SMUCI i TKEAJ. Temperaturowe zależności S. są podobne, co 
sugeruje występowanie podobieństwa ruchów molekularnych w katio¬ 
nie trójmetyloetyloamoniowym. 

oL _ KSO " ate" 

Rys*3* Temperaturowa zależność S» dla TMKiOl i TMBABr 

frzy obszary zmniejszania slf S 2 pojawiające się w miar^ wzrostu 
temperatury mogą świadczyć o wystąpieniu w kationie przynajmniej 
trzech typów reorientacji* Wartości S- w 77 I oraz kształt linii 
charakterystyczny dla zamrożonych grup metylowych pozwala na 
stwierdzenie występowania struktury sztywnej w tej temperaturze 
dla wszystkich badanych swiąslctfw. Ha rysunku 4 przedstawiono 
otrzymane zależności temperaturowe czasu relaksacji I1 dla TlCBABr 
i THdBABro Stwierdzono wystąpienie dla oby<f.m związków dwóch mi¬ 
nimów, przy czym wartości *4-J_ dla fKIABr są wyższe. Uzyskane 
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zalotności pozwalają na identyfikacje tylko dwóch typów reorien¬ 
tacji wewnętrznej podczas gdy pomiegr S 2 wskazują na trzy typy; 
Można przypuszczać, ze uzupełnieniem przeprowadzonych badań bę¬ 
dzie pomiar czasu relaksacji w wirującym układzie wapółrz^dnycb 

Eys,4« Teaperaturowa żale'wić czasu relaksacji I1 dla 
TMEABr /o/ i TMdEIBr /•/. 

W oelu interpretacji usyskanych wyników eksperymentalnych 
oszacowano wartości drugiego momentu i obliczono czasy relaksa¬ 
cji w minimum dla założonych modeli ruchu. Wzór Van Vleck'a 
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dla kationu SMdXa będzie miał następującą postać: 
•716,164.1/9 9 ~ ~6" •"* "~ *" - "6 - ."6+2,216.1/9 ^- r. "° + 

• i H 

9,994.1/9 cil) 

gdzie r^., riJft r ^ - są odległościami proton-proton, proton-
asot, proton-deuter* 
Ponieważ oszacowane wkłady do S. pochodzące od oddziaływania 
x jądrami innymi nit protony wynoszą zaledwie 0.1 Gs2 w dalszych 
obliczeniach zostały one zaniedbane. Obliczenia wykonano dla 
struktury sztywnej, a następnie stosując odpowiednie czynniki 
redukujące Sg wskutek wystąpienia reorientacji dla nałożonych 
modeli ruohów: rotacji grup metylowych ( C L ) oraz rotacji grup 
metylowych z jednoczesną reorientacją grupy ff(GB,L wokół swo¬ 
jej osi symetrii (c *J • W obliczeniach wykorzystano dane z badań 
mikrofalowych dla JWGH_), flj oraz wyniki uzyskane dla jodku 
trd jmetyloamoniowego 8 . Dla kationu M B 1 obliczenia przeprowa¬ 
dzono podobnie, przyjmując racjonalne współczynniki redukcyjne 
jak w pracach f2,3,9-1 ij. Należy zaznaczy(5, ze ze względu na 
nieznaczny tylko udział w drugim momencie oddziaływali międzymo-
lekularnych, dokładna znajomoed struktury kationów nie jest 
sprawą krytyczną dla tych związków. Uzyskane wyniki sVffsy przed¬ 
stawione są w tabeli 1. 
Tabela 1 

kation 
model ruchu 

W ^ + 
kation 

model ruchu 

strukt. 
sztywna 

29.0 

strukt 
sztywni 
33.0 

Rotacja 
°3 
8.7 

A 

16.7 

Rotacja V 
1.5 

5 

24.5 

C 

13.0 

S 

5.5 

S 

6.5 

P 

3.0 



W tabeli Irotacja dla SHEA dotyczy: A - grup metylowych -
»(CH,L, B - grupy metylowej z - CgH., C - wszystkich grup •ety¬ 
lowych, D - wszystkich grup metylowych wraz z rotacją całej gru¬ 
py - n(CHj_ wokół osi smetrii, E - wszystkich grup metylowych i 
grupy - CgHg, P - wszystkich grup metylowych, grupy - C-H- 1 ca¬ 
łej grupy - K(<3H5)3. 
Porównanie wynikdrprzedstawionych w tabeli 1 z wartościami doś¬ 
wiadczalnymi potwierdza słuszność założonych modeli ruchu dla 
kationu ZHdSA. Kation ten do około 90 Z posiada strukturę, sztyw¬ 
ną, a następnie zostaje uruchomiona rotacja grup metylowych. 
Energia aktywacji tego ruchu wynosi 4*2 kcal/mol i jest w bardzo 
dobrej zgodnośol z wyznaczonymi energiami aktywacji dla tego ru¬ 
chu w trójmetyloaminie MÓJ* Wartość* plateau S„ /1.6 Ss / dla te¬ 
go kationu bardzo dobrze zgadza się z wartością obliczoną dla ro¬ 
tacji C * a plateau S_ powyżej 353 X, którego wartość wynosi 
około 0*7 Gs pozwala na stwierdzenie wystąpienia izotropowej re¬ 
orientacji kationu fMttA wokół środka ciężkości £i»9j» W przypad¬ 
ku kationu MBA kolejne fazy "topnienia rotacyjnego są podobne 
jak dla kationu THdBA. 1 temperaturze 77 I we wszystkich trzech 
halogenkach stwierdzono wystąpienie struktury sztywnej, a nastę-
pniefir miarę wzrostu temperaturyjbruchomienie się rotacji grup me-
tyłowych /3 g ~ 1 3 Gs /, oraz rotacji grup metylowych z jednoczes¬ 
ną rotacją grupy -C^c wok^2 ewojego wiązania H-C i grupy -
wokół swojej osi symetrii /S2»3 Gs /. Podobnie jak dla kationu 
IMdEA stwierdzono równie* wystąpienie izotropowej reorientacji 
całego kationu wokół środka ciężkości. 
Pomiary czasu relaksacji t^ potwierdzają słuszność przyjętego 
modelu ruchu dla kationu TMBA. Obliczone według wzoru podanego 
przez Dunna i HcSowella £i 2 J wartości I1 w minimum pozwalają 
związać minimum niskotemperaturowe dla IMdEA wynoszące 17*5 ms 
z rotacją grup metylowych /wartość obliczona H ms/ oraz minimum 



wysokotemperaturowe wynoszące 25 as z rotacją grup metylowych 
Mra* z rotacją grupy - N ( C H 3 ] 3 wokół osi symetrii /wartość obli¬ 
czona 27*5 as/. 

Wartość X wyznaczona z pomiarów czasu UL dla rotacji C_ 
wynosi 4.4.kcal/mol i jest w bardzo dobrej zgodności z E wy-
znaozoną 8 pomiaru Sg* W przypadku kationu TMS1 obliczenia cza¬ 
su relaksacji w minimach obarczone są większym błędem wynika¬ 
jącym ze stosowania wzoru Yoessnera /jjjoraz z faktu nie uwzględ¬ 
niania oddziaływań pomiędzy grupami -CH_ i grupą -CHg. Obliczenia 
pozwalają związać minimum niskotemperaturowe /25 ms/ z rotacją 
wszystkich grup metylowych, a minimum wysokotemperaturowe /32 ms/ 
z rotacją wszystkich grup metylowych wraz z rotacją grupy -Cg^s 
wokół osi V-C i rotacją grupy -B(CH„)_ wokół swojej osi symetrii 
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WPMW DOMUSSZSK PARAMAGHBTTCZITCH HA 3S.0GI VOfBHf IXHI JRP 
W A2.UHACH 

Z.Pająk, I.Majewska, mirajewska 
Zakład Badiospektroskopil Ins ty tu tu * i zyk i Bill, Pozna* 

Oddziaływanie spinów jądrowych z niesparowanymi elektro¬ 
nami obeonymi w materiałach paramagnetycznych prowadzi do: 
- przesunięcia 11M1 magnetycznego rezonansu jądrowego /jest 
ono obserwowane w niskich temperaturach, proporcjonalne do 
średniej wartości magnetyzacji jądrowej w danej temperaturze 
i bardzo wyraźne w słabo anizoiropowyoh antyferromagnety-
kcah/, 

- znacznego skrócenia czasu relaksacji spln-siatka /obserwowa¬ 
nego juz dla małych koncentracji jonów paramagnetycznych, 
dla większych koncentracji czas Ij nie zalety od temperatu¬ 
ry, ani od koncentracji/, 

- zmiany kształtu i seerokośoi linii JHP. 
Obecność jonów paramagnetycznych w badanya materiale powin¬ 

na wywierać - jak się wydaje - ogromny wpływ na kształt linii re¬ 
zonansowej. Momenty magnetyczne jonów paramagnetycznych są około 
1000 razy większe od momentów magnetycznych jąder, stąd teł i po¬ 
la lokalne wokół jonów paramagnetycznych będą odpowiednio większe. 
Wartość natężenia pola, którego źródłem jest dipol maleje z trze¬ 
cią potęgą odległośti. Jeśli jednak koncentracja jonów paramagne¬ 
tycznych w próbce będzie odpowiednio duża można oczekiwać, ze 
kształt linii JHP określany zwykle przez oddziaływania międzyją-
drowe, będzie wówczas określony przez pola wytworzone przez jony 
paramagnetyczne. Y ośrodku paramagnetycznym całkowity hamlltonian 
oddziaływań można zapisać jako sumę: 
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%„ 
gdzie ^Lj. - hamiltonian oddziaływań układu spinów jądrowych 

%l» -. • - " • elektronowych 
^iS - • - « - nadsubtelnych i dipolowych 

między qWaflatif spinów jądrowych i elektronowych. 
Oddziaływania nadsubtelne dominują m przypadku jonów paramagne-
tyesnyoh lub w przypadku jąder niemagnetycznych, je£U fródłes 
pól nadenotelnych są efekty kowalencyjne, osy te* nakładanie ale, 
ehwnr elektronów* Prowadzi to do polaryzacji powłok elektronowych 
jonów niemagnetycznych w związkach zawierających jony paramagne¬ 
tyczne dając pola nadsubtelne rzędu 10 Oe. Katoaiast w przypadku 
jąder jonów nieaagnetyesnyeh dominują oddziaływania dipolowe 
miedzy spinaai jądrowzai 1 elektronowymi. 

W kryształach magnetycznie uporządkowanych, w których kie¬ 
runek momentu magnetycznego Ji jest ustalony, pole lokalne mo¬ 
że spowodować bardzo znaczne poszerzenie linii rezonansowej ze 
względu na silne oddziaływania spinów elektronowych w podsieci 
magnetyosnej. Jeali czas życia poszczególnych stanów energetycz¬ 
nych jonu paramagnetycznego jest dosó krótki, to wytworzone 
efektywne pole magnetyczne zostanie uśrednione i wpływ jonów pa¬ 
ramagnetycznych na szerokość linii JBP nie będzie duły. Aby taka 
sytuacja nastąpiła konieczne jest uśrednienie momentu magnetycz¬ 
nego jonów w czasie równym okresowi precesji larmora badanych ją¬ 
der. Wówczas rezonująoe jądro znajduje się w dodatkowym polu lo¬ 
kalnym: 

wytworzonym przez dipel o momencie: 
f - ft \/5k*. 

Wartość pola lokalnego H ^ zależy od rozkładu jonów 



tycznych. Dla rozkładu o symetrii kubicznej E Ł o k*0, ELa rozkła¬ 
du o niższej symetrii anizotropia przesunięć - aktualna dla prób¬ 
ki polikrystalicznej - powinna spowodować znaczne poszerzenie linii 
rezonansowej. lego typu "poszerzenie anizotropowe" badał Kroon, 
pokazując w swej pracy [i], ze całkowity drugi moment substancji 
paramagnetycznej można zapisać jako sumę MT a /wkład wnoszony 
przez oddziaływania między spinami jądrowymi/ oraz M| a r a /wkład 
pochodzący od jonów paramagnetycznych i związany s "poszerzeniem 
anizotropowyn"/* 

Jećli wszystkie możliwe pozycje w sieci krystlicznej badanej sub¬ 
stancji obsadzone są przez jony paramagnetyczne to zgodnie z ob¬ 
liczeniami Kroona wkład M-*1* wynosi: 

gdzie A . to kąt jaki tworzy r.. z osią z kryształu. / jjc 3* 
Jeśli natomiast częćć jonów paramagnetycznych zostanie zastąpiona 
przez jony diamagnetyczne wówczas wystąpi dodatkowe poszerzenie 
/wynikłe z zakłócenia symetrii rozkładu jonów/ - zależne od kon¬ 
centracji pozostałych w sieci krystalicznej jonów paramagnetycz¬ 
nych, tzn: 

Mf** - A (x - x2) + I*2 
gdzie x - koncentracja jonów paramagnetycznych 

A i B jak widać, to stałe, zależne od struktury krystalicznej 
i momentu magnetycznego jonu paramagnetycznego. 

Celem prowadzonych badań eksperymentalnych ałunów chromowo 
glinowo-potasowych ^ j ^ ^ c ^ i ) 2 ł 1 2 H2° było 
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datności wzoru Kroona do opisu zależności drugiego momentu linii 
J£P. od koncentracji jonów paramagnetycznych w przypadku dużych 
stężeli. 

Ałuny są to uwodnione złożone sole o ogólnym wzorze: 
He+Me3* 

gdzie Me -
.3+ 

+ " + + + 
I , »»4 » Kb , Or , HH, 
h, Ga3*, Pe3*, Or3*....' 

Ile' 
R - S, Se, Te. 

Krystalizują one zwykle w układzie regularnym, w postaci okta-
edrów. Ze względu na drobne różnice strukturalne /a mianowicie 
różne odległości między jonami jednododatnimi, a jonami siarcza¬ 
nowymi i cząsteczkami wody/ można wśród nich wyodrębnić trzy ty¬ 
py - ałuny ot , ft i y • Zarówno KAl(SO.) 2.12H20 jak i 
KCr(SO ) 2.12EL0 należą do typu ot ; wymiary ich komórek elemen¬ 
tarnych wynoszą odpowiednio 12,16 l i 12,20 i. [2,3JO Komórka 
elementarna o strukturze kubicznej zawiera cztery molekuły. 
W skład każdej molekuły wchodzą dwa oktaedry /utworzone z jonu 
metalu jednowartościowego i sześciu molekuł wody, oraz jonu me¬ 
talu trójwartościowego i sześciu molekuł wody/ i dwa tetraedry 
SO,. 

0- Ht4- 6 Hx0 

Rya.1. Struktura ałunów 



Metodą strącenia otrzymano 13 próbek pollkrystalićznycb. ałunu 
chromowo-glinowo-potasowego KCr JUL (S0.)2«12H20 dla różnych 
koncentracji z od O do 1, 

Przeprowadzono pomiary zależności drogiego momentu linii 
JRP od koncentracji jonów paramagnetycznych. Badania wykonano 
w temperaturze pokojowej /około 20 C/ na spektrometrze Bla 2301 
pracującym przy częstości 40*48 MHz.. Otrzymane wyniki doświadczal¬ 
ne przedstawia tabela: 

xc 0,03 0,0* •kił 0,2.4 

ii,00 

0t>0 

HM 

C,3« 

31,80 52,30 

0,64 

Na rys*2 przedstawiono dane doświadczalne oraz krzywą teoretycz¬ 
ną, wyznaczoną według Eroona* jako sumę trseoh członów: 

M2.Mfa
 + A(x-x2)+Bx2 

gdzie współczynnik A « 3,7 * 0,4S»obllozono z danych struktural¬ 
nych, a współczynnik B • 45f3 * i dla x » 

to 
to 

łO , 
ta . 

OU+t + C 
*-

TX jt. * -*- -X* -c 

• • * • 

Rys»2. Zależnosó M- od koncentracji x dla ICr_Al1 (SOJ2.12H2O 
x - punkty aoswiadczalne . ~ 2 2 
- - krzywa teoretyczna M»a+b+c, gdzie amk x-x ,""""" 

)̂ ) 2*12H20/. 
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wyznaczony teoretycznie człon l(x - x ) wniósł w badanym układzie 
tak mały wkład, że kształt funkcji M 9 (xj jest całkowicie okreś-

2 2 
lony przez wyra* Bx i zwiększony o 4uzą, równą 25,4 Ga wartość 
drogiego momentu czystej substancji diamagnetycznej. W przypadku 
ałunu chromowotrglinowo-potasowego, okazu je się więc, ze obliczenia 
wykonane według wzoru Iroona dają dobrą zgodność z otrzymanymi 
wynikami doświadczalnymi, potwierdzając rozważania Kroona i wypro¬ 
wadzoną przez niego zależność. Podobną zgodność otrzymano w przy¬ 
padka langbainitu (HEL)JJd,(SO J_ [4]• Hatomiast badany przez Kro¬ 
ona [1] związek Mg^Hi^fsO.) .TOgO wykazuje wartości drugiego mo¬ 
mentu niezgodne z przedstawionym przez niego wzorem. 
literatura 
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BABAHIA. B2LAXSACJX SPIN-SIASKA. W p-TEMBNTMT 

Z.Pająk, N.Piślewski*, J.Wąaicki 
Zakład Radiospektroskopii Instytutu Fizyki UAH, Poznań 

"instytut Pizyki Molekularnej FAN, Poznań 

Wstęp 
Z badali rentgenograficznych [1,2] oraz dyfrakcji neutro¬ 

nów L 2] wiadomo, że w temperaturze pokojowej p-terfenyl krysta¬ 
lizuje w układzie jednoskośnym - grupa przestrzenna P2../a* Pa¬ 
rametry komórki elementarnej są następujące: 
a-8,119i, b«5,6i5i, c-13,618!, p «92,07°; Z-2. 
Molekuła jest prawie płaska, jednak pierścień środkowy oscyluje 
wokół osi wyznaczonej przez wiązanie C-C pomiędzy pierścieniami* 
Oscylacje wokół tej samej osi wykanują również pierścienie skraj¬ 
ne, jednak ich amplituda jest znacznie mniejsza. 

Znana jest również struktura tego związku w temperaturze 
113 &££ ] • Jest to układ pseudojednoskośny o następujących, pa¬ 
rametrach komórki elementarnej: 
a'«16,0ii (« 2a), b*«11,O92(fi£ 2b), e'»13,53i ( « c), $ »92°; 
Z=8. Układ ten posiada niższą symetrię co spowodowane jest tym, 
że molekuła nie jest płaska. Kąt dwuscienny "$ zawarty pomię¬ 
dzy płaszczyznami wyznaczonymi przez pierścień środkowy i pier¬ 
ścienie skrajne może przyjmować dwie wartości 16° lub 25°. Jedno¬ 
cześnie amplituda oscylacji pierścienia środkowego znacznie male¬ 
je. 

Pomiary ciepła właściwego w funkcji temperatury £4j poka¬ 
zały, że przejście pomiędzy fazą nisko i wysokotemperaturową za¬ 
chodzi w temperaturze 192 C* 

Dla polikrystalioznej próbki p-terfenylu zmierzono czasy 

92 



relaksacji spia-siatka w przedziale temperatur od 143 K do 
465 K, -Pomiary wykonano za pomocą Impulsowego spektrometru 
Bruker SXP 4-100, przy częstości 90 MHz, Ponieważ czasy rela¬ 
ksacji I.j były długie do ich pomiaru użyto metody nasycenio-
wej. 

V temperaturze 196 Z stwierdzono nieciągłość przebiegu 
czasu relaksacji I1 w funkcji temperatury /rys.i/. Obserwowa¬ 
na nieciągłość jest niewątpliwie spowodowana przez przejście 
fazowe • 
Obliczenia i dyskusja 

Wiadomo t 5,6,7], że wyrażenie na wartość czasu relaksa¬ 
cji Tj w przypadku występowania reorientacji molekularnych 
prey istniejących dwóch minimach energii potencjalnej o róż¬ 
nych wartościach /rys.2/ ma postać: 

\1+W 
± « 0 ezp (-A/Bl) I ^l 2 + ^-- ) /V 

dla przypadku gdy 
Konsekwencje takiego modelu reorientacji wynikające 

wprost ze wzoru /1/ są następujące: 
1. Znaczne wydłużenie wartości czasów relaksacji w porównaniu 

do przypadku minimów równoważnych spowodowane występowa¬ 
niem czynnika exp (-A/R3?). 

2. Występowanie asymetrii przebiegu zależności temperaturowej 
czasu relaksacji Z^ spowodowanej tym, że dla temperatur 
powyżej minimum W t c ^ 1 i T.j« exp [ ( A ' - H ) /BfJ, 
natomiast dla temperatur poniżej minimum WJTT, ̂  1 i 

Znająo nachylenie funkcji log ^(1/f) po obu stronach mini¬ 
mum można łatwo wyznaozyć wartości A i H. 
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Rye.2. 
Schemat nierownoważnych 
minimów energii poten¬ 
cjalnej. 

Hetodą potencjałów atom-atom [8] wykonano obliczenia za¬ 
leżności energii potencjalnej od kąta obrotu pierścienia środko¬ 
wego molekuły p-terfenylu. Obliczenia te przeprowadzono dla 16 
najbliższych sąsiadów rozpatrywanej molekuły. 

Dla fazy niskotemperaturowej otrzymano dwa nierównoważne 
minima energii potencjalnej o wartościach -15,54 i 3,05 kcal/mol 
przy csya H i A wynoszą odpowiednio 5,9 i 18,6 kcal/mol 
/rys.3/. Otrzymana doświadczalnie wartość energii aktywacji wyno¬ 
si 16 kcal/mol. Wartość tę można porównać z obliczoną wartością 
H + A =24,5 kcal/mol. Pakt, że energia obliczona jest większa 
od wyznaczonej w doświadczeniu można objaśnić nie uwzględnieniem 
w obliczeniach równoczesnych reorientacji sąsiadów rozpatrywanej 
molekuły. 

Podobne obliczenia wykonano dla fazy wysokotemperaturowej 
Otrzymując tym razem tylko jedno minimum energii potencjalnej 
/rys.3/. Z obliczeń wynika, źe pierścień środkowy powinien two¬ 
rzyć z pierścieniem skrajnym kąt V » 20 . Jeżeli wobec tego 
założyć, że wszystkie molekuły mają pierścienie środkowe skręcone 
względem pierścieni skrajnych31 to podobne obliczenia dadzą dwa 

'założenie to nie znajduje pełnego potwierdzenia w danych rentge¬ 
nowskich z których wynika, że molekuła jest płaska - jednakie 
dane te wskazują na możliwość osoylacji pierścienia środkowego. 
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Rya.3« Zależność eaergli potencjalnej od kąta obrotu 
pierścienia środkowego Molekuły p-terfenylu: 
a/ dla fasy niskotenperatturowej, 
V dla fasy wysokotemperaturowej. 



nierównoważne minima energii potencjalnej, podobnie jak dla 
; fazy niskotemperaturowej. Jednak w tym przypadku trudno jest 
wyznaczyć wysokość bariery energetycznej ponieważ zależeć bę¬ 
dzie ona nie tylko od wartości kąta \9> lec* również od kie¬ 
runku wychylenia pierścienia środkowego z położenia równowagi, 
co w przypadku 16 molekuł daje znaczną liczbę możliwych konfi¬ 
guracji otoczenia* 

Innym możliwym mechanizmem relaksacji w fazie wysokotem¬ 
peraturowej mogą być oscylacje pierścienia środkowego wokół po¬ 
łożenia równowagi* 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń można sądzić, że 
model reorientacji w fazie niskotemperaturowej uwzględniający 
istnienie nierównoważnych minimów energii potencjalnej tłuma¬ 
czy poprawnie obserwowany przebieg 3L w funkcji temperatury. 

Dotychczas wykonane obliczenia nie pozwalają na jedno¬ 
znaczną interpretację zależności temperaturowej czasu relaksa¬ 
cji spia-siatka dla fazy wysokotemperaturowej* 

Wydaje się, że wykonanie zaplanowanych pomiarów T. przy 
innych częstościach pozwoli na bardziej precyzyjne określenie 
mechanizmu relaksacji i zaproponowanie właściwego modelu ruchu. 
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BADANIE WPŁYWU WIĄZAŃ WODOROWYCH NA DSUlIIKg 
- . • KOMPLEKSÓW MOCZNIKA METODA JEP 

.ILSrottel1? Z.Pająk** 
*Zakład Fizyki Instytutu Fizyki i Chemii AR, Poznań 
*Zakład Radiospektroskopii Instytutu Fizyki UAU, Poznać 

Z danych krystalograficznych /1-6/ wiadomo, że kwasy: azo¬ 
towy, fosforowy i szczawiowy tworzą z mocznikiem wiązania wo¬ 
dorowe} ale o różnej sile i geometrii. Interesującym wydawało 
się więc zbadanie, metodą JRP, wpływu wiązań wodorowych na dyna¬ 
mikę wewnętrzną tych kompleksów* 

Mocznik tworzy z kwasem azotowym krystaliczny kompleks 
w stosunku stechiometrycznym 1:1. Związek ten krystalizuje w 
układzie jednoskośnya, o symetrii P2^/c, Badania rentgenogra-
ficzne jak i neutronograficzne wykazały, że pomiędzy molekułą 
mocznika, a molekułą kwasu azotowego istnieje bardzo silne 
wiązanie wodorowe z przeniesieniem protonu z kwasu do tlenu 
mocznika / 0 — H " * O M — ^ 0-*<H—O*1/. Stąd otrzymany kompleks 
ma charakter jonowy (iffig) 2C0H+NOŹ i nazywany jest azotanem 
ar oniowym /1,2/. W.kompleksie mocznika z kwasem fosforowym 1:1 
• strukturze rombowej / grupa przestrzenna Pbca / występuje 
nieco słabsze wiązanie wodorowe 0»**H***0 z centralnie usy¬ 
tuowanym atomem wodoru / ]3-5 /. Najsłabsze wiązanie wodorowe, 
bez przesunięcia protonu, występuje w związku mocznika z kwa¬ 
sem szczawiowym / 6 /. 'Jaki związek o stosunku stechiometrycz¬ 
nym 2:1, zwany jest kompleksem addycyjnym. Podobnie jak pierw-
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szy z wymienionych kompleksów, związek ten krystalizuje w ukła¬ 
dzie jednoskośnym, o symetrii PS^/c. 

Celem podjętych badań drogich momentów linii JRP dla 
trzech omówionych kompleksów mocanike był* stwierdzenie jaki 
wpływ mają występujące wiązania wodorowe na dynamikę wewnętrz¬ 
ną tych związków. 

Pomiary drugiego momentu linii JRP dla próbek polikrysta-
licznych wszystkich trzech kompleksów wykonano na spektra?et-
rze RYa 2301/ZSRR/, przy częstości 40,48 MHz, w zakresie tem- . 
peratur od 77°K do temperatur topnienia tyoh związków / pomiar 
temperatury z dokładnością ±1° termoparą kon^stantan - miedź/. 
t 

Uprzednio określono na stoliku Bogtinsa temperatury topnienia 
względnie rozkładu badanych związków. Wynoszą one:421°K, 291°X 
oraz ̂ 90°S odpowiednio dla kompleksów mocznika z kwasem azoto¬ 
wymi fosforowym oraz szczawiowym. 
Rysunek pierwszy przedstawia przebieg drugiego momentu linii 
JBP w funkcji temperatury dla badanych związków oraz dla po¬ 
równania również dla czystego mocznika / $ /. 
Wartości eksperymentalne drugich momentów porównano z wartoś¬ 
ciami teoretycznymi, obliczonymi dla struktur sztywnych roz¬ 
patrywanych trzech związków według wzoru Van Vlecka / 7 /: 

21 Z 

100 



400> 

Rys. 1. Zależność drugiego momentu od tearperaćury ala komplek¬ 
su mocznika z : 
O - kwasem azotowym 
A - kwasem fosforowym 
x - kwasem szczawiowym 

oraz — — — . dla czystego mocznika / przebieg zależ¬ 
ności narysowany na podstawie danych literaturowych/7// 
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W rozważaniach teoretycznych przyjęto modele struktur podane 
przez Worshama / 1 / i Kostanseka / y / odpowiednio dla komp¬ 
leksu mocznika z kwasem azotowym i fosforowym. Dla- kompleksu 
mocznika z kwasem szczawiowym przyjęto model struktury podany 
przez Harkemę / 6 /, jednakże długości wiązań N-H przyjęte rów¬ 
ne ~4,0O£, jak dla czystego mocznika • Wartości teoretyczne 
drugiego momentu dla mocznika policzono na podstawie danych 
strukturalnych podanych przez Wyckoffa / 3 /, 
Tabela I przedstawia wartości eksperymentalne drugiego momentu 
otrzymane w niskich temperaturach oraz wartości teoretyczne po¬ 
liczone przy założeniu sztywnych struktur rozpatrywanych związ¬ 
ków. 

Tabela I 

Średnia wartość 
eksperymentalna 
drugiego momentu 
w niskich temp. !>21 
teoretyczna wartość 
drugiego momentu 
dla struktur 
sztywnych 

15,9 

16,45 

12,9 

11,78 

46,2 

15,^ 

c<Niła 

22,0 

*1,58 

Jak widać na rysunku, dla związków mocznika z kwasem azotowym 
i fosforowym nie obserwuje się żadnych zmian drugiego momentu 
w całym rozpatrywanym zakresie temperatur* Średnie wartości 
eksperymentalne drugiego momentu zgadzają się w granicach błę¬ 
du z wartościami teoretycznymi obliczonymi dla struktur sztyw-
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aych obu związków. 
Obliczenia drugiego momentu dla kompleksu mocznika z kwasem. 
szczawiowym 2:1 wykonane przy podanych przez Harkemę / 6 / 
odległościach' N-H =0,85 1 prowadzą do wartości drugiego mo¬ 
mentu 51,60 Gs , ca jest w wyraźnej sprzeczności z wynikami 
eksperymentu. Dlatego należy sądzić, że podane z badań rentge-
nograficznych odległości wiązań H-H są zbyt małe. Podobnie 
porównanie odległości wyznaczonych z badań rentgeuograficznych 
i neutronograficznych dla kompleksu mocznika z kwasem azotowym 
i fosforowym wykazują podobną, wyraźną rozbieżność i dlatego 
do obliczeń przyjęte wyniki badań neutronograficznych* 
Można stwierdzić, że kompleksy mocznika z kwasem azotowym i 
fosforowym mają strukturę sztywną lub występują w nich reorien¬ 
tacje o częstotliwościach dużo mniejszych «d szerokości rejes¬ 
trowanych linii JHP. W kompleksie zaś mocznika z kwasem szcza¬ 
wiowym około temperatury J60°K rozpoczyna się szybki spadek 
drugiego momentu od wartości odpowiadającej strukturze sztyw-
nej tego związku do wartości około 8 Gs , '<" temperaturze około 
590°K obserwuje się nagły dalszy spadek drugiego momentu do 
wartości poniżej 0,01 Gs na skutek rozkładu badanego związku* 
Zmniejszenie wartości drugiego momentu nastąpiło jednak w wyż¬ 
szej temperaturze /~360°K / -aiż w przypadku czystego mocznika 
/-v300°K /• Inne są więc również wartości energii aktywacji 
wyliczone na podstawie zależności drugiego momentu od tempera¬ 
tury* Wynoszą one ~ 10 kcal/mol dla mocznika i-v 15 kcal/mol 
dla kompleksu mocznika z kwasem szczawiowym* Struktura omawia¬ 
nego kompleksu jest więc znacznie sztywniejsza niż w moczniku. 

' Widać, że istniejące w badanych kompleksach silne wiąza-



ula wodorowe wyraźnie wpływają na dynamikę wewnętrzną tych, 
związków, czyniąc ich strukturę dużo sztywniejszą niż w mocz¬ 
niku* Wpływ słabszego wiązania wodorowego w kompleksie z kwa¬ 
sem szszawiowym jest też w widoczny sposób słabszy niż w dwóch 
kompleksach • silnych wiązaniach wodorowych 
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BADANIE PRZENIESIENIA PROTONU W KRYSTALICZNYCH KOMPLEKSACH KWA¬ 
SU O-CHLOROBENZOESOWEGO Z ZASADAMI AZOTOWYMI PRZY POMOCY JĄDRO. 
WEGO REZONANSU KWADRUPOLOWEOO NA CHLORZE-35 

E.Grech? J.Kalenik, Ł.Sobczyk 
Instytut Chemii, Uniwersytet Wrocławski, 30-383 Wrocław 

xInatytut Chemii Podstawowej, Politechnika Szczecińska, 
71-065 Szczecin 

Wstęp 
Badania krystalicznych kompleksów kwasu trójchlorooctowego 

D»23 i pięcioehlorofenolu £3^ « różnymi zasadami metodą -"Cl 
NQR pokazały, ze średnia częstość rezonansowa chloru-35 ulega 
obniżeniu w stosunku do średniej częstości chloru-35 w nieskcK-
pleksowanym kwasie. Zjawisko to można wyjaśnić tworzeniem się 
wiązania wcdorowego. 

Celem niniejszej pracy było zbadanie tych efektów w komple¬ 
ksach z kwasem o-chlorobenzoesowym. 

Cześć doświadczalna 
. Stałe kompleksy były otrzymywane przez krystalizację równo-

molowych ilości kwasu o-chlorobenzoesowego i odpowiedniej zasa¬ 
dy z roztworu w acetonitrylu. Skład otrzymanych kompleksów był 
ustalany na podstawie zawartości chloru. Pomiary częstości rezo¬ 
nansowych zostały wykonane w temperaturze ciekłego-azotu (77 K) 
za pomocą impulsowego spektrometru ISSz-1-13M. Polikrystaliczna 
próbka była umieszczona w zatopionej szklanej ampułce o średnicy 
10 mm i długości 40 mm. 

Wyniki i dyskusja 
Zmierzono częstości rezonansowe 17 kompleksów kwasu o-chlo¬ 

robenzoesowego z zasadami azotowymi o składzie 1:1 oraz czystego 
kwasu o-chlorobenzoeeowego. Ponieważ nie dla wszystkich komple¬ 
ksów otrzymano jedną linię rezonansową zmierzone częstości uś¬ 
redniano. Wyniki pomiarów NQR wraz z wartościami pK& zasad wcho¬ 
dzących w skład tych kompleksów przedstawiono w tabeli. 
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W oparciu o te pomiary dokonano korelacji średnich często¬ 
ści rezonansowych z- wartościami ApKfl dla otrzymanych kompleksów 
(ApKa jest to różnica pomiędzy pKa zasady a pKfl kwasu) co zos¬ 
tało przedstawione na rys.1. Widać,że średnie częstości komple¬ 
ksów są zawsze niższe od częstości kwasu o-chlorobenzoesowego. 

Uzyskana korelacja "V Qd^pK a jest podobna do tej jaką 
otrzymano dla Ąj? od ApKft w roztworach. Można ją uzasadnić za¬ 
kładając istnienie dostatecznie szybkiej równowagi między dwo¬ 
ma granicznymi formami wiązania wodorowego kowalencyjną ( bez 
przeniesienia protonu) i jonową (z przeriesieniem protonu) t 

0 - H...H 5==^ 07..H - B* Cl) 
Obserwowana średnia częstość rezonansowa~V będzie wówczas uśre¬ 
dniona po obu formach [3,4] : 

gdzie Xjjg i Zpp są udziałami formy kowalencyjnej i jonowej, zaś 
Vgg i Vpj średnimi częstościami rezonansowymi odpowiednich form 
granicznych wiązania wodorowego. Jeśli przyjąć, że stała równo¬ 
wagi pomiędzy obu formami (albo równowagi przeniesienia proto¬ 
nu) Kpj, opisana jest zależnością £5} s 

log 
to można w oparciu o dane doświadczalnej iApK o stosując uogól-
nioną metodę najmniejszych kwadratów wyliczyć 5, C » Ygg i Yp^. 
Wynoszą one odpowiednio ^ - 0,82 , G*«-4,00 ^VJJJ - 35,83 MHz i 
Vpj • 34*56 MHz. Krzywą przedstawiającą zależność 7 od^pK wy¬ 
liczoną dla powyższych wartości parametrów^, C*»^HB * ̂ PT 
zaznaczono na rys.1. 

Możliwy jest również bpis właściwości tych kompleksów na 
gruncie teorii Hullikena [ó] .W teorii tej stan podstawowy kom¬ 
pleksu opisany jest funkcją falowąTj będącą liniową kombinacją 
funkcji falowej kompleksu z wiązaniem wodorowym bez przeniesie¬ 
nia ładunkuYQ i funkcji falowej kompleksu z wiązaniem wodorowym 
z całkowitym przeniesieniem ładunku 1K, : 
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(funkcje falowe"^Q if^ są znormalizowane). 
ZnajomośćTJJ pozwala nam na wyliczenie średniej częstości 

rezonansowej kompleksu C2»7]. Przyjmując całkę nakładania S 
równą 0,2 fjsQ oraz wykorzystując warunek normalizacji funkcji 
^ wyznaczono w oparciu o doświadczalną zależność średniej częs¬ 
tości od ApK. współczynniki a i b jako funkcje ńpK ( rys.2). 
Dla porównania na rys.2 zaznaczono również zależność stopnia 
przeniesienia protonu !«, od4pŁ-
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Tabela 

Lp 
kwas 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Zasada 
o-chlorobenzoesowy 
3-cy3anopirydyna 
4-cyjanopirydyna 
4-acetylopirydyna 
chinolina 
izochinolina 
4-metylochinolina 
3-metyłoizochinolina 
4-me ty lo pirydyna 
3,4 dwumetylopirydyna 
2,6 dwumetylopirydyna 
2-amino-4-metylopirydyna 
trój etylenodwuamina 
4-arainopirydyna 
2-metylo-4-aminochinolina 
H,N dmunetylo-4-aminopirydyna 
piperydyna 
dwubutyloamlna 

V/MHz 
36,312 
36,022 
35,825 
35,874 
35,950 
35,484 
35,819 
35,876 
35,697 
35,675 
35,751 
35,453 
34,891 
34,344 
35,797 
34,579 
34,659 
34,59 

PKaM 
2,92 Qd} 
1,35 
1,86 
3,51 
4,93 
5,40 
5,59 
5,64 
6,03 
6,48 
6,64 
7,38 -
8,82 
9,12 
9,42 x 

9,61 
11,20 
11,25 

'kompleksu tego nie uwzględniano w obliczaniu parametrów 
3» c 
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36,0. O 1 

35,5 .. 

35,0 . 

34,5 

34,0 

Rys.1. 

17 

Zależność średniej częstości rezonansowej "N? od 4pKa« Strzałką 
zaznaczono częstość rezonansową czystego kwasu o-chlorobenzoesowego. 
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METODA POMIARU NATĘŻENIA POLA LOKALNEGO 
K.Jurgą 

Zakład Radiospektroskopii Instytutu Fizyki UAM, Poznań 

Wprowadzenie' 
V literaturze znanych jest kilka metod pomiaru natężenia 

pola lokalnego [1~7} • 
W opracowanej metodzie pomiaru natężenia pola lokalnego wyko¬ 
rzystano wyniki pracy [sQ , w której wykazano, ze: 
T* Stosunkowo niewielka; redukcja kąta & w impulsie [0JX 

/kąta obrotu wektora magnetyzacji wokół pola efektywnego/ 
w sekwencji Impulsów Ostroff-Waugh [9,10j : 

— prowadzi do znacznego wydłużenia stałej zaniku T,. magne¬ 
tyzacji. 

2* Układ spinów osiągam wspólną temperaturę spinową między ukła¬ 
dem dipolowym a układem zeemanowskim w wirującym układzie 
współrzędnych już po kilku impulsach (jS)x następujących 
po pierwszym impulsie (9O°J_. 

Magnetyzacja M z równowagi quazistacjonarnej opisana jest wzo¬ 
rem 

gdzie M oznacza magnetyzację w stanie równowagi przed impul¬ 
sem (SO/«•» ~̂ £j| " irednie natężenie pola magnetycznego o często¬ 
tliwości radiowej, & _-_ natężenie pola lokalnego. 
Średnie natężenie pola H^ w sekwencji Ostroff-Waugh opisan« 
jest wzorem; 

gdzie 2"C oznacza odstęp między impulsami (©)x» ^ - współ¬ 
czynnik magnetogiryczny. 
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jparatura 
Schemat blokowy* aparatury do pomiaru natężenia pola lokal¬ 

nego przedstawiono na rys.1. Impuls 0 służy do wytworzeni* 
Impulsu (90°)y# zaJ impulsy 1,2, ..., 10 służą do wytworzenia 
impulsów (Q~)x» Sygnały precesji swobodnej są wzmacniane w od¬ 
biorniku i po detekcji synchronicznej są rejestrowane na oscy¬ 
lografie katodowy* z pamięcią. Boxcar umożliwia precyzyjny po¬ 
miar amplitud sygnałów precesji swobńdnej» 
Schemat układu programującego przedstawiono na rysunku 2. 
Czasowe rozmieszczenie impulsów wytwarzanych przez układ progra¬ 
mujący przedstawiono na rysunku 3» 
Impulsy pojawiające się na wyjściu ¥T1 służą do wytworzenia 
w nadajniku impulsów (©)x* Ich liczba jest regulowana od Z do 
10 za pomocą przełącznika: P~ na wyjściu dekodera 7442. Impuls 
na wyjściu WY2 służy do wytworzenia w nadajniku impulsu (<K>°J » 
Gdy przełącznik P1 znajduje się w pozycji a, układ programujący 
wytwarza jedną sekwencję impulsów służących do wytworzenia w na¬ 
dajniku impulsu (90°] oraz impulsów (@) x* S e k w e n c 3 a t a 

aoże być wyzwalana ręcznie lub periodycznie z okresem powtarza¬ 
nia 0*2 - U s. Gdy przełącznik P^ znajduje się w położeniu 
b, dana sekwencja jest powtórzona; po upływie 0*35 ms. 
Symetryzator redukuje częstotliwość t syntezer* do połowy* 
Czas 2"*C w sekwencji Ostroff-Waugh jest więc równy Z/Z, 
i wzór fzi przybiera postać: 

Pomiar natężenia pola lokalnego 
W eksperymencie powinien być spełniony warunek: 

Tf » yĤ , ŷ . 
Podstawiając wyrażenie /3/ do /1/ otrzymujemy: 
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Mierząc Wo po pierwszym impulsie (,90°) y oraz M^ po kilku im¬ 
pulsach (@L w funkcji częstotliwości f, sporządzić można wykres 
przedstawiony na rysunku 4. Z wykresu odczytujemy częstotliwość 
±a, dla której M

z/^o " °»5» Wówczas na podstawie rów. /4/ 
otrzymujemy: 

o 
Wzór /5/ można stosować jedynie w przypadku, gdy pole magnetyczne 
o częstotliwości radiowej jest jednorodne. 

Wpływ nie.iednorodnoścl pola H.. 
Jeżeli pole BU. jest wystarczająco jednorodne, wówczas zacho¬ 

dzi znana relacja 

Gdy pole H- jest niejednorodne, wtedy kąt ^/2 jest powięk¬ 
szony o dodatkowy kąt et : 

X Htt - T/2 
Kąt cC można wyznaczyć doświadczalnie na podstawie rozważań" 
van Putte f n ^ • 
Na rys.5 przedstawiono schematycznie wpływ niejednorodności pola 
H« na obserwowaną wartość magnetyzacji. 
Amplitudy sygnałów precesji swobodnej po Impulsach 90° i 270° 
są odpowiednio proporcjonalne do M Q Q i M270: 

• IT COSoO . 
O 

• M Q cos 3 ot • 
Kombinacja /6/ i /?/ daje: 

-"270 
- 4 sinZoC - A • 

Kąt oC odpowiadający kątowi TT/2 wynosi: 
o(, * arc sin 0.5(57 • 
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Dla dowolnego kąta © kąt o(, - A © i wynosi: 

A 0 . '' 

Gdy pole H* jest niejednorodne, wtedy równanie / 3 / przyjmuje 
postać: 

1 2 * 

Podstawiając /9/ do / W otrzymujemy: 

. — £& / 2 arc 

Nie jednorodność pola H^ wpływa) nie tylko na określenie kąta Q „ 
ale także na określenie magnetyzm 
Z równań /6/ i /8/ otrzymujemy: 
ale także na określenie magnetyzacji MQ w równaniu 

"o cosoc J t i . ^ . • 

Bo uwzględnieniu poprawek na kąt ® i magnetyzację Mo, wzór 
/4/ przyjmuje postać: 

-,1 [
T 'J -/13/ 

Dla częstotliwości f » f0, przy której M2/M9Q - 0.5, otrzymujemy: 

Ł »•—i— f (1 + 2 arc sin 0. ^ 2)T °\ TT 



Procedure określania łcata= 
W eksperymencie najczęściej korzystano z kątów O równych 

30°. Sposób ich wyznaczania ilustruje rysunek 6. W przedziale 
czasowym t są przykładane 3 impulsy;, po których pojawia się 
sygnał precesji swobodnej* Czas t winien być znacznie krótszy 
od czasu T 2 /czas relaksacji spin-spin/. Po upływie 0.35 »» 
/jest to czas znacznie krótszy od czasu relaksacji spin-siatka 
dla większości ciał stałych/ przykłada się znowu te same 3 im¬ 
pulsy/, po których sygnał precesji swobodnej wisien znikać. 

Wvniki 
W literaturze istnieje stosunkowo mało publikacji dotyczą¬ 

cych pomiarów natężenia pola lokalnego. Istnieje jednak relacja 
pomiędzy drugim momentem linii Van Vleck'a, a natężeniem pola 
lokalnego [3] : K ? - 3 H^2» 
W pracy niniejszej porównano wartości drugich momentów wyznaczo¬ 
nych techniką stacjonarną z drugimi momentami określonymi na 
podstawie zmierzonych natężeń pól lokalnych. Wyniki są przedsta¬ 
wione w tablicy 1i Dla wielu substancji zachodzi dobra zgod¬ 
ność* rezultatów otrzymanych różnymi technikami. Są jednak sub¬ 
stancje, dla których rozbieżności sięgają 36 %. Zaletą opisanej 
metody jest niewątpliwie szybkość z jaką można zmierzyć natęże¬ 
nie pola lokalnego*. 

Uwagi końcowe 
W technice wieloimpulsowej [i2j na poprawność uzyskiwanych 

rezultatów wpływają m.in. takie czynniki, jak: niejednorodność 
pola H*, fazowe efekty przejściowe, zależność kąta © od sto¬ 
sunku szerokości Impulsów do ich odstępów* 
Sygnały precesji swobodnej pojawiające się po impulsach 
w opisywanej technice są sygnałami solld-echowymi. Wylanie się 
więc tutaj problem miejsca czasowego pomiaru amplitudy magnety¬ 
zacji po wyłączeniu impulsu. Ten sam odstęp czasowy po wyłączeniu 
impulsu przy pomiarze Mg0 i H z nie jest równoważny pod wzglęćest 
fizycznym* gdyż dla solid echa można oznaczyć początkową wartość 
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magnetyzacji, zaś dla nonnalaego sygnału precesji swobodnej -
- nie /problem czasu martwego/* 
Dalsze prace nad opisywaną metodą będą miały na celu uwzględnie¬ 
nie poruszonych tutaj problemów. 

Tabela: 1 

Nazwa- substancji Kg [GS2J 
technika pole stacjonarna lokalne 

2.28 
2.37 
2.53 
3.8 

15.1 
1.6 
7.8 
5.5 

2.4 
2.6 
2.3 
4.8 

17 
t . 7 
8.0 
3.5 
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O NIEKTÓRYCH ROZWIĄZANIACH KONSTRUKCYJNYCH IMPULSOWEGO 
SPEKTROMETRU MRJ 

T. Szczurek 
Instytut Fizyki Uniwersytetu M. Kopernika, Grudziądzka 5, Toruń 

W niniejszej pracy przedstawione są niektóre rozwiązania kon¬ 
strukcyjne impulsowego spektrometru MRJ, zbudowanego przez autora 
podczas pobytu na Uniwersytecie Centralnym Wenezueli w Caracas. 

Spektrometr ma służyć do badania substancji zaadsorbowanych na 
powierzchni ciał stałych, głównie zeolitów. W badaniach tego typu 
należy oczekiwać krótkich czasów relaksacji i słabych sygnałów, 

i dlatego spektrometr powinien posiadać nadajnik o dużej mocy, 
oraz czuły odbiornik o krótkim czasie martwym. 

Zbudowany spektrometr pracuje na częstotliwości 90 MHz. Jego 
schemat blokowy jest typowy i nie wymaga opisu, a niniejszy arty¬ 
kuł poświęcony jest jedynie szczegółowym rozwiązaniom konstruk¬ 
cyjnym końcowego wzmacniacza mocy, oraz odbiornika. 

