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Oddajemy do rąk czytelników zbiór referatów przedsta¬ 
wionych na XII Ogólnopolskim Seminarium Magnetycznego 
Rezonansu Jądrowego i Jego zastosowań* które odbyło się 
w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie w dniach 3 1 4 gru¬ 
dnia 1976 r. 

W Seminarium wzięło udział 80 uczestników z całego 
kraju zajmująoyoh się magnetycznym rezonansem jądrowym, 
względnie stosującym jego metody w swych badaniach* 

Uateriały niniejsze zawierają prace zarówno referowane 
podczas Seminarium, jak i prezentowane w sesji plakatowej. 

Komitet Organizacyjny dziękuje gorąco wszystkim 
referentom, uczestnikom Seminarium i tym, którzy przyczy¬ 
nili się do jego zorganizowania. 

Za Komitet Organizacyjny 

(Pr^f.dr hab.J.W.Hennel) 
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QUASISTACJONARNA METODA POMIARU SELEKTYWNYCH 
t 

CZASÓW RELAKSACJI SPIH-SIATKA W CIECZACH 

Zakład Radiospektroakopii Ins ty tu tu Fizyki UAM, Poznań 

U Wstęp 
Metody pomiarowe czasów relaksacji spin-siatka grup chemicz¬ 

nie nierównoważnych. podzielić można na stacjonarne pl - 7"? oraz 
impulsowe {jB - 1Ś] * 
W metodach stacjonarnych pole wysokiej częstotliwości jest 
przykładane do badanej próbki w sposób ciągły. Badane sygnały 
jądrowe pojawiają się w. obecności pola w.cz., które jest znacz¬ 
nie silniejsze od sygnałów jądrowych* Wymaga to stosowania 
układów kompensujących /mostków/* Poprzez modulację pola 
/częstotliwości/ otrzymuje się bezpośrednio badane widmo. 
W metodach impulsowych sygnały jądrowe pojawiają się po wyłączę-
niu radioInpulsu* Obserwowane są więc w nieobecności pola ! 
w.cz.-, co poprawia stosunek sygnału do szumu. Jednakże w celu 
otrzymania widma należy dokonać transroraacji Fouriera. 
Metody stacjonarne nie wymagają więc stosowania transformacji 
Fouriera /co jest ich zaletą/, natomiast wymagają stosowania 
układów kompensujących, co jest pewną niedogodnością. Poza tym 
stosunek sygnału do szumu jest gorszy w porównaniu z metodą ( 
impulsową* ' 
Metody impulsowe pozwalają obserwować sygnały jądrowe przy 
lepszym stosunku sygnału do szumu w porównaniu z metodami stacjo¬ 
narnymi. Wymagają natomiast stosowania komputerów dokonujących 
transformacji Fouriera, które nie zawsze są dostępne. 



2. Metoda quasistacr1onarna 
Quasistacjonarna metoda pomiaru czasów relaksacji spin-eiat-

ka jąder chemicznie nierównoważnych: łączy w sobie zalety metod 
stacjonarnych i impulsowych przy jednoczesnej eliminacji ich wad* 
W metodzie tej stosuje się krótkie o małej amplitudzie, periodycz¬ 
nie powtarzające się radio impulsy w odstępach czasowych znacznie 
mniejszych od czasów relaksacji spin-spin 3!̂ , W przerwach mię¬ 
dzy radioinpulsami pojawia się sygnał, który przy modulacji pola 
magnetycznego /częstotliwości/ daje nam bezpośrednio widma dużej 
zdolności rozdzielczej* Ponieważ sygnał obserwuje się w nieobec¬ 
ności pola w.cz., nie ma więc pjotrzeby stosowania układów kompen¬ 
sujących, jednocześnie poprawia się stosunek sygnału do szumu. 
Ponieważ, modulacja pola daje nam bezpośrednio widmo, zatem nie 
ma też potrzeby stosowania transfonaacji Fouriera* 

Jak wiadomo,, radio ampul a o częstości CO bliskiej częstości 
rezonansowej C0o » obraca wektor magnetyzacj i o kąt O » zgodnie, 
ze wzorem: 

gdzie Jf - współczynnik magnetogiryczny; EŁj - natężenie 
pola magnetycznego wysokiej częstotliwości? t. — długość radio-
impulsu* 
Wkład do sygnału precesji swobodnej po wyłączeniu radioimpulsu 
dają tylko te jądra, dla których 

ACO 
gdzie IT, oznacza średnią, wartość natężenia pola w.cz» 
Średnia wartość natężenia pola*H^ zależy od natężenia pola H1 
w rądioimpulsie -o szerokości t - i od odstępu między radioim-
pulsami t wg wzoru s 

_ T 
Zmieniając ACO » przŷ  [\ « - ~ p , otrzymać można widmo bada¬ 
nych jąder. Ponieważ natężenie pola H1 jest rzędu m&, zaś 



czasr trwania radio impulsów rzędu jis., kąt obrotu wektora magne¬ 
tyzacji jest rzędu tysięcznych części radiana. tf odstępach 
między radioimpulsami procesy relaksacyjne powodują ruch wektora 
magnetyzacji w przeciwnym kierunku- Jeśli odstęp czasowy między 
radioimpulsami T « IU* to osiąga się quasistacjonarne przej¬ 
ście przez linie rezonansu jądrowego £i6J , 

Stosując krótkie, periodycznie powtarzające się radio impulsy, 
zrealizować można także szybkie przejścia adiabatyczne, podczas 
których wektor magnetyzacji doznaje inwersji. Ponieważ po in¬ 
wersji wektor tan odrasta od wartości ujemnych popraez zero do 
wartości dodatnich, można więc przeprowadzić pomiar czasów re¬ 
laksacji spin-siatka T^ jąder chemicznie nierównoważnych. 
Szerokość linii ^ H podczast quasistacjonarnych szybkich 
przejść adiabatyczynch zależy od średniej wartości natężenia 
pola magnetycznego wysokiej częstotliwości "Hit 

Warunek quasistacjonarnych szybkich przejść adiabatycznych można 
zapisać w następującej postaci: 

"Slj/Łj < < dff/dt < < 

gdzie. dH/dt oznacza prędkość modulacji stałego pola magnetycz¬ 
nego. 
Dyskusję warunku adiabatyczności można znaleźć w pracy Parkera 
i Jonasa j[7Q» 
W metodzie pomiaru 3L pierwsze przejście przez rezonansową wartość 
pola jest quasistacjonarnym szybkim przejściem adiabatycznym, 
zaś następne przejścia quasistacjonarne odbywają się już w słabym 
polu TT| umożliwiającym zachowanie dużej zdolności rozdzielczej. 
Wektor magnetyzacji M interesującej nas grupy jąder chemicznie 
nierównoważnej odrasta wg znanego grawat 

i, -2.«tp(-T/Ł1)L . IM 
gdzie u oznacza czaa liczony od momentu inwersji wektora magne— 

3 



tyżacj i , Ma - magnetyzację po czasie j 
Przeprowadzając eksperyment dla różnych czasów T można 
w prosty sposób wyznaczyć E j . 

3« Aparatura 
Na rysunku 1 przedstawiono scheaiat tłokowy aparatury pomia¬ 

rowej. Okład programujący wytwarza impulsy, które doprowadzone 
do klucza elektronicznego wytwarzają na jego wyjściu radioim¬ 
pulsy. Są one następnie wzmacniane za pomocą nadajnika* Radio-
impulsy po wzmocnieniu są doprowadzone do głowicy zawierającej 
cewkę z badaną substancją. Odstęp między radio impulsem i jest 
stały i wynosi 100 ̂ s * 
Układ programujący wytwarza także trapezoidalny przebieg napięcia 
słu,żący do modulacji stałego pola magnetycznego i sterowania 
podstawy czasu oscyloskopu katodowego. 
Sygnały jądrowe są wsmacniane za pomocą odbiornika z detektorem 
fazowym. W czasie działania radioimpulsów odbiornik jest bloko¬ 
wany. Stosowanie modulacji trapezoidalnej pozwala zachować 
stałą prędkość modulacji pola magnetycznego bez względu na dłu¬ 
gość mierzonego czasu relaksacji p ] • 
Na rysunku 2 przedstawiono czasowe rozmieszczenie przebiegów • 
modulujących stałe pole magnetyczne H Q, radioimpulsów H1 oraz 
sygnałów jądrowych prop/orcjonalnych do magnetyzacji M. 
¥ przedziale czasowym.od t1 do t~ na próbkę działa silne pole 
Tfl, które powoduje w chwili %£ inwersję wektora magnetyzacji. 
Silne poleTC otrzymuje się poprzez poszerzenie radioimpulsów 
o natężeniu IŁj. Następne przejścia w chwilach t,, tc» tg, .»• 
odbywają się już w słabym polu'&j zapewniającym dużą zdolność 
rozdzielczą. Sygnały interesującej nas grupy jąder odrastają 
wg równania /1/» 
V czasie działania silnego pola H1 prędkość modulacji stałego 
pola magnetycznego jest znacznie większa, aniżeli w czasie dzia¬ 
łania słabego pola*H|» Zapewnia to lepsze spełnienie warunku 
szybkich przejść adiabatycznych. Zmniejszona prędkość modulacji 
w czasie działania słabego polaTFl ułatwia obserwację widma 



/sygnałów pochodzących od poszczególnych grup jąder/. 
Opisana metoda pozwala mierzyć czasy relaksacji T1 ]>, 1 s 
z precyzją 5 — !%• W celu przeprowadzenia pomiarów czasów 
E. ^, 1 a przewiduje się zastosowanie quasistacjonarnych 
przejść do metody Van Geeta i Hume'a £AJ • 
•W celu sprawdzenia poprawności działania metody zmierzono 
w temperaturze pokojowej czasy relaksacji dla alkoholu etylowe¬ 
go otrzymując następujące rezultaty:: S^/GB^/sł-ć s» 
HL/CHgAO^S s, 3L/OH/-2.7' s. Otrzymane wyniki dobrze 
zgadzają się z danymi literaturowymi £ ] 

4, Uwagi końcowe 
Opisana metoda charakteryzuj^ się dużą prostotą. Ponieważ 

magnetyzacja obserwowana jest w nieobecności pola w.cz„, więc 
stosunek sygnału do szumu jest: podwyższony w porównaniu z ana¬ 
logicznym stosunkiem w metodzie stacjonarnej. Metoda ta nie 
wymaga stosowania układów kompensujących - ich brak wpływa na 
dużą stabilność poziomu zerowego. W metodzie tej nie ma 
również potrzeby stosowania transformacji Pouriera. 
Średnią wartość natężenia pola H^ można łatwo regulować popr2ez 
zmianę szerokości radioimpulsów i stąd bez trudu można realizo¬ 
wać szybkie przejścia adiabatyczne. Modulacja trapezoidalna 
zapewnia stałą prędkość modułarii pola magnetycznego. Duża 
i stała prędkość modulacji pola i.rzy szybkich przejściach 
adiabatycznych zapewnia dobre spełnienie warunku adiabatyczności; 
mała prędkość modulacji pola przy słabym poluTT^ polepsza 
warunki obserwacji sygnałów pochodzących od różnych grup jąder 
chemicznie nierównoważnych. 

Autor pragnie podziękować Panu Prof, drowi 
Z.Pająkowi za życzliwe zainteresowanie się 
tą pracą. 
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EJ ZALEŻNOŚCI CZASU HiXAKSACJI T , ' ' riVrloliHY'S'/rT.MLZ 

SIARCZANU TRÓJGLICYWY Ż 

S.Idziak, G.Slósarek, N.Piślewski 

Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań, Sr.ioLuchowsi•ixe:y> ' 

Pomiary czasów relaksacji spin-sieć- /Tj / w funkcji to-..;per-.i-
tury dostarczają cennych informacji o ruchliwości atOMÓW i ..-,o~ 
lekuł. Badania takie wykonuje się powszechnie w substancjach 
sproszkowanych, co powoduje, że mierzony czas relaksacji jost 
uśredniouy po przestrzennym rozkładzie krystalitów tworzącyc:; 
proszek. Dlatego, aby uzyskać z badań relaksacyjnych ;:a.ksj.; ;n;, 
informacji o ruchliwości grup molekularnych, należy je wyiŁuuy -
wać dla inonokrysztaŁu w funkcji orientacji względeu st.iŁc.-o 
pola magnetycznego BQ. : 

Jeśli kryształ zawiera szybko rotującą grup-; inolckuLaruą, } 
silnie sprzgżoną poprzez dyfuzję spinową z po2osttlł>̂ :!i spin:u.u , f~-p: 
to mierzony w eksperymencie czas relaksacji spin-siec opisany | 
jest wzorem: [ 

± - ifjl) 4. Hnk (A.) id! 

gdzie N jest liczbą wszystldch relaksującycli jąder, n- liczba 
jąder grupy rotującej. W pobliżu minimum temperaturowego czasu 
relaksacji drugi składnik wzoru /I/ można zaniedbać i wówczas 
czas relalcsacji T1 opisuje wzór: 

TĄ ~ N \T,/rot 
Tak więc badając kątova zależność relaksacji T1 w pobliżu ;d«i-
muni temperaturowego obserwujemy relaksację jedynie tej srupy 
niolekularnej, która jest odpowiedzialna za wystąpienie minimum. 



Kys.1. Kątowa zależność czasu relaksacji T^ w TGS w tem¬ 
peraturze 217 K. Linia ciągła przedstawia czas relaksacji Tj 
obliczony na podstawie wzoru /3 / dla grup 28l~ glicyn I. 

Ferroelektryczny siarczan trójglicyny / NlIgCH COO1I/„.JI SO. 
zawiera w komórce elementarnej sześć magnetycznie nierównoważ-
nych ...Jonów glicynowyoh: dwa jony HHjCH^COO* / glicyna I /,dwa 
jony NllJciI4C00"* / glicyna II / oraz d\va jony MlJcH^COOH / gli-
cyna III /. Badania temperaturowe relaksacji protonów wykona¬ 
ne w sproszkowanym TGS na częstości $0 MJIz pokazują istnienie 
dwóch temperaturowych Minimów czasu relaksacji Tj. Minimum 
niskotemperaturowe / T=215 K / związane jest z rotacją grup KII~ 
(jlicyn I, natomiast mininnun wysokotemperaturowe / T=31O K / -
z rotacją 6*"up NH_ glieyn II i III. V pobliżu kagdego minimum 
w temperaturach 217 K i JOZ K, zostały wykonane pomiary zależ¬ 
ności kątowej czasu relaksacji protonów T1 w trzech prostopa -
dłych orientacjach kryształu: a*"= a-sin/S , b, c £3j . 
Zależność kątową ozasu relaksacji T., dla wirującej grupy trój-

trójprotonowej opisuje wzór£z>l : 
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gdzie Cl a 03 • K jest odległością proton-proton w grupie 
trójprotonowej, T 6 - czasem korelacji, fj - kątem pomiędzy 
osią rotacji grupy NH~ a kierunkiem stałego pola 

0°0 

Rys. 2. Kątowa zależność czasu relaksacji T1 w TGS w teripcsra-turzc 302 K, Linia ciągła oznacza czas relaksacji 'i\ obliczony 
na podstawie wzoru / 3 / dla grup NII_ glicyn II i III. 

V/yniki pomiarów kątowej zależności czasu relaksacji T oi%az 
przebiegi teoretyczne obliczone nn podstawie wzoru / 3 / , w o-
oparciu o dano neutronograficzne, pokazane są na rysunkach 1 
i 2. Zgodność jakościowa przebiegów teoretycznych i otrzyuanych 
w eksperymencie stanowi bezpośrednie potwierdzenie słuszności 
przyporządkowania niskotemperaturowego mininutu Tj szybkioj 
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rotacji grupy »HI glieyny I oraz minimum wysokotemperaturowego 

•, szybkiej rotacji grup mi glicyn II i III. 

". . \. Abrai.va.'.'.i, TJic Principles or I'vtolear liagiietisni, Oxford 1961 

a. .'.,H. ::.ilt, i.S. Hubbard, Phys. Rev. 134, A392 /196V 

3. :..!. lay, II. Kleinbors, Ferroelectrics.^, ^5 /1973/ 



DYNAMIKA MOLEKULARNA W SOLACH MSTYLOAHOniOVfYCH 

BADANA METODA, MRJ 

S.Jurga, K.Jurga i Z.Pająk 

Instytut Fizyki U AM, Poznań 

Wprovad2enie 

Seria nadchloranów c2tero- , t r ó j - , dwu-, i rr.oncir.f-tyl:''-

amoniowych j e s t interesującym obiektem badań magnetycznego rezo¬ 

nansu jądrowego ze względu na występujące prsejścia fazowe- - -;.J-

żliwość określenia rodzaju reor ien tac j i kationów w vnr.zc'/.e-'ol-

nych modyfikacjach fazowych. 

Pomiary rentgenowskie oraz pomiary różnicowej analizy tfirri-r:.v.-,;; 

wykazały, że sole te podlegają następującyrc przafjćcio?. ;?uzevyr 

54O°C 43C°G 
; F A Z A I I ^ = i p A 2 A I > D ?. T 0 :.r .-'.:l%\ 

tetragonalna 

116°C 2C7°C 2r'o°O 
( C H 5 ) . HHC1C4 : F A 2 A I I I ^ = * F A Z ,. : i ^ ± ? l.Zk 1~~XTCPMi:";J3 

t e t r a g o n a l n a 

3S°C 18C?C 

j e d n o s k o ś n a ' ; e i \ •. r .alns 

HH«C1OA: F A Z A 1 1 = = ? ? ;,-.": ... I = r * T 0 ? K I Ei :i I 2 
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48°C 178°C 75°C 
CH3NH3CIO4 ; P A Z A I I I ^ = ± P A Z A I I ^±rFAZA I . ^ = = ^ T0P5TEHTE 

jednoskośna tetragonalna regularna 

Różnego typu reorientacje w wysokosymetryeanya jonAe^CH^V N 
i niżej symetrycznych jonach^CHjL NH, (CH^2 NH2 * CĤ NĤ  

mogą pojawić się w badaniach magnetycznego rezonansu jądrowego. 
W pracy niniejszej przedstawiono wyniki badań czasów relak¬ 

sacji I i . Ti^ i drugiego momentu w nadchloranie cztero-, t r ó j -
i dwumetyloamcniowym. Pomiary wykonano na skonstruowanym w na¬ 
szym laboratorium impulsowym spektrometrze do badania ciała sta¬ 
łego przy częstości 25 MHz £ 

Wyniki i dyskusja 

1, Nadchloran czterometyloamoniowy 

Wyniki pomiarów T̂ w funkcji odwrotności temperatury pokaza¬ 
ne są na rys, 1. W zakresie temperatur od 3O°C do -1O1°C obser¬ 
wuje się symetryczny przebieg T1 z minimum równym 0,2 ras w tem¬ 
peraturze -51°C (iO5/T • 4 ; 5 ) , W temperaturze -101°C występuje 
zmiana nachylenia T̂  w funkcji temperatury. Występowanie jednego 
symetrycznego minimum I-j w zakresie temperatur od 30°C do -101°G 
wskazuje na to, ze relaksacja spowodowana j e s t jednym rodzajem 

reorientacji molekularnej. 
Poniary szerokości l i n i i Hahajana i Rao \j>~\ jak również nasze 

pomiary drugiego momentu pokazują, ze zachodzi jednostopniowe 
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ciągłe przejście drugiego momentu od wartości 27 Gs^ przypisy¬ 
wanej Isztywnej sieci" do wartości O;8 Gs2 związanej z izotropową 
luli. pseudo izotropową reorientacją jonu czterometyloaraoniowego* 
jedno stopniowe zważenie linii może być spowodowane nałożeniem 
się reorientacji grupy metylowej wokół osi Cj i izotropowej re¬ 
orientacji jonu (CHj^N lub może "być spowodowane ąuasiizotropową 
reorientację kationu, tzn. każda grupa metylowa reorientuje się 
równocześnie wokół swej własnej osi C3 i wokół któregokolwiek z 
elementów symetrii tetraedru i wówczas ruch ma symetrię endosfe¬ 
ryczną* Pierwsza możliwość prowadziłaby do asymetrycznego prze¬ 
biegu temperaturowego T1# 

Zważywszy, że przebieg jest symetryczny, można przyjąć, że w o-
mawianym zakresie temperatur występuje nierozseparowana reorien¬ 
tacja grupy metylowej wokół swej osi C3 i quasiizotropowa reor¬ 
ientacja jonu (CHj^N. Oznacza to, że bariery na reorientację 
pseudoizotropową 1 C* są sobie równe* 
Za. takiiB przyjęciem modelu ruchu jonu (CH3J4.N w zakresie tempe¬ 
ratur od 3U°C do -101°C,A przemawiają więc wyniki pomiarów czasów 
relaksacji Tj i drugich momentów. 
Szybkość relaksacji dla ruchu opisanego jednym czasem korelacji. 
opisana jest wyrażeniem 

gdzie f c j e s t czasem korelacji dla danej reorientacji i .AM2 - war¬ 
tością drugiego momentu modulowaną danym ruchem. 
W ogólności, drugi moment można zapisać w postaci: 
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M2 = M2' • M2" + M2 , 2 

gdzie M21 j es t udziałem pochodzącym oa dipolowego oddziaływania 
pomiędzy protonami w grupie metylowej, M2 - pochodzi od dipolo¬ 
wego oddziaływania pomiędzy grupami metylowymi w kationie cztero-
metyloamonicwym, zaś M2 pochodzi od oddziaływania międzyjono-
wego. W przypadku reorientacji grupy metylowej wokół osi C3 i 

izotropowej reorientacj i kationu (CH^^H, M2 + M2" « O. i 
AM2 s MgR 1 • M2"1 • Przyjmując- eksperymentalną wartość dru¬ 
giego momentu M2R ^ dla struktury sztywnej równcv27.5 G. 2 i 
Mo = 0 . 3 Gs2 £3[j otrzymujemy najlepsze dopasowanie naszych 
wyników do wyrażenia 1 z czynnikiem przedeksponencjalnym 
"Co= 1,2 x 10~13 s i energię aktywacji BA = 4.6 fccal/mol. 

Uzyskana w tym przypadku wartość T-j^ju = S»7 ms. 
Przeprowadzone przez na» badania magnetycznej relaksacji jądrowej 
w solach czterometyloamotfowych z rotującymi anionami BF4, NO3 fŚ} 
i PP6 []6Q wska;zu3ą również na is tnienie niero z separowanej re¬ 
orientacji grupy metylowej wokół osi C3 i quasiizotropowej reor¬ 
ientacj i kationu czterometyloamoniowego, 
tfożna stąd wnioskować, że szybka reorientacja anionu powoduje wy¬ 
tworzenie się jednakowych barier na ruch CH5 wokół osi Ĉ  i qu-
asiizotropową reorientację jonu (CH^^N. 

W temperaturze -101°C (lO^/T » 5.8j obserwuje się zmianę 
nachylenia temperaturowej zależności T-j. Obliczona energia akty-
\'acji dla tego przebiegu wynosi 0,5 ^oal/mol. 
Przypuszcza s ię , że zmiana nachylenia spowodowana jes t pojawie¬ 
niem się w temperaturze -101°C przejścia fazowego typu porządek 
- nieporządek w sieci anionów nadchloranowych. Analiza struktu-
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ralna wykazała, że atomy tlenu w jonie CIO4 znajdują się w cztero¬ 
krotnie nieuporządkowanych pozycjach w tempetaturze pokojowej fij. 
Stąd też, nie jest wykluczone, że w temperaturze -1O1°C pojawia 
się, podobnie jak w NH4CI £f\ , uporządkowana reorientacja jo¬ 
nów nadchloranowych. Ja&olwiek zmiana dynamiki grup CIO4 pocią¬ 
ga za sobą zmianę bariery na reorientację kationu czteroraetylo-
aaoniowego i stąd obserwuje się zmianę nachylenia czasów relak¬ 
sacji T] w funkcji temperatury. 
Za taką tezą przemawiają pomiary czasów relaksacji w izomorficz¬ 
nej soli (GR-AĄSE!Ą £6l wykonane przy częstości 25.3 MHz. 
¥ tym przypadku na skutek oddziaływania cross - relaksacyjnego 
otrzymujemy zmianę nachylenia zarówno dla wolno reorientującego 
się kationu (^MZ-H^J' d^isk i dla szybko reorientującej się grupy 

Badania dynamiki anionu CIO4 metodą rozpraszania ramanow-
skiego jak również pomiar Cp pozwoli więcej powiedzieć na tesiat 
przejścia w temperaturze -101°C. przeprowadzono również pomiary 
czasu relaksacji spin-siatka w wirującym układzie współrzędnych j 
T.je w funkcji temperaturowej przy częstości V j » 116 KHs. 
Uzyskano jedno minimum 2-j równe 0.18 ns w temperaturze -117°C \ 
( 10^/T * 6,4) - Wartość tego minimum dokładnie odpowiada temu 
samemu modelowi ruchu kationu co ̂temperaturach wyższych od -101°C« 
Stąd wynika, że w przypuszczalnej nowej fazie poniżej -1O1°C za- ,' 
chowany jest ten sam typ reorientacji cow wyższej fazie, z tą ! 
różnicą, że bariera na reorientację kationu jest wyższa. 
Można więc przypuszczać, że dopiero zahamowanie rotacji grupy 
CIO4 doprowadziłoby do pojawienia się różnych barier na reorien-
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tację grupy metylowej wokół swej własnej osi C3 oraz na 
reorientację kationu a tym samym do separacji tych ruchów. 

2. Nadchloran trójmetyloamoniowy 

Wyniki pomiarów I-j i M2 w funkcji temperatury pokazane są 
na rys . 2 i 3. 

a/ F A Z A I I I 

Drugi moment zmienia się od wartości 26. A & S 2 CO odpowiada 
strukturze sztywnej do wartości 10 Gs2, co jest 2wiązane z reor¬ 
ientacją grupy metylowej wokół swej własnej osi C3. Dalej, pc-
csyrsając od -120°C wzwyż następuje kolejne zmniejszenie się war¬ 
tości M2

 aż pojawia sią nowe plateau o wartości 2 Gs2. Zmniej¬ 
szenie się drugiego momentu od 10 G-s do 2 Gs2 jest związane z 
uruchomieniem sią reorientacji kationu trójmetyloamoniowego wo¬ 
kół trójkrotnej osi symetrii C3'wyznaczonej prze?, kierunek wią¬ 
zania H-H. 
T1 osiąga dwa minima, odpowiednio 24 ms w temperaturze -13.6°C 
(io'/J = 3;85J i U ms w -71.3°C (lO'/T a 4.95) . 
Taki temperaturowy przebieg T-| wskazuje na to, że relaksacja jest 
spowodowana dwoma różnjmi ruchami molekularnymi jonu (CH-j^jNH, 
Przyjmujemy, że T1 wywołane jest reorientacją C3 (wysokotempera¬ 
turowe minimum^ z czasem korelacji T c i reorientacją grupy mety¬ 
lowej wokół osi C» 2 czasem korelacji 7^ , wówczas szybkość re¬ 
laksacji części wewnątranolekulararj , opisana jest • wyrażeniem 

9 r 
80 IF I A2 aK^)* A7 
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gdzie 
A2 

A? = ain22i>+ 

A8 » 1 (8-3 

oraz x 8"1 ^ 

Kąt7/" j e s t zawarty pomiędzy osiami Cj i Cj i wynosi 70.5°. 
Szybkość relaksacji pochodząca od oddziaływania grup metylowych 
w jonie tróómetyloamoniowym ma postać: 

gdzie R j e s t od leg łośc ią pomiędzy śzrodkar&i grup metylowych a 5 
pochodzi s t ąd , że w każdym środku mamy po 3 p ro tony . 

Zatem całkowita szybkość r e l a k s a c j i ma p o s i a ć : 

\ 1 1 / ' u i1K 

Drugi człon opisujący szybkość relaksacji pojedynczego protor.u 
w grupie trójmetyloaiaoniowej można zaniedbać v/obec długiego cza.-
su relaksacji pojedynczego protonu w stosunku do szybko reorien-
tująćej s.lę grupy metylowej. Mamy więc, że: 

*1 B 
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gdzie 

A - 0.12 J&ZL. , B - A + 1.215 2 C L , C - 0.285 2-L_ 8 
r 6 R6 6 

Funkcja g(fe>0ltc.) n& V ogólności postać: 

+oo2z£) + 4^/(1 + Acćjz*) . 

Otrzymane wyniki eksperymentalne dopasowano do wyrażenia 7 przy 
r » 1,78 2, R « 3*04 £ i uzyskano zadawalającą zgodność (linia 
ciągła) dla następujących parametrów aktywacyjnych: 

" 1 ł 6 7 

1O"16S , EA /C3
}) - 8 .2 Kcal/mol . 

b/ P A Z A II 

Badania czasów relaksacji jak i drugiego momentu odbywa się 
w sposób ciągły podczas przejścia z fazy III do fazy II. Oznacza 
to, że dynamika kationu trójmetyloamoniowego nie jest związana 
ze zmianą fazy. Można postulować, że w przejściu tym następuje 
zmiana dynamiki anionów nadchloranowych. 
W fazie II dominujący udział do szybkości relaksacji wnosi anizo-
tropowa reorientacja kationu wokół trójkrotnej osi symetrii Cj. 

H o/ P A Z A I 
i \. 
|, Przejście z fazy II do tetragonalnej fazy I związane jest ze 

skracaniem się czasu If oraz zmaleniem drugiego momentu do war-
tości w przybliżeniu rówraj zero. Stąd wnioskujemy, że w fazie I 
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zachodzi dyfuzja translacyjna jonów trójmetyloaraoniowych. 
Dalsze badania czasów relaksacji T^» pozwolą określić parametry 
aktywacyjne tego zuchu. 

3/ Nadchloran dwumetyloamoniowy (CH5)2NH2 / rys . 4 i 5/ 

a / F A Z A I I 
Poniżej 38°C w jednoskośnej fazie II obserwuje się podwójne 

minima czasów T.. o wartościach równych 40 ms w temperaturach 
-1O6.6°C (iO3/T « 6.o) i -155.6°C (jO3/T = 8.5) . 
Występowanie dwóch minimów może być spowodowane istnieniem dwóch 
różnych reorientacji kationu (CH^1*1^ l u b m o ż e v0rnikać z krys¬ 
talografie znie nierównoważnego położenia jonów dwumetyloamonio-
wych w komórce elementarnej. Diugi moment przyjmuje wartość cta-
łą równą 9.4 Gs2 w zakresie temperatur od 38°C do -12O°C. Prze¬ 
bieg ten związany jest z szybką reorientacją grup metylowych wo¬ 
kół osi C3. 
Przebieg T^ z dwoma minimami można opisać za pomocą wyrażenia: 

1 1 27 V V / % ,. \ 1 27 
T1 2 80 ^ ^ S l f^V 2 80 

gdzie Te* i ^ c , s ^ odpowiednio czasarni k o r e l a c j i grup metylo¬ 

wych w dwóch nierównoważnych jonach dwumetyloamoniowych. \j 

Stosunkowo dobre dopasowanie wyników do tego wyrażenia uzyskuje ] 

s ię d l a To** 1.1 x 10" 1 3 s , EA1 « 3.3 Kpal/mol, IU« 1.36 x 10" 1 ?S 

i Bĵ g « 2.4 teal/mol. 1 

Jakkolwiek bardz ie j wierne parametry aktywacyjne, można byłoby q 

otrzymać, gdyby były przeprowadzone pomiary czasów T1 w nieos ią- ' 
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galnym przez nas zakresie temperaturowym od -165°C do temperatury 
ciekłego azotu i niżej. 
Również w tym aakresie temperaturowym spodziewamy się drugiego 
plateau drugiego momentu o wartości ok. 18 Gs co odpowiadałoby 
zahamowanej reorientacji grup metylowych jednego z dwóch nierów- ' 
noważnych jonów dwumetyloamoniowych, 

ty P A Z A I 
W 38°c obserwuje się skokową zmianę czasu T1 oraz zmalenie 

drugiego momentu do wartości równej zero. Fakty te przypisujeray 
wystąpieniu dyfuzji translacyjnej jonów dwumetyloaraoniowych w t e -
tragonalnej fazie I . 
V/ zakresie temperatur od 38°C do 100°C wykonano ( niezaanaczone 
na rysunku) pomiary czasów relaksacji T-ję • Próbowano osiągnąć 
minimum T^o » jednakże przy najsilniejszym w naszym ekspery¬ 
mencie natężenia pola H-j równym 84 łtfiz nie uzyskano minimum T^o. 
Aby uzyskać temperaturową zależność T^owraz 2 minimura zostanie 
przeprowadzony eksperyment ujarzmiania spinów w polu eiektywnym, 
Z nachylenia czasów f^o określono energię aktywacji, kt5ra wynosi 
9 Keał/mol. 

Wnioski 

1. W tetragonalnej fazie I w soli trój- i dwumetyloamoniowej wy¬ 
stępuje dyfuzja translacyjna kationów. 
Faza I soli czterometyloamoniowej nie została zbadana. 

2. W fazie II wraz z obniżeniem symetrii jonu obniża się także 
symetria ruchu, 
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L- A <. A 

I 3'on: 

ruch; 

Me4H 

i reorientacja 
izotropowa 

(i) 1.2) i 

3. Faza III w soli trójmetyloanoniowej jak i postulowana w ;oi i 
csterometyloamoniowej związane^ jest ze zmianą dynamiki anionów 

nadchloranowych. 
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Rys.1» Temperaturowa żale- Bys.4. Temperaturowa zależność 
żność T1 dla (CH;)4 i*C104 Ł, dla(CH3)2 HHClO 
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ilMłKSTYCZNA. R2LAKSACJA JĄDHO'.<"A W CIAŁACK STAŁYCH WYWOŁANA ZŁCŹOłU, 
^TACJĄ GRUPY KSTYLO'.VEJ 

o.Jurga, K.Jurga i Z.Pająk 
Instytut Fizyki UAM, Poznali 

V'prov/adzenie 

Magnetyczna relaksacja jądrowa odgrywa ważną rolę w analizie 
złożonych reorientacji molekularnych w ciałach stałych. Znając 
bowiem przebieg czasu relaksacji spin-siatka Xj lub fLw funkcji 
temperatury można określić" rodzaj reorientacji jakiej podlega o-
kreśiona grupa molekularna, wyznaczyć w szerokim zakresie tempe¬ 
ratur czasy korelacji jak również wyznaczyć parametry aktywacyj-
ne T o i E, w tych przypadkach, w których zakłada się występo¬ 
wanie termicznie aktywowanej reorientacji. 

Wpływ złożonej reorientacji grupy metylowej na czasy relak¬ 
sacji "TĄ lub "t#j w ciałach stałych był przedstawiony w kilku pra¬ 
cach. Woessner £ij rozważał przypadek reorientacji grupy mety¬ 
lowej wokół swej trójkrotnej osi symetrii C,, która z kolei pod¬ 
legała izotropowej reorientacji wokół środka ciężkości aolekuły 
lub jonu. Dunn i McDowell £ 2 ! , S.Jurga fji i S.Albert £4l 
przeprowadzili analizę magnetycznej relaksacji jądrowej grup me¬ 
tylowych w ciałach stałych w oparciu o model, w którym grupa me¬ 
tylowa podlegała dwom anizotropowym x'eorientacjom wokół trójkrot-
nych osi symetrii C, i cJ oraz izotropowej reorientacji wokół 
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środka ciężkości, 
V pracy niniejszej przedstawiony jest model, w którym wektor 
międzyprotonowy w grupie metylowej może podlegać niezależnym 
trzem reorientacjom anizotropowym wokół trójkrotnych osi syme¬ 
trii CU, C, i CL oraz izotropowej reorientacji wokół środka cięż¬ 
kości jonu lub molekuły* Na podstawie tego modelu można zanali¬ 
zować temperaturową zależność czasów relaksacji TJ lub T w w sze¬ 
roko badanych w naszym laboratoriumawiązkach ei;ylofosforoorga-
nicznych i etyloamoniowych. W szczególności przeprowadzona będzie 
dyskusja temperaturowej zależności magnetycznej relaksacji ją¬ 
drowej spin-siatka w tlenku trójetylofosfiny ( Et^PO \ > w którym 
grupa metylowa reorientuje się niezależnie wokół osi C-,, osi C,ł 
wyznaczonej przez kierunek wiązania C-P, dalej wokół trójkrotnej 
osi C, wyznaczonej przez kierunek wiązania P-0. Cała molekuła 
może ponadto reorientować się wokół swego środka ciężkości. 

matematyczny 
Rosważemy na gruncie teorii Y/oessnera £iT przypadek nie¬ 

zależnych reorientacji grupy metylowej wokół trójkrotnych osi C,™ 
Cr i C,. oraz izotropowej reorientacji wokół środka ciężkości. 
Zakładamy, że: 1/ czas potrzebny na zmianę orientacji jest znacz¬ 
nie któtszy od czasu przebywania grmpy metylowej we wnęce poten¬ 
cjalnej; 2/ nie występuje, oddziaływanie cross-korelacyjne pomię¬ 
dzy parami spinowymi w trójspŁnowym układzie grupy metylowej; 
3/ reorientacje występują niezależnie względem siebie; kf proce¬ 
sy reorientacyjne są termicznie aktywowane. Najogólniej czasy 
relaksacji Xj i T^dla układów trój spinowych w przypadku dipolo¬ 
wego oddziaływania pomiędzy momentami magnetycznymi jąder opi-
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sane są wyrażeniami 

1/1., - (9/4 

1/T.c. (9/4) ( ^ 

gdzie funkcje J™ zdefiniowane są wzorem 

d l 

Funkcje położenia wektorów międzyjądrowych są opisane w następu¬ 
jący sposób 

F(°> (t) - 1 1 3 n2 , ' 3 
• Ft1) (t) . (lfii)n , 4 

<8 - (1 + i m ) 2 , 3 

gdzie 1, m, n są kosinusarai kierunkowymi wektora nicdzyjądrowego 
r w laboratoryjnym układzie współrzędnych x, y, ZI\BQ. 

Ml ill Ml 

Wektor r w prostokątnym układzie współrzędnych x , y- , z 
szytywno związany: z grupą metylową, w którym oś z "' zgadza się 
z osią C,, tworzy kąt A z osią z M, jego azymut natomiast jest 
równy <PJ • Dalej wprowadzamy układ x", y", z" l[ C, sztywno zwią¬ 
zany z osią Cji Położenie atomu węgla w tym układzie opisane jest 
kątem azymutalnym tpi kątemi5^zawartym pomiędzy osią C3 i osią 
cj. Położenie osi cJ1 w układzie xj y,ł z1 f(C,N opisane jest ką-
tem azymutalnym X i kątem O zawartya pomiędzy osiami C, i C, • 
01 C- może podlegać" izotropowej reorientacji. Jej położenie w 
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laboratoryjnym układzie współrzędnych x y z opisane jest kątem 
azymutalnym ot i kątem p zawartym pomiędzy osią C, a osią z. 
Kosinusy kierunkowe w układzie **iązanym z grupą metylową x'# y*, 
z mają postać: 

m 
Ht 

sin A cos f 
sin A sin <?* 
cos A. 

Aby je otrzymać w układzie laboratoryjnym! należy zastosować do 
nich potrójną transformację Eulere: 

!* 

gdzie A, B, C są eulerowskimi transformacjami opisującymi przej-
M W M 

ścia odpowiednio z układu x , y , z do układu x" 7' ' 
z układz x'' , y" , z' do układu x', y , z oraz z układu x', 
y*, zł do układu laboratoryjnego x, y, z. Mają one postać: 

cos X, -sin X cos Y, sin X sin Y 
- ^ sin X, cos X cos Y, -cos X sin Y 

sin Y cos Y 

M (X,Y) 

8 

/ Przyjęto i że osie x r x* , x' zgadzają się co do kierunku z 
O3iami \KZl6wf . 

2» 



Dla grupy luatylowej kąt A •- 90° i stąd obliczone kosinusy kie¬ 
runkowe I r a n z równali 7 mają postać: 

cos'f - cosoi.sin2Tcosd sinWcos^ 
cos^cosff - sLng(.cosf})cos~&'cosC> sin^cos 

+ sind. sin ps ino sin fcos*?'- cosc^cos^Tsin^cosE^ 
f + cosoisin^sino 

sinct sinctcos 

m = sinotcos^Tcosf coŝ f' - sinoCcosS" sin^f 
- s in^s in^coso ccs'f 

sin©(sin^ sinO sin^sintp + co 
n^f + 

n^P- coso(.cos (3> cost's i no 

- cosoi-sin/SsinO sin^cos^f - co seising sin ^c 
oisin/J> - cosoisin/J>cos 

n 
+ sin j3cos"?J co so 3.151^003^+ sin|3 ces^coso ces^fc 
- sinp>cos"5"sinSsin1>-sinCP'+ cos^sin^sin^Pcos^P' 
+ coa|3»Ein&cos<pcos'̂ '.sin^>l+ cos^cos^sini^sin^f1 » 11 

Ka podstawie '/.na^orcości pov.'yz&zych kosinusdv.' kierunkowych itiorh'-a 
vyznaczyć fvxnkcje F ̂ Ci ( 
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!.ają cne poa^ać: 

"rf przypadku braku korelacji pomiędzy poszczególnymi ruchami oraz 
przyjmując, że reorientacja grupy metylowej wokół osi C 7 ocbyv.a 
się z czasem korelacji *Q.» - wokół osi C, z czasem korelacji T c 

v/okół osi C_ 2 czesem korelacji^Loraz v.rokół środka ciężkości 
jonu lub molekuły z czasem korelacji "Q; , otrzynoijeiay naEi^puj?.-
cą postać na funkcje autokorelacji, wyrażoną jako suniy ilocny-
r.óv/ funkcji, autokorelacji określonych dla poszczególnych ruchu-
izotropowego i C-

Froste, ole żmudne obliczenia prowadzą do następujących wzorów 
ńa funkcje gęstości spektralnej, będąca . transformatami fourić-

unlscjaai autokorelacji 

(2/80) 

14 

gdzie: 31 



T -1 
L 1 

x--' 
1 . V 1 . 

x K 1 

1 x . 

