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Wprowadzenie

Sole alkiloamoniowe C nH2 n+iNH3X lub (C n H 2 n + iNH 3 )MX 4 gdzie

X=CI, M=Cd, Zn oraz liczba atomów węgla n jest większa od 5, tworzą układy

dwuwarstwowe, w których warstwy kationów związane są z łańcuchami

alkiloamoniowymi poprzez wiązania wodorowe N-H...CI (rys.1). Układy te w

ciele stałym charakteryzują się bogatym polimorfizmem [1-4] związanym z

dynamiką molekularną całych łańcuchów alkiloamoniowych lub ich

fragmentów. Przechodzeniu układów z niskotemperaturowych modyfikacji

fazowych do faz pośrednich i modyfikacji wysokotemperaturowych

towarzyszy zmiana kąta nachylenia długiej osi łańcucha alkiloamoniowego

względem normalnej do dwuwarstwy oraz zmiana odległości pomiędzy

warstwami kationów. Pojawiają się także ruchy molekularne typu trans-

gauche oraz wędrówki tzw. defektów łańcucha, czyli odstępstw łańcucha od

konfiguracji typu trans wzdłuż łańcucha alkiloamoniowego.

Dotychczasowa wiedza o strukturze i dynamice molekularnej tych

układów pozwala je traktować jako dogodne do badań układy modelowe

naśladujące przejścia fazowe i dynamikę molekularną w błonach

biologicznych [5]. Zastosowanie spekroskopii magnetycznego rezonasu

jądrowego do badań tych układów wydaje się szczególnie uzasadnione,

bowiem za jej pomocą można odpowiedzieć na pytania dotyczące np. ruchu i

bariery na reorientację grupy NH 3 dynamiki lokalnej grup CH2, dynamiki

całych łańcuchów alkiloamoniowych, dynamiki jonów Cl itd.
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W pracy niniejszej przedstawiamy wyniki badań widm rezonansu
deuteronowego w selektywnie zdeuteryzowanym chlorku
dodecyloamoniowym C12H25NH3CI (w skrócie DDAC), który jest jednym z

ciekawszych układów w badanej przez nas rodzinie soli alkiloamoniowych, ze

względu na swe zachowanie w fazach krystalicznych jak i ciekło-

krystalicznych. DDAC tworzy w fazie krystalicznej podczas ogrzewania co

najmniej trzy różne modyfikacje fazowe: niskotemperaturową

zinterdygitowaną fazę I, pośrednią niezinterdygitowaną fazę 6 oraz

wysokotemperaturową fazę a. Jeżeli związek ten rozpuścimy w wodzie,

wówczas pojawiają się fazy ciekto-krystaliczne: faza lamelama o charakterze

smektycznym D, faza nematyczna N i faza izotropowa L [6].

Rezonans jąder deuteru

Jądro deuteru jest jądrem kwadrupolowym o spinie I = 1. W

zewnętrznym polu magnetycznym Bo otrzymujemy dla próbki

monokrystalicznej dwa przejścia rezonansowe o częstościach [7]:

v = vo±A/2(icos20- I -r] sin2 ©cos 2<f>) (1)

gdzie v0 jest częstością Larmora, A jest stałą sprzężenia kwadrupolowego

równą 3/4 e2qQ/h i TI jest parameterem asymetrii tensora sprzężenia

kwadrupolowego (tzw. tensora efg). Kąty 0 i <J> są kątami opisującymi

orientację pola magnetycznego Bo w układzie osi głównych tensora

sprzężenia kwadrupolowego. Ponieważ TI jest zazwyczaj małą wartością

(mniejszą od 0.05) dla wiązań C-D lub N-D oraz ze względu na fakt, że oś

główna tensora efg jest prawie równoległa do kierunku wiązania C-D lub N-

D, równanie (1) w nieobecności ruchów molekularnych upraszcza się do

następującej postaci:

v=vo±Zl/2(3cos20-l) (2)

Dla próbki polikrystalicznej niezorientowanej względem zewnętrznego pola

magnetycznego, w odróżnieniu od próbki monokrystalicznej, wszystkie



orientacje wiązań C-D lub N-D występują w przestrzeni z równym

prawdopodobieństwem. Prowadzi to do pojawienia się charakterystycznego

widma Pake'a. W nieobecności ruchów molekularnych , rozszczepienie A

mierzone pomiędzy osobliwościami widma o największej intensywności

wynosi w przybliżeniu 120 kHz.