Sehemet ideowy wzmacniacza mocy, wzorowanego na konstrukcjach 
radioamatorskich, przedstawiony jest na rys. 1. Wzmacniacz zbudo¬ 
wany jest na dwóch równolegle pracujących tetrodach strumienio¬ 
wych 4CI25OB /Eimac - Varian/, obciążonych rezonatorem ćwierćfa-
lowym. Rezonator wykonany jest w formie płyty aluminiowej o dłu¬ 
gości około 65 cm. "Gorący" koniec płyty połączony jest z anodami 
lamp, a "zimny" uziemiony poprzez kondensator C_. Jedną z okładek 
kandensatora jest koniec płyty, a drugą wspornik mocujący ją do 
obudowy. Pomiędzy okładkami znajduje się folia teflonowa. Stroje¬ 
nie rezonatora do częstotliwości 90 MHz dokonuje się trymerem C... 
Trymer C£ służy do dopasowania impedancji wyjściowej wzmacniacza 
do impedancji kabla koncentrycznego 50A. Strojenie i dopasowanie 
obwodu siatkowego dokonuje się przy pomocy trymerów C,- i C.. 
Wzmacniacz pracuje w klasie C. Do pełnego wysterowania wymaga im¬ 
pulsów o mocy około 15 W, dostarczonych z wstępnego wzmacniacza 
mocy. Moc wyjściowa rośnie wraz z napięciem anodowym, i przy 2 kV 
osiąga około 600 W. W warunkach dopasowania impedancji wzmacniacza 
i impedancji głowicy pomiarowej, czas trwania impulsu */2 wynosi 
około 2/»s, a czasy narastania i opadania impulsu około 0,3 /ts. 
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Schemat ideowy odbiornika przedstawiony jest na rys. 2. Jest 
to odbiornik heterodynowy z detekcją synchroniczną. Na wejściu 
odbiornika znajduje się dwustopniowy wzmacniacz selektywny 90 MHz 
0 wzmocnieniu około 25 dB, zóudowany na tranzystorach T1 i E^» 
Zastosowane tranzystory polowe SD300 zapewniają duże wzmocnienie 
1 niski poziom szumów, a ponadto, przy pomocy impulsów podawsaargeh 
na bramki drugie, pozwalają na wyłączanie odbiornika na czas nac-
dawania. Na obwodzie scalonym ICj następuje mieszanie sygnału 
90 MHz z częstotliwością oscylatora lokalnego 100 MHz. Na wyjściu 
mieszacza znajduje się filtr pasmowy nastrojony na częstotliwość 
pośrednią 10 MHz, złożony z dwóch obwodów LC sprzężonych z sobą 

nadkrytycznie przy pomocy trymera. Filtr ten kształtuje pasmo 
przepuszczania odbiornika, którego szerokość wynosi o3;oło 2 MHz. 
Sygnał pośredniej częstotliwości wzmacniany jest przez obwód sca¬ 
lony ICg. Wzmocnienie tego obwodu może być regulowane płynnie od 
około 0 dB do około 25 dB. Po wzmocnieniu, sygnał pośredniej czę¬ 
stotliwości poddawany jest detekcji synchronicznej na obwodzie 

WYJŚCIE 

i t* 

+300V 2łeV 

Rys«1. Schemat ideowy wzmacniacza mocy. 90 MHz / 600 ¥ 
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scalonym IC». Do obwodu tego doprowadzony jest również sygnał re¬ 
ferencyjny z fazą kontrolowaną przy pomocy przesuwnika fazy, w 
skład którego wchodzą obwody scalone IC, ... ICg i tranzystor T,. 
Zasadę działania przesuwnika fazy obrazują przedstawione na sche¬ 
macie przebiegi napięciowe na wyjściach kolejnych obwodów scalo¬ 
nych, Obwów scalony IC, - przerzutnik JK - przekształca sygnał 
sinusoidalny o częstościwości 10 MHz na impulsy prostokątne o 
częstotliwości 5 MHz. Obwody scalone IC., IC,- i ICg pracują jako 
przerzutniki jednostabilne wyzwalane opadającymi zboczami impul -
sów pochodzących z poprzedzających je przerzutników. Przerzutnik 
IC, generuje impulsy o czasie trwania około 30 ns. Jego zadaniem 
jest zmniejszenie do minimum współczynnika wypełnienia, niezbęd¬ 
nego do uzyskania szerokiego zakresu regulacji czasu trwania im¬ 
pulsów generowanych przez przerzutnik IC,-, i co za tym idzie, 
szerokiego zakresu regulacji fazy. Na tranzystorze T- zbudowany 
jest podwajacz częstotliwości sterowany impulsami pochodzącymi 
z przerzutnika ICg. Na wyjściu podwajacza otrzymuje się ponownie 
sygnał sinusoidalny o częsztotliwości 10 MHz, którego faza jest 
kontrolowana potencjometrem przy obwodzie IC,-. Zaletą opisanego 
wyżej przesuwnika fazy jest możliwość płynnej regulacji fazy 
w szerokim zakresie, nawet powyżej kąta pełnego, z zachowaniem 
stałej amplitudy. 

Zbudowany odbiornik spełnia wymogi jakie stawiają zamierzone 
badania. Dzięki doskonałym parametrom zastosowanych w nim tran¬ 
zystorów polowych i obwodów scalonych, pomimo wielkiej prostoty, 
posiada czułość około 1 /iV i czas martwy krótszy od 1/.S. 
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SEEKCROKETR ECHA SPINOWEGO BO BADAŃ MAGKETYKO'rf 
+ H. Pigiel, A. Semkowicz , A. Eułak, T. tfesołowski, 

H. Jaszczewski 

Zakład Fizyki Ciała Stałego I.M.,'Akademia Górniczo-Hutnicza 
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 
Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków," ul. Radzikowskiego 152 

W dziedzinie badań materiałów magnetycznie uporządkowanych 
coraz szersze zastosowanie znajduje technika magnetycznego re¬ 
zonansu jądrowego. W odróżnieniu od powszechnie stosowanych 
spektrometrów stawiane są tu nieco odmienne wymagania konstru¬ 
kcyjne, gdyż zjawisko rezonansu obserwuje się w polach nadsub-
"telnych istniejących w obszarze jąder na skutek uporządkowania 
magnetycznego J.1»2j • Powoduje to, że zjawisko MRJ zachodzi bez 
konieczności przyłożenia zewnętrznego pola magnetycznego co 
stanowi duże ułatwienie eksperymentalne. Jednocześnie powoduje 
to konieczność pomiarów w funkcji częstotliwości, a co za tym 
idzie przestrajania spektrometru w celu-zaobserwowania linii 
rezonansowej. Wynika stąd potrzeba konstrukcji szerokopasmowe¬ 
go przestrajalnego spektrometru. W. większości materiałów magne¬ 
tycznych linie rezonansowe są bardzo szerokie /rzędu kilku MHz/, 
cc powoduje, że najodpowiedniejszą techniką do ich badań jest 
technika echa spinowego MRJ. Dzięki zjawisku wzmocnienia pola 
H.j /współczynnik wzmocnienia *) « 10 -10 / £23 » moc nadajni¬ 
ka może być dużo mniejsza niż w standartowych spektrometrach. 

Skonstruowany spektrometr posiada zakres częstotliwości 
40-240 MHz, CO pozwala przy jego pomocy badać magnetyki zawie- " 
rające żelazo i kobalt. Schemat blokowy spektrometru przedsta¬ 
wia rys. 1. V skład spektrometru wchodzą następujące zespoły: 
1-blók generacji i formowania impulsów, 2-tor wzmocnienia w.cz. 
3-głowica pomiarowa,. 4-zespół odbiorczo-rejestrujący i układ 



Schemat blokowy spektrometru budowanego w ZFCS IM. 
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strojenia. Sygnał wielkiej częstotliwości w zakresie 40-80 MHs 
jest wytwarzany prze^ generator pracujący w sposób ciągły. Do 
precyzyjnego odczytu częstotliwości stosuje się częstościomierz 
cyfrowy, kt5ry otrzymuje sygnał z, wyjścia generatora poprzez 
rozdzielacz tak skonstruowany, aby to nie tłumiło sygnału prze¬ 
kazywanego do toru paczkowania. Sygnał fali ciągłej w.cz. jest 
bramkowany /paczkowany/ przy pomocy odpowiednio sprzężonych mo¬ 
dulatorów pierścieniowych sygnałami ze standartowych generatorów 
impulsów prostokątnych. Pozwala to niezależnie ustawiać długość 
I i II impulsu oraz ich odległość. lor paczkowania daje tłumie¬ 
nie ok. 100dB składowej w.cz. pomiędzy impulsami. Następnie im¬ 
pulsy w.cz. podawane są kolejno do I i II zespołu wzmacniające¬ 
go. Drugi zespół wzmacniający posiada następujące możliwości 
pracy: 

a/ dalsze wzmocnienie napięciowe w zakresie 40-80JMHz 
b/ podwajanie częstotliwości wejściowej dające sygnał o częs¬ 

totliwości w zakresie 80-120 MHz, 
c/ potrojenie częstotliwości wejściowej dające sygnał o częs¬ 

totliwości w zakresie 120-240 MHz. 
Urzeci zespół wzmacniający to stopień końcowy mocy. Pokrycie 

tak szerokiego pasma /40-240 MHz/ jest tu możliwe przez zastoso¬ 
wanie wymiennych wkładsk zarówno obwodu anodowego jak i siatko¬ 
wego lampy nadawczej. Dla dolnego zakresu częstotliwości uzyska¬ 
no moc w impulsie 80 W, a w górnej granicy częstotliwości co 
najmniej 20 W na obciążeniu 50 Om. W całym zakresie częstotli¬ 
wości czasy narastania impulsów pozostają w granicach 0,05 Jis. 

Sygnał nadawczy jest podawany na sondę pomiarową przystosowa¬ 
ną do pracy w ciekłym helu* Dla częstotliwości do 170 MHz stoso¬ 
wane są sondy o stałych skupionych, gdzie próbka znajduje się 
w cewce nadawczo-odbiorczej a strojenie odbywa się przy pomocy 
kondensatora cylindrycznego o maksymalnej pojemności 80,7 pP. 
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Liczbę zwojów cewki dobiera się. w zależności od zakresu często¬ 
tliwości i magnetyzacji próbki. V zakresie 170-240 MHz stosowa¬ 
na jest sonda wnękowa strojona pojemnością skracającą jej dłu¬ 
gość elektryczną /rys. 2/ [3» 4-3 • Próbka jest umieszczona w 
obszarze maksymalnego pola magnetycznego. '.i celu uniknięcia 
wzajemnych sprężeń pęfle nadawczą i odbiorczą umieszczono sy¬ 
metrycznie względem próbki. Sygnał echa spinowego odbierany Jest 
przez odbiornik [3^ • Odbiornik pracuje w układzie superhetero-
dynowym z pojedynczą przemianą częstotliwości. Na wejściu odbio¬ 
rnika znajduje się strojony wzmacniacz wielkiej częstotliwości 
/przedwzmacniacz/ zapewniający małą liczbę szumową odbiornika 
w całym zakresie częstotliwości pracy. Przy częstotliwości 
ify m 220 M E liczba szumowa P-5 dB. tf celu ochrony odbiornika 
przed preesterowaniem posiada on na wejściu układ diod tłumią¬ 
cych silny sygnał nadawczy. Przedwzmacniacz posiada 18 wymien¬ 
nych Wkładek pokrywających cały zakres częstotliwości. Dla 
każdej wkładki ustalony został podzakres częstotliwości pracy 
i przeprowadzona została kalibracja wzmocnienia odbiornika. 
Mieszacź odbiornika pracuje w układzie pentodowym, zapewnia¬ 
jąc dużą dynamikę sygnałów wejściowych. Pomiędzy mieszacżem 
a wzmacniaczem pośredniej częstotliwości znajduje się regulowa¬ 
ny tłumik oporowy. Umożliwia on zwiększenie dynamiki odbiornika; 
co jest konieczne z uwagi na ograniczoną dynamikę detektora koń¬ 
cowego odbiornika. Częstotliwość pośrednia odbiornika wynosi 
37.5 MHz a pasmo przenoszenia odbiornika wynosi A v « 1 MHz w 
układzie synchronicznego wzmacniacza pośredniej częstotliwości. 
Wzmacniacz synchroniczny zapewnia małe zniekształcenie fazy. 
Układ wzmacniacza jest 4-stopniowy i zapewnia uzyskanie wzmoc¬ 
nienia 100 dB. Na wyjściu wzmacniacza w.cz. pracuje diodowy de¬ 
tektor szczytowy o w przybliżeniu liniowej charakterystyce dla 
przebiegów o dynamice D * 20 dB. Istnieje możliwość wyboru jed-
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nej z dwu stałych czasowych detektora Tj • 1 lub «j£. • 3 Jis. 
Sygnał jest wyprowadzany poprzez szerokopasmowy wzmacniacz sta-
łoprądowy na wejście integratora i oscylografu. Integrator fir¬ 
my "BRUKER" poprawia stosunek sygnał/szum i podaje sygnał na re¬ 
jestrator x-y. Do zestrojenia głowicy pomiarowej i przedwzaacnia-
cza wykorzystuje się poliskop /wobulator/ firmy "RHODE-SCH.jAItZ". 
Po wyłączeniu nadajnika poliskop jest przyłączany przełącznikiem 
synchronicznym do głowicy i odbiornika. Poliskop poprzez pętlę 
sprzęgającą głowicy wyindukowuje sygnał w cewce głowicy /wnęce/, 
który przez odbiornik jest podawany na wejście poliskopu dając 
obraz krzywej przenoszenia układu. Pozwala to bardzo precyzyjnie 
zestroić" głowicę i przedwzmacniacs. V czasie obserwacji echa spi 
nowego pętla sprzęgająca jest wykorzystana do obserwacji impul¬ 
sów nadawczych na ekranie oscyloskopu, co umożliwia kontrolę ze¬ 
strojenia toru nadawczego. Spektrometr został sprawdzony przez 
obserwację echa spinowego dla sproszkowanego żelaza przy temp. 
77 K /Vre* = 4-6,6 MHz/ i porównanie rezultatów z wynikami otrzy¬ 
manymi na spektrometrze "BRUEER" £4-J , oraz obserwację echa spi 
nowego dla sproszkowanego kobaltu /H** = 214 KHz/. Aktualnie spe¬ 
ktrometr jest przygotowywany do badań związków kobaltu z ziemia¬ 
mi rzadkimi. 

Autorzy pragną wyrazić podziękowanie Instytutowi iizyki PAK 
w Warszawie oraz Fundacji Alexandra von faumboldt'a z E. F. F. za 
sfinansowanie konstrukcji spektrometru. 
Literatura; 
1 A. Preeman, R. Frankel "Hyperfine interactions" Acad. Press 

New York 1967, 
2 E. Turów, M. Pietrow "Jądrowy rezonans magnetyczny w ferroma-

gnetykach i antyferromagnetykach PtfN tf-wa 1971, 
3 a. Wesołowski, Praca Magisterska A.G.H. 1977, 
4 M. Jaszczewski, Praca Magisterska A.G.H. 1978. 
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APARATURA 00 BADANIA WSPÓŁCZYNNIKÓW SAMOOYrUZOI Z WYKORZYSTA¬ 
NIEM IMPULSOWEGO GRADIENTU POLA MAGNETYCZNEGO 

K.plsztwakl, ¥.L»»zczyń»ki, N.Pi<lawaki 
Ipatyjtut fizyki Molakularnaj PAN, Poznań, Saoluchowaklago 17 

Op badania wolnych ruchów dyfuzyjnych w daczach bardzo 
czcato atpauja aic aatodf acha apinowago z wykorzyataniaa 
laptilfPWBgp gradiantu pola aagnatycznago [l] • W aatodzia taj 
poaiedzy iapulaaal Tf/2 1 ^ oraz aygnałaa acha apinowago 
przykłada aic proatokftna lapulay pola aagnatycznego o linio-
wya grad^fncia G, Scheaatycznia aakwancjf wazyatkich iapul-
aów przadatawiono na rya.l. Aaplituda aygnału 

A12T) 

Ryf*l CykŁ iapulaów w akaparyaancia z iapulaowya gradiantaa 
pola aagnatycznago. 
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echa obserwowane po czasie 2? zależna Jeat od parametrów 
wewnętrznych charafctęryzujecych próbkę /T_,p/ oraz pereme-
trów eksperymentalnych objaśnionych na rya.l. Pełne zeleżność 
analityczna eaplltudy echa została podana przez Stejekele 
1 Tannera [l] w neetępujecej postaci i 

A/ 
we wzorze tym A/o/ oznacza maksymalny amplitudę aygnału swo¬ 
bodnej precesji po impulsie 7T/2 * GQ - stsły grsdisnt pola 
magnetycznego, 6 - wytworzony gradient lapuleowy, jf - współ¬ 
czynnik megnetogiryczny. Gdy stały gradient 6 Q letniajecy 
pomiędzy biegunami elektromagneeu będzie znacznie mniejszy od 
wytworzonego gradientu G, wtenczss przy dobraniu optymalnych 
parametrów ekeperyaentu możemy wzór ten uprościć do postaci: 

Zależność /2/ pozwala wyznaczyć współczynnik saaodyfuzji 0 
na podstawie nachylenia prostsj przedstawiającej logsryta 
aaplitudy sygnału echa w funkcji A , <f 1 6 . Najczęściej 
dwa epośród wymienionych paraaatrów utrzymuje sle na stałych 
wartościach a trzeci zmienia. 

OPIS APARATURY 
Na rys.2 przedstawiono acheaat blokowy układu wytwarzają¬ 

cego impulsowy gradisnt pola magnetycznego i współpracujący za 
spsktrometrea echa splnowsgo typu OKOP-3 [2]• Układ wytwarza¬ 
jący Impulsowy gradient pola magnetycznego składa sie ze sps-
cjelnego zaellacze o bardzo niskim oporzs wyjściowym.klucza 
elektronicznego sterowanego programatorem cyfrowym oraz cewek 
gradientowych^. Częstości wzorcowej wynoszącej 1,6 MHz oraz 
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Rys.2. Sehaaat blokowy układu wytwarząjffcago lapulaowy gradlant 
pola aagnatycznago* 

« 
lapulau Inicjujfcago dostarcza apaktroaatr OKDP-3. Zasilacz 
apacjalny poalada oporność wyjściowe rzędu uS. 1 zaattpuja 
atoaowartf zazwyczaj w takich urzędzanlach batsrlf akuaulato-
rów* Noc zasilacza w pracy clfgłaj wynosi około 300W przy 30V 
napięcia wyjśclowsgo. W pracy lapiilaowaj zaailacz aoto dostar¬ 
czyć lapulsów pr«dowych o aocy około 75OW. Za poaocs klucza 
alaktronlcznago zbudowanego z trzach równoległa połączonych 
tranzystorów dulsj aocy starowanych cztaroatopnlowya wzaacnia-
czaa włscza alf pr#d płyn«cy przaz cawki gradientowe oraz 
nastawiany opór dużej aocy. lapulsy eterujaca praca klucza 
wytwarzane et w prograaatorze cyfrowya. Uruchoalony aygnałea 
rapetycjl progreaator wytwarza na wyjściu dwa lapulsy prosto¬ 
kątna o eaplltudzie ^4V i regulowanya skokowo czaale trwania 
w zakreels od 10/ię do le. Odetfp t± od sygnału repetycjl do 
pierwszego lapulsu gradientowego jest rsguloweny od 0 do ls 
a odległość A poalfdzy kolejnyai lapuleaal jsst regulowana 
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H zakreśl* 10 /&• do 10s* Wszystkie nastswy dobierane es w 
eekwencjl dziesiętnej % snodtakims »J i iv 3. Celea wytworze-
nia liniowego gradientd pola Magnetycznego lapulsy prądowe 
przepuszcza się przez cewki gradientowej których keztałt zo¬ 
stał teoretycznie obliczony przez Tanners [3] • W naszej mpmra-
turze cewki gradientowa składają alt z 27 zwojów drutu aiadzie-
nego a* 0,7 aa nawiniętych na stożkowych karkasach o średniej 
średnicy —' 20 aa. Przepuszczenie przez nie lapuleu prądu 
o natężeniu 20A pozwala wytworzyć gradient —- 2lOGa/ca. 

POMIARY KONTROLNE 
Oo akalowanla wartości gradlantu lapuleowego utyto wody 

destylowanej posiadającej w teaperaturze 25°C wapółczynnik 
saaodyfuzji 0-2.52 •10~5 ca2/e. wazyetkle próby [4] pokazały, 
że wraz ze wzrostea prądu płynącego przez cewki gradientowe 
rośnie liniowo wartość gradientu lapulsowego orsz, że przy 
ustalonya gradiencie zalana paraaetrów A lub a daje 
takie saas wartości współczynników eeaodyfuzji próbki wzorco¬ 
wej* Celea określenia poprawności działania skonstruowanej 
aparatury wykonano badania współczynnika saaodyfuzjl w benze¬ 
nie, n-pentanle 1 acetonie. Na rys.3,4 1 5 przedstawiono zale¬ 
żności log A / 2 * / od iloczynu f2 <£2/A- \ cf / G2 , w który* 
zalanną była długość lapuleu gradientowego 6 , odpowiednio 
w benzenie, n-pentenle 1 acetonie, wyznaczone ns podetewle 
nachylania prostej wartości wapółczynników eaaodyfuzji es 
zestswions w tabeli 1* Oak wynika z porównania wartości współ¬ 
czynników eaaodyfuzjl zeetawlonych w tabeli 1, rezultety 
uzyaklwane za poaocą naezej aparatury eą zgodne z danyal 
literaturowy*! [5.6,7] * 
Na rye.6 przedstawiono poalary współczynnika Dwglikolu cztero-
wodorofuranowya w funkcji teaperetury. Glikol czterowodoro-
furanowy jest w teaperaturze 304 K bardzo lepką cieczą, 
której wapółczynnik aaaodyfuzji wynoei 4,2 • 10"8 ca2/** 
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Wraz za wzroataa taąparatury do 340 K współczynnik saaodyfu¬ 
zji rośnia akaponancjalnia do wartości 6.1«10*""ca2/a. Poalary 
powyższa wykonana przy zastosowaniu gradiantu 6 • 208 Gs/ca 
pokazuj« Możliwości akaparyaantalna skonstruowanej aparatury* 
Aktualnia za poaoca. taj aparatury wykonywana sc ayataaatyczna 
badania aiedzy innymi w wodnych roztworach aoli wyższych 
kwasów tłuszczowych [ąj . 
Autorzy dzlakujf agr B.Papliriskiaj za wykonania aarii badań 
tastujfcych w daczach 9 aałaj lapkoścl. 
Przadstawlona razultaty zoatały uzyakana przy raalizacjl 
problaaów MR-I.9 1 PW.03.10. 
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ZASTOSOWANIE MINIKOMPUTERA MERA-400 DO AKTIZYCJI 
I AKUMULACJI DANYCH V IMPULSOWYCH EKSPERYMENTACH MEJ 

B. Gaźdzlńskl, A. Jaslnski, M. Stachurowa, 
Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków 

Celem pracy było skonstruowanie prostego systemu akwizycji 
i akumulacji słabych sygnałów swobodnej precesji otrzymywanych 
se spektrometru impulsowego MBJ.S System ten został zbudowany 
w oparoiu o minikomputer Mera-400 produkcji krajowej o pamięci 
32 k słów 16-bitowycb w konfiguracji podstawowej: procesor, 
drukarka s klawiaturą (DZM 180 KSR) służąca jako monitor, czyt¬ 
nik taśmy ICT 1001A), perforator taśmy (DT 105S), drukarka 
(DZM 180). 

Konstrukcja systemu akwizycji 1 akumulacji nie wymaga inge¬ 
rencji we wnętrze minikomputera dzięki wykorzystaniu istnieją¬ 
cych Jednostek sterujących przeznaczonych do współpracy z czyt¬ 
nikiem taśmy 1 perforatorem. System składa się z konwertera 
analogowo-cyfrowego wyposażonego w pamięć buforową 1 k słów 
8-bltowyoh, interface'u TRM umożliwiającego współpracę konwerte¬ 
ra » jednostką sterującą czytnika i interface'u DM display'u 
graficznego. 

Program sterujący praoą systemu akwizycji danych "AKUM" 
został napisany w Języku assemblerowym z wykorzystaniem zasobów 
systemu operacyjnego SOM-3. Program ten umożliwia przesyłanie 
Informacji z konwertera A/C z pamięcią buforową do bufora wejś¬ 
ciowego w pamięol operacyjnej Mery-400, akumulowanie zadanej 
ilości sygnałów swobodnej precesji w wydzielonym z pamięci bu¬ 
forze akumulacji z Jednoczesnym badaniem przepełnienia oraz wy¬ 
prowadzanie zawartości tsgo bufora w postaci binarnej na display 
lub w postaci tabeli na drukarkę. 

Szczegółowy opis ozęśoi systemu oraz oprogramowanie w języ¬ 
ku assemblerowym przedstawione zostały w Raporcie IFJ No 1037/PS 
(styczeń, 1079 r.) 
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JSEEEPY KOMPETYCYJHE PRZY ZOMPLEKSOWANIU ŁIGANDÓW PRZEZ BIAŁKA 
W EKSPERYMENCIE MRJ I W OPISIE TEORETYCZNYM 

A.MicŁnik.B.Lubaa 

Instytut Chemii i Tizyki Medycznej 
Wydziału farmaceutycznego Śląskiej Akademii Medycznej 
41-200 Sosnowiec,Jagiellońska 4-

W ostatnich latach obserwuje się duże zainteresowanie bada . 
niemi kompetycji w wiązaniu ligandów niskocząsteczkowych typu 
witamin,hormonów,leków,barwników czy związków denaturujących 
do białek receptorowych lub transportujących [1-43 • 
Jedną z technik stosowanych w badaniach kompetycji od niedawna 
zwłaszcza dla stwierdzenia wypierania liganda z centrum wiążą¬ 
cego białka przy działaniu innego Uganda, jest technika MRJ 
wysokiej zdolności rozdzielczej.Techniką tą zaobserwowano np. 
'w układzie sulfatiazol-bilirubina-BSA dwukierunkową kompetycję 
lecz o wyraźnie silniejszym efekcie wypierania sulfatiazolu 
przez bilirubinę niż odwrotnie(5], a w.układzie.sulfacetamid-
alkohole-BSA jednokierunkową kompetycją prowadzącą do wypierania 
cząsteczek związanych przez BSA alkoholi przy działaniu sulfa-
cetamidu[6t?] • 

Znalezienie odpowiednich zakresów stężeń białka i ligandów 
dla zbadania charakteru i kierunku wypierania ligandów jest 
częstokroć sprawą niezwykle praco- i czasochłonną. 
Trudności w takich badaniach mogą stwarzać same wymagania 
technik MRJ związanej z dość wysokimi stężeniami zarówno białka 
jak ligandów,jak i dobór relacji stężeń do doświadczalnego 
uchwycenia efektu kompetycji.Ponadto efekty kompetycyjne zależą 
od stałych asocjacji obu ligandów. 
Aby uściślić relacje stężeń ligandów i białka w przyszłych 
badaniach doświadczalnych kompetycji techniką MRJ podjęto 
niniejszą pracę mającą na celu 
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- stworzenie teoretyczego modelu kompetycji vr układzie 
dwa ligandy - białko wiążące 

- obliczenie mocy efektu koiapetycyjnego w poszczególnych 
przypadkach kiedy stałe asocjacji i stężenia ligandów i 
białka są znane 

- porównanie uzyskanych tą drogą wyników z przytoczonymi do -
świadczalnymi rezultatami dla układów z prac [5-73 • 

Założenia przyjętego modelu są następujące: 
"l.Dwa ligandy /X i 1/ nie oddziaływują między sobą. 
2.Białko /P/ wiąże się z obydwoma Ugandami w stosunkach 
stechiometrycznych 1:1 tworząc kompleksy podwójne PX i PY» 

^.Kie powstają kompleksy potrójne PXY. 
4.W układzie jest nadmiar stężenia obu ligandów[x]id]w sto¬ 
sunku do stężenia białka Łp]. 

0 wystąpieniu i sile efektu kompetycyjnego wnioskuje się z warte 
ści stosunku stężeń kompleksu białko-ligand w obecności i nie¬ 
obecności drugiego liganda.Stosunek ten można wyliczyć z układu 
równań typu; 

[PXL = Kxx„p» 

gdzie -E i K„ oznaczają stałe asocjacji odpowiednio dla 
kompleksów PX i.PY, 

- i r i fix] »fi] są całkowitymi stężeniami białka oraz 
ligandów X i I . 

-P»x,yt oznaczają stężenia niezwiązanego białka i ligan-
' dów 
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,[PY1 to stężenia kompleksów białko-ligand X, 
białko-ligand Y. 

W równaniach (i)indeks "z" odnosi się do układu podwójnego 
P-X,"ylf do układu P-Y, a "xy" do układu potrójnego P-X-Y. 
Jeżeli interesuje nas wypieranie liganda X przez Y wyznaczamy 
z równań stosunek 

jeśli wypieranie liganda Y przez X ,stosunek 

Zagadnienie powyższe sprowadza się do rozwiązania równań ° 
drugiego i trzeciego stopnia* Np. przy warunku: 

gdzie A,B są funkcjami Stężeń(xl ,fx3 ,fp3 , oraz stałych 
asocjacji Ł_>K_ , ~ a mianowicie t 

p->L +X £ Ł 
jedno z rozwiązań ma postać: 

gdzie 

Pierwiastki nie mające sensu fizycznego są odrzucane. 
W celu stwierdzenia, przy jakich stężeniach następuje prawie 
całkowite wyparcie jednego z ligandów przez drugi /np.Y przez X/ 
wygodnie jest rozważyć wielkość 



która przyjmuje wtedy wartość bliską jedności. 
Obliczenia numeryczne poszukiwanych wielkości dla wartości 

parametrów/ stężenie i stałe asocjacji / obejmujących intere¬ 
sujące nas zakresy doświadczalne /por. np.Rys.1 a,b,c/ wykoncji 
zostały na EMO "Odra 1305". 
Wzięte, do obliczeń stałe asocjacji pochodzą z obliczeń teorety -

cznych dla słabych kompleksów alkoholi z białkiem[83 oraz z 
prac. doświadczalnych dla bilirubiny[9J i dla sulfonamidówftOJ. 
Uzyskane wyniki potwierdziły występowanie jednokierunkowej 
kompetycji w układzie elkohol-sulfacetamid-BSA tzn.zaobserwowa¬ 
nego wypierania alkoholu przez sulfacetamid I6,7J» 
Równocześnie obliczenia potwierdzają bardzo słabą zależność 

efektu wypierania alkoholu od stężenia alkoholu i od stałych 
asocjacji alkoholu oraz silną zależność tego efektu od stężenia 
całkowitego białka i od stężenia sulfacetamidu. 
Rys. 1 a przedstawia teoretyczną zależność mocy wypierania 
alkoholu przez sulfacetamid od stężenia białka dla dwóch 
wartości stężenia sulfacetamidu i ustalonych pozostałych para¬ 

metrów. Zaznaczono zakres stężenia białka, w którym badano koiape-
tycję techniką MEJ. 

.Rozpatrywany stosunek stężeń V_ rośnie l i ni owo ze wzrostem 
stężenia sulfacetamidu /Rys.1 b/.Jak widać na Kys.ic,prawie 
całkowite wyparcie alkoholu następuje przy stężeniu sulfacet¬ 
amidu ok. 10" M, co zgadza się z wartościami uzyskanymi doświad-

czalnief6,73 . 
Obliczenia potwierdzają także dwustronność kompetycji w układzie 
bilirubina-sulfatiazol-BSA oraz fakt,że w-przabadanych techniką 
MRJ zakresach stężeńfe] wypieranie sulfatiazolu przez bilirubinę 
jest prawie całkowite,tzn. wartość wielkości W /gdzie I-sulfa 
tiazol o stężeniu 5« 10"5M/ zmienia się od 0.993 d° 0.999 
przy zmianie stężenia bilirubiny w zakresie 1O~ do 10" M . 
Wypieranie bilirubiny jest natomiast bardzo słabe i największa 

otrzymana dla.doświadczalnego zakresu stężeń[5] wartość W 
/gdzie Y oznacza bilirubinę/ wynosi 0.02. 



Ogólnie , praca pozwala zacieśniać poszukiwania efektu kompe-
tycyjnego tecłmią MRJ do śc i ś le określonych zakresów stężeń 

białka i ligandów,wynikających z zależności stałych asocjacji 
i wyników obliczeń mocy efektu1kompetycyjnego wg.rówńan(i). 
Należy też podkreślić bardziej uniwersalne znaczenie przedsta¬ 
wionego modelu w aspekcie badania kompetycji innymi metodami. 
doświadczalnymi,np. w zakresie niskich stężeń białka,techniką ~ 
spektroskopii UV. 
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Rys. 1 Zależność mocy wypierania alkoholu przez sulfacetamid z centrum, 
wiążącego BSA od a/stężenia białka b/c/ stężenia sulfacetamidu; 
stężenie alkoholu i stałe asocjacai K ligandów podano na rysunku. 



AtfALIZA VIDM • N15B POCHODKBJ V 
LEKU IEDAK8IN 0-283 

I . ' J ieczorkiewicz , B.Iubas 
I n s t y t u t Chemii i Fizyki Kedycznej, Wydział Farmacji 

j Akadenii Medycznej, 41-200 Sosnowiec 

Wstęp 

ledakrin - dwuchlorowodorek 1-nitro- 9/3-dwumetyloaininopropylo-
ainino/akrydyny jes t związkiem wykazującym si lne działanie 
przeciwnowotworowe, zsyntetyzowanym przez Ledóchowskiego 
i współpracowników / 1 , 2 , 3 , 4 / , jednym cytostatykiem produko¬ 
wanym v/ Poisice o właściwościach porównywalnych do wielu 
specyfików sv/iatowych. Obszerny przegląd dotychczasowych 
badań fizykochemicznych Ledakrinu przedstawiono niedawno / 5 / . 
'"śród danych tych nie przedstawiono dotychczas in terpre tac j i 
widm Eji tego związku, zairao jego dobrej rozpuszczalności w wo¬ 
dzie i potencjalnych możliwości stosowania NKH w badaniach oddzia¬ 
ływania leku z malarocząsteczkani typu białek i kwasów nukleino¬ 
wych, niniejsza praca przedstawia charakterystykę protonowych, 
widia I"3 Ledakrinu w roztworach wodnych i organicznych wraz 
z interpretacją. 

Materiały i metody 
Stosowano Ledakrin-dwuchlorowodorek 1-nitro-9/3-dwuinetyloaniino- ' 
propylojrd.no/akrydyny produkcji Jeleniogórskich Zakładów Farma¬ 
ceutycznych Polfa, D2°~ Produkcji JBJ Świerk, 21-2O-dg i OH,OI 
-produkcji Instytutu Chemii Organicznej PAI\T w warszawie oraz 
DCI /2<$ i UaOD /405S/-Bio-Rad Lbs California,Kanada. 
Stężenie próbek wynosiło 0 , 1 . Pomiary pH wykonano na pehametrae 
firiny Radeliks. Do regulacji pH stosowano 0,02 M DCI i 0,02 r 
HaOD w D„0. 7'idma MKR z-arejestrowano na aparaturze Varian 3I-360 
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o częstości rezonansowej dla protonów równej 60 Ł3łz. 
cia chemiczne wyznaczano względem MIS w CHCl, , stosowanego 
jako wzorzec zewnętrzny* 

Interpretacji widma KUR Łedakrinu w VJO dokonano na podst&\ . e 
publikowanych widm akrydyny i jej pochodnych w CDC1, /6,7/, a 
także na podstawie widza zarejestrowanych w CHJ3D i DMSCV prL^ 
uwzględnieniu wpływu podstawników przy C^ i CQ na rozkład gęs¬ 
tości elektronowej w pierścieniu aromatycznym. Ogólny wygiąć 
widna w zakresie aromatycznym w D^O i CH,OD jest podobny, za ij-
jątkiem zalany pozycji protonów , Hg / Rys 1,2/. 
nie polarnym DMSO obserwuje się selektywne przesunięcia sygna¬ 
łów rezonansowych do .niższego pola w porównaniu z D^O i CBV-. . 
Tabela 1. 
Różnice w ekranowaniu protonów aromatycznych Łedakrinu 
w P20 i wybranych rozpuszczalnikach organicsnirch 

ROZPUSZCZi 
DHSO 
CH,OD 

•0,25 
0,10 

10,23 
0,15 

-0,28 
4-0,28 

-0,15 j6- 0,04 
0,14 

Najsilniej jest przesunięty sygnał protonu ~NH przy CQ, dla 
którego £^s o"tH30t>-Oonio3r-o,41 ppm. Efekt ten można przypisać tworze¬ 
niu wiązania wodorowego między protonoakoeptorowym atomem tle¬ 
nu w cząsteczce DMSO a protonem "BE. Fdzycje pozostałych proto¬ 
nów są również przesunięte w kierunku niższego pola, przy czym 
wyraźne zmiany są obserwowane dla protonów H2, H^, K~t a nie¬ 
wielkie dla Hg i Bn* W CH,OD sygnały rezonansowe protonów aronia-
tycznyoh są selektywnie przesunięte w kierunku wyższego pola 
/ Rys 1, tabela 1/. Sugeruje to tworzenie międzyoząsteczkowycii 
kompleksów stabilizowanych oddziaływaniem typu dipol- dipol. 
Wpływ pE na przesuslęoie chemiczne protonów Ledakrinu świadczy 
o silnej selektywności w pozycjach poszczególnych protonów 
w kierunku wyższego pola. Zmiany te są duże .dla protonów aro¬ 
matycznych, słabsze dla protonów CH2 U \ * /, i niewielkie dla 
reszty protonów alifatycznych* Selektywna zmiana w ekranowaniu 



protonów przy wzroście. pH związana jest z deprotonacją ato-
au azotu H 1 o [pEa BLjo - 6, 25] /5/» Jednocześnie ze wzros¬ 
tem pH obserwowana jest zalana struktury linii rezonansowych 
poszczególnych protonów* Wydaje się* że zmiany w strukturze sub¬ 
telnej widma pod wpływem pB i rozpuszczalników mogą być również 
spowodowane procesem przejścia mifdzy dwoma formami tautomerycz-
nymit aminośkrydyny i iminoakrydanu, sugerowanymi dla 
9-aninoakrydyny w roztworach wodnych / 5 /. Zmiany zachodzące 
w przesunięciach ehemiożnych protonów i strukturze subtelnej 
widma pod wpływem rozpuszczalników i pH wskazują na istotny 
wpływ tyeh czynników na strukturę, cząsteczki Ledakrimu 
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Ry«1. Widna SUR w rozpusxesalnlkaeh organic mych 
A- Ledakrin , B- akrydyxxa 



B 
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Ry«%2 Widmo HMR Ledakrlxui « DgO / pB 
A- zakres 1 0 - 0 ppm 
B* zalcies aromatyczny 



BADANIE ODDZIAŁYWAŃ ALKOHOLI ALIFATTCZNTCH Z ALBUMINA-
SOROUCT W OBECNOŚCI MOCZNIKA 

I.Leśniewska.M»Sołfryaik. Z.Guzy, B.Lubas 
Instytut Chemii i Fizyki Medycznej 
Wydział Farmaceutyczny Śląskiej Akademii Medycznej 
41-200 Sosnowiec t Jagiellońska 4-

Działasie stężonymi roztworani mocznika na makrocząstecz¬ 
ki oiałek powoduje rozrywanie wewnątrzeząstoczkowych wiązań 
wodorowych i mostków dwusiarczkowych,co w konsekwencji pro¬ 
wadzi do denatuiacji,rozwinięcia łańcuchów polipeptydowych 
i odsłonięcia licznych grup wiążących.Efekty te są zależne 
od czasu,temperatury i stężenia mocznika [1-6]. 

Praca niniejsza jest próbą uzyskania informacji o wpły¬ 
wie mocznika na specyfikę tworzenia przez białko kompleksów 
z alkoholami alifatycznymi.Tworzenie się słabych kompleksów 
między resztami aminokwasowymi białka a alifatycznymi fragmen¬ 
tami cząsteczek alkoholi udowodniono poprzednio techniką KRJ 
przy badaniach oddziaływań alkoholi z makrocząsteczką albuminy 
surowicy /BSA/[7J. 
Badania denaturacji BSA przy pomocy mocznika sugerują,że ma¬ 
krocząsteczka BSA w formie zdenaturowanej wiąże 15O-3OO mole¬ 
kuł mocznika [2j,a także że mocznik oddziaływuje z grupą pep-
tydową [2,3] Ł Badani a podjęte przez nas miały na celu stwier¬ 
dzenie czy obecność w układzie BSA-alkohol-D20 wysokiego stę¬ 
żenia mocznika /81I/ wywiera wpływ na kompleksy BSA z alkohola¬ 
mi oraz czy ewentualnie istniejące nadal kompleksy zachowają 
identyczną strukturę jak kompleksy z białkiem natywnym [7]. 
MATERIAŁY I USTQDX 
Stosowano albuminę surowicy krwi bydlęcej,liofilizowaną,o czy¬ 
stości elektroforetycznej 95^-produkcji WSiS Biomed /Kraków/ 
alkohole alifatyczne i mocznik produkcji POCH o wysokim stop¬ 
niu czystości oraz S»0 o czystości izotopowej 99*8$ produkcji 
IBJ Żwierk.Jako rozpuszczalników białka i alkoholi używano 



roztworu 8 M mocznika w DgO. 
Widna MRJ rejestrowano na aparaturze Varian EM-J60 w polu o czę¬ 
stości 60 MHz i w temperaturze -25*0, stosując IMS w CDC1, 
jako wzorzec zewnętrzny. - y 

Każdą serif próbek sporządzano 3 razy a rejestracje widma 
powtarzano 5-krotnie w celu polepszenia dokładności wyznaczania 
średnich szerokości linii. 

WYNIKI I DXSBJSJA 

Zmiany w widmach MRJ alkoholi alifatycznych/A/ wywołane ich 
oddziaływaniem z, BSA w obecności 8 M mocznika sprowadzają się 
jedynie do wyostrzenia poszerzonych w obecności BSA linii 
alkoholi alifatycznych.Zależność szerokości połówkowych linii 
ŁiRJ alkoholi w funkcji stężenia BSA w obecności 8 M mocznika 
przedstawiono na Rys. 1 i 2 .Dla porównania liniami przerywa ~ 
nymi zaznaczono na wykresach wyniki uzyskane dla alkoholi w 
układach z białkiem natywnym[7],stanowiące kontrolę dla ukła¬ 
dów z mocznikiem* 

Obserwowane poszerzenia linii alkoholi w układach mocznik-
A-BSA-DpO są dużo mniejsze niż w analizowanych układach 
A-BSA-DpO f7]• Największe różnice poszerzeń dla układów w obeo-
ności i nieobecności mocznika stwierdzono dla etanolu i propa-
nolu-2 (por. Rys. 1] oraz dla izobutanolu i butanolu-ifpor.Rys.2]. 
Jednocześnie dla każdego z alkoholi największe zmiany w wyos¬ 
trzeniu linii zaobserwowano dla grup metylenowych i metinowych 
sąsiadujących z grupaiydroksylową. 

Wyostrzenie linii MRJ alkoholi w układzie z mocznikiem 
v stosunku do układu kontrolnego świaćtey o rozpadzie kompleksów 
alkohole alifatyczne-białka i świadczy,że istnieje kompetyćja 
w słabym wiązaniu obydwu związków denaturujących do białka. 

Efekty kompetyoyjne w wiązaniu alkoholi alifatycznych i 
mocznika do BSA można sugerować mając na uwadze hipotezy 
wynikające z dializy równowagowej o wytwarzaniu wiązań wodo¬ 
rowych między cząsteczkami mocznika a fragmentami wiązań 
Septydowyoh łańcucha polipeptydowegofz,?]-
ocznik blokując grupę peptydową uniemożliwia oddziaływanie 
z nią grup hydroksylowych alkoholi a właśnie wiązaniom wodo¬ 
rowym tworzonym przez alkohole z tą grupą przypisuje się 
stabilizację oddziaływań hydrofobowych[7J. 
Badając na przykładzie propanolu-1 poszerzenia linii alkoholu 
w funkcji stężenia mocznika wzrastającego w zakresie 0r8 U 
zaobserwowano wyraźną dwustopniowość w uwalnianiu związanych 
cząstek alkoholi przy denaturującym działaniu .mocznika. 
Już dodanie do układu A-BSA 1 M mocznika powoduje wystąpienie 
zmniejszenia poszerzenia linii co należałoby tłumaczyć rozry-
wanieąprzez mocznik najbardziej dogodnych do ataku wiązań 
wodorowfch.Następnie w tsakresie 3-5 U ustala się pewna równo¬ 
waga i dopieroododanie większego niż 5 M stężenia mocznika 
powoduje dalsze wyraźne zmniejszenie poszerzenia linii alko¬ 
holu a wito i rozpad J?eszty tworzonych przez alkohole z BSA 
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CHj-CHj-OH 
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By*. 1. Eal«*aośol «ser«ko<ol połówkowych H a l l HBJ alkoboll 
•d att*«nla BSA ( l i n i a prz«rywana dla okłada 
l i n i a oiągła dla tikładn A-B-4feesnlk) 
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kompleksów {por.Rys. 3] 
Słabsze lecz naaal istniejące poszerzenia l i n i i alkoholi w' obe¬ 
cności mocznika dowodzą istnienia asocjatów alkohole-BSA także 
ze zden&turowanym białkieBuObecność mocznika powoduje jednak 
uwalnianie zdecydowanej większości cząsteczek alkoholu z vay-
tworBonjcŁ peprsednio kompleksów a białkiem. 
Wjdaje sie, słe istniejące n&dal w otecncćci mocerika ^rz-̂ adlicn/fc 
kompleksy alkoholi z białkiem mają charakter czysto hydrofobowy 
fpor.Rys.1i2ji w odróżnieniu od kompleksów alkoholi z BSA w 
stanie aatywnym 0Linie przerywane na Rys. 1 i 2] nie są stabilizo¬ 
wane dodatkowymi wiązaniami wodorowymi* 
RG Eye.4 przedstawiono molekularny mechanizm wpływu mocznika 
na kompleksy z alkoholami alifatycznymi,który można sugerować 
" a priori " i który jest zgodny z naszymi obserwacjami doświad¬ 
czalnymi. 
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ANALIZA PROTONOWYCH WIDM KUR RADIOSENSYBILI2ŁASORA RO-07-0582 

W ROZPUSZCZALNIKACH ORGANICZNYCH,D2O I MIESZANYCH 

A . Sułkowska, B. Lubas,T.Wilc zok 

Ins ty tu t Chemii i F izyki Medycznej 

Wydział Farmaceutyczny Ś l ą s k i e j Akademii Medycznej 

41-200 Sosnowiec t Jag ie l lońska 4 

W os ta tn ich la tach wzrasta zainteresowanie związkami typu 
radiosensybil izatorów.Wśród tych związków n a j s i l n i e j s z y e fekt 
rad iosensyb i l i zujący wskazuje pochodna metronidazolu - a i s o n i d e -
zol . 1 - 2 n i t r o - 1 - i m i d a z o l y l -3-metoksy-2-propanol znany jaku 
RO-07-0582 (1). 

Mechanizm jego radiosensybi l i zującego d z i a ł a n i a j e s t pra¬ 
wie zupełnie nieznany.W badaniach radiosensybi l i zatorów podkre¬ 
ś l a s i ę ważność oddziaływań metronidazolu i pochodnych z f rakcja -
mi białkowymi(2) i z DNA "in v i t r o " ( 3 ) s z c z e g ó l n i e po aktywacji 
promieniowaniem(4) .Dz ia łan ie metronidazolu powoduje także 
i n h i b i c j ę syntezy DNA "in v i v o " ( 5 ) . 
Analiza oddziaływań metronidazolu z DNA z różnych ź r ó d e ł , z RKA 
oraz z syntetycznymi pol inuleotydami ,a także z albuminą 
surowicy (6] przeprowadzona technikami konwencjonalnymi wskazuje 
jak i s t o t n y j e s t s topień i mechanizm wiązania tego leku do 
makrocząsteczek b i o l o g i c z n i e aktywnych* 

Nin ie j sza praca stanowi próbę charakterystyki NMR-owej 
RO-07-0582 w oparciu o protonowe widma NUR przy c z ę s t o ś c i rezo¬ 
nansowej 60 MHz wykonane w rozpuszczalnikach organicznych o 
różnej polarności»D20 oraz w rozpuszczalnikach mieszanych. 
Charakterystyki HMR-owe tego związku n i e są dotąd opisane w 
l i teraturze. 

