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Od kilku lat nasze zainteresowania koncentrują sie wokół badań strukturalnych

połączeń tiofosforoorganicznych z wykorzystaniem techniki Cross Polarization Magic Angle

Spinning (CPMAS) dla jąder 1 3 C i 3 1 P . W dotychczas opublikowanych pracach

zajmowaliśmy się '"*>;

i) określeniem zależności pomiędzy parametrami przesłaniania jądra 31p a strukturą

molekularną wybranych połączeń modelowych

ii) dynamiką szkieletu fosforowego i podstawników połączonych z atomem fosforu

iii) korelacji pomiędzy spektroskopią MRJ w ciele stałym a rentgenografią (grupa przestrzenna

i upakowanie molekularne)

W realizowanym przez nas projekcie najbardziej przydatne jako połączenia modelowe

okazały się disulfidy bis(organotiofosforoorganiczne). Zaobserwowane zależności pomiędzy

konformacją głównego szkieletu S=P-S-S-P=S a geometrią fragmentu S=P-S były podstawą

korelacji (i).

W ostatnim okresie nasze zainteresowania skierowały się w stronę połączeń

selenotiofosforoorganicznych z uwagi na możliwość wykorzystania techniki ??Se CPMAS w

analizie strukturalnej tej klasy związków. Z przeglądu literatury wynika, że do tej pory nie byty

podejmowane próby wykorzystania wysokorozdzielczej spektroskopii MRJ i rezonansu

selenowego w badaniach strukturalnych selenotiofosforanów.

W prezentowanej pracy przedstawione są wyniki badań spektroskopowych i

rentgenograficznych dla diselenku bis(5,5-dimetylo-2-tiono-l>3.2-dioxafoforinan-2-yl) 2^.

Analog siarkowy, disulfid bis(5,5-dimetylo-2-tiono-l,3,2,-dioxafosforinan-2-yl) 1 był

przedmiotem badań grupy drezdeńskiej prowadzonej przez prof. G. Grossmanna.

Rysunek lc przedstawia widmo - " P CPMAS diselenku krystalizowanego z mieszaniny

benzen/heksan. Podobnie jak w przypadku analogu siarkowego widoczne są dwie linie

izotropowe, charakterystyczne dla struktury z nierownocennymi krystalograficznie dwoma

atomami fosforu w komórce elementarnej. Wygląd widma jest typowy dla przypadku, gdy
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cząsteczka krystalizuje w takiej grupie przestrzennej gdzie cała molekuła jest jednostką

niezależną. Sygnały izotropowe otoczone są symetrycznie "sidebandami" obrotowymi

odległymi od linii głównej o szybkość rotowania próbki. Z intensywności "sidebandów"

wykorzystując algorytm Herzfeld i Bergera i program MAS NMR policzone zostały główne

elementy tensora przesunięcia chemicznego 5Q i parametry przesłaniania dla jądra 31p8,9_

Obliczone wartości nie odbiegają od tych policzonych dla disulfidu 1^. Charakterystyczna jest

duża anizotropia dla obu związków, wyrażona jako różnica pomiędzy 833 i 8 | 1. Jest ona

typowa dla struktur cyklicznych gdzie wskutek deformacji związanej z obecnością pierścienia

otoczenie fosforu nie jest idealnie tetraedryczne.

W odróżnieniu od disulfidu 1, widmo diselenku 2 ulegało dramatycznym zmianom w

czasie. Po upływie czterech tygodni monitorowana ta sama próbka wykazywała już nie dwie

lecz cztery linie izotropowe (Rys. Ib) a po upływie następnych dwóch tygodni

obserwowaliśmy znowu jeden komponent przesunięty w stronę wyższych pól (Rys la).

Obserwacje te były zgodne z danymi uzyskanymi z pomiarów 7 7 S e CP MAS.

Rysunek 2 przedstawia widmo monitorowane ^ S e CP MAS natychmiast po

krystalizacji (2b) i po upływie sześciu tygodni (2a). W porównaniu do widm fosforowych

widma selenowe są bardziej złożone. Każda linia rezonansowa od krystalograficznie i

magnetycznie nierównocennego selenu dodatkowo jest rozszczepiona wskutek sprzężenia

skalarnego *J3iP-77Se ^° dubletu. Szczegółowa analiza widm ^ S e CPMAS i wpływ

oddziaływań dipolamych na widma w ciele stałym jest przedmiotem dyskusji w pracy złożonej

do druku'.

W kolejnym etapie badań diselenek 2 poddany został badaniom rentgenogr&ficznym. Z

pomiarów monokryształu określona została struktura molekularna i krystalograficzna tylko

jednego z polimorfów. Dla drugiego polimorfu, mimo wielokrotnych prób nie udało się

wykrystalizować monokryształu o odpowiedniej jakości.

Rys. 3a przedstawia strukturę molekularną polimorfu 2a. Na rys. 3b pokazane jest jego

upakowanie molekularne w sieci krystalograficznej. Diselenek 2a krystalizuje w rzadko

spotykanej grupie przestrzennej R(-3) o wysokiej symetrii. W projekcji pokazanej na Rys.3b

przedstawiającej połączone cztery komórki elementarne widać, że diselenek 2a krystalizując

tworzy "tunele". Z symulacji komputerowej pokazanej na rysunku 4a i 4b wynika, że średnica

"tunelu" (5.7 A) jest nieco niniejsza od średnicy benzenu (6.8 A). Jako ewentualne

wytłumaczenie obserwowanych zmian widm 31p j 77g e dla diselenku 2 przyjęta została

hipoteza, zakładająca obecność w strukturze polimorfu monitorowanego bezpośrednio po

krystalizacji. Wraz z upływem czasu cząsteczka benzenu jest wypychana z sieci krystalicznej.

Potwierdzeniem przyjętej hipotezy jest analiza widm '^C CPMAS. Rysunek 5a

przedstawia widmo ' ^ C diselenku 2a (tuz po krystalizacji) z widocznym sygnałem benzenu

(6=130 ppm) i diselenku 2b (po upływie sześciu tygodni od krystalizacji) gdzie nie obserwuje

się śladów benzenu w widmie.



Dalsze przykłady polimorfizmu połączeń tiofosforoorganicznych w ciele stałym są

przedmiotem dyskusji w czasie referatu.

Konkluzje;

i) Zjawisko polimorfizmu dla połączeń tio- i selenotiofosforoorganicznych wydaje się

powszechne

ii) Rentgenografia monokryształu najczęściej nie daje odpowiedzi na temat struktury

polimorficznej

iii) Rentgenografia substancji sproszkowanej lub pomiar MRJ w ciele stałym mogą być

alternatywą i uzupełnieniem pomiarów X-ray monokryształów.

iv) Wysokorozdzielczy MRJ w ciele stałym w prostym eksperymencie i najczęściej bardzo

krótkim czasie pomiarowym daje jednoznaczną odpowiedź na temat struktury i upakowania

molekularnego.
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