1 + ^ 
15 
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Po prostych przekształceniach otrzymujemy następujące wzory na 
czasy ̂  i T ^ w przypadku wystąpienia czterech niezależnych 
reorientacji grupy metylowej: 

, - (9/320) ^ f t 2 / r6) ^ A± g i C ^ ^ ) , 17 

i$ - C9/32°) (<ł*2/ r 6 ) 2 Ai ^iC«4> • « y t i ) » 18 

gdzie 

) V ( 4 2 ) * v C * ^ V ) 19 

20 
(5/2) T 

W szczególności, gdy T^"^0# tj. i T ^ - ^ t o można obliczjpJ czas 
relaksacji spin siatka T 1 l u b T ^ dla reorientacji Cj" : 

9 
520 

Jeżeli przyjmie się, ż« r • 1 78 £, < 6 •<C^-" 7D»5°t 
V o m 25 MHz, wówczas uzyska się wartość T-jmiN * ̂ 17 °8» 

Gdy założymy, że ̂ T * 9 <0° wówczas otrzymamy znane wzory 
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jj2, 3, £1 na szybkość relaksacji dla anizotropowych reorienta¬ 
cji C, 1 C,' oraz izotropowej reorientacji wokół środka cięż¬ 
kości : 

9 3J U-T- I A.fifeJ*T,A+A^afWUT.VAr£(«Jb.t^+AogfWr>,T«M 22 

gdzie 

sin2 

(1/2) ^ 8 -

oraz 

A1 - (1/3) (3 cós3^ - 1) 

A2 
24 

25 
V1 • V1 • V • 



' ^ 

Inr.ą szczególną postacią wzorów 17 i 18 jest wyrażenie opi¬ 
sujące występowanie niezależnie reorientacji C, i izotropowej 
reorientacji grupy metylowej .Kładąc bowiem "C i T ^ c o , otrzy¬ 
mujemy wzory Woessnera £ 

26 

gdzie 

'A 

Model a eksperyment 

Na podstawie przedstawionego modelu przeprowadzono interpre¬ 
tację wcześniej pokazanych wyników czasów relaksacji spln-siatka 
T 1 w funkcji temperatury dla tlenku trójetylofoafiny £(f] • 
T
1 osiąga dwa minima o wartościach 25 as i 35 a» odpowiednio w 
temperaturze -152°C (1O3/T « 8.24) i -60°C (1O3/T - 4.69) . 
Powyżej temperatury pokojowej (iO5/T - 3,4) czas relaksacji T1 
zaczyna maleć, jednakże nie osiąga minimum przed stopnieniem się 
próbki* Temperaturowy przebieg T.. można zinterpretować w opar¬ 
ciu o przyjęcie modelu, że niskotemperaturowe minimum związane 
jest z reorientacją C,, wysokoteoperaturowe - z C , oraz wysoko¬ 
temperaturowe skracanie się czasu T^ powyżej temperatury pokojo-
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wej może być przypisane reorientacji Cj • 
Przyjmując istnienie szybkiej dyfuzji spinowej pomiędzy grupami 

1 CH, w grupie etylowej, mamy że: 

1 
28 

T1 

gdzie T1CIj jest czasem relaksacji dla grupy CH2 i T 1 C H - dla 

. grupy CH-. 
Obliczone minimum niskotemperaturowe wynosi 22*8 ms i dobrze się 
zgadza z wartością eksperymentalną równą 25 ms* 
Przebieg związany z minimum wysokotemperaturowym i skracaniem 
się czasu T* powyżej temperatury pokojowej można opisać w nastę¬ 
pujący sposób: zakładamy że ̂ „ f ^ 6 © i- ̂ c ^ O . Wówczas szyb¬ 
kość relaksacji dla grupy metylowej ma postać: 

1 

gdzie 

-1 

oraz A_, A^,i Ag opisane są wzorami 16 • 
Grupa CHL również wykonuje reorientację C, I cJj przy czym za¬ 
kładamy, że reorientacja CU odbyv/a pomiędzy trzema jednakowymi 
bariei-aiiai. v/ó\vcaas szybkość relaksacji wynosi: 
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1 1 9 Ĉ 71 f" \. 1 

— « £L£. Tk^tycfozX. A,(5)g(«AvO- Aj5)gć«*,ŁN 
T1CH2 2 80 r u * J 

gdzie 

- (3/2) 

- (1/2)(S- 3 

oraz 

Szybkość relaksacji dla grupy etylowej w omawianym zakresie tem¬ 
peratur ma więc postać: 

1 2 9 ">rfc 
T,, 5 160 

• ; ~ ^ [A3(^gK^+ A^,S)g(^+ A 6 (^(«^,TJ| 30 

Kożna więc 1/T^ zapisać w postaci: 

^ g ^ ^ Ą g ^ , 5 ) * g ( , j ) . 31 
T1 

gdzie 

120 * 80 • " ' 'J 20 &ijr a 
1 
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Dla tlenku trójetylofosfiny nie są znane dane strukturalne. 
Dlatego dla wyznaczenia A B I C przyjmujemy dane strukturalne 
siarczku trójetylofosfiny [TJ , a mianowicie © • 68°, 1)-m 66° 
i r • 1.78 £ • Mamy wtedy: 

A - 5.095 . ' I 
B - 3.710 1 
C « 14.775 . { 

i 

Aby uzyskać poprawne wartości parametróWhależałoby wyrażenie j 
31 dopasować do wyników eksperymentalnych. f, 
Jednakże w przypadku tlenku trójetylofosfiny minima są bardzo I 
dobrze rozseparowane i symetryczne, przeto można z pewnym uprosz- i 

czeniem sprawdzić zgodność obliczonych wartości r 1 M I H z ekspery¬ 
mentalnymi wartościami ?*(QH» 
Obliczone minimum wysokotemperaturowe dla reorientacji Cj' wynosi > 
35*3 ms wobec 33 ms uzyskanych w eksperymencie. Zgodność ta i 
przemawia za przyjęciem równoważnej bariery na reorientację C,ł. 
Obliczona wartość T 1 W I N dla reorientacji C," wynosiłaby 189 ms. 
Najkrótsza wartość T.. uzyskana przed stopieniem się próbki wyr : 
nosi 190 ms. ] 

i 
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ty 
Aby uzyskać minimum T^ dla reorientacji C* nalegałoby przeprowa¬ 
dzić eksperyment przy niższej częstości lub wykonać pomiary cza¬ 
sów relaksacji spin-siatka w wirującym układzie współrzędnych. 
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WPŁYW ANIONU NA DYNAMIKC MOLEKULARNĄ SOLI GUMIDYNIOWYCH 
M,Grottel i Z.Pająk 

Zakład Fizyki IFCh AR, Poznali 
Zakład. Radiospektroakopii I? UAH, Poznań 

Chlorek guanidyniowy (CN^H6)C1~, krystalizuje w układzie 
rombowym w grupie przestrzennej Pbca o stałych sieciowych 
a » 9,184 A\ b - 13,039 X, c « 7»765 A. W komórce elementarnej 
zawierającej 8 molekuł, każdy jon chloru jest połączony wiąza¬ 
niami wodorowymi N-H«»«C1 z trzema jonami guanidyniowymi» Średnia 
odległość atomu chloru do sześciu najbliższych atomów azotu wyno¬ 
si 3,30 JL« Dane strukturalne wskazują, że każdy atom azotu wiąże 
dwa atomy chloru, co zapewnia najlepsze, upakowanie jonów w komór¬ 
ce elementarnej /1/« 

Bromek guanidyniowy (CHjR^Br"", krystalizuje również w ukła-
'dzie rombowym, ale w grupie przestrzennej Pnma o stałych siecio¬ 
wych a » 6,77 A*, b • 8,64 £, c « 8,30 &. W komórce elementarnej 
znajdują się 4 molekuły /2/. Można sądzić, że podobnie jak w 
chlorku guanidyniowym, a także w niektórych kompleksach zawiera¬ 
jących bromek guanidyniowy /3,4,5/» każdy jon guanidyniowy jest 
związany z trzema jonami bromu poprzez 6 wiązań wodorowych 
N<-H-«'Br, tworząc w ten sposób sztywne trójkątne grupy GuH+Brr. 
Średnia odległość atomów azotu i bromu wynosi 3,50 K, a więc jest 
dłuższa od odległości N-Cl w chlorku guanidyniowym. 

Jodek guaridyniowy (cNaH6f J", należy do układu heksagonalne¬ 
go. W jego komórce elementarnej o wymiarach a « 7,19 l,c « 12,30^ 
znajdują się 4 molekuły. Średnia odległość atomów azotu i jodu 
wynosi 4,10 %. 
ko 



Celem podjętych badań dynamiki molekularnej jonów guanidy¬ 
niowych metodą pomiaru temperaturowych zależności drugich momen¬ 
tów linii JRP oraz czasów relaksacji spin-siatka było wykrycie 
przypuszczalnie istniejących reorientacji oraz stwierdzenie ich 
spodziewanych zależności od wielkości anionu; Złożony charakter 
zależności dynamiki molekularnej kationów od rodzaju anionu wy¬ 
nika z badań jonów amonowych /6/, alkylo-amoniowych /7/,anili-
niowych /8/ i pirydyniowych /9/, 

Drugie momenty linii JRP protonów dla próbek polikrystaliez-
nych trzech halogenków guanidyniowych wyznaczono z widm rejestro¬ 
wanych na spektrometrze, fali ciągłej /częstość Larmora 28 MHz/ 
wykonanym w Zakładzie Radiospektroskopii IP UAM w Poznaniu, w zate-
resie od około 230 K do temperatur topnienia związków* Tempera¬ 
tury te dla chlorku, bromku i jodku /określone na stoliku Boetiusa/ 
wynoszą 456 K, 459 K i 466 £• Pomiary czasu relaksacji spin-siat¬ 
ka T* przeprowadzono korzystając ze spektrometru impulsowego 
/częstość 25 MHz / wykonanego w Zakładzie Radiospektroskopii 
IP Uiili /10/. 

Bys.1 przedstawia przebieg drugiego momentu linii JRP w 
funkcji temperatury dla badanych soli guanidyniowych. Dla wszyst¬ 
kich trzech związków w niższych temperaturach stwierdzono stałą 
wartość" drugiego momentu równą 18T-19 GS , natomiast powyżej tem¬ 
peratury pokojowej występuje znaczny spadek drugiego momentu do 
wartości około 3,5 Gs » Podobne zmiany drugiego momentu obserwo¬ 

wano dla azotanu oraz nadchloranu guanidyniowego /11/« Zmniejsza¬ 
nie się wartości drugiego momentu występuje dla różnych anionów 
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• Gu/Hj 
A Ga'HBr 
x Gu/HCl, 

Rys.T Drugi moment linii JRP w funkcji temperatury dla 
halogenków guanidyniowych. 

w różnych temperaturach i ma odmienny charakter. Dla chlorku ob¬ 
serwowane' powolne zmiany występują w szerokim przedziale tempera¬ 
tur od około 320 K do 410 K, dla bromku szybsze zmiany zachodzą 
w przedziale od około 320 K do 370 K, natomiast dla jodku obser¬ 
wuje się początkowo powolny, a następnie bardzo nagły spadek dru¬ 
giego momentu linii, a ponadto powyżej 420 K /t|. około 40° poni¬ 
żej temperatury topnienia/ drugi obszar zmniejszania się jego 
wartości. 



Celem analizy obserwowanych efektów eksperymentalnych będą* 
cych wynikiem istniejącej dynamiki molekularnej jonów guanidynio-
wych obliczono teoretyczną wartość drugiego momentu linii dla 
struktury sztywnej. Obliczenia numeryczne wykonane przy pomocy 
elektronicznej maszyny cyfrowej 0DRA~1204*na podstawie danych 
rentgenowskich /1/ dla kuli o promieniu 10 X dają Hg »|31»4 Os2, 
co jest wartością znacznie wyższą od wartości wyznaczonych ekspe¬ 
rymentalnie poniżej temperatury pokojowej* Duże wartości czasów 
relaksacji *1 dla tych temperatur sugerują jednak, iż zmierzona 
wartość 18-5>19 Gs2 powinna odpowiadać strukturze sztywnej bada¬ 
nych halogenków. Dlatego można mieć wątpliwość czy określone z . 
danych rentgenowskich długości wiązań N - H równe 0,85 I są pra¬ 
widłowe. Ponieważ wiadomym jest, że długości wiązań między atoma¬ 
mi cięższymi a wodorami znalezione rentgenograficznie są zazwyczaj 
o 10 - 20 % krótsze od rzeczywistych długości tych wiązań wyzna¬ 
czonych metodą dyfrakcji neutronów /12/, można przyjąć, że właś¬ 
ciwa długość wiązania N. - K jest większa i wynosi 1,04 2 podobnie 
jak odległość N - H równa 1,0 X dla mocznika /13/. Obliczenia 
numeryczne wykonane dla tej długości wiązania dają dobrze zgodną 
z eksperymentem wartość Mg- 18 Gs , przy czym udział części wew— 

o 
nątrzmolekularnej jest bardzo istotny, wynosi bowiem około 14 Gs. 

Stwierdzony w wyższych temperaturach spadek drugiego momentu 
do wartości 3,5 Gs można interpretować uruchomieniem reorientacji 
jonu GuH+ wokół osi symetrii Cj lub 02« reorientacji grup NH2 

Programy obliczeń przygotował mgr J.Wąsicki 
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wokół osi C2» bada łącznej reorientacji wymienionych typów. 
Obliczenia teoretyczne zredukowanych wartości momentu M2 dla wy¬ 
mienionych modeli ruchów aktywonranych termicznie nie pozwalają 
jednak jednoznacznie rozstrzygnąć, który z modeli jest najbar¬ 
dziej prawdopodobny. Energie aktywacji dla ruchu redukującego 
wartość drugiego momentu oszacowane na podstawie wzoru Waugh-
-Fiqdina /14/ wynoszą dla chlorku około* 12 kcal/taol, dla bromku 
okołq 11,6 kcal/mol i dla jodku 11,2 kcal/mol — jeśli za podsta¬ 
wę obliczeń przyjąć temperaturę, w której rozpoczyna saę proces 
zwężenia linii JRP. Jakościowy wniosek o wpływie anionu na dyna¬ 
mikę wewnętrzną kationu można więc sformułować jako stwierdzenie 
że swoboda reorientacji kationu rośnie ze wzrostem rozmiarów 
anionu, gdyż bariery- potencjalne dla tej reorientacji spełniają 
nierówność 

Taka prawidłowość jest zgodna z wynikami otrzymanymi dla halogen¬ 
ków amonowych /6,15/» czterometyloamoniowych /16/ i trójetyloamo— 
niowych /7/. Prawidłowość ta jest również zgodna z poglądem na 
rolę wiązań wodorowych w hamowaniu reorientacji molekulaiiiych, 
Wiązania te słabną wraz ze wzrostem anionu co wynika bezpośrednio 
ze stwierdzonych w badaniach rentgenowskich odległości 
W - 01 » 3,30 8, N - Br » 3,50 K, N - J = 4,10 K, i umożliwiają 
uruchomienie reorientacji kationu w niższych temperaturach. 

Omówione wyżej wyniki badań linii JRP /rys.1/ sugerują istnie¬ 
nie przejścia fazowego pierwszego rodzaju dla jodku guanidyniowe-
go, gdyż około 350 K występuje przypuszczalnie nieciągła zmiana 
wartości drugiego momentu, JPrzeprowadzone pomiary czasu relaksacji 
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spin-siatka w funkcji temperatury przedstawione na rys.2 w pełni 
potwierdzają tę sugestię wykazując wyraźnie nieciągłość przebie¬ 
gu la Ł, « f/^r/. 

Rys.2 Zależność cza3u 
relaksacji 5Ł, od odwrot¬ 
ności temperatury dla 
jodku guanidyniowego 
oraz wynik M A 

2,0 

Snergie aktywacji wyznaczone żutych pomiarów dla fazy nisko- i 
wysokotemperaturowej są różne i wynoszą odpowiednio 9,3 kcal/mol 
i 8,2 kcal/mol. Uzyskane niezależnie wyniki różnicowej analizy 
termicznej /Mettler TA 2000/*dostarczyły rozstrzygającego dowodu 
istnienia pizejścia fazowego pierwszego rodzaju na podstawie 
^Autorzy wyrażają podziękowanie dr B.Szcześniałcowej z CLAiO w 
Poznaniu za przeprowadzone badania DTA 
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stwierdzonej anomalii ciepła właściwego około 350 K /rys.2/; 
występowanie dla jodku guanidyniowego poniżej temperatur? 

topnienia obszaru, w którym podobnie jak w przypadku nadchloranu 
/11/ występuje bardzo znaczne zwężenie linii do wartości określo¬ 

nej niejednorodnością pola magnetycznego H o można przypisać poja¬ 
wieniu si« ruchów translacyjnych kationów guanidyniowych. 
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RUCHY MOLEKULARNE W GLIKOLACH POLIETYLENOWYCH. CZCŚĆ II. 

S.Głowinkowski, Z. Pająk 
Zakład Radiospektroskopii IF UAM, Poznań. 

Przeprowadzone wcześniej badania szerokości linii magnety¬ 
cznego rezonansu jądrowego oraz czasu relaksacji spin-siatka T., 
w ̂ CLikolach polietylenowych f 1 ] wskazywały na istnienie fazy 
sztywnej i ruchliwej związanych odpowiednio z częścią krystali¬ 
czną i amorficzną polimeru, czego dowodem było występowanie dwu 
składowych-szerokiej i wąskiej linii MFiJ oraz dwu składowych 
/ o różnym czasie zaniku / sygnału swobodnej precesji. Istnienie 
układu dwufazowego uwidaczniało się także w temperaturowych pomia-
*rach szerokości linii MRJ oraz czasu relaksacji spin-siatka T.., 
gdzie nieznaczne i powolne zmniejszanie się szerokości linii w 
zakresie 170 - 260 K oraz zarysowujące się minimum czasu rela¬ 
ksacji T.j / poniżej 310 K / przypisano występowaniu ruchów reorien-
tacyjnych łańcuchów w części amorficznej polimeru, a znacznie 
większe i szybkie zmniejszanie się szerokości linii /powyżej 280 K/ 
oraz wyraźne minimum czasu relaksacji T^ / w pobliżu temperatury 
330 K / ruchom reorientacyjnym łańcucha w części krystalicznej. 

W celu uzyskania pełniejszych informacji o charakterze ruchów 
molekularnych w glikolach polietylenowych przeprowadzono tempera¬ 
turowe pomiary czasu relaksacji spin-siatka w wirującym układzie 
współrzędnych T^ . Czas ten Jest czuły na ruchy o częstości 
proporcjonalnej do natężenia stosowanego pola magnetycznego o 
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częstości radiowej H* tj. 10-5 razy wolniejsze niż w przypadku 
czasu relaksacji T^. 

Ftys.1. Zależność czasów relaksacji T,, i T1g od odwrotności tempera-
tury dla glikolu polietylenowego o ciężarze molekularnym 
5000. 

Pomiary zostały wykonane za pomocą impulsowego spektrometru MRJ 
[2] przy zastosowaniu pola H«j - 18 A Gs dla glikolu polietylenowe¬ 
go o ciężarze molekularnym 5000 / Serva, Heidelberg /. Otrzymane 



•wyniki wraz z danymi dotyczącymi pomiarów czasu relaksacji spin-
siatka T.. [1] zostały przedstawione na rys.1. 

Otrzymane wartości czasu relaksacji T.. odnoszą się do skła¬ 
dowej sygnału swobodnej precesji o krótszym czasie zaniku.Mała 
intensywność" składowej sygnału swobodnej precesji o długim cza¬ 
sie zaniku nie pozwoliła, podobnie jak w przypadku pomiarów czasu 
relaksacji T., [t],na określenie wartości relaksacji T., tej skła¬ 
dowej, z wyjątkiem sygnału swobodnej precesji obserwowanego w po¬ 
bliżu temperatury topnienia gdy występowanie dwu składowych było 
wyraźne. Czas relaksacji dla składowej o dłuższym czasie zaniku 
ma wartość zbliżoną do czasu relaksacji spin-siatka T^, co wska¬ 
zywałoby, że opisuje on procesy relaksacji w części polimeru, 
która uległa stopieniu. Na rys.2 przedstawiono temperaturową za¬ 
leżność drugiego momentu szerokiej składowej linii MRJ [1J . w 
zakresie temperatur 170 - 280 K obserwuje się nieznaczne i powo-

2 2 
lne zmniejszanie się drugiego momentu od wartości 23 Gs do 18 Gs. 
Powyżej temperatury 280K drugi moment zmniejsza się bardzo szybko 

np 
2 

2 i w temperaturze 310 K osiąga wartość 3,5 Gs . Dalszy wzrost tempe¬ 
ratury powoduje obniżenie wartości drugiego momentu aż do 2,2 Gs 
w temperaturze 330 K / nieco poniżej temperatury topnienia /. 

Obserwowana temperaturowa zależność czasu relaksacji T^. 
jest typowa dla przypadku istnienia w badanej substancji ruchów 
reorientacyjnych aktywov/anych termicznie. Porównanie temperatur 
występowania minimum czasu relaksacji T,.. / 320 K / oraz szybkie¬ 
go zmniejszania się drugiego momentu linii / 280-310 K / dla 
szerokiej składowej wskazuje, że pojawienie się minimum T^ oraz 
wspomniana zmiana drugiego momentu linii są wywołane przez ten sam 
rodzaj ruchu, którym są najprawdopodobniej reorientacje łańcuchów 
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H)3/TCKij 

Bys.2. Zależność dru¬ 
giego momentu linii 
MRJ od odwrotności 
temperatury dla gli¬ 
kolu polietylenowego 
o ciężarze molekula¬ 
rnym 5000. 

Rys.3. Zależność czę¬ 
stości korelacji od 
odwrotności tempera¬ 
tury dla glikolu poli¬ 
etylenowego o ciężarze 
molekularnym 5000. * 
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w części krystalicznej polimeru. Biorąc pod uwagę fakt istnienia 
w temperaturze pokojowej struktury spiralnej łaricucha w części 
krystalicznej polimeru [j>, 4] można, przyjęć, że ruchy reorienta-
cyjne / oscylacyjne lub rotacyjne / łańcucha odbywają się wokół 
osi sp i ra l i i nie niszczą struktury spiralnej t e j części nolimeru. 
Energia aktywacji tego ruchu wyznaczona z nachylenia temoeraturo-
wej zależności czasu re"UksacjJv6ynosi 11 kcal/mol. Podobną war¬ 
tość - 12 kcal/mol przyjmuje energia aktywacji wyznaczona z tempe¬ 
raturowej zależności drugiego momentu l i n i i / powyżej 280 K / przy 
wykorzystaniu wzoru Gutowsky'ego Pakeła [5] / Rys.3. / . 

Istnienie tego typu ruchów reorientacyjnych łańcucha polimero¬ 
wego powinno przyczynić s ię do występowania minimum czasu relaksa¬ 
cj i spin-siatka T.. w temperaturze około 480 K, dużo wyższej niż 
to j es t obserwowane doświadczalnie / w pobliżu temperatury topnie¬ 
nia / , flfożna sądzić, że obserwowane efekty takie jak: zanikanie 
szerokiej składowej l i n i i MRJ, pojawienie się składowej sygnału 
indukcji swobodnej o czasie relaksacji T^ zbliżonym do czasu 
relaksacji T̂  oraz minimum czasu relaksacji T̂  w pobliżu terrpera-
tury topnienia są przejawem zanikania struktury krystalicznej poli¬ 
meru i występowania ruchów translacyjnych. 

Autorzy dziękują dr K.Jurdze za pomoc przy wykonywaniu pon.ia-
rów czasów relaksacji I*1Q . 
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DRUQIB MOMENTY LINII JHP W DIAMAGNETYCZNYOH I PARAMAGNETYCZNYCH 
PLUOROPEROWSKITACH TYPU » 

2.Pająk, I.Hajewska 
Zakład Radioapektroskopii instytutu Fizyki (JAM, Poznań 

Wśród licznych związków o strukturze perowskitu interesu¬ 
jącą grupę stanowią fluoroperowskity typu BH^HoF,. Związki za¬ 
wierające Jony Mh2*, Co2+, Zn2*, Mg 2 + i Fe2* należą do grupy 

Oj, 9+ 

przestrzennej Pm3m, natomiast związki zawierające jony Cu , Gr , 
0d2+ i Hi 2 + na skutek deformacji spowodowanej efektem Johna-Tel-
ler»f prowadzącej do skrócenia stałej sieciowej c, krystalizują 
w układzie tetragonalnym i grupie przestrzennej P4/mmm /I/. 

Dotychczas opublikowano wiele prac dotyczących badań wyko¬ 
nanych metodą magnetycznego rezonansu jąder F19 /2,3,4/tRb 7 /5/t 
Ou /6/ we fluoroperowskitach typu AMeP,, gdzie A«K, Rb, Tl, Os, 
a Ut« jony metali przejściowych. Natomiast nieznane są w lite¬ 
raturze badania jądrowego rezonansu paramagnetycznego fluorope-
rowskitów zawierających grupę Ha\+. Związki te wydają się byó 
bardzo interesującym przedmiotem tego rodzaju badań ze względu 
na łatwość obserwacji rezonansu jąder H1 oraz P19 przy jednoczes¬ 
nej możliwości modyfikacji własności paramagnetycznych i diama-
gnetycznych powodującej zmiany charakteru oddziaływań między 
grupą NH/*\ a jonem dwuwartościowego metalu. Podstawianie jonów 
odpowiednioh metali umożliwiają ich zbliżone wartości promieni 
Jonowyoh przedstawione w tabeli I* 

Celem podjętych badań fluoroperowskitów typu NHJfeF^ me¬ 
todą pomiaru drugioh momentów linii magnetycznego rezonansu ją-
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drowego była analiza charakteru oddziaływań protonów grupy amo¬ 
nowej z diamagnetycznymi lub paramagnetycznymi jonami central¬ 
nymi. 

Struktura komórki elementarnej badanych związków przedsta¬ 
wia rys.1, a tabela I zawiera podstawowe dane strukturalne doty¬ 
czące tych substancji. 

Rya.1. Struktura komórki elementarnej 
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Tabela I. Bane strukturalne badanych związków. 
65 



Syntezę badanych materiałów wykonano korzystając z meto¬ 
dy podanej przez Haendlera /7/. Polega ona na szybkim mieszaniu 
w polietylenowym naczyniu nasyconego metanolowego roztworu flu¬ 
orku amonu z metanolowym roztworem bromku metalu* Strącający 
się kompleks HH4MeF- kilkakrotnie płófcano w metanolu i po wysu¬ 
szeniu i odgazowaniu zatapiano w probówce. 

Pomiary zależności temperaturowej drugich momentów linii 
JRP dla protonów wykonano korzystając z widm zarejestrowanych 
na spektrometrze RYa 2301 pracującym przy częstości 40,48 MHz* 
Otrzymane wyniki doświadczalne przedstawiono na rysunkach 2,3 i 4* 

• NH„MnF, 
5 0 J . « N 
ao*. 

40 
w k * x xx x x 

-160 » a o -ao 'Ho o MO so a o ><5oTf*c} 
Bys»2. Zależność drugiego momentu l i n i i NH.MaF, i Ni 
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Bys.3. Zależność drugiego momentu linii KH.CoP. i NH.ZnF3 od temperatury. 
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Ryo.4. Zależność drugiego momentu linii BILCuP. i HH.CdF, 
od temperatury. 

Jak widać z rysunku 2 drugi moment linii HBLMgP, niewiele się 
zmienia w całym badanym zakresie temperatur. Od -16O°C do -60°C 
ma on stałą wartość ok. 8 Ga , a w zakresie od -60°O do -20°G 
wartość ta spada do 5,5 Ge i nie ulega Już zmianie do +170 C. 
Natomiast dla paramagnetycznego związku HH.MnP, /rys.2/ obser-

4 3 
wuje się monotoniczny spadek drugiego momentu od wartości 54,7 
6s zarejestrowanej w temperaturze -196°C do wartości 12,5 Gs 
w temperaturze +27°C. Dalszy wzrost temperatury nie wpływa na 
zmianę drugiego momentu. 

Zbliżona sytuacja występuje w przypadku KH.OoF^ /rys.3/. 
Zaobserwowana w temperaturze -16O°C wartość drugiego momentu 

2 
wynosząca 37,2 Gs zmniejsza się również monotonicznie do 7,7 
Gs w temperaturze +17O°C. Dla podobnego pod względem wielkość di 
promienia jonowego diamagnetycznego związku NH.ZnP-j /rys.3/ tem 
poraturowa zależność drugiego momentu jest także bardzo wyrażma. 
Znaczne zmiany wartości drugiego momentu /od 37,5 Os do 7,5 
Gs / obserwuje się w zakresie temperatur od -150°C do -30°. 
Powyżej tej temperatury wartość drugiego momentu pozostaje be*x 
zmian. 



Natomiast w pseudokubicznycb HH^CuP, i BH^CdP. /rys.4/ 
zaznaczają się tylko nieznaczne zmiany drugich momentów od war¬ 
tości 29,5 Gs2 w temperaturze -16O°C do 12,4 Os w temperaturze 
+170°C dla NH.CuF-, a jeszcze ałabsze dla MH.CdF-j od wartości 
9,1 Gs w temperaturze -145°C do 4,2 Gs w temperaturze +195°C. 

Ponadto zmierzono w temperaturze pokojowej drugie momenty 
linii JRP Paramagnetycznych związków MH^HnP, i HH^CuPo w innym 
polu Ho rejestrując widma przy częstości 28 MHz na spektrometrze 
skonstruowanym w Zakładzie Radiospektroskopii I? DAM. Wyniki tych 
pomiarów zamieszczono w tabeli II* 

W celu przeprowadzenia analizy oddziaływań diamagnetycz-
nych i paramagnetycznych dokonano porównania wartości doświad¬ 
czalnych z obliczonymi teoretycznie. Drugie momenty linii JEP 
dla substancji zawierających jony paramagnetyczne można obli-
czyć jako sumy wkładu wnoszonego przez wszystkie oddziaływują¬ 
ce ze sobą spiny jądrowe, oraz wkładu wynikającego z oddziały¬ 
wania momentów magnetycznych jonów paramagnetycznych z rezonu-
jącymi spinami jądrowymit 

M m U d i a * U P**"* 
dia 

Wkład diamagnetyczny Mg w przypadku omawianych związ¬ 
ków wynika z oddziaływania dipolowego między protonami grup 
NIL* oraz z oddziaływania tych protonów ze spinami jądrowymi 
atomów fluoru, azotu i metalu, tzn.$ 

Wartości drugiego momentu linii JRP w badanym zakresie tempera¬ 
tur, a w szczególności powyżej temperatury pokojowej wskazują 



na występowanie szybkiej reorientacji grup amonowych. Pakt 
istnienia w temperaturze pokojowej izotropowej reorientacji 

H—H 
grup HHi pozwala pominąć w obliczeniach człon Mg uśrednio¬ 
ny do zera wkład wewnątrzjonowy, a wkład międzyjonowy obliczy* 
biorąc za ri1 odległość między środkami ciężkości jonów NH^+ 

i mnożąc wynik przez ilość protonów w grupie. Dla próbki poli-
krystalioznej: 

M / " * - 3/5 «2*2 I /I+1/HĄ"1 Z. *jk~6» 

-X - 4/15 ^ E. 
gdzie X • F,N,Me; H4 - liczba nierćwnoważnych pod względem 
położenia jonów MH/1" w komórce elementarnej; HQ - liczba pro 
tonów w jednym jonie. 

Wartości wkładów Mg d i a obliczonych dla poszczególnych 
związków oraz zmierzone w temperaturze pokojowej w różnych 
polach H wartości drugich momentów Mg podano w tabeli II. 

H -
H -
H -
H -

p 
H 
N 
Me 

lOHHt 
nv. 

o. 

H 

003 

.73 
-1233 
7 
8, 
3. 
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0. 

5. 
003 

S3 
42.35 
7. 
9. 
3. 

03 
Si 
67 

8.H5 
I5.6Z 
7.16 

II.&8 
3.43 

i. 
1. 
o. 
0. 

5 
ć 

105" 
003 
030 

84 
».2H 

w " if i ' i ™ j 

0.004 
0.0O3 

5.69 
5.73 

5.57 

Z.QS^ 

0002. 
0.02.4 

3.57 
11.24 
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*'Ze względu na brak dokładnych danych o położeniach poszcze¬ 
gólnych jonów w komórce elementarnej zawierającej cztery mo¬ 
lekuły HH,CuF, wkład U. obliczono korzystając ze znajomoś¬ 
ci drugiego momentu w dwóch różnych polach HQ i związanej 
z tym zależności: 

Ji » J ^ A . . A.Ho , stąd 

Wyniki obliczeń przedstawionych w tabeli II są w pełni zgodne 
z eksperymentalnymi wartościami drugich momentów, wynoszącymi 
dla KH^MgP^ - 5,7 Gs2, dla HH4Zn?3 - 6,2 Gs2 i dla HH40dP3 -
4,2 Gs . Zależność temperaturową drugiego momentu linii należy 
tłumaczyć przejściem reorientacyjnym grupy HH<+ /9,10/. 

Wkład paramagnetyczny M2
ł>ara określony przez odjęcie ob¬ 

liczonego diamagnetycznego Mp od zmierzonej wartości całko¬ 
witego drugiego momentu M2 /tabela 11/ może r/ynikać z : 
** 2l^2i§^2^i4_di£2ł222£^ mifdzy spinami jąder rezonujących 
i spinami jonów paramagnetycznych /zależą one od odległości 
między spinami, od wartości momentów magnetycznych jonów pa¬ 
ramagnetycznych i ich rozkładu przestrzennego/; 

* 2^^5isl22SŚ_S§^2yfei§ł22£l3 między spinem jądra rezonującego, 
a jego powłoką elektronową, spolaryzowaną przez powłoki ele¬ 
ktronowe dostatecznie bliskich jonów paramagnetycznych; 

~ 2^Si§SJffiS^-.2JSi5S2 między jonami paramagnetycznymi - powodu¬ 
jącymi zwężenie linii rezonansowej; 

- znacznego skrócenia jądrowego czasu relaksacji spin-siatka T^} 
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- efektów dsmagnetyzacyjnych związanych z kształtem ziaren 
krystalicznych, co można zapisaó jako sumęt 

W pracy dotyczącej drugiego momentu linii JHP w» 
Kroon /8/ stwierdził, że głównym 

poszerzenia paramagnetycznego są oddziaływania dipolową, a IŁ® 
występuje anizotropia przestrzennego rozkładu jonów paaswscgna--
tycznych, i efekty demagnetyzacyjne jeżeli kształt 
lnych ziaren krystalicznych nie jest sferyczny. Według 

2 

gdzie A "i ~ t0 ]c4t między r.^, a kierunkiem pola Ho.. 
Ponieważ w rozważanych związkach otoczenie jonów NH^przes: Jjon? 
paramagnetyczne ma symetrie kubiczną to: co*"A* 1/3 stąd 
3cosŁA;' -1«O i M2

I>ara p » 0. Zatem w badaniach protonome-
go rezonansu magnetycznego człon pochodzący od anizotropii, 
zniknie. Nie ma natomiast podstaw do pominięcia członu wywoła¬ 
nego efektami demagnetyzacyjnymi* 

Oddziaływania nadsubtelne we fluooroperowskitach typu 
. były wielokrotnie badane jako efekt polaryzacji powłok 

elektronowych jąder P1y /3(4/ czy też Rb ' /5/ przez powłoki 
jonów Me. Drugi moment pochodzący od oddziaływań nadsubtelnyoh 
można obliczyć na podstawie weoru /3/ J 

M 2
0 N S - nQ2*"2 1 S /S+1/ , 

gdzie stała Q - stała oddziaływania nadsubtelnego, istnieje 
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jednak w literaturze pewna niezgodność co do obliczenia tej 
części drugiego momentu /rozbieżność wyników badań KŁlnP, uzys¬ 
kanych przez R.Shulmana i V.Jaccarino /2/ i przez J.Gulley'a i in. 
/3/ /* Fakt ten oraz nieznajomość stałych oddziaływania nadsub¬ 
telnego utrudnia w chwili obecnej dokonanie obliczeń dla fluoro-
perowskitów typu HH.HeF, wartości K 2

0 N S. 
Istnienie oddziaływań wymiany wymaga dużej koncentracji 

jonów paramagnetycznych i niewielkich między nimi odległości, 
ponieważ siły wymiany są siłami krótkiego zasięgu. Ich występo¬ 
wanie objawia się w zmniejszeniu wartości efektywnego momentu 
magnetycznego i z tego powodu obserwowana linia rezonansowa 
doznaje zwężenia* 

Szybkie przekazywanie energii z układu spinów jądrowych 
do .sieci /bardzo krótkie czasy relaksacji spin-siatka T.,/ skra¬ 
ca czas życia spinów określonych stanach energetycznych co pro¬ 
wadzić może do dodatkowego poszerzenia linii. ff badanych fluo-
roperowskitaoh czasy relaksacji jądrowej są rzędu milisekund 

- /dla BH>CoP, T.*2 ma/ i nie zależą od temperatury. V/obce tego 
czas relaksacji T1 jako czynnik poszerzający linię można w przy¬ 
padku rozważanych substancji zaniedbać. 

Spośród wyżej wymienionych czynników mających istotny 
wpływ na obserwowaną szerokość linii JRP pozostaną zatem: 
oddziaływania nadsubtelne, oddziaływania wymienne i efekty de-
magnetyzacyjne. 
Bzeprołatona analiza kształtu linii wykazuje, fee krzywe rezonan-
sowe paramagnetycznych związków są typu Lorentza / ^\ • 3,31 
dla MH4Mn?3, 3,77 dla MH4CoP3 i 4,& dla NH4Cupy co świadozy 
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o istnieniu oddziaływań wymiany* Obliczona na podstawie znajo¬ 
mości temperatury Neela częstość" wymiany wynosi dla HH^CoF, 
coe - 11,16* 10 1 2S" 1 /TJJ-124,5 K/t a dla HH4MnP3 co£ a 

2 -10,95* 1012s"1 

Praca została wykonana w ramach problemu MR.I.-4. 
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BADANIA DRUGIEGO MOMENTU UNII JRP W ROZTWORACH STAŁYCH 
FLUOROPEROWSKITÓW N H ^ ^ M g ^ P - j 

Z.Pająk, J.Kapturczak, H.J.Oaten 
Zakład Radiospektroskopii instytutu Fizyki UAM, Poznań 

Pluorek magnezowo-amonowy NH.MgF,, jak również fluorek 
kobaltawo-amonowy NH.CoF. należą do związków o regularnej struk¬ 
turze perowskitu krystalizujących w grupie przestrzennej Ba3a 
o stałych sieciowych wynoszących odpowiednio 4,070 2, oraz 
4,132£[1]. Pluorek kobaltawo-amonowy jest w temperaturze poko¬ 
jowej paramagnetykiem, a poniżej temperatury TK»124,5 K [23 
wykazuje uporządkowanie antyferromagnetyczae. Związek ten two¬ 
rzy z diamagnetycznym fluorkiem magnezowo-amonowym izostruktu-
raine kryształy mieszane* Celem podjętych badań drugiego momen¬ 
tu linii jądrowego rezonansu paramagnetycznego /JRP/ było poz¬ 
nanie mechanizmów oddziaływań spinów jądrowych i elektronowych ! i 
w fazie magnetycznie uporządkowanej i nieuporządkowanej roztwo¬ 
rów stałych fluoroperowskitów NH.Co Mg P . 1 

Syntezę badanych związków przeprowadzono metodą zapropo¬ 
nowaną przez Haendlera, Johnsona i Crocketa C 3 3 • Substancjami 
wyjaoiowymi były dobrane w odpowiednich ilościach roztwory 
bromku magnezu i bromku kobaltu oraz fluorku amonu w metanolu. 
Widma protonowego rezonansu magnetycznego polikrystalicznych 
prdbr'c M*4CoJlllS1..x*3 rejestrowano w temperaturach 300 K i 77 K 
przy użyciu spektrometru RZa 2301 pracującego przy częstości ' 
40,48 MHz. 
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Wyniki pomiarów drugiego momentu linii rezonansowej 
w temperaturze 300 K przedstawiono na rya.1 w funkcji koncentra¬ 
cji jonów Co""". 
Drugi moment zmienia sie od wartości 5,9 Gs dla czystego fluor¬ 
ku magnezowo-amonowego do wartości 13,3 Os2 dla czystego fluor¬ 
ku kobaltawo-amonowego. Cechą charakterystyczną obserwowanego 
przebiegu jest wystąpienie maksimum wartości drugiego momentu. 