Interpretacja widm NUR jest wstępnym etapem do badania 
oddziaływań misonidazolu z albuminami surowicy krwi /BSA,HSA/ 
poprzez analizę zmian w szerokościach połówkowych protonowych 
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sygnałów związku przy wzrastającym stężeniu białka. 
MATERIAŁ! I METODY 

Uisonidazol otrzymano z firmy Hoffman-La Eoche,Inc.Nutley, 
New Yersey i krystalizowano z wody.Stosowano albuminę surowicy 
krwi bydlęcej /BSA/ firmy Biomed,WSiS Kraków i Sigma Chea.Co.-
/USA/ oraz albuminę surowicy krwi ludzkiej /ESA/ firmy Sigma 
Chem*Co./USA/*Stosowano rozpuszczalniki aceton - dg,chloroform-d, 
dwumetylosulfotlenek - dg produkcji IChO PAN /Warszawa/ oraz 
D20 produkcji IBJ /Świerk/. . . 
Rozpuszczalniki mieszane sporządzano zawsze w stosunku objęto¬ 
ściowym 1:1.Próbki preparowano bezpośrednio przed rejestracją 
widm HUE.Widm rejestrowano na spektrometrze Varian £31-260, 
w polu o częstości rezonansowej 60MHz w temp.pokojowej. 
Przesunięcie chemiczne /w ppm/ podano względem wzorca zewnętrznego 
TMS w CDCl,. 
Pomiarów- szerokości linii dokonano dla wycinków przemiatania 
120H2/30 cm dla singletów,wyższych pików dubletów i multipletów* 
W przypadku zlanych dubletów obliczono szerokości, linii wg meto¬ 
dy Jardetzky ego (7j» . . 
Przedstawione'wyniki stanowią średnią z 15.pomiarów/2 próbki, 
5 rejestracji/dla BSA /fiiomed/ oraz średnią dla pięciu rejestracji 
pojedynczej próbki' dla BSA /Sigma/ i BSA /Sigma/* 
WXNIEI I DI^EOSJA 

Analiza widm misonidazolu w rozpuszczalnikach organicznych, 
DgO i mieszanych[Hy»»1 A-F] pozwoliła przypisać: 
- dwa dublety w zakresie aromatycznym - protonom H-4 i H-5 /a/i/b/ 
- singlet - protonom grupy metoksylowej /f/ 
- dwa dublety w zakresie alif atycżnym-dwom grupom metylenowy* 
i Związanej z tlenem /przy wyższym polu/ oraz związane,) z 
azotem /przy niższym polu/ /e/ /c/. . 

- multiplet w zakresie alifatycznym - grupie metinowej związanej 
z grupą hydroksylową /d/. 
Zmiana rozpuszczalnika powoduje zmianę przesunięć chemicznych 

poszczególnych sygnałów oraz zmianę wartości stałych sprzężenia . 
protonów. ' • 
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W celu określenia mechanizmu oddziaływania RO z albuminą surowi¬ 
cy analizowano wpływ stężenia BSA i HSA na przesunięcia chemioa> 
ne oraz szerokości połówkowe /[Tabela 1/ poszczególnych sygnałów. 

Wzrost stężenia białka nie ma wpływu na pozycje poszczegól¬ 
nych linii* co świadczy,że w badanym układzie nie tworzą się 
silne kompleksy typu 3T - TT lub z udzałem wiązań wodorowych,zmie¬ 
niając ekranowanie diamagnetyczne poszczegółych protonów. 

natomiast zwiększenie stężenia białka powoduje silne i selekty¬ 
wne poszerzenie sygnałów NMK poszczególnych protonów w cząstecz¬ 
kach RO.Najsilniejsze poszerzenia zaobserwowano przy użyciu 
albuminy BSA /Biomed/,mniejsze dla HSA/Sigma/ najmniejsze dla 
BSA /Sigma/ /por.Tablica 1/.We wszystkich trzech przypadkach 
największe poszerzenia względne stwierdzono dla alifatycznych 
fragmentów cząsteczki.Dla stężeń BSA większych od 1.5 % w/v lub 
2.0 % w/v efekty te często były tak silne ,że prowadziły do 
zlania się przypisanych alifatycznym fragmentom cząsteczek Ugan¬ 
da /Tabela 1/. 

Analiza wyników świadczy ,że najsilniej poszerzyły się przy 
oddziaływaniach z albuminą metylenowe fragmenty cząsteczek aO w 
łańcuchach bocznych.,nieco słabsze jest poszerzenie fragmentów 
metinowych natomiast zdecydowanie najsłabsze poszerzenie wykazują 
protony aromatyczne. 

Szerokość linii M R jest związana z szybkością relaksacji 
poszczególych fragmentów cząsteczki,selektywny wzrost szerokości 
linii przy oddziaływaniach z białkiem dowodzi więc selektywnego 
zwiększenia czasów korelacji poszczególnych ugrupowań molekular¬ 
nych liganda. 

Zastosowanie do analizy zaobserwowanych efektów metody 
Jardetzky*ego (8)pozwala na podstawie zwiększonego efektu rela¬ 
ksacyjnego uważać,że łańcuch alkilowy misonidazolu stanowi pier¬ 
wotne centrum wiązania tego liganda do białka*Wydaje się,że 
oddziaływanie to może być czysto hydrofobowe,względnie prowadzić 
do tworzenia kompleksu mieszanego,w którym oddziaływanie hydro¬ 
fobowe wspomagane jest przez wiązanie wodorowe angażując grupę 
hydroksylową cząsteczki leków. 
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C«J«Lewaf TJPodoski 
Ins ty tu t P iryki Uniwersytetu Gdańskiego,ul.fl ita Stwosca 57, 
80-952 Gdansk 

Wprowadzenie 
W roku 197*1 Damadian £1J zaproponował zastosowanie metod? 

pomiaru oBasów protonowej re lakaaaj i magnetyoznej do różnico¬ 
wania normalnej i nowotworowej tkanki zwierzęce j . 

Badania wykonane w różnych laboratoriaoh dla wiał u t^pów 
tkanek f2-7J poewoli ł? na sfosmałowanie naatępając?on wnioa-
ków: / i / spowolniani* procesów protonowej r e l a k s a c j i magDotycz-
n«j j « s t ohaiakteryst^oiine dla wie lu typów tkanek nowotworo-
T»70łi,/ii/ wartośoi osaaów T1 i T2 w? kar u ją gcao*n? roersu t , 
/ i i i / wydłużanie osasów r e l a k s a o j i obserwuje s i ę również dla 
tkanek o innych, n i ż nowotworowe* smianaoh patologiezirych, 
/ i v / dla niektórych tkanek nie obserwuje s i ę spowolnienia pro¬ 
cesów r e l a k s a o j i jądrowej. 

Tak więc metoda pomiaru T^ i T2 mimo, że porwała różnicować 
w i e l e tkanek nowotworowych i normalnych nie j ea t jednoznaczna. 

Podejmowane są c i ą g l e poszukiwania innych fizyko-cłiemioz-
nyoh wielkoaoi lub funkcj i charakteryrująoyoh. różnice poaiędsy 
tksnkani normalnymi i objętymi procesem kaoerogenesy. .vykona-
s o niedxy innymi pomiary orasowyoh i temperaturowych ea leżnoś -
c i orasów r e l a k s a o j i dla tkanek normalnych i nowotworowych in 
v i t r o [8j • W pracy [8] pokąsano, że dla temperatur ? < I m a x 

/ ^ M x - temperatura 11 której osas re laksao j i T1 osiąga wartość 
maksymalną/ sa leżnośo i ta są sgodne % dwufrakcyjnym modelem 

wody w tkance. Dla O ^ o g g ^ B t ę p u j e a rybki i nieodwracalny 
spadek wartości o ras ów 1^ w funkcji csaau i temperatury / r y s . V 

Spadek ten może być twiąjeany 1 działaniem enzymów* Vv t e j 
pracy prsedatawioso wyniki badań majacyoh na ce lu określenie 
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ensyaów proteolitycznych na czasy protonowej ralakaaoji 
aagnatycsnaj I 2 w możliwie proatych układach biologicznych. 

Wyniki i dyskusja 
Subatratea było białko i żółtko świeżych jaj kursyoh, a 

ensyaaai, któryoh działalność katalitycsną badano były: pepsy¬ 
na/ 2,2-37,5 ag enzymu na 1 ml substrata/, trypayna/ 2,7-33,3 
mg/ml / i broaelina/ 2,0-24,0 mg/al / - preparaty handlowa. 

Po przyrządzeniu próbek o odpowiednia dla danej reakcji pH 
/ próbka subatratu do reakcji s pepsyną pH=2,1, trypsyną- pH= 
7,8, broaeliną- ptt=6,5/ i różnym stężeniu ensymu mierzono oza-
a? protonowej relaksacji spin-spin 3?2 dla temperatur 30-55 °C» 

C7kl pomiarowy trwał 12 godsin. Csasy relaksacji T2 okreś¬ 
lono śetodą Iłeibooma-Gilla na spektroaetrse aoaa spinowego 
prs7 osęatotliwośoi 25,6 MHz. 

Ha rysunkach 2 i 3 pokąsano przykładowe osaaowa zależności 
osasów relaksacji badanych próbak A l g / t / - ^zJ*f " ^2s/*f 
dla wybranyoh temperatur i stężeń enzymów* T2# i T ^ osnaosa-
ją odpowiednio wartości T2 dla próbak s enzymem i bes biokata-
l isatora. Dla wssystkioh prsedstawionyoh krzywych różnica AT2 
odpowiedzialna w głównej mierze sa reakcja enzymatyczne jest 
dodatnia i sośnie wraz s upływem czasu. W tabeli 1 pokąsano 
procentowy wzrost czasów relaksacji AXg/^a* d l a Udanych 
układ6*. Wartości Al^O?^ dla poazozególnych próbak zalezą 
od 8tężenia enzymu oraz rodzaju enzymu i aubstratu/ białko, 
żółtko/. Nia stwierdzono zmian wywołanych trypsyną dla próbak 
% białkiem kurzym. Białka jaja kurzego zawierają dwa składniki 
owomukoid i owoinhibitor, które są inhibitorami trypsyny w sto¬ 
sowanym zakresie temperatur i pH [9] » 

Gsasowa zależności AX9 opisują funkcja typut 

[i-axp/-|/J 
ś wyjątkien układu żółtko + bsoMlisa dla którago A2?2 = f / t / 
apełnia równania t 

f ] " / 2 / 

%6t 



tanu rthksoeji % f*tm 

fyi.2 Zohinoii a 5 od etosu dla białka z bromelmg 



1 3 4 S < 7 $ 9 -tO H 11 
Ay5.1 Zależność AĄ od czasu did żółtka z bromelinf 

-0,6 

tdHko* pepMjna 

Rys.* Pnyktodotezależności 
dla bo danych układów. 

i6k 



* dokładnością do okcło 5%. W równaniu 1 i 2 4 1 2 orna o ta 
ną oeaau relakaaoji apin-apin T2 wywołaną reakcją enBymatyoz-
ną / ma / , t-ojsaa / b. / , A-atała charakteryzująca AT2 dla t 
/ me / , f - a t a ł a osaaowa oharafcterysująoa aisybkość reakoji / h / , 
a-atała indukcji reakcji / h / . 

labela 1. Wtroat oeasów relaksacji dla próbek % 
w porównaniu s próbkami wEoroow7mi/ po 12 godsinach / . 

2JQ iTJ łŁO B 

pepajną 

żółtko s 
bromeliną 

żółtko s 

białko E 
bromeliną 

białko i 
pepajoą 

Stęże¬ 
nie 
ensymu 

mg/ml 
15,0 
37.5 
9,0 

24,0 

8,3 
22,2 

2,0 
3,8 

6,0 
10,0 

30°0 

6,7 
20,3 

88,0 
105,0 

62,9 
65,3 

14,0 
20,3 

38,0 
66,6 

37°C 

12,0 
23,1 

122,0 
122,0 

115,3 
101,8 

17,2 
25,5 

95,0 
168,0 

A Tg/Tg 
40°C 

14,0 
31,8 

127,0 
127,0 

128,3 
111,3 

20,7 
29,9 

57,1 
113,1 

45°0 

14,1 
31,2 

132,0 
132,0 

96,6 
84,7 

22,3 
33,5 

58,1 
112,9 

5O°0 

15,9 
29,2 

128,0 
128,0 

77,2 
69,1 

30,0 
44,0 

66,7 
85,7 

55°C 

14,2 
33,6 

124,0 
124,0 

95,1 
87,0 

36,5 
53,8 

43,7 
106,2 

Ha rjaunku 4 pokąsano prskładowe temperaturowe sależności 
dla w?branych stężeń, enzymów. W tabeli 2 aseatawiono wartos~ 

oi energii aktywacji obliosone t sależnośoi logT = t/fr/. 
Dla układa białko + bromeliną sależność logt = f/A/ wska-

saj« r»a nieliniową należność energii aktywacji od f. 
Heaaumająo, obserwowanego w pracy £8} nieodwracalnego wsro-

atu asybkości relakaaoji-nie można tłumaosyć działalnością 
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Tabela 2 

j subatrat 
i 
i 
i 

| żółtko ; 
1 białko 
• i 

!. Snergia 

i 

pepsyna 

20,4 
118,3 

aktjwaoai 1 L dla procesów 
ffa /U/mol / 

trypsyna 

29,5 

Z 

bronalina 
-

36,6 
Z 

enzymatycznych. 

Ipioaki 
1* Seakcje kataliłowane przez enzymy proteolityczne powoda ją 
spowolnienie prooeau protonowej xelaksaoji magnetyotne^ apin-
-apin w białka i żółtka ^aja kursego. 
2. Kieodwraoalny wssost temperaturowej sależnoóoi asybkośoi 
relakaaoji obserwowany w pracy [8] dla tkanek twiertęoyoh 
nie jeat spowodowany driałalnośoią ensynów proteolitycznyoh. 
3* WynnacJBona energia aktywacji reakcji enzymatyoEnyoh dla 
żółtka jaja kureego leży w przedziale 20,4-36,6 kJ/mol, a dla 
białka % pepsyną wynosi około 118 kJ/mol. 

Literatura 
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3/ W^.iiłołi,J.AJIaOredie /1974/,JJfatl. Cancer Ińst., £2 ,353; 
4/ J.G.Di«gel,MaC^>intar /1975/,Biopłiys.J,,1| ,855; 
5/ C.J.Lewa,A.Bąoskowaki /1976/,4ota pbya* poi., î O ,865; 
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7/ O.J.Lewa,A,Bao»kowaki/1977/,Ball. Cancer,64,37j 
8/ A.BąoBkowaki,C.J.Lewa,S.Łętowaki/1978/,materiały XI Ampere 
Congreaa,Tallinn/ w draka / ; : 

9/** Technologia jaj "praoa tbiorowa pod 3ed.A«Niewiarowiora, 
WHT, Warszawa 1970* 
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Badanie denaturacji białka metodą 
magnetycznej relaksacji jądrowej 

Barbara Blicharska, Marek Rydzy 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 

Badania procesu relaksacji w magnetycz¬ 
nym rezonansie jądrowym w wodnych roztworach białek prowa¬ 
dzone są już od kilkunastu lat /1-3/. Już w połowie lat 
sześćdziesiątych Hennel /1,2/ zaobserwował, iż czas relak¬ 
sacji spinowo-sieciowej T1 w roztworze białka termicznie 
zdenaturowanego jest krótszy od czasu relaksacji T-j 
w roztworze białka natywnego. W ostatnich latach Bradbury 
i King /4t5/ stwierdzilis. że w wyniku denaturaeji zmienia¬ 
ją się parametry niektórych linii magnetycznego rezonansu 
jądrowego w. widmie wysokiej zdolności rozdzielczej. Proces 
denaturacji białek był także badany przy użyciu spektro¬ 
skopii ramanowskiej /6/ oraz innych metod /7/. 

Celem niniejszej pracy jest wykazanie, 
iż pomiary zależności temperaturowej czasu relaksacji 
spinowo-sieciowej T1 dla protonów w wodnym roztworze białka 
w stanie natywnym, częściowo i całkowicie zdenaturowanym 
mogą stanowić metodę badania procesu termicznej denaturacji 
próbki. 

W niniejszej pracy jako przykład białka 



została wybrar-L albumina * białka jaja kurzego. 

Eksperyment 
Pomiary czasu relaksacji !T1 dla protonów 

w wodnych roztworach albuminy zostały wykonane przy często¬ 
tliwości rezonansowej 26.0MHz na spektrometrze echa spino¬ 
wego skonstruowanym w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie. 
Czas relaksacji T1 był mierzony metodą ciągu trzech impulsów 
180° - 90° - 180°, w zakresie temperatur od -5°C do 110°C. 

Próbki przygotowywano przez rozpuszcze¬ 
nie liofilisowanej albuminy z białka jaja kurzego w dwukrot¬ 
nie destylowanej wodzie. Pomiary wykonano na próbkach o 
trzech następujących stężeniach /wagowych/ białka* 7.4%, 
10.3* i 12.0%. 

Temperaturę próbki stabilizowano stabi¬ 
lizatorem temperatury typu 650 /Unipan/. 

Wyniki i dyskusja 
Zależność temperaturowa czasu relaksacji 

I.j protonów dla próbek o trzech różnych koncentracjach 
białka w wodzie została pokazana na Rys.1. 

Pomiary zostały wykonane według następu¬ 
jącej procedury: 

1. próbkę Btopniowo ogrzewano od temperatury najniższej 
do najwyższej 

2. następnie próbkę ochładzano aż do temperatury naj¬ 
niższej /jak to wskazują strzałki na Rys.1./. 

Zgodnie z wcześniejszymi badaniami 
procesu relaksacji jądrowej w wodnych roztworach białek 



/o małej koncentracji/,odwrotność czasu relaksacji IJT 
spełnia następujące równanie /1,2/: 

+ kc /1/ 

gdzie T- jest czasem relaksacji dla czystej wody /rozpu¬ 
szczalnika/, c jest stężeniem białka, natomiast wielkość k 
jest proporcjonalna do współczynnika relaksacji protonów 
na powierzchni białka. 

Wyliczone z wykorzystaniem powyższego 
wzoru oraz znalezionych eksperymentalnie wielkości T-j i T-,w 
wartości k zostały przedstawione na Rys.2. 

Ze sposobu, w jaki k zależy od T wynika, 
iż funkcyjną zależność k/T/ należy rozpatrywać osobno 
w trzech obszarach, odtąd nazwanych regionami: 
jW Region niskotemperaturowy /-5° do 45°C/f gdzie zależ¬ 
ność logk w funkcji ijt jest liniowa. Obliczone na tej podsta¬ 
wie wartości energii aktywacji wynoszą: E • 16.4, 19.4, 
14»9 agi dla roztworów o koncentracji albur-iny równej 
odpowiednio 7.4%,10.3% i 12.0%. 
2. Region, w którym następuje proces termicznej denaturecji 
białka, obejmujący przedział temperatur od około 45 C do 75°C. 
W tym zakresie temperatur logk jest malejącą funkcją tp . 

Zostało stwierdzone eksperymentalnie, 
iż po czasie krótszym od 2 godzin w dowolnej temperaturze 
w tym zakresie proces denaturacji osiąga stan równowagi. 
Dalsza inkubacja próbki w danej temperaturze /rzędu 4 godz./ 
nie powodowała zmian czasu T... Wartości T oraz k przedsta-
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wionę na Rys*1 i 2 są wielkościami znalezionymi po osiąg- • 
nięciu przez próbkę stanu równowagi. 

Bależy podkreślić, iż wartości.czasu 
relaksacji T1 w tym regionie zależą od termicznej historii 
próbki* Zostało stwierdzone, ii obniżając temperaturę pfrzed 
osiągnięćiea 75°C tj. np. począwszy od 55°C, otrzymujemy 
wartości J.J snacznia różniące się od odpowiednich wartości 
znalezionych, podczas grzania próbki /Rys.ib/* Hależy spo¬ 
dziewać się, iż te nieodwracalns zmiany T^ są wynikiem 
nieodwracalnych procesów zachodzących podczas termicznej 
denaturacji białka. 
3.* PO osiągnięciu stanu równowagi w temperaturze rzędu 
75°0 dalsze zmiany T.,* funkcji temperatury są odwracalne, 
tj, T1 nie zależy od kierunku zmian temperatury* 

Ba podstawie analizy zależności przed¬ 
stawionej na Rys*2b należy uważać, iż cały zakres temperatur 
może byó podzielony na dwa przedziały. Zarówno powyżej, jak 
i poniżej temperatury 55°C logie zależy liniowo od | , co 
daje energie aktywacji E - 9*3 ggj i E « 3*8 jfe w tem¬ 
peraturach niższych i wyższych od 55°C odpowiednio /dla 
próbki o stężeniu albuminy 10.3%/. 

W granicach błędu eksperymentalnego 
/mniejszego niż 3%/ nie zauważono odstępstw od eksponencjal 
ńego odrostu magnetyzacji do stanu równowagi. 

Wyjaśnić to można zakładając szybką 
wymianę chemiczną protonów pomiędzy wodą i białkiem oraz 
dyfuzję spinową wewnątrz molekuły białka /8/« 

m 



V przypadku częściowej denaturacji pewna 
część •* molekuł białka znajduje się w stanie zdeneturo-
wanym, podczas gdy pozostała część 1 - * pozostaje w 
stanie natywnyjn. Jeśli wymiana protonów oraz dyfuzja spinowa 
84 wystarczająco szybkie, można napisać: 

k - «t kfl + /1 
gdzie k. i k_ są współczynnikami relaksacji dla białka zde-
naturowanego i natywnego, a ot może być nazwane współczynni¬ 
kiem denaturaeji. Przyjęto,iż k w regionie 2 można obliczyć 
poprzez liniową ekstrapolację wartości logk z pierwszego reg¬ 
ionu, i 
nie 3* 
ionu, natomiast wartości k. odpowiadają wartością k w regio-

Ostatecznie, wykorzystując powyższy wzór 
obliczpno zależność temperaturową współczynnika denaturacji 
tt , co zostało przedstawione na Rys*3* 

Autorzy planują zastosowanie przedstawionej 
wyżej metody do badania procesu denaturacji innych roztworów 
białek / w funkcji temperatury i pH/. 
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Rys.l. Zalotność towporaturowa osasu rolaksaoji T. protonów 
w wodnjrob rostworaeb albuainy dla naatępająoyob kon-
owtraej l blałkat 7.4* (*), 10.3* (b), 12.0* io), 
•ras osa* r«laktacji T lw csy»tej wody (rospnazocalnik) 
Strzałki wskasoją klorunok svlan U«por«iury. 

O- białko w formi* natywnoj, 
• , A - białko w fonalo oz«iolow«J dtnaturaoji, 

• - białko aakcyBalnlo sdonatnroiyano, 
, A - osy* ta woda. 
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Ry«.3. Zależność temperaturowa współczynnika denaturacji 
dla wodnego roztworu albuminy o koncentracji: 7.4% /O/, 
10.3% /#/, 1*.O* /•/. 
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Badanie denaturacji białek w ebecnefci ••esnika 
meteta, magnetycznej relaksacji jadrevej 

A«Batke, J.S.Blicharski, W.Neael, ŁBydzy 
Zakład Badiespektreslcepii Imstytutu Fizyki UJ, traków 

Prewadzene ed kilkunaatu lat badania 
preeeau relaksacji w wednych raztwarach białek metadaai 
tycxneg* vzmmaaa jairaweg* /1,2,3/ wykazały, f w zdenato-
rawany» białku czas relaksacji spinewe-eieciewej 1^ aratenów 
jeat krótszy nit w białku natywnya /I,2/. 1 arecesie denatu-
racji zmieniają sip równieł parametry niektórych linii 
magnetyezaege rezeaanau jądrewege w widmiw wysekiej zdalnaici 
rezdzielczej /4,5/» Wstępne badaaia magnetycznej relaksacji 
jadrewaj pedczas precesu termicznej denaturacji albuminy jaja 
zastały wykenane w Zakładzie Badiespektreskepii Instytutu 
Fizyki UJ w Krakewie w raku ubiegłym /6/ i rezwinifte w kalej-
mych pracach A}8/» 

Celem niniejszej pracy jest zbadanie 
przebiegu denafturacji termicznej wednege reztweru albuminy 
jaja v ebecnosci mącznika. 

Przygetewanie próbek i-ekaperyment* 

Próbki przygetewame były z liefilizewanej* 



suchej albuminy jaja, rozpuszczonej w dwukrotnie destylo¬ 
wanej i demonizowanej wodzie. Osobno sporządzony był 
roztwór krystalicznego Bocznika w tej samej wodzie. Próbki 
otrzymywano przez zmieszanie w odpowiednich proporcjach 
obu roztworów, a następnie zatapiano. 

Pomiary czasu relaksacji spinewe-
sieciowej T. dla protonów wykonano metodą ciągu impulsów 
Carra-Purcella JT — IL m~ ff na spektrometrze echa spino¬ 
wego zbudowanym przez Grupę Echa Spinowego IFJ w Krakowie. 
Spektrometr ten pracuje przy częstotliwości rezonansu 26 lL,-'.z. 

Przeprowadzono pomiary zależności czasu 
relaksacji T. dla protonów w zależności od stężenia mocznika 
dla próbek o koncentracji białka c = 6.096 /wagowo/ w tempe¬ 
raturze t = 20*C i dla próbek zawierających tylko wodny 
roztwór mocznika w t = 25*C. Zbadana przebieg zależności 
temperaturowej czasu relaksacji T« dla protonów dwu roztwo¬ 
rów wodnych zawierających białko i mocznik o stężeniach odpo¬ 
wiednio 7.4* i 10.3% /próbka 1/ oraz 7.3% i 5.1% /próbka 11/ 
w zakresie temperatur od 0*C do 110*C. Odstępy czasowe 
pomiędzy pomiarami po zmianie temperatury były rzędu godziny, 
co pozwalał* na założenie, że denatur 7ja osiągnęła ustalony w 
łanej tem»eraturze/8,9/. Zmierzono również T, dla roztworu 
mocznika o stężeniu 10*3$ w zakresie temperatur od 10*C do 
60*C i dla roztworu mocznika * stężeniu 4.9% «d 0*C do 85*C. 
Wyniki i interpretacja. 

Sprawdzone ekspenencjalnesć odrostu -%agne-
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tyzacji /rya.1/, ce pezwala na załezenie szybkiej wysiany 
pretenewej /fO/ i przyjęcie, że ebserwewany czas relaksacji 
Tj jest uśrednianym czasea relaksacji spinów pretenów wedy 
związanej, z białkiem i pretenów rozpuszczalnika. 

Stwierdzane, że czas relaksacji T. nie 
zależy w wideczny spesób ed stężenia aecznika w reztwerze 
/rye.2/» 

Ha rysunkaeh 3 i 4 przedstawiane zaleź-
neić czasu relaksacji T1 dla próbki I /a stężeniu aecznika 
10.3* i białka 7.456 /, dla próbki II /a stężeniach edpewied-
nie 5.1% i 7.3* /, eraz dla próbek mącznika a stężeniach 
10.3% i 4.9%. Dla próbek £ i II peaiary wykenane ce 5 C ed 
0*C de 110*C, a następnie schładzana je, wykenując analogi¬ 
czne peaiary. dedatkawa badane próbki a tych samych stęże¬ 
niach schładzając je już pe esiągnieciu teaperatury 75*C, 
a wife wtedy, gdy były w stanie aaksyaalnej agregacji. 

Przy niskich stężeniach raztwerów białek 
szybkeić* relaksacji spinawe-sieciewej pretenów mężna wyrazić 
wżerem /1,2/ 

gdzie T.R jest czasea relaksacji spinewe-sieciewej dla 
czystege razpuszczalnika /wednege reztweru aecznika/, zaś 
współczynnik k jest prepercjenalny da szybkeńci relaksacji 
pretłinów na pawierzchni białka» 

Rysunki 5 i 6 przedstawiają zależneść 
k ad edwretneści teaperatury bezwzględnej* Ogólnie przebieg 
taj zaleineści ae*na podzielić na 6 etapów: 



-A 

O A Ł t[«t) 
Ryt, 1. zalana avplltody sygnału łcha spinoavgo w sal«łnośoi 

«d osata t (edfltępa osa*ow«c» poal«dsy ^ 
f 

Sya. 2. Xal«Jn»i*6 osasa r«lakaaoji ± 
dla r*st«»rów vcdayoa 
a/ b«m albTKlay (tcaparatara 25°C) 
b/ a albmlaą «* (Uaparatora 20°C) 

od stoical a ••osnika 
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Bya. 3. Zal«fft«tt t«»p»r»t«ro»e OMIS r«laka«ojl tA dla 
rosi«*r« albnalay Jaja • •t«**ni« T.4% 

oeiBlka o •!§*•«!• 10*3% 
O- •gr%9mamf próbki 
• - •kł*ds«KL* próbki 
A* ohłwłMBl* próbki « stani* Mduyaalaaj 
• - M«nlk 10.3% 
O- Monik 4 .H 
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Rys. 4. Sal«*no«ó t*aparatar««a OSMO r«l«ks«ojl T± dla 
woia»g* m t i t n albHBlay Jaja o •t«**nla 7.3% 
m •bsonotfei Mosalka • at«««nla 5.1* 

O - •grs*«a«la próbki 
•- ehlsdsami* próbki 
A- ebładsani* próbki • ataala aakayaaliiaj agragaojl 
•- ••osalk 10.3* 
O - ••osaik 4,0* 
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Ry«. 6, Zalmtnoió temperaturowa k dla wodnego roztworu 
albualny Jaja o stęsenlu T.3% w obeenotfel aoesnlka 
o •t«xenl« 5*1% 
O - ogrzewanie próbki 
# - obłodzenle próbki 
Ĵ - chłodzenie próbki w atanle aaksyBalnej agregacji 



'1. Obszar ad O*C de 30*C, w którya warteści k dla białka 
w abecneóci mącznika są zbliżane d« warteści k dla białka 
natywnege /bez łącznika/. Zależneść legk/^pV aa charakter 
liniewy. Z nachylenia prestej aeżna wyznaczyć warteóć energii 
aktywacji /z błedea ekełe 1056 /. Ola próbki I wynesi «na 

|^., dla »róbki II Ł ^ = 15.1 

2. Obszar czećciewej denaturacji, ad 30*C da 50*C, gdzia 
zależnaść lagk/ ̂ v aa dalej charakter linieiqy, lecz z inną, 
wyraźnie niższą niż pe»rzednie energią aktywacji S* - T1.5 

3. fbszar, w któryś następuje agregacja białka, ad 30 Q da 
85*C, gdzie zależność ta przestaje być liniawa. 

4* Obszar białka zdenaturewanege ulegającega czeóciawej frag-
aeńtacji /razerwanie części wiązań/, ad 85*C da 110*c. |*races 
przebiega tu znów prastaliniawa, z bardza dużymi energiami 
aktywacji 1^ = 99»6 ^ j - , Bjj * 82#0 ~ j , które są wyższe 
niż energie wiązań wederewych, a niższe ad energii wiązań 
peptydewych*. 

5. Obszar biał)'-.••: achładzanega w stanie częściowej fragnen-
tacji,«d 110*C da 0*C, gdzie praces dalej przebiega prasta-
liniawa z energiaai aktywacji ij = 20»4 g ^ •* EJJ = 16#3 

6, Obszar białka aaksyaalhie zagr«g»waneg», ad 75*C da 50*0, 
a liniewya eharakterza zale^inaćci legk/^s^v i energiach 
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kJ • -o _ i c k«J 

Założono,, iż wielkość k jest suną ważoną 
wartości k Q dla białka niezdenaturowanego termicznie, k^ dla 
białka zdenaturewanege /zagregowanego/ i k_ dla białka po 
csećeitwej denaturacji. Dla szybkiej wymiany miedzy stanani 
mmay k = /I 

k = /1 
- 5ysunki 7,8,9 i 10 przedstawiają zależności 

temperaturowe «c/czynnika termicznej denaturacji białka w obec¬ 
ności mocznika/ i^/czynnika fragmentacji/ w obu próbkach, 
wyliczone w pparciu o dane eksperymentalne. Czynnik denaturacji 
termicznej <C w obecności mocznika wykazuje nieco inny charakter 
zależności temperaturowej niż w czystya białku. 

Dokładne zbadanie zależności temperaturowych 
czynnikdwaCi/)będzie przedmiotem dalszych prac. 
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BADANIE DYNAMIKI MOLEKULARNE? MOLEKUŁ WOOY W LIOTROPOWYCH 
STRUKTURACH MEZOMORPZCZNYCH 

K.Olazewaki, N.Plślewaki 
Instytut Fizyki Molekularnej PAN,Poznań,Smoluchewekiego 17/19 
Wstęp. 

W ostatnich latach zaobserwować aożns wzrost zsintsrssowania 
badanlaai układów aodślowych błon biologicznych formowanych 
z Hotropowych clskłych kryształów. Istnieje już pewna ilość 
prac dotycząca zagadnienia ruchów molekularnych lipidów,stosun¬ 
kowo Mniejsza wagę poświęca się natomiast badaniom ruchów 
drugiego składnika struktury mezomorficznsj' tj.wodyrwydaje się 
jednak, że z uwagi na ścisła wzajemna zależność ruchu lipidów 
i ruchu molekuł wody podjęcie badań molekuł wody pozwoli w 
sposób bardziej kompleksowy rozpatrzyć zagadnienie dynamiki 
molekularnej ciekłych kryształów Hotropowych. W przedstawio¬ 
nej pracy jako metody badawczej użyto pomiarów współczynników 
saaodyfuzji oraz czasów relaksacji w funkcji temperatury. 

Ciekłe kryształy liotropowe 
Struktury mezomorficzne zwane liotropowymi ciekłymi 

kryształami składają się z dwu lub więcej składników.Podstawowy-
ml substancjami składowymi eę długie molekuły lipidów a»f if iło¬ 
wych składające aię z łańcucha hydrofobowego zakończonego hydro 
filowę grupę polarne oraz woda. Typowymi ciekłymi kryształami 
liotropowymi sa wodns roztwory soli potasu wyższych kwasów 
tłuszczowych o sumarycznym wzorzs c n H2n+i C 0 0 K* C z C 8 C hydrofo¬ 
bowe lipidu tworzy łańcuch alkilowy, grupę polarne jest 
natomiast grupy karboksylowa zakończona atomem potasu. W 
zależności od stężania i temperatury niektóre sols kwasów tłu- \ 
szczowych tworzę rozmaitego typu struktury, których parametry 
znane sę z badań mikroskopowych i rentgsnowskich [1-53.Typowy 
diagram fazowy przsdstawiono na Rys.l. Poniżej krzywej Tc 
substancja znajduje alę w fazie żelu lub dała atałego.Powyżej 
krzywej T. ruch teralczny niszczy wszelkie uporządkowania.W 
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aezofazle /w fazie ciekłokryetalicznej/, w zależności od stęża¬ 
nia letniej* trzy fazy ••zoaorflczns tlaaalarna, izotropowa 
kubiczne i heksagonalna* Przejście z aezofazy do fazy lzotropor 
nago roztworu alce la mego odbywa się przaz niezdefiniowana, 
fazę przejściowa. 
Materiały i aetody 

W pracy badano struktury aezoaorficzne utworzona przez 
sols potssu kwasu laurynowego 1 pelaitynowego /n« li i n» 15 / 
w dwóch stężeniach t 70% laurynianu /palaitynianu/ i 30% wody 
oraz 30% laurynianu /palaitynianu/ 1 70% wody. 

400 

ROZTWÓR 
MICELARNY 

_L I 
0 20 40 60 80 100 

STĘŻENIE WAGOWE WODY C7.3 

R y e . l . Oiagraa fazowy układu p a a i t y n l a n potaau-woda. 
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Pozwoliło to uzyekać w odpowładnich taaparaturach struktury 
faz typu laaelarnego 1 hekeagonalnego. 
Do badań użyto kwaau laurynowago f-ay Hopkin and Williaae Ltd. 
oraz palmitynowego f-ay International Enzyaas Ltd. Podgrzane 
i rozpuazczona w atanolu kwaay neutralizowano wodnya roztwo-
raa wodorotlenku potaau w etoaunku stechioaetrycznya, a 
następnie auazono w teaparaturze 50°C do stałej aaay. 
Roztwory przygotowywano aieszajac aola kwasów tłuazczowych 
z dwukrotnie destylowana woda. przy użyciu aetody Mieszania 
ultradźwiękowego zapewniającej uzyskanie próbek o Jednorodnie 
rozłożonych w całej objętości aolekułach wody. Do poaiarów 
używano wyłącznie próbek świeżych, których stężania kontrolowa¬ 
no aetoda ważenia. 
Poalar wapółczynników aaaodyfuzji molekuł wody wykonano metoda 
iapulaowago gradientu pola [6] przy użyciu epektroaetru OKOP-3 
£7} wyposażonego w układ wytwarzający iapulaowo gradient pola 
aagnatycznago £8,9]. Wartość współczynników sanodyfuzji odczyty 
weno z zależności logarytau aaplitudy sygnału echa spinowego 
od czasu trwania iapulau gradientowego wg zależności [6]: 

gdzie A(OJ- oznacza aaksyaalna. aaplitudę aygnału awobodnaj 
praceaji, A (2T) - amplitudę aygnału echa spinowego, X — 
odatęp aiędzy iapulaaal, ^ 1 1T , V- współczynnik aagna 
togiryczny, D - współczynnik aaaodyfuzji. (T~ czas trwania 
iapulau gradientowego, A — odatęp Między iapulaaal gradiantowy-
al , G — wartość gradientu pola. W ekeperyaancle etoaowano 
cT "10 , A "10 , G "96 Gs*ca • Zależność logarytau 

aaplitudy echa od czaau trwania iapulsu gradientowego była 
w całya zakraala atoaowanych liniowa, co oznacza,że w bada-
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riych próbkach nie występował* zjawisko dyfuzji ograniczonej 
[103. 
Czasy relaksacji spin-siatka T } Mierzono przy użyciu spektro-
aatru SXP-4-100 Brukar stosujęc aetodę odroatu aagnetyzacji 
^..X-\ . 2 uwagi na występowania w sygnala ewobodnej 

preceeji także szybko zanikajęcej składowej pochodzącej od 
protonów lipidów próbkowania sygnału wykonywano po czaala 
dłuższy* od czaau zaniku pierwszej składowej. 
Wyniki i dyekueja 

Faza Laaalarna 
wyniki poaiarów współczynników ssaodyfuzji i czasów 

relaksacji J^ w funkcji teaparatury przedstawiają Rys.2-3. 
Zbliżone energie aktywacji uzyskane z poaiarów dyfuzji 1 
relaksacji potwierdzaj* przypuszczania, że procaa ralakaacjl 
protonów wody w fazie aezonorflcznej kontrolowany Jaat całkowi¬ 
cie przez tranalacyjns dyfuzję aolakuł wedy [li]. Przy przej-
-ściu z fazy żalu 6 do fazy aezoaorficznej L zaobaarwowano 
nieznaczny zalane nachylenia krzywej przedstawiającej teapara* 
turowa zależność wapółczynników saaodyfuzji aolakuł wody. 
Fakt tan wiąże się najprawdopodobniej.ze zalana frakcji wody 
zasocjowanej na grupie polarnej lub /i/ z obserwowane przez 
Robertsa [12] zmianę energii aktywacji dla proceeu dyfuzji 
lipidów przy przejsCiu faza żelu-faza laaelarna. Powoduje to 
zalane wkładu do współczynnika saaodyfuzji pochodzęcego od 
wody zwięzanej z grupę polarne. Efekt zalany nachylenia krzywej 
przy przejściu faza żelu-faza aezoaorficzna jest znacznie bar¬ 
dziej widoczny w zależności taaparaturowej czasów relaksacji 
spin-siatka T*» 

Faza heksagonalna. 
Wyniki badań fazy hakaagonalenj H przedstawiaję Rys.4-5. 

Podobnis jak poprzednio zaobaarwowano również niewielkę 
zaianę energii aktywacji dla procesu dyfuzji przy przejściu z 
fazy żalu 6 do aezofazy. W wysokich tsaparaturach przy 
zbliżaniu się do fazy izotropowego roztworu aicęlarnego 
atwierdzono znaczny apadek wartości współczynnika aaaodyfuzji. 
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Tabela 1. 

Próbka 

laurynlan potaau 
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Efekt ten jeet przypuszczalni* zwlfzany ze zalana frakcji 
aolakuł wody zaaocjowanych na grupach polarnych lipidów. Jak 
wynika z piać Bllnca 1 wapółpracowników [li,13] w fazie 
izotropowej ruch aolakuł wody jaat całkowici* kontrolowany 
przez ruch lipidów. ,tj. aaay wtanczaa do czyniania z ruchaa 
•icali z całkowicla zasocjowanyal na nich aolakułaai wody. 
Bardziej wyraźna zaiany anargli aktywacji przy przejściu 
faza.żalu G - faza heksagonalna H oraz faza hekeegonalna H • 
faza przejściowa do fazy izotropowej FP zaobaarowano w zale¬ 
żności taaparaturowaj czaaów relaksacji epin-elatka T . 

Podauaowania 
Wykonane poalary potwierdzają letnianie silnej korelacji 

poaiedzy ruchaa aolakuł wody 1 ruchaa lipidów. Uzyakane 
wartości współczynników saaodyfuzji 1 czaaów relaksacji Tj 
aolakuł wody sa zbliżone do zalerzonych w podobnych układach. 
/Tabela 1/. 
Teaperatury przejść fazowych wyznaczone z eksperymentu a« dość 
zgodne z wynikaai badań optycznych 1 rentgenowskich.Ola uzyska¬ 
nia pełniejszych danych eksperymentalnych oraz ilościowego opiau 
zjawiaka prowadzone at dalaze badania* Autorzy bardzo serdecznie 
dziękuje prof.dr hab.O.Stenkowekieau za czeeta dyskusje w tra¬ 
kcie wykonywania taj pracy. Badania były finansowane z funduszu 
problaau MR-1-9, 
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ZASTOSOWANIE POMIAEOf HBLAKSACJI DIELEKTRYCZNEJ I JĄDBOWBJ 
DO WYZNACZANIA. ANIZOTROPII BBOEISITACJI KOLEKCLAHNEJ 

f CIEKŁYM. C 

E. Huk, A. Kocot 
Instytut Pizyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 

Reorientacja molekularna w ciekłym CH_J badana była bardzo 
intensywnie na początku lat siedemdziesiątych! głównie przy 
użyciu NUR i rozpraszania ramanowakiego. Wyczerpujące dane li¬ 
teraturowe na ten temat można znaleźć w pracy Campbella et al/l/. 

Pomiary relaksacji dielektrycznej zostały użyte do badania 
reorientacji w CH J tylko przez Gillena et al /3/ i to w spo¬ 
sób bardzo ograniczony.Autorzy ci bowiem,do znalezienia Dx i Ą 
wykorzystali czasy relaksacji jądrowej na deuterze, pomiar 
relaksacji dielektrycznej w jednej temperaturze i entalpię 
aktywacji z pomiarów lepkości. 

Celem naszej pracy jest konsekwentne wykorzystanie pomiarów 
relaksacji dielektrycznej, wykonanych w naszym laboratorium, 
oraz literaturowych czasów relaksacji jądrowej na deuterze /3/ 
do zbadania reorientacji CH_J w zakresie temperatur 223 K 
do 303 K. 

Dla wyznaczenia czasu relaksacji dielektrycznej zmierzone 
zostały, metodą opisaną w /2/,część rzeczywista g'i urojona £* 
przenikalności dielektrycznej przy dwu częstościach 9.54 GHz 
i 26.5 GHz, oraz statyczna przenikalność dielektryczna 
ciekłego GEJ!, 

Z uwagi na symetryczne położenie trwałego momentu dipolo¬ 
wego w molekule CELJ można się było z góry spodziewać typowo 
debajowakiej zależności między £*i £*w zakresie dostatecznie 
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niskich częstości A A Rzeczywiście wyniki potwierdzają t-; za¬ 
leżność. Obliczone na tej podstawie w standartowy sposób czasy 
relaksacji dielektrycznej T podane są w tabeli /1/. Oszacowany 
względny błąd ich wyznaczenia nie przekracza 10 %, 

Ze względu na położenie trwałego dipola na osi molekuły 
CHJ, mikroskopowy czas wyznaczony z danych dielektrycznych 
jest zgodnie z klasyfikacją tensorów sferycznych czasem*/0/5/, 
i charakteryzuje on po prostu reorientację osi symetrii molekuły. 
Jak wiadomo,dla cieczy czasy Korelacji momentu pędu są na ogół 
wystarczająco krótkie aby z relacji Hubbarda otrzyiuać związek 

Do interpretacji wyników użyty został tzw "friction model" 
reorientacji molekularnej w przybliżeniu drugiej Kumulaaty /6/. 
Dla molekuł o symetrii osiowej zredukowany czas korelacji zwią¬ 
zany ze sferycznym tensorem /l,m/,Tj,/n wyraża sit następująco 

są funkcjami korelacji dla prostopadłej Cjj.i równoległej CJ\\ 
składowej prędkości kątowej. Czas zredukowany liczony tm jest 
w jednostkach ( /L-Tj laJ-JJP^ odpowiednimi składowymi tensora 
momentu bezwładności. 

Jeśli zredukowany czas korelacji Tj. dlafiJtL speinia 
nierówność T j * ^ f a 



gdzie jf jest tzw niepełną funkcją gamma /7/t a J 
Jeśli reorientację dookoła osi symetri traktować również w przy¬ 
bliżeniu dyfuzyjnym to z ( 2 ) wynika 

-1 
Natomiast gdy ^ m T • # a,nT,i*/^1 to dla m 

Wynik ten różni się od analogicznego rezultatu Woesnera et eJ/8/ 
o czynnik 2. len ostatni zaś można otrzymać wprost z (i) kładąc 
±J$=i1, co odpowiada rotacji swobodnej wokół osi symetrii mole-
ku£y. Przyczyną znalezionej różnicy jest brak jednostajnej 
ciągłości przy przechodzeniu od-fB(t) przy T ^ o o d o ^(t^la^ 

Biorąc pod uwagę geometrię molekuły CD_J czas korelacji 
otrzymany z pomiarów relaksacji dielektrycznej 

a czas korelacji otrzymany z pomiarów relaksacji jądrowej 
na deuterze ̂ *2(e') w Przybliżeniu dyfuzyjnym /2/ 

l ^ (.) 
gdzie; U-to k ą C O-D-J równy 107.6° /lub 111.4°/1/./. 
Czasy Tj, i T|| wyznaczone z danych eksperymentalnych, za pomocą 
wzorów (4) i (6) przedstawione są na rys.1. Zgadzają aięę one 
dobrze ż Bx i 3>tt w/2/. 
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Bys.t Czasy t± i T | « funkcji temperatury, • -
ł -TJJ dla kąta C-D-J 107.6°, A -T„ dla kąta C-D-J 111.4° 

Z drugiej strony korzystając z (4) i dielektrycznych danych 
eksperymentalnych można za pomocą (ójwyznaczyć 1}(e0i porównać 
rezultat z doświadczalnymi Tjf(60z magnetycznego rezonansu /tabelal/ 

T a to e. 1 a 1 

222 

243 
273 
293 

/*10 s/ 
0.910 
0.650 
0.487 
0.396 

W 

223 
243 
273 
293 

1*(e3 (4.6) 
0-^107.6° 

0.778 
0.604 
0.475 
0.411 

1^*111.4 
0.652 
0.528 
0.433 
0.386 

T,oexp 

11.3 
8.1 

5.5 
4.2 
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Tabela ta wyraźnie wskazuje na to że w miarę wzrostu temperatury 
reorientacji 03X, odpowiada coraz dłuższy cgasTadaleko odbiegają¬ 
cy od wartości dla ruchu dyfuzyjnego. Nigdy jednak w cieczy nie 
będzie to rotacja swobodna* 

Wniosek powyższy w pełni potwierdzają dane experymentalne 
z pracy Campbella et al /1/. Bamanowskie czasy korelacji %IQ 
wyznaczone tam dla temperatur od 273 K do 363 K i ciśnień 
od 1 do 2500 atm podstawione do zależności (6) dają wyniki 
identyczne w granicach błędu z Ti[et) zmierzonym na deuterze. 
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BADANIA ANIZOTROPII REORIENTACJI MOLEKULARNEJ W CIECZACH 

G.z. Lewa, O. Lewandowska, St. liptowski 
Instytut Pizyki Uniwersytetu Gdańskiego 

Wprowadzenie 

Qd kilku lat prowadzone są szerokie badania anizo¬ 
tropii ruchu rotacyjnego molekuł w fazie ciekłej. 

