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WSTĘP

Metoda NQR pozwala uzyskać informacje o rozkładzie gęstości
elektronowej w cząsteczce w otoczeniu jądra, którego rezonans
obserwujemy. Celen podjętych przez nas badań było zbadanie
przydatności spektroskopii 14H-HQR do określenia długości
wiazan NH w związkach w fazie stałej. Zbadaliśmy również
użyteczność semiempirycznych metod chemii kwantowej do
przewidywania częstości rezonansowych dla nowych związków na
podstawie ich struktury chemicznej.

MATERIAŁ I METODA

Do badań użyto próbek sulfanilamidu oraz 2,4-dichloroaniliny
bardzo czystych pod względem chemicznym, zsyntetyzowanych w
Akademii Medycznej, na Wydziale Farmacji UAM.
Pomiary częstości MN-NQR dla dichloroaniliny oraz
sulfanilamidu zostały wykonane przy użyciu spektrometru
impulsowego. Zastosowano zoptymalizowana dla obu badanych
związków pod względem długości impulsów, ich liczby jak
również czasu repetycji, sekwencję wieloimpulsowa spin locked
spin-echo (SLSE).
Widma otrzymane metoda SLSE wskazują na bardzo słaby sygnał
pochodzący od sulfanilamidu (stosunek sygnał/szum wynosi t 7:1
po 2000 akumulacji), dlatego dokonano pomiarów dla tego
związku jedynie w temperaturze ciekłego azotu (77K) oraz
stosunkowo silny sygnał pochodzący od 2,4-dichloroaniliny dla
której zarejestrowano widma zarówno w temperaturze ciekłego
azotu, jak i w pokojowej.

REZULTATY I DYSKUSJA

W pracy [1] zajmowaliśmy się badaniem sulfanilamidu metoda
SLSE, określiliśmy wartości drugiego momentu na podstawie
krzywej absorpcji oraz długości wiązali NH w obu grupach
aminowej i sulfonamidowej.
Dla dwóch podobnych pod względem budowy chemicznej związków
sulfanilamidu oraz 2,4-dichloroaniliny przeprowadziliśmy
analizę porównawcza długości wiazan NH odpowiednio grup
aminowej i sulfonamidowej sulfanilamidu oraz aminowej 2,4-
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dichloroanilny.
Długości wiązań NH dla obu badanych związków wyliczyone na
podstawie teoretycznego wzoru opisującego drugi moment (w
drugim rzędzie rachunku zaburzeń) podanego przez Choy'a [2]
różnią się znacznie dla obu badanych związków niemniej są
zgodne ze standardowymi długościami wiązań KH, które wahają
sie w przedziale 1.008-1.130A (Tabela 1).

Tabela 1. Długości wiązań NH wyliczone na podstawie drugiego
momentu.

L.p.

1

2

NAZWA ZWIĄZKU

SULFANILAMID
GRUPA NHjfSO,)
SULFONAMIDOWA

GRUPA NH^
AMIMOWA

2,4-DICHLORO-
ANILINA

V[MHZ]

3 . 4 7 8
2 . 5 4 8

3 . 1 2 7
2 . 6 1 0

2 . 5 2 9
3.19 2

2.458
3.1305

W*]

1.099
1.071

1.160
1.172

0.859
0.638

0.698
0.688

•WAI

1.085

1.166

0.748

0.693

T[K]

77

77

2 9 3

Otrzymane długości wiązań NH porównaliśmy z długościami
wiązań NH znierzonymi metodami spektoskopii rentgenowskiej i
neutronograficznej (Tabela 2 ) .
Długości wiązań NH dla sulfanilamidu określone przy użyciu obu
metod znaleziono w pracach Allcaume [3] i 0'Connela [4].
Ze względu na brak danych krystalograficznych dla 2,4-
dichloroaniliny (dane dla 2,5-dichloroaniliny nie zawierają
długości wiązań NH) skorzystaliśmy z dostępnych danych dla
aniliny oraz 4-chloroaniliny [5,6].
Stwierdziliśmy dobrą korelację pomiędzy otrzymanymi przez nas
długościami wiązań a danymi krystalograficznymi.
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Skorelowano wartości częstotliwości otrzymane za pomocą metody
PM3 z wartościami eksperymentalnymi tzn. zbadano zależności
"*i(qp"<*,) / gdzie oznacza częstość obliczona, qp s tała
sprzężenia kwadrupolowego dla jednego p elektronu natomiast
vdb. częstość obserwowaną. Korelacja pomiędzy częstościami
obserwowanymi a częstościami obliczonymi w przypadku obu
rozważanych związków jest bardzo dobra (Rys. l) .

4 . 0

3.0-

2.0-

1 .0-

0 . 0
0.0 6 . 0

Rys.l. Wykres zależności yoN(qp»'A,) -metoda PM3 (o sulfanil-
amid, • 2,4-dichloroanilina).