Jeżeli wiązanie C-D reorientuje się na skutek ruchów molekularnych

łańcucha alkiloamoniowego lub jego fragmentów, wówczas tensor efg

uśrednia się, prowadząc do powstania charakterystycznego widma

zależnego od rodzaju i częstości reorientacji wiązania C-D. Jeżeli szybkość

zmian orientacji wektora C-D jest większa od stałej sprzężenia

kwadrupolowego, wówczas obserwowana częstość rezonansu

deuteronowego jest średnią ważoną po różnych orientacjach i opisana jest

następującym wyrażeniem:

v = v„ ± J / 2 (3 cos2 0-\-fl sin2 9 cos 20 (3)

gdzie 9 i ij> definiują nam orientację w układzie osi głównych ze względu na

Bo ruchowo uśrednionego tensora efg. Porównanie wartości

eksperymentalnych ~f\ i A z wartościami obliczonymi dla określonego modelu

ruchu pozwala wnioskować o rodzaju ruchu molekularnego wiązania C-D.

Wyniki i ich interpretacja

Wyniki pomiarów kształtu widma rezonansu deuteronowego w ciele

stałym dla próbki polikrystalicznej otrzymane w trakcie ogrzewania próbki

zdeuteryzowanej selektywnie w położeniach wodoru przy atomie węgla nr 1 i

nr 7, przy czym numerację rozpoczynamy od atomu węgla związanego z

atomem azotu, przedstawiono na rys. 2. Zauważamy, że poniżej 329 K

widma deuteronowe są typowe dla struktury sztywnej z wartością

rozszczepienia pomiędzy pikami, tzn osobliwościami o największej

intensywności, wynoszącą ok. 120 kHz. Powyżej 329 K pojawia się przejście

fazowe do fazy 8. W tej fazie otrzymujemy widma charakterystyczne dla

reorientacji wsktora C-D pomiędzy czterema, parami nierównoważnymi

położeniami równowagi [2]. Dokładna analiza widm dla jąder deuteru

znajdujących się w położeniach nr 1 i nr 7 pozwala stwierdzić, że wektory C-D



reorientują sie wokół osi, która pochylona jest względem normalnej do

dwuwarstwy o około 10 stopni. Szczegółowa procedura analizy tych widm

opisana jest w pracy [2], Powyżej 343 K obserwujemy przejście do

wysokotemperaturowej fazy a, podobnie jak to obserwowano w przypadku

chlorku decyloamoniowego [2,3]. Widma w tej fazie są charakterystyczne dla

reorientacji osiowej wokół długiej osi łańcucha, przy założeniu dodatkowego

ruchu typu trans-gauche. Zróżnicowana szerokość rozszczepienia o

wartościach odpowiednio około 50 i 40 kHz wskazuje na to, że w położeniu nr

7 jest więcej defektów typu gauche niż w położeniu nr 1. W ogólności można

stwierdzić, że wobec podobieństwa widm jąder deuteru znajdujących się na

początku łańcucha i poniżej jego środka, obserwowane przejścia fazowe są

związane przede wszystkim z ruchliwością całego łańcucha

alkiloamoniowego.