W literaturze podano różne propozycje powiązania ruchu 
rotacyjnego z translacją molekuł Ei»2,jj] oraz anizotropii 
reorientacji molekuł z makroskopowymi procesami transportu 
w cieczach. Propozycje te bazują głównie na obserwowanych 
odstępstwach wielkości makroskopowych termicznie aktywowanych 
od zależności typu arheniusowskiego /lepkość* ^ , współczyn¬ 
nik autodyfuzji D, czasy relaksacji jądrowych itp/. Podano 
różne propozycje kryteriów rozdziału zależności arheniusow-
skiej od "niearheniusowskiej*1, jak również propozycje mate¬ 
matycznego opisu eksperymentalnie obserwowanych temperatu¬ 
rowych zależności wielkości charakteryzujących, ruch rotacyj¬ 
ny i translacyjny molekuł cieczy. 

Jednakże w nielicznych doniesieniach literaturowych 
Cf-fj stwierdzono istnienie dla kilku cieczy podobszarów 
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temperaturowych, w których podane wyżej wielkości wykazują 
tylko charakter arheciusowski w całym przedziale ciekłości. 
W większości przypadków autorzy nie dyskutują bliżej obser¬ 
wowanych zależności. 

Jurga 5jT] oraz Pająk i in. [5* i} wiąże obserwowane 
temperatury przejść pomiędzy podobażarami arheniusowskimi 
na temperaturowych zależnościach procesu relaksacji z elek¬ 
trycznym oddziaływaniem dipolowym molekuł. 

Wcześniejsze prace autorów [7-9J potwierdziły istnie¬ 
nie charakterystycznych punktów /temperatury Sj/ na tempe¬ 
raturowych zależnościach lepkości ścinającej V i przesu¬ 
nięcia chemicznego O A O dla metylopochodnych benzenu i pi¬ 
rydyny. 

W tym komunikacie podjęto próbę powiązania ilości pod-
obszarów ze strukturą molekuł cieczy. 

Wyniki i ich dyskusja 

Wykonano pomiary temperaturowych zależności lepkości 
ścinającej i przesunięcia chemicznego dla jedno- i dwu-
metylo pochodnych benzenu i pirydyny zebranych w tabeli I. 
Ciecze były oczyszczone chemicznie i odgazowywane. Odgazo-
wanie przeprowadzono metodą próżniową {jl "Q . 

W pracy Lewandowskiej i in. C?3 pokazano, że dla tych 
cieczy lepkość i przesunięcie chemiczne wskazują na istnie¬ 
nie charakterystycznych, dla każdej z cieczy temperatur 
przejść Ti. W obszarach między temperaturami przejść obser-
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wowano zależności typu arheniusowskiego we wszystkich przy¬ 
padkach. Przykładowe zależności prezentowano podczas ubiegło¬ 
rocznego seminarium oraz w pracach fy,8J• Stwierdzono rów¬ 
nież istotny wpływ zanieczyszczeń gazowych na charakter za¬ 
leżności V * f(T) szczególnie w obszarze wysokotemperatu¬ 
rowym; m.in. już nieznaczne zagazowanie cieczy powoduje 
zmniejszenie liczby podobszarów ujawniających sio na tsj za¬ 
leżności. 

Dla badanych grup cieczy nie stwierdzono tak silnego 
wpływu rozpuszczanych gazów na temperaturowe zależności 
przesunięcia chemicznego A O Cjl oj • 

Wynika stąd, że domieszki gazowe wpływają silniej na 
translacjf niż reorientację molekuł cieczy. Ujawnienie pod¬ 
obszarów zależy od stopnia czystości cieczy oraz czułości 
stosowanej metody badań. 

W tabeli I zestawiono badane metylo pochodne benzenu 
i pirydyny w funkcji liczby obserwowanych podobszarów tem¬ 
peraturowych na zależnościach t) = f(l) , A O = f (i) oraz 
wartości elektrycznych momentów dipolowych i stosunki momen¬ 
tów bezwładności molekuł względem osi głównych leżących w 
płaszczyźnie pierścienia aromatycznego. 

W tabeli tej nie widać wyraźnej relacji pomiędzy poda¬ 
nymi wielkościami. 

Nie potwierdzono również proponowanej w pracach C4»U 
relacji wiążącej temperatury przejść" I. z elektrycznym momen¬ 
tem dipolowym LL • Otrzymane temperatury V. zestawiono z LK/ 
na rysunku 1. 
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Tabela I 

o 

•H 

a 
•u 
* II 

i 

% i 
• 

r-t 

1. obserwowanych podobszarów 
I I I 

2,4-lutydyna 
3,4-lutydyna 

2,5-lutydyns 
m-ksylen 

-

o-ksylen 

II 

<£ -pikolina 

ft -pikolina 
pirydyna 
toluen 

3,5-lutydyna 

I 

p-ksylen 

i. f/Tl 

2,27 
1,85 
1,7 

2,14 
0,35 
2,27 
2,19 
0,31 

0 
2,59 
0,48 

1,4 
2 , 0 

4,8 
2 ,1 
2 ,3 
1 

1,9 

3,8 
2 
2 

Tabela I I 

średnia l iczba 
obserw.podobszarów 

3 

2 , 5 

2 

1,5 

1 

60° 
60° 
30° 
30° 
90° 

30° 
0° 
0° 
90° 

o° 

/A, 102 

2,27 
1,85 

1,7 
2,14 
0,35 
2,27 
2,19 
0,48 
0,31 . 

2,59 

-
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Oavies i Itatheson fjTj sugerują, że o charakterze tem¬ 
peraturowej zależności lepkości cieczy decyduje ilość rota¬ 
cyjnych stopni swobody molekuł cieczy. 

Swoboda rotacji może być ograniczona fli] miedzy inny¬ 
mi przez 

- odchylenia od symetrii sferycznej molekuł oraz 
- oddziaływania elektrostatyczne wynikające z trwałej asy¬ 
metrii rozkładu ładunku w molekułach. 

Podjęto wiec próbg powiązania ilości obserwowanych 
przejść z asymetrią kształtu i asymetrią rozkładu ładunku 
w molekułach. 

W tabeli II zestawiono średnią, dla obu stosowanych me¬ 
tod, liczbę obserwowanych podobszarów z kątem iP pomiędzy 
kierunkiem momentu dipolowego JA- i kierunkiem osi o większym 
momencie bezwładności /leżącej w płaszczyźnie pierścienia/ 
oraz z momentem dipolowym. Z danych tabeli II widać, że z wy¬ 
jątkiem cieczy o najmniejszym momencie dipolowym /toluen 
i m-ksylen/ liczba stwierdzonych podobszarów jest proporcjo¬ 
nalna do kąta u> . 

Potwierdza to wpływ obu wymienionych wyżej anizotropii 
na swobodę rotacji molekuł w cieczy. 



m 

JOB 

Rys. I 
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MAGSSITCZKA RELAKSACJA JAXROWA GRUP CHEMICZNIE HIEROWHOWAŻHTCB 
W CIEKŁ7M CIKŁOHBKS2HIS 

Z.Pająk, L . Ia tanowicz , K.Jurga 

Zakład Radlospektroskopi i I n s t y t u t u F i z y k i DAM, Poznań 

Wgtep 

Badania magnetycznej relaksacji jądrowej grup chemicznie 
nierównoważnych dostarczają nowych informacji o dynamice moleku¬ 
larnej i wewnątrznolekularnej w cieczach. Szczególnie interesują¬ 
cym jest zagadnienie anizotropi ruchów oraz wpływu oddziaływań 
molekularnych na reorientację molekuł. Dla wielu związków organicz¬ 
nych jak np. kwasów karboksylowych f,1]» ciekłych metylopochodnych 
benzenu oraz pirydyny \zt3j przeprowadzone w naszym laboratorium 
badania wskazały na złożony charakter ruchów wewnątrzmolekularoych. 
Kontynuacją tych badań są badania magnetycznej relaksacji jądrowej 
w ciekłym cykloheksenie. Molekuła cykloheksenu posiada dwie grupy 
nierównoważne chemicznie CH- 1 CH, które nie podlegają rotacji wew¬ 
nętrznej. Istnieje więc możliwość uzyskania w prosty sposób infor¬ 
macji o ruchu reorientacyjnym całej molekuły. 
Część doświadczalna 

W pracy przeprowadzono pomiary temperaturowej zależności cza¬ 
sów relaksacji spin-siatka protonów grup CHg i CH w przedziale temp-
peratur od przechłodzonej /-114°C/ do przegrzanej /+127°C/ cieczy. 
Uzyskane wyniki pokazano na rys.1. Wykonano również pomiary czasów 
relaksacji protonów cjkloheksenu w roztworach rozpuszczalnika sie-
protonowego - czterochlorku węgla. Badania czasów relaksacji w fun¬ 
kcji stężenia pozwalają na wyznaczenie ekstrapolowanych do nieskoń¬ 
czenie dużych roecieńczeń wartości B ^ ^ t które można uważać za 
wewnątrzBolekularny wkład iT, do czasu relksacji T^. Wyniki po¬ 
miarów czasów relaksacji w funkcji stężenia rozpuszczalnika w tempe¬ 
raturach +20°C i -30°C przedstawiono na rys.2. Pomiary czasów rela-
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C.H, 

3D 25 30 36 40 45 SO w es 10 08 QS 04 02 00 

grup CH2 i OH cykloheksenu. ^ S ^ W ' 
ksacji grup chemicznie nierównoważnych wykonano metodą szybkich 
przejść adiabatycznych, na spektrometrze d-uzej zdolności rozdziel¬ 
czej zbudowanym w Zakładzie Radiospektroskopii [4]. Częstotliwość 
rezonansowa protonów wynosiła 25 UB*. Wartości 1, wyznaczono stosu¬ 
jąc metodę zerową. Użyte do badania ciecze o czfstości cz.d.a. do¬ 
datkowo oczyszczano przez destylację, a przygotowane do pomiarów 
próbki były odgazowywane standartową metodą kilkakrotnego cyklu za-
mrażania-odpompowywania-topnienia. Wy-konano również pomiary lepkoś¬ 
ci w funkcji stężenia czterochlorku węgla. Wyniki przedstawiono na 

W przypadku badania relaksacji protonów głównym mechanizmem 
odpowiedzialnym za relaksację są oddziaływania dipolowe magnetycz¬ 
nych momentów jądrowych, a do szybkości relaksacji 9Ąm wnoszą wkład 
oddziaływania między protonami danej molekuły a protonami molekuł 
sąsiednich f n" 1 oraz oddziaływania »ięd«y protonami w obrębie poei-



czególnych molekuł I l r" . Całkowita szybkość relaksacji jest określo¬ 
na zależnością 

Celem rosseparowania przyczynków i uzyskania wartości f. " wykona¬ 
no pomiary w funkcji stężenia rozpuszczalnika nieprotonowego /rys.2/. 
Usyskano w temp. +2O°C wartości T.,°1CH2 » 0.083 s~1, l.J®* 0.028 s"1 
oras w teap. -30°C wartości I1r" 2 » 0.180 s"1, I1r" « 0.060 a"1. 
Zgodnie i teorią BPP oddslaływanie wewnątr&iolekularne jest funkcją 
ceasów korelacji 1 odległości międsyprotonowych, zatem 

Molekuła cyklohekaenu posiada formę półkrzesła. Jej struktura zosta¬ 
ła bardzo dokładnie określona przez L.H.Scharpena [8J oraz B.A.Maumowa 
\Ś\* Jej znajomość pozwoliła określić położenia atomów w układzie osi 
głównych /wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 1/, a następnie 
precyzyjnie określoć odległości międzyprotonowe r... Obliczone sumy 
wynoszą - dla grupy CH9 £ r ~ =0.043.10*<jm~ oraz/>"r. ." ) » 
=0.0132.i0+48cm &. 
Tabela 1 
Współrzędnefx,y,s)atomów cykloheksenu w układzie osi głównych. 
04(4,230,-0,668,-0,05^) ^(0,13^,4,365,4.1H5) 

, 0,668, O.OEH ) HH[O,A%bta,^3,-Ą«W) 
) f a 0,00,5) 

Molekuła cykloheksenu może być traktowana jako molekuła, w której 
są nieobecne ruchy wewnątrzoolekularne. Występuje tutaj coprawda 
ruch inwersyjny, ale jego wysoka energia aktywacji 5,3 kcal/mol ] 
oraz niska częstotliwość 44 seo-1 w temp* -166°C [6] pozwala sadzić 



ze nie aa on praktyesnie wpływu aa szybkość relaksacji. Wolne mchy 
inwersyjne można obserwować metodą JRP w badaniach czasu relaksacji 
TicI7J* Zt wzoru BFS powinniśmy sate* otrzymać Jednakowe wartości 
rotacyjnych ozasów korelacji 2£ • Obliczone na podstawie wzorów /2/i 
bl wartości % wynoscą tr^-S.O ps oras %, -2*5 ps dla temp.20°C. 
Do różnych wartości %, S^P funkcyjnych oykloheksenu nogą prowadzić1 
oddziaływania ni^dsymolekalarne oras anisotropowy ruch całej s»lekały. 
Molekuła oykloheksenu posiada moment dipolowy wynoaeący 0,75 B fi°J 
i cieos nose posiadać sło&oną strukturę wynikającą s oddslaływań aie-
dsyaolekulamych. Informację o istnieniu lub braku oddziaływań niedsy-
molekularnych nożna uzyskać z wykresów V?*.. gdsie 0^ -lepkość roztwo¬ 
ru. Liniowy charakter zależności Y^i °^ stętenia roztworu obser¬ 
wuje się w przypadku braku oddziaływań. Wówozas szybkość relaksacji 

. jest tylko funkcją lepkości 4? i N - gęstości spinów na cm £ii] 

A/ 
Przedstawiona na rys.4 wykresy zależności V'Ol- w funkcji stężenia 
roztworu w czterochlorku węgla mają liniowy charakter dla obu grup 
nierównowaznych chemicznie cyklocheksenu. 

Wartości czasów korelacji ^ uzyskane przez nas w doświadczeniu 
różnią się znacznie od tych wyznaczonych na podstawie modelu lepkości 
wzajemnej Hory Hill £i2j. Zwykle czasy korelacji liczone wg tego mo¬ 
delu dla małych molekuł dają dobrą zgodność z doświadczeniem. Wg N.Hill 
dla roztworów o nieskończenie dużym rozcieńczeniu rotacyjny czas kore¬ 
lacji £r okre ślony jest wzorem: 

^ KT 
gdzie 10 A - lepkość molekuły rozpuszczalnika, a- - proemień molekuły 
badanej, >.»•« - masa molekuł rozpuszczalnika i badanej substancji, 
1 B - moment bezwładności molekuły badanej. 

gdzie !,»!-.»!, momenty bezwładności względem osi głównych. Dla cyklo-
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C.IVCCU 

Rys. 3. Wyniki pomiarów lepkości 
cykloheksenu w funkcji stężenia 
molowego w roztworach cztero¬ 
chlorku węgla. 

Rys. 4* i/ô Ĵ  grup nierówno-
ważnych chemicznie cykloheksenu 
w funkcji stężenia molowego 
w czterochlorku węgla. 

heksenu I »184,8.to""*wg.cafc. I »177.1.1o"4Og.cn2» I »327,7.1O"40 
g.cm2. Zatem dla cykloheksenu wg Nory H i U czas korelacji rotacji 
całej molekuły powinien wynosić tc *3»56 ps. Jedynym wytłumacze¬ 
niem różnic pomiędzy czasami korelacji grup CH2 i CH oraz rozbież¬ 
nością pomiędzy ich wartościami i wartością uzyskaną na podstawie 
modelu Nory Hill wydaje się postulat anizotropowego ruchu rotacyj¬ 
nego całej molekuły cykloheksenu. Jest on przyczyną, że wyznaczona 
na podstawie pomiarów JRP wartości czasów korelacji nie są wartoś¬ 
ciami czasu korelacji izotropowej reorientacji całej molekuły, 
a jedynie wartościami %ft , który jest funkcją rotacyjnych współ¬ 
czynników dyfuzji wewnętrznej. Zgodnie s modelem ruchu dyfuzyjnego 
wg Woessnera i Snowdena [i3] dla molekuł typu baka symetrycznego 
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gdsie D «2> ,2> osnaesa dwa równe sobie współczynniki dyfuzji rota¬ 
cyjnej wokół osi prostopadłych do osi symetrii, D,j -^ - współczyn¬ 
nik dyfuzji rotacyjnej wokół osi symetrii, (g) - kąt pomiędzy wekto¬ 
rem r.. a osią symetrii. 
Ponieważ wektory międzyprotonowe tworzą z osią rotacji różne kąty, 
obserwowana wartość Ł " będzie średnią z szybkości relaksacji 
poszczególnych wektorów mlędzyprotonowyoh. I tak 

gdzie £ .. poszczególnych wektorów T^. określone są wzorem /7/. 
Znając położenie jąder wodoru w układzie osi głównych wyznaczono 
cosinusy kierunkowe poszczególnych wektorów r,. z osiami z oraz y. 
Momenty bezwładności względem tych osi mają przybliżone wartości, 
«o pozwala nam przyjąć założenie, że molekuła eykloheksenu jest' 
molekułą typu bąka symetrycznego* Współczynniki dyfuzji D_̂  będą 
charakteryzować rotację molekuły wokół osi jednakowych momentów 
bezwładności, D|| rotacją wokół osi z - osi symetrii elipsoidy 
bezwładności* Obliczone na podstawie wzorów /8,9 i 10/ czasy rela¬ 
ksacji grup OB. i CB wynoszą: 

Prawidłowość dokonanego uśrednienia (Vl^ r» a więc słnssonośó wzo¬ 
rów /10/ i /11/ można łatwo sprawdzić? Jeżeli Ti^mJ),j «Do wówczas ro¬ 
tacyjne czasy korleaeji 1Jc"g5~ uuyskane z równania /10/ dla gru¬ 

cg5 
py 0B2 powinny wynosić 2,0 ps 8raa 2,5 ps s równania /11/ dla gru¬ 
py OB, tak jak te przewidują wzory BFP /równ.2 1 V * 
Uzyskane na podstawie układu równań /10/ i /11/ współczynniki dy¬ 
fuzji rotacyjnej oyklohezenu przedstawiono w tabeli 2. 



Tabela 2. 
Wartości rotacyjnych współczynników dyfuzji S„ i Dj_w temperatu¬ 
rach +20 C i -30 C, energie aktywacji tych ruchów oraz momenty 
bezwładności molekuły cykloheksenu. 

20°C 

4.6 9,8 

-30°C 

D,.*10 
-1 

1,6 

-1 

4,6 

Ea„ 
fkcal? 
IJUOIJ 

2,6 

kcal] 
noi l 

2,1 

i,,.io-40 

[g'ca I 

328 

IJ..10-40 

fg*cm / 

180 

Znając wartości S« i Dj_ w dwóch różnych temperaturach oszacowano 
energie aktywacji anizotropowych ruchów rotacyjnych molekuły cyko-
heksenu. Wartości przedstawiono w tabeli 2. Przedstawione wyniki su¬ 
gerują, że rotacja cykloheksenu wokół osi mniejszych momentów bez¬ 
władności odbywa się z wielkszą prędkością i niniejszą energią akty¬ 
wacji niż ruch wokół osi największego momentu bezwładności* W li¬ 
teraturze są znane obliczenia współczynników dyfuzji rotacyjnej D± i 
D|, na podstawie układów równań uzyskanych z pomiarów czasów rela¬ 
ksacji I1 protonów i badań kształtu linii Ramana dla benzenu £14J, 
z pomiarów czasu relaksacji Ti deuteru i azotu dla pirydyny i tria-

It 

zyny [15,16J oraz pomiarów czasów relaksacji I1 węgla C i rozpra¬ 
szania światła Rayleigha dla benzenu, mezytylenu, nitrobenzenu i 
tolutenu [ii]» W przedstawionej przsz nas metodzie pokazujemy przy¬ 
padek molekuł; dla której można określić anizotropię ruchu rota¬ 
cyjnego tylko na podstawie badań czasów relaksacji 1^ protonów. 
Na rys.1 przedstawiono wyniki pomiarów czasów relaksacji grup nie-
równoważnych chemicznie molekuły cykloheksenu w funkcji temperatu¬ 
ry* Zależność ta w całym zakresie temperatur od przechłodzonej do 
przegrzanej cieczy jest nieliniowa. W zakresie temperatur od -10 
do -14°C następuje dla obu grup cykoheksenu zmiana energii aktywa¬ 
cji. Wartość taj zmiany wynosi dla grupy GE2 AE»0,57 kcal/mpl, 
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dla grupy CH A.E*O,47 keal/aol. W zakresie powyżej temperatury 
przegięcia energie aktywacji wynoszą S ^ '2 »1.88 keal/mol 
^ ?fe 245 zegię g yj yą ^ 

E ^ - 2 . 2 0 keal/mol, poniżej tej temperatury « ? f e ° 2 ł 4 5 k o a l / n o 1 

»2.68 kcal/mol. Różne wartości energii aktywacji grup CH„ i 
CH potwierdzają postulat anizotropowego ruchu reorientacyjnego 
całej molekuły. Zmiana energii aktywacji może świadczyć o nieahrre-
nittsowskia zachowaniu się cieczy i sądzlay, ze powinna soatać za¬ 
obserwowana również w temperaturowych pomiarach lepkości i współ¬ 
czynnika dyfuzji. 
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RUCHY MOLEKULARNE W GLIKOLACH POLIETYLENOWYCH 
S.Głowinkowski, Z.Pająk 

Zakład Radiospektroskopii I? UAM Poznań 

Aczkolwiek badaniom ruchów molekularnych w glikolach poli¬ 
etylenowych poświęconych było wiele prac [1-6] to jednak ich peł¬ 
ny obraz nie jest znany* Występowanie w tym polimerze obszarów 
zarówno krystalicznych jak i amorficznych mających różne własności 
relaksacyjne jest często przyczyną trudności interpretacyjnych 
wyników badań otrzymanych różnymi metodami. Trudności w porówny¬ 
waniu tych wyników wynikają także często z faktu,że badania pro¬ 
wadzone są dla materiałów różniących się ciężarami molekularnymi 
jak i pochodzeniem. 

Z tych to względów postanowiono przeprowadzić badania kilku 
różniących się ciężarami molekularnymi glikoli polietylenowych me¬ 
todami jądrowego rezonansu paramagnetycznego /§K, T.., ^ o / 
Wydaje się, że obserwacja dynamiki molekularnej tych samych próbek 
metodami czułymi na ruchy o różnej częstości pozwoli na uzyskanie 
pełniejszych informacji o ich charakterze oraz parametrach. 

W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań szerokości linii 
JRP oraz czasu relaksacji spin-siatka T. w szerokim zakresie tempe¬ 
ratur dla próbek polimeru o ciężarach molekularnych 600 /Roth, 
Karlsruhe/ oraz 5000 /Serra, Heidelberg/. 
Pomiary czasu relaksacji I. zostały wykonane za pomocą impulsowe¬ 
go spektrometru JBP do badania ciał stałych [?j natomiast widma 
JRP rejestrowano przy pomocy spektrometru do szerokich linii 
RJA 2301. 

W niskich temperaturach widma JRP glikolu polietylenowego 
zawierają jedną składową szeroką. Pojawienie się dodatkowej skła¬ 
dowej - wąskiej jest obserwowane w temperaturach powyżej 2.10 K 
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Zależności temperaturowe szerokości linii dla obu składowych 
przedstawione są na rya.1. Zalana szerokości szerokiej składo¬ 
wej ma charakter dwustopniowy* W zakresie temperatur 170-260 X 
obserwuje się niesmaczne i powolne zmniejszanie alt szerokości 
linii, natomiast powyżej - w pobliżu temperatury 280 Z, wyraźnie 
powyżej temperatury topnienia /333 - 334 I/, zmiana szerokości 
jest większa 1 szybsza. Powyżej temperatury topnienia obserwuje 
się tylko wąską składową. Wprawdzie obecność wąskiej składowej 
ujawnia się jaz w temperaturze 210 I, to jednak ze względu na 
małą intensywność, jej szerokość określono powyżej 275 X. Obser¬ 
wuje się wówczas zmniejszanie się jej szerokości wraz ze wzros¬ 
tem temperatury aż do wartości charakterystycznej dla cieczy, 
którą osiąga w pobliżu temperatury topnienia. 

Występowanie dwu składowych linii JRP wąskiej i szerokiej 
jest typowym dla polimerów częściowo krystalicznych [8l, gdzie 
wąska składowa związana jest z bardziej ruchliwą częścią polime¬ 
ru * amorficzną, a składowa szeroka z bardziej sztywną częścią 
polimeru - krystaliczną* Można zatem przyjąć, że zwężenie szero¬ 
kiej składowej obserwowane w pobliżu temperatury 280 K Jest 

wynikiem pojawienia się ruchów molekularnych w części krystalicz¬ 
nej. Charakter tych ruchów nie jsst w pełni określony jednakie 
biorąc pod uwagę fakt istnienia w temperaturze pokojowej struktu¬ 
ry spiralnej łańcucha w części krystalicznej f9,io1 można przy¬ 
puszczać, że mamy do czynienia z ruchami oscylacyjnymi lub rota¬ 
cyjnymi wokół osi spirali - nie niszczącymi struktury spiralnej 
łańcucha. 

Otrzymana zależność temperaturowa szerokości linii szero¬ 
kiej składowej jest w dobrej zgodności z wynikami Hakichi i Fu¬ 
rach! £•} dla polimerów o ciężarach molekularnych 1000 i 4000 
z ty», że obszar szybkiego zwężenia linii był przez nich obser¬ 
wowany w nieco niższych temperaturach tj. w pobliżu 270 X* Hóż-
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SKŁADOWA WĄSKA 

SZEROKA 

NO 200 300 «M 
TEMPERATURA 

Rys.1. Zależności szerokości 
linii JRP od temperatury dla 
glikolu polietylenowego o cię¬ 
żarze molekularnym 5000. 

30 U) 50 10łl[K] 

Rys.2. Zależność czasu relaksa¬ 
cji I,, od odwrotności temperatu¬ 
ry dla glikoli polietylenowych 
o ciężarach molekularnych 600 
oraz 5000. 



nica ta związana jest najprawdopodobniej z pochodzeniem próbki 
/sposobem otrzymywania polimeru/. Istnietle ruchów molekularnych 
w części krystalicznej polimeru - w pobliżu 260°C było sugerowa¬ 
ne także prses Read*a f2) aa podstawi* badań relaksacji mecha¬ 
nicznej. 

Dwufazowy charakter struktury glikoli polietylenowych jak 
i występowanie ruchów molekularnych łańcucha polimerowego po¬ 
twierdzają takie pomiary czasu relaksacji spin-siatka I.,, które¬ 
go zależność temperaturowa przedstawiona jest na rys*2* Występo¬ 
wanie wyraźnego minimum Ł świadczy o występowaniu ruchów reorien-
tacyjnych łańcucha. Charakter tego minimum nie jest typowy i wska¬ 
zuje na istnienie dwóch mechanizmów relaksacyjnych. Siedząc zmia¬ 
ny 3* , wraz ze wzrostem temperatury, można zauważyć tendencję 
do pojawienia minimum, które w pełni nie jest obserwowane ze 
względu na szybkie zmniejszenie się czasu relaksacji powyżej 
temperatury 210 Kr i pojawienie się nowego minimum /35O K/. Ta¬ 
kie zachowanie się czasu relaksacji wskazuje na występowanie 
dwóch rodzajów ruchów, których częstości w tym zakresie tempera¬ 
tur są do siebie zbliżone, bądź też istnienie układu dwufazowe¬ 
go. Aczkolwiek odrost magnetyzacji z czasem jest w tym zakresie 
temperatur eksponencjalny to jednak obserwacja sygnału swobod¬ 
nej precesji pozwala stwierdzić istnienie dwu składowych: jednej 
- o krótkim czasie zaniku - charakterystycznej dla fazy sztyw¬ 
nej oraz drugiej - o długim czasie zaniku - charakterystycznej 
dla fazy ruchliwej. Wydaje się prawdopodobnym, że eksponencjal-
ność odrostu magnetyzacji, pomimo występowania dwu składowych 
sygnału swobodnej indukcji o różnych czasach zaniku spowodowana 
jest małą intensywnością składowej charakterystycznej dla fazy 
ruchliwej a także błędem pomiarowym. Przypisując składowe indukcji 
swobodnej - charakterystyczne dla fazy sztywnej oraz fazy ruchli¬ 
wej - odpowiednio obszarom krystalicznym i amorficznym uzyskuje 

220 



się dobrą zgodność z wynikami otrzymanymi z pomiarów szerokości 
linii. Można przyjąć, że proces relaksacji spin-siatka w niskich 
temperaturach związany jest z ruchami reorientacyjnymi w części 
amorficznej polimeru. Sztywna w tym zakresie temperatur, dużo 
powyżej temperatury topnienia, część krystaliczna polimeru rela¬ 
ksuje przekazując nadmiar energii drogą dyfuzji spinowej dc 
części amorficznej mającej dobry kontakt z siecią. Relaksacja 
dużej ilości protonów części krystalicznej poprzez znacznie mniej¬ 
szą ilość w części amorficznej jest najprawdopodobniej przyczyną 
obserwowania dużych wartości czasu relaksacji w niskich tempera¬ 
turach i w pobliżu zarysowującego się minimum, które przypisuje 
się ruchom w części amorficznej. Pojawienie się wyraźnego mini¬ 
mum, powyżej temperatury 310 E związane jest najprawdopodobniej 
z ruchami reorientacyjnyai łańcucha w części krystalicznej, któ¬ 
rej protony relaksują teraz bezpośrednio do sieci. 

Przedstawioną wyżej jakościową interpretację wyników dla 
glikolu polietylenowego 5000 zdają się potwierdzać pomiary czasu 
relaksacji I1 dla polimeru o ciężarze molekularnym 600. Zachowa¬ 
nie się magnetyzacji w tym polimerze jest podobne jak dla omawia¬ 
nej wyżej próbki z tym, że występowanie dwu składowych indukcji 
swobodnej w pobliżu minimum T. uwidoczniło się wyraźnie w posta¬ 
ci nieeksponencjalnego odrostu magnetyzacji, co pozwoliło na wyz¬ 
naczenie dwóch czasów relaksacji. Nieznaczna różnica w wartościach : 
czasów relaksacji sprawiła, że proces dyfuzji spinowej pomiędzy 
częścią krystaliczną i amorficzną polimeru jest mniej efektywny 
bądź też został przerwany. 

Porównanie temperatur obserwowania przejścia dla szerokości 
linii oraz wyraźnego minimum T.. dla próbki o ciężarze molekular¬ 
nym 5000 wskazuje, że obydwa procesy są modulowane przez ten 
sam rodzaj ruchów. Zgodnie z przeprowadzoną wyżej analizą rucha¬ 
mi tymi mogą być ruchy reorientaeyjne względnie oscylacyjne łań¬ 
cucha polimerowego w części krystalicznej polimeru. 
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V celu dokładniejszego rozpatrzenia charakteru ruohów 
molekularnych oras procesów relaksacyjnymi w glikolach poliety¬ 
lenowych przewiduje sie, wykonanie pomiarów szerokości linii JBP 
oraz czasu relaksacji T^ dla próbek o różnych ciężarach moleku¬ 
larnych a ponadto poaiarów czasu relaksacji spin-siatka 1^ , 
które będąc najbardziej efektywnymi dla ruchów 10 rasy wolniej¬ 
szych w porównaniu z czasem relaksacji Sj, mogą pozwolić, przy 
założeniu różnych parametrów aktywacyjnych dla ruchów łańcucha 
w częściach krystalicznej i amorficznej, na wyraźniejsze roz¬ 
dzielenie minimów związanych z tymi ruchami. 

Autorzy dziękują Dr K.Jurdze za pomoc przy wykonywaniu po¬ 
aiarów czasów relaksacji T^. 
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BAItiNIB ZŁOŻONYCH RUCHÓW IBWNĄTRZMOLBEULARRYCH W CIEKŁYM 
EW1SIB PROFI0N0WYM METODĄ JRP 

Z.Pająki E.Szcześniak 
Zakład Radiospektroskopii, Instytut Fizyki UAM, Poznań 

W opublikowanych poprzednio pracach 0-33 pokazano, że 
selektywne pomiary czasów relaksacji spln-siatka dla różnych 
chemicznie nierównoważnych grup protonów mogą dostarczać cen¬ 
nych Informacji na temat struktury oras dynamiki prostych ukła¬ 
dów molekularnych* Wykonane za pomocą tej metody badania alifa¬ 
tycznych kwasów karboksylowych potwierdziły, że substancje te 
istnieją w stanie ciekłym zasocjowane głównie w postaci trwa¬ 
łych dimerów cyklicznych i umożliwiły wyznaczenie efektywnych 
czasów korelacji dla poszczególnych nierównoważnych grup proto¬ 
nów* Wstępna jakościowa analiza otrzymanych wyników wskazała, że 
w przypadku wyższych kwasów alifatycznych szybkości reorientacji 
wewnętrznych oraz rotacji całych asocjatów są porównywalne* 
Ilościowy opis takich układów jest jednak dość złożonym zagad¬ 
nieniem, bowiem poszczególne grupy molekularne mogą wykonywać 
równoczesne reorientacje wewnętrzne dookoła wielu osi wyznaczo¬ 
nych przez kierunki wiązań węgiel-węgiel, przy czym czasy kore¬ 
lacji charakteryzujące poszczególne reorientacje wewnętrzne mają 
na ogół różną wartość. Głównym celem tej pracy b/ł ootrzymanie 
bardziej szczegółowych wiadomości na temat dynamiki wewnątrzmole-
kularnej najprostszego przedstawiciela tej klasy związków, tj» 
kwasu propionowego. 
Ponieważ relaksacja protonowa w kwasie propionowym jest uwarunko¬ 
wana głównie przez oddziaływania dipolowe, wzór opisujący wypadko¬ 
wą szybkość relaksacji składa się z dwóch składników charaktery-
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żujących odpowiednio wkłady wewnątrz- i międzymolekularne: 

?; - i A * f »"V • ł* A " fe 
Wszystkie syabole występujące we wzorze /1/ posiadają 

ich zwykłe znaczenie* 
W przypadka sztywnych molekuł wykonujących izotropową ro¬ 

tację zgodnie z relacją Ztebye'a *t » {6»o)" . 
Jeżeli natomiast wewnątrz badanej molekuły występują ruchy wew¬ 
nętrzne opis procesu relaksacji dipolowej ulega znacznej kompli¬ 
kacji. Problem ten był studiowany przez wielu autorów, między 
innymi: Woesnera C*3» Wallacha [5]t Huntressa C6j oraz Levine'a 
i współpracowników [73* 
W szczególności Waliach dyskutował złożone ruchy wewnętrzne za¬ 
chodzące w łańcuohu związanym ze sferycznym rdzeniem molekular¬ 
nym i pokazał, że w przypadku maksymalnego zwężenia efektywny 
czas korelacji wybranej grupy jąder znajdującej się w takim łań¬ 
cuchu jest opisany wzorem: 



gdzie d ^ - transformacyjne macierze rotacyjne, 
(ii, jp - tranaforoacyjne kąty Bolera 

/wskaźniki sumowania przybierają wartości od -2 do +2/ 
Jeżeli założymy, łe reorientacje wewnętrzne mają charakter dyfu¬ 
zyjny równanie /2/ przybierze postać: 

t-L db...«v 

gdzie 3)^, L2,...,D_ - współczynniki dyfuzji charakteryzujące 
reorientacje wewnętrzne dookoła kolejnych wiązań. 
W ogólności wartości współczynników D n można wyznaczyć rozwią¬ 
zując numerycznie równanie /3/. Istnieją jednak dwa graniczne 
przypadki, dla których rozwiązane równania /3/ jest bardzo łatwe: 
- gdy wszystkie reorientacje wewnętrzne są znacznie wolniejsze 
nit reorientacja całej molekuły, efektywny czas korelacji re¬ 
orients jącej się grupy jest równy I6I>O)" , czyli jest taki 
sam jak wówczas gdy reorientacje wewnętrzne są nieobecne, 

- każda bardzo szybka reorientacja wewnętrzna redukuje czas 
korelacji opisujący ruch całej molekuły o czynnik j(3cosni -1j . 

Wyniki pomiarów i dyakas.ia 
Pomiary wykonano dla próbki przygotowanej z dostępnej 

w handlu substancji o czystości analitycznej/firmy Redrnal/, 
starannie osupsonej bezwodnym siarczanem magnezu i przedestylowa-
nej. Rozpuszczony w próbce tlen usunięto metodą kilkakrotnego za-
mrazanla-odpompowywania^topnienia. Selektywne czasy relaksacji 
protonów grup metylowych, metylenowych i hydroksylowych kwasu 
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propionowego zmierzono stosując opracowaną w naszym laboratorium 
metodę pomiarową te]• Otrzymane wartości czasów relaksacji Ij 
przedstawiono na wykresie 1. 
Stwierdzono, te międzymolekularne układy relaksacyjne są dobrze 
opisane przez drugi osłom wsora /1 /, w którym do obliczenia współ¬ 
czynnika dyfmsjl tranalacyjaej stosuje się protst model Stokesa-
llnsteina 3Mcf/6fi) a • Oszacowane na podstawie tego modelu mię¬ 
dzymolekularne wkłady relaksacyjm* mają w temperaturze 25°C 
wartość 80.10* s" i są w dosfeeaałej sgodnoścl s wartościami 
wyznaczonymi sa pomocą metody rosciencseniowej (18. —80.10 s" ) 
przez Hertza 1 współpracowników 
Fo odjęciu wkładów •iędsysjolekularnych od doswiadccalnych wartości 
T^~ otrzymajesy wewnątrsBolekularne wkłady relaksacyjne dla posz¬ 
czególnych nierćwnowasnych grup protonów. Wartości te sależą od 
odległości oiędzyprotonowych oraz od efektywnych czasów korelacji 
charakteryzujących reorientacje poszczególnych grup molekularnych. 

Ha rys.2 przedstawiono wartości efektywnych czasów korela¬ 
cji odpowiadających strukturze asocjacyjnej typu dimeru cyklicz¬ 
nego Tsi)* Stosunkowo duże wartości T 0 H odzwierciedlają fakt 
silnego hamowania ruchów wewnętrznych grup hydroksylowych wywoła¬ 
nego asocjacją typu wiązania wodorowego. Zatem zgodnie z poprzed¬ 
nią dyskusją równania Wallacha czas ten można zastosować do opisu 
reorientacji istniejących asocjatów.Temperaturową sależnosć* współ¬ 
czynników dyfuzji D charakteryzujących ruch rotacyjny asocjatu 
jest przedstawiona na rys«4* T badanym w doświadczeniu obszarze 
temperatur lnD zmienia się liniowo w funkcji odwrotności tempe¬ 
ratury. Zmiany te można przedstawić w postaci równania irrheniusa 

12—1 —1 
D «98.10 s exp-3,82 kcal/mole RT , określającego wysokość 
bariery hamującej rotację dimeru. Podstawiając wyznaczone wartoś¬ 
ci do równania /3/ możemy obliczyć parametry aktywacyjne opisują-
et ruch wewnętrzny kolejnej grupy protonów, t. j. protonów mctyle-
2Z6 
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Rys.1. Zależność czasu relaksacji T1 od odwrotności temperatury 
dla protonów kwasu propionowego, O - grupa hydroksylowa, 
tt - grupa metylowa, Q - grupa metylenowa. 

Rys. 2. Zależność" efektywnych czaaów korelacji od odwrotności 
temperatury. 
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Rys.3» Struktura kw*eu propionowtgo. 

Byt*4* Itaperatnrow* »*l«tno<6 wapółcsyaników dyfuzji. 
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nowych. Ponieważ w rozważanym przypadku istnieje tylko jedna 
oś rotacji wewnętrznej prostopadła do wektora oddziaływania 
wzór opisujący efektywny czas korelacji protonów grupy metyle¬ 
nowej aa postać: 

gdzie S - stała dyfuzyjna wyznaczona z danych eksperymentalnych 
dla protonów grupy hydroksylowej, D,. - stała dyfuzji opisująca 
ruch wewnętrzny grupy etylenowej. 

Wyznaczone w ten sposób wartości D^ spełniają równanie 
Arrheniusa: 

D1-2i,1.1012s"1exp-3f77 kcal/aol RT "1 
Ruch protonów grupy metylowej jest bardziej złożony* Należy 

w tya przypadku rozważyć reorientacje wewnętrzne zachodzące rów¬ 
nocześnie dookoła dwóch osi, tzn. dookoła osi przechodzącej przez 
środek symetrii grupy oraz osi przechodzącej przez kierunek wią¬ 
zania C3~ CJ* 
Podstawiając do równania/3/elementy macierzowe odpowiadające 
strukturze asocjacyjnej przedstawionej na rys.3 otrzymujemy nas¬ 
tępujące równanie opisujące efektywny czas korelacji protonów 
grupy metylowej w kwasie propionowym. 

0.0673 , 0.1631 y &2,013 

GDoł-D,% 
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gdzie JL - jest stałą dyfuzji opisującą ruch wewnętrzny grupy 
•etylowej zachodzący dookoła osi przeohodzącej przeć środek sy¬ 
metrii grupy. 
Wartości Du otrzymane w wyniku numerycznego rozwiązania równa¬ 
nia /5/ spełniają równanie: 
2>2«5.7.i012s"1exp-2,12 kcal/mol BI "1 

Znaleziona wysokość bariery dla reorientacji wewnętrznej 
grupy metylowej jest w doskonałej zgodności s wartością 2360 
eal/aol otrsyaanej s poniarów absorpcji Mikrofalowej [10], po¬ 
twierdzając słuszność sałożeń dotyczących struktury i dynamiki 
badanej substancji* 
Przeprowadzona analiza tnozliwiła także otrzymanie interesujących 
informacji ilościowych na temat dynamiki grup metylenowyehf któ¬ 
re nie są łatwymi obiektami badań dla.innych metod spektroskopo¬ 
wych* 
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OBHCZBBIB MACIKR20WBJ FUHKCJI TOŁA2WICZBJ 
Jósef Szpilecki,Gliwice 

, W przypadku stochastycznego sformułowania równania Blocha 
£ i j obliczono macierzową funkcje wykładniczą eA*,ze względu 
na jej zaaadnioze znaczenie w dalszych obliczeniach,dla ma« 
olerzy 

A - / O , -t / f2 , .» | (1) 

kilku setodamitUacierz ta posiada naatfpująoe wartości włas» 
IM 

•3 - • 1 / 
4 T2) . 

I^ • czasy relaksacji, 1 «1,2 ,m-stała średnia wartość do* 
datkowego zmiennego pola magnetycznego* 
1)Hetoda wielomianu interpolacyjnego Lagrange*a.zmodyfikowana 

zymy 8 
At - ( 

Jeśli oznacyy 8 t 
At Ł - f (sj), (3) 

wtedy 
f(A) • A2 [fCej) /(a1.«2)(«1.a3)tf(a2) 

f(e3) 

f(s1) 

, » 2 
Po prostych przeliczeniach nożna napisać wynik 

£ Px •"* , (5) 



gdzie PA -macierze*projektory o następujących własnościach. 
Ą . P± ,i»1,2f3, P±Pj » 0 ,i ̂  j , £.pi • E -ttaei«* 
jednostkowa. ć<4 (-6) 
Dzięki tym własnościom mozna wygodnie obliczyć macierz 

odwrotny • 
•At J: -eft e - Z\ e ł . (7) 

Jeżeli oznaczyny 

notaa napisaó rózae od zera elementy macierzy 

P1,33 " P2,22 " **1 '* *1 **2'» (9) 

• P1f23 " * P2,32 " P1,32 " P2,23 " " ^ *1 " ^ 2 ^ ' 

eAt - ( s i - A r 1 • (10) 

Prawą stronę równania nośna obliczać przes rozkład na ułamki 
proste* 

Macierz a mocna zbudowao według następującego przepisu 
At St 8-t Sot «,t 

• - «o • bo * "o d l a « ( e » • » ą > *o 
gdzie macierz transformacyjną aQ buduje eie te składowyon 
wektorów własnych, macierzy A 

•o - | O t -« , m J (12) 
O «fH/ł2 » -(•2+1/*2) 



o wj i u 
dat ̂  - « 2 (•2-«1) (120 
( »2"*1 ' ° • ° \ 

b# m - - I ° t"(»^1/*2^» "" j (13) 
•(•2*V \ 0 ..(..jfi/fj), •• / 

A1, (14) 
* Ł wysnaesa alf » 

f(!2/ " li ' 22 ' "in'ł1 ] (15) 
Metodę te aotea atoaowaa eft—let w prsypadka wielokrotnej 

(n»krotnej) wartośoi właeaej.I tak w prsypaAka^dy 
•asy naaSepnjąee wartośol właane 

W tya przypadku równanie' (15) należy saatąpla 

i , .; , -2
2V*n I o , i , 2>2 y U 2 / 

Po lewej 1 po prawej atronle wyatcpnją tu pochodne do n«1 
( wnasija przypadka n>2)« 
5) Metoda wysnaoienla maeiersy aQ jako aódalnej^' sj[« 

Do Baolersy 
T(ę) « ( a l . A) (18) 

budujesy aaolers alcebraloznyeh dopełnień 6(e),kt4ia poaiada 
naatfpująoą własnoie 



* t (19) 
It i pi* 

Dla poszczególnych wartośoi właenyoh macierzy A wyliczamy 
elementy macierzy G(S^) ,i«1,2,% 
Pierwsze kkolumny tak otrzymanych macierzy aą proporcjonalne 

do elementów macierzy modalnej, która jest równa macierzy aQ« 
V przypadku wielokrotnych wartości serowych np.w przypadku 

• "Ofgdy wyłączone 'eat dodatkowe zmienne pole magnetyozne, 
można zastosować metodę 2 wzór (9)«według[5'JwyrazMJie 

(aS - A ) - 1 . B(e) /C(a) (20) 
należy uprościć przez ewentualny współny ozynnik i zaato so 
wao ogólny wzórjjSj,pozwalający wyznaozyó wszystkie wapółczynni 
ki,odpowiadające danej wartońei własnej 

[1/ (j-D»3 [(d>1 /da^1 ) (s-^)"^ B(s) /Ois)]^^ 
(21) 

T tym przypadku współczynniki odpowiadająoe pojedynozym war¬ 
tościom własnym oznaczamy P^pozostałe współczynniki £ _ 
Dla macierzy diag( »1/T2 • •V* 2 » "V^f) otrzymujemy macie* 
rze współczynników,o następujących różnych, od zera elementach 
Dla at -*1/S|- « *lf35 - 1 
Dla s 2 - -I/Tg P2j11 . 1 , P 2 > 2 2 . 1 (22) 

Spełniają one następujące zalesnośoi 
« 0 , P^Pa " B »P1 " P1 • Ą - P2 ' *22 -

(23) 



Przy obliczeniach,ze względu ca beamymiarowośó elementów 
macierzy K22,należy Frzftj6ó do bezwymiarowego ozasu t przez 
wprowadzenie czasu odniesienia TQ 

t - t./r0 (24) 
(wskutek tego bezwymiarowe eą te* e f o i 8 ^ ^ ) * 
Ilacierzową funkcje wykładniczą-otreyuojemy w postaci 

2! pi • ° f K22 t a 2 ° # (25) At 

Uożna równie* stosować zmodyfikowany wzór interpolacyjny 
metody pierwszejT 3J 

(26) 
i"(A) m e otrzyuujemy podstawiając w <jp(s) za s naolerc A. 

