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Wstęp

Badania relaksacji oraz drugiego momentu linii NMR polikrystalicznych próbek

zawierających kation dimetyloamoniowy [NH2(CH3)2]+ dostarczają informacji o

dynamice protonów oraz o wpływie na tę dynamikę zmian strukturalnych zachodzących

w sieci krystalicznej. W tej pracy przedstawiono wyniki badań Tj i M2 w dwóch solach, w

których anionami były B12I9 oraz Sb2l9- Sole te należą do nowej rodziny materiałów

wykazujących własności ferroelektryczne i ferroelastyczne [1-5] i dlatego określenie

dynamiki kationów pozwala na lepsze zrozumienie procesów zachodzących w pobliżu

przejść fazowych.

Eksperyment

Sproszkowane sole [NH2( C H 3h]3 s b 2 I 9 i [NH2(C H3>2]3B i2 l9 zamknięto po

odgazowaniu w szklanych ampułkach o średnicy 5 mm. Badania czasów relaksacji T,

protouow wykonano na częstości 55.2 MHz w zakresie temperatur od 40K do temperatur

pokojowych za pomocą spektrometru Bruker SXP 4/100 metodą TC-T- K/2. Drugi moment

linii określono z kształtu solid-echa uzyskanego przy odstępie 14p.s pomiędzy impulsami.

Temperaturę próbki kontrolowanno z dokładnością ± 0.1 K za pomocą kriostatu

helowego typu Oxford CF-1200. W obydwu substancjach w całym zakresie temperatur

obserwowano jednoeksponencjalną funkcję odrostu magnetyzacji



Rezultaty

Wyniki badań zależności czasu relaksacji Tj od odwrotności temperatury

przedstawia rys.I. Dla obydwu związków uzyskuje się minimum Tj w pobliżu

temperatury 130 K. W temperaturze T c = 210 K w [NH2(CH3)2]3Sb2l9 obserwuje się

w badaniach T [ gwałtowną zmianę temperaturowej zależności. Po przejściu temperatury

210 K czasy relaksacji ulegają skracaniu wraz ze wzrostem temperatury. Nie widać

jednak zmian T] w temperaturze 250 K. wyznaczonej jako temperaturę przejścia w

badaniach rozszerzalności termicznej. W związku [NH2(CH3)2]3Bi2l9 przedstawiono

ewidencję dwóch przemian fazowych występujących w temperaturach T c 3 = 285 i T c 2 =

235 K polegającą na niewielkiej zmianie nachylenia przebiegu Tj =T[ (l/T).

Pomiary drugiego momentu linii protonów w [NH2(CH3)2]3Sbi2lc pokazuje

rys. 2 . W badanym zakresie temperatur widać bardzo szerokie aktywacyjne zmniejszanie

się M 2 od 13.5 do 3 G 2 . Zmiana M 2 w temperaturze T c l = 250K jest niewidoczna.

Dyskusja

Analizę przebiegu Tj w pobliżu minimum dokonano zakładając dipolowe

oddziaływanie pomiędzy protonami w grupach CH 3 rotującymi wokół trójkrotnej osi

symetrii C3 :

gdzie "i" oznacza różne grupy CH3 , a pozostałe symbole mają swoje zwykłe znaczenie.

Dla [NH2(CH3)2]3Sbi2lo z badań w podczerwieni [6] wynika, że w sieci

krystalograficznej są dwa położenia kationu zapehiione w stosunku 2:1. W obliczeniach

T[ należy założyć, że obserwowane minimum jest wynikiem złożenia dwóch różnych

ruchów: dwóch grup CH3 kationu Il-go rodzaju i dalej czterech grup CH3 pochodzących

od dwóch kationów I-go rodzaju. Takie założenie prowadzi do teoretycznego przebiegu



(gruba linia) składającego się z dwóch procesów przedstawionych liniami przerywanymi.

Uzyskane wartości energii aktywacji ruchu grup CH3 wokół osi C3 wynoszą odpowiednio

E a j j- 5.26 kJ/mol i Eaj= 9.99 kJ/mol. Współczynniki Cj i odległości pomiędzy

protonami grup CH3 są zbliżone do podawanych w literaturze. Po przejściu fazowym

wyznaczonym przez nas (TC2 =210K) energia aktywacji ruchu kationu wokół osi C2 oraz

Cn przechodzącej przez ciężkie atomy węgla wynosi 5.76 kJ/mol, co zgadza się z

wyznaczoną z przebiegu drugiego momentu wartością Ea =5.56 kJ/mol. Uzyskana w

temperaturze Tc >225 K wartość drugiego momentu 3G2 może być wytłumaczona przy

założeniu, że oprócz szybkiej rotacji grup CH3 wokół osi C3 molekuła jako całość

wykonuje rotację wokół osi C^ i osi C n .

Analiza przebiegu Tl =Ti(l/T) dla [NH.2(CH3)2]3Bi2l9 upoważnia do

określenia energii aktywacji ruchu grup CH3 wokół osi C 3 (Ea =6.92 kJ/mol). Nie znając

struktury związku nie można z góry założyć ilościowego udziału w procesie relaksacji w

pobliżu minimum Tj grup CH3 . Dopasowanie punktów eksperymentalnych do równania

(1) ( krzywa ciągła na rys. 1) wykonano przy założeniu, że cztery grupy CH3 o

odległości proton-proton równej 1.80 A wykonują rotacje z częstością Larmora, natomiast

pozostałe dwie najprawdopodobniej dają wkład do relaksacji w temperaturach niższych.
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E a = 5.76kJ/mol
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Rysunek I. Zależność temperaturowa czasów relaksacji spin-sieć dla
(góra) i [N(CH3)2H2]3Bi2l9 (dół).
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Figure 2. Temperature dependence of the lH NMR second moment observed in