Wartość drugiego momentu linii rezonansowej diamagnetycz-
nego związku określona jest wyłącznie przez oddziaływania między 
spinami jądrowymi i są to w zasadzie oddziaływania dipolowe. 
W przypadku związku paramagnetycznego uwzględnić należy ponad¬ 
to oddziaływania spinów jądrowych z jonami paramagnetycznymi. 
Zastępowanie jonów paramagnetycznych w krysztale jonami diama-
gnetycznymi wprowadza istotne z punktu widzenia tych oddziały¬ 
wań zakłócenie symetrii układu. Zależność paramagnetycznego 
wkładu do drugiego momentu linii rezonansowej polikrystalicznego 
związku od koncentracji x jonów paramagnetycznych można wg Kroone 
C4] określić jakoś 

A ( *-%2> + Bx2 /I/ 

Współczynnik B równy U ^ * 7 * dla x*1 zależy od charakteru oddzia¬ 
ływań spinów jądrowych z jonami paramagnetycznymi, a współczyn¬ 
nik A jeat określony wzoremi 

gdzie r. jest odległością k-tego .jonu paramagnetycznego od 
rezonującego jądra, a £ • *ffi<-|-fl" J«flt efektywnym momentem 
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Ry«.1. Drugi nooMiit linii JRF polikx'yst&llosxMgo układu 
*H4Cox**1-x*3 * *«BP*r»tl«*<' 300 K 
I - Modi»t II - A/x+x2/, III - Bx2, IV -
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magnetycznym jonów paramagnetycznych, który w warunkach przepro¬ 
wadzonego eksperymentu /T»300 K, vQ * 40,48 MHz/ dla jonów 
kobaltu / <uv* 4»3 <uB / J«at równyt 

£ • 1,236*1O22 erg Os"1. 
Wykorzystanie wzoru /1/ do wykonania teoretycznych obliczeń za-
leżnośoi drugiego momentu od koncentracji Jonów paramagnetycz¬ 
nych wymaga uwzględnienia faktu, iż związki typu HH^Co^g^^P. 
poniżej określonych temperatur wykazują antyferromagnetyczne 
uporządkowanie* Stąd wzór wyrażający wartość efektywnego momen¬ 
tu magnetycznego jonów paramagnetycznych przyjmuje postać 

d 9 J temperatury Curie . IVriper • tr.r-. 
Curie fluorku kobaltawo-aaonowego, wyznaczona z pomiarów tem¬ 
peraturo v.ej zależności podatności magnetycznej wynosi e—280 K. 
W przypadku kryształów mieszanych temperatura ta zależeć będzie 
od koncentracji jonów Co** £4,5]: 

9 ixł m x 9 /1/ /3/ 
gdzie 9/1/ odnosi eie do czystego fluorku kobaltawo-amonowego. 
Po uwzględnieniu tych poprawek wzór /1/ przybiera postaćt 

+ 8(1-

Przy obliczaniu wartości 2 r^ we wzorze /2/ przyjęto, iż 
stałe sieciowe badanych kryształów mieszanych są liniową funk-
oją koncentracji C6,73. Celem obliozenia całkowitej wartości 
drugiego momentu linii rezonansowej badanyoh związków dla okres- i 
lonej konoentraoji x należy obliczoną zgodnie ze wzorem /4/ i 

6T | 



wartość M 2
p a r a powiększyć o wkład M 2

d i a wynikający z oddsiały-
wań między spinami jądrowymi. Wkład tan obliczono ze wzoru 
Van Vlecka [83 uwzględniając izotropową rotację grup amonowych. 
0 występowaniu izotropowej rotacji tych grup świadczy wynik po¬ 
miaru drugiego momentu linii rezonansowej diamagnetycznego 
HH4MgF. /M2

exp- 5,9 Ga2/. W obliczeniach pominięto oddziaływa-
25 

nia protonów z magnetycznymi jądrami *l£g z uwagi na ich nie¬ 
wielką abundancję /10 U - Teoretycznie obliczony przebieg za¬ 
leżności M2/x/ badanych związków zaznaczono na rys.1 linią 
ciągłą, a linie przerywane odpowiadają poszczególnym wkładom 
do drugiego momentu. 

Zgodność przeprowadzonych obliczeń z wynikami pomiarów 
potwierdza zatem koncepcję Kroona dotyczącą charakteru oddzia¬ 
ływań spinów elektronowych i jądrowych w układzie magnetycznie 
nieuporządkowanym. 

Na rye.2 przedstawiono wyniki pomiarów drugiego momentu 
wykonanych w temperaturze 77 K, a więc poniżej temperatury ma¬ 
gnetycznego przejścia fazowego. Jak widać z rysunku, zależność 
drugiego momentu od koncentracji jonów Co++ ma charakter linio¬ 
wy. Przedstawione wyżej obliczenia paramagnetycznego wkładu do 
drugiego momentu,odpowiadające stanowi nieuporządkowanemu spinom 
elektronowych w temperaturze pokojowej,nie mogą być stosowane 
dla temperatury 77 K bez uwzględnienia zjawisk związanych 
z występowaniem magnetycznego uporządkowania spinów elektrono¬ 
wy on, to jest kolektywnych wzbudzeń spinowych, które prowadzą 
do pośredniego oddziaływania spinów jądrowych /oddziaływania 
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Ry«*2. Drugi noffl«nt linii JRP polikrystalicznego układu 
w temp«ratur«e 77 K. 
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Suhla-lakamury/. stanowią one jedną z głównych przyczyn posze¬ 
rzania linii rezonansowej w kryształach magnetycznie uporządko¬ 
wanych, wykonane praea Kakamure £93 obliczenia pośredniego od¬ 
działywania spinów jądrowych poprzez wymianę fal spinowych 
dla antyferronagnetyka prowadzą do następującego wzoru na śred¬ 
nią szerokość połówkową linii Jądrowego rezonansu CiOlt 

tu 

gdzie Hg jest polem wymiany, a f ( elektronowym współczynni¬ 
kiem magnetogirycznyaw Uwzględniając związek między polem wymia¬ 
ny Hg, a stałą oddziaływania wymiany cot w przybliżeniu Z 
najbliższych sąsiadów 

otrzymujemy: 

[łW^W n, 
Zakładając izotropowy rozkład jonów Co++ w badanych związkach 
można przyjąć, iż Z -̂  x, stąd również 

Mg ~ x /8/ 

Tak wifo powyższa dyskusja objaśnia znalezioną doświad¬ 
czalnie liniową zależność ]t2 od koncentracji jonów Co** i wska¬ 
zuje, te istotna poszerzenie linii JRP w fazie magnetycznie 
uporządkowanej jest wynikiem oddziaływań Suhla-Nakamury. 
TO 
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BADANIE DYNAfclKI MOLEKULARNEJ POLIKRYSTALICZNEGO TI0K0C2NIKA 
METODĄ KKR POD CIŚNIENIEM HYDROSTATYCZNYM 

JAN KLIMOWSKI 
PRACOWNIA FIZYKI WYSOKICH CIŚNIEŃ, INSTYTUTU FIZYKI UNIWERSYTETU 
im. A.MICKIEWICZA, POZNAŃ. 

Tiomocznik jest kryształem molekularnym, którego strukturę 
badali między innymi metodą dyfrakcji promieni X V/yckoff i Corey 
[1] , Zwonkowa i Taszpułatow [2] , Kuncher i Truter [3]» Goldsmith 
i White 14] oraz Truter [5] • Metodą dyfrakcji elektronowej ba¬ 
dali Dvoryankin i Vainshtein [6], natomiast metoda, neutronową 
badali Elcombe i Taylor [7]. 
V pracy [1] stwierdzono, że w temperaturze pokojowej tiomocznik 
posiada grupę przestrzenną rombową Dl£ Z czterema molekułami 
w komórce elementarnej. W krysztale molekuły układają się w dwóch ; 
warstwach, które leżą w płaszczyznach odległych względem siebie 
1/4 c oraz 3/4 c. Molekuły wzdłuż osi c są symetrycznie równe j 
dzięki istnieniu osi śrubowej 2.,. j 

1 j 
Z prowadzonych badań przez Bridgmana [8] wynika, że w tempera-
turze pokojowej przy ciśnieniu hydrostatycznym 35^0 kG/cm wystę-
: p\jje przejście polimorficzne I - II ze skokiem objętości AV/V=2SC 
Współczynnik rozszerzalności cieplnej i rozszerzalności objętościo- >• 
wej monokryształu tiomocznika wyznaczyli Jakubowski i Rohleder I 
[9]» Wyznaczenie liniowej ściśliwości tiomocznika fazy I /niskie¬ 
go ciśnienia/ jak również badanie struktury fazy II /wysokiego 
ciśnienia/ metodą rentgenograficzną przy wysokim ciśnieniu hydro-
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statycznym były zbadane przez Kabalkinę [10] . . 
W pracy poniższej metodą NMR badano, wpływ ciśnienia hydrosta¬ 

tycznego do 5 kbar na dynamikę molekularną polikrystaliczne^o 
tiomocznika w temperaturach 285 K i 299 K. Ciśnienie hydrosta¬ 
tyczne otrzymano w komorze wysokociśnieniowej przedstawionej na 
rys.1 przy pomocy kompresora gazowego IF.PAN -012. 

Rys.1. Komora wysokociśnie¬ 
niowa . 

Itdopływ gazowego helu z kom¬ 
presora wysokociśnieniowego 
/kapilara z berylobrazu/, 
2-wpływ ogrzanego powietrza 

/przy podwyższaniu temperatury/ 
lub par azotu /przy ochładza¬ 
n iu / , 

3-korpus komory wysokocisnie-" 
niowej z berylobrązu, 
4-termostat z teflonu, 
5-cewka autodyny, 
6-badana próbka, 
7-stożek izolacyjny, 
8-uszczelnienie przepustu, 
9-korpus przepustu, 

10-złącze termppary miedź-konstantan, 11-nabiegunniki elektroma-
gnesu, 12-wyprowadzanie elektryczne od cewki i tennopary, 
13-dopływ ogrzanego powietrza lub par azotu* 
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NMR obserwowano na protonach przy* częstotliwości 18 MHz stosując 
spektrometr do badania szerokich linii pod ciśnieniem hydorsta-
tycznym. Ciśnienie hydrostatyczne na próbkę tiomocznika było 
przekazywane przy pomocy helu w postaci gazu. 
W omawianej pracy badano zależność drugiego momentu linii NMR 

poiikrystalicznego tiomocznika w temperaturach 285 K i 299 K od 
ciśnienia hydrostatycznego co przedstawiono na rys.2. 

°t 5 
5- Ikbor] 

Rys.2. Zależność drugiego momentu linii NMR polikrystalicznego 
tiomocznika od ciśnienia hydrostatycznego w temperaturach: 
o - 285 K, + - 299 K. 

Zaobserwowano przy temperaturze 285 K, że wartość drugiego momentu 
linii NMR zmienia się liniowo od 9»S Gs przy ciśnieniu atroosfe"ry-
cznym do 14,5 Gs przy ciśnieniu 3600 bar. Następnie występuje 
skok drugiego momentu linii do wartości 16 Gs , która to wartość 
utrzymuje się do ciśnienia 4600 bar. Wyżej omawiany skok drugie-
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go momentu odpowiada ciśnieniu przy którym Bridgnana li 
wał przejście polimorficzne w tiomoczniku, jak rtowniiaeż vcisnienie 
przy którym Kabalkina [10] stwierdziła zmianę stnuktwry .-aranokryszta-
łu tiomocznika. 
W temperaturze 299 K wartość drugiego momentu l i m i l f3MR-polikry-
stalicznego tiomocznika zmienia się od 8,6 Gs pirzy ciśnieniu 
atmosferycznym do 9*5 Gs2 przy ciśnieniu 3880 ban. Następnie 
występuje skok drugiego momentu do wartości 14,8 (Gs , wartość 
ta utrzymuje s ię do ciśnienia 4600 bar. 
Można więc stwierdzić, że zmiana temperatury z 2B3 X na 299 K 
powoduje przesunięcie przejścia polimorficznego w .poliłtrystaiłA-
cznym tiomoczniku z ciśnienia 3600 bar do 3800 baar. Przesunięcie 
powyższe j e s t w dobrej zgodności z poprzednimi badlaniami Bridgma-
na [8j . Z przeprowadzonych badali wynika, że do prstejscia polimorfi-
cznego drugi moment l i n i i NMR tiomocznika wzrasta proporcjonalnie 
do przykładanego ciśnienia hydrostatycznego. Jednaikże zmiany t e 
zależą od temperatury w której przeprowadzamy dośwaiadczenie. 

Wpływ ciśnienia na wartość drugiego momentu l i m i i MKR pol i -
krystalicznego tiomocznika próbowano tłumaczyć zmisaną oddziaływa¬ 
nia międzymolekularnego protonów. W obliczeniach uwzględniono 
również ściśliwość oraz rozszerzalność cieplna s i e c i , opierając 
s ię na pracach [9» 10] . Jednakże uzyskane zmiany c&rugiegc aomeńtu 
l i n i i NMR okazały s ię za małe dla wyjaśnienia danydh doświadcza¬ 
lnych. Dlatego też musiano uwzględnić również dynamrikę, Molekularną 
tiomocznika. 
Jak wiadomo, przy'ruchu grup atomów zmniejszenie drrugiego momentu 
Akreśla s ię czynnikiem 
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k = j 

gdzie: y - Jest kątem między osią rotacji i wektorem proton-pro-
ton. Z badań wynika, ze zmniejszenie drugiego momentu linii, przy 
ciśnieniu atmosferycznym, w temperaturze 299 K, w porównaniu do 
struktury sztywnej tiomocznika, obliczonej na podstawie badań 
17} odpowiada kąt y • 30°. Taki kąt jest realny tylko wtedy, 
gdy molekuła tiomocznika wykonuje ruch względem osi S = C . 
Z wyników doświadczalnych obliczono zmiany tego kąta, wywołane 
zmianą ciśnienia w temperaturach 299 K i 285 K / Tabela I /. 

TABELA I . 

Temperatura IK3 

299 
299 
285 
285 

Ciśnienie [bar] 

atmosferyczne 
3000 

atmosferyczne 
3000 

Kąt [deg] 

29°50% 
28° 
28° 
19°40* 

Zmiany kąta jf pomiędzy osią rotacj i C • S tiomocznika i wekto¬ 

rem p:rotón-proton w temperaturach 299 K i 285 K od c iśnienia 

hydro staty cznego• 

Jak wynika z przeprowadzonych badań w t e j pracy, obniżenie tempe¬ 

ratury, jak również podwyższenie c iśnienia powoduje zmniejszenie 

kąta #" między os;Lą rotacj i tiomocznika S « C i wektorem proton-
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BADANIE CZTEROWODNEGO WINIANU SODOWO - POTASOWEGO METODA JRP 

W 205 K i 273 K 

KRYSTYNA HOŁDERNA-MATUSZKIEWICZ, MACIEJ PARLINSKI 

PRACOWNIA FIZYKI WYSOKICH CIŚNIEŃ, INSTYTUTU FIZYKI UAM, POZNAŃ. 

Czterowodny winian sodowo-potasowy badany był metodą p r o t o -
n 

nowego rezonansu paramagnetycznego przez Loscnego / 1/ , El Saf fa ra 

/ 2 / , Blinca / 3 / i K a t o / V . Na podstawie wyznaczonych z a l e ż n o ś c i 

drugiego momentu i rozszczepienia l i n i i JRP od orientacj i kryszta¬ 
łu w polu magnetycznym, okreś l i l i orientację wektorów proton-pro-
ton w wodach krystalizacyjnych w temperaturze pokojowej. Badania 
Mitami /5/prowadzone metodą dyfrakcji neutronów wykazywały, że 
struktura fazy ferroelektrycznej zawiera dwie podsieci, oznaczone 
symbolami A i B. O ich is tnieniu świadczy również obserwacja roz¬ 
szczepienia sygnału JRK na jądrach sodu / 6 , 7 , 8 / i deu t e ru /9 / f 

oraz zmiana czasu relaksacji T p̂ w funkcji temperatury /10/* 

Blinc przeprowadził badania zmiany wartości drugiego 
momentu l i u i i od temperatury, dla zorientowanej próbki monokrysta-
l icznej . Stwierdził wzrost wartości drugiego momentu l i n i i przy 
przejściu ż fazy ferro do para lub antyferroelektrycznej /12 / . 
W obszarze temperaturowym tego przejścia, zaobserwował również 
wzrost wartości czasu relaksacji spin-sieć T../11/ i T... / i o / , 
który interpretował ruchem typu 180° przeskoków wód krystal izacyj-
nych, wokół ich podwójnej osi symetrii, 

W niniejszej pracy wykonano badania zależności drugiego 
momentu l i n i i JRP od orientacji kryształu sol i Seignette*a w pelu 
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magnetycznym w stanie ferroelektrycznym /273 K/ i para lub ar.ty-
ferroelektrycznym /205 K/ /12/, oraz przedstawiono proponowany 
model struktury w fazie niskotemperaturowej. Do badań stosowano 
próbki wycięte odpowiednio wzdłuż osi fioo] ,[ciOj i [OOi] . 
Miały kształt walca /uwzględniającego krawędź kryształu/, o dłu¬ 
gości 15nan i średnicy 5mm. Umieszczono je w cewce generatora 
antodynowego spektrometru JRP do badania szerokich linii 13, . 
Błąd popełniony przy wycinaniu i orientowaniu jej w cewce w.es. 
szycuje się na - 10°. 

Na rys.1 przedstawiono uzyskane wyniki .doświadczalne 
drugiego momentu linii JRP od orientacji kryształu soli Seignet-e 
w polu magnetycznym w temperaturze 273 K. Obliczono wartość dru¬ 
giego momentu linii wg wzoru van Vlecka .' 14;: 

gdzie: ̂  ilość protonów w jednostce objętości,^- długość wekto¬ 
ra p-p» <̂v - kąt wysokościowy,^ - kąt azymutalny najv;iększe;ro 
rozszczepienia określonego wektora p-p» '-*•" - kąt między v/yróż-
nioną osią krystalograficzną a kierunkiem stałego pola magnety¬ 
cznego. W powyższych obliczeniach korzystano z badań Mitami i 5 ,', 
który wyznaczył strukturę krystalograficzną soli Seirnette'a 
metodą dyfrakcji neutronów. Uzyskane w ten sposób wyniki teorety¬ 
czne przedstawiono na rys.1 ; na którym krzywa 1 przedstawia 
wewnątrzmolekularny wkład do drugiego momentu, pochodzący od 
oddziaływań p-p w wodach krystalizacyjnych, krzywa 2 - całkowity 
drugi moment, przy przyjęciu sztywnej sieci krystalicznej. Ale 
tak wyznaczone wartości drugiego momentu /krzywa 2 na rys.1/ są 
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-^s .1 . Zależność drugiego mo¬ 
mentu l i n i i JRP od orientacji 
kryształu w polu magnetycznym 
w 273 K,przy uwzględnieniu: 
1-wartość wkładu do drugiego 
momentu póchodzącepod oddziały¬ 
wań p-p w wodach krystalizacyjnych, 
2-wartość całkowitego drugiego 
momentu, obliczone na podstawie 
sztywnej struktury krystaliza-

cyjn*j, wy znaczonej w 273 K, przez Mitame, 5 , 3-wartość drugiego 

0 »r 60* 120* 
f [ 1010), H () In F»on» 10011 

momentu obliczone ze struktury wyznaczonej przez Mitami/5/»przy 
uwzględnieniu 180° przeskoków wód krystalizacyjnych, 4-doświadcza-
lne otrzymane wartości drugiego momentu, 5-błąd popełniony przy 
obliczaniu teoretycznej wartości drugiego momentu, pochodzący od 
różnij o - 10° orientacji próbki. 
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większe od otrzymanych doświadczalnie /punkty U na r y s . t / . 
W teoretycznych obliczeniach uwzględniono również ruch wód ż.rysta-
lizacyjnych, które wykonują 180° przeskoki wokół swej dwukrotnej 
osi symetrii. Ten typ ruci:u sugerował Blinc / 11/ i Trontejl , 16.' 
na podstawie badań czasów relaksacji w sol i Seignette 'a. 
Wartość drugiego momentu obliczamy wtedy na podstawie zależności 
podanej przez Pedersena /17/ t 

i , R, - długość wektora p-p w wodach krystalizacy/jnych, d - je»o 
kąt z polem magnetycznym, b^c-i - czynnik określający oddziały wo¬ 
nie wektorów p-p wody z sąsiadami. Efektem tego ruchu j e s t dla 
so l i Seignette'a zmniejszenie wartości wkładu do drupiego momentu 
pochodzącego od oddziaływań p-p wód krystalizacyjnych z winianom. 
Wyniki obliczeń, przy powyższych założeniach przedstawiono na 
krzywej 3 na r y s . 1 . Jak wynika z zestawionych danych do~;;iaćcza~ 
lnych i teoretycznych, model przedstawiony powyżej daje dobra 
zgodność. 

Natomiast w oadanich prowadzonych po przejściu do stanu 
para lub antyferroelektrycznego, któremu towarzyszy zmiana stru¬ 
ktury krystalicznej z rombowej, o symetrii P21, do jednos*ośne.i 
P2 1 2 1 2/18/ , uzyskano wzrost wartości druriepo morr.entu l i n i i w 
fazie niskotemperaturowej. Na krzywej 3 rys.2 i rys.3 przedsta¬ 
wiono otrzymaną doświadczalnie zależność drugiego momentu od 
orientacji kryształu w polu magnetycznym. 
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Rys.2. Zależność drugiego momentu 
l i n i i JRP od orientacj i kryształu 
sol i Seignette 'a, w 205 K, przy 
uwzględnieniu: 
1-wkładu pochodzącego od oddziały¬ 
wań p-p w wodach krystalizacyjnych 
typu A, 
2-wevmatrzmolekularnego wkładu 
pochodzącego od oddziaływań p-p 
w molekułach typu A so l i Seignetted, 
3-doświadczalne wartości drugiego 
momentu, uzyskane w 205 K, 

4 - błędy popełnione przy obliczaniu wartości drugiego momentu 
pochodzący od różne$ o * 10° orientacji próbki. 
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Rys.3» Zależność drugiego momentu 
linii JRP od orientacji kryształu 
Soli Seignette'a w 205 K, przy 
uwzględnieniu: 
1-wkładu pochodzącego od oddziały¬ 
wań p-p w wodach krystalizacyjnych 
typu B, 
2-*xładu v.rewnątrzoolekulamego do 

drugiego momentu, wyznaczonego przy przyjęciu struktury podsieci 
typu B, 
3-doświadczalne wartości, uzyskane w 205 K, 
4-błąd popełniony przy obliczaniu teoretycznej wartości drugiego 
momentu, pochodzący od różnej o - 10° orientacj i próbki. 
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Na powyższych rysunkach porównano wyniki doświadczalne z oblicze¬ 
niami teoretycznymi przy zastosowaniu wyników z prac Mazzi / 1 3 y , 
jak również przy uwzględnieniu struktury podane;} w pracy / 5l, 
Na rys.5 przedstawiono porównanie struktury molekuł czterowodnego 
winianu sodowo-potasowego typu A, B / 5/ i otrzymanej w 209 K fi8f. 

• • , ; 

1001! 

I 
k 

• t 

Rys.5. Porównanie.struktur molekuł w 209 K i 273 K otrzymanych 
z badań metodą dyfrakcji promieni X /18/ i neutronów /5/ . 
i - struktura molekuły w podsieci typu B w 273'K /5/, 
ii- struktura molekuły w podsieci typu A w 273 K <5> 
iii-struktura winianu i tlenów wód krystalizacyjnych w 209 K/18/. 

Z przeprowadzonych badali, jak również z wyników uzyskanych przez 
Blinca /3/ stwierdzono, że przejście z fazy ferro do para lub 
antyferroelektrycznej jest związane ze zmianą symetrii wyższą 
symetrię wykazuje1faza para lub antyferroelektryczna . Wniosek 
taki wyciągnięto na podstawie obserwowanej zmiany drugiego momen-
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tu l in i i JRP od orientacji krysztaiu w polu irc-nevjczir/r;., ^cho¬ 
dzącej na płaszczyźnie «,G01 ) porównanie rys.1 i rys.2 . '.; ru-i*-
niskotemperaturowej krzywa zależności drugiego r.c-er.tu oć ; r :c> 
tacji kryształu jest symetryczna względem osi [ e ie] i 'I_10C j , co 
jest bezpośrednio związane z wyższą symetria te j fazy, w odnie¬ 
sieniu do ferroelektrycznej. Dowodzi to, że w fazie para lub 
antyferroelektrycznej muszą występować jećnegc roczaju molekuły, 
tzn. np. A lub B. W celu rozstrzygnięcia, który ty- r.clokuł ••••'/-"•:''- — 
puje w tej fazie, przeprowadzone analizę wyników cccv.-iaccssJrvtrr 
i teoretycznych, przy zawożeniu struktury molekuł typu A, r i 
rys.2 i struktury molekuł typu B na rys.J. Z przeorcwaćzrjr.ych rr — 
ważań v^ciagamy wniosek, że struktura fasy niskctemrereturcv.c! 
jest bezpośrednio związana z istnieniem molekuł typu A. ~ twier¬ 
dzenie w fazie para lub anty ferro elektrycznej struktury iwlekui: 
typu A byłoby również zgodne z badaniami przeprowadzonymi prrr.r 
Trontejla /16 , który rozważał mechanizm zmiany czaccv; rsla^r;...-: -i 
od temperatury. 
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EKRANOWANIE JĄDER "°Na V KRYSZTAŁACH NaNOg 1 NaC103 
S. Sagnowski 

Zakład Radiospektroskopii Jądrowej, Instytut Fizyki Jądrowej 

Kraków 

Wstęp. 

W wyniku ekranowania Jąder przez elektrony pole magnetyczne 
H w miejscu wybranego jądra w s ieci krystalicznej różni s ię od 
przyłożonego z zewnątrz pola EQ zarówno wartością jak i kierun¬ 
kiem, iiatematycznie przedstawia s ię to zjawisko w sposób ogólny 
tensorem drugiego rzędu & , zwanym tensorem ekranowania: 

Według teorii Ramsey'a [f] na.ekranowanie składają się dwa 
przyczynki:diamagnetyczny i paramagnetyczny: 

A A 1 A 

c- m er • O" * ; 
i 

Przyczynek dlarcagnetyczny ĆT"1 pochodzi od,wywołanych polem E. 
diamagnetycznych prądów w powłokach elektronowych. Przeważający 
wkład mają tu elektrony powłok wewnętrznych; dlatego tez przyczy¬ 
nek diamagnetyczny mało zalety od otoczenia atomowego badanego 
jądra i z dobrym przybliżeniem przyjmuje s i ę ekranowanie diama-
gnetyczne jako izotropowe z wartościami zgodnymi z teorią Łamba 
CJQ dla swobodnych atomów czy jonów. 

: Przyczynek paramagnetyczny O*p wynika z polaryzacji, w polu fi0 , 
v niewygaszonych momentów magnetycznych, zdeformowanych przez 

oddziaływania w s i ec i krystalicznej powłok elektronowych. 
" W kryształach molekularnych oddziaływania prowadzące do powsta¬ 

wania wiązań walencyjnych odpowiedzialne są za deformację powłok 
; elektronowych, a co za tym Idzie, za pojawienie s i ę anisotropo-
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wego przyczynku paramagnetycznego ekranowania jąder. W kryszta¬ 
łach jonowych przyczyną deformacji powłok elektronowych jonów 
jednoatonowych mogą być trzy efekty: 
l) ciasne upakowanie w sieci krystalicznej prowadzące do wystą¬ 
pienia sił odpychania między powłokami elektronowymi blisko 
leżących jonów, 2) oddziaływania elektrostatyczne między elektro¬ 
nami powłok a lokalnymi polami elektrostatycznymi wytworzonymi 
przez sąsiednie jony, oraz 3) częściowa walencyjność wynikają¬ 
ca z transferu ładunku między jonami o różnych ładunkach. 
Badanie ekranowania jąder, a w. szczególności przyczynku para¬ 
magnetycznego pozwala więc uzyskać szereg informacji o struktu¬ 
rze elektronowej, oddziaływaniach oraz symetriach lokalnych 
w badanej sieci krystalicznej. 
V niniejszej pracy przedstawiam wyniki badań ekranowania jądra 

23 
sodu Na w jonowych kraształacb azotan! 1 chloranu sodowego. 

Metoda pomiaru 

Ponieważ jądro Na obdarzone jest spinem I » /2 na 
widmo magnetycznego rezonansu jądrowego ma wpływ, oprócz oddzia¬ 
ływań dipolowych magnetycznych 1 anizotropii ekranowania, również 
oddziaływanie kwadrupolowego momentu elektrycznego jądra z lokal¬ 
nym gradientem pola elektrycznego. Obserwujemy więc, dla mono¬ 
kryształu, widmo KRJ złożone z linii centralnej 1 dwóch sateli¬ 
tów. 
W doświadczeniu rejestruje się zależność położenia centralnej 
linii trypletu od kąta obrotu kryształu kolejno wokół trzech 
wzajemnie prostopadłych w polu E„ . Na zależność tę składają 
się dwa efekty: anizotropia oddziaływań kwadrupolowych oraz 
anizotropia ekranowania jądra 

A (i) 
Zgodnie z teorią widm liHJ opartą na dwóch pierwszych przybliże¬ 
niach rachunku zaburzeń zależności te można wyrazić przez skła¬ 
dowe tensorów oddziaływania kwadrupolowego oraz ekranowania. 
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Z kolei dopasowanie zależności (i) do wyników otrzymanych 
w doświadczeniu pozwala na pełne określenie tensorów oddziały¬ 
wań, a więc wyznaczenie ich kierunków oraz wartości głównych. 
V wielu przypadkach symetria lokalna w miejscu badanego jądra 
pozwala przewidzieć kierunki główne tensorów a także niejedno¬ 
krotnie redukuje liczbę niezależnych składowych tensorów. 
Wówczas eksperyment upraszcza się na ogół do obrotu kryształu 
w polu B! wokół jednej tylko osi . . 

Eksperyment 

Pomiary wykonano przy użyciu spektrometru kiRJ fa l i ciągłej 
pracującego z częstością roboczą *i)# * i4WHz. 
Do zmiany orientacji Kryształów w polu magnetycznym użyto pre¬ 
cyzyjnego gonionetru, przy pomocy którego ustalono orientację 
kryształu z dokładnością do 0.5°. _ 
Kryształ NaNCL na strukturę przestrzenną "R3c . Otoczenie jonu 
Na* tworzy lekko zdeformowany oktaedr (patrz rys . l . ) symetria 
punktowa C3h w miejscu Na+ narzuca sy Hrlę osiową tensora 
ekranowania jądra sodu I 6 >

w » 5 v y + 6Vt ) . Kryształ NaC103 

ma strukturę przestrzenną PZ.3 a otoczenie jonu Na+ ma kształt 
s i ln ie zdeformowanego oktaedru (rys.2). Symetria punktowa C3 
w miejscu jądra sodu narzuca symetrię osiową tensora (*»***>>• 

Z powyższych względów znajomość zależności kątowych położenia 
; linii przy obrocie wokół jednej odpowiednio dobranej osi wystarcza 

• :; w przypadku obu kryształów do wyznaczenia składowych tensorów 
| ekranowania. 

, ; Kryształ azotanu sodowego obracano wokół osi prostopadłej 
' i do osi symetrii C3> W tym przypadku równanie (i) ma postać: 
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Oś obrotu kryształu NaCIOg wybrano wzdłuż kierunku 
Wówczas równanie (i) przyjmuje postać: 

(3) 

Wyniki pomiarów i dyskusją 

Krzywe ciągłe na rys. 3 1 4 przedstawiają odpowiednio 
zależności (2) i (3) dopasowane do punktów doświadczalnych 
metodą najmniejszych kwadratów. Parametrami dopasowania były 
tu wielkości «"« , $ 1 * l**6 4/*•*•) 
Tabela I podaje wartości parametrów najlepszego dopasowania 
$« i 8i a także wartości anizotropii A ^ » <** 
oraz wartości średniej ekranowania $iV » % V ^ H * 
dla obu badanych kraształów. 
V tabeli 1 podano również teoretyczne wartości składowych ten¬ 
sorów ekranowania obliczone na podstawie teorii Kondo-Yamashita. 
Wyniki zebraus w tabeli I pozwalają wysnuć następujące wnioski: 
Tensor ekranowania sodu w NaNOg jest, w granicach błędu, sfe-
ryeznie-symetryczny ( 9 R » *x )• Ekranowanie jest więc izotro¬ 
powe. Fakt ten potwierdza dane strukturalne,zgodnie z którymi 
otoczenie atomowe jonu sodu tworzy niemal regularny oktaedr. 
Tensor ekranowania sodu w NaC103 jest osiowo-sytnetryczny 
(^tlł *A/ z osią symetrii wzdłuż osi C3 kryształu. Maksymal¬ 
ne ekranowanie zachodzi w kierunku osi C3. I w tym przypadku 
występuje zgodność z danymi strukturalnymi. Otoczenie atomowe 
jonu sodu tworzy w tym krysztale silnie zdeformowany oktaedr 
(rys.2). 
Ekranowanie odzwierciedla więc w obu przypadkach symetrię lokal¬ 
ną sieci krystalicznej, w miejscu Jądra sodu. Teoria Kondo-
Yamashlta Z?1> uwzględniająca jedynie efekt odpychania się 
orbitall elektronowych nie daje pełnej zgodności z doświadcze¬ 
niem (Patrz Tabela I). 
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Uwzględnienie deformacji elektrostatycznej jonów a także 
częściowej walencyjności noże poprawić tę zgodność. Obecnie 
prowadzone są prace w tym kierunku. 

Podziękowanie 
W tym miejscu dziękuję dr hab. S. Hodorowlczowl za udostę¬ 

pnienie mi kryształów azotanu i chloranu sodowego do pomiarów. 
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C BADANIU HYDRATÓW WŁÓKNISTYCH 
KSTCDĄ PRM SZEROKICH LItfll 

W. Surga 
Instytut Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kielce 
S. Sagnowski 
Zakład Radiospektroskopii Jądrowej Instytutu fizyki Jądrowej, 

Kraków 

S. Hodorowicz 
Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki Instytutu Chemii UJ, 
Kraków 

Od szeregu lat w Zakładzie Krystalochemii i Krystalo¬ 
fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a ostatnio 
również w Instytucie Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Kielcach, prowadzone są badania nad grupą połączeń- nie¬ 
organicznych zwaną ogólnie izopolimolibdenianami. 

- V ramach tych badań dotychczas uzyskano związki o nastąpują-
cych wzorach steehiometrycznychJ-

: 5.7 
Na„O : 3KoO, t 3 2 J 

: 3 
Rb2O : 
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Związki te krystalizują w,postaci charakterystycznych włókien 
o długości makroskopowej kilku milimetrów ale przekroju poprzecz¬ 
nym zaledwie od 0*1 do 3^m /rys.1./ 

Rys.1. Zdjęcie włóknistych kryształów izopoli-
trójmolibdenianu ruMdu wykonane pod 
mikroskopem skaningowym. 
Powiększenie 10 000 x 

.siadania rentgenostrukturalne pokazały, że .połączenia te 
cechują się łańcuchową strukturą anionu. 3azując na tym oraz 
na badaniach nad ich powstawaniem zapostulcwany został np. 
rcechanizm powstawania łańcuchowych anionów w trójraolibdenianaeh'' 

irotonacja jonów molibdenianowych prowadząca do powstania 
tetraedrycznych form .jednoprotonowych 21 : 

MoOf" + K t HMoCT 
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1b. 
Protonaaja i hydratacja jonów molibdenianowych prowadząca 
do powstania obojętnych kompleksów oktaedrycznych 0 : 
MoOj" + 2H+ + 9fi2O ' »[Kn(nH)6]° 

2. 
Reakcja miedzy powstałymi formami, w wyniku której tworzą 

się trójmolibdenianowe kompleksy 2 - 0 - i : 
2HMOOJ + [KO(CH) 6]° ^=:[Mo(OK) 4^o0 4)] 2 

3. 
Postępująca agregacja: 

^ [l,o(0K)2 G(Ko04 

nH2C 

lak wi^c prodvikt końcowy powinien zawierać bądź to cząsteczką 
wody, bądź to dwie grupy OH koordynowane bezpośrednio przez 
centralny oktaedryczny atom molibdenu. 
Biorąc pod uwagę powyższy mechanizm oraz ustalony skład uzyska¬ 
nych połączeń, można było przypuścić, że: 

1. rfoda zawarta w tych krystalohydratach jest nisrówno-
cenna z krystalochemicznego punktu widzenia, 

2. Być może w strukturze egzystują również nierównocenne 
ugrupowania tlenowo-wodorowe. 

Ogólnie przewidywania te potwierdziły badania derywatograficzne 
oraz spektroskopowe widm absorpcyjnych w podczerwieni "ą . 

Dla uzyskania pełniejszych informacji w tym zakresie 
a zwłaszcza celem określenia ilości ewentualnych grup OH 

99 



prowadzone "były badania spektroskopowe metodą protonowego 
rezonansu magnetycznego. Pomiary wykonano w Zakładzie Radio-
spektroskopii Jądrowej Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie. 
Badano próbki polikrystaliczne przy pomocy konwencjonalnego 
spektrometru szerokich linii. </yniki dotyczące pochodnych 
litowej, sodowej i potasowej zostały przedstawione we wcześ¬ 
niejszych publikacjach. Badania niniejsze dotyczą izopoli-
trójmolibdenianów rubidu i cezu. Otrzymane widma w temperatu¬ 
rze -19P°C są dwuskładnikowe, /rys.2,3/ 

16 hlgauss) 

Rys.2. Krzywa teoretyczna i eksperymentalna widma absorpajji 
PRM dla izopolitrójmolibdenianu rubidu. 
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Derivative exp 
sos theory 

77 °K 

16 h(gauss) 

Rys.3. Krzywa teoretyczna i eksperymentalna widma absorpcji 
PRM dla izopolitrójmolibdenianu cezu. 

Składowa sseroka z odległością miedzy pikami 
5/ ?P 12.4 Ss 

odpowiada dokładnie dubletowi Pake . a'atomiast wąska składowa 
z wartością&H = 3 Gs wskazuje," że w strukturach tych połą¬ 
czeń egzystują również grupy OH . Zatem funkcję kształtu 
otrzymanych widm można przedstawić w postaci: 

P/h/ = w fj/h/ + /1 - w/ f2/h/ i\l 

gdzie: 
' f̂  i f2 są odpowiednio funkcjami'kształtu sygnałów 
od protonów w cząsteczkach wody oraz w grupach CH 

natomiast parametr "w" dany jest przez zależność: 
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czyli jest on równy stosunkowi liczby protonów w cząsteczkach 
wody do ogólnej liczby protonów w badanych związkach. 
Celem uzyskania, teoretycznego widma o przebiegu zgodnym 
z krzywymi eksperymentalnymi, wykonano odpowiednie obliczenia 
na maszynie cyfrowej. Otrzymane wartości parametrów dopasowania: 

w - danego zależnością /2/ 
rK-H " odległości między protonami w cząsteczkach wody, 
K i p | - parametrów poszerzenia linii rezonansowych 
odpowiednio dla" cząsteczek wody oraz grup OH, 

eksp 
Tabela 

w 
rW 
P12 Gs 2 

M„2 G S 2 

1 tłteoret P^edstawiono 

Rb 

0.876+0.002 
1.58 
1.6+0.2 
6.2+0.2 
22.0+0.3 
19.8+0.6 

w tabe l i : 

Os 

0.942+0.002 
1.58 
2.5+0.2 
1.8+0.2 

27.8+0.3 
28.7+0.6 -

Napodstawie uzyskanych powyżej danych można badanym' związkom 
przypisać następujące wzory chemiczne: 

W świetle aktualnie przedstawionych wyników a także danych 
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uzyskanych we wcześniejszych pracach nasuwają się następujące 
wnioski ogólne: 
a/ we wszystkich uzyskanych 2wiązkach woda występuje w dwóch 

formach, 
b/ fe muły chemiczne połączeń opisuje ogólny wzór: 

gdzie ot. w temperaturze -195°C prayjmu.je wartości 0.15, 0.19, 
0..16, 0.12, 0.06 odpowiednio dla pochodnej litowej, sodowej, 
potasowej, rubidowej i cezowej, 

c/ ilość poszczególnych ugrupowań tlenowo-wodorowych zmienia 
się z temperaturą wraz ze wzrostem której, w sieci krysta¬ 
licznej rośnie liczba stanów jednospinowych. ./skazuje to 
na równowagę: 

d/ niewykluczone, że na zaobserwowaną zmianę wpływ mają 
z jednej strony kationy zaś z drugiej strony molekuły 
wody /prawdopodobnie rozbudowany system wiązai. wodorowych/ 
ii rezultacie optymalne warunki stwierdzono w izopolitrój-
nolibdenianie pot,asu gdzie w temp. 50°0 ma miejsce całko¬ 
wite przejście: 

1 .S.hodorowicz, Kristall u. Technik, 1,2, 431 /1977/ 
2.3.Hodorowicz,.V.SurgaRoczniki Ghem., 5.1,411 /1977/ 
3.J.Ohojnacki,S.Hodorowicz, Roczniki Ohem., AJ, 2213 /1973/ 
4łi/.3urga,3,Sa:orr1cwski,S.Hodorowicz, studies on Pibrillar 
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Form of Trimolybdate Rb20'3Ko05 'H2L, o. i no rg . micl.Chem., 

w druku. 

5.C-.3.ralee, J . u'hen. Fhys. , VS, 327 /194S/ 

6.A.l-orte,ii,^utcwsky fJ.iJoggs, J . whera. Phys . , 3£f 66 / 1 9 6 1 / ; 

tamże 37, 2313 /1962 / . 



MR AND £S3 STUDY CF IKS CKSYSOIILS r.cEi£TCS 4 

J. Murin, E. OlSak, V. Hronsky, M. Hśkoś, Z. ckoksnovs, J. Krcian, 
Department of Physics, Technical University, KoSice, £SS? 

Chrysotile [Mg^/Si-OcZ/CK/^} is a member of the serpentine 
**graup» usually occuring as fine silky fibres, and forir.ing & large 
parts of the fibrous silicate materials known as asbestos, -hryso-
tile is usually found in blocks of visually observed parallel fib¬ 
res /aiacr of ibres/ composed from the microscopically ssali indivi¬ 
dual fibres /microfibres/, randomly oriented in respect to the 
plane perpendicular to the macrofibre axis [ll. According to the 
papers [2, 3] the -xicrofibres have a form of the hollow cylinders. 
The space inside the microfibres and between then: is filled by the 
amorphous material. 

In spite of the fact that in the basic formula of the chryso¬ 
tile are not paramagnetic ions, the natural materials could con¬ 
tain Fe2+, Fe3+, Co2+, Ni2*, Mn2*, Cu2+ and Cr'* ions as the sufcs-
tituents of the Kg and Si ions [*]. 

In some chrasotile asbestos it is possible to observe also 
various amount of the ferromagnetic impurities detected by the 
static methods and by iSE method [5]• 

In this paper are presented results cf the study of some 
chrysotile asbestos by means of the proton K£R ar.d E£R method, 
respectively. 

KKR and ESR aeasurements were perforxec at room temperature 
by means of spectrometer r.Ys-2301 /fp = 13.C2 ffiz/ and LR-9 /f„ -
= 9.3 GHz/, respectively. 

The samples for measurements denoted as Xn /for K%H KA-1 and 
KA-2 were used/ and JAS were compact with a well developed macro-
fibrous structure* The sample denoted 83 KA-A was formed by sepa¬ 
rate bundles of mecrofibres. 

The orientation of the microfibres and the degree of crysta-
llinity were studied by the NMH method. 
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MR spectra of the chrysotile samples /KA-1, 2 and JAS/ 

consist of the narrow and of the broad components and by their 

decomposition /see Fig. 1/ the crystallinity K could be evalua¬ 

ted. 

When the chrysotile sasiple is turned in the magnetic field 

around the axis perpendicular to the macrofibre direction /KA-2 

saaple/ the NMR spectrum changes its form and the second moment 

M- depends on the angle © between the fibre axis and the direc¬ 

tion of the magnetic field induction "h /see Fig. 1, 2/. 