W naszym przypadku 
) «(s-«1)(2s2«at»«) f(s2) /(sg-s^2 4. ( 

f»(a2) - t e 

f(A) otrzymujemy ,podstawiająo w (27) sa s macierz A, 
Wewzorze (26) oznaczono 

f(a) -(s«6if(e-e2?(s-s3)ł*. . .(s-sr)f* (28) 
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KAfRIX EZ20SEKT1AL TfJSCTIOM GALCT7LATI0H 

J« Sspileoki,Gliwloe 

In the case of stoobaetio fornulation of Blooh equation 

the matrix exponential function was oaoulated with use 

of 5 methods for single raiue and multiple ELgenvalues 

of equation matrix* 
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HACIERZB KORELACJI,DYSPERSJI I GĘSTOŚCI SPEKTRALNEJ 
f SX&TTSfYCZNYH MODELU BIOCHA 

Józef S»pilecJdL,Gliwice 

Proces zarian wektora namagnesowania w układzie,opisanyr 
stochastycznym równaniem Blocłtaymozna przedstawić przy po¬ 
mocy macierzy korelacji,dyspersji 1 gęstości spektralnej, 
jeśli ogzaniosymy się do nomentów statystycznych 2 rzędu* 
Rozwiązanie ustalone eeentrowane Ti3 nożna napisać w posta¬ 
ci wektora o składowycht 

Oznaczenia,jak w pracy J1 A « 
Yielkoaci deterministyczne kj^ zapiszemy,podająo wykładnik 
funkcji i współczynnik*Ylęc np k-- ma trzy składniki 

?i \ 
X (2) 

s1 t1 ( T D 

o współozyrtnjLkaoh k | 2 , i - 1 , » . . 6 lub k|£ , it>1 t . . .6« 

* k1 

2m2 / « , + U 2 /t»2)(M0 /»1(A1»Jk2)2 . ,1^2 " k22 

(2m2 
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k22 " k22 — 
2k 

k32 * (ffl *b /»i**aCAi-A2) 

Uaaierz korelacji nożna, sapieaó następująco x 

> 
T«KJsnaosa wektor przestawiony, 
Prooea u4r«datanta Jest zależny od wybranego procesu stocha-

stycztfegc.Dla przewagi procesów,rospatrywacych w T 2,3l ,jest 
on taki,że fuoŁoja korelacji ma postać 

Stale A, <C charakteryzują rozpatrywany proces stochastyczny* 
W danym przypadku chodzi o oddziaływania wymienne(np dyfuzja 
spinów),można przyjąć,4e postaó funkcji(8) będzie taka sama 

dla X| i Zg a takie dla Xjlg . 
Do obliczenia są elementy macierzy korelacji 

2 k22(T1,t) 
3 k32<^1»^)' 
4 kaaCT,,?) < 
5 
6 
7 



tyraa**ia 1t2«5,«VT ««j* takla ••»• fwUceJ* MIWM i ratal* 
•if tylka mfUltjw&tml kK,iyra*Mia (HI otrtywajwgr s 

9*5$, 

sr<H3ake««4 UMVf •«l«k do «]rll»)MiEU d» połowy,wykorsy»-

1 

W3rr«*t»l«,ktćr« M>4it« npcr«ą4fcow«ś parami ,pr*y csy» 

4* 4n>tltj «l«Xk»4ol prs*ob,»4si s i f prsas 

»a â  «%k«2 lttb •dinrotala«lletMi to ap saplaaó jak v (6) . 
f frsyyalfcn 2 •trtymjtiqr (*•$!* 3«k * <6)) 

(it1)2 22 (k 4 ) 2 

kV 23 k V 
3 •2**»1<?1«S>ta.e) k1k3 24 kV 
4 Mr^EH-MTfl-ff) k*kł t9 kV 
3 » 2 T f •• • 1 ( r 2 » C ) k^k' 20 

A1' 21 kV 
2S 
29 
30 
25 
2< 

kM at 
34 

31 *M 



15 .2<r*tf)ł•,<£!• * > V ^ > (k5)2 36 (k6) 6 ) 2 

16 B2{T^Tf^)^B^Z2*^) • kV 31 k1k6 
2 ^ ^ 2 

H .2(^t^S')fB1(£r2»<?/) k V 32 k2k6 

18 • 2 ( l > fZV6 ' ) ła 1 ( r i ^C^^) k6k' 33 feV 
(10) 

Podobni* v przypadku 6 

1 s5( r,* t ) + *% ( r 2 - <r > k ] ^ 4 ] ̂  
2 •5(r1-t)+'f l1r2 k j ^ 5 
3 85(r1.r)+-a1(tr2.ff')<-82(r *\p\2 s 
7 85(t:rr)fa1(rł-C2.6-) kftk|2 16 
8 ^(t^-CHitt^) k^kf,, 17 
9 83(rt«2;)f81(^t2.(2:)f«2(r^1)4 ie 

tO s j ^ , * D + a ^ f »2(r2»O k^kjg 13 

12 B3(r1-C)+a1(r^)fa2(t:2.6')kf1k|2 15 
Tnzdeoje korelacji wielkości stochastycznych X^ tastępujemy 
przy oałkowaaiu przes wyrasenle (3)« 
Jeśli prsyjaieasy dowolnie,*e 2^2> 2*^ »przedział pierwszego 

oalkowaaia (po 6") należy podzielić na 2 przedziały,.ze wzgle* 
da na zaiaac ssaku wyrażenia £ 2* & - V^ +£* przedziale (O, 
^ 2 ) « T przeisial* ( 0 9 ^ 2 « T ^ ? ) regularne rozwiązanie otrzy-

• ar ( r 2 . 6" • T-1 r ) 
•u.J«ay dla e ' «Y przypadka pozoatałeJ 
cseśoi przedziału należałoby prsejśó do ujetaayoh wartości 
czasów«Aby pozoataó w przedziale (0> ^2) tnale*y zmienió 

znak « wykładnika i przy d^wifo w przedziale (2V_»^,.^£'> 27 o) 
. o r ( r t w r ^ r 2 w • •• „ 

przyjmuj esy • * •Srogie całkowanie potnie 



przedstawia trudności* 
Jeśli v aaoiersy korelacji przyjmiemy f.j • 2"^,©trzymamy 

macierz dyspersji* 
Obie macierze mosna traktować jako tensory i geometrycznie 

przypisać im powierzchnie w przestrzeni trójwymiarowej*Ze 
względu na właściwości obu macierzy (określone dodatnie) bc» 
dale to elipsoida:. 
Znają© macierz korelacji lub dyspersji mosna rozwiązać 

szereg zagadnień między innymi z dziedziny optymalizacji* 
Mianowicie mosna wyznaczyć średni kwadrat wierości,którą 

można uważać za bląd:#jako odohylenie od wartości średniej* 
Według £4 ] vylicza sie go pray ponocy symetrycznej macierzy 
wagi W(t) jako 
< H* (t) W(t) M(t)> - tr{»(t) H (tft)j (10) 
gdzie tr«ślad macierzy f R(ttt) nader z scentvowanej dysper¬ 
sji. 

Transformata 7oxuriera element6* macierzy dyspersji daje 
maoierz spektralnej gestośoi»Ponlewat w macierzy dyspersji 
występują wyrażenia wykładnicze 1 stale,te ostatnie dają 
transformatę proporcjonalną do funkcji delta Diraoa*Zacho~ 
wanie sie wyrazów wykładniczych mcsna rozpatrzeń na przykła-
izie jednej funkcji o współczynniku Jf w wykładniku»lykorzys-
tująe wł»anoś4 symetrii ftmkcjl korelacji względem początku 
czasów,ttzn*prsedłttiaj4c ją analitycznie na ujeme czasy. 
nożna napisać 

(11) 



W Bscivrsach (9)#którjon poetael s, oralna Błejaoa nie podano 
występują następujące wartości t 
Dl» 1 składowej J ^ - 2 B 3 , 28J, 2«2, *5» ar , 
a5t-a2.« f s1t a2 t « 1 + e 2 . 

Dla składowa* 2 i 3l 
»1t «2<; 2a2, 

d a funkcji wsajoaoaj korelaoji (6) 

2ą1 - r f f 2» 2 - t l , «1-ha3, 82-f a5, s1x a2 , 2s.,, 282, 

Literatura 
1 J»S*piloo]cl,Ro»wląa«al» róimani* modelu stoohastjraznago 

metodą Saełkonowa (prsyg.do dndna), 
2 J , W. Aleksandro w, Seorla magnitaoj ralak8aeil9Zsd«F«uka 

Uoatora 1975» 
3 X«lł«SallQiho« A.G,Semenow Ju#D.C*netkow,Blelrtronnoje sp l» 

nowoje sano 1 jewo priralenienia,Iad,Nauia Howoaytlrak 
1976 

4 H.JCwakernaak RtSlran,Linear optimal systems,Hley,ir.York 
I972,praekł .roa # Isd.Mlr Koskwa 1977. 

OORREAHOIłfDISPSRSIOir and SPfiCSRAL HEUSIIY MATRII i n 
STOCEASTIO BLOCS MODEL 

J.Sspileokl 
Basing on Saelkunoff solution of Blooh statistical nodel 
aquation, the eorrelation, dispersion and apeotxal density 
•atrlaas were calculated* 

tkt 



TOGÓIBIOHY UODEL SIOCHASTYCZSY 
Jó«»f Sepileoki,Gliwice 

Uogólniając model stochastyczny Blocha£i J ,rozpatrzony 

•j, 3»4j »pr*es pr*yjecie,*e równie* czasy relaksacji są 
wielkością*)! •toehaetycsnymi postaoi 

1/^* ^ + 4 ( ^ 1 i-1»2 (1) 
gdsle IA •wartości średnie, A(j/T^-wielko§oi stochastyos-

na o jpefowej wartośoi średniej,mo*n* napisać w postaci ma 
oAersowej następująoe równanie modelu 

dll/dt - f A • B(t) I H + ^ / ^ ( g V (2) 
gdsie 

» ° 
, -m 1 (3) \ J 

jak w poprzednim modelu ,i 

- \ - : \ 
> "X2 (4) 
, - 1/^/ 

ntaoiers o char akteree •tooaast7oznymł MQ* ustalona deter* 
minlstyosna wartość wektora namagnesowania* 

Równania roswląsujeigr metodą fankiJi Greena[2J ,ograni« 

osająo alf do 1 pr»ybli*enia» ' 
Znajdujemy roswiąsania równania 

dM /dt - A M (5) 



jak w pracy £d ] w postaci 
,+ 8-t Sot 8-t 

E(t) - eAt - Pt e 1 f P2 • * P3 • 
Y ogólnym przypadku nogą być dwie macierzą projektowania* 
P + odpowiadająca wartościom własnym a* o częśoi rzeczy* 

wietej ujemnej I P^ o ozęśol rzeosywistoj dodatniaj» 
Odpowiadało tworxymy 

-H(t) Pa*1(T) 
Przyjęto wartość poosątkową "T" °« 

P + . Pt 4- P2 + P3 - » , P. « 0 (8) 

H+ (t,<C ) - H{t,« ) H j t / C ) « 0. (9) 

Sa osi osasów • AJ < f ^ t <£» d«finiujemy pomooniocą 

ntaciers Oreena 
H^. ct,r ) dia t>zr 

lta ona ni ©ciągłość dla t»Ei piarirszą pochodne równą 

Za wxglcdu na eałożenie 7 * 0 aaciere ta pokrywa się z sto* 

aowacą w metodach statystycznych siaciercą wagi* 

Stukamy macierzy Greena G(tt^)tktóra wyznaczałaby rozwią¬ 
zanie ustalona równania (2) 

M(t)- j <ł(t,C)(V*1)/'o \d.r . (11) 

¥ tym oalu stoaujejay iiatodg iteracji prey załosaniutsa 

elemanty maoiar*y B(t) są dostateczni* sałat . 
- Y plarwazya przybliżenia 

thk 



3(r) QA(v,%) dvł OA(t,t ) (12) 

Pierwssa składowa Go(t,£) 3eat atoohastycsnl* zmienna 1 
posiada następująoą postać 

-̂  >, 

Maolersa R ^ posiadają następujące elementy róśne od tera 
,22- " (^i/ai-^2>2>ACVT2(v)) 
A A (V*| W > f (2«^2 /U,-A2)2) 

,53 4 ^1,32 POWt«Ją « B 1 1 > 2 2 i R 1 1 > 2 3 prse« 
na Ad/T^v)) oral ̂ 1 aa J('2 1 odwrotnie. 

-A2>2> A 2 

) 2 (15) 

Do ele«entów R12 3 3 i Rj2 - 2 stosuje a le podobna uwaga 

jak w prsypadku (14>» 
Hwient7 aaolersy B ^ oras Hg2 powstają s odpowiednich 

•leaentdw oaolersj R 1 2 i. Ej^ prses saaiane^^ aaA 2 1 od* 
wrotnie. 

2*3 



*51#1f 

•33,12 

•* 

v pottati 

(H) 

0 ^» 



Co do czasów nożna zrobić naatepująoe założenia: 

Natoviast v*Hfax>ia oyó ^ O* 
Y preypadku górnego enalcu nierównogoł przedŁiał (09 00 ) 

jest przedzlałen regalarnoaoŁaT drugie przypadl^jby nie 

wprowadzać ujemnych CBaeów,należy zmienić zaak przy 

ŝ  (v» ̂  ) i »2^Y* t* ) i prsy driWtedy przedział (0, Oo ) 

jest również przedziałea regularności. 

Dalsze badanie rozwiązania wymaga obliczenia funkcji kore¬ 

lacji » 

Literatura 

t E.M.Salichow A«6»Senenow Ju»D,Cwietkow,SlektronEoje api-

nowoje echo i jewo prioienienia^Izd Nauka Nowosybirsk 
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5 J,SzpileckitObliczenie macierzowej funkoji wykładniczej 
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4 J.Sspileoki,Rozwiązanie równania modelu stoohastyoznego 
netodą Szełkunowa 
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GENERALISED STOCHASTIC MODEL 

Summary 

In the stochastis Bloch nodel the relaxation times are as 
non stochastic quantities assumed.The author accounted 

also for the stoohastio oharaoter of relaxation times* 

For solution of the equation was the Green function method 

used in the first approximation. 



ROZWIĄZANIE BOWAITIA UODEHJ STOCHASTYCZNEGO METODA. 
SZ3&KUND1A 

Józef Szpileoki,Gliwioe 

W celu uwzględnienia oddziaływań o oharakterze stochasty« 
cznym « układzie opisanym równaniem Blocha,wf 1 Jrozpatrzo-

nojrównanie,które można napisać « postaoi macierzowej w ukła* 
dzie obracającym się z prędkością kątową O) następującot 

r -V*2 » 

( 0 \ 0 J 

gdzie u-makroskopowy wektor namagnesowania, 
M -stała wartość składowej z wektora namagnesowania, 
Ł , 1*1,2 -czady relaksacji,wielkość deterministycz¬ 

na , 
&3_(t)-częstość cykliczna Larmora,zmienna stochastyoz-

nie o średniej ló , 
Ci)--częstość cykliczna dodatkowego pola magnetycznego 

zmienna stochastycznie,o stałej średniej m. 
Wprowadzono równie* oznaczenia 

cóQ(t) • ̂  *X^(t) -wielkość stochastyczna 
eoAt) m m «I2(t) -wielkość stochastyczna* 

Macierz równania (1) można napisać jako sumę części determi¬ 

nistycznej A 1 stochastycznej B(t) 

gdzie 

dll/dt«f A •• B(t) ] 11 4 (1 /» , ) / o \ , (2) 

Zk9 



A - O , -1/TO , -» \ (3) 

/ 0 , ^ , 
B(t)« / *X,(t) , O , •Xgtt)! (4) 

\ 0 / 
Równanie (2) rozwiązujemy metodą Sze&kunowa£ 2 j , zakłada jąe 
te odchylenia statystyczna od wartości średnica są dostate¬ 
cznie małe,by można było stosować raołmnek cabttrzeń* 
Przyjmujemy rozwiąsanie w postaci 

M - 11° t* II1 * H 2 +< ...... (5) 
Podstawiając (5) do równania (2) otrzymujemy na wyznaczenie 

li1 układ równań 
/ 0 \ 

/dt - A M° + (1/^) ° \ » 
KU0f (6) 

/ dt • A K1^ 4- B(t) M1, 
i - 0,1,2,,,. 

f serowym przybliżeniu przyjmujemy funkcje przejścia 
w postaoi L 
k(t) - eAt - 1 P« a*1* t (T) 

& x 
gdzie 

P i 1 , 2 , 3 -macierze projektory, 
,2,3 -wartości własne macierzy A, 

Rozwiązanie równania serowego przybliżenia 

11° - eAt 11(0) 4 ( eA<tł>tr > (1/Ti) lo\ d f , (8) 

ll(0) -wektor-kolunma wartości poosątkowyoh* 
Składowe wektora M° «ą następującet 
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vo) 

{t^ t x V V i J e*1V 
(0) + X 2<MB«>)+ V»1«2> I e§2 > * M3 /*iVi«8 

(9) 
Drogie równanie roswiąsujemj tylko w pierwszjm przybliseniu, 
poniewai przy oblloseniu funkcji korelacji potrzebne są pier* 
ws2e potęgi wielkości stochastycznych. 
Ogólnie 

i « 0,1,2,.. 
Wielkość podcałkowa 
k(t ,«T) B(X*) M°(T) -wektor o ekłodowych. 

x,(tr) f Łgg ^ 2 ^ ) * («) 
X,CZ )+ k32 

gdzie 

k,., 
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2m2 

{e8 t*1 C 

^ 4 , 

Vo ) -

Własności ro*wiąaań prsedyskatowano v innej pracy» 
Literatura 

1 C«łt*Saliohow A»6«Samenov Ju,D,C«ri«t]cow,ElektronnoJe 
•pinowoj* aoho 1 Jewo primienienie,Hauka Nowosybirsk 

1976. 
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2 F.A.lttchajłow iijllynaniia nieprieriinaych liniejnyeh 
siatiea e determinowannymi 1 słuozajnyai parametrami, 
Nauka łloakw* 1971* 

,Obliczenie macierzonej funkcji wykładni¬ 
czej (przyg.do druku) 

SOIUZIOK METHOD 07 STOCHASTIC MODEL BQUATIQH 
SumiwTy. 

In the paper i« Sbelkunoff solution method given in 
the leroth and first approximation for stoobastier 
nodel fornalation of Bloch. equation»lńtrodueed to aoeount 
for exohange interactions* 



Uft&BtZ OHEACJI,DYSPSRSJI I SPSEFBAiaKJ GfSfOŚCI 
Y UDGOISIOBn MDEBHT STOCHASTYCZNA 

Jćzef Szpilecki,Gliwice 
Praoa nawiązuje dofij, gdzie podano rozwiązanie równania 

uogólnionego modelu stochastycznego.Wszystkie obliozenia 
oparte są na wyznaczeniu macierzy korelaojiyktóre znów 
opiera ale na poczwórnym •ałkowaniu,ze względu na parametry* 
wfv, $tT *W zasadzie przedział ich taiezmośoi,jak~te£ dwu 
innych wielkości: %^ i.%2 B0Se b 7 0 (<»^»ft0)«Hosna go jednak 
zredukować do granio •końezonyohyZ tym,*e w tych przedzia* 
łach rozpatrywane funkoje wykładnicze powinny byo regularne, 
wife zanikajęoe dla-^.Oblicsenia ograniczono do przedzia» 
łów dla w i G (O,'C2),dl« r i t (0,f t),prxy czym 04 w , ^ 2 , 
O ^ T ^ ^ ^ a W niektórych przypadkach,by spełnić warunek re-
gularnoioiynalety stosować ujemny ozaa*Aby zmieścić sie w 
obranyoh przedziałaoh,należy zmienić przy odpowiedniej wiel-
kośoi w wykładniku i w elemenoie różniczkowym znak na prze* 
oiwny* 
Tunkcje czasowe,występujące w wykładnikach,mogą zmieniać 

znakicFowoduje to konieozność'podziału wymienionyoh wyżej 
przedziałów na podprzedziały* 
*a macierz {g>f&*ił3*- ooana napisać następujące wyrażenie 

(1) 



"stool/ ̂ 1» ̂ * T^ j«»t 'kładową stoohastyosną roswiąsania 
£ 1"] na wektor namagnesowania*Składowe jego są linlowyai 
kombinaejawi 6 fankoji wykładniosyeh •! osnaosa wektor 
tpriestawiony, nawias < > osnaosa uśrednieni*. 

IdLesbf rótojoh funkcji osaaowyoli^wyctfpująeroh w iloesynl* 
v liosbie 12 •oina srednkować w oblioseniaoh do poło«7,poni««» 
wait aosna im nporsądkowaó paraaiyktorjroh wapdłosjrnnikl i 
wykładniki powstają prses aaaiaae 
V pLenrasej składowej wektora H^ooh *7 a t*P u^ • wjrra*enia 
(nr 17»20)fw dwu posostałyoh składowyeh pozoetałyoh 8 wyra* 
ieńys tym te ftmkoje ocasowe są w nioh jednakowe,rdsnioe wy* 
stfpnją w wspdłoiynnikaob.. 
Uśrednieni* iloosynów wielkośoi etoohastyosnyoh daje współ* 

osynniki korelacji odpowiadających in prooesów.Jak mflj 
prsyjaieny współosynnik korelacji wspólwy 

gdsie A«s;«stałe oharakterytająoe prooes stoohastyosny* 
GdJTby prsyjąovse stał* te wogą być dla possosególnyoh. pro* 

* • * 

oesow róine^aośna to prosto uwzględnię* 
występująca pod znakiem oałek naoiers posiada nastepudąeą 

budowę 

/ *«. » ° » ° \ 
/ o » «22 » ̂ 3 I (3) 

fskładowej Kĵ  wysttpwje tylko ^ z | > •¥ posostałyeb 

*5l 



•kładowyeh X^, wyetepują fonkoje korelacji KLeday pocostały-
al wielkośoiani atoohaatyosnyal* 
Podobnie jak w £2 3* tablioy 1 sapiaano w apoaób skróoony 

najwajniejase dana o nyetepujaoyoa fttnkojaoa osaaowyohtmmer, 
wykładnik fuokojl «ykładBiesej#znnwr funkcji priyporzedkowa* 
aaj ( a1^»2,At^A2) 

Tłblio* 1. 
1 a1(r1»f+r2.«-) is 
2 ^(r^^rj-c) ̂  e2(v*r> ts 
7 a^vtaf^+fg) • 2(Z 1UT + W6-> 10 
8 a1(r2«w) +agCr^r-ł-w.r) 9 
17 a1(T*<Zf+w-fi") + «3(y1*v^2«w) 20 
18 •2(**r)La1(w$-) + a5<r1-T*?2''w) 19 

Hieoi^głośó snoar«oji poohodsi atądt*a s 56 wyraień aypiaa* 
ae 12 pozostały róśam od zera* 

W tablioy 2 podano dla poasosagólnych składowyoh Z^, 
w*półosynnlki prsy poaaoaagólnyoh iloosynaoh wielkości ato* 
ohaatyosnyobvnyaienionyoh w uwagaełuZKaiaat (A(1/T 2) t A ( V ^ 2 

osnaoaono akrtftowo (V2»Z2) i podobnie inne.W tablioy podano 
miser kolejny ywapółosynałkl dla t^t^^t ( 
oaynniki K^2 aają anak prseolwny nit dla 
wielkości jak « praoaohfi ,3,4] •*• la*ńaa 



m4 - h 3 ^ 2 (T2,*2) 
A? 

•4m4 4m*JŁJ -4 

2a A | 2B 
2 

1 
2 m 2 A 2 / S • 2 m 2 A f / * 2 m 3 / I 

-«2A2 m4 

~4 «2A2 
X O » 9 1 

I / I m 3 /T -mzA2 
2m3 A 2 2m3 A t «2m4 

i' /T «mA 2 /Z a2A-| 

-2m7 A- 2m4 

8 powetaje * 2 prse> samiane «A ̂  ̂ A 2 oras prses prseata* 
wienie porsądku wyrażeń nie 

7 — 2 A 2 

7 -• A 1 m4 
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Tablica 2 (c.d.) 

7 «*?/* 

Uwagattasystkla wapółOBynniki nalaty podsialid p»«s 

17,18 
19,20 jak 17,13 » pr««oiwny« 

Główna trudaośó oblioMń polana na saal«si«niQ prs«« 
dalał4» ragularaośol*Zastawiono ja w tablioy 3»Fodano w 
alaj n m r rospatrjwanego wyrasanlatmaiar wariantu,prx«» 
dsiały saŁannośol w kolejnośoi: w, T , ^,^f*Qdj salaialo 

w niektórych vyra*6niaQh,sasnaosoho to w 

tablica 5 . 
i i O.trf.r^TJ fo,r4] £o trj [o.t, 

»« 2 i [o.t^ti+tr] [tr.tt] [o,r2] 

, 2 

, iv fo.tj 

7 1 

•K 

• *. 

as* 



fafrlloa 3 

IT i [ofvf.fTj [wr.t,! [offrrj [o,z I 

u I r ) f lyMk oblioseii aaoiersy jest skomplikowany 1 s braku 
•iejsoa ai* soft* być podany* 

Prsajśoi* do maoierij dyspersji 1 spektralnej scatośoł 
«ykamtjemy tjak podano wjfej ,W naoiersy dyspersji występują 
wyrasenla wykładniose 1 stałe*0statni« prsy transforaaeji 
Fouriera dają wyrałenla proporojonalne do foskoji delta 
SŁraoa»1yrasenia wykładnicze aotea sebarakterysowao stały* 
•i ^ (»ob»[2]),¥ tablioy 4 podano )? osobno dla 
dla posostałyoh akładowyob (wartośoi wspólne), 

f ablloa 4 

*2 » 2*1» 2*2» 
2 , 2s2+s1 , 

2*1+ 
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Można zinterpretować geometrycano»fisyk*lnie wynik podobnie 

jak w[2] . 
literatura 

1 J.SzpileofcL,Uogólniony model statystyczny (przyg.do druku) 
2 J.Szpileoki,Macierz korelacji,dyspersji i gestośol spek* 

tralnej w modelu statystycznym Bloeha (przyg#do draka) 

3 J.SzpileckijOblicsenie maciersowej funkcji wykładniczej 
(przyg.do druku), 

4 J«Szpileoki,Rozwiązanie równani* modelu stochastycznego 

metodą Szełkunowa (przyg,do druku). 

CORRiiLATION,I>ISPERSIOH AND SPECTRAL DENSITY ŁJATRII 

IS GEHERALISED STOCHASTIC MODEL 

Suiamary 

In the stochastic model of Bloeh equation,«.ccouating for 

stochastio character at magnetic fields and relaxation 

times,the oorrelation,dispersion and spectral density 
matrix were calculated* 

*6O 



JTOKCJS CBABAKXKRXZDJAGS PBOdST HBLAJCSACJI KXSDZY XDLEJITYHI 
IMPULSAMI W MROBZIl IC8A 

Jósef Sspileeki,Gliwice 
Autor monografji £1 ̂  przedyafctttowai bardso proste roswiąsa* 

nl« równania modela atoohastyosnego Blcoha w prsypadku,gdy 
dodatkowy aygnał pola wmgnetjoanego w ••todxi* •ch* jaat 
rowxqr s«m9wi«o aany do esyxtlenis s relaksacją Bcanagsesoira-
nia w przerwie adfdsy kolejnymi iapnlaami pola aagnetyosnego. 
Dlatego interesująoe jest sbadanie tego prsypadku metodani, 
oaawianyid w pracach autora jf 2,5J • 

wyniki v wsselłdLoh nosliwyoh mriastaoh są proste* 
V prsypadku rospAtrywania równania w nkładsie współr«cd» 

nyohfWirająoya s predkośołą kątową tti #*ałosenie m - Ig -O 
w równaniu ró*nie*kowy»,ro«wią«ywanya metodą Ssałkunowa|+J 
i aetodą funkcji GreenaJ^5 J fdaje na aaciers A postać dia« 
gonalną o wartościach własnyoh S| » 
lfaciersowa fanko ja wykładniosa jest równie* diagonalna 
e * - dla* { e*2 (1+t) , e"2 (1 + t) , e"1 ) . (1) 
W prsypadko równania stochastycznego Bloeha w obu seto* 

dach otrzymujemy dla stanu ustalonego aaolers korelacji 
równą saru»W prsypadkn uogólnionego równania stochastyocne* 
go o saohowanłu decyduje składowa s*owa t «(H0 

dając wapółosynnik korelacji, sawlerająey 3 fanko je wykład* 
micse o wykładnikacht s v s ^ H, t • %$. wyras stały* 
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W stanie nieustalony* w prsypadku równania Blooha otrsyanje* 
mgr wapółosynnlk korelaojltproporejonalny do funkcji 

gdile VffW2 *wielo«lany wt*^ # 
Yaftnlejssy praktjosnie jest wynik dla układu laboratory] 

nago*Y obu antodaoh ot r synu jony aaolors A w poataol 
•1/f2 , *« t 0 

A - a ,-1/I2 , 0 (3) 
0 , 0 f.1/ff 

gdzl« a«śr»dsla vartosd ttalofo pola aagnetyosnogo* 

Yartośoi Aasae m*oi«r»y As «j • *1/*^ » s t 2 " * ^ V 2 - 3 
liaoiersowa funkoja wykładnicza 

At i a4t 
° - Z *1 • » (4) 

gdzie róża© od s«ra elementy macierzy P. 84 castfpująoet 

Pf t12 - * P1f21 * * P2f12 " P2,21 " ^2 » (5) 
P3,33 " ł • 
I v tym preypadku dla etanu ustalonego dla rdwsanla Uooha 
dla obu roswiąsań otrsymjeay wartość furtkoJl korelaoji 
równą seru,w przypadku uogólnionego równania ctochastyosnego 
wynik podobny ,jak poprsednio* 

Ola atanu nieustalonego roswląsanie 1 praybllsanla jost 
wektorem o akładowyoat ^ 1 1 ( ^ 1 ) X| » fc&CCf) Zf* °* 
gd2SlO 

Z6X 



» 1 ' • (1/2)0 11,(0) 

(1/2)( 11,(0) +i yo ) )^ * 1 ^ + (1/2) (1,(0) • 
y . (7) 

We wsors.* aa •seiftrs koralaejif 2,3JwystcpQj« 

0 
Ifdmie 

(9) 
w nleh te sane funkcje esMOwe* 
spektralna saoiara składoiret 

2(51 , 2» 2 , » 1+» 2»o( ^a^f l f #2«2*0f 

Y prsypadlca «o;61slose|;o równania etochaatjresnego 1 ataon 
Blenstalosego aaeiers Greena ma nastgpujĄoą postaćł 

,() 21 
o / 

-(I/I) 
fc22- *j*21 * k51 M 
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1* norze aa Barters korelaoji występuj* pod całką aaeiors 

• *22 • ° (13) 
0 • 0 t * 

V •laaentaoh. Xy wyattpują nastfpojąo* funkoje e i u o i s 
(podajeagr wykładnik funkcji wjkładniesej) 

2 •,(£,• £>ł-a|( £> 
5 B C T n t 
4 • 

v aleneataeh JCjjt dla l , j»1 9 2 s wspólcsynnikawd 

5 a5( rfW T^ ^ 2 * ff) (15) 

s współosyimikim 

»««» ^ A W ^ W ) A(1/I1(W))> (16) 
YspołOBymtfkŁ i j * oosna sapiaao w poataoi lloosyira 

podanyoh maeieriy 1 w«ktora-ł -\lvaaaj 

Dla t l 

• ^1*11 • J*l1>fi » 

2 . 
» ^ 1 * 1 1 » ^ 1 ^ 1 » 



1*11*11 • 1*11*11 
1*11*11 • 1*11*11 

11 

• 1 *11 *11 » -

• * 2 
^ 1 

1*11*11 •* 1*11*11 

* *11*11 » 1*11*11 ' "1*11*11 

• * 1 1 2 - " 

1*11*11 
(17) 

2 + My(0) , 
k,,2 - k , ^ + (a/2) 11,(0) 1 (̂0), (18) 

fcf, 2 - k^kff - (3/2) 11,(0) My(O) . 

Z postaol ftmkajl o*a«owych cynika,że wy»tarczy obllosyó 

oałki dla 1 1 5#poni«va* 1 i 4 aą saląsana relacją «i->»2 

-1 odwrotn±o»HatoiaIaat 2 1 3 powatajn • 1 1 4 prze* podobną 

saadLane w drogla akładnlka« 
Oblłosenia aaolersy korelacji,dy*p»raji i geatośoi sp«k* 

tralnej dokonano podobni* jak 
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Ba wielkość fm y+1 #! (wielkoAo aa ogół saepoloaa) •trsjan* 
jesy wspólnie dla 

dla 

l i teratura 
A#O»S«nonow Jt^P«C»i«tkowtXl«ktroimoj« aplao 

woj* ©oho i jawo prfcal0nleal0vXad«Ianlca lowoajrblrak 

2 J«Sspile6kiflUoi«rs kor«laojłtdy«pera31 1 gfatośoi apaktral* 
a«j w atooba»tyo«ny« aodelu Bloolxa (prsyg.do druku)9 

3 J.S*plleokl,Maoi«r* korelaojitdysp«rsji 1 ^fatośol apektral* 
nej w nosólniODja aodelti atodhaatyosnja (prsy#«do draka) 

4 J«Sspileokl}Bezwiązani* równania aodeln stoohastyosnego 
aetodą Scałkoaowa (prsys#do draka), 

5 J^SspllaokifUogólniony Model atoofaaatyosny (prsyg"«do druka) 

nnrcTioistca»RAcnaaisiJio RKLAIATIOI PBO cassis u n r a 
SUCCBSSIVI PULSES IB 1CB0 MMHOD 

/•SspileokL 

Tor atoohaatie Blooh aodel and generallaed atoehaatit 

•odel and two aolution aethoda the oorrelation,dl*peraion 

and apaotral denaity matrix were aaloulated in the tmataady 

atata between two pulaea of magnetio f i e ld in eoho aethod* 



WPŁYW ROZPUSZCZALNIKDV AROMATYCZNYCH NA EKRANOWANIE WĘGLA !3C 
W ACETOHITRYLU 

Karol Jackowski 
Pracownia Oddziaływań Miedzymolekularnych, Instytut 
Podstawowych Problemów Chemii, Uniwersytet Warszawski, 
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa 

W" praktyce HMR dobrze znany jest fakt magnetycznej anizo¬ 
tropii pierścienia aromatycznego, która wynika z obecności 
6 zdelokalizowanych elektronów OT . Wprowadzenie podstawnika X 
do pierścienia aromatycznego zmienia nieznacznie całkowitą 
gęstość elektronów ST w- pierścieniu, a to ma wyraźny wpływ ns 
przesunięcia chemiczne FMR i C BMR aromatycznego związku. 
W 1951 r Spiesecke i Schneider C11 wykazali, że istnieje kore¬ 
lacja pomiędzy gęstością elektronów ST , a przesunięciami che¬ 
micznymi PKR i "c HMR w pozycji para (względem poSstawnika X) 
pierścienia aromatycznego1. 

Anlsratropla pierścienia aromatycznego ma również wpływ 
na ekranowanie innych molekuł w środowisku rozpuszczalnika 
aromatycznego. Dotyczy to -szczególnie przypadków, gdy molekuły 
substancji rozpusrcsonej silnie oddziaływują z rozpuszczalni¬ 
kiem, Jak np» chloroform, N,R-dwumetyloformamid lub acetoni-
tryl. Można się wiec spodziewa^, że wpływ rozpuszalnika aro¬ 
matycznego np. n* ekranowanie Jąder <J w ace toni trylu zależ eć" 
moż9 oS gęstości elektronów ST w pierścieniu aromatycznego roz-
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pnszczalnikac Sprawdzeniu tej hipotezy poświecona jest niniej¬ 

sza praca. 

Część ri[oa*wfa<fczalna Wlana *%" NMK były rejestrowane na spek¬ 
trometrze Xff—90 firmy Bruker z transformacją fourierowską. 
We wszystkich przypadkach zastosowano substancji o naturalnej 
zawartości Izotopu wfgla % oraz aceton-d^ , jako wzorzec 
zewnętrzny* 

wjntlfc&c W Tab. I przedstawione zostały zmiany ekrano¬ 
wania węgla *'c acetonitryiu pod wpływem rozpuszczalników aro¬ 
matycznych, A6(ClO I £6(CN) . Wielkości te były wyznaczone 
j*ako różnice przesunięć chemicznych % NMR acetonitryiu w 
rozpuszczalnikach aromatycznymi i w czystym acetonitrylu. 
Uwzględniono przy •Cym poprawie na. zmianę podatności magnetycz¬ 
nej środomsfca. -^L&lhr , gdzie &%er ozracata rdżnice podatnoś¬ 
c i rwBpaszczalnika I acetonitryiu. WleJlkoSei poprawek-yA%rzo-
s ł a ł y 9Mwrf̂ Hv.ig/,iyri» w" pierwszej kolumnie Tab.I . 

Porównajmy teraz Ć&(OKJ i AS(cpff)s wartościami przesunięć 
chemicznych. C" HMR w pozycji, para rozposaeaalmikdw'aroma¬ 
tycznych, S D * ^TzesanSęciBL X^-n zamieszcaone w osta¬ 
tn ie j ko-Traimie Tab.i zaczerpnięte zostały z l iteratury f t ,2 l . 
Poró*wnając dane w Tab.I można zauważyć, że zmiana ekranowania 

Jest proporcjonalna do przesunięcia chemicznego 
Widać to szczególnie dobrze na Rys. f, gdzia przedstawiony Jest 

wykres- konotacji vdeff^r wartościami A^(CN) i § T % . Kore¬ 

lacja j«*t zadowHlaJąea dla 8 badanyeh rozpussczalnikdw arona-



tyrsuiyah, nie obejmuje Jednak anizolu. Interpretacja tej fcore-
laeji jest prosta: wpływ aromatycznego rozpuszczalnika na ekra¬ 
nowanie acetonitrylu A€>(C7) Jest proporcjonalny do 
elektronów TT «- pierścienia aromatycznym. Tym samym 
Jest równie* proporcjonalne do przesunięcia chemicznego C NMR 
i PMR w pozycji para rozpuszczalnika , £ ł% i g łH o oraz 
do parametrn Hamnetta & . Korelacje między wielkościami 

, . 5̂ łH , ^* i gęstością elektronów 3T w związ¬ 
kach aromatycznych eą opisane w literaturze ehemiosnejt T,2l. 

Tab.I. Wpływ rozpuszczalników aromatycznych na ekranowanie 
węgla ł% w acetoni trylu. 

Rozpuszczalnik 

nitrobenzen 
acetofenon 
Jodobenzen 
benzen 
bromobenzen 

crhlorobenzen 
toluen 

flaorobeazen 
anizol 

- +0.15 
+0.t8 
+0.60 

+0.16 

+0,46 

+0.32 

+0.T8 

+0."f8 

+0*28 

Wpływ 
nika 

A6(CH3. 

+0.51 
+0.58 

-T.W 
+ T.29 

0.0 

+0.74 
+ T.48 
+T.28 

+ f.?8 

rozpuszczał-
fppm3 ** 

+0.75 
+0.98 

+T.6"0 

+2.06 
+T.96 

+2.t? 

+?.27 
+2.58 
+T.58 

Cppml 

-5.8 

-4.2 
-1.9 

0 

• +T.6 

+T.9 
+2.9 

+4.5 

+7.7 
a/ Wyniki otrzymane z- ekstrapolacji dla nieskończenie roz-

rozcitficzonegp acetonitrylu w rozpuszczalnikach aroma¬ 
tycznych t + oznacza wzrost ekranowania. . 
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'Z 

fiys. f..Korelacja wpływu rozpuszczalników aromatycznych na 
ekranowanie w?gla -C£ acetoni trylu A6(CK) z przesu¬ 
nięciami chemicznymi '% NUR dla pozycji para roz¬ 
puszczalników © ̂ -D • t - nitrobenzen, 2 - aeetofe-
non, 3- Jodobenzen, 4 - benzen, 5 - bromobęnzen, 
€ - ehlorobenzen, 7 - toluen, 8 — JTluorobenzen, 
9 - anizol. 

Korelacja przedstawiona na Rys.t Jest interesująca, ponieważ 
oznacza istnienie silnego oddziaływania pomiędzy grupą -CK 
acetonltrylu i elektronami 5T rozpuszczalnika. Kie ma w tym 
nie dziwnego, Jeżeli uświadomimy- sobie, że stosunkowo duży 
nosent dipolowy acetonltrylu J.94 D f 33 Je«t zlokalizowany 
głownia w grupie *£1T molekuły. Za oddziałyrraniem tego typu 



przemawia rtfwnieź brak proporcjonalności między ^6(CHj 1 §'̂ C . 
Zauważmy także, że wielkość £ć(CH ) Jest we wszystkich przy¬ 
padkach mniejsza niź Ztó(CK) , co może właśnie oznaczać, że 
grtzpa metylowa jest bardziej" oddalona od centrum pierścienia 
aromatycznego niż grupa -CN. 

Przypadek anizolu jest szczególnie ciekawy., gdyż wyraźnie 
odbiega od dyskutowanej tutaj korelacji. Wydaje sie, że opi¬ 
sany powyżej mffdel oddziaływania acetonitryl - pierścieii aro-
matyczny nie obowiązaje lat obowiązuje; tylko cz?^ciowo w przy¬ 
padku anizaln. Problem ten będzie przedmiotem dalszych badań 
p r̂owsdzonycfi w nasssj Pxscowztx. 

Łiteratnra 
f. 
2. 

7. TJIatsao-, Ykodera, J.Phys.Gnenr.>2ł,40a7/T966/. 



EFEKT PODSTAWUIKOfY V DfiUGOEZgDOfTCH AŁKAMCH 

Andrzej Sjchart 
Instytut Chemii Organicznej PAH, Pracownia BMR 
Kasprzaka 44* 00-961 Warszawa 

Zostało stwierdzone, że liniowa zależność pomiędzy obserwo¬ 
wanymi przesunięciami chemicznymi w 3C-HMR, S x, pochodnych alki¬ 
lowych z podstawnikiem X i przesunięciami chemicznymi obliczony¬ 
mi regułami Lindemana i Adamsa , S&, dla węglowodórów, w któ¬ 
rych podstawnik X został zastąpiony przez podstawnik H, którym 
może być; 
- atom wodoru, 
- grupa metylowa, t 
- fragment alkilowy o budowie skorelowanej z budową podstawnika 

jest ogólną prawidłowością*. Stałe a. ł b. korelacji liniowej: 
Sx - *xSR + \ W 

zależą nie tylko od rodzaju podstawnika X, lecz także od rzędo¬ 
wi ości atomu węgla C~c< połączonego z podstawnikiem ił'"" Ten dru¬ 
gi fakt został jakościowo wyjaśniony w oparciu o zmianę równowa¬ 
gi końformacyjnej dla obrotu wokół wiązania C-cC—C-p na skutek 
zmiany ilości podstawników atomu węgla G-dr, 

W przypadku pierwszorzędowych pochodnych alkilowych wyzna¬ 
czone wartości stałych a i b dla atomó* węgla c-eC były związa¬ 
ne ze sobą zależnością: bx = A(1 - a x ) , gdzie A=125,89 ppm była 
stałą niezależną od rodzaju podatawnlka. Zaobserwowana zależność 
b(a) pozwoliła opisać w jednolity sposób zbiór przesunięć che¬ 
micznych węgli C-o( w pierwazorzędowych pochodnych alkilowych z 
różnymi podstawnikami. Z opisu tego wyłamywały się jedynie alka-
ny podstawione grupami: OH, HOg, COOH i COOlie, co tłumaczono 
asocjacją oraz efektem pola '. 

Kontynuując badanie efektu podstawnikowego w alkanaoh, za¬ 
rejestrowano w jednolitych warunkach i dokonano pełnego przypi¬ 
sania sygnałów w widmach 13C-HMR 66 drugorzędowych pochodnych 
parafin z 11 różnymi podstawnikami. Stałe otrzymane z liniowej 
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analizy regresyjnej są zamieszczone w tablicy 1. Wyniki te zes¬ 
tawiono z otrzymanymi wcześniej rezultatami dla alkanów pierwszo-
rzędowyeh' 2/ 

Z 
J 
Br 
COOHe 
COOH 
coca 
Cl 
K02 

m2 
OH 
OAc 
ococci3 

pierwezorzedowe 

1.1433 
0.8980 
0.9276 
0.9451 
0.8861 
0.7610 
0.7127 
0.8193 
0.7066 
0.6196 
0.5781 

bTfppa] 
-18.93 
13.67 
0.32 

-2,65 
12.55 
28.01 
48.00 
24.24 
46.88 
48.01 
53.66 

drugorzedowe 

1.7612 
1.2816 
1.1454 
1.1338 
1.0743 
1.0255 
0.9394 
0.8626 
0.7955 
0.6825 
0.6880 

b z [ppm] 
-19.85 
15.19 
-3.18 
-5.08 
9.24 

29.66 
46.34 
22.61 
45.44 
50.01 
56.46 

Tablioa 1 
Współczynniki kore¬ 
lacji liniowej po¬ 
między przesunięcia¬ 
mi chemicznymi węgli 
C-« podstawionych 
pierwsze- i drugo-
rzędowych alkanów 
oraz odpowiednich 
węglowodorów• 
We wszystkich przy¬ 
padkach współczynnik 
korelacji r> 0.99. 

We wszystkich przypadkach az(prim)< az(seo). Ponieważ dla 
piemszorzędowych pochodnych alkilowych istnieje wyragna zależ¬ 
ność pomiędzy wartościami a z i elektroujemnością podstawnika X 
(im mniejsza wartość stałej a z tym bardziej elektroujemny jest 
podstawnik i), więc z relacji ax(prim)^ 82(800) wynika, że 
względna elektroujemność podstawnika Z maleje przy przejściu od 
dwupodstawionego do trójpodstawionego atomu węgla. Potwierdze¬ 
niem tego wniosku są wyniki kwantowo-mechanicznych obliczeń cał¬ 
kowitych ładunków elektronowych dla drugo- i trzeciorzędowych 
atomów Wfgla. Zastąpienie jednego z atomów wodoru atomem węgla 
czterowiązalnego (tzw. hybrydyzacja sp-M prowadzi do zmniejszenia 
całkowitego ładunku elektronowego na tym atomie węgla*5'. Powoduje 
to zwiększenie elektroujemności takiego atomu węgla - w rozpatry¬ 
wanym przypadku atomu węgla C-«c - i tym samym zmniejszenie elek¬ 
troujemności podstawnika 2 względem węgla C-cC, Bależy zatem ocze¬ 
kiwać, że relacja az(prim)^ a^sec) jest ogólna, a ewentualne 
odstępstwa od niej powinny być możliwe do przewidzenia w oparciu 
o obliczenia całkowitego ładunku elektronowego nawet przy zasto-
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sowaniu najprostszych metod kwantowych* 
Dla wartości b z zamieszczonych • tablicy 1t nie obserwuje 

się wyraźnych regularności. Różnice bx(prim) -bx(sec) są małe i 
zawierają się w przedziale od -3.5 ppm do +2.8 ppm. Małe i nie¬ 
regularne wartości różnic bx(prio)--bx(sec) mogą być związane z 
działaniem takich czynników jak zaburzenie rozkładu przestrzen¬ 
nego ładunku elektronowego czy efekt pola. Jak wiadomo, czynniki 
te mogą mieć wyraźny wpływ na wartości przesunięć chemicznych 
jąder C. Potwierdzenie tych wniosków wymagałoby porównania 
doświadczalnych wartości przesunięć chemicznych z przesunięciami 
chemicznymi obliczonymi teoretycznie, ponieważ korelacja z cał¬ 
kowitym ładunkiem elektronowym nie jest w tym przypadku zadowa¬ 
lająca. 

Drugorzędowe pochodne alkilowe nie wykazują takiej zależnoś¬ 
ci pomiędzy zbiorami stałych {a^} i {bz} jak ma to miejsce dla 
pochodnych pierwszorzędowych. Rysunek 1 przedstawia wykres b(a) 
dla pochodnych drugorzędowych. i/spółczynnik korelacji liniowej 

-20 

Rys.1 Zależność b(a) dla drugorzędowych pochodnyoh alkilowych 
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dla zależności b(a) nynosi r*0.86, ożyli korelacja jest nie 
do przyjęcia.(linia przerywana) Badane klasy związków można po¬ 
dzielić na dwie grupy, w których istniele wyraźna zależność li¬ 
niowa pomiędzy a^ oraz b z. Do pierwszej grupy można zaliczyć 
alkany z podstawnikami: J, flr, Cl, OH, OAc i OCOCCl^ (r=0.996). 
Drugą grupę stanowią: COOH, COOMe, COC1 i HH2 (r*O,957)glinie 
ciągłej. Hitroalkany odbiegają od obu tych grup. 

Srak jednolitej zależności b(a) w przypadku drugorzędowych 
pochodnych alkilowyoh, podobnie jak zmiany wartości stałych ax 
i bx, spowodowany jest w głównej mierze zmianami równowagi Jcon-
fomnacyjnej. dla obrotów wokół wiązań X-£-C-oC-£C-p-". Natomiast 
podział podstawników na grupy prawdopodobnie jest związany z 
wielkością i charakterem oddziaływania pomiędzy podstawnikiem Z 
oraz grupami alkilowymi związanymi z atomami węgli C-oc i C-p , 
co w pierwszym rzędzie wpływa na wielkość zmian równowagi kon-
formacyjnej. Jednak trudno przypisać temu wnioskowi większe zna¬ 
czenie diagnostyczne* poza ograniczonym zastosowaniem praktycz¬ 
nym. 