Chlorek dodecyloamoniowy odgrywa ważną rolę w fizykochemii
surfaktantów. W przeciwieństwie do soli zbudowanych ze złożonych kationów
ZnCI4 lub CdCl4 charakteryzuje się on dużą rozpuszczalnością w wodzie [6]

Pojawiają się wtedy trzy ciekło-krystaliczne mezofazy w różnym zakresie

temperatur w zależności od koncentracji wody. Autorzy pracy [6] zbadali

widmo rezonansu deuteronowego molekuł ciężkiej wody i stwierdzili, że fazy

liotropowe pojawiają się gdy zawartość soli DDAC przekracza wagowo 33%

ilości wagowej wody. Kierując się tymi wskazówkami przeprowadziliśmy

badania widm rezonansu deuteronowego wiązań C-D w położeniu nr 1 i nr 7

dla koncentracji o równym udziale wagowym wody i soli DDAC. Wyniki tych

badań pokazano na rys.3. W temperaturze 292 K, w fazie lamelarnej D.

obserwujemy zredukowane w skali częstości widmo Pake'a z

rozszczepieniem równym około 22 i 20 kHz odpowiednio dla położenia nr 1 i

nr 7. Szerokość widma została więc zmniejszona prawie dwukrotnie w

stosunku do szerokości obserwowanej w fazie a, co oznacza znaczny

wzrost nieporządku orientacyjnego. Przybliżone oszacowanie daje w tej fazie

przeszło dwukrotnie większą liczbę defektów niż w fazie krystalicznej a.

Dalsze podnoszenie temperatury powoduje, że próbka przechodzi w

temperaturze 338 K do kolejnej ciekło-krystalicznej nematycznej fazy N [6]

Fakt ten przejawia się w dalszej redukcji rozszczepienia widm oraz zanikiem

tej części widma, która związana jest z równoległą orientacją wiązań C-D

względem zewnętrznego pola magnetyczngo. W temperaturze 348 K faza

nematyczna zanika i w temperaturze nieco wyższej układ przechodzi do fazy

izotropowej L, w której tworzą się micele. Stan ten opisany jest przez



izotropową linię rezonansu deuteronowego oznaczającą że micele są raczej

obiektami sferycznymi. Powolne chłodzenie próbki w magnesie do

temperatury 292K powoduje, że zamiast typowego widma Pake'a pojawia się

widmo typowe dla układu zorientowanego, z dwoma liniami rezonansowymi

Rozszczepienie o wartości 22 i 20 kHz, niezależne od kąta obrotu próbki przy

zachowaniu zgodności osi próbki z kierunkiem pola magnetycznego,

przemawia za tym, że pole magnetyczne wymusiło orientację próbki w taki

sposób, że długie osie łańcuchów alkiloamoniowych mają orientację

równoległą do zewnętrznego pola magnetycznego, a wiązania C-D leżą w

płaszczyźnie prostopadłej do zewnętrznego pola magnetycznego. Zmiana

geometrii osi próbki o 90 stopni względem pola magnetycznego, rysunek 4,

sprawia że pojawia się widmo podobne do widma Pake'a W tym przypadku

pole Bo leży w płaszczyźnie wiązań C-D i stąd także składowe widma

odpowiadające równoległej orientacji wektorów C-D względem pola

magnetycznego.
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CnhWlNhbCI (CnH2n+lNH3)2CdCU

CCnH2n+lNH3)2ZnCl4

I

Rys. 1

Schematyczna ilustracja struktury soli alkiloamoniowych w fazie

niskotemperaturowej. Pomiędzy warstwami kationów znajdują się łańcuchy

alkiloamoniowe
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Rys 2
Temperaturowa zależność widm rezonansu deuteronowego dla położeń C-1
oraz C-7 w krystalicznym chlorku dodecyloamoniowym.
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Rys. 3
Temperaturowa zależność widm rezonansu deuteronowego dla położeń C-1
oraz C-7 w ciekłokrystalicznym ( równe udziały wagowe wody i soli) chlorku
dodecyloamoniowym.
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Rys. 4

Orientacyjna zależność widma deuteronowego w temperaturze 292 K dla

położeń C-1 oraz C-7 w ciekłokrystalicznym (równe udziały wagowe wody i

soli) chlorku dodecyloarnoniowym. A - oś próbki ma kierunek równoległy do

kierunku zewnętrznego pola magnetycznego. B - oś próbki ma kierunek

prostopadły do kierunku zewnętrznego pola magnetycznego.