When the sample is turned around the axis parallel to the 

macrofibre direction /KA-1 sample/ the spectrum remains unchan¬ 

ged with the angle $ between the plane of the sample and the 

vector IT/see Fig, 2/. Similar results were obtained also for 

the sample JAS. 

The angular dependence Mg/ © / it is possible to describe by 

the equation : 

M_ « A cos4 © - B cos2 3 + C 

where A, B and C depend on the configuration of protons and on 

the orientation of the microfibres with respect to the direction 

of the macrofibres. 

The positions of protons were not known, but the authors 

supposed that the protons of the OH groups form linear chains pa¬ 

rallel to the microfibre axis with constant distances between the 

nearest protons of the linear chain. 

The distribution of the microfibies along the macrofibre di¬ 

rection could be described by the parameter 

f s -2- <C03
2O<> - -L. 

2 2 

where ©t is the angle between the microfibre axis and the macro-

fibre one and <cos ot > is the average over whole ensemble of 

microfibres* 

For the 'analysis of the Mg/ © / dependence, knowledge from 

the Study of the oriented polymers were used £6j. 
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Fig. 1. NMR spectra of the KA-2 sample. 

,KA-J KA-1 

600 

e, • 
Fig. 2. The dependences M 2 / © / and 

second moment. 
of the 
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The results obtained by NMR method are summarized as 
follows : 

KA-chrysotile : Kp = 86.2 % , A = 5.30 . lO"8 T 2 , 

B = 4.35 . 10"8 T2, C = 3.80 . 10"8 T2 

and f2 = 0.05 

JAS-chrysotile : Kp = 75.0 % , A = 1.37 . 10"6 T 2 , 

B = 0.82 . 10"8 T 2
 s C = 2.65. . 10"8 T 2 

and fg = 0.0001. 

From the dependences M2/ © / and M g / $ / is follows that the 
microfibrea are unisxially oriented along the macrofibres direc¬ 
tion and the degree of orientation is very low /fg have the va-
lus close to zero/. 

ESR method was used for identification of the paramagnetic 
ions and the ferromagnetic impurities in the chrysotile asbestos. 
The identification of the paramagnetic ions was performed on the 
basis of the g-factor values and by the hyperfine structure /HFS/ 
of the ESR spectra. 

The ESR spectra of the compact samples KA and JAS are shown 
in Fig. 3. 

The signals at the lower field /with g=4.15/ correspond to 
2+ the Co ions. The six lines in the surroudings of the DFPH peaks 

/g=2.OO36 and B=0.3344 T/ belong to the HFS of the Mn 2 + ions. Weak 
signals on the left sides of the spectra could be attributed to a 
small amount of the ferromagnetic impurities in these samples. 

ESR spectra of these samples do not change with the rotation 
of the samples in the magnetic field. From this fact it implies 
that the coordination surroudings of the Mn and Co2* are twisted 
in a different manner. 

NMR spectra of the compact samples are not considerably in¬ 
fluenced by the presence of the paramagnetic ions detected by ESR 
method. 

It was impossible to observe the NMR spectrum of the sample 
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Fig. 3. ESR spectra of the KA and JAS samples. 

Fig. 4. ESR spectrum of the KA-4 sample. 
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KA-4» ESR spectrum of this sample is shown in Fig. 4» The expla¬ 
nation of this fact is given by ESR measurement of this sample. 

ESR spectrum consists of the intensive ferromagnetic reso¬ 
nance signal /with a strong angular dependence/. According to 
this spectrum, the sample KA-4 contains a great amount of the 
ferromagnetic impurities and they cause that the NMR spectrum 
was not detected. 
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NMR STUDY OF THE ORIENTATION OF KACROMCLECUŁSS IN EHAWN POLYPRO¬ 
PYLENE FILMS 

J. Murin, D. Olćśk, M. Rśkoś, Department of Physics, Technical 
University, Kośice, ĆSSR 
R. 2itno, Research Institute of Chemical Fibres, Svit, SSSR 

The differences of the molecular chains orientation within 
the crystalline and noncrystalline /or amorphous/ regions of the 
drawn polymers, studied by NMR were not rigorously considered up 
to now [l] • In the paper [2] we developed a theory of the NMR 
second moment /M,/ where these differences are considered for o-
riented partially crystalline polymers. According to this paper 
the second moment is expressed in the form: 

= A cos4© + B cos2© + C /I/ 
where 0 is the angle between the direction of extension and the 
direction of the external magnetic field induction*B. The coef¬ 
ficients A, B and C depend on the atomic structure of the poly¬ 
mer chains and on their molecular motion. These coefficients al¬ 
so depend on the degree of orientation of the macrbmolecular 
chains* 

The orientation can be described by Hermans»s parameters f2 
and f^ [33 • For the partially crystalline polymers they must be 
differentiated as parameters f2c, f4c for crystalline and f2a, 
f. for noncrystalline regions, respectively. 
In the case when the conformation of macromoLecules and the mo¬ 
lecular motion are the same in the both regions the coefficients 
A, B and C according to £23 can be expressed in the form: 
A • Gi U 

l 4 ( 1 

Gi U " ("f- Gi • -J- Ga)?2 + ~~ Gi + 7 - G2 + G3 
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The structural parameters G,, Gg and G- in ec. /2/ can be 
evaluated when the molecular and crystalline structure and the 
molecular motion are known. These parameters are explicitly ex¬ 
pressed in the paper Z^l* The parameters f2 and f. are defined 
as follows: 

h " KP f2c * n ' V f2a 
h = KP f4c + * ' V f4a 
where K is the crystallinity of the polymer. 

According to £A3 the birefringence A can be expressed in 
the forms 

where A and £. are the intrinsic birefringences for crystal-c a 
line and amorphous regions, respectively. Fron the eq. /2/ and 
/4/ the parameters fgc and fg characterizing the orientation of 
the oacroraolecular chains could be obtained. 

In the present paper the authors introduce their results of 
the orientation study of the macromolecular chains in the und¬ 
rawn and drawn /uniaxially/ films made from the isctactic poly¬ 
propylene /PP/ TATREN PE 141 of the Czechoslovak production. Po¬ 
lymer films were obtained by extrussion and they were drawn by 
means of a drawing machine at the temperature of 110 °C. 

From the temperature dependence of the second moment for the 
isotŁctic PP it follows that in the temperature range from 150 K 
to 250 K the only proton3 of the CH- groups are mobile and that 
protons of the CH and CKg groups are rigid. Protons of the CK, 
groups rotate freely in this temperature range. This notion in 
the crystalline and noncrystalline regions of the isotactic PP 
has the same character. The authors calculated the structural 
parameters G,, G2 and Go for such a model of motion and for a 
aet N s 144 of protons they obtained the following values: 

Gx = 24.46 . 10"6 !?2 , 
G2 = -24.78 . 10"6 T 2 and G3 = 18.23 . 10"8 T2 
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The bond lenghts and the bond angles necessary for calcula¬ 
tions were taken from the paper £5] . The quantities K and A and 
the angular dependences NU/0/ were experimentaly measured. Ac¬ 
cording to the (6] the quantities A0 and ^4° have the values 
4° = 29.1 . 10"^ and 4 ° = 60.0 • 10"^. NMR measurements were 
performed by means of the NMR spectrometer RYa-2301 at the fre¬ 
quency of f = 13.02 MHz and at the temperature T„ = 186 K be¬ 
longing to the temperature interval where the only free rotation. 

of th& CHo groups takes place. 
The angular dependences Mg/ 0 / are shown in Fig. 1. for 

the films with different draw ratios A , where As l/lQ /l Q is 
the original lenght and 1 is the lenght after drawing/. Through-
the experimental points it is possible to plot the curves which 
are described by the eq. /I/. 

Fig. 1. The angular dependences of the second 
moments. 
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In the Tab. 1. there are the values of the following quanti¬ 
ties: Kp, 4, A, , C, f2c, f2a, f2 end fĄ. 

Tab. 1. 

•x 
1 . 
2. 
4 . 
6 , 

0 
0 
0 
65 

KP 
0.47 
0.47 
0.57 
0.59 

J.1O3 

0 
11.57 
21.40 
23,00 

\ 

0.52 
3 

10, 
14. 

.22 

.40 

.11 

-B 

0 . 
3. 

1 0 . 
1 4 . 

98 
75 
79 
65 

17 
16 

C 

.21 

.09 
17.88 
18 .44 

0 
0 
0 
0 

f 2c 
.58 
.27 
.65 
.88 

f2a 

-0.25 
0.24 
0.28 
0.36 

f 2 
0.14 
0.26 
0.49 
0.67 

i 

0. 
0. 
0. 

02 
13 
42 

0,58 

The quantities A, B and C are expressed in the units of 10"9 T2. 
The positive values of the parameters f2c and f, point out 

that the macromolecular chains are predominantly oriented in the 
draw direction. The negative values of these parameter point out 
that the macromolecular chains are oriented predominantly perpen-
dicullarly to the draw direction. 

On the basis of the values fgc and f2a it could be stated 
that the orientation process may be divided into three steps; 

/I/ There exists an orientation of the macromolecular chains 
in the undrawn films / ^ = 1/. This orientation results from the 
polymer press out from the extruder. The macromolecules in the 
crystalline regions are predominantly oriented along the extru-
ssion direction /^2Q ̂  ^/ and iR tne noncrystalline regions per-
pendicullarly to this direction /fga < 0/. 

/2/ '.'/hen the polymer is drawn the parameters fgc and fga 
change with increasing of the draw ratio A . The orientation in 
the range 1 < a < 6 is due to the deformation of the spheruli-
tes and by their transformation to a fibrilar structure £63. The 
macromolecular chains in the both regions are predominantly orien¬ 
ted in the direction of extension of the polymer films. 

/3/ When % > 6 the fibrilar structure is deformed. This 
structure posses a high degree of orientation. Drawing in this 
case causes only little changes of the parameters fgc and f%a. It 
is also possible that the parameter fgg decreases with increasing 

1 
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of the A when the deformation strain has a value near to the 
strain corresponding to the break of the polymer. 

Such effect was observed on other series of polypropyle¬ 
ne films /TATREN EB 111/ studied by the authors [2] . 
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BADAHIE UV.'OEKI CNEGO NADCHLORANU CYNKU 
METODĄ SZEROKICH LINII JRF 

E«Borzticka,S,Kodorowicz,S.Sagnov.'ski*' 

Instytut Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
* Instytut Fizyki Jądrowej,Kraków 

. 1.w 
Od dłuższego już czasu przedmiotem licznych badań są za¬ 

gadnienia dynamiki sieciowej w sześcioamminokompleksach o ogól¬ 
nym wzorze iMe/toH^/^Xg >gdzie Me oznacza dwuwartościowy kation 
natomiast X jest anionem typu C1O^,BF^,NO,,3O5F [1] .W wyniku 
stwierdzono występowanie w związkach tej grupy ruchów molekuł 
NH, wokół trójkrotnej osi symetrii wyznaczonej przez kierunek 
wiązania Me*N, ruchów rotacyjnych kompleksowych kationów 
oraz ruchów molekularnych powyższych złożonych anionów.Nadto 
we wszystkich zbadanych fentgenograficznie związkach tego typu 
wykryto również enancjotropowe przejścia fazowe z przebudową 
struktury |£-f>] daną schematem: 

wysokotemperaturowa T niskotemperaturowa 
faza kubiczna "• faza jednoskośna 

Interesujące jest zagadnienie,jak zmiana ligandów w kom¬ 
pleksowych kationach może wpływać na dynamikę sieciową oraz 
przejścia fazowe.V związku z tym między innymi podjęto 
niniejsze badania. 

Pochodna cynkowa jest przedstawicielem izomorficznych 
sześcioakwonadchloranów.Niektóre związki z tej grupy już 
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wcześniej były przedmiotem badań pod kątem przejść fazowych. 
I tak w oparciu o badania metodą Mossbauera §,7j oraz pomiary 
podatności magnetycznej I&-11] stwierdzono,że w pochodnej że¬ 
lazowej, kobaltowej, niklowej i manganowej mają miejsce struktu¬ 
ralne przejścia fazowe odpowiednio w temperaturach 237,166,225 
i 120 K.Ostatnio dla soli niklowej wykonane zostały również ba¬ 
dania kalorymetryczne {12} .Na krzywej zmiany ciepła właściwego 
w funkcji temperatury autorzy w temperaturze ok.220 K zaobser¬ 
wowali tylko znaczny rozrzut punktów pomiarowych,natomiast wy¬ 
raźne dwie anomalie wystąpiły w temperaturze 311 i 361 K.Wyso¬ 
kotemperaturowe fazy pochodnej niklowej (i3] .manganowej (i4} , 
magnezowej 0§i i kobaltowej jjU opisano jako krystalizujące 
w układzie heksagonalnym.Rentgenogramy badanego nadchloranu 
cynku zostały przewskaźnikowane w układzie heksagonalnym j]7j 
Oraz rombowym Q4) .Parametry sieciowe wynoszą odpowiednio: 
a»b= 15.52 A, c= 5.12 A oraz a* 7.78 A, b= 13.^7 /., c= 5.21 A. 
Niedawno rozwiązana została struktura krystaliczną akwokorrpleksu 
rtęci ©g/HgOAp/ClO^/g GH .Związek ten krystalizuje w układzie 
trygonalnym,grupa przestrzenna F3m1 o parametrach sieciowych 
a" b* 6.005 A, c«= 5.344 A.Jednostkami strukturalnymi st okta-
edry HgO,. oraz tetraedry CIO, nie mające wspólnych atomów tlenu. 
Zarówno atomy rt^ci jak i chloru zajmują pozycje szczególne 
na osiach trójkrotnych.Oktaedry Hg/H^OA są zniekształcone. 
Nadto odległość pomiędzy niektórymi atomami tlenu molekuł wody 
z sąsiednich oktaedrów jest stosunkowo niewielka i wynosi 
około 3*06 A.Zdaniem autorów wskazuje to na możliwość występo¬ 
wania w strukturze wiązań wodorowych.Nierównocenność molekuł 
wody w tego typu akwokompleksach uwidacznia się także w bada-
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niach ccryv.atograficznych J19] .Analiza krzywych DTA uzyskanych 
dla pochodnej miedziowej*niklowej i manganowej wskazuje,że pro¬ 
ces dehyćratacji zachodzi dv.-uctapowo z odszczepienietn w pierwszym 
stadium dwu a następstwie czterech molekuł wody /dla Cu/ względnie 
odwrotnie /lin,^!/* 

2.Cz<,ść doświadczalna 
a/ Celem uzyskania badanego z,iczku przygotowano nasycony roztv/ór 
wodorotlenku cynku Zn/OH/„ .do którego dodano stopniowo lcv;as 
nadchlorowy IIC10: rozcieńczoay w stosunku objętościov.ym 1:3. 
Otrzymany roztwór zagoszczono na łaźni v;odneJ.Fo ochlocriniu 
v.Ytr^cily si<i bezbarvme kryształy,które odsączono i umieszczono 
v cksylmtorze nad bezwodnym chlorkiem wapnia CaCl ,\v celu iden¬ 
tyfikacji wykonano pomiary dyfraktometryczne na aparacie tnon-1. 
Uzyskane stałe krystalograficzne w granicach bł.du poilaroweco 
odpowiadają danym literaturowym* 
b / Eksperyment IJilR 

• i<toa protonowego magnetycznego rezonansu zajerestrov.ano dla 
próbki pollkrystalicznaj w zakresie temperatur 295-77 K 
na spektrometrze szerokich l i n i i pracujc,cyni przy czystości 
17*465 KHz.Obliczenia v/artości drugich mouentov; v/ykonano 
na maszynie rr£RA-400.V/ obliczeniach uwzględniono poprawki 
na asyiaatri<t l i n i i rezonansowej* 

3.v.yniki i dyskusja 

Na rys*1 przedstav;ione sa, zmiany wartości drugiego mo-
nontu l i n i i rezonansowych w funkcji temperatury*Krzywa, cha- : 

rakteryzuje wystiepowanle trzech wyraźnie zaznaczonych plateaux* : 
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llym.l. Zależność drugiego momentu l i n i i absorpcji od temperatury 

d la uwodnionego nadchloranu cynku 

?O SO HO 130 f5O //O /9O 210 210 2SO 27O 290 310 T[KJ 



Ii' 

By*.2, Widma rezonansu protonowego uwodnionego nadchlo¬ 
ranu cynku w różnych temperaturach 
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/.by wyjaśnić obserwowane zmiany przeprowadzono obliczenia teore¬ 
tycznych wartości S 2 przy założeniu różnych ruchów grup -C1L, 
w sieci krystalicznej.Modele ruchów zakładano w oparciu o kształty 
linii rezonansowych/Rys.2/-W obliczeniach oparto się na zależności 
Van Vlecka (2ÓJ przyjmując średnia, odległość rH_H w molekule 
wody za równ* 1.58 A (2i] oraz wartość czyści intennolekulamej 
drugiego momentu równą około 3 Gs .V/ tabeli zestawiono ekspery¬ 
mentalne i teoretyczne wartości So dla rozpatrywanych modeli* 

Model ruchu 

Si eó sztywna 

4 molekuły wody sztywne, 
2 rotuj^ce wokół osi C2 

4 molekuły wody sztywne» 
2 rotujące izotropov/o 

2 molekuły wody sztywne, 
2 rotujące wokćł osi C-, 
2 rotujące izotropowo 

S2 obl. 

[Gs2J 

24 

20 

17 

11 

C)2 eksp. 

rcs2] 

-. 
19.8 

15.3 

11.3 

W temperaturze 77 K wartość £ 2 wynosi 19.8 Gs i jest ona 
za niska w stosunku do uzyskiwanej w tych warunkach dla ty¬ 
powych krystalohydratów,Powodem jest prawdopodobnie rotacja 
molekuł wody wokół osi dwukrotnej C2. 
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.Niezależnie można przyjąć model sieci całkowicie sztywnej, 

w której skutkiem wytworzenia wiązań wodorowych typu 

2n-*C-CT'! n„,~ dcszło do zwiększenia mUćzyprotonowej odleg-

iości r„ K do około 1.66 A.Sfekt takiej solotwćrczej hydrolizy 

w sieci krystalicznej został stwierdzony dla dwu-./odnê o wol-

zramianu sodowego Na2'»:0/4« Zti^O J22J . 

v.yst£,,powanie plateau I / r y s . 1 / v;yjaśnia model,w którym cztery 

molekuły wody są sztywne oraz dwie rotuję izotropoweWreszcie 

zakładając,że dochodzi do uruchomienia rotacji wokół osi Ĉ  

dalszych dwóch molekuł wody można wyjaśni-; występowanie pla¬ 

teau III.'i- odarciu o modele uruchamiania rotacji grup -0H2 

nie udało sit; v/yjaśnicf pochodzenia plateau II .'i. zwiezku z tym 

wydaje się logiczne,że v; tym zakresie temperatury n:a miejsce 

strukturalne przejście fazowe,podobnie jak to było obserwowane 

dla pokrewnych akwokorapleksów |6-1ij .V nwî zku z powyższym 

aktualnie prowadzone są identyfikujące badania rentgenograficzne. 
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WPŁYW JEDH0P0DSTA-.7IGNYCH ROZPUSZCZALNIKÓW AROMATYCZNYCH 
NA PRZESUNIECIE P.M.R. PROPIONITRYLU 

Elżbieta Bednarek, Karol Jackowski 
Pracownia Oddziaływań Międzymolekularnych 
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego 
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa 

W literaturze znajdujemy dane o wzroście ekranowania protonów 
acetonitrylu i propionitrylu rozpuszczonych w benzenie. 
Obserwowane zmiany ekranowania były rzędu +1ppm. Fakt ten wy¬ 
jaśniono odwołując się do efektu "prądu pierścienia1'. W opraco¬ 
waniu sugerowano występowanie oddziaływań międzymolekularnych, 
które prowadzą do powstawania w tych układach kompleksów 
o określonej orientacji przestrzennej. Na podstawie tych 
wyników Schneider zaproponował następujący model : 

Tak więc, duża zmiana ekranowania protonów acetonitrylu '.vynika 
z faktu, że jego molekuła znalazła się w dodatniej części 
stożka magnetycznej anizotropii molekuły rozpuszczalnika. 
Pomiary dielektryczne potwierdziły ten model.2 

Przy przejściu od benzenu do jednopodstawionych rozpuszczal¬ 
ników aromatycznych /pochodnych benzenu/ następuje zmiana 
gęstości elektronów Jl pierścienia aromatycznego, pojawia się 
także moment dipolowy* 
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Celem tej pracy było zbadanie, czy w roztworach propionitrylu 
w jednopodstawionych rozpuszczalnikach aromatycznych powstają 
podobne kompleksy i jaka jest orientacja propionitrylu względem 
molekuły rozpuszczalnika aromatycznego* 

Część doświadczalna 
Zastosowane rozpuszczalniki zostały oczyszczone i osuszone 
nad CaClg' Widma P.M.R. były rejestrowane na spektrometrze 
J.N.M. 3-HSO JEOL. Co* Wzorcem był zastosowany zewnętrznie 
/kapilara/ heksametylodisiloksan /HMDS/, 

Dyskusja wyników 
Molekuła propionitrylu, o wzorze CH^OHoCN, ma dwie grupy 
nierównocennych protonów. 7fidmo P.M.R. propionitrylu /rys.1/ 
zacfiera więc 2 sygnały: tryplet przy o =-1.22 ppm, pochodzący 
od protonów grupy CH^- i kwartet przy o =-2.45 PP°» pochodzący 
od protonów grupy -CH2- względem wzorca zewnętrznego HMDS. 

HHD5 

-3 - i -4 

WZROST 

RYS. I Widmo PMl propionitry/w 
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TAB.I Wpływ lednopodstawionych rozpusz.aromatycznych 
na ekranowanie H propioniłrylu (w ppm) 

r CH3- -CH/ rozpuszczalnik 

CCI. 
C«Ht 

r u u/ru \ 

CJfcO-CH, 
C*H;F 
CHjCI 
CH.Br 

-0.3 
-0.14 
-0.15 
-0.26 
-0.24 
-0.16 
-0.29 
-0.41 

-0.43 -0.I3 -0.3 0. 
1.18 1.32 1.57 f/1 
1.05 1.20 1.49 1.64 
0.72 0.98 1.07 1.33 
0.73 0.97 1.05 1.29 
0.79 0.95 1.06 122 
0.57 0.86 0.81 1.10 

-0.41 0.41 0.82 0.64 1.05 
W tablicy 1 przedstawione zostały zmiany ekranowania protonów 
propionitrylu pod wpływem rozpuszczalników aromatycznych 
dla CH,- i dla CHg-. Wielkości te zostały wyznaczone przez 
ekstrapolację do x=O zależności 4GJO.V(XJ t gdzie Z J baow 
oznacza różnicę ekranowania protonów propionitrylu w rozpuszczal¬ 
niku aromatycznym i w czystym propionitrylu w funkcji ułamka 
molowego-x propionitrylu. Rys. 2 przedstawia przykładową funkcję 
dla grupy CH*- propionitrylu rozpuszczonego w benzenie. 
Efekt rozpuszczalnika możemy opisać równaniem: 

gdzie, CJ^aofy oznacza obserwowane zmiany ekranowania jąder, 
— A$ d e s t wkładem związanym ze zmianą podatności 
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magnetycznej środowiska, a ^G"ijvf jest wkładem związanym 
ze zraianą oddziaływań międzymołekularnych przy przejściu 
od czystego propionitrylu do układu propionitryl- rozpuszczal¬ 
nik aromatyczny. 

* Arr i BENZEN 
ft Ab LppmJ r H_ 

0.2 0.4 0.6 0.8 
ułamek molowy 

1. 

Rys.2 Różnica ekranowania protonów CH,- propionitrylu w ben¬ 
zenie i w czystym propionitrylu w funkcji u ł . molowego 
propionitrylu. 
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Odpowiednie wartości 3 ^ ; ^ i wb»*T dla zastosowanych |; 
rozpuszczalników zostały podane w tablicy 1. j! 
Wartości ŁS^dle. grup GH,~ i -OHo- propionitrylu dla wszystkich 
badanych rozpuszczalników aromatycznych są dodatnie. Oznacza to 
duży wpływ magnetycznej anizotropii rozpuszczalników aromatycz- k 
nych. Dla czterochlorku węgla /CCl^/, gdzie efekt anizotropii 
nie występuje A6fii»r dla grupy -CHg- równa jest O, a dla OH,-
wynosi -0.13 ppm* 
Efekt anizotropii magnetycznej rozpuszczalnika aromatycznego 
jest dominujący w członie A\Di>/T wtedy, kiedy badane jądra 
znajdują się blisko pierścienia, fak więc, otrzymane wyniki 
wskazują na występowanie oddziaływań między propionitrylem 
a jednopodstawionymi rozpuszczalnikami aromatycznymi. Przedsta¬ 
wiona na rys.5 prostoliniowa korelacja zmian ekranowania 
protonów grupy -CH2- i zmian ekranowania protonów grupy CH,-
oznacza, że we wszystkich badanych układach występują jednakowe- j 
go typu oddziaływania. Wynik dla benzenu odbiega nieco od tej 
zależności, co może wynikać z faktu, że molekuła benzenu ma 
równomierne rozłożenie gęstości elektronów Jt w pierścieniu. 
W wyniku występowania jednakowych oddziaływań uprzywilejowana 
jest pewna.orientacja /taka sama dla wszystkich rozpuszczalników/ 
- propionitryi znajduje się nad płaszczyzną pierścienia 
aromatycznego, czyli w dodatniej części stożka magnetycznej 
anizotropii zastosowanych rozpuszczalników aromatycznych. 
Porównując wielkości ^ l G j W ^ z ZloiVr "CH£ można wnioskować 
o orientacji grup propionitrylu względem pierścienia aromatycz- ; 
nego - grupa -CHp- powinna znajdować się bliżej osi pierścienia I 
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Rys.3 Korelacja zmian ekranowania protonów ęrupy -CHg" i Strupy 
OH,- propionitrylu. 

Literatura: 
1.V/.G. Schneider, J. Phys. Chem. , 66 , 2653 /1962/ 
2.H.J. Le Pevre, D.V. Radf'ord, G.L. Ritchie and P,J. Stilep 

jr. Chem. Soc. B /1968/ 1^8 
3.A.D. Buckingham, T. Schaefer, V/.G, Schneider 

J. Giiem. Phys. , ,̂ 2 ,122? /196O/ 
129 



TEMPERATUROWA ZALEŻNOŚĆ MAGNETYCZNEGO EKRANOWANIA JĄDER 13C 
W PROSTYCH ALIFATYCZNYCH ALKOHOLACH 

Karol Jaokowski 
Pracownia Oddziaływań Międzymolekularnych, Wydział Chemii 
Uniwersytetu Warszawskiego, ul.Pasteura 1, 02-093 Warszawa 

William T. Raynes 
Department of Chemistry, The University, Sheffield S3 7HF, 

Wielka Brytania 

Jednym z pierwszych chemicznych zastosowań KMR było bada¬ 
nie temperaturowej zależności różnicy ekranowania protonów -0H 
i -CH2- w czystym ciekłym etanolu wykonane przez Arnolda i 
Packarda . Zauważyli oni, że różnica ekranowania tych dwóch 
grup protonów zmniejsza sie o t.6 ppm, gdy temperatura wzrasta 
od T60 K do 350 K,tJ. ekranowanie protonu -OH rośnie i zbiża 
sie do wartości obserwowanej dla -CH2~. Wyjaśnienie tego zja¬ 
wiska opiera sie na udokumentowanym Już teraz stwierdzeniu, że 
wzrost temperatury powoduje zrywanie czyści wiązań wodorowych 
w alkoholu, a to z kolei przejawia sie głównie wzrostem ekra¬ 
nowania protonu -0H. 

W tej pracy przedstawiamy zależność temperaturową ekrano- ' 

wania węgla ^C w metanolu, etanolu i izopropanolu. Dokładne .' 
potraktowanie tematu wymaga od nas,, abyśmy uwzględnili także 
temperaturową zależność sygnału wzorca /ref/, którym w naszym 
przypadku był zewnętrznie zastosowany TMS. Mierzoną różnie? \ 

ekranowania w funkcji temperatury możemy więc przedstawić Jako i 
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j Jest stałą ekranowania Jądra alkoholu w stanie idealne¬ 
go gazu. Jest ona funkcją temperatury, ponieważ ogólnie ekrano¬ 
wanie Jest funkcją współrzędnych wewnętrznych ~ , ^^* n+ ( T ̂  
Jest zmianą ekranowania w\ wyniku oddziaływań międzymolekular-
nych. '<"/ przypadku silnych oddziaływań specyficznych, Jak np. 
wiązań wodorowych, na ogół nie możemy tego członu rozdzielić 
na dalsze części składowe, a nawet często zatraca sens rozdzia? 

T) os <o0(T) . ^<oint('^y Jest funkcją temperatury, 
ponieważ wszystkie znane efekty oddziaływań miCdzyniolekularnych 
są rależne od temperatury . ^v ( T) jest poprawką na podatność 
.nagnetyazną badanej substancji. Dla cylindrycznej rurki i pro¬ 
stopadłego do niej zewnętrznego pola magnetycznego 

r*i Jest molową podatnością magnetyczną, M - masą mole¬ 
kularna i p(T) gęstością. 

Temperaturowa zależność ekranowania węgla C w T&IS może 
być obliczona ze wzoru: 

[; 6*(liq.TMS, T K ) - €T(liq.TMS, 300 K) 
| = +O.OJ3t9f (T - 300) + T.T9O7'tO~5(l - 3OO)2[ppm] 
V\> fctdry obowiązuje dla zakresu temperatur 220 - ?00 K6. 
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Znając więc gęstość alkoholi w różnych temperaturach moż¬ 
na wyznaczyć <g^ ( T ) , a następnie sumę G'o ( T ) + ^<o i n t ( T X 
Chociaż nie można rozdzielić GTo C T) od ^ £ j n t ( 2 ) « to za¬ 
leżność temperaturowa €> (T) będzie i tak przynajmniej o 
rząd wielkości mniejsza niż ^ ^ i n t ^ 1 ^ m o ż e my w*6*? praktycz¬ 
nie wyznaczyć ćT &&iX\j/^'* Procedura opracowywania wyników 
była następująca: 
1. zmierzone zostały różnice ekranowania sygnałów 'C KMR alko¬ 

holi względem zewnętrznego TMS dla zakresu temperatur 138 K} 

2. wyznaczona została temperaturowa zależność sygnału IMS ze 
wzoru /3/ i uwzgle dniono poprawkę S'^ ( T), 

3. otrzymano zależność temperaturową ekranowania *C A<o(1!) 
dla badanych alkoholi względem przyjętego za zero ekspery¬ 
mentalnego położenia sygnału TMS przy 300 K. 

(BOH, T) + ^S"intCROH, T) 
K) 

gdzrie R: -C3^ , -CHgCH^ i -CH(CH?)2 . Analogicznie można 
przedstawić również temperaturową zależność ekranowania C 
dla IMS jako 

i, 300 K ) 
ł \ 
H 

Wyniki zostały przedstawione na RyB.1. Wykazują one wzrost 
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Rys.f. Temperaturowe zmiany ekranowania Ĉ metanolu, etanolu, 
izopropanolu i TMS wBględem położenia sygnału T:3C IMS 
w temperaturze 300 K. 

ekranowania wC^la •%# alkoholi i TMS ze wzrostem temperatury, 
ktcSra to zmiana ekranowania może być przypisana głdwnie zależ¬ 
ności temperaturowej członu ^<3i nt^ T^* Numerycznym odwzoro¬ 
waniem wykresu z Rys.1 są wielkości pochodnych dS"/dT przed¬ 
stawione w Tab.1. 
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Tab.1. Wartości dsVdT , temperaturowe zależności ekranowania 

*C w wybranych cieczach /badane jądra w etanolu i izo-

propanolu podkreślono/. 

der/dT CiO~3ppra K"1] 

9.87 (t 0.24) 

6.69 (1 0.15) 

4.91 (t 0.14) 

CH OH 4.89 (t 0.11) 

CH£H20H 4.05 Cl 0.05) 
3.37 Ct 0.08) 

7 ft Od wielu lat wiadomo ', że ciekłe alkohole są cieczami silnie 
zasocjowanyrai na skutek mitdzyraolekularnych wiązań wodoro'.'/ych. 
Ze wzgieau na złożono^d problemu nie udaje si£ ilościowo opi¬ 
sać tego zjawiska określając liczby dimerdw, trinerdw etc. 
Wiadomo Jednak powszechnie, że liczba wiqzsn wodorov^ych zmniej¬ 
sza sie ze wzrostem temperatury. W konfrontacji z tymi wiado¬ 
mościami zdumiewające są dwie cechy otrzymanych tutaj wyników: 
a/ ekranowanie <T w ciekłych, alkoholach jest znacznie mniej 

czułe na zmianę temperatury niż w ciekłym niezasocjowanym 
TMS, 

b/ ekranowanie <5 grupy -CH - w ciekłym etanolu i -CH= w izo-
propanolu jest mniej czułe na zmianę temperatury niż odpo¬ 
wiednie ekranowanie grup 
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Najprostszym możliwym wyjaśnieniem otrzymanych tu wyników Jest 
stwierdzenie, że rozrywanie wiązań wodorowych w ciekłych alko¬ 
holach ze wzrostem temperatury zaburza tylko w minimalnym stop¬ 
niu ekranowanie węgla %. Z drugiej strony możemy oczekiwać, 
że zmniejszenie oddziaływań dyspersyjnych ma dominujący wpływ 
na obserwowaną zmianę ekranowania ' A6XT). Tylko wtsdy można 
Bowiem objaśnić większą wartość d©/dT dla grup -£K-, które 
w większym stopniu są podatne na bezpośrednie oddziaływanie 
mieóTzymolekularne niż grupy -CHg- i -CH=. I tylko wtedy można 
zrozumieć, że mający izotropowe i niesasoejowene molekuły TMS 
ma większą wartość dB /dl niż we wszystkich przypadkach bada¬ 
nych ciekłych, alkoholi. 

Badane alkohole i TMS po całkowitym osuszeniu i odgazowa-
n£u były zatopione w 5 mm rurkach. Widma c ^ ^ zostały zare¬ 
jestrowane przy użyciu spektrometru wysokiej zdolności rozdziel-
czrej JEOL FT PS-TOO z pełnym odsprzęganiem protonów. Błąd poje¬ 
dynczego pomiaru wynosił ±0.02 ppm. W obliczeniach wykorzystano 
standardowe tablice podatności magnetycznych , równanie Franeisa 
do obliczania gpstości alkoholi i odpowiednio wzdr Tannenbauma 
et al. dla TMS . Konieczna była także ekstrapolacja równania/3/ 
na zakree- temperatur 700 - ?25 K. 
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PRZEJAWY ODDZIAŁYWANIA RODNIKA N-TLENKOWEGO Z ETERAMI 
W WILKIB 1 3O HMR 

Wacław Kołodziejakl 
Pracovmla Oddziaływał! Międzynolekularnyeh, Wydział Chemii 
Uniwersytetu Warszawskiego, ul.Pasteura 1, 02-093 Warszawa 

1'.Wstęp 
Gęstość spinowa, która jest parametrem określającym rozkład 

niesparowanych elektronów w rodnikach 1 ich kompleksach, może 
delokalizować się z molekuły rodnika na molekułę diamagnetyczną 
w wyniku oddziaływania międzymolekulamego /"!/. Różna od zera 
gęstość spinowa na jądrze powoduje przesunięcie kontaktowe sygnału 
NMR tego jądra, przy czym dla jąder o dodatnim czynniku g przesu¬ 
nięcie kontaktowe jest-w &lerunjcu wyższego pola magnetycznego 
dla ujemnej gęstodci spinowej oraz w kierunku niższego pola mag¬ 
netycznego dla dodatniej gęstości spinowej. Wielkość przesunięcia 
jtontaictowego jest proporcjonalna do bezwzględnej wartości gęstości 
spinowej na danym jądrze* Mierząc przesunięcia Kontaktowe w związ¬ 
kach diamagnetycznych wywołane ich oddziaływaniem z rodnikiem 
można 'badać delokalizaoję gęstości spinowej nawet w bardzo słabych 
kompleksach mlędzymolekularnych z udziałem rodnika 1 wyciągać 
wnioski o charakterze tych kompleksów. 

W pracy /2/ zinterpretowano przesunięcia kontaktowe *C HMR 
alkoholi w obecności rodnika N-tlenkowego biorąc pod uwagę Komple¬ 
ksy zderzeniowe alicohol-rodnik oraz kompleksy z wiązaniem wodoro¬ 
wym pomiędzy alkoholem a rodnikiem, istnienie kompleksów zderze¬ 
niowych można potwierdzić wybierając grupę rozpuszczalników,Które 
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nie tworzą wiązań1 wodorowyen u rodriiiciem H-tlenkowym i badając 
przesunięcia kontaktowe 1'c HMR wywołane w ich widmach przez rodnik 
Zadanie to wykonano w poniższej pracy dla eterów, w Których roz¬ 
puszczano trwały rodni* N-tlenek 2,2,6,6-tetrametylopiperydyny 
/ IMHT / : 

Hiesparowany elektron jest zlokalizowany w tym rodnixu głównie 
w grupie N-tlenkowe3 ^ N - 0 . 
2.Czcić doświadczalna 

Widma 1'c NMR zarejestrowano w temperaturze 313 X przy częs¬ 
tości 22,635 MHz na spektrometrach ZH-72 i HPX-90 z transforma¬ 
cją Fouriera firmy Broker. Przesunięcia zmierzono względem wzorca 
zewnętrznego i skorygowano je ze względu na różnicę podatności 
magnetycznej próbki i wzorca. 
3.Dyskusja wyników i wnioski 

Rozpuszczenie rodnika w eterze wywołuje przesunięcia kontak-
towe ^C HMR sygnałów eteru*.Przesunięcia te są w kierunku niż¬ 
szego pola magnetycznego i rosną prostoliniowo ze wzrostem ułamka 
molowego rodnika w roztworze* Rysunek 1 obrazuje dla przykładu 
przesunięcia kontaktowe wywołane przez rodnik w widmie eteru 
metylo-t-butylowego* Przesunięcia kontaktowe w kierunku niższego 
pola magnetycznego świadczą o dodatniej gęstości spinowej na jąd¬ 
rach węgla, która zgodnie z pracą /*>/ pojawia się tutaj na skutek 
delokalizacji z rodnika w trakcie zderzenia grupy alifatycznej 
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-3 C-

2 4 6 8 10 R 
Rys.1 Przeminięcia kontaktowe " c NMR sygnałów eteru metylo-

-t-tartylowego w funkcji ułamka molowego IMPH. 

-3,2 -3,0 -3,0 -3,2 
C H j C H 2 0 C H 2 0 H j 
-2,4 -1,9 -2,2 -2,2 -1,9 -2,4 O H j O B 2 0 H g O O H 2 O H 2 O H . 3 

-2,0 -1,4 -1,4 -1,8 -1,8 -1,4 -1,4 -2,0 O H 3 O H 2 0 H - 2 O H . 2 O O H 2 O E 2 O H 2 O H 3 

, -2,4 , -1,4 -1,4, -2,4 , 
/ 0 H j / 2 0 H O 0 H / 0 H j / 2 

-2,6 -0,2 -3,8 
/ O H J / J C O C H J 

Rys.2 Preeaunicoia kontaktowe Ĉ NHR sygnałów eterów w ppm w Jcie-

runku nltazego pola magnetycznego dla Xg- 0,1 . 
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rozpuszczalnika z grupą N-tlenkową rodnika. Rysunek 2 pozwala 
porównać przesunięcia Kontaktowe dla różnych eterów. Największe 
przesunięcia kontaktowe obserwuje się dla grup -CH, , gdyż mogą 
one najłatwiej poKonać zawadę steryczną czterech grup metylowych 
rodnika i zbliżyć się do grupy H-tlenkowej8 Następnie stosunkowo 
duże przesunięcia kontaktowe obserwuje się dla węgli związanych 
z tlenem i wodorem. Protony takich grup charakteryzują się wyż¬ 
szą kwasowością niż protony innych grup alifatycznych, co zwięk¬ 
sza energię oddziaływania z rodnikiem oraz zwiększa przesunięcie-
kontaktowe /3/. Oba wymienione efekty wpływają na przesunięcie 
kontaktowe grupy -OCH, eteru metylo-t-butylowego i sprawiają, że 
przesunięcie kontaktowe jest w tym przypadku największe. Prawdo¬ 
podobieństwo podejścia grupy alifatycznej eteru^w pobliże grupy 
H-tlenkowej rodnika maleje w szeregu 

- C H 5 > - CHj, - > - Ć - H 
i w związku z tym w tej samej kolejności maleją przesunięcia 
Kontaktowe sygnałów tych grup. Trzeciorzędowy atom węgla nie może 
brać bezpośrednio udziału w Kompleksie zderzeniowym, wobec czego 
małe przesunięcie kontaktowe jego sygnału wynika prawdopodobnie 
z delokalizacji gęstości spinowej z sąsiednich atomów węgla. 

Powyższa dyskusja potwierdza istnienie Kompleksów zderzenio¬ 
wych' grup alifatycznych rozpuszczalników z molekułami rodnika* 

140 



Literatura 
1. W. Kołodziej siei, "Przejawy przenoszenia gęstości spinowej przez 

wiązanie wodorowe w widmach KMR i EPR" w Spejctroekopii Oddzia¬ 
ływali Międzymoleicularnych, t . I I I , pod red, Z«Xę.okiego,Wyd. UW, 
Warszawa 1978. 

2.V,Kołodziejski, Z.Kęcki, Chem.EhyscLetters,g£, 286 /1978/. 
3.I.Morishima,T,Mateui,T.Yonezawa,J.Chem«Soc.Perkin I I , 1972. 633. 