Podsumowując należy podkreślić, że liniowe korelacje typu 
(1} dla ustalonego podatawnika £ i tej samej rzędowości atomu 
węgla C-tf, są powszechne nie tylko dla atomów węgla C-<C, lecz 
także dla bardziej odległych atomów C-p, C-y... i mają duże zna¬ 
czenie praktyczne, natomiast jednolitego opisu przesunięć che¬ 
micznych węgli C-eC w pierwszorzędowych pochodnych alkilowych, 
mimo użyteczności (nieco ograniczonej przez fakt istnienia pod¬ 
stawników, które nie stosują się do niego), nie można uznać za 
regułę, która byłaby tak pożądana w ważnej i obszernej grupie 
związków alifatycznych. 
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IZOMERIA GEOMETRYCZNA W WIDMACH 1*C Jr«» PODSTAWIOWYCH 
^ , fi - NIENAS7C0KTCH KETONÓW &,- C1O - C2H > C-H - R2 

Ł. KOZERSKI, X. KAMIENSKA-TRELA, L.KANIA 
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 

Wyjątkowo silna zależność wartości przesunięć chemicznych 
0 . C od elektronowych i sterycznyoh własności podstawników 
umożliwia stosunkowo łatwe badanie mechanizmów przenoszenia 
własnośoipodstawników przez układ wiązań chemicznych. Wyjątkowe 
znaczenie, z punktu widzenia przydatności metody CMR w badaniach 
strukturalnych, ma zjawisko stłoczenia przestrzennego grup chemi¬ 
cznych na wartości przesunięć chemicznych. O ile w szeregu związ¬ 
ków nasyconych problem ten jest dość dokładnie zbadany fli , to 
brak jest jednoznacznych uogólnień, które uzasadniałyby Inter¬ 
pretację wartości różnic przesunięć chemicznych olefinowych ato¬ 
mów węgla w parach eis-trans związków nienasyconych £2,3! . 

Pod tym kątem zmierzono przesunięcia chemiczne olefinowyoh 
atomów węgla w 31 parach związków tytułowych, w których konforma¬ 
cje związane z rotacją dookoła wiązania C-i-Cg są znane, natomiast 
podstawniki R2 mają charakter elektronowoakceptorowy lub elektro-
nowodonorowy: 

I II III IV ' T 71 VII 
Rj Alk OH OH OAlk N ( A U 4 2 NHAlk 
R2 NHAlłc A1X Hal COOAlk KHAlk Hal Hal 
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W takich spolaryzowanych związkach olefinowych sprzężenie grupy 
karbonylowej z wiązaniem podwójnym wywiera silny efekt paramag¬ 
netyczny na atom węgla C_ odzwierciedlający udział -struktury re¬ 
zonansowe j [c}* stanie podstawowym cząsteczki: ^ 

IŁ, - CO - CH - OH - R2 «—» E 1- C - CH - CH - Rg 
£B] fe [ej 

Znajomość konformacji związków I - Tli a więc i koplanamóaci 
wiązań CO i C 2 • C, umożliwiła wyjaśnienie zależności pomiędzy 
obserwowanymi wartościami różnicy przesunięć chemicznych atomów 
C« i C, n izomerach cis i trans a planarnością cząsteczek cis. 

Stwierdzono, że w spolaryzowanych związkach I - Tli wartości 
przesunięć chemicznych olefinowych atomów węgla w obu izomerach 
powiązane są prostą zależnością Q « 0 f A £łl . Własności 
steryoane i elektronowe podstawników B^ i R mają zasadniczy wpływ 
na wielkość i znak różnicy przesunięcia chemicznego danego atomu 
w izomerach cis i trans. 

We wszystkich zbadanych związkach sygnał atomu węgla C 2 w izo-
merze cis wykazuje średni efekt diamagnetyczny - 2,9 ppm (rys.ij 
w stosunku do sygnału tego atomu w izomerze trans niezależnie 
od charakteru podstawnika R_. Natomiast przesunięcie chemiczne 
tego atomu węgla wykazuje liniową zależność od wartośoi parametru 
H Swaina i Luptona charakteryzującego mezoraerycane własności pod¬ 
stawnika R2 znajdującego się w położeniu fido rozpatrywanego ato¬ 
mu* 

W przypadku atomu węgla Q~ {rys.2) różnica przesunięć chemicz¬ 
nych w obu.izomerach zależy od geometrii układu jaką przyjmuje 
cząsteczka cis w wyniku oddziaływań steryoznych pomiędzy podstaw¬ 
nikiem R2 i grupą COR.J. Możliwe są przynajmniej trzy sytuacje: 
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Rys. 2 Liniowa zależność przesunięć eheaieznyełi atomu C» w ois i 
trans dwupodstewionyen związkaca karbonylowyon 0|( J5 -nienasyconych. 
Użyte symbole aają tAkie samo znaezenie jak aa rys . 1 



Wiązanie wodorowe lub niewielka zawada przestrzenna pomiędzy 
tymi grupami (l»vj stwarzają warunki dla koplanamośel wiązań CO 
i C » C. 

Steryozne oddziaływanie pomiędzy grupami R2 i COR, wprowadza 
. amlany geometrii wiązania podwójnego, w wyniku których następuje 
wydłużenie tego wiązania i rozdzielenie ładunku na olefinowych 
atomach węgla (li) « 

Pod wpływem oddziaływać steryoznyoh następuje zaburzenie ko-
planarnośoi wiązań podwójnych CO i C - C {lii,IV, VI, VIlJ . 

W dwu pierwszych przypadkach znajduje potwierdzenie koncepcja 
wydłużonego i spolaryzowanego wiązania podwójnego (2J w izomerze 
cis jako wyniku oddziaływań pomiędzy grupami Rp i COR.. Następuje 
silne rozdzielenie ładunku elektronowego na olefinowych atomach 
węgla w porównaniu do sytuacji w eaąsteezee trans, w wyniku czego 
obserwuje się naprzemiennośó efektów a mianowicie: efekt diamagne-
tyczny na atomie Cg i paramagnetyczny na atomie C,. Z innych ba¬ 
dań dynamicznych £5 j wiadomo również, że w układzie typu I, V rząd 
wiązania podwójnego jest znacznie obniżony o czym świadczy niska 
bariera izomeryzacji cis - trans (ok. 20 kcal/molj . 

W przypadkach, w których podstawnik Rg wymusza nleplanarnosć 
w Izomerio cis obserwuje się duży efekt diamagnetyczny na atomie 
węgla C«, co może być wytłumaczone jako konsekwencja małego udzia¬ 
łu formy kanonicznej f C J w porównaniu do izomeru trans, w którym 
sprzężenie wiązań podwójnych nie jest zaburzone. 

Przedstawione obserwacje zmian przesunięcia ehemioznego olefi¬ 
nowych atomów węgla w izomerze cis wskazują na to, że oddziaływa-
nie przestrzenne grup R. i COB. wpływa na zmiany gęstości ładun-



ku elektronowego ̂ V Zmiany te przenoszone są wzdłuż układu 
3T-elektronowego. Ponieważ nachylenie wszystkloh linii ekspery¬ 
mentalnych na rys. 1 1 2 jest równe 1 można przypuszosać, ze 
mechanizm przenoszenia własnosoi elektronowych podstawników jest 
taki sam w obu izomeraoh. Zatem wartość A różnicy przesunięć che¬ 
micznych olefinowyoh atomów węgla w obu izomeraoh jest charakterys¬ 
tyczna dla geometrii wiązania podwójnego C - C i stanu sprzężenia 
wiązań podwójnych CO i C • C. 
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WPŁYW PIRYDYNY iNA SZYBKOŚĆ ROTACJI GRUPY DWUHEIYLOAHINOHEJ 
DOOKOŁA WIĄZANIA C~N V H,N-rWUMETYLOAMIDZIE KWASU SALICYLOWEGO 

A. Gryff-Keller,. P. Szczeciński, J. Terpińaki 
Instytut. Chemii i Technologii Organicznej Politechniki 

00661 Warszawa 

Nietypowy wpływ podstawnika OH w pozycji orto na szybkoś& 
rotacji dookoła wiązania C-N w pochodnych N,N-dwumetylobenza^> 
midu przypisuje: się istnieniu silnego wewnątrzcząsteczkowego 
wiązania wodorowego pomiędzy grupą OH i grupą karbonylową1"^* 
Pod wpływem rozpuszczalników zasadowych, takich jak pirydyna, 
wiązanie to ulega rozerwaniu (rys. 1) , co przejawia się mię— 

(Chelat Rysunek 1 kompleks pirydynowy 
Rozerwanie wewnątrzcząsteczkowego wiązania wodorowego 

w N,N-dwumetyloamidzie kwasu salicylowego 

dzy innymi zmniejszeniem się szybkości rotacji grupy dwumetylo-
aminowej1*3**. Nasuwa się jednak pytanie, czy szybkość rotacji, 
grupy dwumetyloaminowej, obserwowana za pomocą NHR dla roztwo¬ 
ru pirydynowego amidu, odpowiada rzeczywiście szybkości rotacji 
charakterystycznej dla formy otwartej amidu (kompleks pirydy-
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. V miarę dodawania pirydyny do roztworu amidu v CI^Clo rów¬ 
nowaga reakcji przedstawionej na rysunku 1 przesuwa się na 
prawo, co objawia się w widmie WR zmianami przesunięcia 
chemicznego protonu grupy OH (*0H) a także zmianami różni¬ 
cy przesunięć chemicznych grup metylowych w konfiguracjach 
E i Z O^-^) • Tę ostatnią wielkość można oczywiście obserwo¬ 
wać jedynie w temperaturze niższej od punktu koalescencji. 
Otrzymuje się w przybliżeniu liniową zależność między oLj 

(ry*> &)» co Jes* zgodne z oczekiwaniem, gdyż obie. 

W a ó 0,5 i,o is 
Rysunek 2 

Zależność między przesunięciem chemicznym protonu grupy 
OH ( O Q U ) a różnicą przesunięć chemicznych grup metylowych 

w konfiguracjach E i Z 

te wielkości zależą w sposób liniowy od względnej zawartości 
jednej z postaci amidu, np. [cnelat]/(fehelat] + 
pirydynowy]). Warto zwrócić uwagę na to, że w omawianym 
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przypadku wraz ze zalaną rozpuszczalnika następuje zalana 
znaku ̂ O ^ . Na podstawie ańilizy zależności S Q H od stęże¬ 
nia pirydyny wyznaczyliśmy stałą równowagi reakcji 
chelat^—Jt kompleks pirydynowy w kilku temperaturach a nas¬ 
tępnie, na podstawie zależności tej stałej od temperatury, 
określiliśmy parametry termodynamiczna omawianej reakcji: 
AH° —15,6 t 0,4 kJ/mol , AS°- -56,8 Z 1,7 J/mol°K (por. 
lit. 5). Z obliczeń tych wynika, że nawet w roztworze pirydy¬ 
nowym występują pewne ilości formy chelatowej amidu. : 

Na podstawie danych zawartych w. tablicy 1 (str.4 ),' obrazu¬ 
jących wpływ różnych podstawników w pozycjach para i orto na 
barierę rotacji dookoła amidowego wiązania C-N w pochodnych 
N,N»dwumetylobenzamidu, można oczekiwać, że bariera rotacji 
dla kompleksu pirydynowego amidu kwasu salicylowego powinna 
wynosić 69 - 75 KJ/mol. Jest to wielkość znacznie większa od 
tej, którą można obliczyć korzystając z wyznaczonej doświad¬ 
czalnie szybkości rotacji (patrz tablica 1 ) . Tak duża obser¬ 
wowana szybkość rotacji (20 s" zamiast 0,2 s~ w temperatu¬ 
rze -7,5°C) wynika z kilkuprocentowej zawartości formy chela¬ 
towej w roztworze pirydynowym amidu. Chociaż więc pirydyna 
rozrywa większość wewnątrzcząsteczkowych wiązań wodorowych 
w cząsteczkach N,N-dwumetyloamidu kwasu salicylowego, to jed¬ 
nak wyznaczane w roztworze pirydynowym szybkości rotacji nie 
mogą być uznane za bezpośrednią miarę tej szybkości rotacji 
grupy dwumetyloaminowej, która odpowiada formie otwartej 
amidu. . 
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Tablica 1 
Porównanie barier rotacji dookoła wiązania C-N w o- i p- podstawionych 

N, N-dwumetylobenzanidach 

Podstawnik 

OH 

OH 

H 

N02 

F 

CH3° 

Pozycja 

o 
9 
0 

P 
o,p 
o 
p 
o 
p 
0 

p 

(pp») 

0,139 
-0,078 
-0,130 
-0,144 
-0,116 

-0,255 
-0,180 
-0,311 
-0,226 
-0,232 
-0,043 

Temperatura 
(°K) 

235 
282 
266 
267 
298,2 
298,2 
298,2. 
346 
293 
298,2 
298,2 

(KJ/mol) 

51,1 
63,4 
58,2 
58,4 
64,8 
77,3 
68,6 
74,4 
63,0 
76,9 
61,0 

AG+<o) -4° +(P) 
(HJ/mol) 

-12,3 

-0,2 

0 

8,7 

11,4 

15^9 

Rozpuszczalnik 

C5H5N 

CD3CN 

CDjCN 

C5H5H 

CD^CN 

Literatura 

a 

a 

6 

6 

- a 

6 

*Wyniki pomiarów własnych 
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WPŁYW ODCZYNNIKA PARAMAGNETYCZNEGO NA 
RELAKSACJĄ JĄDRA 3 1P V WYBRANYCH ZWIĄZKACH 
FOSFOaOOaGANICZNYCH. -

P.Oleski 
Instytut Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej 
K.Wróblewski 
Centrum Badali Molekularnych i Makromolekularnych PAN 
w Łodzi 

Czasy relaksacji spinowo-sleciowej T1 sa znanymi 
1 często stosowanymi kryteriami pozwalającymi na precyzyj¬ 
ne ustalenie struktury przestrzennej związków organicznych* 
Dotyczy to w szczególności relaksaoji jąder tt i C« 
Paramagnetyczne odczynniki skracające czasy relaksaoji 
i nie indukujące przesunięć chemicznych są stosowane głów-

13 
nie w spektroskopii C. W przeciwieństwie do spektroskopii 
węSl°*«J Bie &y*y one do tej pory stosowane w badaniach 

31 
relaksacyjnych jądra P. 
Wychodząe z założenia, że odległość najmniejszego zbliże¬ 
nia badanej cząsteczki i substancji wzorcowej np.kompleksu 
związku fosforoorganicznego z jonem paramagnetycznym, 
będzie parametrem wystarczająco czułym na wielkość 1 roz¬ 
mieszczenie podstawników na atomie fosforu jako odczynnik 
paramagnetyczny zastosowaliśmy kompleks trójwartosolowego 
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chromu z acetyloaeetonem Lx[ncric)^, Charakteryzuje 
się on dobrą rozpuszczalnością w rozpuszczalnikach 
organicznych i tak silnie oddzlaływuje zgodnie z meoha-
nizmem dipol-dipol, że Już kompleksy zderzeniowe miedzy 

a badaną cząBteczką powinny wystarczająco zmie¬ ) 
nić czas relaksaoji spin-sieó. 
Szybkość .relaksacji spinu Z /w naszym przypadku P/ 
wywołana międżycząsteozkowym oddziaływaniem ze spinem S 
/niesparowany elektron/ /*/ jest okręćłona wyrażeniem: 

gdzie: Ns jest stężeniem spinów S 
. a - odległość najmniejszego zbliżenia spinów 

I i S 
DIS ~ stała tly'ozJi oząsteozek zawierających 

spiny I i S 
DIS »i/2fDl +»SJ /2/ 

gdziet D» - stała dyfuzji cząsteczek zawierających 
spiny I 

Dg - stała dyfuzji cząsteczek zawierających 
spiny S 

Te stałe dyfuzji mogą być oszacowane na podstawie rów¬ 
nania podanego przez Gierera i Wlrtza /5/ dla transla-
cyjnej stałej dyfuzji sferycznych oząsteczek: 

D * 
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gdzie i n - lepkość dynamiczna roztworu 
r - promień cząsteczki 
t. - wspćłozynnik mikrolepkości 

gdziet r„ - promień cząsteozki rozpuszozalnika• 
Dla czystej substancji rQ « rg i *t • 1/2* 
Po podstawieniu do /i/ many: 

gdzieJ ro/a « q 
Wielkość q w danej temperaturze zależy jodynie od struk¬ 
tur cząsteczek zawierających spiny I i S« 
Uwzględniając inne mechanizmy relaksacji aożemy napisać: 

JOBS e J.s + foTH A/ 
gdzie*Jo6S ~ obserwowana szybkość relaksacji 

fam - szybkość relaksacji spowodowana innymi 
mechanizmami niż oddziaływania międzyczą¬ 
steczkowe ze spinem S* 

Po podstawieniu do /5/ mamy: 

f -- / 87T 
Jak widać z równania /7/, w stałej temperaturze szybkość 
relaksacji jąder I jest liniowo zależna od lloćei spinów 
3 przypadających na jednostkę objatoóoi. 
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Zbadaliiay zależnoćoi szybkośol relaksacji w funkcji 
stężenia Cr(AcAo) 3 dla następujących związków: 
fosforynu trójetylowego, deuterofosforynu dwuetyłowego, 
trójdeuterometylofosfonianu dwuetyłowego 1 trójdeutero¬ 
metylofosfonianudwumetyłowego* Wyniki te są przedsta¬ 
wione na RYS.l. Jak przewidywaliśmy, dla związków I II 
i III są to zależnoćoi prostoliniowe. Ola związku IV 
otrzymaliśmy krzywą* Spowodowane Jest to faktem, że 
fosforyn dwuetylowy mote tworzyó wiązania wodorowe mię-
dzycząsteezkowe zarówno między sobą Jak i z cząsteczkami 
Cr(AcAc)3* Powoduje to w konsekwencji odchylenia od 
teorii Gierera i ffirtza, która zakłada sferyczność 
cząsteczek 1 izotropowy rozkład cząsteczek w roztworze. 
Tworzenie wiązań fosforynu z Cf ( AcAo)n zmienia charakter 
oddziaływać z niesparowanym elektronem* Oddziaływania 
wewnątrz cząsteozek biorących udział w wiązaniu wodorowym 
/z Jedną cząsteozką Cr(AcAc)3 łączyć" się mogą Jedna lub 
dwie cząsteozki fosforynu/ należy Już traktowaó Jak 
oddziaływania dlpol-dlpol wewnątrzcząsteczkowe* Stosując 
•etodę najmniejszyoh kwadratów policzyliśmy współczynniki 
kierunkowe prostyoh, a następnie z równania /?/ wartosoi 
ą. Wyniki zebraliśmy w tabeli i* Na podstawie tych wy¬ 
ników można stvi«rdsió, s« wielkoió q silnie sałaty od 
sytuacji przestrzennej wokół atomu fosforu* 



Ns-40 

KXS»1. Zależność obserwowanej szybkoćol relaksaojl 
od stężenia Cr(AcAc)3 

I - salesnoić dla P/OSt/3 
II - zależność od CD3P(0)(0Bt)2 

III - saleftnotftf od CD3P(O)(oite)2 
IV - zaUtnoió od DP(O) ( OEt)2 

Fosforyn trójetylowy, ktdry Jest tu jedyny• przedstawicie¬ 
lem połąoaeii fosforu trrfjwiązalnego i jako czwarty podstaw¬ 
nik aa wolna, pare, elektronową, może zbliżyć się do atomu 
chromu posiadającego niesparowany elektron. 



ohromu znąoznle bliżej niż połąozeniu fosforu ozterowią-
za lnego. 

Nazwa 
związku 

P(OBtJ3 

BP(0)f0Bt)2 

CD3Pf0^0Bt)2 

CD3P(o)(01fe|2 

KcSQ 
0.81 

0.87 

1*04 

1.01 

dft/»O 
0.96 

1.09 

1.36 

1.41 

< * 

1.73 

-

0.13 

0.37 

GL 

0.58 

-

5.56 

2.70 j 
l 

TABELA 1 
Co więcej, odległość Blnioalnego zbliżenia jest to 
mnaejsza od promienia cząsteozkl. Jest to możliwe dzięki 
temu, że atom fosforu jest z jednej strony odsłonięty. 
Istotne różnice w minimalnym promieniu zbliżenia obserwu¬ 
jemy również w dość podobnych połączeniach fosforu cztero-
wiązalnego jakimi są oba fosfoniany. 
Sądzimy, że dalsze badania w tej dziedzinie, szozególnie 
z zastosowaniem optycznie czynnych kompleksów chromowych 
i żelazowych, będą mogły dostarczyć obornikowi organikowi 
wielu cennych Informaoji, a także pomóc przy ustalaniu 
absolutnej konfiguraoji związków z ohiralnym atomem fosfo¬ 
ru* 
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DO&WIADCZALNA 
Pomiary czasów relaksaoji przeprowadzaliśmy na sp.ektrome-
trze BRUKEB EK-72 przy częstotliwości rezonansowej jądra 
3 iP 36.43 MHz, metodą IHFT, /6/ w której układ impulsów 
Jest 18O°-T-9O°« Spektrometr Jest wyposażony w minikom¬ 
puter NICOLET B-NC 12. 
Wyniki pomiarów opracowywaliśmy nieliniową metodą naj¬ 
mniejszych kwadratów /7/» 
Lepkości mierzyliśmy metodą Pinklewieza* 
Wszystkie pomiary odnoszą się do temperatury f « 300 K« 
Praca została wykonana z pomocą finansową 
Komitetu Nauk Chemicznych PAN. 
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BADANIE ODDZIAŁYWAĆ MIEDZYCZASTECZKOWYCH 
T± OIPOŁ-DIPOL W ESTRACH KWASÓW ALKILOFOSFOROWYCII 
METODA POMIARÓW CZASOM? RELAKSACJI JĄDRA 3 1P. 

Paweł Oleski 
Instytut Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej 
Krzysztof Bróblewskl 
Centrum Badaii Molekularnych i Makromolekularnych 
PAN w Łodzi 

Wzajemna relacja oddziaływań dipolowych wewnątrz-
cząsteozkowyoh i międzycząsteczkowych w cieczach w re¬ 
laksacji spinowo-sieciowej jąder magnetycznych jest 
problemem stosunkowo mało zbadanym. 
Celem, który sobie postanowiliśmy było rozdzielenie oraz 
ilościowe oszacowanie oddziaływań dipol-dipol w przypadku 

31 
czasów T^ jądra fosforu P, jak również uzyskanie dodat¬ 
kowych informaoji o wielkości udziałów pozostałych pro¬ 
cesów relaksacji w odniesieniu do wybranych substanoji 
fosforoorganicznych* 

1 13 
Badanie podobnego typu dla jąder H, C prowadzili 
Roberts and Sendbu /l/» 
Stosunkowo trudno jest rozdzielić oddziaływania dipolome 

z tego względu, ii doświadczalnie uzyskana wartość 
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efektu Overhausera ^ P H zawiera informacje o obu 
oddziaływaniach równocześnie /2/. Oprócz oddziaływania 
dipolarnego mamy do czynienia z mechan"saem relaksacji 
spowodowanym anizotropię przesunięcia chemioznego /CSA/ 
oraz sprzężeniem spinu jądrowego 3 P z momentem pędu 
cząsteczki /SR/. V ogólności te trzy oddziaływania mogą 
być* doświadczalnie wydzielone* Czas relaksaoji 
dipol-dipol można znaleźć mierząc jądrowy efekt Overhe.fi-
seaa P-H /^pg/ /3/« 

gdzie *?~u »1,235 jest maksymalnym efekteo NOB dla 
oddziaływania P- H zaś T^ doświadczalnie zmierzonym 
całkowitym czasem relaksacji. Aby znaleźć udziały relak¬ 
sacji SE i CSA jest konieczne posiadanie wartości czasów 
relaksacji* T1 w kilku temperaturach* 
Mechanizm CSA może również byó znaleziony jeżeli wykona 
się pomiary przy dwóch różnych natężeniach pola magnetycz¬ 
nego /2/« 
Aby teraz zrealizować rozdział oddziaływań dipolamych 
wewnątrzoząsteozkowyob od oifdzycząateczkowych i oszaco¬ 
wać wielkość i ich wpływ na relaksację Tź dipol-dipol 
w wybranych związkach fosforoorganicznych zastosowaliśmy 
pewien model oparty na ogólnej teorii relaksacji jądrowej 
/*/ oraz teorii Gievjara-Wlrtza /5/ w odniesieniu do cząste-
O M k yostaols 

296 



gdzie rozważaliśmy dwa przypadki* PlerwBzy /oznaczony 1/ 
gdy grupa iL zawierała protony a nie zawierała deuterondv/, 
oraz drugi przypadek /oznaczony 11/ gdzie R^ zawierała 
tylko deuterony. 
Ponieważ oddziaływanie dipolerne składa się z dwóch częś¬ 
ci więc 

( ° V 1 I00 \\ 
Biorąc teraz pod uwagę powyższe wyrażenie oraz teorię 
relaksacji T^ można napisać siedem niezależnych równości : 
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gdzie : O V P ) r } / ~ Q O o j - są całkowitymi czasami relaksacji 
3 1P dipol-dipol w przypadkach I i II* 

są poszczególnymi czasami relaksacji dla oddziały¬ 
wania jądra P z jądrami magnetycznymi grup Rj^Bg 
oraz atomem fosforu P w sąsiedniej cząsteczce 
a,b są współczynnikami, które mogą być znalezione 
z teorii dipolarnej relaksacji /4/„ 
Stała a„i jest zależna od struktury cząsteczki 

2 4 / 

) (PH są eksperymentalnymi wartościami jądrowe¬ 
go efektu Overnansera• 
("̂  )f (XjJ-sa całkowitymi wartościami czasów relaksa¬ 
cji zmierzonych eksperymentalnie. 
Biorąc teraz pod uwagę doświadczalne wielkości cza¬ 
sów relaksacji i efektów Overhausera ccżemy znaleźć 
wszystkie udziały oddziaływań dipolarnych z układu 
niezależnych równań* Wyniki zostały umieszczone w 
TABELI I* 

Analiza uzyskanych wyników pokazuje, że dla przypadku 
B.£<*H, C L wartości ozasów ' PH » ' 1 S3 praktycznie 
identyczne* 
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T-J>0 -r- 00 
Wynika to z faktu, iż ' pw różni się od M tylko 
oddziaływaniem dipolamym między cząsteczkowym fosfor-
proton, które jest bardzo małe*. 
Jeżeli R^DjCDg pojawiają się wyraźne różnice między 
"JpH « "Hi*"* • Jest to spowodowane znacznie słabszym 31 oddziaływaniem między Jądrem fosforu P a deuteronami 
w pxzypadku oząsteczek deuterowanych. 
Rząd czasów relaksaoji dipol-dipol dla oddziaływania 

2 
międzycząsteczkowego wynosi około 10 a. 
Jeśli Rĵ -B, CHg czasy relaksacji UiuifR nie skracają 
się bezpośrednio ze wzrostem ilości protonów w cząstecz¬ 
ce jak nożna się było spodziewać* Taka sama sytuacja 
ma miejsce dla R1=D, CS3* Widać tutaj, że czas relaksacji _. ox> 
'* INT£# deuterofosforynu dwumetylowego jest dłuższy niż 
trójdeuterometylofosfoniana dwumetylowego jakkolwiek 
ilości protonów są równe w obu przypadkach. Analogicznie 
zachodzi to dla deuterofosforynu dmietyłowego i trój-
deuterometylofosfonianu dmietyłowego* Jest to z pewnoś¬ 
cią spowodowane różnicami w translacyjnych czasach korela¬ 
cji cząsteczek poszczególnych związków* Aczkolwiek więc 
nie oszacowaliśmy czasów korelacji T o dla dyfuzji trans-
lacyjnej, możemy powiedzieć, że czas korelaoji translacyj-
nej dla HP0/(»Ie/2 jest krótszy niż dla CHjPfOJfOMeJ^ 
To samo zachodzi dla H^O{OBl)^ i CHz?(O)(OSt)z 
Zgadza się to również z wartościami T*c znalezionymi dla 
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31 
jądra P w przypadku dyfuzji rotacyjnej, ale oczywiście 
T g nie jest w ogólności równe T c , 
Z analizy danych wynika dalej, ze dla jądra fosforu 
1 100$ stężeli roztworów związków fosforoorganicznych 
/cieczy/ oddziaływanie wewnątrzcząsteozkowe przeważa, 
jednak międzycząsteczkowy mechanizm relaksacji nie jest 
całkowicie do zaniedbania* Mamy tutaj inną sytuację niż 

13' 
w przypadku relaksacji węgla C gdzie mechanizm relaksa-

-r.pt> cji TĄ »ff$e można w większości przypadków pominąć /6/« 
Wartości zmierzanych i policzonych czasów relaksacji 
sugeruje również, że metoda którą zastosowaliśmy tzn. 
wymiana protonów na deuterony w jednej z grup cząsteczki 
organicznej zawierającej atom fosforu i oddzielenie cza-
sów relaksacji T̂ iwrtte od *\i*si£K pozwala badań strukturę części cząsteczki np. grupy Ł przy założeniu usytuowania 
pozostałych atomów wchodzących w skład cząsteczki np.grupy 
E 2, ale dla głębszego poznania problemu trzeba przeprowa¬ 
dzić dalsze badania* 

CZE&S DOŚWIADCZALNA 

Pomiary czasów relaksacji przeprowadzone były w odtlenio-
nycb próbkach na spektrometrze BRUKER HX 72 przy częstotli¬ 
wości rezonansowej jądra P 36.43 MHz metodą IBFT /7/, 
w której układ puleów jest 18O°-t-9O°. Spektrometr wyposa¬ 
żony był w komputer firmy NICOUBT model BNC-12. 
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Efekt Overhausera P-H mierzony był metodą "bramkowanego 
wysprcęganla spinów* /gated decoupling/. Vyniki opracowa-
ne były nieliniową setodą najnmiejszyoh kwadratów. 
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^0 7TR.T V/ 

•T,Grobelny, A,Dworak, H..A damo wic z i E."Parska 
Zakład Polimerów ?.«??, Zabrze 

* I n s t y t u t Chemii i Technologii Organicznej PW, Y/arszawa 

1 . V/step 
Mikrostruktura poli /akryl oni tryl u/ otrzymanego na 

polimeryzacji rodnikowej była przedmiot en llcTnvch r»rac, ?><i-
nakże vrmiki obserwac.fi i wyciajmiptp na ioh podstawie v/n! ^sk^ 
są często sprzeczne, W polimerze takim znajdowano rrz 
sekwencii i. zotaktycznych / 1 - 3 / , syndj otaktycznych i Ul 1 
też stwierdzano, że jest on ataktycwiv /S-7 / . Cel pm nin 
pracy była ilościowa analiza taktvcznopoi bR(irc^.rrr) ^bip 
naszego Ka.f.nteresov/ania noli/akryl oni tryl1!./, -"oniev/an v.r 

wadzon r̂ch -nrzez nas badaniach Tzcrfni 0-rf ozn^ch te^ó -"ni •* 
znajomość tiesfo mikrostruktury odgrywa zasadnicza 

2 . Czp f̂5 doświadczal i a 
' ?ol i / a k r y l oni t r y l / /VAN/ otrzymano w •nolf.meryzac.1i r o d n i -

• kov/e,i ak ry l oni t r y l u w roztv/orze M,IJ-d;v'r^t"i ^•p«-r.^r3^ ^- / - . w / 
v/cbpo azobis i^obi i tyronl t ry l ' . ' f.\T"?*]f ?ą.iy f.^f.oiatcra w 
t u r ę ? CO- H, Średni o l eża r cząsteczkowy oznai?crv r^tT'l 
^7.T"otryezr)a wynosił MTI = 120 OOP, 

•.'i (ima • C !-!PJ p o l i / a k r y l oni tryl1-1/ v/ roztworze dpv 
ne?o dwumetylósulfotlsnkij DTÎ O-dg v/ykonano v/ tpwnnr 
ko.iowei na spek t romet r ie Varian nv"?-?<?, stosu,iąc crr 
s i l a n /TMf?/ .iako wzorzec wev/n^trmy, 

5 . '-'fyn i k: 7 ^ ys k" s ja 
'/idrna • C ICRJ poli/akr2rlonitr7'lv,/ preedstavrfono na rys, 1, 

Pcdobni^ jak to wykazano v/ literat 'ir?'? / ? / stwierdzili śrry, że 
na.ibardzieti czuły na konfi.n7.7rac.Je łańcucha jest sygnał rwpzr 
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Rys. I . Widma *C MFU węgla nltrylowego / a / , metylenowego / b / 
i metinowego / c / poli /akrylonitrylu/ przy 20 MHz 
w temperaturze pokojowej w roztworze DMSO-dg« Obok widm 
podano wartości przesunięć chemicznych względem TMS, 
natomiast w nawiasach - wartości literaturowe / 2 / . 

hitrylowej C=N. Z tego względu analizę tafctyczności przeprowa¬ 
dzono w oparciu o widmo węglowe te j właśnie grupy. Na widmie 
tym / rys . 2a/ widoczne są dobrze rozszczepienia pochodzące 
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od pentad. Piki t e przyporządkowaliśmy analogicznie jak to 
ooisall Balard i in . / 2 / w przypadku poli /akrylonitrylu/ otrzy¬ 
manego na drodze polimeryzacji emulsyjnej z układem redox 
Jako inicjatorem. 

Sygnały t r i ad są dobrze rozdzielone, natomiast sygnały 
pentad s i l n i e nakładają s ię na s iebie . Celem określenia udzia¬ 
łów poszczególnych tr iad i pentad wyznaczyliśmy powierzchnie 
odpowiadających im sygnałów stosując symulację przedstawionego 
na rys.. 2a widma przy użyciu minikomputera WANGjr2200 B. 
Z oszacowanych w przybliżeniu parametrów początkowych : poło-

mmrr + rmrm + rmrr 

mmrm 
rmmr 

mmmr 

120.5 120.0 119.5 

h [ppm] 
119.0 

Rys. 2 Widmo 13C MRJ poli/akryloni t ry lu / , sygnał grupy CsN, 
a/ , widmo eksperymentalne 
b / . widmo symulowane 
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żenią każdej z ośmiu l i n i i , j e j wysokości oraz szerokości 
połówkowej wyliczano widmo, stosując eksperymentalnie spraw¬ 
dzony ksz ta ł t l i n i i / l i n i a Lorentza z niewielkim udziałem 
krzyej Gaussa/ 
Użyte parametry startowe zmieniano następnie tak długo, aż 
osiągnięto dobrą zgodność widma obliczonego z eksperymental¬ 
nym / rys .2 / . Pozwoliło to wyznaczyć udziały poszczególnych 
l i n i i ze znacznie lepszą dokładnością niż byłoby to możliwe 
nrzez odręczny rodział sygnałów i planimetrowanie. 

Tabela 1. Udziały t r iad i pentad w rodnikowo polimeryzowanym 
poli/akryloni t rylu/ 

nr piku 

1+2+3 

4+5 

6+7+8 

1 

2 

3 
4 

• 5 

6 

• 7 
8 

n-ad 
n«3,5 

Triadv 
I mm 

H mr 

5 rr 
Pentadv 
ranmn) 
mmmr 
nnmr 
mm no 

rnmrr 
rmnc 
rmrr 
nirnn 

mrrr 
rrrr 

udziały 
obserwo¬ 
wane 

0.26 
0.50 
0.24 

0.060 
0.138 
0.052 
0.120 

0.330 

0.062 
0,130 
0.048 

n-ad 
obliczone 
dla fffc =0.5 

0.25 
0.50 

0.25 

0.0625 
0.125 
0.0625 
0.125 

0.375 

0.0625 
0,125 
0.0625 

parametr 
Bernoulli* ego 

6 

0.51 
0.50 

0.51 

0.50 
0.53 
0.47 
0.49 

0.49 

0.47 
0.49 
0.53 

&ir. = 0.5 
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Wyznaczone w ooisany wyżej sposób udziały poszczególnych 
t r iad i oentad przedstawiono w tabeli 1. \1 tabel i t e j rjod^no 
również obliczony w znany sposób / 8 / dla każdej l i n i i para¬ 
metr Bernoulli* eco ff * określający prawdopodobieństwo v/ystą-
Dienia połączeni", izotaktycznego o r z jego średnią wartość 6$, 

Wyznaczone udziały oentad pozwalają sprawdzić stosowal¬ 
ność statystyki Bernoulli*ego do opisu łańcucha badanego po¬ 
limeru; Obliczone przy założeniu stosowalności t e j statystyki 
dla ff » udziały t r iad i t>entad są w dobrej zgodności z udzia-
łami eksperementalnymi.Bardzo bl iski jedności j e s t również 
parametr p » 4 [mmj • f r r j / [mr+rmj , będący czułym kryterium 
stosowalności statystyki Bernoulli*ego / 9 / . 

0 • 0.50 

« u * n * 
~~ k 

Rys. 3 Wagowy rozkład sekwencji izo- i syndiotaktycznych 
w funkcji długości tych sekwencji w jednostkach mono-
merycznych dla rodnikowego pol i /akryloni t rylu/ . 
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Dowodzi to, że croces wzrostu łańcucha w rodnikowej polime¬ 
ryzacji akrvlonitrylu jest w stosowanych przez nas warunkach 

• opisywany przez tę statystykę. Wyznaczenie wartości, parametru 
C • 0,50 + 0.01 oozwala stwierdzić, że prawdopodobieństwo 

wystąpienia połączeń izo- i syndiotaktycznych jest niemal rów¬ 
ne i łańcuch polimeru ma strukturę ataktyczną. Liczbowo śred¬ 
nie długości izo- i syndiotaktycznych sekwencji obliczone 
w zależności wyprowadzonych w / S / wynoszą: 

\ « 1/ (irer) - 2 5S « i/s - 2 

Sprawdzana na pentadach stosowalność statystyki 
Bernoulli"ego umożliwia również wyznaczenie wagevego rozkładu 
sekwencji o różnych długościach w łańcuchu / l o / . W przypad¬ 
ku badanego polimeru rozkład ten, który jest identyczny dla 
sekwencji izo- i syndiotaktycznych, przedstawiono na rys. 3. 
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1H AKD 13C HMR STUDIES OP PAHADIUMill) AND PIATINIUK(II) 
COMP1EZES WITH S-KETEYL-L-CYSTEINE 

xAnniclE Allain jB.Jeźowsłca-Trzebiatowska ,H»Xozłowski 
Institute of Chemistry ,University of Wrocław ,Wrocław ,Poland 
xInstitute of Chemistry,University of Strasbourg ,Strasbourg , 
Prance 

Our recent V H K R studies on Pd(II)-S-Methyl-L-Cysteine(SKC) ( 
complexes J ^ h a v e shown that the use of a conformational analysis^ 
to establish the complexed species existing in solution may pro- [ 

i vide clearer results than considering the proton chemical shift • 
only.However ,the use of the vicinal coupling constant of ABC ! 
spectrum of •iOH-^CEg proton unit to estimate the rotational iso— ! 
mer fractions ,may contain some ambiguity , especially on the -ore— : 
ton assignment of the methylene group .For this reason •'G W..X n.e— 

ii-a5 . — - -> 
thod have been applied to study these systems.lt have been iirce— 

Co.u£L&-<-
resting to compare the results obtained for Pd(II)-containing cab¬ 
lutions to those for ft(ID-containing solutions* 

On 15C KMH spectra of Pd(II)-SHC solutions ,it could be ob¬ 
served two sets of lines ,downfield shifted compare to the car¬ 
bon resonances of SMC metal free ligand (Taole D.This confirms 
the coordination of SMC to metal ion mainly via the sulfur and: 
via the carDosyl group or the nitrogen.In the 1:1 molar ratio ^pa¬ 
ten ,the intensity ratio between both sets of lines is 1:2 whf.c& 
is in agreement with the PKE analysis [ij .For this system ,t±o* 
chemical shift difference between the two carboxyl carbon re&mtm-



ces is Tery small (0.2 ppm}.Thus ,the coordination besides the 

sulfur of the carboxyl group and of the nitrogen is still ambigue, 

CH3 CH3 CH3 

s ' s ' s ' 

NH 2 COOH H c 

I ' II III 

The assymetric streching band of COO-Pd bond at 1640 cm"1 

does not appear on IR spectra of DgO solutions for the sane SMC-

Pd(II) systems and the crystal obtained from 1:1 SMC-Pd(II) solu¬ 

tion ,correspond to the 1:1 complex where Pd(II) is coordinated 

by sulfur and nitrogen donors £3^ »The crystal dissolved in D20 

give the same H KKR spectrum as described in \f\ .Thus ,the dis¬ 

solution of the solid state complex should cause the cleavage of 

the five-membered ring with breaking of the Pd-H bond ,and the 

formation of the probably less stable six-membered ring and for¬ 

mation of the COO-Pd bond.However ,if two isomers of 1:1 Pd(II)-

SMC complex with coordination to Pd via only sulfur and nitrogen 

exist in solution ,the explanation of PMR spectra is also quite 

uneasy.Only one ABC spectrum at pH^7 of the 1:1 system fil may be 

interpreted according to the done assignment (fig.) of the methy-

lene protons (the spectrum of the lower intensity with PT£>PT 

ble II).This is confirmed by the«(CH chemical shift dependence 
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with pE [2] .For the dominant species ,the A and B protons hare 

to be reversed (pj_^Pjj) to have the coordination by sulfur and 

nitrogen donors.Reversing these two proton chemical shifts needs , 

however ,quite considerable changes of the chelate ring [4] .A 

rotation around the W-CC» bond of SMC in the S-N-complex provides 

an exchange between the rotational isomer II and the III one ,but 

not between the II and the I rotamers what could explain the H 

HMR analysis £ij .It is also possible to force the chelate ring 

conformation by C-K and C-S torsional angle variations but these 

are rather small and it does not seem clear that they could cause 

the reversing of two CHg proton chemical shifts.TheoiCH proton 

chemical shift dependence with pH shows no change at pH<^1.5 com¬ 

pare to SMD metal free ligand.*JCH proton resonance is downfield 

shifted compare to SMC ,when the carboxyl group remains deprotona-

ted at p^>3 ,what may confirm the existence of the COO-Pd bond in 

the dominant species £2j . 

Very similar HKR spectra as those obtained for Pd(II)-SKC so¬ 

lutions are observed for Pt(II)-SMC solutions. H MMR spectra of 

Pt(II)-containing solution are composed of triple resonance lines 

for'S-CH- protons (one singlet and one doublet due to °'?t nucleus 

coupling-Table II )and a superposition of a few ABC moltiplets for 

the efCH-£CH2 proton unit at pH range studied.Chemical shift changes 

and intensity ratios are almost exactly the same as in the Pd(ID-

containing solution.Identical conformatioal analysis are done as 

for ?d(II}.Thus ,besides the sulfur ,there is coordination by car-

-boxyl group for the dominant species ^PT>^PII^ and ^7 nitrogen for 

the minor one (Pu^*i) ^ * ° e "I51 solution, 'c HMR spectra confirm..; 
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the existence of the same number of complexes in solution (Table 
I) ,but as in the Pd(II) case ,an ambiguity still exists for the 
COO-Pd bond.As well IR spectra of DgO solutions did not present 
reasonable proof for the COO-Pt bond 2̂̂ j .The same conformations 
discussion may be provided for Pt(II) as for Pd(II) metal ioń. 
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Table I : 1'c KKR chemical shifts of SMC-M(II) complexes in ppm relative to Dioxane 

(M - Pd ,Pt ) 

Compound pH COO"" Cu . Cp> S"0** 

SMC 5.3 -106.0 13.1 32.1 51.9 

SMO - Pd(II) 

1 : 1 

2 : 1 

SMC -#Pt ( I I ) 

1 : 1 

2 : 1 

4.7 

5.0 

5.5 

4.6 

-106.7 

-106.9 

-107.1 

-106.1 

-106.5 

-106.2 

-106.7 

-107.3 

3.7 

3.4 

5.6 

4.2 

3.4 

3.1 

5.6 

24.4 

23.8 

24.9 

26.4 

24.0 

23.5 

25.3 

24.4 

26.1 

45.6 

44.1 

46.2 

45.2 

44.0 

45.2 



Table I I :1H HMR parameters of SMC-H(ll) complexes (Chemical shifts are given in Hz relat ive 

to ttfuOH, M-Pd (,Pt ) 

.Oómpd. pH VA x^B \)Q 1>OH 

SMO ( t ) 189 .0 199.0 315.0 93.0 

<£) 177.0 187.0 272.0 92.0 

(=) 151.0 160.0 219.0 90.0 

SMC-Pd 3 188.0 209.0 515.0 147.0 
1 : 1 3-8 175.0 200.0 281.0 144.0 

3 193.0 223.0 282.0 141.0 

3-8 184.0 208.0 250.0 137.0 

SMC-Pd 3 209.0 229.0 315.0 151.0 
2 : 1 3-8 192.0 210.0 288.0 149.0 

SMC-Pt 4-8.5 174.5 187.6 257.2 142.1 
1 : 1 180.7 198.2 223.0 137.8 

SMC-Pt 1.46 302.1 156.0 

2 ! 1 3-9.5 187.9 196.7 271.4 1.53.3 

195; 

55. 

55. 

47. 

48. 

1 

4 

3 

4 

15.0 

15.0 

14.0 

14.0 

13.3 

13.0 

13.0 

13.0 

13.7 

13.7 

12.5 

14.0 

JAC 

8.1 

8.5 

8.1 

4.9 

4.9 

10.6 

9.2 

4.7 

5.1 

5.2 

8.4 

6.3 

JB0 

4 .0 

' • 5 

3.8 

10.6 

9.3 

4.6 

4.6 

9.1 

8.5 

1o.O 

4.0 

8.3 

P I 

0.13 

0.09 

0.11 

0.73 

0.61 

0.18 

0.18 

0.59 

0.54 

0.67 

0.13 

0.52 

P I I 

0.50 

0.54 

0.50 

0.21 

0.21 

6.73 
0.60 

0.19 

0.23 

0.24 

0.53 

0.34 

P i l l 

0.37 

0.37 

0.39 

0.06 

0.18 

0.09 

0.22 

0.22 

0.23 

0.09 
1 0.34 

0.14 



BOMOJADROwY EFJSKT OVEHhAUSERA « BADANIACH KOHFORMACYJHYCH 

Andrzej Sjchart 
Instytut Chenli Organicznej PAN, Pracownia NHR 
Kasprzaka 44t 00-961 Warszawa 

Przy zastosowaniu spektrometrii H-NMR do określania konfor¬ 
macji oraz badania równowag konformacyjnych powszechnie wykorzys¬ 
tuje się wartości przesunięć chemicznych i stałych sprzężenia 
spin-spin. ' Te dwa typy parametrów widmowych są łatwo mierzalne 
lecz trudne do obliczeń teoretycznych. Tymczasem do badań konfor¬ 
macyjnych można również wykorzystać zmiany intensywności sygna¬ 
łów* spowodowane zjawiskiem jądrowego efektu Overhausera /HOB/, 
Jądrowy efekt Overhausera można opisać ilościowo jako zwiększe¬ 
nie intensywności sygnału spinu d podczas nasycania przejść spi¬ 
nu £. Współczynnik wzmocnienia NOE zdefiniowano jako: 
f / s ) _ pole d gdy nasycono s_ - pole d w równowadze d^ ' ™ pole a w równowadze* 

W zależności od prędkości zmian konformacyjnych można wy¬ 
różnić trzy obszary prędkości zmian konformacyjnych, w których 
opis NOE różni się: 

proces powolny k«TT 
proces średnioszybki T^ «k<ĆTl* 
proces szybki k ^ T 

gdzie k oznacza prędkość procesu konformacyjnego, T- - czas re¬ 
laksacji spin-sieć badanego spinu d, natomiast X - czas kore¬ 
lacji dla .reorientacji cząsteczkowej. 

Ograniczymy się do rozpatrzenia NOE w najbardziej interesu¬ 
jących z praktycznego punktu widzenia procesach średnioszybkich* 
W procesach powolnych populacje konformerów można otrzymać z po¬ 
równania intensywności odpowiednich sygnałów, gdyż widma nie są 
uśrednione po konformacjach; można obserwować oddzielne sygnały 
dla każdego z konformerów. Natomiast procesy szybkie, przy typo¬ 
wych czasach korelacji wynoszących dla małych i średnich cząste¬ 
czek w nielepkich roztworaoh 10~10 - 10~12 s Z{ zachodziłyby z 
prędkościami nie spotykanymi w praktyce.-
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Boggle i Schirmer2' otrzymali ogólne wyrażenie opisujące 
zmianę intensywności sygnału spinu d, gdy nasycone są przejścia 
spinów s. Założono obecność innych spinów j/d,s w cząsteczce 
oraz przyjęto, że proces konformacyjny zachodzi z prędkością 
k pomiędzy konformacjami i=1,2,..-.H. Wtedy 

ł®) U) W- x{Ł 
gdzie: Vm jest współczynnikiem giromagnetycznym m-tego spinu, 
Ŝain̂  = ̂ -!?dm^'pi 8^ uśrednionymi po konformacjach prędkościami 
relaksacji spin-sieć spinu d na skutek oddziaływania dipolowego 
ze spinem m, p i jdst populacją i-tego konformsru. ^ R ^ s 

a|l?j(^p, jest uśrednioną całkowitą prędkością relaksacji 
spin-eieć, K a U ) ^ 0 , ^ 1 ) 4 ? ^ ! ) 3es* całkowitą prędkością re¬ 
laksacji spin-sieć w i-tym konformerze, a $£&) zawiera wkład 
do relaksacji spinu d wszystkich pozostałych, poza wewnątrzczą-
steczkowymi oddziaływaniami dipolowymi, mechanizmów relaksacji. 
Pierwszy człon równania (i) wyraża udział bezpośredniej polary¬ 
zacji, a drugi człon - udział pośredniej polaryzacji spinów d 
wywołanej nasyceniem przejść spinów a. Oddziaływanie•dipolowe 
pomiędzy spinami d i m w przypadku gra;iicznego zwężenia, tzn. 
gdy <*Xr(d)-Tê 1 (^rCd) - prędkość kątowa precesji larmorowskiej 
spinu d), jest dane wyrażeniem: i ~\ 

5dm - (fctf) V t a ^ ] 
Korzystając z wyrażeń O ) i (.2), przy założeniu znajomości 

geometrii wszystkich konformacji cząsteczki można obliczyć war¬ 
tości współczynników wzmocnienia NOE, ? A B ) , dla różnych roz¬ 
kładów populacji konformerów. Oprócz populacji konformerów , 
lub o ile są one znane, to zamiast nich, zmiennymi parametrami 
mogą być wybrane wewnętrzne współrzędne cząsteczki, np. kąty 
dwuścienne. Dopasowanie obliczonych wartości współczynnika 
wzmocnienia N0£ do wartości obserwowanych pozwala na wyznacze¬ 
nie różnic energii swobodnej pomiędzy konformerami lub na uściś¬ 
lenie ich geometrii wewnętrznej. 