Zgodnie z oczekiwaniami [9] wartość stałej sprzężenia
kwadrupolowego dla jednego p elektronu nie jest zgodna z
wartością ogólnie przyjmowana w pracach [10,11] tj. 9-14 MHz.
Z energetycznego punktu widzenia równie prawdopodobne są dla
obu związków konformacje płaskie jak i z obróconą grupą
aminową względem pierścienia. W przypadku sulfanilamidu
konformacja z obróconą grupą sulfonamidową względem
pierścienia jest znacznie mniej prawdopodobna od pozostałych.
Porównanie długości wiązań również wskazuje na to, że równie
prawdopodobne są konformacje z grupą aminową leżącą w
płaszczyźnie pierścienia benzenowego jak i z grupą aminową
leżącą w płaszczyźnie prostopadłej do niego.
Długości wiązań MH przez nas obliczone na podstawie danych NQR
są zgodne z otrzymanymi za pomocą metod chemii kwantowej, w
szczególności metody PM3 (Tabela 3) .
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Tabela.2. Dane krystalograficzne.

L.p.

1

2

NAZWA ZWIĄZKU

SULFANILAMID
GRUPA NHJ(SOJ)
SOLFONAHIDOWA

GRUPA NH2

AMINOWA

ANILINA

4-CHLOROANILINA

1.03940
0.82933

0.99731
0.99731

0.98763
0.98651

0.96838
1.03445

0.99975
0.76663

0.88698
0.88698

LITERATURA

[3]

[41

[3]

[4]

[5]

[6]

Długości wiazan wyznaczone na podstawie drugiego momentu można
porównać z wynikami otrzymanymi za pomocą semiempirycznych
metod chemii kwantowej. Pół empiryczne metody chemii kwantowej
MNDO, AMI, PM3 [7] sa stosowane do obliczania orbi ta l i
molekularnych, macierzy gęstości, ciepet tworzenia na
podstawie geometrii cząsteczki.
Pewna początkowa geometrię cząsteczki zakładamy na postawie
dostępnych danych a następnie dokonujemy jej optymalizacji.
Po optymalizacji geometrii cząsteczki wyznaczane sa
poszukiwane wartości (macierz gęstości, ciepło tworzenia).
Porównania z danymi eksperymentalnymi można dokonać dwojako
albo porobsadzenia, albo co wydaje s ię obarczone mniejszym
błędem porównując częstotliwości.
W celu wyznaczenia częstotliwości zastosowaliśmy metodę
zaproponowana przez Whitehead'a [8] .
Porównanie wyników otrzymanych za pomocą metod AMI i PM3
wskazuje na to, że metoda PM3 daje bardziej prawdopodobne
rezultaty.
W przypadku obu badanych związków do obliczeń przyjęto
standardowe długości wiązań i kąty walencyjne oraz założono,
ze pierścień benzenowy jest płaski.



Tabela 3. Długości wiązań obliczone metodami AMI i PM3.

L.p.

1

2

NAZWA ZWIĄZKU

SULFANILAMID
GRUPA MHj(SO2)
SULFONAMIDOWA

GRUPA NH2

AMINOWA

2,4-DICHLOROANILINA

r A M l [ A ]

0.9897
0.9897

0.9978
0.9978

0.9938
0.9928

rpnoCA]

0.9946
0.9946

1.0008
1.0008

0.9962
0.9950

WNIOSKI

W pracy dla dwóch podobnych pod względem budowy chemicznej
związków sulfani lamidu oraz 2 , 4 - d i c h l o r o a n i l i n y
przeprowadziliśmy analizę porównawcza długości wiązań NH
odpowiednio grup aminowej i sulfonamidowej sulfanilamidu oraz
aminowej 2,4-dichloroanilny.
Zbadaliśmy przydatność te j metody do określania długości
wiązań NH na przykładzie dwóch związków 2,4-dichloroaniliny i
sulfanilamidu, dających odpowiednio s i lny i słaby sygnał.
Długości wiązań NH otrzymaliśmy na podstawie wartości drugiego
momentu w oparciu o teoretyczny wzór wyznaczony przez Choy'a
w drugim rzędzie rachunku zaburzeń.
Porównaliśmy otrzymane na podstawie widm NQR wyniki ze
standardowymi długościami wiązań, rezultatami otrzymanymi
metodami spektroskopii rentgenowskiej i neutronograficznej
oraz wynikami obliczeń kwantowo-chemicznych.
Długości wiazafi NH sa zgodne z otrzymanymi przez nas na
podstawie drugiego momentu, z widm NQR.
Wydaje s i ę , że w przypadku próbek czystych pod względem
chemicznym analiza drugiego momentu może dostarczyć cennych
inforjnacji dotyczących długości wiązań.
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