EONTAETOWE 23«a mm IATIOHU SODOWEGO 
SOEtfAKWiHBQO PRZEZ RODNIE H-HBH1DWT 

Waoław Kołodziejski 
Pracownia Oddziaływań1 Mlędzymolekularnych, Wydział Ghasil 
Ifalwersytetu Warszawskiego, ul*Pasteura 1, 02-093 Warszawa 

irmel Stoekis, Pierre Iaszlo 
Ihstitut de Ohimle,nniYerslte de Iiege,par 4000 Idege 1,Belgia 

I.Wstejt 
Gęstość spinowa aoze delokallzować się z paramagnetycznego 

kationu na ligandy /1/. Powstaje pytanie,czy możliwy Jest odwrot¬ 
ny efejct tzn* delokalizacja gęstości spinowej z rodnika na solwa-
towany przez niego diamagnetyczny Jtation. Odpowiedź na to pytanie 
staraliany się znaleźć tadając przesunięcia kontaktowe *Na HMR 
w układzie HaClO.-THF-DlPN, gdzie TSP oznacza tetrahydrofaraa a 
TMPN oznacza trwały rodnik H-tlenek 2,2,6,6-tetrametylopiperydyny: 

O 
2»0zęść doświadczalna 1 obliczenia 

Widma *Na NMR zarejestrowano przy częstości 21,160 MHz 
na spektrometrze z transformacją Fouriera WP-80 firmy Bruker* 
Do roztworów dodano lOtf objętościowyoh CgDg do locicu na 2D. 
PrzesuRięoio mierzono względem adresu w pamlęoi komputera odpo¬ 
wiada jąoego przesunięciu 2^Ka w 0,1 M roztworze NaClO. w IBP* 
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Obliczenia ab lnitlo z użyciem minimalnej bazy funkcyjnej 
SIO-3G wykonano na komputerze IIM 360* 
3.Dyskusja wyników 1 wnioski 

Rysunek 1 przedstawia przesunięcia kontaKtowe 'Ha HMR 
w 0,1 M roztworach NaCIO. w THP przy różnych stężeniach 3MPH, 
Obserwuje się przesunięcia kontaktowe w kierunku niższego pola 
magnetycznego, co wskazuje na dodatnią gęstość spinową na jądrae 
sodu.W 0,1 K roztworach NaCIO, w THP stężenie kontaktowych par 
jonowych Na* i CIO? jest zaniedbywalnie małe /2/»Wobec tego 
kształt krzywych i temperaturową zależność przesunięć kontaktowych 
można będzie wyjaśnić konkurenoją TMPN i THP o miejsce w sferze 
solwatacyjnej kationu*Wstępne rozważania możliwych równowag 

. w roztworach doprowadziły do wniosku, że mamy do czynienia z rów¬ 
nowagą dwóch kompleksów 1:1 1 1:2 Ka+ z TMPN,Obliczenie dokładnych 
wartości stałych tworzenia kompleksów nie jest możliwe tylko 
na podstawie danych *Na HMR i wymaga dalszych badań Innymi meto¬ 
dami* Wstępne wyniki obliczeii metodą ab initio wskazują, że w kom¬ 
pleksie 1:1 dodatnią gęstość spinową na jądrze sodu otrzymuje się 
tylko przy oddziaływaniu Ha z wolną parą elektronową azotu XMPN. 

Podsumowując należy stwierdzić, że gęstość spinowa delokali-
zuje się z rodnika na solwaxowany przez niego kation sodowy* 

Literatura 
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o o/i as 03 0.4 
Rya,1 Przesunięcia kontaktowe *Na NMR w funkcji stężenia XMPN. 

Zero na osi przesunięć oznacza przesunięcie chemiczne 
w 0,1 M roztworze RaClO. w THP w danej temperaturze. 
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BADANIE REGIOSEEEEEYWHOŚCI REAKCJI CEHTRĆtf DONOROWYCH EIIAMIH 
R1-C10-C2«C_-:)HR2 PRZY POMOCY HHR 

L.KOZERSKI, E.CZERWINSKA 
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 

Zastosowanie aeto&y w K vr chenii organicznej ogranicza "i'; za¬ 
zwyczaj do prowadzenia, badrui podstawowych z wykorzystaniem mniej 
lub bardziej złożonych sub stancji organicznych lub do celów iden¬ 
tyfikacji produktów reakcji. 

Potencjał poznawczy metody znacznie efektywniej może być wy¬ 
korzystany w syntezie organicznej, ponieważ wnioski uzyskane z 
interpretacji widm dynamicznych lub statycznych w EMR umoż3 iuia-
ją przewidywani .3 istotnych dla syntetyka elementów reakcji jak 
np. resioselektywnosci w układach wielocentrowych, zmian struk¬ 
tury przestrzennej w trakcie reakcji lub struktury produktu 
przejściowego. Można pokazać, że informacje uzyskane z KIR są 
conajmniej jakościowo równoważne do tych jakie uzyskuje chenik 
stosując zaav/anoov/ane metody chemii teoretycznej, a wszczegól-
noici - oblic?aixie gcstości elektronowych. 

Badanie tytułowego problemu może stanowić przykład takiego 
zastosowania netody 13ffi, Przydatne do te#o celu badania spek¬ 
tralne przedstawiłem 1 w roku ubiegłym /Materiały XI Ogólno¬ 
polskiego Seminarium KRJ, Kraków 1978,8.277/ 

W zvji?.zkach typu R.-0.0-0_*C_-R2 zaobserv/ov/ano prostą li¬ 
niową korelacje cfn • -̂f- + A pomiędzy zbiorami wartości prse-
sunięć chemicznych cf 0 w izomerach cis i trans dla olefino-
\̂ rych atomów wogla. Przedstawione obser\-:acje amian wartości 
olefinowych atomov/ v.'qgla wskaay\;ały na to, że oddziaływanie 
prz?strzenne grup COR. i R_ wpływa na zmiany gęstości ładunku 
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elektronowego Jl na atomach w układzie sprzężenia. Jeżeli związek 
jest płaski, wówczas należy oczekiwać efektywnego przeniesienia 
ładunku np. zazotu w tytułowych związkach w pozycje 0 i C2« Obyd¬ 
wa podstawniki mogą wywierać efekty mezomeryezne, a więc podstaw¬ 
nik NHR. powoduje przesłanianie pozycji Cg a podstawnik COR1 - od¬ 
słanianie pozycji C . Dodatkowo w izomerze cle, ze względu na stło¬ 
czenie w płaszczyźnie obu podstawników, następuje wydłużenie wią¬ 
zania podwójnego, również powodujące rozdzielenie ładunków na ole-
finowych atomach węgla. Omówione efekty znajdują potwierdzenie w 

13 wartościach przesunięć chemicznych C ponieważ obserwuje się na-
przeaienność efektów odsłaniania i przesłaniania atomów C, i C 2 w 
izomerze cis w porównianiu do izomeru trans* Związki te, skupiają¬ 
ce ładunek ujemny na tlenie i atomie C powinny wykazywać własnoś¬ 
ci chemiczne charakterystyczne dla *t, j3 -nienasyconych ketonów, w 
których reakcja s akceptorami przebiega głównie na atomie tlenu. 

Natomiast w związkach niepłaskich, w których różne czynniki, 
jak np. objętość i symetria podstawników, powodują, że grupa CÓR, 
jest poza płaszczyzną sprzężenia, powinno występować zwiększenie 
efektywnego ładunku ujemnego w układzie olefinowych atomów węgla 
ponieważ akceptor nie wywiera efektu meeoraerycznego w położeniu 
C„. W rzeczywistości, w widmach C obserwuje się przesłsjiianie 
obu atomów C. i 0, w niepłaskich izomerach cis w stosunku do od¬ 
powiednich wartości w izomerach trans uznanych za płaskie. Należy 
oczekiwać, że związki niepłaskie będą miały cherakter chemiczny 
enaminy, w której najsilniejszym donorem jest pozycja CL. 

Słuszność tych rozważań sprawdzono w syntezie Nenitzescu związ¬ 
ków enaraino karbonylowych z p-chinonem. Stwierdzono, że wszystkie 
dotychczasowe badania tej reakcji £2} prowadzono z podstawnikiem 
alkilowym w położeniu C_. Wprowadzenie tego podstawnika powoduje 
zaburzenie koplanarności wiązań podwójnych we wszystkich, możliwych 
rotamerach przedstawionych na rys.1 • Należało oczekiwać, że związ¬ 
ki te będą miały charakter chemiczny enaminu i powinny reagować z 
akceptorem Michaela jakim jest p-chinon na atomie Cg. W zgodności 
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SYNTEZA NENITZESCU 1930 E* 2H-I.5-8ENZ00WU0KSEPIN 

Ł * / i. W > 
E>tmt CH, 

ĆH, 

I 
(C0R,ła 

a.b . ,. o:b 

L. Keztrski. Pot. J. Cb»m. £ ,(1979) G.R. Alltn jr. Org. Rtact. 20 , 337 (1973) 

Rys. 1 
z tym wyodrębniono produkt pośredni* addukt na atomie C2, który mo¬ 
że reagować w kierunku wytworzenia indolu lub benzofuranu. 

Przypuszczaliśmy, źe reakcja na tlenie powinna doprowadzić do 
powstania innego typu związków heterocyklicznych* W tyia celu na¬ 
leżało u£yć do syntezy zwi^sku płaskiego, któty miałby charakter 
chemiczny ^ }J3 -nienasyconego ketonu • Związki z grupą metylową 
w położeniu C 2 spełniają ten warunek i zgodnie z oczekiwaniem rea-
ru;Ją poprzez atom tlenu v:edług schematu przedstawionego na rys. 1 
3 • Poi/stałe związki z grupy 2H-1,5-benzodv."uoksepiny są formal* 

nie adduktem v; położeniach 1,4 o<, fi -nienasyconego ketonu* Widmo 
HUt nie wnosi istotnych informacji dotyczących ustalenia struktu¬ 
ry, natomiast widmo CMR,przedstawione na rys. 2, umożliwia jedno¬ 
znaczne przypisanie struktury. 
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Rys. 2 
Rozpoznanie dynamiki wewnqtrzczasteczkowej i efektów elektro¬ 

nowych na podstawie widm dynamicznych N1-1R umożliwia równies; prze¬ 
widywani e warunków prowadzenia reakcji z du.Vt wydajnością i w okreś-
lon;/ii 3:ierunku. W opisanej syntezie pochodnych 2H-1,5-tenzodwuok-
sepiny , aby uzyskać raożliwie najwi^kszfi wydajnoćć zv/iązku, należy 
użyć cubctratu z jalc na3r.nieóssymi objętościowo podstawnikami R i R 
/ ryo. 3 /. Podstawniki o duńej obj^toaci wywołują oddziaływania 
eteryczne w substracie powodujące zaburzenie planarnoaci, unieiaoż-
liv/iając przebieg reakcji na atomie tlenu. Ponadto oddziaływania 
te destabilizują cząsteczko produktu /rys. 3 /, w którym wetmątrz-
cząatecakowy proces dynamiczny powoduje, że związek wa symetrię C , 

s Ponieważ stan płaski jest stanem przejściowym v; omawianyn procesie 
wewnątrzcząsteczkowyra z tem oddaiaływanie podstavmików.R1, R i CH 
w płaszczyźnie podwyższa energią v̂ )ływrając na podv/yaciienie energi 
aktywacji procesu dynamicznego. Z drugiej natomiast strony zv;icksza-
nie óbję-toćci podstavravika R- v/prov/adza oddziałyi/anie steryczne pomię¬ 
dzy tym podstavmikiem a grupą metylov;ą wpływające na destabilizację 
stanu podstawowego cząsteczki, 
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Rys. 3« Proces wewnątrzcząsteezkowy w cząsteczce 2H-1f5-bensodvra*-
oksepiny oraz wartości prsesunif.ćchenicsnych s widia ' C, 
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ZASTOSOWANIE: WIDM MOCY DO ANALIZY KSZTAŁTU LINII 
V SPEKTROSKOPII NMR 

Andrzej Ejebart i Krzysztof tfróblewski 
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN 
Boczna 5, Łódź, 

Zmiany kształtu sygnałów w spektroskopii NMR spowodowane wy¬ 
mianą chemiczną ' lub sprzężeniem spinowym z szybko relaksują¬ 
cym jądrem ' mogą być wykorzystane w ilośoiowym opisie tych pro-
cesów przy zastosowaniu analizy kształtu linii.' ' Jednak anali¬ 
za taka będzie skuteczna jedynie wtedy, gdy eksperymentalne 
zniekształcenia sygnałów będą usunięte lub przynajmniej zraini-

1 4/ raalizowane.' ' 
Widma NMR cieczy zazwyczaj są rejestrowane w postaci widm 

absorpcyjnych.^ Ma to wiele zalet, z których do najważniejszych 
zalicza się proporcjonalność integracji sygnałów do ilości jąder 
oraz szybki zanik sygnałów w dziedzinie częstości.' ' Natomiast 
pewną niedogodnością widm absorpcyjnych jest możliwość znie¬ 
kształcenia sygnałów przez udział składowej dyspersyjnej w re¬ 
jestrowanych widmach, które nosi nazwę przesunięoia fazowego, 

V spektrometrach impulsowych, jako wynik transformacji four¬ 
ierowskiej sygnału swobodnej precesji, otrzymuje się równocześ¬ 
nie część rzeczywistą, r, oraz ozyść urojoną, 1, widma w dzie¬ 
dzinie częstości. Amplitudy tych dwóch widm przy częstości V* . 
są związane prostymi wyrażeniami z amplitudami widma absorpcyj¬ 
nego, v, oraz widma dyspersyjnego, u. 

vi = ri o o a ei + l ^ i n ^ 
u. s r.sin©. - l.cos©. 

9. w powyższyob wyrażeniach jest przesunięciem fazowym, które 
w. przybliżeniu jełt liniową funkcją częstosoi. 

i o 1 i 
8 i &. są stałymi, które zazwyczaj są dobierane rcoznie przez 
operatora, wizualnie oceniającego kształt widma. Takie postępo¬ 
wanie jest niedokładne, gdyż ocena dokonana przez operatora mo¬ 
że być błędna. Ponadto zależność /1/ jest przybliżona 1 przesu-
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nięcie fazowe może wykazywać inną charakterystykę częstotliwoś¬ 
ciową?'7/ 

Problem ustawiania fazy można ominąć obliczając t.zw. widmo 
mocy, które,nie wykazuje zależności fazowej i jest zdefiniowane 
przez następujące równanie?' 

9 2 2 9 
PŁ = uf * vf = r\ + 1* 

Wykorzystanie widm mocy eliminuje zniekształcenia fazowe zazwy¬ 
czaj występujące w widmach absorpcyjnych, a ponadto zwiększa 
stosunek sygnału do szumów. Z tych powodów widma mocy mogą być 
bardziej użyteczne niż widma absorpoyjne, gdy do opracowania wy¬ 
ników należy stosować analizę kształtu linii. Należy tu podkreś¬ 
lić, że kształt sygnałów w widmach mocy jest lorentzowski, po-
dobnie jak ma to miejsoe w przypadku widm absorpcyjnych.' 

Najlepszym sprawdzianem użyteczności widm mocy w zastosowaniu 
do analizy kształtu linii jest porównanie dokładności dopasowa¬ 
nia parametrów opisujących obrysy widm mocy i absorpcji. Takie 
porównanie przeprowadzono w przypadku sygnałów poszerzonych 
przez proces, wymiany oraz poszerzonych przez sprzężenie spinowe 
z szybko relaksującym jądrem, W tym celu obliczano średni błąd 
kwadratowy, RIIS, punkt po punkcie dla różnic w kształtach po¬ 
między dwoma widmami. Jedno z tyob widm było widmem odniesienia, 
-ipisanym przez stałe wartości parametrów. Drugie widmo było wid¬ 
mem dopasowywanym, opisanym przez zmienne wartości parametrów. 

tfidma poszerzone przez sprzężenie z szybko relaksującym 
jądrem były obliczane przy użyciu równania /3.97/ lit. 2. Na 
rys. 1 są przedstawione wartości RMS jako funkcji parametrów, 
JQY> stałej sprzężenia spinowego i T», czasu relaksacji pod¬ 
łużnej. Dokładność dopasowania parametrów, która może być oce¬ 
niona w tym przypadku z naohylenia linii na rys. 1, jest zbli¬ 
żona dla obu rodzajów widm. 

If przypadku sygnałów poszerzonych przez prooes wymiany po¬ 
między dwoma otoczeniami widma były obliczane przy pomocy rów¬ 
nania /%5/ lit. 1. Dokładność dopasowania była oceniona dla 
dwóch najistotniejszych z pięciu parametrów charakteryzujących 
obrys widma w procesie wymiany. Były to: stała szybkości proce¬ 
su wymiany oraz populacja jednego z otoczeń. Również w przypad¬ 
ku widm poszerzonych przez wymianę dokładność dopasowania 
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Hys, 1. Vartoiei RMS w jednostkach względnych, obliczone dla 
różnic pomiędzy widmami odniesienia i dopasowywanymi, 
w funkcji stałej sprzężenia, J^vl i czasu relaksacji 
podłużnej, T„, Linia przerywana - widma absorpcyjne, 
linia ciągła - widma mocy. 

wybranych parametrów jest podobna dla obu dyautowanych typów 
widm, 

Należy jednak podkreślić, że przed otrzymaniem eksperymental¬ 
nego widma mocy istniejące deformacje linii podstawowej muszą 
być usunięte zarówno z rzeczywistej jak i z urojonej części 
otrzymanego w wyniku transformacji widma, Niefortunnie dogodna 
do stosowania automatyczna metoda korekcji linii podstawowej 

8/ wykorzystująca pierwsze cztery wielomiany Legondre'a ' nie mo*e 
być stosowana w przypadku poszerzonych sygnałów, gdyż nogą one 
ulec częściowemu lub całkowitemu stłumieniu, Wydaje sie, ze 
przyjęcie liniowej zależności częstotliwościowej dla linii 
podstawowej powinno dostatecznie kompensować jej deformacje 
nie powodując zniekształcenia poszerzonych sygnałów, 

Z powyższego wynika, że stosowanie widm raocy do analizy 
kształtu linii przynosi korzyści na skutek wyeliminowania 
zniekształceń fazowych nie zmniejszając dokładności dopasowania 
parametrów przy zwiększonym stosunku sygnału do szumów, 
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Generatory apinowe.a poaiar mt»bjch 
pól magnetyesnyeh 

Andrzej Jefaanowioz, Aleksander Gutasa 
Instytut Tisyki Uniwersytetu Mikołaja Koparnika 

Mierniki pola magnetyosnego oparta o stawisko reaonanau 
paramagnetycznego podsielic* nołna na autodynowa i ganaratory 
aplnowa. Hajproatasa •iarnlki antodynowa dają pomiar 
v granieaeh aserokofoi linii razonansowaj /Bya.1/ 

o / • 

lir 

wzm. w.cz. 

fiya.1. Sohaaat Idaony najproatrsaj autodyny. 

Dla ulepasooyoh aanonaprowadsająoyea alf aiarnikow błąd 
pomiaru badeia salainy od dokładności okratflania posioau 
sarowago datakoji, która i kolai sałaty od aaarokoloi linii 
1 aaparaoji aygnału nodulojąoago. 
Z kolai najproatasy ganarator aplnowy [*tjp [3] praonjąey 
« nkładsia Blooha [i] /rya.2/ « proatopadłjai cmńumt, 
oaoyligąoy na cseatoaoi toQ dają taksa dokła-dnośe* tylko 
w granieaeh asarokoioi linii rasonanaowaj 6 /rya.2/. 
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wzmw.cz. 

próbka paromogn. 

r 1 
Bys.2, Sonemat najprostszego generatora apinowego. 

Dodatkową trudnością jeat pray tym odaprse.gnie.oie cewki 
nadawczej i odbiorczej. 
Generatory spinowe, które najczęściej atoaowana aą w praktyce 
do atabilisaoji warunków resonanau w apaktroaetraefa H.M.R 
o wyaokiej sdolnoćoi roedeielozei pracują na pierwazej 
watędze bocznej [4] • Seheaat takiego generatora pokąsany 
jeat na rys. 3. 

cewki modulujące 

próbka 
paramagnetyczna 

"m 

"Rys. 3* Schemat generatora apinowego praoująeego na pierwasej 
watedse booznej. 

Hajprorfoiej działanie takiego generatora przedatawic* solna 
naatepująooi iatnieje generator pomocniozy o stałej 
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częstości CJ 0 która dostarczona jest do oewki z próbką. 
Pętla dodatniego sprzężenia zwrotnego natoaiaat zamknięta 
jest poprzes wzmaoniaozt detektor f asowy 1 oewki modulująee 
praoująoe na częstośoi o>a , Warunkiem konieeznym pracy 
takiego generatora jest by częstość modulująca była większa 
od szerokości.linii tzn. t*>m»%£ , Również w tym 
przypadku dokładność pomiaru pola jest rzędu azerokośoi 
linii rezonansowej. 
Przy niskich polach może się zdarzyć, te zachowanie warunku 
U)m» )(£ będzie wymagało częstości modulacji coa rzędu 
częstośoi larmorowakiej d> 0 • Lepsze mołliwośoi w tym 
zakresie pól /1OO - 16s/ daje zaproponowany generator 
spinowy, który w obrębie samej linii może zawierać wiele 
wstęg bocznych to znaczy ze spełniony ma być warunek 

Schemat takiej aparatury przedstawiono na rys.4. 

próbka 
para magnetyczna 

amplr 
fittr 

Rys.4. Sohemst generatora praoująoego na wielu wstęgaoh booznyoh. 
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W skrócie działanie jego opisać* można w tan sposób* Pętla 
dodatniego sprzężenia zwrotnego zawiera obwód rezonansowy 
z próbką, wzmacniacz wysokiej częstości, detektor fazowy, 
amplifiltr i cewki modulujące. Częstość larnorowska u> 
dostarczona jeet do próbki c pomooniczego generatora. 

Sygnał absorpcji na wyjściu amplifiltru dany jest przez 
wyrażenia L5l * 

(p 

gdzie If i S liozbla zwojów i przekrój w cut cewki odbiorczej, 
K - wzmocnienie pętli dodatniego sprzężenia zwrotnego, 
H, - amplituda pola wysokiej częstości c^,^ amplituda pola 
moduluj ąeegcf ujm* 
Sygnał tan zasila oawki modulująca. W ten sposób poprzez 

próbkę następują zamknięcie pętli aprzężenia zwrotnego. 
Ze wzoru /1/ wynika bezpośrednio warunek na minimalne wzmocnię* 
nie powyżej którego generator oscyluje : 

gdsia A « - t5U IC'S M W - S o 0 f- H, h o \ 2 , 
a W - jest sprawnością cewek modulujących wyrażoną 

w gauaaaoh na Volt. 
Dl* wzmocnienie K min generator oscyluje tylko w dwóch 
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punktach w obazarze linii rezonansowej, a mianowicie w punktach 
gdsle pochodna absorpcji ma ekstrema* Obserwując wiec eanik 
oscylacji motamy określić" wartość* pola z dokładnością równą 
szerokości linii. Jeżeli natomiast zwiększymy wzmocnienie 
n-krotnie wówczaa prsadaiał wewnątrz linii dla którego 
generator nie oaoyluje zwęty ale do wlelkośoi: 

Przykładowo dla wzmocnienia n«75O obasar ten będzie o trzy 
rsedy mniejsey nit aeerokoś*ć naturalna linii, W tan sposób 
równie! dokładność* pomiaru wzrasta o te samą wielkoćć. 
Dla linii rz§du 0,1 Os i pola rzędu 100 0*otrzymujemy 
dokładność rzędu 10 wartości mierzonej. Haleey poza tym 
zwrócić uwagę na fakt, te pomiar pola odbywa ale w chwili 
kiedy generator nie oscyluje. W ten aposób w chwili*pomlaru 
nie wprowadza alf dodatkowych zakłóceń. Poza tym ze względu 
na dutą rtftniee. między OJ 0 i <J B nawet dla małych pól 
nie ma problemu z seperaoją wejsoia i wyjścia poprzez próbkę 
pętli sprzężenia zwrotnego, przez co możliwe jeat stosowanie 
dutyeh wzmocnień, a tym samym uzyskanie duzyoh dokładności 
pomiaru co wynika z warunku (3) . 
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TEORIA RELAKSACJI DIPOLOWEJ W UKŁADACH WIELOSPINOWYCH 
Jerzy S.Bllcharskl 

Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków 

Wstęp 
Celem niniejszej pracy jest wyliczenie ozasu relaksacji 

dipolowej T ± D dla układu wielu spinów 1/2 w drobinach łań-
ouchowych. W szozególnośoi rozważymy relaksację dipolową 
dla łańcuchów alkilowyoh,.. które mogą występować w układach 
błon biologicznych oraz w polimerach. Ponadto zajmiemy się 
relaksacją końcowych grup CILj, które nogą stanowić centra 
relaksacyjne w przypadku gdy łańcuch jest sztywny. 

Obecna praoa stanowi uogólnienie wcześniejszych 
obliczeń (i) T.p na bardzo długie łańcuchy /CH2/_, 
w których liczba n grup metylenowych zmierza do nieskończo¬ 
ności. W obliczeniach zastosowano przybliżenie słabych 
zderzeń /WCC/, przy którym czasy korelacji Te dla ruchów 
molekularnych są mniejsze od odwrotności szerokości A u 
linii rezonansu* W teorii relaksacji dipolowej stosowane 
Jest również przybliżenie silnych zderzeń 12} 13] , które 
dobrze opisuje relakaaoję dla tzw. "sztywnej sieci", gdzie 
Tc» I M u , natomiast dla drobin łańouchowych jest mniej 

przydatne. 

Teoria 

Rozważmy układ Identycznych spinów jądrowych I 1 • i / 2 , 
w którym występuje oddziaływanie dipolowo-dipolowe GD oraz 
oddziaływanie zeemanowskie G£ z silnym zewnętrznym polem 
magnetycznym BQ. Hamiltonian spinowy tf można zapisać 
w postaci (11 : 
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» - 1 ł ( G . • G(tłl li) 

fn 

G(t) 

gdzie GQ stanowi statyozną część Hamiltonianu, G(t) 
Jest małym zaburzeniem zależnym od czasu. F ^ są tenso-
rani kulistymi drugiego rzędu zależnymi od zmiennych 
w czasie współrzędnych przestrzennych, A*** są spinowymi 
operatorami tensorowymi, zaś funkcje z kreską u góry 
oznaczają wartości średnie. 

W przybliżeniu słabych zderzeń* oraz wysokich tem¬ 
peratur czas relaksacji T1D dla energii dipolowej 
GDo * Ł*$ *o' można obliczyć korzystając z ogólnego 

; wzoru U) 151 

i i JTr([%.,Ó(t)lI6TNT),W)dT<T» 
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gdzie 6it) Jest Haniltonianem w reprezentacji oddzia¬ 
ływania 

G(t) e-i 

Wlelkośoi wystejmjąoe w równaniu (7) mozeay wyliczyć 
korzystając z własnoóol operatorów spinowych (metoda 
operatorowa) 11}15] lub tez znając rozwiązanie równania 
własnego 

Równanie (7) prowadzi wówczas do wyrażenia analogicznego 
do wzoru Gortera dla T^, nlanowlciet 

JL, °) 2 T,D 2§(E°) 

4OO 

gdzie Wots Jest prawdopodobieństwem przejścia na Jednostkę 
czasu alędzy stanani lcc> i | s > , ^ n ^ - u ^ 
Jest cs«stos*oią przejścia, za* 6ap - < « ) G |p> 
Jest elesientea macierzowym zaburzenia G(t). 

Rospatrssy teras łariouoh złożony z n grup netyleno-
wyoh CHjj, wykonująoy szybkie obroty wokół swojej osi 
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podłużnej z ezasesi korelacji Tc • W przypadku dużej 
liczby grup CH2 nie popełniay znacznego błędu Jefll 
wszystkie grupy be.dziesy rozpatrywać jako równoważne 
chemicznie i dynamicznie, posljając nierównowaznoić 
grup końcowych, ¥ oblioseniaoh czasu ? 1 D dla protonów 
w rozważany* łańcuchu załózay, te każdy z protonów 
oddziaływane dipolowa: 
a) ze swoi* najbliższy* sąsiaden 
b) z protonasi dwu najbliższych grup CH2, 
o) z protonaai dwu następnych najbllłszych grup CHg 
Oddziaływania z protonaal dalszych grup CB2 aołesgr pominąć 
ze wzglfdu na aalenie przyczynków dipolowych z szósta, 
potęgą odległości r ^ . Ponadto pominiemy korelacje niędzy 
oddzlaływaniasd dipolowyni typu a), b) t o). Przy powyższych 
załozenlaoh czas relaksacji dipolowej protonów T 1 D dla dłu¬ 
giego łańcucha Metylenowego aotna wyrazić wzoreat 

MD a 

(l2) 

* 6{ b2*c2) 
• | (5a2»18b2

t5c2*8ac)J|(2u0)] 
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gdzie 

JJMo ) * f<XJj(O) XJT(T)> eioTdT (13) 

Ff 
przy czyn u e 1 wL są odpowiednio częstościami 
precesji Larmora w zewnętrznym polu BQ 1 lokalnym polu 
B.« Celem dokładnego wyliczenia gęstości spektralnych 
J(|i (u) w powyższym wyrażeniu należy przyjąć 

określony model ruchów drobinowych. W niniejszej pracy 
rozpytrzyny dwa modele ruchów drobinowych: 
1) model rotacji molekularnych wokół osi prostopadłej 

do wektora riJ łączącego oddziaływujące spiny, 
2) model izomeryzacji "trans-gauche". 
V przypadku pierwszego modelu, korzystając z własności 
transformacyjnych wektorów kulistych otrzymujemy: 

(15) 

gdzie dggi { p ) są funkcjami Wlngera 161 , 
} Jest kątem między osią rotacji molekularnej zQ 

a kierunkiem pola BQ, zaś* T« jest czasem korelacji dla 
reorlentaoji wokół osi z0. Dla rozważanego łańcucha 
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•etylenowego największy wkład do relaksacji dipolowej wniesie 
oddziaływanie najbliższych sąsiadów (i, J • 1,2). Korzysta¬ 
jąc z równań I12) i (15) można łatwo pokazać, że czas T.D 
wykazuje minimum przy u>Jc " 1* 

W modelu Izomeryzacji "trans-gauche" zakładamy, że 
łańcuch metylenowy wykonuje ruchy wewnętrzne, przy których 
wektor łączący dwa najbliższe protony zmienia skokowo swoją 
orientację ( 0', •' ) w układzie molekularnym o kąty 
A 9' «* TT/ 6 , L *'i± 2TT/3 

jeśli ponadto łańcuch metylenowy jako całość wykonuje 
dodatkowe ruohy molekularne względem układu laboratoryjnego, 
przy których kąty Eulera * , p, * są funkcjami czasu, 
wówczas funkcje korelacji dla F^tt) można wyliczyć ze wzoru: 

gdzie 

Jak pokazano w pracy (71, w zależności od stosunku 
liczby obsadzeń N « Ptrans^aauohef P0Wy*8Ze funkcje kore¬ 
lac j i opisane są przez dwa czasy korelacji, których stosu¬ 
nek Te'l Tc «2N . Znajomość funkcji korelacji oraz 
średnich wartości F*^ pozwala na wyliczenie gęstości 
spektralnych J&łu) oraz czasu relaksacji T1D, który 
może wykazywać dwa minima dla oLTe«i oraz 0^*1. 

W przypadku łańcucha alkilowego (CH2)n CEj w niskich 
temperaturaoh może mieć miejsc* przypadek, w którym ruchy 
molekularne grup CEL są już zamrożone, natomiast grupa CIŁj 
wykonuje rotację wokół osi symetrii C3 i jes t centrum rela¬ 
ksacji dla całego łańcucha. Korzystająo ze wzorów dla T1D 
w układzie trzech spinów, podanych w pracy(II oraz z równa¬ 
nia (15) otrzymujemy dla grupy CO,: 
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4, -
r lit) 

W przypadku próbki pollkrystalicznej relaksacja dipolo¬ 
wa może być opisana pojedynczy* ozasem relaksacji T1D j e ś l i 
rezerwuar dipolowy aa określoną temperature, dipolową. 
W przybliżeniu wysokioh temperatur oraz przy izotropowym 
rozkładzie krystalitów otrzymujemy: 

podozas edy czas T± dla grup CHg w próboe pollkrystalioznej 
dany Jest wzorem: 

(19) 

gdzie d - t y*i£» 
W przypadku istnienia szybkiej dyfuzji spinowej wzdłuż 
łańoucha alkilowego, w którym grupa COj stanowi centrum 
relaksaojl, wypadkowy czas T 1 D można opisać wzorem: 

T-'Pbff-) • (1 -PD) (4 -V "ID ™Ti O / C H ł \TtoAcH»)n (20) 

gdzie pD stanowi wzglfdny wkład grupy CRj do energii 
dipolowej oałego łańcucha alkilowego* Dla sztywnego łańouoba, 
gdzie (i/T^łlCHj),, -O, wkład do relaksaojl b«dzie wnosić 
Jedynie grup* 
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Czas relaksacji T l D nożna równie* wyliczyć dla tunelu-
jąoych grup CHg korzystając z równania (10). Obliczenia te 
będą przedmiotem dalszych prac. 
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WPŁYW POLA H o NA WIDMA MRJ TUNELUJĄCEGO JONU ND*., 

Z.T. Lalowicz? W.T. Sobol++ 

+Inatytut Pizyki Jądrowej, Kraków, ul. Radzikowskiego 152 
++Instytut Pizyki OSI., Katowice, ul. Uniwersytecka 4. 

Teoria kształtu linii MRJ dla tunelującego jonu NDt, opra¬ 
cowana z uwzględnieniem pełnego oddziaływania kwadrupolowego, 
pozwala na systematyczną analizę zależności kształtu linii od 
struktury rozszczepień podstawowego poziomu tprsyjnego oraz 
wartości pola HQ. Szczególnie interesujący jest zakres pól RQ 
porównywalnych z rozszczepieniami poziomu torsyjnego - występo¬ 
wanie efektów "level-crossing". Teoretyczne obliczenie szeregu 
kształtów linii dla różnych pól H Q przy ustalonej, przykładowej 
strukturze rozszczepień PPT / ń=1040 Gs, M=2S Gs, TT=O Gs / 
pozwala wnioskować, że w momencie wystąpienia "level-crossing" 
pomiędzy poziomami seemanowskimi i poziomami torsyjnymi obserwu¬ 
je się wyraźne poszerzenie oraz asymetrię obliczonych widm. W 
obszarze silnego pola HQ, dającego rozszczepienia zeemanowskie 
znacznie większe od rozszczepień tunelowych, otrzymuje się wąs¬ 
kie, symetryczne linie rezonansowe, których struktura zależy 
wyłącznie od struktury rozszczepień PPP. 
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KWANTOWE PRZEJŚCIA REZONANSOWE IKDUEOV/ANE PRZEZ 
OSCYLUJĄCE POLE MAGNETYCZNE 

Waldemar Nosel 
Inatytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. 

Wstęp 

Kwantowe przejścia rezonansowe pomiędzy zeemanowskimi pozio-
wymuszane przez zmienne pola magnetyczne stanowiły temat wielu 
prac. W badaniach metodą magnetycznego rezonansu stosuje się 
pola wirujące lub oscylujące* Te ostatnie stosowane są powsze¬ 
chnie. 

Pierwsze prace dotyczące prawdopodobieństwa przejść wykona¬ 
ne zostały dla pola wirującego przez Majorane £fj i Guttingera JJfl 
w i932 roku. Stosując technikę teorii grup wyprowadzili oni do¬ 
kładne wzory słuszne w przypadku dowolnych wartości spinów 
cząstek. Natomiast pierwsza znana nam próba znalezienia prawdo¬ 
podobieństwa przejść wywołanych przez magnetyczne pola oscylu¬ 
jące została wykonana przez Blocha i Siegerta dla spinów Ł/2 
w i 940 roku £3]. Wnioskiem ich pracy było stwierdzenie przesu¬ 
wania się maksimum prawdopodobieństwa w zależności od wartości 
amplitudy wektora indukcji stosowanego pola oscylującego. 
Następnie Autler i Townes£4955) przeprowadzili dosyć obszerną 
analizę efektów związanych z działaniem elektrycznego pola 
oscylującego na dwupoziomowy układ kwantowy £4]* Jednak oprócz 
przesunięcia Blocha - Siegerta pole oscylujące może wywołać 
jeszcze inne zjawiska. Winter w 1955 roku£53 zwrócił uwagę na 
możliwość występowania przejść wielokwantowych, które następnie 
zostały zaobserwowane w wiązce atomów sodu£6j« W ostatnich 
latach znów obserwujemy zainteresowanie się tymi problemami, 
a przykładem tego może służyć praca Pontany i Thomanna£7jo wy¬ 
muszonej emisji i absorpcji monochromatycznego promieniowania 
przez układy o dwu poziomach energetycznych jak również prace 
Hiltbranda£8] dotyczące działania na układ kwantowy pola oscy¬ 
lującego o nierezonansowej częstotliwości. 

Nie znaleziono jednak dotychczas dokładnego analitycznego 
opisu zjawiska przejść rezonansowych indukowanych w układzie 
spinowym prze$ oscylujące pole magnetyczne. 

Dlatego podjęto nową próbę obliczenia prawdopodobieństwa 
przejść stosując metodę normalnego uporządkowania operatorów 
kreacji 1 anlhilacji[9], [i] 



Teoria 

Wspomniana we wstępie metoda normalnego uporządkowania 
operatorów kreacji i anihilacji daje nie tylko możliwość stwie¬ 
rdzenia występowania przejść wielokwantowych lecz również 
opisania kształtów linii rezonansowych odpowiadających tym 
przejściom. W niniejszym komunikacie przedstawiamy jedną z 
możliwych dróg rozwiązania tego zagadnienia. 

Hamiltonian cząstki o dowolnym spinie I znajdującej sie. w 
stałym polu magnetycznym S i równocześnie w polu oscylującym 
B4coa<cOt)ma postać ° 

s-k G , CD 

Prawdopodobieństwo przejść P,pomiędzy zeemanowskimi 
poziomami energii możemy obliczyć ae wzoru 

gdsie operator unitarny U określony jest przez równanie 

Przedstawiając operator ewolucji U w postaci 

otrzymujemy 

gdzie 

1 jest hamiltonianem spinowym rozpatrywanej cząstki w układzie 
obróconym o kąt5T/2 wokół osi y względem układu w którym hami¬ 
ltonian ma postać . Przekształcając operatory spinowe zgodnie 
z relacją * 4 ^ i % GO 
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nożemy znaleźć operatory R^i R w tzw. postaci normalnej HJ*'I 
dającej duże ułatwienia rachunkowe, z następujących równań 

C9> 
gdziey/ jest operatorera normalnego uporządkowania natoadaat 
•̂  oznacza operator zamieniający operatory typu b i c kolejno 
na operatory c i bfiO^. *rr 

Dokładne rozwiązanie równania ^9li dlaof»-^, ma postać 

a rozwiązania równania (8} będżemy szukać w postaci 

C4 e 
Po podstawieniu 04") do równania (8) otrzymujemy dwa układy 

równań różniczkowych pierwszego rzędu o zmiennych współczynni 
kach określających nieznane funkcje A, B, D i B 

03) 

Układ równań fl"3) różni się od układu (iH) tylko znakiem przy 
współczynniku f, dlatego też jego rozwiązanie, łatwo możemy 
otrzymać mając rozwiązanie poprzedniego układu równań iĄl") 
Wprowadzając nowe zmienne za pomocą związków 
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z układu (li) wynika, że funkcje x i y określone są przez równania 
ij + i 24 y + (-̂ ) M = O ? 0^) 

Rozwiązanie równania (I?} nie da się przedstawić w skończonej 
postaci za pomocą funkcji elementarnych. Jeżeli jednak wprowa¬ 
dzimy zamiast t zmienną ^ 

nasze równanie przyjmie postać 

0& , x CO 
Z1' ćĘ, ̂  1 i m = ćo. • 

Równanie to ma analogiczną postać do równania opisującego 
ruch kwasiliniowego nieautonomicznego układu o jednym stopniu 
swobody. Szukane, metodą Poincare, rozwiązanie można przedsta¬ 
wić w postaci 

Gdy weźmiemy pod uwagę cząstki o spinie d/2, to prawdopodo¬ 
bieństwo przejść pomiędzy zeemanowskimi poziomami ras i/2 i msd/2 
wyrazi się wzorem 
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Obliczenia zostały wykonane dla przejść jednokwantowych i trój-
kwantowych. Korzystając ze wzorów (JO) i £)<O możemy łatwo obli¬ 
czyć prawdopodobieństwa w przypadka spinów różnych od i/2, dla 
których jak to wynika z rozwiązania równania Q5~) wielokwantowe 
przejścia są również możliwe. 
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BADANIE ANIZOTROPII RUCHU W c£tW -DWUCHLOROPOCHODNYCH n-PARAFIN 
B.Peplińska, Z.Pająk 

Instytut Fizyki Uniwersytetu im. A.Mickiewicza, Poznań 

Molekuły długołańcuehowe, takie jak n-parafiny charakte¬ 
ryzują się stosunkowo dużą anizotropią kształtu i momentu bez¬ 
władności. Dołączenie chlorów na końcach łańcuchów parafinowych 
powoduje zwiększenie tej anizotropii. 
Celem pracy było zbadanie metodą magnetycznej relaksacji jądro¬ 
wej dynamiki molekularnej <Z,io -cbloropochodnych a-parafin 
i sprawdzenie przydatności znanych modeli teoretycznych do opi¬ 
su anizotropii ruchu* 
Pomiary zależności temperaturowych czasów relaksacji apin-aiat-
ka dla 1,2-dwuchlorppropanu, 1,5-dwuchloropentanu, 1,6-dwuchlo-
roheksanu* oraz 1,8-dwucblorooktanu wykonano przy użyciu spe¬ 
ktrometru echa spinowego metodą zerową, stosując cykl impulsów 
Ii- 2r-^--2-¥. Otrzymane wyniki przedstawiono na rya.1. 

Z liniowej zależności logarytmu T1 od odwrotności temperatury 
wynika, że w badanym zakresie temperatur dominującym mechaniz¬ 
mem relaksacji jest oddziaływanie dipolowe. Obserwowane czasy 
relaksacji spin-siatka opisane są wiec równaniem: 

gdzie szybkość relaksacji związana z międzymolekularnym oddzia¬ 
ływaniem dipolowym wyraża sie wzoremt 

174 



MT /a/ 

nr 

oznaczają odpowiednio lepkość, gęstośd i masę 
molekularną badanej cieczy, 
osnacza liczbę spinów I w jednej molekule, 
współczynnik mikrolepkości [\] dla ruchu 
translaoyjnego• 

Zależność temperatu¬ 
rowa czasu relaksacji 
cpin-alatka* 

2.5 

Korzystając z wyników przeprowadzonych pomiarów lepkości i 
gęstości badanych cieozy wyznaczono z równania /2/ wkład mię-
dzymolekulamy, a następnie 2 równania /1/ obliczono wkłady 
wewnątrzmolekularne szybkośoi relaksacji /punkty na rysunkach 
2,3.4,5/. 
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Wewnątrzmolekularny wkład do szybkości relaksacji związany z di¬ 
polowy* oddziaływaniem dla molekuł, podlegających izotropowej 
reorientacji aa postać* 

gdzie r ^ - odległości miedzy jądrowe 
C - rotacyjny czas korelacji. 