HT oparciu o przykład ttfójspinowego układu ABC, istniejące¬ 
go w dwóch konformacjach p^ i P2» przedyskutowane będzie znacze¬ 
nie: 
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- obecności innych, poza wewnątrzcząsteczkowymi oddziaływaniami 
dipolowymi, mechanizmów relaksacji, 

- efektów pośrednich w zależności od siły sprzężenia dipolowego, 
- pomijania relaksacji zachodzącej w konformacji, w której jest 

ona mniej efektywna (większa odległość pomiędzy jądrami). 
Udział takich mechanizmów relaksacji, jak międzjcząsteczko-

wa relaksacja dipolowa lub relaksacja przez anizotropie, przesu¬ 
nięcia chemicznego, powoduje zmniejszenie wartości współczynnika 
f»(B) poniżej maksymalnej wartości, która w przypadku homojądro-
wym wynosi 0,5. Na rys. 1 przedstawiona są zależności * A ( B ) przy 
różnych względnych udziałach relaksacji o£ w całkowitej relaksa¬ 
cji R.. Pominięcie c*"może prowadzić może prowadzić do poważnych 
błędów w określeniu równowagi konformacyjnej. iiłędy te mogą do¬ 
chodzić do kilkudziesięciu procent nawet wtedy, gdy c* nie domi¬ 
nuje w całkowitej relaksacji. Ponieważ obliczenie c* często jest 
niemożliwe, udział konkurencyjnych mechanizmów relaksacji można 
uwzględnić w obliczeniach w sposób półempiryczn^ wprowadzając 
pojęcie całkowitego współczynnika wzmocnienia NOE spinu ci, 
f tot= ̂ f d ̂  * Im b a r d z i eJ f+ot Jest mniejszy od swojej wartości 
maksymalnej wynoszącej 0,5, tym bardziej znaczący jest udział c* 
w całkowitej relaksacji. Kp. ftot=fA(B)+fA(G)=0,4 odpowiada war¬ 
tości 52= "* »5(SAB +SAO^ # Wartości fjón} otrzymuje się z doświad¬ 
czenia, nasycając kolejno przejścia wszystkich spinów w cząstecz¬ 
ce. Proste przekształcenie algebraiczne prowadzi do wyniku, że 
w przypadku f+o+<,o,5 należy w wyrażeniu (1) współczynnik 1/2 
zastąpić doświadczalną wartością f+0+ a w całkowitych prędkoś¬ 
ciach relaksacji Rg(i) - pominąć składnik 0^(i)• 

Mniej znaczący od udziału o* w całkowitej relaksacji jest 
wpływ efektów pośrednich na wartości f^(s). Ba rys. 2 są przed¬ 
stawione zależności f̂ (B,) przy uwzględnieniu efektów pośrednich, 
i różnych prędkościach relaksacji dipolowej pomiędzy jądrami B 
i C (linie ciągłe) oraz przy pominięciu efektów pośrednich, co 
jest równoznaczne z brakiem relaksacji dipolowej pomiędzy jądra¬ 
mi B i C (linia przerywana), Jeżeli o £ C nie dominuje w całym 
układzie ABC, to pominięoie efektów pośrednich nie ma znaczącego 
wpływu na określanie równowag konformacyjnych. Natomiast pominię-
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Rysunek 1 
Zależność współczynnika wzmoc¬ 
nienia HOE, fA(B), od populacji 
konformerów ^rzy rdżnych. udzia¬ 
łach mechanizmu wewnątrzcząste-
czkowej relaksacji dipolowej 
w całkowitej relaksacji spinu A 

Rysunek 2 
Zależność współczynnika wzmoc¬ 
nienia NOE, fA(B), od populacji 
konformerdw dla różnych odleg¬ 
łości pomiędzy spinami B i C 
(linie ciągłe) oraz przy pomi¬ 
nięciu oddziaływania pomiędzy 
spinami B i C (linia przerywa¬ 
na)* Założono jedynie wewnątrz-
oząsteozkową relaksację dipolo¬ 
wą. 
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cle efektów pośrednich znacznie 
upraszcza obliczenia. Z postaci! 
równania (1 ) wynika, że jeżeli i 
cząsteczka zawiera N spinów, 
których obecność trzeba uwzglf-
dnić, to otrzymuje się układ , 
N-1 równań liniowych z N-1 sta¬ 
łymi współczynnikami* Pominię¬ 
cie drugiego członu w równaniu 
(i) redukuje problem do jednego 
równania liniowego. 

Często przyjmowanym zało¬ 
żeniem przy obliczaniu współ¬ 
czynnika wzmocnienia NOE w czą¬ 
steczkach sztywnych było pomi¬ 
janie oddziaływania z jądrami 
odległymi od badanego, ze 
względu na malejącą z szóstą 
potęgą odległości, prędkość re¬ 
laksacji dipolowej. Takie za¬ 
łożenie w przypadku cząsteczek 
w których zachodzą zmiany kon-
formacyjne, kryje w sobie nie¬ 
bezpieczeństwo. Odległości po¬ 
między jądrami zmieniają się w procesie konformacyjnym, co powo¬ 
duje zmianę efektów bezpośrednich i pośrednich, a w konsekwencji 
może prowadzić do znacznych błędów. Na rys. 3 przedstawiono zmia¬ 
nę współczynnika fA(B) dla przypadku, gdy rJB - 0 , 3 T J C , 
a jądra B i C są silnie sprzężone. Pominięcie obecności jądra 
bardziej odległego prowadzi w takim przypadku do znacznych błę¬ 
dów wyznaczonych wartości populacji. Osłabienie sprzężenia po¬ 
między jądrami B i C, a przede wszystkim zwiększenie różnic od¬ 
ległości zmniejsza rotbieżnośoi. 

Z przeprowadzonej dyskusji wynika, że wykorzystanie jądro¬ 
wego efektu Overhausera do obliczania równowag konformacyjnych 
może stanowić cenne źródło informacji, zwłaszoza w przypadku, 

Rysunek 3 
Wpływ pominięcia bardziej 
odległego jądra na przebieg 
współczynnika wzmocnienia 
NOB, fA(B). 
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gdy z różnych względów nie można wykorzystać wartości przesunięć 
chemicznych lub stałych sprzężenia spin-spin* Należy jednak pod¬ 
kreślić, że tak otrzymane wyniki są silnie zależne .od wybranej 
geometrii konformerów oraz udziału konkurencyjnych dla wewnątrz-
cząsteczkowego oddziaływania dipolowego* mechanizmów relaksacji, 
który powinien być jak najmniejszy. Natomiast efekty pośrednie 
zazwyczaj można pomijać. 

Odrębnym problemem jest dokładność oznaczenia składu konfor-
macyjnego przy wykorzystaniu zjawiska NOE. Przy kilku- lub 
kilkunastoprocentowej zmianie intensywności zwłaszcza, gdy sto¬ 
sunek sygnału do szumów nie jest zbyt duży, błąd względny war¬ 
tości t^(m) może dochodzić do 20%. Ponieważ zależność f (p1...Pl^ 
nie jest liniowa, to dokładność wyznaczonych populacji, która 
zależy od rozkładu{?•)..«PN\ * również może dochodzić w najbar¬ 
dziej niekorzystnych przypadkach do 20%. 
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NMR-OWSIIB BADAHIA tOMPLEISOW HOŁHULARHYCH TWORZACTCH SIC 
HICDZT ZASADAMI PIRTMIDMOVfTMI A CZTEROAZOTANEM ERYTRYTU 

Tadeusz Urbański, Krystyna Pobłocka, Witold Wacławek 
Zakład Fizyki Doświadczalnej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 

Częstochowa, ul. Zawadzkiego 13/15 

Jedną z najczęściej stosowanych aetod badania składu steehiome-
trycznego koaplekaów Molekularnych jest metoda Joba w różnych 
fizykochemicznych technikach pomiarowych. W literaturze najczę¬ 
ściej spotyka się prace, w których metoda ta zastosowana jest 
w pomiarach dielektrycznych a także w badaniach przy pomocy 
spektroskopii w nadfiolecie. W przypadku badań dielektrycznych 
gdy porównamy krzywe Joba dla kompleksów związków azaaromatycz-
nych z trójnitrotoluenem C U , a tych samych związków azaaroma-
tycznych z trójnitrobenzenem C2l , to w przypadku ostatnich 
istnieje tylko maksimum co wskazywałoby na przewagę jednego 
rodzaju kompleksu w roztworze. Zaś w przypadku pierwszych 
istnieją dwa ekstrema - minimum i maksimum. To wskazywałoby na 
istnienie przynajmniej dwóch rodzajów kompleksów w roztworze. 
Z badania układu fluoranil - heksametylobenzen w nadfiolecie C 31 
wynika, że w przypadku gdy stała równowagi kompleksu Kg (o skła¬ 
dzie stechiometrycznym 1 : 2 ) jest znacząca ale mała w porówna¬ 
niu ze stałą równowagi K1 (dla składu stechiometrycznego 1 : 1 ) 
krzywa Joba nie wykazuje możliwej do wykrycia asymetrii wokół 
położenia 1 : 1 . 
Metodę Joba można także zastosować w pomiarach HMR-owskich. 
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Sahai i współpracownicy C4 ] oparli swoje rozważania na założeniu, 
że w roztworze istnieją kompleksy o stosunku stechiometrycznym 
1 : n, które to opisuje równanie 

A + nD i ? ADn U > 1 ) . (1) 

Stała równowagi dla takiego kompleksu 

Oznaczmy odpowiednio przez V. i 7^ objętości akceptora i donora, 
zaś całkowitą obiętość roztworu przez 7 » 7^ + 7JJ. Całkowite stę¬ 
żenie roztworu C~ dane jest równaniem 

gdzie cł i ci są stężeniami podstawowych roztworów donora 
i akceptora. 
Z równania (?) mamy 

( * 

Oznaczmy 7D/7*v i ^ Z 0 ! * 1 w t e d y równanie (4) ma postać 

Ś 4 ? ( 5 
Znajdziemy ekstremum funkcji 0^ , w tym celu obliczymy jej 

n . 
pochodną po Y a następnie podzielimy przez C^n stąd 

n 

t <W (1-
Biorąc teraz "3CAJ) /3^»0 otrzymamy 
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jeżeli teraz podstawimy r»1 to 

C1D / C J - A / Ą , lub Gjj) - A /A>C|. Jeżeli C ^ jest maksymalne, 
? o n n 

wtedy A/AoC^ jest takie maksymalne w punkcie, który opisuje 
równanie (8). W ten sposób przez wykreślenie A C £ lub&/A0C? 
względem ułamka molowego donora I-Q, maksimum będzie przypadać 
w punkcie XD- 7 ^ . 
Z dotychczasowych badań prowadzonych przy pomocy spektroskopii 
w nadfiolecie C 5J wynika, źe ester kwasu nitrowego, sześcioazotan 
D-manitolu MHN z zasadami pirymidynowymi i purynowymi oprócz 
adeniny daje nowe pasma absorpcyjne w zakresie długości fal 
od 390-310 run. Oprócz tego, stwierdzono także, stosując metodę 
Joba, że MHN tworzy kompleksy z rozpuszczalnikami, którymi były 
sseściometylofosfotrójamid HMPT oraz dwumetylosulfotlenek DMSO. 
Nowe pasma tych kompleksów obserwowano odpowiednio przy 45C 
i 437 nm. 
W związku z tym wydało się interesujące zbadać czy istnieją 
i jeżeli tak to o jakim składzie stechiometrycznym kcapleksy 
molekularne pomiędzy zasadami pirymidynowymi i czteroazotanem 
erytrytu. W badaniach posłużono się metodą NMR-u do wyznaczania 
krzywych Joba dla kompleksów czteroazotanu erytrytu z zasadami 
pirymidynowymi. Jako rozpuszczalnika użyto sześciometylofosfo-
trójamidu HMPT, który uprzednio sprawdzono, że nie tworzy 
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kompleksów z substancjami rozpuszczonymi. Dla metody Joba 
roztwory były przygotowane przez mieszanie x ml 0,05 M roztworu 
zasady pirymidynowej z (5-x) ml 0,05 H roztworu czteroazotanu 
erytrytu w jednym przypadku, w drugim zaś stężenia obydwu 
wyjściowych roztworów były 0,01 M (gdzie i zmieniało się od 
0 do 5 ml) i całkowita objętość roztworu wynosiła 5 ml . Widma 
HMR wykonane były na spektrometrze BS 437 C firmy Tesla Brno. 
Pozycja linii akceptora czteroazotanu erytrytu była mierzona 
względem wzorca wewnętrznego, którym był rozpuszczalnik HMPT. 
Pomiary wykonywano w temperaturze 25°C Wyniki badań przedsta¬ 
wione są na rysunkach 1 - 3 . Krzywe przedstawione na rys.1 
odnoszą się dla układu uracyl - czteroazotan erytrytu w HMPT, 
na rys.2 tymina - czteroazotan erytrytu w HMPT, na rys.3 cyto-
zyna - czteroazotan erytrytu w tym samym rozpuszczalniku co 
poprzednie badane układy. Krzywe oznaczone literą a odnoszą się 
dla stężenia 0,05 M wyjściowych roztworów, natomiast literą b 
dla stężenia 0,01 M roztworów wyjściowych. Jak widać z rysunków 
charakter krzywych jest we wszystkich trzech przypadkach podo¬ 
bny, Ola wszystkich badanych układów istnieją trzy ekstrema -
dwa maksima i jedno minimum. Te wyniki sugerują, że we wszystkich 
trzech, przypadkach badanych układów w roztworach istnieją 
przynajmniej trzy rodzaje kompleksów molekularnych czyli mamy 
do czynienia z równowagą wielokrotną. A zatem są to kompleksy 
o składach stechiometrycznych 1 : 2, 1 : 1, 2 : 1. Wszystkie te 
kompleksy są słabe o porównywalnych wartościach stałych trwałości. 
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By 8.1 Krzywe Joba dla układu uracyl - czteroazotan erytrytu w HMPT, a- stężenia wyjściowych roztworów 0,05 M, b- stężenia wyjściowych roztworów 0,01 M. 
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Rys.2 Krzywe Joba dla układu tymina - czteroazotan erytrytu w HłtPT, a- stężenia wyjściowych roztworów 0,05 M, b- stężenia wyjściowych roztworów 0,01 M. 
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Rys.3 Krzywe Joba dla układu cytozyna - czteroazotan erytrytu 
w HMPT, a- stężenia wyjściowych roztworów 0,05 M, 
b- stężenia wyjściowych roztworów 0,01 H. 
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BADANIA PRODUKTÓW PRZYŁĄCZANIA ZWIĄZKÓW CHLOROWCOWYCH 10 9-WINYLO-
KARBAZOLU METODA SPEKTROSKOPII PMR. 
Jan Pielichowski, Zdzisław Daszkiewicz* Zbigniew Kowalezyk 
Instytut Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Krakowskiej 
31-155 Kraków, Warszawska 24 
xInstytut Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu 

Wstęp 
N-winylowe pochodne karbazolu ulegają w określonych warunkach 

polimeryzacji, w wyniku której otrzymuje się nową grupę polimerów 
o własnościach półprzewodzących i fotoczułyeh. W przewidywaniu 
rozmaitych zastosowań tych związków rozwijane są badania nad synte¬ 
zą i strukturą zarówno monomerów jak i produktów polimeryzacji.' '̂ ' 
Jest oczywiste, że poznanie reaktywności grupy winylowej N-winylo-
karbazolu może przyczynić się do wyjaśnienia mechanizmu jego poli¬ 
meryzacji . 

9-winylokarbazol poddany działaniu chlorowców lub związków 
międzychlorowcowych tworzy, w zależności od -warunków reakcji, 
polimery, produkty addycji do wiązania podwójnego grupy winylowej 
lub produkty podstawienia w pierścieniu aromatycznym. Okazuje się 
jednak, że w odpowiednich warunkach można wyeliminować reakcje 
polimeryzacji i podstawienia w pierścieniu karbazolu* Otrzymuje 
się wówczas 9-/1,2-dwuhalogenoetylo/-karbazole, które są nietrwa¬ 
łe i odznaczają się wysoką reaktywnością m.inn. w stosunku do 
rozpuszczalników tak powszechnie stosowanych w syntezie organicz¬ 
nej jak np. alkohole. Z tego powodu wyodrębnienie 9-/1,2-dwuhale-
genoetylo/-karbazoli w stanie czystym jest niemożliwe* Natomiast 
w reakcjach tych związków z alkoholami powstają bardziej trwałe 
połączenia, a mianowicie 9-/1-alkoksy-2-halogenoetylo/-karbazole. 
Te produkty powstają w rekcjach biegnących według schematu: 

rr-ra *xf * 



¥ przedstawionej pracy zajęto się produktami addycji związ¬ 
ków chlorowcowych i chlorku nitrozylu do grupy winylowej 9-winy-
lokarbazolu w środowisku alkoholi. 

Cześć eksperymentalna 
Wyodrębniono, nie opisane dotąd w literaturze, następujące 

połączenia: 
1/ 9-/1-metoksy-2-nitrozoetylo/-karbazol, dimer w postaci 

mieszaniny izomerów trans i cis, 
2/ 9-/1-izopropoksy-2-bromoetylo/-karbazol, 
3/ 9-/1 -izopropoksy-2- jodoetylo/-karbazol, 
4/ 9-/1-tertbutoksy-2-bromoetylo/-karbazol 

oraz potwierdzono ich budowę metodami spektroskopii IR, masowej 
i PMR, przy czym ta ostatnia dostarczyła najbardziej przekonywu¬ 
jących dowodów. 

Widma PMR 9-/1-alkoksy-2-halogenoetylo/-karbazoli rejestrowa¬ 
no na spektrometrze NMR 80 MHz, produkcji firmy Tesla, typ 487 c, 
w temperaturze pokojowej. 

Jako wzorzec wewnętrzny stosowano sześciometylodwusiloksan. 
Wartości przesunięć chemicznych podane są w skali ó /ppm/, dla 
której sygnałowi wzorca przypisuje się położenie & *0. 

Omówienie wyników 
ad 1/ Widmo 9-/1-metoksy-2-nitrozoetylo/-karbazolu stanowią 

w części alifatycznej dwa aultiplety: 
a/ multiplet złożony z 8 linii - w niższym polu, 
b/ multiplet złożony z 16 linii - w obszarze o" 4,32 - 5,24 

oraz dwa singlety przy S =3,11 i 3,07. 
Przedstawiono je na rysunkach nr 1 i nr 2. 
Wytłumaczenie uzyskanego obrazu widma jest możliwe przy założe¬ 
niu, że produktem reakcji 9-winylokarbazolu z N0C1 jest mieszani¬ 
na izomerów trans i cis, jak pokazano poniżej. 

HA 0 HA 0CH3 
i ł l i 

C— N K 0 — CHJC trans 



N He 
if HyC— C 

H3CO HD 
N = N -
4 6 

1 -c -
N 

1 • 
- C H v 

OCH 

Multiplet składający się z 8 linii /rys.nri/ pochodzi od 
absorpcji protonów metinowych IL i IL izomerów trans i cis, 
a multiplet składający się z 16 linii /rys. nr2/t od absorpcji 
protonów metylenowych HA i Hg oraz H,, i H D tych izomerów. 

Nierównoważność" protonów metylenowych w konformacjach rotacyj¬ 
nych'* ', pokazanych na rys. nr3 wskazuje, że istotnie w przypadku 
każdego izomeru należy oczekiwać sprzężeń typu ABX oraz że przesu¬ 
nięcia chemiczne i zespół stałych sprzężeń będzie inny dla każdego 
izomeru. Odpowiednie wartości zebrano w tabeli nr1. 

ad 2 i 5/ Schemat rozszczepień w alifatycznej części widma 
9-/1-izopropoksy-2-halogenoetylo/-karbazolu pokazano na rys. nr4, 
pomijając tylko niewyraźny multiplet protonu w grupie -0C& . 
Zgodnie z rozważeniem możliwych konformacji rotacyjnych /rys.nr5/ 
widać, że protony grup metylowych są nierównocenne magnetycznie 
i dają dwa dublety. 

Natomiast w przypadku również nierównocennych magnetycznie 
protonów metylenowych można wytłumaczyć postać widma przyjmując, 

2 3 * 
że: J^B" 0 oraz J^x* ^JBX • 

ad 4/ Schemat rozszczepień w alifatycznej części widma 
9-/1_tertbutoksy-2-bromoetylo/-karbazolu pokazano na rys, nr6. 
Uwzględnienie możliwych konformacji rotacyjnych /rys. nr7/ prowa¬ 
dzi do wniosku, że protony metylenowe są nierównocenne magnetycz¬ 
nie /a protony metylowe - równocenne/, co jest zgodne z zarejestro¬ 
wanym widmem PMR i wobec tego potwierdza budowę związku. 
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TABELA L 
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^Tftf^zn^ oLppm] 
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5.11 
4,92 

4jB3 
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WPŁYW EFEKTU MEZOMERYCZNEGO -K NA KOMPIEKSACJE CHLOROFORMU 
Z AROMATYCZNYMI AKCEPTORAMI 

Barbara Błaszkiewicz 
Instytut Fizyki Uniwersytetu im. A.Mickiewicza, Poznań 

Kompleksy chloroformu s wieloma protono-akceptorami były 
i są nadal przedmiotem zainteresowania wielu badaczy /przegląd 
literatury /. Badania kompleksów chloroformu a aromatycznymi 

// /2/ ketonami prowadzili Erbel i Mierzecki , natomiast kompleks 
chloroformu z nitrobenzenem badał Pająk i inni ' , metodą 
przesunięć chemicznych* 

Przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy są kompleksy 
chloroformu z aromatycznymi akceptorami, które przy pierścieniu 
fenylowym zawierają podstawniki charakteryzujące się efektem 
mezomerycznym -M, tzn. podstawniki powodujące zmniejszenie 
gęstości elektronowej pierścienia. Gradacja efektu -M przy pod-
stawniku fenylowym ' w : 

-HOg y -COH } -COCH. y -COOH 
W podstawnikach o efekcie -M wzrasta tak moment dipolowy jak 
iównież energia jonizacji elektronów 1t . 

W badanych; i. komplek. mamy do czynienia z równoczesną kom-
pleksaoją n i f , tzn. n - do wolnej pary elektronowej tlenu 
- typowe wiązanie wodorowe /HB/, oraz f - do sekstetu elektro¬ 
nów T pierścienia fenylowego. 

Przy kompleksacji chloroformu z aromatycznymi akceptorami 
mamy dc czynienia z wpływem na przesunięoie chemiczne protonu 
chloroformu również anizotropii diamagnetycznej prądu pierscie-

/5/ 
niowego - Popie ' '. Zakładając współdziałanie obu typów oddzia¬ 
ływań /n i W I można obliczyć udziały w przesłanianiu protonu 
pochodzące od anizotropii diamagnetycznej pierścienia ai-Oiia-
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tycznego 

gdzie Sn ~ przesunięcie chemiczne protono-donora obliczone 
z zależności <5C • «*> - O D» pamiętając, że 
Go? to extrapolowana wartość przesunięcia che¬ 
micznego chloroformu w kompleksie gdy x — ^ O 
/x - ułamek molowy chloroformu/, a <•£_ - prze¬ 
sunięcie chemiczne dezasocjacjl, 

- udział w przesunięciu chemicznym pochodzący od 
kompleksaeji chloroformu z wolną parą elektronową 
tlenu, 

- udział w przesunięciu chemicznym pochodzący od 
anizotropii diamagnetycznej, 

" 4 hor + <SA rert 
O. . - udział pochodzący od protonu /w płaszczyźnie 

pierścienia/, ulegającego paramagnetycznemu prze¬ 
sunięciu, 

O\ _ _2 - udział pochodzący od protonu /nad pierścieniem/ 
ulegającego diamagnetycznemu przesunięciu* 

/2/ 
Ha rys. 1 ' przedstawiono zmianę przesunięcia chemiczne¬ 

go protonu chloroformu w funkcji jego ułamka molowego dla kom¬ 
pleksów z ketonami. Na rys.2 wykreślono analogiczną zależność 
jak r* rys.1, tu krzywa I przedstawia kompleksację chloroformu 
z nitrobenzenem. Dane z rysunków zebrano w tabeli I. 

Obliczenia anizotropii diamagnetycznej wykonano przykłado¬ 
wo dla kompleksu chloroformu z acetofenonem. Na rys.3 przedsta¬ 
wiono schematyczny widok struktury acetofenonu CgHęCOCH- w 
kompleksie s OHC1_ /miejsca możliwych położeń protonu chloro¬ 
formu związanego z wolną parą elektronową tlenu oznaczono lite¬ 
rami od A do P/. Odległości międzyatomowe na rys.? są zgodne 
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UŁAMEK MOLOWY C H 

Rys.1. Przesunięci* chemiczne 
protonu chloroformu /W/funkcji 
jego ułamka molowego' ' w: 
I - n-heptanie, II - benzofe-
nonie, III - acetofenonle, 
IV - acetonie, 7 - tlenku mezy-
tyltt. 

Rys.2. Przesunięcie chemiczne 
protonu chloroformu w funkcji 
jego ułamka molowego w: 

I - nitrobenzenie, II - cyklo-
heksaaie, III - benzenie, 
IT - toluenie. 

Rys.3. Hodel kompleksu -n, 
acetofenon-chloroform. 

z danymi literaturowymi '''. Pierśeieli benzenu w acetofenonie 
może wykonywać ruchy oscylacyjne wokół wiązania C-C o kąt około \ 
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40 . Założono, że następuje kompleksaeja acetofenonu poprzez 
wolną parę elektronową tlenu z jedną molekułą chloroformu oraz 
drugiej molekuły ohloroformu z elektronami T pierścienia 
fenylowego. 
Tabela I 

Z - substancja 
w kompleksie z CHC1 

&0 
CHC1-

nitrobenzen /n + T /J -0,06 
benzofenon /n + W /jv/-0,15 
acetof enon /n + ? / J -0,66 
aceton / n / { -0,86 
benzen / ? / J 1,14 

i 

Sane obliczeń anizotropii diamagnetycznej dla kompleksu -n 
chloroformu z acetofenonea prowadzone dla różnych odległości 
r / 5C»0ł'#H0013/ zestawiono w tabeli II. 
Tabela II 

B 

I" 

i /C«OłłłH/ i i 
0,5 
1,0 
1.5 
•2,0 
2,5 
3,0 

s 
2 
5,85 
4,10 
4,40 
4,70 
4,95 
5,25 

Obliczone 
®A hor 
ppm 

I 

1,50 0,22835 
1,95 I 0,13120 
2,30 i 0,07248 
2,70 j 0,04877 
3,10 j 0,02430 
3,55 

Obliczone 
| *O,97j 

ppm 

. 0,00388 _ 

-2,03 
-1,93 
-1,87 
-1,85 
-1,82 
-1,80 ...I S 

Obliczenia prowadzono dla wybranych odległości r od 0,5 do 3,0 2. 
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Najczęściej spotykane długości R /O***O/ w przypadku tlenowych 
wiązali wodorowych sł rzędu 2,4 - 3,2 i, czyli r /0***H/ jest 
rzędu 1,2 - 2,2 2. 

Obliczenia anizotropii diamagnetycznej - przyczynku para¬ 
magnetycznego Ok vOłł - wykonano korzystając z tablic Johnsona 
i Bovej'a ' • Obliczenia przesunięcia chemicznego wiązania 
wodorowego o wykonano korzystając ze wzorów /1 i 2/ 

hor * 
jako 0 * - przyjęto wartość przesunięcia chemicznego protonu 
chloroformu w kompleksie z benzenem. Wartość O _ * 0,17 ppm 
przyjęto jako średnią z pomiarów ' »2»6'. 

Odległości r w kompleksie -n chloroform - acetofenon będą 
prawdopodobnie zawarte w granicy 1,5 - 2,5 £ - punkty C do E 
/tab.II/. M a tych odległości obliczone wartości anizotropii 
- przyczynku paramagnetycznego są bardzo małe, ich wpływ na 
wartość przesunięcia chemicznego jest więc znikomy. 

Obliczone wartości <5*„B /tab*11/ sugerują, że sygnał 
absorpcji chloroformu w wiązaniu wodorowym z wolną parą elektro¬ 
nową tlenu acetofenonu powinien pojawiać się w bardzo niskim 
polu, tymczasem porównując te obliczenia z pomiarami dla komplek¬ 
su chloroformu z acetonem stwierdzamy znacznie wyższą wartość 
przesunięcia chemicznego /-fy86 ppm/. Zastanówmy się co jest tego 
przyczyną? Rozpatrywany kompleks: chloroform z acetonem to ty¬ 
powy przykład kompleksu wiązania wodorowego. Wynika więc, żt 
te rozbieżności mogą być powodowane np. nie uwzględnieniem 
równoczesnej kompleksacji chloroformu do obu wolnych par ele¬ 
ktronowych tlenu ' ' ', Wtedy obliczany udział czynnika para¬ 
magnetycznego anizotropii diamagnetycznej byłby dla jednego 
z chloroformów znacznie większy, dla drugiego mniejszy. 

Innya z czynników tej rozbieżności może być wpływ efektu 
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ffiezomerycznego -M podstawnika, czyli zmiana gęstości elektrono¬ 
wej w pierścieniu fenylowym. Obliczono zmniejszenie efektu S* , 
odejmując <}G - cih /tab.I/. Otrzynsane wyniki- sugerują,że 

X acetonu 
największe zmniejszenie efektufr /w stosunku do efektu T" pierś¬ 
cienia niepodstawionego "oenzenu/ występuje w przypadku acetofe-
nonu: -COCH^ > -COCgE5 } -1102 
Ten szereg jest odwrotny do gradacji efektu -M podstawnika 
w pierścieniu fenylowym. 
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SPEKTROSKOPIA KRJ DOGODN* LSTOD4. BAIAi\IA PRZENESEKIA PROTONU 
W KOŁTL3KSACH ZASAD TŁENCMYCH Z ICWASAŁII KARBOKSYLOWYŁóI ' 

W ROZPUSZCZAIKIKACH ORGANICZNYCH 

B. Brycki, Z. Dega-Szafran i U. Szafran 

Instytut Chemii Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu 

Reakcje przeniesienia protonu można zaliczyć do najprostsze¬ 
go procesu chemicznego, gdyż tylko goły proton (naked proton) 
wymienia się pomiędzy dwoma cząsteczkami. Przeniesienie protonu 
odgrywa bardzo istotną rolę w reakcjach chemicznych i biosyntezie , 

Znane są dwa modele opisujące ruch protonu w mostku wodorowym, 
W jednym z tych modeli przyjmuje się równowagę tautomeryczną (i) 

A.H...B ^ A"...HB+ (i) 
Równowaga ta jest typu dynamicznego i odzwierciedla fakt powsta¬ 
wania i zrywania wiązań wodorowych oraz wytwarzania, neutralizo¬ 
wania i solwatowania ładunków. Znanych jest szereg kompleksów, 
w których stwierdzono istnienie obu form tautomerycznych. 
Drugi model zakłada delokalizację protonu (2) 

A...H...B (2) 
Po badania przeniesienia protonu zastosowano niemalże 

wszystkie metody fizyko-chemiczne . Najlepiej zbadane są komple¬ 
ksy zasad azotowych z fenolami i kwasami karboksylowymi. 

Ostatnio stwierdzono, że także spektroskopia magnetycznego 
rezonansu protonowego jest bardzo przydatna do badania przenie-
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sienią protonu w kompleksach zasad azotowych z kwasami karboksy-
lowymł 3,4 i fenolami 

W niniejszej pracy podjęliśmy badanie przeniesienia protonu 
od kwasu trójfluorooctowego do N-tlenków 4-R-pirydyn i 4-R»ehi-
nolin w benzenie, dhlorobenzenie, 1,2-dwuchloroetanie i chloro¬ 
formie. N-Tlenki wykazują wyjątkowe tendencje do tworzenia trwa¬ 
łych kompleksów z bardzo krótkimi -wiązaniami wodorowymi . 
W kompleksach tych równowagi opisane równaniem (t) są nierozróż-
nialne i stąd brak jest danych na temat przeniesienia protonu. 

Pomiary ISRJ wykonano w bardzo suchych rozpuszczalnikach; 
zawartość wody nie przekraczała 0,001 %. Obserwowano uśrednione 
i wąskie linie pochodzące od protonów związanych wodorowo. Prze¬ 
sunięcie chemiczne w charakterystyczny sposób zależy od stężenia 
kompleksu (Rys * t). 

Rys. 1 
Zależność przesunięcia 
chemicznego ( o ) protonu 
związanego wodorowo w 
kompleksach N-tlenków 
4-R-ehinolin z kwasem 
trójfluorooctowym od 
stężenia kompleksu 
w chloroformie. 

Dla danego stężenia kompleksu wykres przesunięcia chemicznego 
względem A p K Q = P % + H ~ P^AH skła<ia s i? a dwóch przecinających 
się linii (Rys. 2). Podobne zależności obserwowaliśmy dla komple¬ 
ksów trójetyloaminy i N,N-dwumetyloaniliny ^ oraz podstawionych 
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Rys. 2 Zależność przesunięcia chemicznego (o) protonu 
związanego wodorowo w kompleksach N-tlenków 
4-E-chinolin (4-E-QN0) i 4-E-pirydyn U-R-PyO) 
z kwasem trójfluorooctowym od A p K w* czterech 
rozpuszczalnikach. 

pirydyn * z kwasasoi octowymi. Na podstawie badań IE wjkazaliśmy, 
że punkt przecięcia odpowiada równomolowej równowadze f 50& prze¬ 
niesienia protonu) opisanej równaniem (i) i pokrywa si? s wartoś¬ 
ciami otrzymanymi na podstawie badań dielektrycznych. 

tfarto zauważyć, że punkty przecięcia (Bys* 2, Tablica) prakty¬ 
cznie nie zależą od rozpuszczalnika. Vi' kompleksach zawierających 
słabsze wiązanie wodorowe, np. w kompleksach zasad azotowych z 
kwasami tlenowymi, punkt przecięcia w istotny sposób zależy od 
polarności rozpuszczalnika ' . 
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Tablica 

Korelacja pomiędzy przesunięcie© chemicznym (o) i 
50 % przeniesienia protonu 

dla 

Rozpuszczalnik 

benzen 
chlorobenzen 
1,2-dwuchloroetan 
chloroform 

e 

2, 
5, 
10, 
4' 

27 
61 
37 
70 

R 

O.HOOCCF 

S 

20,11 
19,96 
19,71 
19,44 

0 

1 
1 
1 
1 

,62 
,73 
,67 
,72 

0 
6 

19, 
19, 
18, 

R 

Q 
0. 

71 
08 75 i 

J. 

1 
i 
1 

CCF, 

?Ka 

,73 
,76 
,75 

Dane zebrane w Tablicy sugerują, że w przypadku koapleksów 
zawierających silne wiązanie wodorowe rozpuszczalnik nie zmienia 
rdwiowagi (i). Ta sugestia została potwierdzona badaniami IR. 
Rozpuszczalnik wpływa natomiast na przesunięcie chemiczne (Rys. 3) 

Rys. 3 
Zależność przesunięcia 
chemicznego protonu 
związanego wodorowo (6) 
od 6 rozpuszczalnika 
dla kompleksów 
a) N-tlenków 4-R-pirydyn, 
b) N-tlenków 4-H-chinolin, 

e 10 GSO1 
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Przesunięcie chemiczne zależy również od zasady. Kompleksy 
N-tlenków 4-R-chinolin charakteryzują się mniejszymi wartoŚciaoi 
& w porównaniu z kompleksami N-tlenkdw 4-H-pirydyn (Kys. 4, Tablica), 

Hys. 4 
Wpływ ilości pierścieni 
w zasadzie na przesunięcie 
chemiczne protonu związanego 
wodorowo w chlorobenzenie. 

Kompleksy heterocyklicznych N-tlenków z kwasaoi halogeno-
7-10. octowymi tworzą dimery i hydraty 

K 
2{BHA) ? 

EHA + 

1 (EKA) 
BKA.H20 

(3) 
(4) 

Powstawanie dinerów przesuwa sygnał w stronę niższego natęże¬ 
nia pola, a hydratów w stronę wyższego natyżenia pola. '». naszych 
badaniach zawartość wody była bardzo mała; 2,7x1O"*3 razy mniejsza 
wobec stężenia koraplcksu. Y/kład hydratu do całkowitego przesunięcia 
nie przekracza 0,0t ppm. Wpływ diiaerów na przesunięcie chemiczne 
jest większy. 

Na podstawie pomiarów obniżenia prężności par stwierdziliśmy, 
że K> maleje ze wzrostem £, rozpuszczalnika oraz ze wzrostem 
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12 ilości pierścieni . Dane te sugerują, że obserwowane przesunięcie 
sygnału w stronę wyższego natężenia pola przy zwiększeniu ilości 
pierścieni i ^rozpuszczalnika jest spowodowane zmniejszeniem 
się zawartości dinerów w roztworze.'Najwieksze przesunięcie w 
stronę większego natężenia pola występuje w chloroformie. Jest ono 
dodatkowo wywołane oddziaływaniem chloroformu z kompleksem. 
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BADAHIA 1HHlffi FOSFONOWYCH ANALOGÓW KWASU 
A.SPARAGINOVEGO 

H. Kozłowski i Z. Siatecki 
Instytut Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, 50-383 Wrocław 

W przypadku kwasu asparaginowego /Asp/ możliwe są dna 
analogi fosfonowe, w których jedna z grup karboksylowych 
ot lub 6 zastąpiona jest ugrupowaniem* -K>/0H/2 . Badania 
HHMR izomerii rotacyjnej wokół wiązania Cek"^ fy przepro¬ 
wadzone dla Asp oraz obu analogów fosfonowych 

"OOC-CHg-CH-PO^2 /d?Asp/ i 

"00C-CH-CH2-P0r2 CH-CH2-P0r 
•aa* 

wykazały, że wpływ grupy fosfonowej na konformację cząste¬ 
czki jest znacznie większy niż grup karboksylowych. Duża 
grupa -POT2 powoduje, że szczególnie trwałym izomerem 
rotacyjnym jest izomer, w którym grupy fosfonowa i karbo-
ksylowa są w pozycji trans względem siebie. Badania wyka¬ 
zały również możliwość wykorzystania stałych sprzężeń 
H - -* ? do oznaczania rozkładu populacji poszczególnych 
izomerów w analogicznych układach aminofosfonowych* 
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ZASTOSOWANIE NEB. DO-BADANIA KOORDYNACJI ADP DO KOKTLEKSU 
?d(ll)&LY-ASP 

Henryk Koałowski i Jolanta Kosmala 
Instytut Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 

V7STSP 
Poprzednio wykazano [1] , że n roztworach wodnych kompleks 

?d (li) Gly-Asp może koordynować do cząsteczki ATP przez azoty 
pierścienia purynowego* N1 i (albo) N7 tworząc dimer typu 
Pd-m+?d-N7 lub monomery Pd-N1 i Pd-N7. W roztworach, w których 
stosunek molowy nukleotydu do kompleksu metal-dvmpeptyd wy -
nosił 1:1 i 1j2 stwierdzono powstawanie odpowiednio dwóch 
różnych form monomerowych Pd-N1, charakterystycznych dla odpo -
uledniego stosunku molowego. 

v.' tym komunikacie przedstawiono dalsze badania 1KNMR nad 
układem typu GlyAsp-Pd(ll) -ADP. 

V/YNIKI I DYSKUSJA 
',{ tabeli 1 podano wyniki pomiarów 'HNICR dla roztworów 

ADP-Pd(ll) G-ly-Asp o stosunkach molowych nukleotydu do komplek -
su palladu wynoszących 2:1, 1:1, 1:1,5 i 1:2, w zakresie pH 
od 3 do 11. Analizę widma 1HNKB i identyfikację znajdujących 
się w roztworze form przeprowadzono analogicznie Jak * układacb 
badanych poprzednio [i-3j« 

Porównując wyniki z tabeli 1. z wynikami otrzymanymi dla 
układu Pd(ll)Gly-Asp z ATP [i],nie stwierdzono istotnych różnic 



w przesunięciach chemicznych dla odpowiednich trójskładnikowych 
kompleksów, mimo że równowagi między nimi dla obydwu układów 
znacznie się różnią [patrz niżej). 

W roztworach, w których kompleksu Pd(ll) Gly-Asp jest dwa 
razy więcej niż nukleotydu, aż do pH 7» jedyną powstającą formą 
jest diraer. 7 kompleksach dimerowych oba azoty purynowe N1 i N7 
wiążą po jednej cząsteczce Pd(ll) Gly-Asp z nukleotydes. 7 wyż -
ssych pH dimer ulega rozkładowi na trzy monomery (Tab.i) : 
Pd-N1, Pd-N1* i Pd-N7. Pd-Ni i Pd-Ni* są trójskładnikowymi kom¬ 
pleksami w których Pd(ll)Gly-Aap wiąże się poprzez azot N1 
pierścienia purynowego. 

Dla stosunków molowych ADP do kompleksu Pd(ll) wynoszących 
1:1,5 i 1:1 otrzymano analogiczne rezultaty, chociaż molowy 
udział monomeru Pd-N1 zmniejsza, się ze wzrostem stosunku molo -
wego ADP do kompleksu Fd II (?ab.i). 

W roztworach o stosunku molowym 1:1 jedyną formą w której 
Pd(li) .koordynuje do atomu azotu N1 pierścienia purynowego jest 
trójskładnikowy kompleks Pd-N1*. 

Z porównania molowych udziałów trójskładnikowych kompleksów 
?d-Ni i P<S-N1* dla roztworów o różnych stosunkach molowych 
kompleksu palladu do obu nukleotydów ATP i ADP widać, że formy 
?d-B1* jest znacznie więcej w układach zawierających ADP. 
W roztworach ?d(ll)Gly-Asp:ATP o stosunku molowym 2:1 nie 
stwierdzono obecności kompleksu Pd-Ni* dla żadnego pH. 

W celu uzupełnienia powyższych danych zbadano roztwory 
Pd (li) Gly-Asp i Adenozyn* o stosunku molowym 2:1 i 1:1. Jedynym 
trójskładnikowym kompleksem w którym koordynacja metalu nastę -
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puje poprze a N1 jest kompleks dający przesunięcia chemiczne 
8,56 H2 i 8,27 H8 ppm względem D3S. 
Wielkość przesunięć chemicznych sugeruje, że trójskładnikowy 
kompleks Pd-N1Ado jest analogiczny do kompleksów typu Pd-Ni* 
z nukleotydaai. 

Podobne wyniki jak dla roztworów PdGlyAap-ldo otrzymano 
dla roztworów zawierających adenozynę oraz dienFd (li) [2]. Także 
w tym wypadku istnieje tylko jeden trójskładnikowy kompleks 
w którym metal koordynuje do atomu azotu N1, we wszystkich pH 
i dla dowolnych stosunków molowych 5 jest on również analogiem 
kompleksu Pd-Ni*. 

.Tyniki otrzymane dla całej grupy układów trójskładnikowych 
przedstawionych powyżej wskazuje, że trójskładnikowy kompleks 
Fd-N1* jest "destabilizowany",w miarę zwiększania się ilości 
niezwiązanego z nukleotydem kompleksu (Tab.1 [i]) oraz w miarę 
wydłużania się łańcucha fosforanowego.,7ydaj« się, że równowaga 
między konkurencyjnymi formami Pd-N1 i ?d-N1* zależy od efektów 
sterycznych pochodzących od nieskoordynowanych reszt fosfora -
nowych nukleotydu i grup jł-k&rbołcsyIowych dwupeptydu, 

Z drugiej strony z porównania przesunięć chemicznych pro -
tonów H8 i. H2 pierścienia purynowego nukleotydu i trójskładni¬ 
kowych kompleksów Pd-N1 i Pd-N1* widać, że proton H8 jest bar¬ 
dziej czuły na różnicę między obydwiema formami zawierającymi 
wiązanie metal-NL w porównaniu z formą ?d-N1 (Tab. 1 [1] "\ , 1 
kompleksie Pd-N1* proton H8 jest przesunięty w stronę wyższego, 
a proton H2 w stronę niższego pola magnetycznego. 

R(5żnice w przesunięćiaoh chemicznych protonów purynowych 
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kompleksów ?d-N1 1 ?d-W1* mogą więc sugerować istnienie ata -
ckingowego oddziaływania między pierścieniami purynowymi [4>5] 
kompleksów trójskładnikowych. 1 to oddziaływanie jest przede 
wszystkim zaangażowany pięcioczłonowy pierścień,* uwagi na 
faktjże kompleks Pd(ll)GlyAsp związany z azotem N1 note po -
wodować istotne oddziaływania eteryczne w okolicach pierścienia 
sześćioczłonowego puryny^oo tłumi znaczniejsze przesunięcie 
protonu H6 w kierunku wyższego pola. 

Zakładając istnienie stackingowego oddziaływania w trój* 
składnikowych kompleksach Fd-N1* można także wyjaśnić wpływ 
dużych "ateryetnie" resst fosforanowych na destabilizację for¬ 
my Pd-M1* [5] oraz zależność stosunków molowych kompleks pal -
lądu : nukleotyd od udziałów aolowycn tych trójskładnikowych 
fora. 