Stosując model makroskopowych kulek znajdujących się w niecią-
głym ośrodku Gierer i Wirtz {2J określili czas korelacji rota¬ 
cyjnej jako; 

gdzie f - jest współczynnikiem mikrolepkości rotacyjnej, zaś 
a,, - promieniem molekuły* 

Model cieczy zaproponowany przez Gierera i Wirtza nie uwzględnia 
momentu bezwładności molekuł. Model wiążący czas korelacji z mo¬ 
mentem bezwładności molekuły podała N.Hill OJ * Wyznaczony przez 
nią czas korelacji jest równy: 

gdzie I & C ) - jest momentem bezwładności molekuły 3 względem 
środka masy drugiej molekuły B i wynosi 

Je> - jest momentem bezwładności molekuły względem 
jej środka masy* 

Ola badanych związków obliczono momenty bezwładności względem 
osi głównych /tabela 1/. 
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Tabela 1. Momenty bezwładności w 10 4 0 gem2. 

Sazwa związku 

1,3-dwuohloropropan 

1,5-dwuchloropentan 

1,6-dwuohloroheksan 

1,8-dwuchlorooktan 

980 

2287 

3206 

5670 

xyy 
53 

77 

77 

100 

hz 
945 

2236 

3160 

5610 

Wartości momentów bezwładności wykorzystane do obliczenia wkła¬ 
du wewnątrzmolekularnej szybkości relaksacji na podstawie rów¬ 
nania /4/ były średnią arytmetyczną momentów bezwładności wzglę¬ 
dem osi głównych. 
Oba modele; mikrolepkości oraz lepkości wzajemnej traktują mole¬ 
kuły cieczy jako kula, co w przypadku rozpatrywanych substancji 
jest grubym przybliżeniem. W rzeczywistości kształt molekuł 
zbliżony jest bardziej do elipsoid, a ponieważ momenty bezwład¬ 
ności I__ oraz I _ są w przybliżeniu równe do elipsoid równoosio-

XX ZZ 
wych. 
Dla przypadku sztywnych elipsoid równopsiowych jak pokazał 
Woessner i Snowden OJ czas korelacji występujący we wzorze /3/ 
jest równy: 

gdzie Oj. iDn oznaczają współczynniki dyfuzji rotacyjnej mole¬ 
kuły, a © jest kątem miedzy wektorem miedzyjądrowym, a osią 
molekuły. 
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Według; Perrina £7 współczynnik dyfuzji rotacyjnej jest równy: 

Dć » -Z7 • /6a/ 
gdzie ^ jest współczynnikiem tarcia rotacyjnego. 
Współczynniki dyfuzji rotacyjnej obliczono stosując: 
1. Zmodyfikowany przez Assinka i Jonasa fr] model lepkości 

wzajemnej H.Hill gdzie: 
'T7gg> iBS'li 

1^ - jest aomentea bezwładności względem odpowiedniej osi 
molekuły* 

2. Współczynniki tarcia rotacyjnego dla elipsoidy równoosiowej, 
które wg. Woessnera [17 i Agisneva /Q? są równe: 

/8a/ 

/ 8 b / 

4 Im {Lci+ (a^-b*)*! /b) /8c/ 

gdzie a i b •% półosiami elipsoidy. 
Współczynniki dyfuzji rotacyjnej obliczono przez podzielenie 
wartości ft, wyznaczonych na podstawie równań /8a, 8b, 6c/ i /60/ 
przez odpowiednie współozynniki oikrolepkościt 

rŁ przyjauje odpowiednio wartości r(| »a, rj_ »b. 
Postfpowanie taki* zaproponowali Aasink i Jones &J oraz 
Agisher 
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26 3.0 3.4 
It3-dwuchloro-

prbpanu w funkcji tempe¬ 
ratury wg.modeli 
o o o Gierera-Wirtza 

aniz.Glerera-Wirtza 
N.Hill 
aniz.N.Hill 

0.01 
2.6 3.0 1L JQJi * 
1,5-dwuchloro- j l J 

pentanu w funkcji temperatu¬ 
ry wg.modeli ruchu 
o o o Gierera-Wirtza 

aniz.Gierera-Wirtza 
N.Hill 
aniz.N.Hill 



v,*-1' 

1 -

0.1 _l ,_ 

2.6 3.0 3.4 i n 3 , 

T 1 r ^ l I 

10-

1 

/ 

• 
1 ( 

/ 
0 

' / 

'"Z 
• / . 

/ . * 

0 
1 

| 

26 30 34 flK1, 

Rys.4 
($)rdl« 1,6-dwuehloro-
heksanu w funkcji ttn-
peratury wg.modeli 
o o Gierera-Wirtza 

aniz.Gierera-Wirtza 
N.Hill 
aniz.N.Hill 

Ryi.5 
^dla 1,8-dwuchlo-
'rooktanu w funkcji 
teaperatury wg.node-
li ruchu 
t> e o Gierera-Wirtza 

N.Hill 
aniz.N.Hill 
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Otrzymane nartości wewnątrzmolekularaego układu do szybkości 
relaksacji dla dyskutowanych wyżej modeli ruchu naniesiono na 
rys. 2,3,4 i 5. 
Porównując obliczone zależności temperaturowe szybkości rela¬ 
ksacji z danymi doświadczalnymi można stwierdzić iż: 
1. Model K.Fill wykazuje znacznie.gorszą zgodność z doświadcze¬ 

niem niż model Gierera Wirtza, a uwzględnienie w nim anizo¬ 
tropii ruchu tylko nieznacznie poprawia sytuację. 

j , 2. Uwzględnienie anizotropii kształtu molekuł w modelu Gierera 
• Wirtza daje bardzo dobrą zgodność z doświadczeniem dla krót-
! kich łańcuchów chloroparafin /1,3-dwucbloropropaa/. Zgodność 

ta pogarsza się ze zwiększaniem długości łańcucha węglowodo¬ 
rowego, co znajduje wytłumaczenie w nieuwzględnieniu ruchów 
wewnątrzmolekularnych badanych molekuł. 0 istnieniu tego ty¬ 
pu ruchu świadczą m.in. wyniki pomiarów czasów relaksacji 
węgla O1-* przeprowadzone przez Levina i in. £)QJ dla parafin 
i bromopocbodnych parafin. 
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RELAKSACJA SFINOWO-SIECIOWA PROTONÓW W UKŁADACH 
NATURALNYCH BŁOH BIOLOGICZNYCH 

J,S,Bliciiarski+, H,Harańczyk+, K«Strzałka++ 
+ Instytut Fizyki U.J., Kraków 
++ Instytut Biologii Molekularnej U, J., Kraków. 

Obecność przejścia fazowego w naturalnych błonaoh biologicz¬ 
nych, analogicznego do przejścia w układach modelowych / 1,2 / 
została stwierdzona kilkoma metodami: badania zależności tempera¬ 
turowej aktywności enzymatycznej / 3 /, z pomiarów ciepła 
właściwego błon i wolnych od białek lipidów otrzymanych z Achoie-
plasma laidlawii / 4,5 /, obserwacji przy użyciu mikroskopu 
elektronowego / -6 /, znaczników spinowych / 7 /, oraz magnetycznego 
rezonansu jądrowego / MRJ / dla deuteru / 8 /» 

Celem niniejszej pracy je*t wykazanie na przykładzie błon 
tylakoidów pszenicy, że pomiary zależności temperaturowej czasów 
relaksacji spinowo-sieciowej Tj protonów mogą stanowić metodę, 
badania dynamiki fazowej naturalnych, błon biologicznych* 

Tylakoidy występują w chloropiastach roślin zielonych 
i w nich zachodzą reakcje jasne fotosyntezy* Są to dwuwarstwowe 
błony lipidowe o kształcie dysków zawierające białka integralne 
i powierzchniowe/ rys«1 /. 
MATERIAŁY I METODY 
Bfatywne tylakoidy z chloroplastów pszenicy odmian "Kolibri" 
i "Jara" otrzymano wg metody opisanej przez Macholda / 9 / 
z zastosowaniem wirowania w skokowym gradiencie gęstości 
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glicerolu /10/« .Uzyskane w wyniku szoku osaciycznego błony 
tyiakoidów pozbawiono białek stromy przez dwukrotne orsesyv.'anie 
wodą destylowaną i odwirowanie. Końcowy osad błon tyiakoidów 
zawieszano w rozpuszczalniku RI zawierającym 59£ glicerolu oraz 
41% HgO oraz w rozpuszczalniku RII zawierającym 57'Ł glicerciu, 

' 35% D50 i Bfa "ńJO* Po odwirowaniu zawiesiny osad ponownie 
zawieszano w odpowiednich rozpuszczalnikach RI i RII, zaś końco¬ 
we wirowanie / i6000g przez 1 godz / przeprowadzano w probówkach 
używanych następnie do pomiarów* Całość nadsącza usuwano, 
a powierzchnię osadu osuszano dodatkowo bibułą filtracyjną. 
Uzyskane w ten sposób dwie badane próbki tyiakoidów przy zastoso¬ 
waniu rozpuszczalników RI i RII nazwiemy odpowiednio I i II• 
Do preparatyki używano HpO trzykrotnie destylowaną, ILO o stęże¬ 
niu 99,75J« otrsvtnana zIBJ w.świerku, oraz glicerol cz*d,a. 
zawierający 12$ HpO produkcji POCh Gliwice* 

Pomiary csasów relaksacji spinowo-sieciowej T̂  protonów 
. zostały przeprowadzone metodą ciągu impulsów Carra-Purcella 
I T — — — -•»•—If na spektrometrze echa spinowego 3IS-26, 

2 
pracującym przy częstości rezonansu 26 MHz, zbudowanym przez 
Grupę Echa Spinowego IPJ w Krakowie, Przy użyciu spektrometru 
SES-26 obserwujemy sygnał pochodzący od protonów swobodnych 
drobin rozpuszczalnika' oraz molekuł rozpuszczalnika związanych 
na powierzchni błony, natomiast nie obserwujemy sygnału pcchc-
dzącego od proteinowo-lipidowego szkieletu błony. Palet ten. 
potwierdzają dodatkowe pomiary wysokości sygnału protonowego 
w funkcji rozcieńczenia badanego układu w ciężkiej wodzie* 

Temperatura próbki była stabilizowana z użyciem stabiliza¬ 
tora temperatury Unipan typ 650 2 dokładnością lepszą niż 0t1°C. 
Próbki były przechowywane w temperaturze -10°C« 
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Po zakończeniu pomiarów wyznaczono metodą ważenia zawartość 
procentową suchej masy tylakoidów, która dla obydwu próbek 
wynosi ok»20 %• 

WYHIKI I DYSKUSJA 
Przeprowadzono pomiary czaaów relaksacji 5^ protonów 

w funkcji temperatury dla próbki I w zakresie od +20°C do -47°CJ 
dla próbki II w zakresie od +20°C do -39°C, oraz dla rozpuszczal¬ 
nika RI. 

Dla próbek I i II w niskich temperaturach stwierdzono dokład¬ 
nie eksponencjalny odrost podłużnej magnetyzacji jądrowej J&z 
w funkcji czasu t' / rys* 2 / co pozwala na założenie istnienia 
szybkiej dyfuzji spinowej / 11 / i przyjęcie,, że obserwowany czas 
relaksacji T1 jest uśrednionym czasem relaksacji spinów protonów 
fazy związanej na powierzchni błony i protonów fazy swobodnej 

t 

rozpus zczalnika, 
W temperaturach wyższych zaobserwowano dla próbek I i II 

odstępstwa od eksponencjalnego odrostu funkcji M„/t/ wyv;ołane 
najprawdopodobniej ruchem całych tylakoidów rozpoczynającym się 
dla wyższych temperatur* Zależnie od różnego składu rozpuszczal¬ 
nika i różnic w preparatyce, odstępstwa od eksponencjalności 
pojawiają się w różnych temperaturach* 

Rys* 3 przedstawia zależność temperaturową czasów relaksacji 
spinowo-sieciowej rozpuszczalnika RI. W zakresie temperatur od 
+15°0 do -30°C zależność lnTj w funkcji odwrotności temperatury 
bezwzględnej ̂  jest liniowa. Obliczona na tej podstawie energia 
aktywacji wynosi E«31»5 kJmol"1, Pray temperaturze ok« -43°C 
występuje minimum czasu relaksacji 9?1 co odpowiada czasowi 
korelacji t « 2xiO"8 sec* 
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Hys* 4 przedstawia zależność temperaturową czasów T1 dla 
próbki I tylakoidów* W temperaturach powyżej -7°C zależność 
In T.| Ir^f jest liniowa. Obliczona w tym zakresie temperatur 
energia aktywacji E«6,2 kJmol . 17 temperaturze t «-7 C 

c 
zależność In T̂ /jj/ wykazuje wyraźne aałamanie odpowiadające 
przejściu fazowemu w lipidach błon tylaicoidów. V/ rejonie niskich 
temperatur zależność In T-/^/ upodabnia się do zależności 
temperaturowej dla rospuszcaalnika RI. W temperaturze ok. -37°C 
występuje minimum czasu relaksacji T... Przesunięcie minimum T-
dla czystego rozpuszczalnika i próbki zawierającej tylakoidy 
nożna wiązać ze zmianą ruchliwości drobin rozpuszczalnika 
w obecności błon tylakoidów« W temperaturze poniżej -52°C 
zanikł sygnał echa spinowego na spektrometrze SES-26, chociaż 
nadal obserwowano swobodną precesję po impulsie -«-. 

łla rys» 5 przedstav/iono zależność temperaturową dla 
próbki II tylakoidów* Pokazuje ona silne załamanie w temperaturze 
tc»-9°C, odpowiadające przejściu fazowemu w lipidach błony. 
Z uwagi na pojawiające się w znacznie niższej temperaturze 
odchylenia od eksponencjalności nie wyznaczano energii aktywacji 
dla rejonu temperatur wyższych-od tQ. Dla zakresu temperatur 
od ok. -8°C do ok. -20°C zależność jest liniowa z energią 
aktywacji £« 12,4 kJmol"1* W temperaturze ok. -36°C występuje 
minimum czasów relaksacji T̂  co jest w dobrej zgodności z wyni¬ 
kami dla próbki I. 

Wyżej wymienione .pomiary stanowią wstępny etap badań 
układów naturalnych błon biologicznych metodami magnetycznej 
relaksacji jądrowej* Autorzy planują badania przejść fazowych 
w błonach tylakoidów innych roślin* 
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e) 

Rys»1« Budową chloroplastu* a/błona zewnętrzna, "b/błona 
wewnętrzna, c/granum, d/tylakoid, e/stroma. 

Tlsec] 

Rys»2. Zmiana amplitudy sygnału echa spinowego w zależności 
od czasu Xi / odstępu czasowego pomiędzy impulsami Jl i 
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3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 42 4 3 4.4 4.5 

Rys.3. Zależność temperaturowa czasu relaksacji T- dla 
rozpuszczalnika RI / 59$ glicerolu i 41% HgO /. 
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Kys«4« Zależność temperaturowa czasu relaksacji T^ dla próbki I 
/ zawiesiny tylakoiddw w rozpuszczalniku RI /, 
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Rys.5« Zależność temperaturowa czasu relaksacji T^ dla próbki II 
/ zawiesiny tylakoidów w rozpuszczalniku RII /. 
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ZASTOSOWANIE CZaSOV RELAKSACJI Tj DO BADA* 
ODDZIAŁYWAJĄ KEEDZYCZASTSCZID0VY9H POKEEDZX Cr/AoAo/-
I ATOMEM 3 1 P V ESTRACH ETTLOVTCH XVASOY FOSFOROWYCH 

A. Ejohart , P. Oleski?" X. Yvoblswskl 

Centrum Badaa Melekularayon 1 Mafct^molekularnyon PAS 
Lodś, u l .Beosaa 5 

Xiwtrtnt ChMdll Or«Mł±oma»J P»l±t«ohn±lc± Łódzkiej 
Ł6dś ( u l . Żwirki 36 

poohods«nl» 
kilka. ato«6v fosforu,. j«doy« * problMDów j«»t 

uatal*nl* mglf4n»$ r<MJctyimośol atoaov fosforu* 
s osynniJcóir okroiJLaJąorob r>«ktywno<6 danego oentrun 

latwoió dostfpu do niego umrunkomaa rozkładea prse-
•trsonsya i objftosolą podstawników prtqr roapatrywany* oen-
trtai. Vateaiast jednya s parametrów oharakterjrsająoyoti motli 
woió dostspu do wybranego oentrcn jest t»w. odlogło<ó naj-
•nlojssego ablltonla poaiedsy reaktywny atonem /w tym prasy* 
padksi tomtoru/ oras substancją wssoroową, oddsialująoą w pe¬ 
wien oharaktorystyułny sposób a badanya oentrum* 
V prsystawioaej praoy Jako substancjo wmoreową sastosowano 
kcMpleks ohroau • aootyloaoetonem Cr/AoAo/»t którogo aiedsy-
oząsteoBkowo odd»Laływanie dipolowe s •agnotyognyml jądrami 
badanyoh awiąaków fosferoorganlomnyoh aa skutek powstawania 
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kompleksów zderzeniowych powodu jo miedzy innymi znaozne 
skróoonio osasów relakaaoji spin-sieó Jąder P. 
Do ilościowego opisu miedzyoząsteoskowyoh oddziaływań dipolo-
wyoh pomiędzy modelowymi związkami fosforu i Cr/AoAo/. wy¬ 
korzystano teorie Gierera-Virtza/1' 
Z teorii tej wynika, se prędkość relaksaoji^^ a ̂ r— 
powinna byó liniowo salezna od stężenia Cr/AoAo/y 

S* OBS " C a ł * > C 

0 B S - obawrwowana ssyblcość rolaksaoji 
r - proaiwi osąatooski 
a - odlocloió aajani*jas«co sblilenia 

C - stała 3al*£na od rodsaju apinów i 4«dnoat«k 
5 OIST ••ył>ko*<* rolakaaoji wywołana Innymi •oohaniz-

Zakładająo aforyozuoió oząatolc ostrów oras struktury najwiok* 
sssgo upakowania aoftaa wyraaió proodLon osąstooskl wzorca: , 

r# » Yo.5*5 
łfom - masa oaąsteoskowa 
A - stal* Arosadro 
d -• cestoió substanoji 

Zmiersono osasy relaksaoji *pin«»ieó jąder ̂ 1P w pifoiu 
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dla ozyatyoh substancji oraz prssy róznyoh stczeniaoh 
Cr/AoAo/of rozpuazozającego aic dobrze w badanych związkach, 
które są eieozaai* 
Zależności doświadczalne SoBS^Vm/ P**0*8****-0110 XUI ryo.1. 
Jak widać teoria Glerora-Virtaa opisuje zadavalajaoo burtane 
układy, gdyż otrzyaane doświadczalnie zależności aą prosto-
liniowe* 

Zależność obserwowanej szybJcoćoi relakaaoji od stężenia 
Cr/AoAo/3 
Z - zaledsnoać dla P/OEt/3 
IX - zależność dla CD»P/O//O£t/2 

ZZI . zależność dla EtP/0//0Et/2 
IV - zależność dla EtP/S//OEt/2 
V - zależność dla CIP/S//0£t/2 

Pozwala to na obliczenie aaolxylesia prostych, oraz obliozenia 
odlesłośoi najmniejszego zbliżenia, a. /Tabela i/« 
Analiza wyników przedsiawionyoh w tabeli 1 prowadzi do wnios¬ 
ku, że odleelośoi najmniejazego zbliżenia w zwiazkaon fosforu 
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oitwwiąwlnoco mą. o rs«d wlolkoooi wlokoao ni* W prsypadku 
fooforyna trójotylowoco. J4o*o to wynikać s roanlo w lokali*-
sao jl atoan foifon, który v fosforyn!* swjdnjo *io aa*. 
*u eaą»tmowk±t podesas «dy « posootelyob awiąmlmołt jo«t 
llsowmsy anioj lab bardsloj ooatralnlo* VloXko4ó podstawników 

ta snaoanlo anlojasą rolęt aoskolwiolc dajo •!• 
4yć toatcoojt «wiflc««anla wartooel. a p n y swiokaxanita objo-
toioi podstamlkov. 

ZVXfZSK 

P/Ci/, 

CD3P/O//OEt/2 

Et P/0//0Bt/2 

Et P/S//OEt/2 

CŁ P/S//OBt/2 

V 

.« 

155 

166 

182 

188 

d 

0.960 

0.998 

1.029 

1.057 

1.196 

3.997 2 

3.870 2 

3.906 2 

3.819 2 

3.860 2 

a 

2.5^ 2 

20.9 2 

21.6 2 

22.3 2 

32.2 2 

Tabela 1 
Valo*r jodnak podkroilió, *• tu wyniki, naloty 
traktować a doftą ostroteosoią so wflodw na bardso prsybll-
tony oharaktor toorli Giororo-Yirtsa, a odlogloooi najmlojaxo* 
go sbllaonia, któro wiatą alf tylko s jodnya s oxynnUc6w od* 
powlodłialnyoh sa roaktyiaioaó aogą być traktowano Jodynlo 
Jako wakaśnik Jakoooiowy. 
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BADANIE TERMICZNEJ lENATURACJI 6 - GALAKTOZYDAZY METOHi 
MAGHEWCZHEJ RELAKSACJI JĄDROWEJ 

Marek Rydzy, Wojciech Skrzyński 

Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
Instytut Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 

Procesy denaturacyjne białek badane były przy użyciu szeregu 
metod flzyko-ohemicznych. Szczególne miejsce w badaniach tych pro¬ 
cesów zajmują metody mikrokalorymetryozne /1,2/, absorpcyjne w za¬ 
kresie UV /3/» metoda dichroizmu kołowego /4/» oraz metoda spektros¬ 
kopii raoanowskiej /5/. W ostatnich lataoh zastosowano tu także 
metody magnetycznego rezonansu jądrowego /MRJ/. Użyto tu zarówno 
spektroskopii MRJ wysokiej zdolności rozdzielczej, jak i metod 
relaksacyjnych /6-12/. Metody relaksacyjne protonowego rezonansu 
magnetycznego /HIM/ sastooowano do badań termicznej /9-11/ 1 che¬ 
micznej /12/ denaturaoji aabumlny. 

Niniejsza praca przedstawia wyniki badań termicznej deaa-
turacji P - galaktozydazy /E.C. 3*2.1.23/ z wątroby byka przy 
użyciu metody relaksacyjnej PRU. 

Materiał i metody ' % 

W niniejszej pracy badano |&- galaktozydaze z wątroby byka 
/Sigma. Chem. Corp. USA/. Enzymu nie poddawano dodatkowemu oozysz-
czaniu. Białko rozpuszczano w buforze oytrynianowym pH 4*8 w ste-
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żeaiu 3.5% /wagowo/. Do pomiaru aktywności enzymatycznej jako 
flubstratu użyto p-nitrofenol£-D-gelaktozydu /Sigma Cham. Corp, OSA/. 
Aktywność enzymatyczną fr - galaktozydazy mierzono w/g metody opi¬ 
sanej w pracy /13/ skracając czas inkubacji do 15 minut. 

Pomiary czasu relaksacji spin-sieć T^ protonów zostały wykona¬ 
ne przy częstotliwości rezonansowej 26.0 MHz aa spektrometrze echa 
spinowego zbudowanym w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie. 
Czas relaksacji T. mierzony był metodą ciągu impulsów Carra - Purcel-
la: 180°- 90° - 180°. Pomiaru czasu T-j dokonywano z dokładnością 
ok. 2j&. Eksperyment obejmował zakres temperatur od 0°C do 110°C; 
temperaturę stabilizowano co 5°C z dokładnością powyżej - 0.1°C. 
W badaniach obserwowano czas relaksacji spinowo-sieciowej T1 proto¬ 
nów wody. 

Pomiary czasu relaksacji T1 wykonano w powyższym zakresie 
temperatur najpiemr podgrzewając próbkę od 0°C do 11u°C, a nastąpnie 
chłodząc ją od 110°C do 20°C. Każdorazowo pomiar wykonywany był 
po około 0.5 godz. od momemtu ustabilizowania się temperatury, 
zakładając iż jest to czaa wystarczający na to, aby w próbce wytwó¬ 
rcy ł się stan równowagi termodynamicznej /11/. 

W zakresie temperatur od 20°C do 70°C zmierzono także aktyw-
ność enzymatyczną h -galaktozydazy. Pomiarów aktywności dokonywano 
także co 5°C. 

Wyniki i dvskusT1a 

Na rya.1 przedstawiono temperaturową zależność czasu relak¬ 
sacji spinowo-sieciowej T1 protonów wody w roztworze ^ -galaktozy¬ 

podczas ogrzewania i chłodzenia próbki* W zakresie od 0°C do 
40°C In I1 jest liniową Aukcją T~1. W obszarze tym zmiany czasu 
relaksacji T1 przy wzroście i obniżaniu temperatury są w pełni 
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Rys.1. Temperaturowa zależność czasu relaksacji spinówo 
-sieciowej T^ protonów wody w roztworze. p^ -galakto-

zydazy podczas ogrzewania i chłodzenia próbki* 



powtarzalne. Wynik tea, a także pomiar aktywności enzymatycznej 
- pozwala tr *ctować f - galaktozydazę jako enzym w stanie "natywnym" 
w tym cakxesie temperatur. Powyżej 40°C zaobserwowano odohylenie o£ 
-liniowej zależności In T1 od T"1 w kierunku krótszych ozeeow Tj* 
Efekt ten tłumaczy sie gmianimni konforaacyjnymi molekuły białka, 
podczas denaturaeji texmioznej.• 

Ze względu na wyraźnie nlemonotoniozny, dwustopniowy przebieg 
zależności In T. od T porównano je z temperaturową zależnością 
aktywności enzymatycznej 6 - galaktozydasy /rys.2/. 

Powyżej 40°C denaturaojl białka towarzyazy początkowo narastanie 
jego aktywności enzymatycznej, z maksimum przy ok. 48°C, a przy dal¬ 
szym wzroście temperatury gwałtowny jej spadek. W temperaturze 65°C 
następuje oałkowita blokada aktywności enzymu. W obszarze od 65°C do 
75°C gwałtownie skraca sie czas relaksacji T-, po czym przy dalszym 
wzroście temperatury od ?5°C do 110°C zależność In T., od T~1 jest 
ponownie liniowa* 

Wyniki te jednoznacznie sugerują, iż tesniczna denaturacja 
6 - galaktozydezy odbywa się dwustopnowo. W obazarze 40°C do 65°C 
zachodzi pierwszy stopień denaturaeji tego białka* Zmiany konformacyjne 
struktury molekuły białka nie pozbawiają go jednak jego aktywności 
enzymatycznej. Powyżej temperatury 65°C postępujące nalany konfor¬ 
macyjne prowadzą do agregacji molekuł' enzymu /5/, przy braku jego 
aktywności enzymatycznej /rys.2/ - drugi stopień denaturaeji. 

Chłodzenie zupełnie zdenaturdWanego enzymu od 110°C do 2O°C 
powoduje , że zależność In T1 od T"1 jest ponownie liniowa /rys.1/. 

Białka rozpuszczone w wodzie, bądź też w odpowiednich roztwo¬ 
rach skracaj i, czas relaksacji spinowo-aieciowej protonów zgodnie 
ze wzorem /14/> 

. i * r- •' k'« c ' /i/ 



Rys.2. Względna aktywność enzymatyczna & - galaktozydazy 
w funkcji tempexatury* 
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gdzie T 1 t - czas relaksacji czystego roztworu buforowego 
c - stężenie białka w roztworze 
k - wielkość proporcjonalna do współczynnika relaksacji 

protonów na powierzchni białka '• 
Można przyjąć, iż przy częściowej denaturacji pewna cześć 

•< molekuł białka znajduje sie w stanie zdenaturowanym, podczas 
gdy pozostała część (>~«O jest w stanie niezdenaturowanym. Jeśli 
wymiana protonów jest dostatecznie szybka /15/ obserwujemy efektywną 
wartość współczynnika k zgodnie ze wzorem /11/: 

gdziet kd - współczynnik relaksacji białka zdenaturowanego 
k - współczynnik relaksacji białka natywnego 
oc - współczynnik denaturacji 

Ze wzorów /1/ i /2/ otrzymujenyi 

nr 
gdziei T 1 n -czas relaksacji Tjdla białka natywnego 

T 1 o b- obserwowany czas relaksacji X. 
I 1 d - czas relaksacji w przypadku białka zupełnie 

zdenaturowanego 
Wartości T 1 n dla temperatur powyżej 40°C otrzymano przez 

ekstrapolację zależności In71 od T~1 z przedziału temperatur od 
0°C do 40°C na wyższe temperatury* Temperaturową zależność tak okreś¬ 
lonego współczynnika •< przedstawia rys*3. 

Największy wzrost wzrost współczynnika denaturacji « nastę¬ 
puje w zakresie temperatur od 60°C do 90°C /drugi stopień denaturacji/* 
h«ksimuia aktywności enzymatycznej przypadającej na ok. 48°c odpowiada 
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Rys.3. Temperaturowa zależność współczynnika denaturacji 
dla enzymatycznego białka & - galaktozydaay. 
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warosć «t • 0.1, natomiast enzym traci aktywność przy 65°C, oo odpo¬ 
wiada wartości ot a 0.3. 

Przedstawione wyniki stanowią wstępną fasę wykorzystania metod 
protonowej relaksacji magnetycznej w badaniach procesów denaturaoyjnych 
molekuł biologicznych. Dokładniejsza interpretacja obserwowanych tą .. 
metodą zmian wymaga dalszych badań" 1SRJ, jak tez uzupełnienia ich 
innymi metodami. 
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PIĘCIOCELOROPElłOLU ORAS tf UEM3ZIE 
- SZ2ŚCIOCHLOROBENZEH 

R.Radomski ,J.Gallier 
xInstytut Chemii Organicznej i Fizycznej,Politechnika Wrocław¬ 
ska, 50-370 Wrocław,Wybrzeże Wyspiańskiego 27 

^Departement de Physique Cristalline et Chimie Structurale, 
Universite de ilennes,av.du General-Leclere,35031 Renues 
Cedex.,Francja 

Wstęp 
W pięciochlorofenolu zaobserwowano dv;ie przemiany fazowe: 

w 335 K i w 431 X.Wprowadzamy dalej następującą nomenklaturę: 
faza I : faza poniżej 335 K, 
faza II: faza pomiędzy 335 i 431 K> 
faza III:faza pomiędzy 431 £ i temperaturą topnienia /468 K/. 

Przemiana fazowa w 335 *. była wielokrotnie i wszechstron¬ 
nie badana metodami:dielektrycznymi /1,2/,bliskiej podczerwie¬ 
ni /3/,przewodnictwa elektrycznego /4/,kalorymetrycznymi /4,5/ 
i widra Ramana J'6/.Kryształy fazy I należą do układu jednoskoś- :'j 
nego ,a cząsteczki połączone są charaKterystyczn^mi łaricuchaini J 
wiązań wodorowych /!/,Badania rentgenowskie fazy II wskazywały ; 
na istnienie w tej fazie strukturalnego nieporządku /8/.Prze- i; 
mianę fazową w pięciochlorofenolu w 431 k zaobserwowano po raz 'A\ 
pierwszy w badaniach kalorymetrycznych /4,9/. ; 

Pomimo licznych badań,natura i mechanizm przemian fazowych ' 
v. piyciochlorol'enolu nie zostały przekonywająco wyjaanione. j 

Przypuszczaliśmy,przez analogię do innych sseiciopodsta - • 
wionych pochodnych benzenu,że w fazie II pięciochlorofenolu ] 
cząsteczki wykonują hamowane przeskoki dookoła osi pseudo-sześ-
eioicrotnej.j'aza III,v.edlug nas,mogłaby być fasą z uwolnioną : 
Ewobodą pewnych ruchów translacyjnych /fazą dyfuzyjną/.i'e hipo- • 
tezy postanowiliśmy sprawdzić metodami spektroskopii ELH.Lada- ! 
nia przeprowadziliśmy na czystym pi^ciochlorofenolu /PClł1/ oras ! 
na próbJcach mieszanych układu dwuskładnikowego:PG1F - saeścio-
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ciilorobenzen /KC13/.Yvykres fazowy tego układu wskazywał na two¬ 
rzenie si<f kryEztałćw mieszanych w szerokim zakresie składów 
oraa na możliwość istnienia próbek fazy II poniżej temperatury 
335 K/ v.' stanie prze\!hłodzonyia/,przy czyni skłonność do przeby¬ 
wania w stanie przechłodzonym wzrastała wraz z zawartością iiClB 
/10/.len fakt umożliwił wykonywanie pomiarów na monokryształach 
fazy II w temperaturze pokojowej. 

doświadczalna 
Pi^ciochlorofenol i sześcioehlorobenzen,chemicznie czyste, 

poddano dalszemu oczyszczaniu stosując kolejno:krystalizacjc, 
kilkakrotną sublimację próżniową oraz topnienie strefowe.mono¬ 
kryształy mieszane fazy II objętości ok. 1 cW otrzymywano z 
fazy gazowej metodą opisaną poprzednio /11,12/.konokrysztaiy 
fazy I pifcciochlorofenolu otrzymywano przez krystalizacje, z CCI,. 

pomiary widm i&.d oraz czasów relaksacji wykonywano na spe¬ 
ktrometrze f-iay Lruker SXP-4/100,przy cz^stooci 90 .Lfiz. 

Wyniki i dyskusja 
iExaSi§il_£iS2-Ł_2Sil! posiadają symetrią C2/c, a cząstecz-

ki połączone są wiązaniami wodorowymi w łaucuchy równoległe do 
osi b.V.'ykonano w.idiaa przy następującym ustawieniu pola uagne-
tycznego L:równoległym do osi b,proŁitopaałym do osi b oraz pod 
kątem 54° do osi b.We wszystkich trzech przypadkach widno ..;a 
strukturt od:>ov;iadającą nałożeniu si;; trzech pasa.Ten fakt aoż-
na wyjaśnić orzyjuując,że proton v/ mostku wodorov/ym 0...K— 0 
^rseskeJruje poai^dsy dwoma równocennymi minimami energetycznymi. 
Ustruicturowanie widma również przy ustawieniu kryształu pod ką¬ 
tem magicznym wzglądem h świadczy otyiii,że wiązanie wodorowe 
jest nieliniowe,tzn.,że proton nie-znajduje się na linii łączą¬ 
cej atomy tlenu,lecz jest odchylony w kierunku jednego z sąsied¬ 
nich atomów Cl.jJla takiego modelu obliczono wartości szerokości 
połówkowej linii otrzymując dość dobrą zgodność z eksperymentem: , 
E Q II b : 21V6 G /zmierzone/ i 21,4 <3t /obliczone/, t 
H Q J_ b : 8,7 G /zmierzone/ i 10,7 6 /obliczone/, ?• 

O b : 3,6 G /zmierzone/ i 2,1 G /©bliczone/. J 
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'„"idma zmierzono akuaulując po ok. 50-100 sygnałów ?IJ,po¬ 
nieważ, ze '...sgl̂ du na fakt,że cząsteczka zawiera tylko jeden 
proton,sygnał był bardzo isały. 

^i£_i§2X_II-£2i!!»c'fca"Di-L-ne5 pomiędzy 535 i 431 K,zmierzono 
•zależność temperaturową c^asu relaksacji spin-sieć,T..,dia pró¬ 
bek polikrystalicznych.Zmierzono również i obliczono arugi mo¬ 
ment linii w funkcji kąta dla przechłodzonych uonokryształów 
mieszanych. 

Wyniki pomiarów wskazują, że w próbkach zachodzi hauowana 
rotacja cząsteczek PCli? wokół osi pseudo-szeisciGkrotnej.Para-
iaetry tego ruchu zamieszczono w tabeli 1.1'abela 1 zawiera rów¬ 
nież wartości czynnika przedwykładniczego czasu korelacji Z° 

c 
obliczone na podstawie teorii '..augh i i"iedina /13/.Jla próbek 
czystego ?C1P otrzymano bardzo dobrą zgodność wartości obliczo¬ 
nej i zmierzonej ̂ ..Rozbieżność w przypadku próbek mieszanych 
wynika z nieuwzględnienia w obliczeniach wpływu rotacji cząs¬ 
teczek H013 na rotację PC1P /HC1B pełni rolę "smaru molekular-
nego"/»Sąd3imy,że wpływ ten nożna uwzględnić wprowadzając ko¬ 
rektę do momentu bezwładności cząsteczki 2G1F, 

^zechiadzanie się próbelc fasy II objawia się tya,że •;.• po- ... 
miarach temperaturowej zależności T, wykonywanych na próbkach J;| 
z "przeszłością termiczną" /tzn. uprzednio ograanych powyżej f 
335 K i ochłodzonych /,nie zauważa si^ jakichkolwiek zmian cha- ', 
rakterystycznych dla przemiany fazowej.Jednak,po dłuższym cza- v 
sie, zależnym od składu,obserwuje ai^ początkowo •>. temperaturze r 

pokojowej obniżenie czasu l1̂  /związane z tworzeniem si^ zaród-
ków nowej fazy/,nastupnie,po bardzo długim czasie /miesiące, 
lata/,ponowny wzrost 1^ do wartości charakterystycanej dla fazy 
I.Ie zjawiska należy wiązać z tworzeniem si^ zarodków kryszta¬ 
łów fazy I w matrycy fazy II.Oznacza to dalej,że nie istnieją 
kryształy mieszane P01P-EC13 poniżej temperatury 335 K. 

Dla przechłodzonych kryształów mieszanych zawierających 
20,40,50 i 90 % m PC1P zmierzono anizotropię II momentu linii 
xfl'.H.Otrzymano bardzo dobrą zgodność / w .-granicach błędu ekspe¬ 
rymentalnego/ wartości zmierzonych i obliczonych.J3O obliczeń 
II momentu przyjęto,że struktura fazy II PG1P jest izomorficzna 
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ze strukturą iiCIB.co zgodne jest z wynikami pracy / 9 / . 
£iY.sztaiy__f£zyj_III>_PCi]? wykazują silniejszą zależność tea-

peraturową czasu L i ńisterez^ tej zależności w cyklu ochła¬ 
dzania. Zachowanie takie jest typowe dla przejścia krysztaii do 
tzw. fazy dyfuzyjnej.'..ykonano,we współracy z J.-P.Louboutin /pra¬ 
ca dyplomowa/,pomiary współczynników dyfuzji ,zarówno dla próbek 
sproszkowanych jak i dla monokryształów.domiary,wykonane metodą 
echa Ilahna, wskazują, że współczynnik dyfuzji jest wielkością 
anizotropową.-yniki pomiarów podano w tabeli 2. 

Otrzymane wartości współczynników dyfuzji są zaskakujące, 
bowieia są to wartości typowe dla QS.ZÓ\;.fj?en fakt można wytłuma¬ 
czyć przyjmując,że w temperaturach powyżej 431 K cząsteczki 
PCI? ulegają dysocjacji: 

Uwolniony w tym procesie proton porusza si^ dość swoboć*iie,naj¬ 
prawdopodobniej wokół cząsteczki PClj;',co powoduje anizotropię 
współczynnika dyfuzji.Katomiast wyznaczona z pomiarów I1 energia 
aktywacji ruchu jest związana z energią aktywacji dysocjacji i 
z energią aktywacji ruchu całych cząsteczek.Sądzić należy,że to 
właśnie zderzenia miedzy cząsteczkami ułatwiają aysocjacj^ w/jr 
rów. I.Taka interpretacja pozostaje w zgodzie ze znaną,dużą 
reaktywnością PCIJ?,nawet w fazie stałej. 

Sabfcla LLinimum czasu relaksacji A 1ain/»energia aktywacji 
rotacji /Er/,energia aktywacji dyfuzji /Ed/,czyn¬ 
nik przedwykładniczy czasu korelacji /£°/ dla 
serii próbek PCI? a różną zawartością HC1B. 

Vi m PCli1 

T1ain / s e k { 
Ci/Q?Jmin /K"1./ 
Er /kJ mol"1/ 
Ê  /kJ mol"1/ 

CL J A T zm, lO"1^ isęki 
7j~ obl,10"12 /sek/ 

100 

3,4. 
2,81 

19,4 
6ó,0 

1,54 
1,46 

9C 

3, 
2 , 

19, 
6 1 , 

• 1 . 

1 , 

> 

0 

76 
5 
3 

67 
46 

30 
5,4 
2,75 

21,1 
58,0 
o,sa 
1,38 

6C 

3, 
2 , 

2 1 , 
53, 

u , 

1 , 

6 

72 
3 
0 
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57 

40 

5 
2 

26 
40 

0 
1 

, 6 
,70 
, 0 
,o 
, 2 0 

,26 
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i'abela 2.Współczynnik dyi'uaji dla kryształu 9Cu PC1P + 
10;-J HC1B. cC - kąt oifcuay kierunkiem E i osią b. 

"1 
0° 40° 50° 110° 140° 160° 

2 /ca2 s"1/ 13 5,4 3 3,6 6,8 9,1 

Podsumowanie 
Obraz ruchów molekularnych w pi^ciochlorofenolu,3aki wyła¬ 

nia się z dotychczasowych badań,aożna ująć w następującya zes¬ 
tawieniu: 
paza I /sztywna/ :niskocz«jstościowe przeskoki protonów v; most¬ 

ku wodorowym, 
l'=535 K. :zryv;anie międzycząsteczkowych wiązań wodo¬ 

rowych, 
Faza Ii/rotacyjna/ :haaov;ane przeskoki cząsteczek wokół osi 

pseudo-ezesciokrotnej, 
1=431 ii. rdysocjacja cząsteczek O^Ł^O'ń=CSL-0 + K 

\ i 

Faza III/dyfusy5na/:anizotropowa "swoboda" ruchu translacy^nego 
cząsteczek i dyfuzja protonów, 

I'=4ó8 K :topnienie, 
Ciecz /izotropowa/ ! 
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RELAKSACJA SPINOWO-SIECIOWA PROTONÓW W ROZTWORACH LIZOZYLU 

Barbara Elicharska i Marek Rydzy 
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 

Jednym z ciekawszych roztworów białek, wykazujących pewne 
anorcalie mierziraych parametrów fizykochemicznych są roztwory 
lizozymu. Białko to w roztworze jest stosunkowe dobrze poznane 
i przebadane różnymi metodami, takimi jak: rozpraszanie światła 
laserowego, pomiary podatności magnetycznej, pomiary lepkości; 
a nawet metodami wysokiej zdolności rozdzielczej 1'dlJ 1,2,3,4 . 
Praca niniejsza przedstawia wyniki pomiarów czasów relaksacji 
spinowo-sieciowej T, w zależności od koncentracji białka 
w roztworze oraz temperatury dla roztworów wodnych i buforowych. 
Wyniki te w przypadku zależności T. od koncentracji białka, wy-
kszują istotne zrciany w strukturze roztworu powyżej koncentracji 
ok.17%. Również pomiary zależności temperaturowej T. wskazują na 
bardziej złożony przebieg procesu denaturacji w roztworach li-
zozymi niż w przypadku innych białek. 5,6 „ Przedstawione wyni¬ 
ki pozwalają na wniosek, że dla odpovv'iednio przygotowanych 
próbek metoda badania relaksacji spinowo-sieciowej protonów 
w roztworach białek jest w pełni przydatna do poznania struktu¬ 
ry tych roztworów, a w szczególności układów woda-białko. 

Materiał i metody poiriaru 

Roztwory zostały przygotowane przez rozpuszczenie suchego, 
liofilizowanego lizofcymu firmy węgierskiej Roanal w dwukrotnie 
destylowanej, dojonizowanej wodzie (roztwory wodne) lub w bu¬ 
forze octanowym (roztwory buforowe). Po wykonaniu próbki zostały 
zatopione i przechowywane w lodówce. Koncentracja roztworu była 
koncentracją wagową ( g białka na lOOg roztworu). 
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Pomiary czasów relaksacji spinowo-sieeiowej T wykonane zostały 
na spektrometrze echa spinowego Pracowni Radiospektroskopii UJ 
przy częstości 26.0 MHz metodą ciągu impulsów 
Temperatura była stabilizowana z dokładnością większą niż C,1°C 
aa pomocą stabilizatora typu 650 firny UNIPAN przy użyciu sprę¬ 
żonego powietrza do chłodzenia próbki. Pomiary T^ wykonano 
w zakresie temperatur od 0° do liO°C najpierw podgrzewając, 
a potem chłodząc od iiO° do 20°C. Każdorazowy pomiar wykonywany 
był po ok. 0,5 godz. od momentu ustabilizowania się temperatury 
zakładając, że czas ten jest wystarczający na to, by próbka 
osiągnęła stan równowagi termicznej. 7 . 

Wyniki i ich opis 

Rys. i przedstawia zależność czasu relaksacji T. od koncentracji 
w wodnym roztworze lizozymu w granicach od 0 do 27% w temperatu¬ 
rze 25,0°C. Dla niskich koncentracji białka c zależność ta jest 
liniowa zgodnie z wzorem: 5 

1/T1 = i/Tlw + kc (i) 

gdzie T. jest czasem relaksacji czystej wody, k stałą dla dane¬ 
go białka i stałej temperatury. Dla koncentracji wyższych od 
17% - l/T. w funkcji koncentracji zmienia swoje na'chylenie. 
Podobne zmiany obserwowano również w pomiarach zależności 
lepkości roztworu lizozymu od koncentracji białka. 3 
Hys. 2 przedstawia zależność temperaturową T. w buforowym roztwo¬ 
rze lizozymu o koncentracji c = 4.8$ /ph = 4.4/. Przebieg ten 
jest również pokazany na Rys,2 po odjęciu i/T^- i wyliczeniu 
k z wzoru li). 
Krzywa zależności k od temperatury daje się wyraźnie podzielić 
na dwa obszary: 
1/ obszar od 0° do 45°C, gdzie In k jako funkcji odwrotności 
temperatury bezwzględnej l/T jest liniowa, zgodnie z wzorem j 
aktywacyjnym. W obu przypadkach tzn. dla białka natywnego 1 uprze- J 
dnio zdenaturowanego /przez ogrzanie do 110°/ relaksacja zachodzi -j 
z tą samą energią aktywacji - obie proste są równoległe. i 
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2/ obszar denaturacji - od 45° do 1OO°C. V.'idac tu istotne 
różnice między białkiem natywnym i zdenaturowanym. Dla białka 
natywnego denaturacja przebiega wyraźnie w sposób dwustopniowy: 
w zakresie temperatur od 45° do 58°C - /i stopień/ oraz od 58° 
do iOO°C - /2 stopień/. Denaturacja roztworu lizozymu uprzednio 
ogrzanego do temperatury 11O°C nie posiada przebiegu liniowego, 
jalc to obserwowano dla albuminy i - galaktozydazy. 7,8 
Obserwowany charakter zmian k wiąże się ze zmianami wiązania 
wody do powierzchni białka 8 . Dalsze badania magnetycznej rela¬ 
ksacji jądrowej np. w białkach denaturowanych obecnością soli 
w roztworze pozolą na dokładniejszą interpretację powyższych 
danych. 
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Rys.l. Zależność l/T. dla wodnego roztworu lizozymu od koncentra¬ 
cji białka w roztworze. Pomiary wykonano w temperaturze 
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Rys.3. Zależność In k od tenperatury dla buforowego roztworu 
lizozymu o koncentracji 4.8% /pH « 4.4/ 
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Rys,2. Zależność In T.od temperatury dla buforowego roztworu 
lizozymu o Koncentracji 4.8^/pH = 4.4/ 
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¥YKORZTSTAMIE CZAS&V RELAKSACJI ^ X BFEKXU 

OVBHHAUSERA JADER *^C 1 ^*P DO BAnAffTŁ REORIENTACJI 

CZAS1CCZEK X KDCH&W WBWHATRZCZASTECZKOVTCH 

FOSFOROOJWUHICZNYCH 

C«atrura Badań Molrtcularnyxsh i Makronol«kulaniyoli PAK 

Łódź,til*Boozaia 5 

Instrtut Cb«ali Qteanłom»4 Polit«ohnlki. Lodzicie j 
Lódi,ul. Żwirki. 3ó 

oM*6ir ralaksftoji «pin*«i«6 T. w obeaii orga-
v dalaoya oiąsa •tommkowo aało rozpowszechniona* 

Kontynuując rostpooset* v poprzednion lataoh todania T* 
r«Btwor6ir sulwtanojl oreaniosaiyoli prez«ntaj«my ozęśoiowo 

uS7*kan* dla wytnraaron awiąak6w rosf oroorganiosssyolu 
3?«aultaty dotyosą / » wjrjątkiea J^AMCO przy¬ 

padka fosforynu dwustyloiMtco/ r*laksaoji Jądra ^C. 
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ZWXJZBK 

3 *» 

" ^ 
3 t 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

3 4 

Va/ 
C-1 

-

• 

4 . 8 

3.5 

-

C-2 

-

' -

2 .9 

3 .0 

C-3 

10.3 

8.1 

6 .0 

5.3 

5.5 

C-4 

7 .8 

6 .0 

4.9 

4.4 

5.7 

TABELA 1. Camay ralakaaoji Tj &4ar 13C dla po*Bos«e6Ut)T0h 
atolów iffcla tedaayob ea%st«os«lc. B—wlfday błąd 
poalarn 0*2 • • 

/MOB/ 1 3 0 - 1B daj« v* vMyatkiolx 
imrtoió vspoLosynnika «saoani.«ata 

W B2« Oxnaoaa to , A* jcdgnqni ••niiaiilww r*l*ka«ejl jądar 
*̂ C w tMMlMiyoh svlaakkob J»«t r«T«k—oj» dipolom, s Jądz«ai 
vodoru, «ohT>1ctTy«awiu»t b*speir«dnio prsMi vmrteiol pedaa* 
v t«b*U 1. Xim* •>rti»iili«j r*laJcMu>jif któr* aosą Mrantual* 
ski* wyatfpoimó jak eddsiałyiMSl* «pia«wo-rot*oyjtt» /SB/ o«y 
ralakamoj* apoiradowaaa anisotroplą par«««qnifoiA oli«ad.o«n«c« 
CSA/X/ nXm odcrymj% pxwktymml* s«dtMj r o l l . H*tcad»«t 

• ^ 
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oddziaływanie dipolów* zdominowane jest przez protony tniesz* 
ozone na atoaaoh węgla* Wiąże «i« to z dużą wartosoią współ¬ 
czynnika giro—cnstyoznogo dl* wodoru, )fH, oraz stosunkowo 
niewielką długością wiązania C-H, a taki* zwielokrotnienia 
się przez fakty se aamy do osynleala z dwo— lub ti-ŁssMi pro to-
nasi onajdująoyai się aa kazUgnu atoml* węgla. Oddziaływanie 
daiwso Jądra ^C m protozuual, któr* ai« są s nim związane 
jest około 100 rasy miejsoe* Żadnej roli nie odgrywa także 
•ledSTOsąsteozkowe oddziaływanie dipolowe /i/. Yartośoi ilora¬ 

13C zów TJ/CHJJ/ ; T1/CHyr<3/2 oo swladoor, ze jądra 13C grup me¬ 
tylenowej i aetylowej różnią się efektywnymi o Basami korelacji 
^ełT' * wi*° r^*nT j»*t udział ruonów wewnątrzeząateozkowyoh 
/rotacji wokóZ wiązań pojedyńczyoh/ w reorientacji onawianyoh 
grup* 
Poolary osasów relaksacji dipolowej jąder Ĉ pozwalająt przyj-
•njąo warunek graniosnego zwężenia /VŁ**^ <^1/ /2/» na otrzyma¬ 
nie efektywayon czasów korelacji %^£f dl* reorientacji poszoze-
gólnyoh dipoli jądrowych zgodnie ae wzorea 

t 

gdsiet 
o"o* ̂ B " w»pólo«ynnikl giroBagnetyozne jąder 1^C i 1H 

p0H " dłn«O'*ó wiąsania oh—liognego C-H 
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ZVXfZKK 

3 4 
«*2 2 

3 4 

1. 2 3 4 
CH-CH-P/O//OCH CH / 

1 2 3 4 
cH3CV/s//0CT2ciy2 

3 4 

to 

6.k 

9.1 

10.C 

9 > 

Tmtt 

<Tir 

^ir 

C.rr 

*** 

C-1 

-

-

-

3 . 2 

4.9 

4.4 

7.9 

-

-

C-2 

-

-

-

-

8 . 1 

70 

7 .9 

40 

-

mm 

C-3 

2 . 3 

3.6 

2 .9 
mm 

3 . 9 
6.8 

4 . 4 

7.8 

3 . 2 

4.9 

C-4 

2 . 0 

Z.9 

2.6 

-

3.1 

4,7 

3.5 

5.4 

2 .3 

3 .0 

TABELA. CMW7 kw3Moi±^Q, ^ ^ f f ^ l r «yr«*ra* «ą 
nosttotoh 10 •• Błąd wa#lfdnr ^ ^ 
oke2o 5JS. XatoMlMt d l a ' E ^ błąd tnględaj 
wurt«i« 30)( /w«*r 2/ 1 dlata*o 
MtJą n&osMil* jedyni* 

w j«d-

rtaohoV 

tyocny. C 

Ja le l * 

<e # f f J««t swiaMaqr 
din rMrl*ot«oji oaąataoakL Jako o a ł a a o l , ^ 

dujr dipol 
a Q J C O -

oraa 
koralaoji awiąaaagni s rotacją lub •tyrpoaroją 
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taoji wokół wiąsaa poajfday roapatrywany Jądrea i arodkiea 
oieftkoaoi oBMt«oslcłf <^ix$ Bianowioie 

PowŁary T, dla Jądra 31P poswalaja., przy pewnyob ca 
uprassesajaoyoh takich Jak iaotropowa raoriantaoja oraa 
jeoie, *e atoa P snajduje ai« w iredku oiftkoioi ccąataczki, 
aa otrmyaania osaaów keralaojit 7 • Ola fosforynu dwuetylowe~ 
go otrzyaano wartość wspólosynnika wmaooni«nia HOB 3 1P- 1HJ 

V) sO#6 /wartość aakayaaOzia *?___ * 1*235 /3//, oras ostra 
ralakaaoji Jądra 31PłT1 m 5*0 a. Yartoaol ta poswalają aa 
wysaaoaania osaan koralaoji ̂ Q • 5*3*10 a, w opareln o wzór 

B T«/T< /3/. • któraco aostaoa okraali.ć oaaa T. 
i w konsakwanoJl ̂ o «• wmom /i/, 
Z druc£*j atrony oaas koralaojl, <E'O 
akopovace sodalo oddstaływań alfdxyoaaataoBkowyoh np» s teorii 
Oiarara-Yirtsa /%/• g!nala»1<ima w tan apoaób osaay koralaoji 
c£o •ras^v3^ *• ̂ ir *1* P°łBoa#«61n.Toh Jądar atoaów JC 
uaiasBosona soataly w tabali 2* Porównania dla toaforyna 
dwuatylowaso osaaa feoralaoji dla raoriantaoji oa%ataoski jako 
oa2osoit°« f oii.'»yanago na dwóoh niasalatejroh drocaont 
m taorii GkLarara-¥l9Ptsat7e« 6.4*10 at oras s poaiarów 

31 
T1 P» *̂ o • 3.3«1O"12« powala «twierdzić msodnoaó otrsyaa-
nyon wyników. Potwiardsa to atoaowalnoió prayJttyoh malowań 
uprc«BosaJąo7ołit sarowao w praxpadku aikrolapkoioi jak 
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ralakaaojr jayob aatod doitiriadoaalnyofa, Z taball 2 wynika, 
*• otrzynan* osaa? koralaoji, <E , rosną prssy pawajśoiu od 
pochodnych, tlanowyeh do aiaxkowToh, oo swlqsana jaat ze 

womntu baswładaoioŁ osąstooski. Zaatąplaada 
atom wodoru sropą atjrlową wjrdłnta osaa1Co jaasoza bardaioj« 

Hatoalaat osaay^^, aalają w alar* oddalania • !« od atomi 
fosforu na alcutek zwiekssaniA s i ę i l o i o i wiązań, wokół kto-
ryoh «o41iwa j*at rotao ja v«wiiątraozą«t»oskowa. Cbaraktarys-
tyosnjni sjavlakien J»»t dlusi ozaa koralaei± ' C ^ dla jądwr 
ato«6w vfffla swiąaanrob baspolradnio s atoms fosforo, eo 
wiąika alf a daftą par&arą rotao j i dla wiąaania* P-C. 
Iloioiowe okrailMtl* bariar rotaoji aoddlwa jaat.dopiaro 
wówosaa gdy aa aia do osynianla a tanpasatnrową salaanaśeią 
osaaoV ralakaaoji T. Bartawia t«Mparaturowa aaaiarzaaqr praa-
prowadsió w pr>xaa2ośoiv 
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CZEŚ6 DO&VXJDCZAUU. 

Poaiary eaaaow ralakaaoj i T1 ora* afaktu O m t e u t n praa-

provadsona aoataly aa apaktroaatrsa BROKER. HX~72 prsy esaato* 

t l i v o a o l r*moaMi*ow»j Jądra 13C 22.65 KHs 1 Jądra 3 1 P 36.43 

v t«aperatnrs« 40°C. B»d«n> były 1OOJŁ atfftanla ralMtanoji. 

W| a«todą aajmoi.* j s srob tomdratów -oskjrwa jąo de obJULozań 

ra rirMT HZCOUBXr który j*a t aa «7poaa««nla apaktrosatra 

Praoa wykonana była x poawoą finasaowa KoacLtatu Sank 

nyob SAH. 
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WPŁYW ROZPUSZCZALNIKA KA PHZ&\ rIESI3I*'I3 PitOTOOTT W XOte 

ZASAD P I W S D Ł H O W S C H Z KHASSL T&ÓJFUJOROOCSOHIM 

ł 
Z. Dega-Szafran, E. Bulewiez 

Instytut Chemii Uniwersytetu A. Mickiewicza, Poznań 

Oddziaływania pomiędzy zasadami azotowymi (5) i fenolami 
oraz kwasaai karboksylowymi (Ali) były badane różnymi metodami. 
Ka wyróżnienie zasługują pomiary dielektryczne oraz spektroskopo¬ 
we (IR, U7, ilHJ i KSJ) . Wyniki badali były interpretowane z 
punktu widzenia przeniesienia protonu i korelowana z wartościami 
A pKQ = pKg+jj - P^AH* Charakterystyczną wielkością jest 5O» prze¬ 
niesienia protonu (50% PT). Termin 5Ow PT określa stan, w którym 
proton znajduje się w połowie odległości pomiędzy A....S, w sensie 
statystycznym (model równowagi tautoaerycznej, AH...B ̂  A~...HB j 
rdwnomolowy udział obu form) lub dynamicznym (model delokalizacji 
protonu, A...H...B). Z dostępnych danych wynika, że 50% PT zmienia 
się w szerokim zakresie A p K „ = od -1.75'do +7.7 i w znacznym 

Cl 

stopniu zależy od struktury kompleksu i polarnońci rozpuszczalnika* 
2 obu tych czynników tylko wpływ struktury na. przeniesienie pro¬ 
tonu był szeroko badany. Natomiast wpływ rozpuszczalnika systema-
tycznie był badany jedynie przez Jadżyna i Wałeckiego dla 
kompleksów trójetyloaminy z fenolami metodą pomiarów dielektrycz¬ 
nych. ;1 
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Celem naszych badań jest określenie wpływu rozpuszczalnika 
na przeniesienie protonu v; kompleksach zasad pirydynowych z 
kwasem trójfluorooctowym za pomocą Ł2J. 

Kompleksy przygotowywano wagowo. Wszystkie zasady, rozpusz-
•czalniki i kwas trójfluorooctowy były oczyszczane metodami stan¬ 
dardowymi i starannie suszone. Wszystkie operacje przeprowadzano 
w suchej komorze. Skład kompleksów był stały i wynosił 1:1, a 
zawartość wody w przygotowanych próbkach nie przekraczała 0.002&. 
Pomiary wykonano na spektrometrze Varien E 360 o częstości 60 LHz 

* 
w teiap. 24 * 2°C. Sygnał stabilizowano na rozpuszczalnik, a nas¬ 
tępnie przeliczano wzglądem Tk£>. W tablicy zestawiono wartości 
przesunięcia chemicznego protonu związanego wodorpwo dla 0«3 ii 
roztworów kompleksów. 

TABLICA 
Przesuniecie chemiczne protonu związanego wodorowo w kompleksach 

zasad pirydynowych z kwasem trójfluorooctowym (0.3 ŁQ. 

N 
3-CN 
4-GN 
3-Br 
H 
3-Me 
4-Me 

2,5-Me2 
2,4-Metg 
2,6-Me2 
2,4,6-Ke3 

A * 
1.22 
1.67 
2.61 

1 4.94 
".3*45 

• 5.79 
5.92 
6.17 
6.40 
6.52 
7.21 

przesunięcie chemiczne o (ppm) 
C6H6 
t7.tO 
17.53 
18.30 
19.60 
20.43 
-

20.37 
-

19.93 
19.47 
18.33 

C1CK2CH2C1 

17.45 
17.90 
T8.54 
19.97 
t9.89 
19.53 
19.45 
19.13 
19.05 
18.58 
t7.87 

C&jCH 

16.72 
t7.22 
18.82 
18.51 
-

18.37 " 
t7.91 
17.S1 
17.80 
16.89 
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03 M 

Rys. 1. 
Zależność przesunięcia chemicz¬ 
nego protonu związanego woćo-
rowo (<5) w kompleksach zasad 
pirydynowych, z kwasem trójflu-
orooctov;ya od A pK w trzech 
rozpuszczalnikach 

I 2 3 1 S ( 7 AP«0 

Wykres zależności przesunięcia chemicznego względem A pK. 
składa się z dwóch przecinających prostych (Rys. 1). Punkt prze¬ 
cięcia odpowiada 5056 przeniesienia protonu i zależy od stałej 
dielektrycznej rozpuszczalnika. Uwagę zwraca obniżenie wartości 
A pKa przy przejściu od benzenu (E = 2.27,ApK a = 5.9) do 
1,2-dwuchloroetanu (£ = 10.37,A pKfl = 5.2). Dalszy wzrost stałej 
dielektrycznej rozpuszczalnika nie wpływa na 50% przeniesienia 
protonu (acetonitryl, £ =38.8,ApK Q = 5.1). Podobny wpływ obser-

2 
Y/owali Jadźyn i Łlałecki dla kompleksów trój ety loaainy z fenolami. 

Zarówno badania IRJ jak i dielektryczne dowodzą, że wiązanie 
wodorowe w kompleksach zasad azotowych z kwasami tlenowymi jest 
•w dużym stopniu polaryzowalne. 

Znaczne przesunięcie sygnału w dół pola dla kompleksów w 
pobliżu punktu przecięcia w benzenie sugeruje, że wiązanie jest 
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krótkie i zdelokalizowane. Podobne wartości obserwowano dla kwaś¬ 
nego maleinianu (6" = 20.5 ppm) 3, u. którym występuje krótkie i 
symetryczne ydązanie wodorowe. Znaczne przesunięcie sygnału1 w 
stronę wyższego natężenia pola obserwowane w acetonitrylu jest 
wywołane oddziaływaniem części kwasu z rozpuszczalnikiem 

0.5 0.6 mol/dcm1 

Rys. 2. 

Zależność różnicy 
przesunięć cheiiiicznych 
protonu związanego wo-
dorowo od "stężenia dla 
kompleksów 3-broffio-, 
3-i^etylo- i 2 ,4 ,6- t ró j -
nietylo-pirydyny z k->va-
seia trójfluorooctowym 
v.r benzenie 

s 
m 
20 

1« O6M 

Rys. 3-
Zależność przesunięcia chemicz¬ 
nego protonu zvd.ąsanego wodoro-
wo (J) od A p K o dla kompleksów 
zasad pirydynowych z kwasem 
trójfluorooctowym w benzenie 
dla dwóch różnych, 
(0.2 i 0.6 ii) 

! i i 4 » • 1 

224 



Ka Rys. 2 i 3 przedstawiono wpływ stężenia na przesunięcie 
chemiczne. Te charakterystyczne zoiany przesunięcia eh 
ze stężeniem są wywołane zjawiskiem cy?e^acji ; 

n 3IIA «5^ BnA + a(SIIA)i5 + b(LHA)^ + «•••« 
warto zwrócić uv/sgg, że 5O,» przeniesienia protonu nie zależy 

od stężenia (Hys. 3). 
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ATOM."TJBRAHY" W POLE SLEKXBOUAGBET7CZRB 
Józef Szpileokl,Gliwice 

W zbiorczym artykule monograficznym £ 1^ ,dotyczącym nielinio-
wyoh i parametrycznych efektów ir atomowej radiospektroskopii, 
rozpatruje sie dwa sposoby teoretycznego podejście do zagadnie* 
nia; 
1) półklasyozny (pole elektromagnetyczne traktowane klasycznie), 
2) kurantowy (atom"ubrany* w pole elektromagnetyczne, 
których wyniki nie zawaze pokrywają sio i dlatego dla podkreś¬ 
lenia pewnyoh efektów nadaje aie lepiej jeden lub drugi sposób 
podejśoia. 
Oddziaływanie układów atomowyoh s polem elektromagnetycznym 
rozpatrywane jest równie* prsy badaniu wpływu promieniowania 
laserowego na układy atomowe £ 2 } « 

Dlatego interesujące Jest przypomnienie metod stosowanych 
przy rozwiązywaniu tego rodzaju równań* 
Punktem wyjścia opisu oddziaływania elektronu atomu z polem 

elektromagnetycznym Jest nierelatywistyozne równanie Pauliego 
r i 

^ V Q - (1/2m)(p2-2P(e/c)A +- (e2 / o2) A2)f. (e/mo). 
, (1) 

p-operator podu,A*potencjał wektorowy,s-apin,« -wektor 
natętenia pola magnetycznego,U«energia potenojalna, 
etm-ładunek 1 masa elektronu, o-predkośó światła* 

łiosna tu wyaziełió cześd Hamiltonianii,opisującą zachowa-
nie «ie atomu 

HA - (1/2m) p2 + V , (2) 
Dodająo do tak powstałego wyratenia wielkości opisujące 

poi* magnetyozne (w znakowaniu drugiego kwantowania) 9poBija-
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jąo oddziaływanie Terenu orbitalnego elektronu oraz składową 
radialną,otrzymujemy w skali częstośoiowej 
i>f/3t -ai^-f-COj,^ â  4 >vJ(lkCk+ *<£*& (3) 

gdzie 
tOo» }fffł o-ezęstośo Larmora,JtJB*kręt i składowa z krętu w 
skali ozęstośeiowej, ̂ .-częstotliwość pola, <T k, <? ̂ .-wekto¬ 
ry, określające polaryzację (* •wielkość zespolona sprzężona), 
0 •współczynnik proporcjonalności , a^, a^ -operator gene¬ 

racji 1 anihilaeji promieniowania o liczbie falowej k. 
Hamiltonian równania (3) można napisać w postaci sumy 

H - H o + V (4) 
gdzie 
Ho»Hamlltonian osąstki i pola bez uwzględnienia oddziaływań* 
V-Hamiltonian oddziaływań. 
Najprostsze są dwa przypadkit 

1) Pole znienne *X.j(t) ma polaryzacje 6" { 

H * Ho * V ^ o J z 
2) Pole magnetyczne ma polaryzację^* 

H - He^ V̂ - 0O J. + ^ ^ a ^ + X J ^ if+tz ) (6) 

J+- Jt t i J2. (T) 
jjfJn-dwie pierwsze składowe krętu, 
Równania problemu niezaburzonego można napisać w postaci 

<Ho * \ i n ) lm»k> " °' 
(w znakowaniu Diraoa),gdzie energia własna wynosi 

m oliozba magnetyczna spinu, n̂ . - i lośo fotonów. 
Rozpatrujemy tu część energii własnej,odpowiedzialną za 

zjawiska radiospektroskopii»Zakładamy,f 1 atom oddziaływuja 
z ttjg fotonami td k ,które nie oddziaływują miedzy sobą* 
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Zagadnienia nośna uogólnić na W atonów i kilka rodzajów foto* i 
nów* I 
Rozwiązania równania (3) jaat iloezynaj rozwiązaii,odnosząoyah ', 

aic do atomu i fotonu*! pierwszym przypadka dla rn^J 0 £ 4*1 
rozwiązania Jaat naatopająeaj postaci 

p 
Z równania 

/ 2(] [^ !]] 
^ (10) 

kwantowa orbitalna i nagnetyosna orbitalna, . 
oprzyporsądkowana fanko ja Lagandra* 

V * 

wysnaoiauy wektory własna 
A A 

przy ozya afc 0 , a^ 0 apełniają postulowana dla tyoh opara-
torów ragtfty przmlennośoi* 
Gdy nwsettdjaiagr apln,roswląsania równania Pauliego wotna na* 

plaaó naatfpnjąoo |̂ 5 ,5 3 

i(r,(^ , y )-funkcja falowa bas •pinu, <f (aI)*funko]a falo* 

wa salatna od a akładowaj apinu* 
Ograniosająo ale do najoseatasago przypadku ma - 1/2 

many dla liosb kwantowyoh salazaośoi 
3 - Jf t i 2

- 1 t V - » a - « 1 + « 2 - « 1 f «, .(U) 
*ankoja ^(as)tpowdjająe atałą fastfBOśna napiaad aaatfpnjąoot 
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% m(o) " ^ 1/2,1/2 
d l . m f l - . 1 / 2 

Jako roiwiąianle (13) otrsyan$WMJ fankoje kuliste se spin 

Clobaoha Jordana dla J» 1 t 1/2, mg • + 1/2 
(kolejność oenaosoi&t j ^ - 1 , J^V 2 * "it •« I J,a ) 

| l + 1/2,n ) -

l-H/2tm) - •(l,1/2>««1/2,1/2 11-1/2 

( l - B - M / 2 ) / (21+1) (17) 
W priypadku n0 -1/2 euma redukuj t ale do dwu wyra«óir, 
Otrxjmijeny wieo ro»wia«anle 

. X t/2,-1/2 
lub na podatawle reguł dodawania aplnorów 

r£(6 ; 
0 -ayabol Kroneokera* 

! W roswiąsaniu probleau niesabuxsonego wyetfpują ponadto 
i poetaoi osynnik<$v tfuokoja opieująoa pole ugnet/osne 
i> / J & A B -. \»i/2 •C'|/2)<r tf „ (19) 

gdsle B^(Q)*fonkoja Henalta,ora» eiynnlk esuovjr 
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esp( i Ł_ _t ) (20) 

1 pierwszym przybliżeniu,na element aacierzowy otrzymi^emy 
w przypadku (5) 

H; na,n A 

-ffl 4-1/2) /(2H-1>.$, . t / 2 ^ , - 1 / 2 ^ 2 1 1 ni) ""1 

. ^ ł 

8 3 

n przypadku (6) 
« f(2im1%/(2lłD] (I«f2nn!>"1 

-̂ t.1/8 Js,.i/a > J 

(22) 
Jeżeli w stanie stacjonarnym oznaozyny rozwiązanie 

to w stanie zaburz&nym w pierwszym przybliżeniu 
f (r,a,f ,Q,t) « I ok<t)^k(r,^,f,Q,t) (24) 
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I °k» 3*8* «iarą prawdopodobieństwa znajdowania się układu 
v stanie określonym współczynnikiem ĉ ..Jeśli w chwili po¬ 
czątkowej układ był w stanie m8n y o a B(0) * 1, ok(0) « 

a 

Hetodą wariacji stałych DŁraca£3j wyznaczany 

J H;. o,,a,(t) - (1/i) \ H;.nt (t) a 8 • dt 
8 / . » 9 ( 2 5 ) 

. -\»* ( 2 6 ) 
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ELECTHDMACafBTIC FIELD "O0ATED" ATOM 

In the radiospectroscopy oaaa ia the solution gi**n 

ot eleotrooagnatic field "coated" atom equation^. C, 

u 
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CZASY RELAKSACJI W STOCHASTYCZNYCH UKŁADACH MIESZANYCH 
J. Szpileoki, Gliwice 

Rozpatrujemy ewolucję gęstości & w przypadku niestacjonarnym, 
gdy Hamiltonian układa 

C -i[H0+- P(t) ,f] , (1) 
zawiera wyrażania stochastycanie emienne.Jako kwantowy od¬ 

powiednik sagadnienia] 1 9 2 ] . 
H-H0+-P(t) 

* ' (3) 

p(t) - Auk J,fAw)k •£ •k<- AX« V f c * *k) N (*> 
Oznaczenia jak w pracy£2} • Wielkośoi atoohastyoznie wmienne 
k(t) A*&^k« A A przyjmujemy dostatecznie mała w porównaniu z 
£t)0, <S?k, )\i ośredniej równej zeru. 
Równania S6hro"dingera w postaci macierzowej Heiaenberga. 

rozwiązujemy metodą/ 5 l»Podstawianiem 
Q • txpC^t) P axp(-iHot) 

(5) i?*- exp(iH.t) P exp(»iEAt) 
doprowadzamy równanie do postaci 

(6) 
Jak wpraey£2j Oznaczając jak 

(7) 

gdzie 
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*<,'*> O J.+ Olfc-J ^ (8) 
Hamiltonian bee oddzla2ywania,drugi zaś osłon uw&ględniająey 
oddziaływanie atomu s polem magnetycznym uważamy za mały( \ 
<C 1)«¥ rozwinleolu wiec Mac Laurina można przyjąó 

exp( iH0 t )^exp( u j t ) . (9) 
Potwierdza to tez wzór podany w £ł^w podobnym przypadka* 
Przy obliczaniu więc elementów macierzowych 0- n-t-i _ 

kTśryoh występują wielkości z założenia mniejsze od X,można 
przyjąć (9). 

Ze względu na przemlennosó HQ z f w etanie etacjonarnym 
1 można przyjąć jako funkcje właena £ funkoje właene H^ ,więc 

rozwiązania Ą2] • 
Elementy macierzowe epełniają zaleznośoi 

nm.B. 
4 A«^ 

Równanie (6) można napisać następująco w poetaoi macierzowej 

; Z« względu na załoioną powolną zmienność w funkoji t wielko-
i aei G"(t),wynikającą s małości P(t),mozna w pierwazym pny-

i bliseniu w prawej stronie równania (6) podstawić jego roz-
' ,, wiązanie ^ 

f?ł(t) -5»(0) - i j £Q(t»),Cł(tł)] dt> , (12) 
fdzieCł(p) *wagtoś4 Boozątkcwa i- zmianić. raohubt ozaaa, 
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T« t - t« (13) 
Otrzymjmny *. 
£ (t> - - i[Q(t),tf-*(o)j -J 0 (u) 
Przy uśrednieniu p» ozaale t 

(15) 
znika pierwszy składnik,pcmiewa4C (t) i(f ł(O) «ą statystycz¬ 
nie niezalesae«Ze wzgled$ na powolną ZBiemjośó4T(t) w ozasie 
współczynnik korelacjiXa wlelkosoi P(t) jest Bały^więo 
C*f(t»C) w przedziale 0^t^t»X«2* 0 aoiaa zastąpić przes 
£*(t) 1 zał0s76,«e nie salety od Q(t) 1 Q(t-Ł ) „Tłoboo tego 
aossa ttśredniaó niezale*ale(^(t) 1 Q(t) Q(t« % ) • 

Szczegółowe obliczenia przeprowadzono wj5"l eV pracy niniej¬ 
szej podane są najwaftnlejsze wyniki* 

Występujące po prawej stronie równania (15) wielkości mosna 

przedstawić następująoo.Przykładowo podano wynii dla jednego 
składnika 

• BmB«M»n«B««»••»•• ł u t i t C T ) • 
iw»_Mii*Bł«B«tn«la»»»n»»» * . • ° 8 * * (16) 

gdzie przez uśrednienie po t otrzymano funkcje korelacji 

Jetell wyettpuje w nioh czynnik e~ k symetryzujeay je 
przez doliosenie 0 k do^łB, ,n, tBi t i,t 11 • 
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Całkowanie po i- nose byd wykonane w przedział* (-<Vf«0 ), 
poniewas prsodsial (Oat) aosaa rosasersya BO względu aa 
•ało T o do (0, <» ) i aaatepnie wykorxyatao ayaetrie. 
funkcji korelacji.Otrzymujemy tak gestośa apektralną 

A d ) osaaosa naowmi* poprawkętwynikaj4«ą • ayaatrysaoji, 
która jost rótoa dla kaftdego B trseoh akładników fnakoji O. 
Otrsyaajesy tak: rówsanio o osasono SBiennyah 

«a*^ '• 

***ałł*ała*a**a**a 

(18) 
1 równaniach (18) aosna uwolnić ale od wapólosyanlków ezaao* 

wyohfwracając od wielkości £T do ̂  prsy poaooy salasaosoido)* 
fielkośoi,wyotcpująo* w równaniu (18) i powatałya s niego 

prsoa aaiaaf zmiennych sq od aieble zaleśne.Okład npraaseca 
•if »«dy uwsgledtni ale wyrasy aaj^oe aajwiekazy wpływyesyli 
rezonansowe i poalnie iaaa.Oznaoza to wybór tylko aiektóryea 
kombinacji w8kasnikdw«Hianowicia zakładają* a£fał* • asa 

-•ga oras a*1*****-*^ i •e»»a»ł»-a^aSJak to* 



ora» n ^ ' n 1 " - m»n« lub • 
otrsyaangr następując* równania 

(20) 
Prses pr««8t*wte«ie wskatolków pr«y poeaodnej równań (18) 
1 odpowiednia wskaźników prawej strony równania,ptrsynaay 
analoglasna rówaanla dla o _t«»-t-« « 

> "a" Ma" a 

Równania (20) dają ale łatwo stalkowaa M/r 
Odwrotność asasn relakaaaji u Jest równa współetynnikowft 
pray ^ B an*n* * Praw9i strony równania. 
Równi** niaabyt akoaplikowanie roswiąsnją ale równania 
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fipóŁajr dl* tyoh wt«B;ośei e$ae relaksacji T* mosma wyliocyó 
s równania 

(22) 
Mianowicie jego odwrotność jest równa współczynnikowi równa* 
nia (22). 
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ELEMBHW ltACIERZ01E,FtraXCJE KDRELAPJI I GĘSTOŚCI SPEKTRAUIE 

V SR>CHAS2YCZHYM UKŁADZIE MIESZAHYtt 

J .Sspi lscJd,Gliwiea 
Praca sawiera uzupełniania i materiały po«oo»io*e dof iJ • 

1)Obliozenie elementu Baolersowego 

(1) 

t 5 ; |>"1 L 2/(2141)] 

((It > « / 2 ) /(21* I h *«B,1/2 ?»»#1/2 +> (1 -M+1/2) / 

P1t.,n««»« " Offs!" -J)*1 [2 /(214 ] { 

4-1/2) / ( 2 l f O. 
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/(21+D.6 v j 
dQ (3) 

+1/2) /(2H-1). 

*>•<* .„.1/2 

2)0"blicxenie ftodtojl korelacji 
ZA\aAamftt9i0o^k, A\są sale tego samego rzęda i są 

e-sŁorelowaa* to «n»o«y aają funkoję korelacji typu 

A« e ^'#gdzie At«( *stałe,r ^•t^-rótaioa eeasów, 
Ola prostoty przyjęto jednakową funkcje korelaojl dla 
wssystfcŁch irielkości.Prsajśeie do xSSsnyeh fnnkcjl nl« 
przedstawia speojalnej trudności* 

Funkcję korelaojl obllozany s saleinośoi 

i T do 

8 

(5) 

przeehodeao i T do nleskoxiomonośoi«Wtedy jako rótae od 
sera pozostają następująoe wyrasenla 

n»» 
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e 
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(6) 
3)Obllezenie gestośoi spektralnych 
W oelu obllosenla gcatoioi spektralnych amoiyvy funkeje z 

(6) przeć odpowiedni współosynnlk o«*»owy,w aybreaya przykł*-
-iTtf) „,,,„„...,1. 

dzle przes e ł po syMtrypaojl otrey-

•ujemy na8tcpuj8,9e_w£ra*enla 

e 

e 

wyraienla 

Wskutek tego po soałkowanlu w granle««h ( • Ao y 

otrzynujetuy 
stosują* dla nproasoseala plsowsŁ •króooay sapls wskaiaików 

Ś 8 I 
•2 < 

*̂*/ / V> + I w Bt *B**B***B*t * ' J * * 
gdrte 
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•VSTCPNS BADANIA ZJAWISKA ZAHAMOWANEJ ROTACJI 
W MOISKUŁACH ^-X-P0DS2AHI0KYCH-l-/N-ALKIL0-S-ACyiO-
-AMINO/NAFTALENÓW 

Jerzy KLBPS , Lech SXULSKI , Jolanta WYBRANIEC-BUGAJ 

Zakład Chemii Fizycznej Instytutu Nauki o Leku Akademii 
Medycznej w Warszawie 

l.Cel pracy i poszukiwanie modelu. 
Celem niniejszej pracy jest zbadanie wpływu podstawników 
w pozycji 4 pierścienia naftalenowego na barierę rotacji 
wokół wiązania C^-N.Oddziaływanie podstawnika w pozycji 4 
poprzez pierścień powinno powodować zmianę rzędowośći wiązania 
C-JJ-N a więc również zmianę wysokości bariery rotacji wokół 
tego wiązania.Aby móc wykorzystać do tego celu spektroskopię 
PMH należało znaleźć taki podstawnik Y-N-X /? lub X - grupy 
zawierające protony/,którego rotacja byłaby dostatecznie zwol¬ 
niona w skali MR,aby spowodować zróżnicowanie sygnałów pro¬ 
tonów wywołane nierównocennością magnetyczną wynikającą 
/jak przypuszczali autorzy/ z różnych położeń względem pierś¬ 
cieni aromatycznych.Dalszymi,narzuconymi z góry warunkami 
były: 1/ zakres temperatury,w którym można obserwować te zja¬ 
wiska - najlepiej powyżej 0°C ,gdyż w ten sposób można uzyskać 
wystarczająco duże stężenie substancji w dogodnych rozpuszczal¬ 
nikach i uniknąć poszerzenia sygnałów związanego ze wzrostem 
lepkości roztworów w niskich temperaturach, 2/ dobór odpowied¬ 
niego rozpuszczalnika,w którym mogłyby rozpuszczać się mniej 
więcej jednakowo wszystkie badane związki.Zsyntezowano więc 
szereg różnego typu WX-N-Y/-naftalenowych pochodnych gdzie 
X i Y były grupami metylowymi#benzoilowymi,benzylowymi, 
acetylowymi,p-tosylowymi«Przykładowo podano w Tabeli I dane 
dla trzech substancji aby zobrazować jak metodą "prób i 
błędów" otrzymano właściwy związek modelowy. 
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X s 

T = 

Z = 

I 
H 

I I I 

H 

C6H5CH2 
H 

wzorzec 

HMDSO 

CH3 

H 

Przesunięcia chemiczne 
d*ppm względem wzorca 

wszystkie 
3rotony__arc 

§•37-7,75 C6) a 3,60[NH] S 2,77 

IMS 

HMDSO 

7,00-7,87 £15 a 4,3 
§2&§§iJ3f 
8,05-8,37 Cflm 2, 
7,00-7,87 [S3 m 
§§&§§ZJ3łS 

W nawiasach kwadratowych umieszczono i lość protonów lub 
odpowiednie grupy funkcyjne, s -s ingle t , t~ t ryple t f k-kwar te t , 
m-multiplet.Yłiclma mierzono w temperaturze pokojowej 
a następnie badano sygnały : grupy N-metyłowe,metylenowe lub 
HH w niskich temperaturach /do -100 G/ nie otrzymano jednak 

i i ^ h ł ó 

2.Związek modelowy i opis jego przydatności. 
Oczekiwany efekt otrzymano dla ff-etylo-N-p-tosylo-1-naftylo-
aminy.Stwierdzono mianowicie w zakresie 3,06 - 4,19 ppm 
zamiast kwartetu protonów metylenowych wystąpienie dwóch 
multipletów wskazujących na nierownocennosć magnetyczną 
protonów metylenowych.Z widma FUR tego związku /Rys.lA/ 
można stwierdzić,że tworzą one dwa dublety rozszczepione 



Rys.l Widao PUS protonów metylenowych H-etylo-N-p-tosylo-l-
amino-naftaleau w różnych, temperaturach. 