Jednakże przedstawione rezultaty nie wykluczają innej 
interpretacji różnic między trójskładnikowymi kompleksami 
Pd-N1 i Pd-H1* związanej ze zmianami konformaeyjnymi. Obecnie 
wykonywane są badania 'CMHR dla omówionych wyżej układów 
trójskładnikowych. 
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ZASTOSOWANIE NUR SO BADANIA KOORDYNACJI 
CTTYDYNY I. GMP DO KOMPLEKSU Pd/II/iGly-His 

E.Matczak-Jon, B.Jeżowska-Trzebiatowska, H.Kozłowski 
Instytut Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 

1. WSTfP 
Przedstawione wyniki są częścią naszych badań nad komple¬ 

ksami mieszanymi, w których jon Pd/II/ jest skoordynowany równo¬ 
cześnie przez trójkleszczowy dwupeptyd i molekułę nukleozydu. 
W trójskładnikowych kompleksach zawierających Pd Gly-Asp [i"\ , 
Pd Gly-His [23 i ATP stwierdzono, że ATP do układu Pd-dwu-
peptyd może koordynować na trzy różne sposoby z utworzeniem 
kompleksów Pd-N1, Pd-N7 i formy dimerowej Pd-N1+Pd-N7. 
/ Pd-N1 odpowiada koordynacji ATP przez N1 do kompleksu Pd-dwu-
peptyd itd /. 
Wprowadzenie pierścienia imidazolowego do sfery koordynacji 
jonu Pd/II/ preferuje koordynację przez N1 oraz pozwala na 
określenie konformacji trójskładnikowego kompleksu tj wzajemne¬ 
go ułożenia pierścieni aromatycznych względem siebie. 
Wyniki przedstawione w niniejszej pracy dotyczą dalszych badań 
nad koordynacją cy ty dyny / Cyd / i 5*» guanozynomonofosforanu 
/ GMP / do kompleksu Pd:Gly-His. 
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2. WYHIKI I DYSKUSJA 
2.1. Pd/II/Gly-His:Cyd 1s1 
Widmo H fflffi cytydyny w obszarze aromatycznym zawiera 3 du¬ 

blety odpowiadające protonom H-6, H-5 pierścienia i H-1'rybozy 
/ Tabelal / 
Tabela 1. Wartości przesunięć chemicznych sygnałów rezonansowych 

Cyd i Pd/II/Gly-HistCyd 1:1 

pH H-6 H-5 H-1 
CydH+ 

Cyd 
Pd-H3 

: 
: 
t 

2.5 
7.1 
6.16 

8.14 
7.88 
7.98 

6.28 
6.07 
6.27 

5.91 
5.90 
5.99 

W równomolowym roztworze Cyd i Pd/II/Gly-His w pH 2.93 w widmie 
H HMR obserwuje się głównie dublety wolnego liganda /CydH+/ 
i niewielką ilość trójskładnikowego kompleksu z cytydyną skoordy¬ 
nowaną przez azot N3 do układu Pd/II/Gly-His /Pd-N3/. W zakre¬ 
sie pH 4.5-8 w równowadze znajdują się kompleks /Fd-N3/ i cy-
tydyna /Cyd/. Ze wzrostem pH wzrasta ilość wolnej cytydyny 
i w pH powyżej 8, podobnie jak przy koordynacji Cyd do 
M/IX//W*/2 f^3» nie obserwuje się koordynacji. 
Analiza wpływu prądów diamagnetycznych pierścienia pirymidyno-
wego cytydyny na protony H-2 i H-4 histydyny pozwala, podobnie 
jak w układzie Pd/II/Gly-His:ATP [2], na określenie wzajemnego 

a. ułożenia pierścieni aromatycznych w kompleksie /Tabela 2/ 
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Tabela 2. Przesunięcia chemiczne dla protonów H-2 i H-4 pier¬ 
ścienia imidazolowego w układach:/a/ Pd/II/Gly-His 
/b/ Pd/II/Gly-His:GMP 

/a/ 
Protony i Gly-His Pd/II/GJy-His Pd/II/Gly-His:Cyd 1:1 
H-2 : 8.47 7.84 7.44 

7.40 
H-4 : 7.20 6.92 7.01 

/ b / 
Protony : Pd/H/GlyHis:GHP 1:1 

H-2 "t TJOS 

H-4 : 6.99 
Silne wysokopolowe przesunięcia chemiczne sygnałów rezonansowych 
protonu H-2 /0.40 i 0.44 ppm/ wskazują że w badanym kompleksie 
pierścień pirymidynowy cytydyny znajduje się nad protonem H-2 
pierścienia imidazolowego. Oznacza to,że podobnie jak 
w Pd/II/Gly-His:ATP 1:1 ułożenie cytydyny względem płaszczyzny 
kompleksu Pd/II/Gly-His jest zbliżone do prostopadłego. Stwarza 
to możliwość wiązania wodorowego między grupą aminową cytydyny 
i grupą karboksylową peptydu. 
Dane uzyskane z widm H HMR potwierdza analiza widma 1-*C NUR 
w pH-5.38 /Tabela 3,4 /. 
Tabela 3. Przesunięcia chemiczne węgli w Gly-His w wyniku 

utworzenia kompleksu Pd/II/ Gly-His:Cyd 1:1 
Pd/II/ Gly-His 1*1 pH-5.38 Pd/II/Gly-His:Cyd 1i1 pH*5.38 

- _ 
49.34 
55.53 

114.99 
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Cjthis 
^g iy 
C^hiB 
C-4 

32.23 
49.34 
55.41 

123.48 



C-5 
C-2 
CaO 

coo" 

132.70 
142.74 
179.54 
181.72 

C-5' 
0 - 3 ' 
C-2' 
(M* 
C - 1 ' 
C-5 
C-6 
C-2 
C-4 

61.60 
70.10 
74.80 
34.60 
91.10 
96.90 

142.50 
158.10 
166.70 

Pd/II/Gly-His 1:1 pH=5.38 Pd/II/Gly-Hia: Cyd 1:1 pH=5.38 
_ _ . 

136.59 
179.30 
182.57 

Tabela 4. Przesunięcia chemiczne węgli w cytydynie w wyniku 
utworzenia kompleksu Pd/IT/Giy-His:Cyd 1:1 
Cyd pHs6.5 Pd/II/Gly-His:Cyd 1:1 pH=5.38 

61.60 
70.09 
74.70 
84.65 
91.44 
96.91 
142.41 
155.39 
167.16 

Koordynacja cytj'dyny przez azot N3 do kompleksu Pd/II/Gly-His 
najsilniej przesuwa sygnał rezonansowyxC-2 cytydyny o 2.71 ppm 
do pól wyższych i sygnały węgli C-2 i C-4 pierścienia imidazolo-
wego odpowiednie o 6.18 i 8.49 ppm również do pól wyższych. 

2.2 Pd/II/Gly-His:GMP 1:1 
Widmo H MIR GMP w obszarze aromatycznym obejmuje singlet 

odpowiadający protonowi H-8 pierścienia purynowego i dublet 
H-1*rybozy. Wartości przesunięć chemicznych podaje tabela 5. 
Tabela 5. Wartości przesunięć chemicznych sygnałów rezonanso¬ 

wych GMP i Pd/II/Gly-H:i.s:GMP 1:1 
: pH H-8 H-1' 

G1IP : 7.23 8.15 5.91 
Pd-»7 : 5.50 8.64 6.01 
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W równomolowym roztworze G1Q? i Pd/II/Gly-His już w pE 3.88 całe 
GKP jest skoordynowane do kompleksu wyjściowego Pd- dwupeptyd. 
Koordynacje zachodzi przez azot N-7. Wskakuje na to silne przesu¬ 
nięcie sygnału rezonansowego H-8 w kierunku pól niższych. 
Podobną wartość przesunięcia chemicznego obserwowano przy koor¬ 
dynacji jednej cząsteczki GEP do cia Pt/n//BH.j/2[4.J. 
W pH 6.5 obok kompleksu Pd-N7 pojawia się nieskoordynowane GMP, 
W pE powyżej 8 dla protonu H-8 obserwuje się wyłącznie ostry 
sygnał przy 8.15 ppm odpowiadający nieskoordynowanemu nukleoty-
dowi. 
W układzie Pd/II/ Gly-His:GMP podobnie jak w kompleksach wcześ¬ 
niej omawianych występuje silne oddziaływanie protonu H-2 histy-
dyny z prądami diamagnetycznymi pierścienia purynowego świad¬ 
czące o zbliżonym do prostopadłego ułożeniu pierścieni aroma¬ 
tycznych /Tabela 2b/. 
Dokładniejsza analiza badanego układu będzie możliwa po wykonaniu 
widm 13C HMR. 
LITERATURA 
1. H Kozłowski , Inorg. Chim. Acta t& , 215, /1977/ 
2. H Kozłowski , E. Hatczak-Jon t Inorg. Chim. Acta /w druku/ 
3. G. 7. H. Chu , R. £. Duncan, E. S. Tobias, Inorg, Chem. 16, 

2625, /1977/ 
4. G. Y. H. Chu , S. Mansy, R. E. Duncan, R. S. Tobias, J. Am. 

Chem. Soc, 100, 593, /1978/ 
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BADANIE KONFORMACJI DWUPEPTTDOW AU-TZR I D-LED-TIR I ICH XOM-
PIEKSOW Z Pd(II) METODA KMR 

Małgorzata Jeżowska, Henryk Kozłowski 
Instytut Chemii, Uniwersytet Wrocławski, 50-383 Wrocław 

Badanie oddziaływań jonów metali z aminokwasami i peptydazni 
oraz wpływu koordynacji metalu na ich konformację budzi duże za¬ 
interesowanie ze względu na ważką rolę tych oddziaływań w ukła¬ 
dach biologicznych. Przedstawione poniżej wyniki są odzwierciedle¬ 
niem wycinka prowadzonych przez nas badań, a dotyczą oddziływ&ń 
jonu Pd(II) z peptydami posiadającymi w grupie bocznej pierścień 
aromatyczny [1-4]• 

wram i DYSKUSJA 
Zależność parametrów widm 1H HMR od pH dla alanylo-tyrozyny 

(Ala-Iyr) i D-leucylo-tyrozyny (Dj-Leu-Tyr) oraz ich kompleksów 
z jonem Pd(II) przedstawiono v tabeli 1. Obliczając populację 
izomerów rotacyjnych, czyli ustalając konformację łańcuchów bocz¬ 
nych, korzystano z przybliżeń Pachlera[5l i Feeney'a[6], które 
to przybliżenia dają podobne wyniki, (rys.1). 
a) wolny ligand 

Widma protonów aromatycznych części tyrozynowej dwupeptydu są typu 
ABX. W całym zakresie pE najbardziej stabilnym jest konformer II, 
w którym dwa objętościowo duże podstawniki znajdują się w pozycji 
trans względem siebie (tzn. grupa karboksylowa i pierścień aroma¬ 
tyczny) 2,7 « 
b) Pd(II) : dwupeptyd, 1:1 

Dodanie jonów Pd(II) do roztworu zawierającego dwupeptyd w sposób 
znaczny zmienia widmo HMR. Zarówno zmiany przesunięć chemicznych, 
jak i stałych sprzężeń spinowo-spinowych są spowodowane koordyna¬ 
cją jonów metali do molekuły liganda. W zakresie pH 3-10, jak już 
stwierdzono wcześniej dla podobnych układów [1,3,8-10] możliwymi 
miejscami koordynacji są: grupa aminowa, zdeprotonowany azot wią¬ 
zania peptydowego i grupa karboksylowa. Najbardziej stabilnym 
izomerem rotacyjnym w tym zakresie pE jest .izomer III (gauche). 



Wzrost pH powyżej 13, powoduje hydrolizę wiązania Betal-grupa 
karboksylowa (dwupeptyd staje się dwukoordynacyjny), co odzwiercie¬ 
dla się w zmianie widna, a także w wielokrotnym wzroście populacji 
konformeru II. 
c) Pd(II) : dwupeptyd, 1:2 

Czytelne widmo z jednym zbiorem linii otrzymano dla wartości pH 
większych od 13, co BUgeruje koordynację dwóch molekuł peptydu do 
jonu metalu. Grupami donorowymi są cztery atomy azotu, znajduje 
to potwierdzenie, podobnie zresztą jak i koordynacja w układach 1:1 
w widmach absorpcyjnych [1,3,8,9,11] * 

Rozpatrywane przez nas układy Pd(II)-Ala-Tyr i Pd(II)-D-Leu-Iyr 
[2] wykazują podobne do układu Pd(II)-Gly-Tyr[iJ własności konfor-
macyjne części tyrozynowej* Kompleksy te w swej budowie różnią się 
jedynie N-końcowym aminokwasem. Otrzymane wyniki wskazują, że w za¬ 
kresie pH 3-10 istnieje w roztworze planarny kompleks Pd(II):dwu¬ 
peptyd £t£t), w którego najstabilniejszym konformerze pierścień 
aromatyczny położony jest powyżej płaszczyzny kompleksu. Porównanie 
populacji konformeru III (gauche) dla wszystkich trzech ligandów 
sugeruje, minimalny tylko wpływ N-końcowego aminokwasu na konfor¬ 
mację tyrozynowego łańcucha bocznego. 

W kompleksach 1:1, w których grupa karboksylowa na skutek ro¬ 
zerwania wiązania z metalem jest nieskoordynowana (wysokie pH), 
a ligand tworzy tylko jeden pierścień chelatowy z metalem (HH2,N~) 
(rys.2), bardzo zmienia się konformacja częśei tyrozynowej. Hajsta-
bilniejszym staje się izomer II (kosztem izomeru III), a jego po¬ 
pulacja jest dużo większa, niż w wolnym od metalu dwupeptydzie. 

W kompleksach 1:2, Pd(II)-Ala-Tyr konformacja części tyrozynowej 
nieznacznie tylko różni się od kompleksów 1:1 (pH>13), faworyzu-
jąc izomer III. Duże zmiany przesunięć chemicznych (szczególnie 
protonów A,X) sugerują, że koordynacja drugiej molekuły dwupeptydu 
może powodować jednak istotne zmiany konformacyjne skoordynowanego 
Uganda. Wzajemne oddziaływanie pomiędzy dwoma molekułami dwupepty¬ 
du, zmienia kąt dwuścienny $ , charakteryzujący wiązanie N-Cw, co 
z kolei powoduje zmiany w rozmieszczeniu bocznych grup tyrozynowych. 

W przypadku kompleksów Pd(II)-D-Łeu*Tyr różnice w widmach BMR 
dla układów 1:2 i 1:1 w wysokim pH są większe niż dla kompleksów 
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Pd(II) z Ala-Tyr. 
Istnienie tych różnic,w porównaniu do kompleksów Pd(II)-Gly-Tyr 

[i]i Pd(II)-Gly-Phe[5] , gdzie nie miały one miejsca, pozwala wy¬ 
snuć wniosek, że we wzajemnym oddziaływaniu pomiędzy dwiema mole¬ 
kułami Uganda skoordynowanymi do jednego jonu metalu, największą 
rolę odgrywa łańcuch boczny C-końcowego aminokwasu. 

Wykonano takie badania temperaturowej, zależności.widm HMR dla 
ekwimolamego kompleksu Pd(II)-Gly-Tyr[1,2j (tabela2) w pH 4.2, dla 
którego otrzymano najlepsze widma. Miały one na celu wyjaśnienie 
stabilizacji izomeru gauche poprzez koordynację peptydu do jonu 
metalu, która to stabilizacja jest przypuszczalnie spowodowana 
przez oddziaływanie pomiędzy układem TT elektronów pierścienia aro¬ 
matycznego, a aksjalnymi d orbitalami jonu metalu. Temperaturowa 
zależność zmiany energii rotamerów może być wyjaśniona przez inter-
i intramolekularne oddziaływania w roztworze, które jednak są tru¬ 
dne do identyfikacji [12]. Nie stwierdza się także,zmian przesunięć 
chemicznych metylenowych protonów glicyny, co potwierdzać może 
wcześniejsze przypuszczenie o planamości pierścienia chelatowego 
tworzonego przez N-końeowy aminokwas.. [1]. 

1. H.Kozłowskl, M.Jeżowska, Chem, Phys. Lett.,47(1977)452. 2. H.Rozłowski, H.Jeżowska, H.Szyszuk, J.Mol.Struct,, (w druku). 3. H.Kozłowski, G-.Pormicka-Kozłowska, B.Jezowska-l'rzebiatowska, Org.Magn.Reson., 10(1978 )146. 4. H.Kozłowski, Inorg.Chim.Acta, 31(1978)135. 5. K.G.R.Pachler, Spectrochim.Acta, 20(1964)581. 
6. J.Jeeney, J.Magn.Reson,, 21(1976)473. 
7. B.J.Dale, D.W.Jones, J.Chem.Soc.Perkin Trans.,2(1971)91. 
8. L.E.Nance,A.r.Schreiner, G.Prye, Bioinorg.Chem.. 3(1974)135. 
9. E.W.Wilson Jr., R.B.Martin, Inorg.Chem., 2(1970)528. 10. H.Kozłowski, B.Jeżowska-Trzebiatowska, Chem.Phys.lett. 42(1976) 246, H.lCozłowski, Inorg.Chim.Acta, 24(1977)215. 11. L.Rasmuosen, C.K.Jdrgensen, Acta Ohem.Scand., 22(1968)2313. 12. J.R.Cavanaugb., J.Am.Chem.Soc. 90(1968)4533* J.R.Cavanaugh, J.Am.Chem.Soc., 93(1970)1488. 
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£ T\BELA I 1-arnuotry witbi V; nu dla -xla-Tyr i ;o-Leu-Tyr i^icl: vOiiple: sów a Pd/I l / . Jopulacjo 
isotierów rotacyjnych oMic.sono w,-, rćwnait i-'eoney a yodnne s;i w nawiasach. 

n laO, , . . \ j : pH \) \ } , , 0 , , I J.••.•.[ o .-. Ju n laO, , . . \ j : p p 

5.6Ił I6«ł.8 lyfc.C 3 1 1 . 9 1''t.0 9 . 0 4.9 zh.5 ."271.3 0.21 0.50 0.21 
(0.2?) (0.65) to.08) 

13.40 156.9 177.^ 309.^ 1*».O 8.8 h.C -7 .S 214.6 O.18 O.56 O.26 
(0.22) (0.6k) (O.Ht) 

Pd/II/ Ala-Tyr 1:1 
8.60 167.9 197.9 300.2 13.7 2.9 5.7 4.O 23O.0 O.28 0.03 O.69 

(0.12) (O.OO) (0.88) 
13-80 161.0 166.5 297.3 13.8 11.8 3.9 -22.3 218.1 0.12 ~ O.84 0.0/» 

(0.03) (0.97) (o.od) 
M/II/ Ala-Tyr 1:2 

•Q.59 133.6 177.7 315.6 13.9 11.5 2.9 -16.1 228.2 O.O3 0.81 0.16 
(0.04) (O.96) (0.00) 

D-Lau-Tyr 
6.08 148.4 204.4 326.4 14.1 12.0 3.8 -52.9 255.4 0.11 O.85 O.Oił 

(0.01) (0.99) (0.00) 
13.50 148.1 181.2 314.0 14.1 9.8 4.2 -47.4 203.9 O.tk O.65 0.21 

(0.18) (0.75) (0.07) 
P4/II/ D-L«u-Tvr 1:1 
8.20 164.0 208.6 294.9 13.5 2.8 5.4 -3O.4 225.5 O.25 0.02 O.73 

(0.07) (0.00) (0.93) 
O.90 169.4 280.0 1I».J» -33.4 184.8 0.84 0.16 

(0.92) (0.08) 
W/II/ D-L»u-Tvr 1:2 
13.76 133.2 170.3 323.1 13.7 11.3 3.3 -28.5 200.1 0.06 O.79 0.15, 

(0.07) (0.91) (O.OO) 



TABELA II Zaletność t*ap*raturowa param trów widm II MMII. 

'B | J A B | 'AX V 3 2 
[koal/aoll 

293 171.7 209.5 305.3 14.1 3.0 5.3 

322 172.4 210.1 307.3 14.1 3.1 5.6 

341 173.2 21O.7 308.6 i4.1 3.3 5.7 

363 174.1 210.5 310.2 14.O 3.3 5.7 

371 174.5 211.4 311.6 14.3 3.6 5-8 230.3 

230.5 0.24 0.01* O.72 
(O.08) (0.00) (0.92) 

230.6 0.27 0.04 0.69 
(0.13) (O.oo) (0.87) 

230.6 0.28 0.06 0.66 .. , 
(O.15) (0.02) (0.83) (2.525) (1.159) 

230.3 0.28 0.06 0.66 1.730 0.Ć18 
(0.15) (0.02) (0.83) (2.687) (1.234) 
O.29 0.09 0.62 1.422 0.500 
(0.18) (0.05) (0.77) (2.015) (1.071) 

1.682 0.639 
(7) (1.422) 

1.822 0.600 
(7) (1.216) 

1.625 O.58I 

rys.1. 
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tran* 
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BAUAHIA HMR KOMPLEKSÓW NICIi; I Co(II) Z KWASAMI 
WUAKINOCZTEROOCTOWTHI 

L. latos-&razyński i B.Jezowska-lrzebiatowska 

Instytut Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Joliot-Curie U 
50-383 Wrocław 

Zdolność kwasów poliaminopolioctowych do tworzenia dobrze 
rozpuszczalnych kompleksów w całyii zakresie pH V1est przyczyną 
ich szerokiego i różnorodnego zastosov.-Jiia . Szczególną rolę 
odegrały kompleksy kwasu dwuaminoczterooctowego (EDTA) oraz 
pokrewnych mu strukturalnie lig&adów. Ogólny wzór strukturalny 
ligandów , których kompleksy badano w tej pracy przedstawia rys.1 

"000 - 0H2 y C H 2 - COO" 
H - R-R - N jyBł1 

"00C - CHg \ H 2 - COO" 

- R-R - -ICHO).- kwas tetrametylenodwuamlnoczterooctowy 
2 * (BKCAJ 

- R-R - -(CH2)g- kwat' heksametylenodwuaminoczterooctowy 
- R-R - -(CH2-CH2-O)2-(CH2;2- kwas 1,2 bis(aminoetoksyetano; 

czterooctowy (EGTA; 
Zmiana długości łańcucha wiążącego dwa ugrupowania imlnodwuoctowe 
wpływa na wzrost eelektywności działania tych związków* 
Interesującym wydawało się poznanie struktury i mechanizmów 
przegrupowań odpowiednich kompleksów w roztworach wodnych. 
Wykorzystano w tym celu spektroskopię jądrowego rezonansu magne¬ 
tycznego, ft szczególnie zależność przesunięcia kontaktowego od 
kąta dwuściennego tworzonego przez płaszczyzny wiązań M - H - C 
oraz I - C - H /i/« Z analizy wpływu temperatury na kształt wida 
i przesunięcie kontaktowe wyciągnięto wnioski odnośnie 
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przegrupowań wewnątrzmolekularnych w badanych kompleksach. 
BrSPJBRIMBNI 
Przygotowanie próbek, przeprowadzenie selektywnej deuteraeji 
metylenowych protonów grup octowych ora* sposób wykonania pomiarów 
HHR opisano uprzednio /6/« 
WXNIXI I UTSKDSJA 
Kompleksy badanego szeregu homologicznego ligandów aogą koordy¬ 
nować na dwa, zasadniczo różne sposoby: 
- Ugand wykorzystuje wszystkie miejsca donorowe /jak w komple¬ 
ksach BDTA / 

- ligand wchodzi w aferę koordynacji jednego jonu metalu tylko 
jednym lninodwuoctowym końcem. 

Z faktur ze widma MWB kompleksów Ni(EGTA), Si(HDTA), Co(EGTA) są 
zbliżone kształtem i wielkością przesunięć /tab. 1 / do widm 
kompleksów kwasów iminodwuoctowych H-alkilopodstawionych /2,3/# 
wynika, ze B&IA i HDIA koordynują tak, jak w drugiej z wspomnia¬ 
nych powyżej możliwości. Dla BGTA należy uwzględnić ewentualność 
tworzenia wiązania metal - tlen eterowy. Koordynacja powodowałaby 
zamknięcie dodatkowego,pięcioczłonowego pierścienia oraz pojawinie 
się nowej linii w widmie BMR w zakresie 120 - 150 ppm. Brak linii 
o takim przesunięciu /tab. 1,2/ pozwala na stwierdzenie, że tleny 
eterowe nie koordynują do jonów Ni(II; i Co(II,>. 

Sabela 1 
Przesunięcie kontaktowe /ppm/ 

Związek 
litZGTA) 
JTi(HMA) 
Sl(n-Ptnt-IBAJ, 

ac.eg. 
68.2 
69.4 

2 70.0 

ac,ax 
24.5 
27.0 
29.1 

70 
60 
60 

s ref. /2/ 
Obecność tylko dwóch linii grup octowych w widmie HMH i to w poło¬ 
żeniach charakteryatycznych dla kompleksu trans - Ki(R-IDA)2 , 
A takie badania protonizacjl spektroskopią IR wskazują na polime-
ryozną strukturę kompleksów, z dwoma azotami w pozycji trans . 
Wielkość przesunięć protonów ctCHg kompleksów Ni(II) jest zgodna 
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z kątem dwuściennym © równym 60° tzn. wiązanie C^ - Cp znajduje 
się w pozycji trans do wiązania metal - azot. 
Zależność temperaturowa O • T) * f(I) nie dowodzi obecności 
przegrupowań wewnątrzmolekulamych kompleksów Hi(HDTA) oraz 
Hi(EGTA) 
Dla układu Co(II) - HDTA kształt widma HMR zależy od stosunku 
molowego ligand - jon metalu / tab. 2 / 

Tabela 2 
Przesunięcie paramagnetyczne 

Kompleks 
Co(EGTA) 
*Bo(B-IDa)2 
Co(HMA)2 

Oo(HDTA) 121, 

ac, 
62, 
60, 
66. 

>5t 
81, 

eq 
.9 
.0 
0 
117.5 
5 

54 

(ppm) 
ac, 
18. 
8. 

28. 
.5 i 

28. 

ax 
1 
0 
9 
49.0 
9 

* ref. 
Oprócz polimerycznych jonów , takich jak w przypadku Ni(II), 
tworzą się monojądrowe kompleksy o sumarycznym wzorze Co(HDTA)2. 
Dodatkowe linie, które leżą w wyjątkowo niskich polach /tab. 2/ 
przypisano dimerycznym kompleksom Co2(HDTA)2 , w których dwa 
jony metalu połączone są dwoma molekułami Uganda. 

Wyjątkowo interesujące, ze względu na swoje własności 
strukturalne,są kompleksy Ni(II) i Co(II) z BDTA„ Wielkość sta¬ 
łych tworzenia/4/ sugeruje , że kompleksom tym powinna odpowia¬ 
dać struktura , w której wszystkie grtoJpy donorowe jednej molekuły 
Uganda wiążą się z jednym jonem metalu, z utworzeniem siedmio-
członowego pierścienia chelatowego. Pierścień chelatowy tej 
wielkości jest bardzo rzadko spotykany w związkach kompleksowych. 
Kształt widm 1HR /rys. 3/ oraz wartość przesunięć /tab.3/ całko¬ 
wicie róine nit dla kompleksów Ni(II) i Co(II) z EGTA i HDTA, 
występowanie pary linii protonów d- CH2 aksjalnych i ekwatorial-
nych w odległości 200 ppm , świadczy jednoznacznie o utworzeniu 
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avac 

B 

ii- -2-

300 3S0 
_j—I__I_J_JL_( 

400 I 

1 HI 1 ill a» 
353 K 

333K 

200 W ' O W ppm 

Rys.2 Zależność Iloczynu 
( I) od I dla kompleksu 
Ni(BETA) 

Bys.4- Co(BDTA) - zmiany 
kształtu widm FMR protonów 
- CH2 (A) i - CH2 (B) 
z temperaturą 

JLjJflil 
Rys. Widma BHR kompleksów : A - Co(BDTA) 

B - Hi(BDTA) 
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siedmioczłonowego pierścienia chelatowego. Wielkość przesunięć 
kontaktowych wskazuje na duże odkształcenie od planarhości 
pierścieni chelatowyeh kompleksu /tab.3/. 

Tabela 3 
Przesunięcie paramagnetyczne (ppm) 

Koopleks 

Ni(BDTA) 

Oo(BDTA) 

am,e<i 

196.9 
198.0 

acteq 

104.3 
121.0 

ac,eq 

58.3 
69.4 

am,ax 

31.9 
-6.4 

ac,ax 

21.3 
69.4 

ac,ax 

6.4 
53.2 

p-CE2 

•?2.7 
-42.3J-68.0 

Występowanie czterech linii dla grup octowych w widmie NKR 
jest argumentem na to, że w całym zakresie temperatur nie zacho¬ 
dzi proces inwersji na azocie , poprzedzony rozerwaniem wiązania 
metal - azot. Wynikiem takiego przegrupowania byłoby zmniejszenie 
ilości tych linii do dwóch/5/. 
Ze stereochemicznych rozważań wynika , że siedmioczłonowy pierścień 
chelatowy w kompleksach NilBDTA) oraz Co(BDTA) może mieć 
konformacje skrzywionej łódki Lądź też skrzywionego krzesła. 
Zakłada się przy tym, że cztery grupy karboksylowe koordynują 
jednocześnie. 
Korzystając z zależności wiążącej przesunięcie kontaktowe z 
geometrią molekuły /1/ : 

<>ax m cos2 0 
cos2( 0 + 120° ) 

obliczono wartość kąta 6 dla protonów ci-CH2 aminowego 
rdzenia molekuły BDTA. 6 - kąt dwuscienny między płaszczyznami 
wyznaczonymi przez wiązania Ni - R - C oraz N - C - H jest 
w tym przypadku równy 66°. I antlizy zależności iloczynu przesu¬ 
nięcia kontaktowego i temperatury od temperatury /rys.2/ wynika, 
że do 330 K pierścień chelatowy posiada tylko jedną konformację, 
a wartość* kąta O pozwala stwierdzić, że jest to konformacja typu 
skrzywionej łddki. Powyżej 330 K obserwuje się wyraźne odchylenie 
od regularnego, zgodnego z prawem Curie przebiegu. 
Jak pokazano powyżej, odchylenie to nie może być wynikiem 
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inwersji na azocie Uganda. Natomiast przegrupowanie Bailara 
prowadziłoby do uśrednienia położeń wszystkich linii i utworzenia 
jednego szerokiego pasma w widmie HKR /5,6/ 
Prayjęto, że ze wzrostem temperatury następuje wzrost udziału 
ilościowego drugiej z możliwych konformacji - typu "skrzywionego11 
krzesła. Następuje uśrednienie przesunięć kontaktowych charakte¬ 
rystycznych dla obu konformacji, co jest przyczyną odchylenia 
zależności (b-T) • f(T) od prawa Curie. Jest to całkowicie 
nowy mechanizm uwarunkowany specyfiką kompleksu. 
Wielkość siedmioczłonowego pierścienia uniemożliwia utworzenie 
przejściowej formy w przegrupowaniu Bailara, w którym pierścień 
•"•en powinien być płaski /5/. Przegrupowaniu Bailara ulegają 
kompleksy niższych homologów BDTA /5/. 
Identyczną strukturę oraz mechanizm przegrupowania wewńątrzmole-
kularnego przypisano także kompleksowi Co(BDTA) /tab.3, rys.3/. 
Podwyższenie temperatury zwiększa szerokość połówkową linii 
ekwatorialnego protonu c£CH2 aż do jej zaniku, a dublet linii 
|3-CH2 przechodzi w singlet / rys.4 / ( Tc - 350 K ) . 

Oszacowano zmianę potencjału termodynamicznego aktywacji tego 
przegrupowania - A& • 13*3 kcal . 
Dodatkowe, w porównaniu z kompleksem Hi (BDTA), zróżnicowanie 
przesunięć protonów p-CHg związane jest z udziałem przesunię¬ 
cia pseudokontaktowego. 

LITERATURA 
1. F.F - 1. Ho, Ch.H. Reilley Anal. Chem. £1. 1835 (1969) 
2. K.B. Jones, L. Pratt J.C.S. Dalton 1207 (1976) 
3. L. Pratt, B.B. Smith Trans. Faraday Soc. 6£ 703 (1969) 
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BADANIE SAMOASOCJACJI ALKOHOLI 
SKORELOWANYMI METODAMI IR I HR NMR 

W.Sobol, H.KLuk, G.Pasteraa, M.Prąckowiak 
Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 

V oparciu o wcześniej opracowaną metodę D» 2»33 » przepro¬ 
wadzono obliczenia korelacyjne dla szeregu alkoholi w różnych 
temperaturach w celu wyznaczenia optymalnych wartości paramet¬ 
rów & /przesunięcie chemiczne protonów hydroksylowych poli¬ 
merów/, O /przesunięcie chemiczne protonów hydroksylowych 
monomerów/ oraz £' /graniczny współczynnik ekstynkeji w maksi¬ 
mum pasma monomerowego/. Opracowana metoda umożliwia znalezie¬ 
nie optymalnej wartości o oraz zależności optymalnych war¬ 
tości 5jn(£-<) dla zadanej temperatury. Wymienione zależności 
dla różnych alkoholi, otrzymane w oparciu o pomiary HR NMR na 
spektrometrze Tesla BS 487A /BO MSz/ i pomiary IR na spektro¬ 
metrze UR 20 produkcji Carl Zeiss Jena w funkcji temperatury 
przedstawiono na rys.1 do 6. Przedstawione zależności 8 (£.') 
stanowią rodziny prostych równoległych, co wyklucza założenie, 
że oba parametry S m i fi1 nie zależą od temperatury. Wtedy 
bowiem omawiane zależności powinny stanowić pęk linii, przeci¬ 
nających się w jednym punkcie. Możliwe są zatem trzy warianty: 
/i/ - 6 m nie zależy od temperatury, £.' zależy; 
/ii/- 5 m zależy* od temperatury, V nie zależy; 
/iii/ - oba parametry zależą od temperatury. 
W omawianej sytuacji najbardziej racjonalne wydaje się założe¬ 
nie /i/, jako że wartość &m zależy od rozkładu gęstości 
elektronów na protonie hydroksylowym cząsteczki niezasocjowa-
nej, a wielkość ta w rozważanym przedziale temperatur jest ma¬ 
ło wrażliwa na zmiany temperatury. 
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TABELA. I. 

Alkohol T[°C] Wartość Sp[Ez} Wartość SjKz} Wartość £* f 1/Mcmj 
NMRUR NMR NMR4IR 

N-pentanol 
wCS9 

c. 

S-pentanol 
w CSp 

d. 

T-pentanol 
w OS, 

c. 

N-butanol 
w CS„ 

c. 

S-butanol 
w CS„ 

T-butanol 
W OS, 

C 

20 
25 30 35 40 45 
20 
25 30 
35 40 45 
20 
25 30 35 40 45 
20 
25 
30 
35 40 
45 
20 
25 30 35 40 45 
20 
25 30 35 40 45 

438 
432 426 422 
413 406 
426 
420 416 410 405 402 
381 
376 368 358 343 324 
444 441 436 431 427 421 
433 
429 
429 424 417 410 
409 
400 
397 393 382 375 

441 
439 419 406 395 382 
419 
414 410 
396 389 379 
397 386 367 351 329 
445 
443 440 
435 430 418 
423 
418 416 413 407 406 
409 
403 
403 387 386 380 

20 
20 20 
20 20 
20 
75 
75 75 75 75 75 
70 
70 70 70 70 70 
60 
60 
60 
60 60 60 
55 
55 55 55 55 55 
70 
70 
70 
70 
70 70 

154 
143 142 140 138 
138 
119 
112 105 103 101 
99 
114 109 106 
102 
102 
145 136 
130 
130 128 
129 
130 
130 122 120 
116 
113 
150 
141 
131 1 130 
126 
120 

Optymalne wartości parametru 6 dla obliczania ułamka monome¬ 
rów, wyznaczone z korelacji danych IR i MMR. Dla porównania 
podano otrzymane z danych MMR parametry 6 D i offl. Parametr otrzymano z óm poprzez zależności korelacyjne, pokazane na 
rysunkach 1 do 6. 
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W tabeli I przedstawiono optymalne wartości parametrów 5 , 
otrzymanych opisaną metodą i porównano Je z niezależnie otrzy-

- znanymi wartościami dla metody optymalizacji stałej asocjacji. 
Otrzymana zgodność jest bardzo dobra. Zależność £ od tempera¬ 
tury może być spowodowana statystycznym charakterem tego para¬ 
metru, uśrednionego po długości łańcucha polimerowego, co może 
być pewnym uzasadnieniem hipotezy Gutowsky'ego i Saiki £4J* 
W celu oszacowania jakości dopasowania «5m ( £.') posłużono się 
optymalnymi wartościami S m, otrzymanymi z kryterium o opty¬ 
malnej wartości stałej asocjacji, i stąd wyznaczono optymalne 
wartości fc' , Otrzymane dane poprawiły jakość wyników IR, unie¬ 
zależniając je od bardzo niejednoznacznej ekstrapolacji. Opty¬ 
malne wartości parametrów Sm i £' podano w tabeli I. 
Praca została wykonana w ramach Problemu Międzyresortowego 

MR 1-9. 
Literatura 
[ij. W.Sobol.R.Konopka, Mat.TI Sem. MRJ, Eraków 1973, str.224. 
[2], W.Sobol,R.Zonopka, Mat.711 Sem. MRJ, Kraków 1974, str.135. 
[3]. W.Sobol, Wiss.Zeitsehr.PHEM,JjJ,123 /1977/. 
[4j. H.S.Gutowsky,A.Saika, J.Chem.Phys.21,1688/1957/. 
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Eys.1. Wyniki korelacji danych IR i HMR w celu ustalenia 
najlepszych wartości parametrów ułamka monomerów 
dla n-pentanolu w CS2. 
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Rys.2. Wyniki kozelacji danych IR i NMR w celu ustalenia 
najlepszych wartości parametrów ułamka monomerów 
dla s-pentanolu w CS2. 
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Rys„3. Wyniki korelacji danych IR i HMR w celu ustalenia 
najlepszych wartości parametrów ułamka monomerów 
dla t-pentanolu w CS2 
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Rys.4. Wyniki korelacji danych IR i NUR w celu ustalenia 
najlepszych wartości parametrów ułamka monomerów 
dla n-butanolu w CS2. 
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Rys. 5. Wyniki korelacji danych IR i NKR w celu ustalenia 
najlepszych wartości parametrów ułaoka Boncaerów 
dla s-'Dutanolu w CSg. 
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J* i"i; 

Ryvs.6. Wyniki korelacji danych Ifi i KMR w celu ustalenia 
najlepszych wartości parazaetrów ułamią monomerów 
dla t-butanolu w GSp* 
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DWUWYMIAROWA AltALZA FOURIERA -
NOVA lECHMKA MRJ DUŻEJ 5D01N0SCI ROZDZIELCZEJ 

J.W.Hennel 
Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie 

Jako przykład naszych rozważań weźmy widmo jąder C dużej 
zdolności rozdzielczej o-heksanu w polu magnetycznym Ho. Widmo 
to pokazane jest na rys. 1., na którym również przedstawiony 
jest wzór strukturalny drobiny. 

CH3 - CH2 "" CH2 ~ CH2 "~ CH2 ~ CH2 
a b c c b a 

AAA AAA AAAA . 

B I I I c b a 

Rys. 1. Widmo rezonansu magnetycznego jąder 
3C w n-heksanie w silnym (A) i słaoya (B) 

polu niagnetycznym. 
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Drobina ta zawiera 3 rodzaje równocennych jąder at b, c i gdyby 
nie było oddziaływania z protonami, widmo składałoby się z trzech 
pojedynczych linii w miejscach oznaczonych strzałkami. Położenia 
i wzajemne odległości tych linii podyktowane byłyby -przez prze¬ 
sunięcia chemiczne. Jednakże oddziaływania spinowcJspinowe węgli 
z najbliższymi protonami powodują, że mamy do czynienia nie z 
trzema pojedynczymi liniami, ale trzema multipletami, raiitiplet 
pochodzący od węgla„a*składa się z czterech składowych linii, po¬ 
nieważ węgiel ten oddziałuje z trzema protonami. Pozostałe węgle 
dają multiplety o trzech liniach,ponieważ v» najbliższym otocze¬ 
niu tych jąder znajdują się tylko dwa protony. Odległości pomię¬ 
dzy środkami multipletów (tzn. odległości ab i bc) podyktowane są 
przesunięciami chemicznymi, proporcjonalnymi do natężenia pola 
magnetycznego Ho, natomiast odległości wewnątrz danego multiple-
tu zależą od oddziaływania z protonami. 

W słabym polu magnetycznym Ho odległości pomiędzy multi-
pletami mogą stać się na tyle małe, że multiplety zaczną się na 
siebie nakładać (rys. 1 BJ, widmo staje się wówczas trudne do 
rozszyfrowania. Pod względem komplikacji widma w słabych polach 
magnetycznych widmo ^C n-heksanu nie jest najlepszym przykła¬ 
dem, bardzo często bowiem ma się do czynienia ze związkami che¬ 
micznymi dającymi znacznie większą liczbę multipletów. Dużą kom 
plikacją odznaczają się często widma protonowe mające na ogół 

małe wartości przesunięć chemicznych. .Niekiedy nawet w najsil¬ 
niejszych stosowanych dotąd polach Ho dochodzących do 10 I na¬ 
kładanie się multipletów w widmie protonowym nie może być wyeli¬ 
minowane. Dotyczy to specjalnie dużych i skomplikowanych drobin 
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z-jakimi ma się do czynienia w biochemii. 
Omawiana metoda ma asa zadanie przedstawić widmo MRJ w taki 

sposób, aby nawet w przypadku dużej liczby nakładających się mu-
ltipletów rozszyfrowanie stało Bię- łatwe. 

Weźmy którą bądź linię z 10-ciu wchodzących w skład widna 
15C n-heksanu. V normalnych warunkach jej częstość co jest sumą 
częstości wynikającej z wartości pola magnetycznego z uwzglę¬ 
dnieniem przesunięcia chemicznego ii i częstości dodatkowej X 
związanej z faktem oddziaływania jądra " c z sąsiednimi protona¬ 
mi: 

Innymi słowy częstość danej linii widmowej rozkładamy na częs¬ 
tość środka multipletu Xl i na częstość \ decydującą o położeniu 
linii w tym multiplecie (rys. 1JJ. ¥ warunkach odsprzęgania 
przez naświetlanie protonów silnym polea rezonansowym oddziały-

[ wania węgiel-proton zostają zredukowane do zera; X-0 i wówczas 
CO»Xi . 

Rozważmy teraz następujące doświadczenie, w którym dzia¬ 
łania naszego przyrządu na próbkę dzieliosy na trzy następujące 
po sobie przedziały czasowe zwane kolejno okresem przygotowaw¬ 
czym, okresem rozwojowym i okresem pomiarowym (rys. 2). 

W okresie przygotowawczym działamy odsprzęgającym polem 
rezonansowym na protony i w pewnym momencie dajemy impuls 90° 
działający na spiny -'C. Impuls ten wyznacza zarazem koniec ok-
resu przygotowawczego. Następuje okres rozwojowy, w którym nie 
działamy na próbkę. Ruch magnetyzacji w 171a okresie podyktowany 
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PRZYG. 

H 7 iu Y///7/A 
ROZW. ! POM. 

13 Ł 
. 2* Jeden z możliwych sposobów traktowania 

próbki rezonansowymi polami drgającymi w meto-
dsie dwuwymiarowej analizy Fouriera* I»la uzys¬ 
kania dwuwymiarowego widma doświadczenie to 
jeat poirtarsane wielokrotnie z różnymi wartoś¬ 
ciami t|« 

jest sumą hamiltonianów: zeemanowskiego z uwzględnieniem prze¬ 
sunięcia chemicznego (wyznacza on częstość A) i hamiltonianu od-
dsiaływania spinowo-spinowego z protonami ftea hamiltonian wyz¬ 
nacza częstość X) , Czas trwania okresu rozwojowego oznaczamy 
t1• Koniec tego okresu określony jest przez ponowne włączenie 
pola odaprsęgającego protony. Równocześnie w tym samym momencie 
rozpoczynamy obserwację (rejestrację, cyfrową % wprowadzeniem do 
pamięci komputera) sygnału swobodnej precesji spinów *C. Bieżą¬ 
cy czas, w którym obserwujemy sygnał swobodnej precesji, ozna¬ 
czamy tg i liczymy go od początku okresu pomiarowego. 

Rozważmy ruch magnetyzacji pochodzącej od jąder, które da-
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ją wkład do rozważanej linii. V okresie rozwojowym częstość lar-
morowska tych jąder wynosi &+A. , zaś w okresie pomiarowym tylko 
A , bo oddziaływanie z protonami jest ta usunięte przez odsprzę-
ganie. Jeśli więc początkową wartość magnetyzacji natychmiast 
po położeniu jej impulsem 90* na płaszczyznę prostopadłą do H, 
oznaczymy przez M̂ CO) to ruch precesyjny magnetyzacji w okresie 
pomiarowym wyrazi się wzorem 

występujący w tym wzorze oznacza drogę kątową jaką 
procesująca magnetyzacja wykonała w okresie rozwojowym* Rejes¬ 
trowany sygnał swobodnej precesji S(t1t t2) pozostaje w prostym 
związku z M( t2) mianov;icie: 

gdzie Z jest stałą. 
Zadaniem metody dwuwymiarowej transformacji fourierowskiej 

jest znalezienie częstości £L*\ ift. Częstości te możemy trak¬ 
tować jako współrzędne naszej linii widmowej, jeżeli na osi rzęd¬ 
nych zaznacz;., wartości£L a na osi odciętych ii+X . V ten spo¬ 
sób każdej linii wchodzącej w skład widma odpowiada jeden punkt 
na płaszczyźnie (rys. 3). Linie przynależne do jednego multiple-
tu leżą na prostej równoległej do osii>.+^.. Każdy multiplet 

^Ponieważ v cieczach czas relaksacji T2 d*8* && ogół dość długi 
więc wpływ relaksacji na H x został tu zaniedbany. 
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jest usytuowany na innej takiej prostej w zależności od wartoś¬ 
ci ii* V ten sposób linie zostały odseparowane od siebie i przy¬ 
porządkowanie ich odpowiednim multipletom nie stanowi już więk¬ 
szej trudności. 

Pozostaje jeszcze wyjaśnić, w jaki sposób można dokonać 
pomiaru Cl i X dla wszystkich linii widma. 

•o—o—o-

Bys. 3. Dwuwymiarowe widmo " c w n-he-
ksanie. 

Sygnał swobodnej precesji S(t1;t2) poddajemy analizie 
Fouriera: 

f • , . 4. 

(D 
Jest to gęstość spektralna swobodnej precesji otrzymanej przy 
czasie trwania okresu rozw. t^. Zatem t. odgrywa w powyż¬ 
szym wzorze rolę parametru. Powtarzając doświadczenie przy róż¬ 
nych czasach t.,,na przykład t11f t12t.....t1Jr; tak dobranych, 
by w równych odstępach pokryć szeroki przedział od t^ * 0 do 
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t-» otrzymamy rodzinę transformat: 

którą przechowujemy w pamięci komputera. 
Ustalmy pewną wartość CO. Wtedy P(t1 f Wg) staje się funkcją 

samego t.. i możemy ją także poddać analizie Fouriera: 

Tą czynność powtarzamy dla różnych wartości &£, Podstawiając (1) 
do (2) otrzymamy 

D 0 
Funkcja Q(O-)^,UJ2) posiada maksimum w punkcie O^ «jCi + X, CO-Q. 
odpowiadającym położeniu naszej linii widmowej. Podobne maksima 
wystąpią w miejscach pozostałych linii. V ten sposób funkcja 
Q^^OJo) da nam przestrzenny obraz widma. Obraz ten może być wy¬ 
kreślony przez komputer w postaci perspektywicznej (zys. 4). 

Od komputera można, zażądać, aby obliczył i wykreślił rzut 
widma przestrzennego na oś U 2 lub na oś W.. rf pierwszym przypad¬ 
ku otrzymamy widmo odsprzężone, w drugim zaś nieodsprzężone. 
Rzuty te są uwidocznione na rys. 4. 

Istnieje wiele sposobó.w realizacji okresów: przygotowaw¬ 
czego, rozwojowego i pomiarowego. Jednakże istota metody polega 
na tym, że v okresie rozwojowym układ podlega innemu hamiltonia-
nowi niż w okresie pomiarowym. Wa przykład dla otrzymania dwuwy¬ 
miarowego widma protonów stosować nożna sposób pokazany na rys.5. 
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C^-CH.-CH.-CH.-CH.-CH, 

Rys. 4. Widmo *C w n-heksanie otrzymane 
metodą dwuwymiarowej analizy Fouriera i 
wykreślone przez komputer w postaci per¬ 
spektywicznej. Z pracy [1]. (Oś rzędnych 
ma tu przeciwny zwrot niż na rys. 3.) 

PRZYG. ROZW. POM. 

n 
i t 
1 t , -*2t 

Rys. 5. Sposób traktowania próbki rezo¬ 
nansowym polem drgającym dla uzyskania 
dwuwymiarowego widma protonów* 

Środek okresu rozwojowego wyznaczony jest momentem poda-
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nia impulsu 180*. Zatem t̂  •• 2 * . Jak wiadomo z teorii echa spi¬ 
nowego, impuls 180° znosi wpływ niejednorodności pola magnetycz¬ 
nego i wszelkie przesunięcia chemiczne tak, że po upływie czasu 
Zx od impulsu przygotowawczego 90° • uzyskuje się pełną magnetyza¬ 
cję (echo). Jednakże oddziaływanie spinowo-spinowe między proto¬ 
nami nie ulega zmianie . Dlatego droga kątowa spinu w okresie 
rozwojowym wynosi Xt^ zaś droga kątowa spinu w okresie pomiaro¬ 
wym (A-t-X) t2. Metoda dwuwymiarowej analizy fourierowskiej wyzna¬ 
czy więc niezależnie częstości fl+A. i X dla każdej składowej 
widma protonowego tak samo jak w omawianym poprzednio przypadku 
rezonansu C. 

Wiele różnych sposobów realizacji dwuwymiarowej analizy 
fourierowskiej stworzono dla różnych zastosowań, Można je zna¬ 
leźć w znakomitym skrypcie tfokauna [2], z którego korzystałem w 
opracowaniu niniejszego referatu. 

Wydaje się, że metoda dwuwymiarowej analizy fourierowskiej 
stanie się narzędziem codziennej pracy w spektroskopii magnety¬ 
cznego rezonansu jądrowego dużej zdolności rozdzielczej. Nowocze¬ 
sne spektrometry będą na pewno przystosowane fabrycznie do pracy 
tą metodą. Przygotowanie starych spektrometrów wymaga głównie 
znacznego powiększenia pamięci komputera. 

^Ponieważ Impuls 90° obraca równocześnie oba oddziaływujące ze 
sobą spiny. 
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