A/ bea dodatkowego pola aapromieniowującego B/ z dodatkowym polem napromieniowującym* 
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*5 t/i 
Hys« 1 ciąg dalszy. 

na skutek sprzężenia przez protony grupy CHz /na rysunku 
liniami przerywanymi zaznaczono hipotetyczny kształt sygnałów 
poszczególnych składników tych czterech nakładających się na 
siebie kwartetów/.Potwierdzenie powyższego wniosku uzyskano 
stosując rozsprzęganie spinów przez napromieniowanie próbki 
dodatkowym polem o częstotliwości grupy metyloirej.Otrzymano 
cztery sygnały charakterystyczne dla układu spinowego AB 
/Rys,lB/.Nierównocenność protonów metylenowych jest dobrze 
znana w literaturze i wielokrotnie była wykorzystywana do 
badania zjawiska zahamowanej rotacji /lit. Cl3 * KJ» E3 » K) oraz 
obszerna monografia [5]/.Wykorzystana była również do badania 
zjawiska zahamowanej rotacji wokół wiązania Cjj^-tf /lit.[6j 
oraz podane w niej odnośniki/.Aby stwierdzić jaka jest 

246 

i 



przyczyna tej nierównocenności w przypadku N-etylo-N-p-tosylo-
-1-naftyloaminy zsyntezowano N-etylo-N-p-tosylo-2-naftyloaminę 
i nie stwierdzono /również w niskich temperaturach/ wystąpienia 
w widmie PMR tego związku podobnego efektu /dane PMR: protony 
-aromatyczne 6,50-7,62 ppm,kwartet CH2 3*4-5 ppm,p«-tosylowa 
grupa CHz 1,80 ppm,etylowa grupa CH, 0,77 ppm -tryplet/. 
Wynika stąd,że przyczyną hamowania rotacji w N-etylo-N-p-to-
sylo-1-naftyloaminie jest proton perl /w poz.8/.Prawdopodobnie 
swobodny obrót wokół wiązania C-w-N nie jest możliwy wskutek 
>lzaczepiania"grupy metylowej /z grupy etylowej/ o proton 
peri i związana z tym stabilizacja rotamerów powodująca 
nierównoceaność magnetyczną protonów metylenowych /patrz 
wnioski/.Podwyższanie temperatury /badane w rozpuszczalniku 
CDClz+CoCl̂ , w stosunku molowym 1:1 , stężenie w ułamku molowym 
= 0,06/powoduje zlanie sygnałów w pojedynczy,poszerzony sygnał 
w temperaturze koalescencji t^sSS^ a w wyższych temperaturach 
systematyczne zwężanie sygnału charakterystyczne dla coraz 
szybszej rotacji/Rys.l/.* Do wstępnych badań określonych 
w punkcie 1. wytypowano cztery związki,których dane zostały 
przedstawione w Tabeli II; 

Z = 
I 
H 

II 
Br 

III 
N02 

IV 

Zniekształcenie prawego zbocza sygnału spowodowane zostało 
pasmem bocznym sygnału pola napromieniowującego. 
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Tabela II 

Związek Przesunięcia chemiczne . $ ppm względem HMDSO wszystkie protony aromatyczne CH2 

II 

III 

IV 
Z = NH-

IV Z = HD-

CH, tos et? 
8.06-8,39 
7,06-7,94 

8,00-8,37 7,41-7,70 7,00-7,25 
642675 

poz.5i8 
m 
d po«.3 2 

8,12-8,57 7,87-8,10K 
7,82-7,05 rę: 
6777OOJ-
7,92-8,27 7,00-7,87 6,37-6,74 

jak wyżea 

poa.8 
poz#2i3 

3,06-4,19 2,35s dwa ' 

3,12-4,12 2,30s 
dwa multiplety 

3,20-4,17 2,37s o,98t dwa multiplety 

3,25-4,06 2,37s 0,98t singletNH2 + dwa multi-

3,25-4,20 jak wyżej dwa 

Widma PUR zmierzono w temperaturze pokojowej.Rozpuszczalni-

IV przypadku związku IV konieczne było zdeuterowanie grupy 
aminowej gdyż sygnał protonów grupy HH2nakładał się na sygna¬ 
ły badanych protonów metylenowych. 

3* Pomiary temperaturowe* 
Wszystkie widma TI-NMR omawiane w tej pracy zmierzone były 
na spektrometrze firmy "Tesla" typ BS 487 C o częstotliwości 
podstawowej 80 MHz wyposażonym w sondę temperaturową umoż¬ 
liwiającą pomiary w zakresie od -100°C do + 200°C.Każda 
próbka napromieniowywana była dodatkowym polem rozsprzęgają-
cym o częstotliwości równej częstotliwości rezonansowej 
-rupy et-metylowej«Rozpuszczalnikiem była mieszanina CDClj 
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i C2C1^ w stosunku molowym lii /temperatura wrzenia 3 
a C2C14 e 121°C ,w samym 0301^ związki niezbyt dobrze się 
rozpuszczały a sam CDClz ma zbyt niską temperaturę wrzenia/. 
Stężenie wszystkich próbek okraślono w ułamku molowym i wyno¬ 
siło ono 0,01,Wzorcem wewnętrznym był HMDSO i wszystkie prze¬ 
sunięcia chemiczne podane w tabelach II i III są odniesione 
do tego wzorca /przesunięcie chemiczne HMDSO względem SUS 3 
0,06 ppff/.Temperaturę pomiaru mierzono za pomocą termopary 
wbudowanej w sondę temperaturową /wyposażenie fabryczne/ oraz 
sprawdzano za pomocą próbki z glikolem etylenowym.Dokładnosć 
pomiaru wynosiła - l°.Dane otrzymane z pomiarów temperaturo¬ 
wych umieszczono w Tabeli III* 
Tabela III . •* " ' 

Związek 

I 
II 
III 

13,5 
15,5 
13,5 

29,2 
33,3 
33,4 

84 i 1 
92 » 
77 " 

1 Z=M>2
 7» 3» 9 

Wzorcem wewnętrznym dla w/w pomiarów był HMDSO,rozpuszczalni¬ kiem mieszanina CDCl3i C 2C1A W stosunku molowym 1:1 a stężenia wynosiły x=0,01 /w ułamkach molowych/. 

*• Wnioski i plany dalszych badań. 
Zmierzone widma PMR i otrzymane wyniki pozwalają sformułować 
hipotezę, z* nierównocenność protonów metylenowych związana 
z zahamowaniem obrotu wokół wiązania Cj^-N przez proton perl 
mose być wyjaśniona za pomocą poniższych wzorów trzech rota-
merów, z których dwa równocenne mają głębokie minimum energe¬ 
tyczne i dają zróżnicowanie magnetyczne w/w protonów.Odhamo^ 
wanie obrotu wokół wiązania 0^^-11 powoduje powstanie warunków 
swobodnego obrotu wokół wiązania BWJH2 i uśrednieni* sygnałów 
obu protpnów.Wyniki pomiarów temperaturowych wskazują na 



wystarczająco duże zróżnicowanie temperatury koałescencji 
w zależności od podstawnika Z w położeniu 4- umożliwiające 
podjęcie ilościowych badaa wpływu tych podstawników na barierę 
rotacji wokół wiązania C^j^-N.Otrzymane wyniki jakościowe są 
zgodne z oczekiwaniem.Najwyższa tj. dla grupy aminowej związana 
.jest prawdopodobnie z dodatnim efektem mezonerycznym tej grupy 
awifkszającym gęstość elektronową na węglu C-, a więc również 
rzędowość wiązania Cj^-H".Nieco mniejszy efekt +li wykazuje bron; 
a obniżenie tfc dla grupy N02 związane jest prawdopodobnie 
z dużym ujemnym efektem mezomerycznym tej grupy.Dokładne iloś¬ 
ciowe wyjaśnienie tych wpływów i znalezienie korelacji z inny¬ 
mi wielkościami fizycznymi /m,in.stałymi Hammeta/ będzie możli¬ 
we dopiero po obliczeniu energii aktywacji i wartości funkcji 
termodynamicznych dla tych układów co autorzy planują wkrótce 
uczynić.Warto również odnotować,że aby uniknąć sprzężenia 
protonów metylenowych z grupą metylową zsyntezowano N-beazylo-
-S-p-tosylo-1-naftyloaminę,której dane MR-owskie są następujące: 
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proton peri /poz.8/ 7»75 - 8,12 ppm,pozostałe protony aroma¬ 
tyczne 6,70 - 7,75 ppm,dwa dublety protonów metylenowych 
/układ AB/ 4-,4-5 - 5,07 ppm Ĵ g = 13 Hz ,grupa metylowa p-tosylu 
2t31 PPra /rozpuszczalnik CDClz,wzorzec wewnętrzny HLOS0,tempe-
ratura pokojowa/.Tak więc i tutaj mamy zróżnicowanie protonów 
metylenowych co ułatwi dalsze badania wpływu podstawników 
w pierścieniu naftalenowym na barierę rotacji wokół wiązania 
C1Ar-N.Zsyntezowano również N-benzylo-N-p-tosylo-2-natfcyloaminę 
i zgodnie z oczekiwaniem otrzymano następujące dane:wszystkie 
protony aromatyczne 6,87 - 7,87 ppm »,si£gl2*_P£SJ?5S2w_mS*2i2a2z 
2E&JłlZ§JEB2L» singlet tosylowej grupy CH* 2,31 ppm /rozpusz¬ 
czalnik CDC1,,wzorzec wewnętrzny HMDSO,temperatura pokojowa/. 
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BOLĄ aJTHDPII K0NFIGURACYJN3J ,'t PR0C23I2 
ASOCJACJI ROZT7/OROW ALKOHOLI ALIFATYCZNYCH. 

G.Pasteroa, H.Klulc, E.¥ilk, W.Sobol 
Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego,Katowice. 

W dalszym ciągu prowadzonych przez nas badań procesów aso¬ 
cjacji alkoholi wykonano pomiary przesunięcia chemicznego proto¬ 
nów hydroksylowych szeregu alkoholi rozpuszczonych w dwusiarczku 
węgla. Pomiary przeprowadzono na Spektrometrze NL1H BS-4S7 z przy¬ 
stawką temperaturową w zakresie stężeń 0.2 - 0*1 co 0.02 i 0.1 -
0.01 co 0.01 ułamka molowego i obszarze temperatur od +5 do +45°C 
Otrzymane wyniki wykorzystano do obliczenia stałych równowagi 
C l N ) stosując zmodyfikowany model asocjacji Lecke'go z poprawką 
entropową [ 1]. Rezultaty obliczeń stałej równowagi K,^(N) przed¬ 
stawiono w tabeli 1. Łatwo tutaj zauważyć, że stałe równowagi 
maleją ze wzrostem długości łańcucha węglowego oraz rzędu alko¬ 
holu. Tego należało się spodziewać, gdyż wymienione wyżej czynni¬ 
ki utrudniają asocjację, a więc powodują zmniejszenie stałych 
równowagi. 
Należy tutaj podkreślić, że identyczne rezultaty uzyskano poprzed¬ 
nio [ 1 "\ dla tej samej grupy roztworów alkoholi w czterochlorku 

Ponadto policzone stałe równowagi pozwoliły wyznaczyć entalpię 
i entropię tworzenia wiązania wodorowego. Tabela 2 zawiera po¬ 
równanie wartości A H i A S uzyskanych przy zastosowaniu NLS 
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i IR. '.Yarto tu zauważyć, że w podczerwieni współczynnik dyso-
cjacji rl~'fj wyznaczono w oparciu o metodę opisaną w pracach 
t2, 3]. Dla obu zastosowanych rozpuszczalników entalpia tworze¬ 
nia wiązania wodorowego w granicach błędu (± 2 kcal/mol) jest 
jednakowa i wynosi około 6 kcal/mol. Natomiast błąd popełniony 
przy wyznaczaniu entropii jest dużo większy ( ±.7 cal/mol-stop) 
i dlatego trudno z tych obliczeń wyciągać jakiekolwiek wnioski. 
Spróbujmy teraz do zagadnienia entropii podejść w nieco inny spo¬ 
sób. Stałe równowagi dla obu dyskutowanych rozpuszczalników są 
różne i K "\CS2) > K-,, (CCI./, natomiast entalpie tworzenia wią¬ 
zania wodorowego - jednakowe* można więc przypuszczać, że różnice 
tkwią w entropii konfiguracyjnej. W dyskutowanym przez nas mode¬ 
lu asocjacji wyrażenie na stałą równowagi zawiera stosunek obję¬ 
tości molekuły alkoholu i rozpuszczalnika y. Dzięki temu bie¬ 
rzemy pod uwagę wpływ objętości molekuł rozpuszczalnika na war¬ 
tość entropii konfiguracyjnej. 
Wprowadźmy " zrenormalizowaną" stałą równowagi K = y Ł,t i 
przyjmijmy hipotezę, że y uwzględnia również efekt kształtu 
molekuł. V7 tej sytuacji stosunek 

I » C ] (A) 
dla różnych par alkoholi nie powinien zależeć od rozpuszczalnika 
[4]* Porównanie otrzymanych wartości R ^ dla przebadanych meto¬ 
dami NMR i IR alkoholi w różnych rozpuszczalnikach zawiera ta¬ 
bela 3* Prezentowane w niej wartości R ^ potwierdzają przyjętą 
przez nas hipotezę, że rozpuszczalnik niedipolowy ma głównie 
entropowy wpływ na procesy asocjacji zachodzące w roztworach 
alkoholi alifatycznych. 

252 



Tabela 1. 

n-propylowy 
izo-propyl. 
n-butylowy 
s-butylowy 
t-butylowy 
n-amylowy 
s-amylowy 
t-amylowy 

20 

74.5 
68.7 (+22) 
66.2 
40.0 
42.5 
60.11 
30.5 
24.7 

25 

62.9 
55.6 (+28) 
52.9 
33.4 
35.3 
48.9 (+24) 
25.6 (+24) 

-

30 

52.4 
47.7 (+31) 
43.8 
27.1 
30.3 
40.6 
20.2 
15.9 

35 

46.4 
41.0(+37) 
37.2 
23.6 
23.4 
33.81>36) 
16.5 (+36) 
13.2 (+34) 

40 

39.9 
-

30.5 
21.0 
21.0 
28.5(+4i) 
13.4(+41) 
1O.8(+41) 

45 

34.6 
-

26.4 
18.4 
17.5 
24.3(+47) 
11.0 (+47) 

9.6 

Temparaturowa zależność stałej równowagi K~? alkoholi w CSO dla H =«O 



Tabela 2. 

Alkohol 

n~propylowy 
izo-propyl. 
n-butylowy 
s-butylowy 
t-butylowy 
n-amylowy 
s-suaylowy 
t-amylowy 

óH^aal/mol) 

cci4 

IR 

5.14 
4.72 
-
-
-
-
-
-

ma. 

5.07 
5.21 
6.68 
5.53 
6.52 
5.55 
6.70 
5.83 

C82 

IR 

6.05 
6.57 
6.7 
6.91 
6.89 
5.37 
6.62 
8.01 

HŁIB 

5.64 
6.09 
6.81 
5.74 
6.62 
6.14 
7.01 
7.06 

A 5 (cal/mol 

C01 

IH 

14.35 
12.76 

-
- - • 

-
-
-
-

4 
NluR 

9.38 
9.60 

15.1 
12.0 
15.6 
11.6 
16.9 
14.7 

cs2 

IH 

18.38 
19.82 
20.3 
21.54 
21.65 
15.55 
21.13 
26.78 

NMR 

10.7 
16.9 
H.9 
12.3 
15.1 
12.9 
17.1 
17.8 

Wartości 6 H i A S wyznaczone metodami NfoB i IR. 
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Tabela 3 . 

A:B x 

n-Pr i 
n-Bu : 
n-Bu : 
n-Am : 
n-Am 
n-Pr 
n-Pr 
n-Bu 

[ 
>ZpU8ZCZ 

N 
izo-Pr 
s-Bu 
t-Bu 
8 - Am 

. t-Am 

; n-Bu 

: n-Am 

: n-Am 

0 
1 

1 

1 
2 

UK 

CC1. 4 

IR 

.87 

.38 

.47 

.52 

.94 
-
-
-

HMR 

0.86 
1. 
1. 
2 . 

3. 
1 . 

0 . 

0 . 

40 
58 
33 
04 
04 
95 
90 

i* 
OS 

IR 

1 . 

1 . 

1 . 

1 . 

3. 
0 . 

0 . 

0 . 

02 
31 
41 
73 
04 
87 
73 
84 

•O) ]B 

2 

MA 

0.96 
1.57 
1.46 
2.05 
2.52 
0.97 
0.86 
0.91 

C 

1 

2 

1 

3 

6H14 

IR 

— 

. 5 9 * 

. 3 3 * 

. 4 7 * 

. 0 4 * 
-
-
-

Wartości R._ otrzymane metodami HliR i IR 
# - wartości uzyskane z danych otrzymanych przez Konopi dla 

temperatury +35°C [ 4 ] . 

K 
Ul 
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YPŁYtf PODSTAWIEITCA NA PRZESUNIĘCIA CHEMICZNE C-13 
Y POCHODNYCH ALKILOWYCH 

Andrzej Bjcbart 
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN 
Boozna 5, Łódź. 

Grupy hydroksylowe występują w wielu ważnych związkach orga¬ 
nicznych, a ze względu na swoją reaktywność mogą łatwo brać 
udział w wielu typach reakcji chemicznych, co powoduje, ze od¬ 
grywają one ważną rolę w ohemii organicznej. Do typowych reakcji 
grupy hydroksylowej zalicza się jej acetylowanie lub alkilowanie, 
a reakcje te są często wykorzystywane, podozas identyf .kowania 
struktur nieznanych substancji. U pocbdnycb alkoholi jądra mag¬ 
netyczne, sąsiadujące z podstawioną grupą hydroksylową,zazwyczaj 
wykazują zmiany przesunięć chemicznych w spektroskopii NMR, w 
porównaniu z niepodstawionymi alkoholami. Ponadto, zwłaszcza w 
przypadku polialkoholi, ich pochodne są lepiej rozpuszczalne w 
chloroformie, rozpuszczalniku powszechnie stosowanym iv spektro¬ 
metrii NMR. Vszystkie powyższe uwagi dotyczą również kwasów 
karboksylowycb oraz reakcji ich estryflkaoji. 

13 Przesunięcia chemiczne jąder C są zazwyczaj najbogatszym 
źródłem informaoji strukturalnych, ze wzglądu na szeroki zakres 
wartości oraz silną zależność od budowy przestrzennej cząsteczki,' 

Aby wartości przesunięć chemicznych w związkach wyjściowych 
i w ich pochodnych mogły być wykorzystywane praktycznie, należy 
wyznaczyć pomiędzy nimi zależności empiryczne. 

V oelu dokładnego opisania efektu podstawienia dokonano ana¬ 
lizy przesunięć chemicznych w wybranej grupie pierwszorzędowych 
i drugorzedowyoh alkoholi alifatycznych oraz w ich octanach, 
trójoblorooctanach i eterach etylowyob /w tych ostatnich tylko 
dla alkoholi pierwszorzędowych/. Hównież dokonano analizy prze¬ 
sunięć ohemioznyob w pierwsseorzedowyoh i drugorzędowycb kwasach 
karboksylowyob oraz w lob estrach metylowyob. 

Wyznaczono wartości efektów podstawnikowyoh dopasowując war-
tosoi przesunięć obomioznyoh fragmentów alkilowyob 
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Tablica 1. Wartości współczynników w równaniach fi] i [2} opisu¬ 
jących zmiany przesunięć chemicznych w podanych parach 
związków, iartości współczynników zalecane do stosowa¬ 
nia są podkreślone. 

JIOH 
c-«r 

c-y 
ROH 
C-oc 
C-jl 
C-Jf 
ROH 
C-ot 
C* 
C-Jf 

• 
i 
i 
0 
: 
0 
1 
1 
; 
0 
1 
1 

RCOpH 
C-* 1 

0 
0 

alkany pierwszorzcdowe 
A 
IWPt 
.013 
.021 
.999 

I 

7. 
-3. 
0. 

ROCOMe 
.878 
.01? 
.010 

» 

37 
64 
46 

9.56 
-4. 
0. 

R0C0CC1-
.820 
.017 
.009 

18. 
-4. 
-0. 

: RCOOM© 
.003 
.998 
.995 

-0. 
0. 
0. 

56 
01 

98 
32 

23 
27 
17 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
1 
0 

0 
0 
0 

s* 
.03 
.83 
.05 

.01 

.88 

.06 

.04 

.03 

.13 

.03 

.02 

.02 

C 

8.22 
-2.97 
Q.kk 

1.76 
-4.00 

6.67 
-4.46 
-0.13 

-0.12 
0.24 
0.08 

0.06 
0.85 
0.05 

0.49 
0.89 
0.08 

0.72 
1.05 
0.14 

0.03 
0.03 
0.03 

PJ 
1. 
0. 

2a 
1. 
1. 

1. 
1. 
0. 

A 

851 
004 
965 

870 
022 
001 

010 
001 
998 

alkany 
] B 

13.22 
-2 
0 

18, 
-4. 
-0. 

-0. 
0. 
0. 

.89 

.25 

,50 
.03 
51 

40 
24 
12 

drugorzędowe 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

c 

.08 

.74 

.44 

.12 

.89 

.25 

.02 

.02 

.02 

C 

2.32 
-2.77 
-0.34 

9.12 
-3.36 
-0.49 

0,01 
0.28 
0.09 

c 

o. 
0. 
0. 

o. 
0. 
0. 

0. 
0. 
0. 

1 

77 
76 
45 

69 
92 
26 

05 
02 
03 

w związkach wyjściowych, S"0H, or*z w ich pochodnych, 
a wyniltl przedstawiono w tablioy 1. 

*0R » A50H + B W 
*on s W • c Cal 

Pierwsze z tyob równań, wymagajaoe znajomości dwóch współczyn¬ 
ników, niewątpliwie lepiej dopasowuje oba zbiory przesunięć ohe-
mioznyon, gdy wartość wspólozynnika A różni «if znaoznie od 
jedności. Ma to miejsce, gdy OR i OH wyraźnie różnią się elektro-
ujennośoią. Podobne zjawisko zostało stwierdzone również dla 

2 "i/ ' 
innych podstawników.'"'' V przypadku omawianyob związków, równa- ; 
nie typu [i] anaoznie lepiej opisuje wyniki otrzymane dla ato- i 
•ów C-et w estraob kwasu ootowego i trójobloroootowego. Dowodzą | 
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tego wartości odchyleń standardowych, &", które dla przesunięć 
chemicznych wymienionych atomów węgla są przynajmniej orząd 
wielkości mniejsze, gdy zastosuje się równanie typu Cl]. Należy 
również zwrócić uwagę, że zmiany przesunięć chemicznych spowo¬ 
dowane podstawieniem są inne dla związków pierwsza- i drugorzę-
dowycb. Kle jest to zaskakujaoe w świetle wyników otrzymanyoh 
dla wielu klas związków?***/ 

Oprócz spowodowanych podstawieniem zmian przesunięć cbemicz-
nyob atomów węgla C-oC, C-p i C-y obserwowano w kilku przypadkach 
wyraźne efekty dalekiego zasięgu. Wartośoi zmian przesunięć che¬ 
micznych dla bardziej odległyoh od podstawnika atomów węgla w 
łańcuchu alifatycznym są zebrane w tablicy 2. 

Jak widać efekt podstawnikowy dalekiego zasięgu w alkoholowej 
części octanów i trójchlorooctanów osiąga wartości ponad 0.1 ppm. 
Należy podkreślić, ze w obu powyższych klasecb związków efekt 
podstawnikot«y poczynając od atomu węgla C-p jest ujemny /odsła¬ 
niające działanie grup OCOMe i 0C0CC1-/ i maleje w miarę odda¬ 
lania się od miejsca podstawienia, co jest szczególnie dobrze 
widoczne w związkach drugorzędowycb. Wytłumaczenia należy szukać 
w występowaniu t.zw, efektu pola, czyli w oddziaływaniu e#ctro-
statycznyia pomiędzy trwałymi dipolami podstawników OCOMe lub 
OCOCCi- i elektronami rozpatrywanych atomów węgla. Należy ocze¬ 
kiwać, że efekt pola może powodować dość znaczne zmiany przesu¬ 
nięć obemicznycb odległych strukturalnie atomów węgla, jeżeli 
istnieją konformacje pozwalająoe na zbliżenie przestrzenne 

Tablica 2. 
Efekt podstawnikowy 
dalekiego zasięgu. 

P»ry 
ROI! 
ROEt 
ROH 
ROCOMe 
ROH 
ROCOCCi^ 
RCOOH 
RCOOM* 

tfęgi* 
c-S 

cle 
es 

c-S 

1 I-rz 
0.04 

-0.17 

-0.34 

0.09 

Il-rz 

-0.21 
-0.11 
-0.40 
-0.20 
-0.01 
0.00 
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oddziaływujących fragmentów cząsteczki. W przypadku związków 
łańcuchowych konformacje takie są możliwe. Należy tu zauważyć, 
*e niektóre przypadki anizoehronizmu grup gerainalnycb znaczcie 
oddalonych od fragmentu chiralnego również były tłumaczone 
istnieniem takich konformacji?' Dodatkowym potwierdzeniem wy¬ 
woływania efektów podatawnikowycb dalekiego zasięgu przez efekt 
pola, są pociijalne wartości tycb efektów, gdy do cząsteczki 
była dołączana grupa alkilowa posiadająca bardzo mały stały 
moment dipolowy; pary alkobol - eter i kwas - ester. 

Interesujące jest stwierdzenie istnienia korelacji empirycz¬ 
nych pomiędzy przesunięciami obemicznymi atomów węgli znajdują¬ 
cych się w stałym fragmencie pary związków, R, oraz przesunię¬ 
ciami chemicznymi atomów węgli znajdujących się w podstawniku. 
Te drugie zazwyczaj są bardzo słabo zależne od struktury frag¬ 
mentu R, co pozwala na łatwe ich identyfikowanie w widmie. Jed¬ 
nak w niektórych przypadkach widoczne są pewne regularności 
zmian, co pozwala mówić o istnieniu korelacji mogących posiadać 
znaczenie praktyczne. Współczynniki dla tycb korelacji liniowych, 
które są znaczące /współczynnik korelacji r>0,9/ i zostały uz¬ 
nane 7A przydatne, przedstawiono w tablicy (3. 

Przesunięcia chemiczne węgla metylowego w grupie aoetylowej 
wykazują liniową zależnoić od przesunięć chemicznych węgla CieC 
fragmentu alkilowego. Natomiast przesunięcia chemiczne węgla 
karbonylowego nie korelują dobrze ani z przesunięciami węgla C-«f 

Tablica 3. Wartośoi współozynników A i B w równaniu S 
opisującym zależność pomiędzy przesunięciami wyróżnio¬ 
nych węgli w podstawniku X i węgli C-oC we fragmenoie R. 

Atom 
we^la 
ROCOĆH^ 
nocoćci^ 
HO6H 2CH 3 
RĆOOH 
R4OOCH3 

I-rz 
A 

-0.0112 

0.0297 
-O.O69O 
-O.O9I9 

B 
21.40 

64.06 
182.83 
177.26 

II-
A 

-0.0294 
0.0281 

-0.0619 
-0.0580, 

rz 
B 

23.33 
88. 

186. 
179. 

24 

16 
53 
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ani z przesunięćiami chemicznymi węgla metylowego, mimo większe¬ 
go zakresu przesunięć chemicznych niż węgle metylowe. Można to 
wyjaśnić dużą podatnością przesunięć chemicznych w^gli karbony-
lowyob na efekty solwatacyjne ' zwłaszcza, że użyty rozpuszczal-
nik, CDC1-, nie może być uważany za całkowicie obojętny*.' Oddzia¬ 
ływanie z rozpuszczalnikiem maskuje w tyra przypadku weunątrz-
cząsteczkową zależność strukturalną. 

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku trójchlorooctąnów, 
jedynie z tą różnicą, ze przesunięcia chemiczne węgla trójchlo-
roacetylowego w estrach alkoholi pierwszorzydowyeb są talcie same 
w granicach dokładności pomiaru, a więc w tym przypadku nie ma. 
sensu określanie korelacji. 

Podobnie jak w ootanaob przesunięcia chemiczne węgli karbo-
nylowycb wykazują brak znaczących korelacji. 

Jedną z korelacji występujących w grupie kwasów karboksylowych 
i ich estrów metylowych jest zależność łącząca przesunięcia che¬ 
miczne węgli grup karbonylowycb obu tych klas związków, wspólna 
dla pierwszo- i drugorzędowych związków: 

CC0 ester= ° ' » M SC0 kwas 
Natomiast zależnośoi przesunięć chemicznych grup karbonylowych 
od przesunięć chemicznych węgli C-ot są różne nie tylko dla 
kwasów i ich estrów lecz także zalezą od rzędowośoi atomu C-<x, 
a współczynniki korelacji są nieoo mniejsze. 
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BADANIA NMR-OWSKIE KOMPLEKSÓW MOLEKULARNYCH TWORZĄCYCH SI£ 
MEgDZY ZASADAMI PIRYDYNOWYMI I ALKOHOLEM t-BUTYLOWYM 

W. Wacławek, A. Domagała 
Wyżsaa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie 

Właściwości kompleksotwórcze związków azaarornatycznych są 
bardzo ważne zarówno w biologii jak i chemii. W literaturze 
spotyka się pewną liczbę prac poświęconych badaniom zasad 
pirydynowych z różnymi akceptorami elektronów, takimi jak: 
chlorek pikrylup], gdzie powstają kompleksy o składach stechio-
metrycznych 1:1, 1:2, 1,3,5-trójnitrobenzenem [2,5] , oras 
2,4,6-trójnitrotoluenem j£,5] , a także z alkoholami n-butylowym 
Jj6,7j» t-amylowymL8]. Kontynuując te badania wyznaczono skład 
stechiometryczny kompleksów zasad pirydynowych z alkoholem t-
butylowym w benzenie metodami dielektrycznymi.Z kształtu 
krzywych Joba wyznaczonych za pomocą pomiarów dielektrycznych 
wynika, że tworzące się kompleksy mają skład stechiometryczny 
1:1.Na rys.1 przedstawiona jest przykładowa krzywa Joba dla 
układu pirydyna - t-butanol. Na osiach odciętych umieszczono °A skład roztworu w postaci n-?R-« Stałe trwałości wyznaczone A B 
metodą NMR-owską zebrane są w tabeli 1. Jak widać z tab.1 
wartości stałych trwałości zasad pirydynowych z alkoholem * 
t-butylowym zależą od położenia grupy metylowej w badanej 
zasadzie. Zgodnie z efektem indukcyjnym grup metylowych, stałe 
trwałości dla kompleksów zasad pirydynowych powinny zmieniać 
się w następujący sposób: 4-metylopirydya$>2-metylopirydynj> 
5-»etylopirydyn4> pirydyna zgodnie ze zmianą p*a, które zestawio-
nt aą w tab.1. Z badań stałych trwałości wynika natomiast 



9. O.A.Osipov, W.I.Minkin, A.D>Garnovslriit Spravochnik po 
dipolnym momentam, lad. Z-e Vysshaya Shokola, Moscow /1971/. 

(0. K.Clarke, K.Rothwell, J. Chem. Soc, 1885 /1960/. 

Krzywa Joba dla układu pirydy¬ 
na - alkohol t-butylowy. 
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następująca kolejność trwałości kompleksów 4-metylopirydyni^ 
3-mefcylopirydyn^ pirydyn^ 2 metylopirydyna, co można byłoby 
wyjaśnić efektami sterycznymi grup metylowych w badanych zasadach.. 

TABELA 1 
Stałe trwałości wyszczególnionych w tabeli donorów z alkoholem 
t-butyłowym w czterochlorku węgla. 

Donory 

pirydyna 
2-metylopirydyna 
3-metylopirydyna 
4-metylopirydyna 

PeDD3 
2,20 
1,97 
2,41 
2,60 

K dm'/mol 

2, 
2, 
2, 
3, 

3 
1 
7 
2 

* 0,2 
± 0,2 
* 0,4 
* 0,4 

I*a 00] 
5,17 
5,97 
5,68 
6,02 
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BADANIA NMR-OVSKIE KOMPLEKSÓW MOLEKULARNYCH TWORZĄCYCH SIĘ 
POMIĘDZY ZASADAMI PURYNOWYMI I PIRYMIDYNOVJYMI 

A CZTEROAZOTANEM ERYTRYTU 
T. Urbański* W. Wacławek, K. Pobłocka 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Częstochowa, ul. Zawadzkiego 13/1=5 
'Politechnika Warszawska, Warszawa 

Zasady purynowe i pirymidynowe wchodzą w skład nukleotydów, 
które jak wiadomo odgrywają ogromną rolę w procesach biologi¬ 
cznych. W literaturze spotyka się szereg prac poświęconych 
badaniom tych zasad. Pullman Li3 podał wartości potencjałów 
jonizacji zasadowych składników kwasów nukleinowych. Wykazał 
że są one donorami typu5Toraz że najsilniejsze właściwości 
elektrodonorowe ma guanina. Inne badania C2 J dotyczą doświa¬ 
dczalnego wyznaczania i obliczeń teoretycznych metodami CNDC/:> 
i IKDO momentów dipolowych cytozyny i jej metyloaminopochodnych. 
Już Mulliken C 3J sugerował, że kompleksy EDA odgrywają ważną 
rolę w procesach biologicznych. W związku z tym zaczęto badać 
właściwości kompleksotwórcze tych zasad z takimi akceptorami 
jak chloranil, 1,3,5-trójnitrobenzen, jod [4-7j za pomocą 
spektroskopii w zakresie UV-VIS. Stwierdzono, że tworzą one 
w roztworach kompleksy EDA oraz określano położenie pasm CT 
dla poszczególnych kompleksów. W Polsce badania kompleksów 
zasad purynowych i pirymidynowych zapoczątkowane były przez 
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Urbańskiego i współpracow. 183. Z badań tych wynika, że zasady 
purynowe i pirymidynowe tworzą kompleksy molekularne z sześcio-
azotanem D-mannitu. W pracach tych określano za pomocą spektro¬ 
skopii UV-VTS położenie pasm CT powstających kompleksów, które 
mieściły się w zakresie od 300 - 400 nm, oraz ich skład stechio¬ 
metryczny, który wynosił dla wszystkich badanych zasad z wyją¬ 
tkiem adeniny 1:1. W przypadku adeniny pasm CT nie wykryto. 
W związku z tym wydało się interesujące zbadanie czy zasady 
purynowe i pirymidynowe tworzą kompleksy molekularne z cztero-
azotąnem erytrytu. V pracy poprzedniej C9] badaliśmy skład 
stechiometryczny kompleksów uracylu, tyminy, cytozyny z cztero-
azotanem erytrytu w rozpuszczalniku sześciometylofosfotrój-
amidzie za pomocą spektroskopii N M . Okazało się, że zasady te 
tworzą kompleksy o składach stechiometrycznych 1:2, 1:1, 2:1. 
Badania nasze kontynuowaliśmy i obecnie chcemy przedstawić 
wyniki badań dotyczących składu stechiometrycznego, stałych 
trwałości oraz entalpii kompleksów adeniny, 5-metylocytozyny, 
5-hydroksymetylocytozyny z czteroazotanera erytrytu w rozpuszcza¬ 
lniku sześciometylofosfotrójamidzie. Skład stechiometryczny 
badanych kompleksów wyznaczone metodą opisaną przez Sahai 
i współpracow. Cio] a stałe trwałości w temp. 0, 23, 44° C 
metodą Benesi - Hildebranda Cli]. 
Krzywe Joba dla badanych kompleksów przedstawione są na 
rys. 1 - 3 a stałe trwałości oraz entalpie w tabeli. Jak 
widać z rysunków wszyat-.ie powstające kompleksy mają skład 
stechiometryczny 1:1. Wartości stałych trwałości oraz entalpii 
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są porównywalne. Najmniejszą wartość stałej trwałości rr.-a 
adenina zaś największą 5-*nietylocyto3yna, Wyniki te wyia.ią si<? 
być w dobrej zgodności' z wynikami podanymi przez Pullmana !.' 1 ], 
że zasady purynowe i pirymidynowe są donorami typu TT. 

TABELA 
Wartości stałych trwałości K, oraz entalpii &H badanych zasad 
purynowych i pirymidynowych z czteroazotanera eryxrytu w szsścio-
metylofosfotrójamidzie. 

Kompleks Ckg/mol [ J/molj i 

adenina - czterofizctan erytrytu 
5-metylocytosyr.3 - csteroazotan 
erytrytu 
5-hydroksyiuetylocytozyna -
czteroazocan erytrytu 

5,3 

9,2 

13,1 

-202,0 j 

_ 17 (• o 
; • •- i * 
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Rys.1 Rys.2 Krzywa Joba dla układu adenina Krzywa Joba dla układu 5-mety-czteroazotan erytrytu. locytozyna-czteroazotan erytrytu 

f 
HC-C-NCfe. 

Rys. 3 Krzywa Joba dla układu 5-hydroksy-metylocytozyna-czteroazotan erytrytu. 
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3ADANIA NMR-OWSKIE KOMPLEKSÓW MOLEKULARNYCH TWORZĄCYCH SIC 
POMIĘDZY NIEKTÓRYMI POCHODNYMI BENZENU A 2,4,6-TRÓJNITRO -

TOLUENEM 

W. Wacławek, K. Pobłocka, U, Sławuta, J. Idzikowska 
WSP, Zakład Fizyki Doświadczalnej, Częstochowa 

Właściwości kompleksotwórcze polinitrobenzenów są badane od 
szeregu lat. W badaniach tych posługiwano się różnymi techni¬ 
kami pomiarowymi spektroskopowymi oraz dielektrycznymi. 
W pracach f1 — 3 J badano kompleksy związków azaaromatycznych 
z 1,3,5-trójnitrobenzenem(TNB). Wyniki tych prac sugerują, że 
pomiędzy pirydyną i jej homologami a TNB powstają jednocześnie 
izomeryczne 1:1 kompleksy typu n-Tl i 7I-1Ł . Są to słabe komple¬ 
ksy o porównywalnych wartościach stałych trwałości. Badano 
także właściwości kompleksotwórcze 2,4,6-trójnitrotoluenu 
(TNI) [4,5] z pirydyną i jej metylowymi pochodnymi, gdzie 
wyniki potwierdza.ią także istnienie słabych kompleksów typu , 
3T-TC. Wartości stałych trwałości tych kompleksów są małe, 
porównywalne ale nieco większe od stałych trwałości tych samych 
donorów z 1,3,5-TNB. Efekt ten wyjaśniono oddziaływaniem typu 
dipol - dipol. Podobne badania obydwu akceptorów elektronów 
1,3,5-TNB oraz 2,4,6-TNT przeprowadzono z N-,iedno i N,N-dwu-

' •> alkilo- podstawionymi anilinami [6 3, dla których stałe trwało-
j ści są większe z 1,3,5-TNB niż z 2,4,6-TNT, co objaśniono 
| faktem, że TNB jest silniejszym kwasem Lewisa. W pracachC7-111 
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badano kompleksy molekularne tworzące się pomiędzy węglowodorami 
aromatycznymi a 1,3,5-TNB w rozpuszczalnikach n-heptanie 
i czterochlorku węgla za pomocą technik NMR oraz UV-VIS. Z prac 
tych wynika, że kompleksy są słabe o porównywalnych wartościach 
stałych trwałości. Niewiele jest prac, w których badano właści¬ 
wości konnrLeksotwórcze 2,4,6-TNT z węglowodorami aromatycznymi. 
W pracy [9.1 wyznaczono stałe trwałości dla niektórych pochodnych 
benzenu z 2,4,6-INT za pomocą spektroskopii UV-VIS. W związku 
z tym wydało się interesujące uzupełnienie danych literaturowych 
pomiarami NMR-owskimi. W badaniach naszych w pierwszym etapie 
wyznaczyliśmy skład stechiometryczny badanych kompleksów metodą 
dnisaną w pracy Cl2 J a następnie stałe trwałości z równania 
Bene3i - Hildebranda zastosowanego do pomiarów NMR-owskichCi33» 
Krzywe Joba dla badanych układów przedstawione są na rys. 1 - 4 , 
zaś .stałe trwałości zebrane są w tabeli. Stałe trwałości 
kompleksów benzenu i jego pochodnych metylowych s 1,3,5-TNB, 
zestawione w tabeli dla porównania są wzięte z pracy(71. 
Jak widać z rysunków wszystkie badane kompleksy mają skład 
stechioinetrycsny 1:1, zaś z tabeli wynika, że stałe trwałości 
kompleksów są małe i porównywalne. Kompleksy węglowodorów aroma¬ 
tycznych z 2,4,6-TNT są słabsze niż z 1,3,5-Tłf3 co można 
wyjaśnić faktem, że TNT jest słabszym kwasem Lewisa niż TN3. 
Jedynym wyjątkiem są kompleksy z m-ksylenem, co wskazuje na 
wkład oddziaływania dipol - dipol w energię stabilizacji 
kompleksu z TNT. Stałe trwałości kompleksów zarówno z TNB jak. 
i z TKT rosną wraz z liczbą grup metylowych w molekule donora 
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czyli wraz ze wzrostem jego elektronodonorowości. Można więc 
podsumować, że są to słabe 1t-& kompleksy, 

TABELA 
Stałe trwałości kompleksów,K, dla donorów wyszczególnionych 
w tabeli z 1,3»5-trójnitrobenzenem(TNB) i 2,4,6-trójnitro-
toluenem (TNT) w rozpuszczalniku czterochlorku węgla. Temperar 
tura pomiaru wynosiła 23 °C. 

Donory 

benzen 
toluen 
m-ksylen 
p-ksylen 
dureń 

TNB 
K [kg/mol] 
O,56a 

0,67a 

O,41b • 
0,92a 

2,17a 

TNT 
K Ckg/mol] 

0,2.2 
0,38 
0,42 
0,60 
1,50 

a»^ dane wzięte odpowiednio z prac [7]i 19]. 
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Rys.3 Rys.4 
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