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WSTĘP

Przeprowadzono serię wstępnych badań mających na celu stwierdzenie przydatności
pomiarów czasów relaksacji Tl do badania wewnatrzczasteczkowych wiązań wodorowych.
Przedmiotem badań było kilka pochodnych pirydyny, w których na skutek utworzenia lub
zerwania istniejącego już wiązania wodorowego następuje zmiana mobilności pewnych
fragmentów cząsteczki. W konsekwencji powoduje to pojawienie się możliwości wewnętrznej
rotacji, która powinna przejawiać się w wartościach czasów relaksacji.

METODYKA

Zmierzono czasy relaksacji Tl węgla C-13 w czterech grupach związków:
A- 2,2'- dipirydyl, 3,3'- dipirydyl i ich sole
B- 2,2'- dipirydyloketon, 2,2'- dipirydyloamina i ich sole
C- 3,3'- dihydroksy(2,2'-dipirydyl), 3,3'-dimetoksy(2,2'-dipirydyl), 3-hydroksy-(2,2'-
dipirydyl) i ich sole
D- difenyl, fluoren, fenantren, piren i antracen, czyli związki modelowe dobrane tak, aby
mogły one przybliżać geometrię badanych układów tak przed jak i po utworzeniu
postulowanych mostków wodorowych.

Zmierzono również wartości jądrowego efektu Overhausera. We wszystkich
przypadkach jest on bliski maksymalnej wartości, co świadczy o tym, że praktycznie mamy
do czynienia tylko z relaksacją według machanizmu dipol-dipol.

W celu umożliwienia porównywania wyników dla różnych związków w różnych
rozpuszczalnikach zaproponowano wykorzystanie tak zwanych zredukowanych czasów
relaksacji T1 R . Powstają one poprzez podzielenie uzyskanych eksperymentalnie czasów Tl
dla danego związku w danym roztworze przez najkrótszy czas Tl w danym pomiarze (Tl i ) .
Takie podejście pozwala w dużym stopniu usunąć efekty oddziaływań niespecyficznych, na
przykład oddziaływań typu rozpuszczalnik-substancja rozpuszczona. Dzięki temu udaje się
niejako odsłonić interesujące efekty oddziaływań specyficznych związanych z mobilnością
cząsteczki jako całości jak również spodziewanych efektów wewnętrznej rotacji.

Wszystkie prezentowane pomiary wykonano metodą 180°- tau -90° FID na próbkach
starannie odgazowanych w celu usunięcia paramagnetycznego tlenu.



WSTĘPNA DYSKUSJA WYNIKÓW

A. 2,2'- dipirydyl i 3,3'- dipirydyl.
Oba badane związki w formie wolnej zasady wykazują bardzo podobny układ wartości

zredukowanych czasów relaksacji, charakteryzujący się się silnym zróżnicowaniem pozycji
3, 4 i 6 w stosunku do pozycji osiowej 5 (numeracja pierścienia dla pochodnej 2,2') czym
bardzo przypominają difenyl.
Protonowanie pochodnej 2,2'- powoduje drastyczne zmiany upodabniające układ czasów T1R

raczej do fluorenu i fenantrenu niż do difenylu (Rys.l). Prawdopodobnie jest to
spowodowane utworzeniem mostka wodorowego, który powoduje usztywnienie struktury -
Jednak aby wniosek ten byl ostateczny należy przebadać inne związki np. 4,4' dipirydyl jak
również należy przeprowadzić obliczenia współczynników dyfuzji.
Pochodna 3,3'- niezdolna do tworzenia wewnatrzczasteczkowego wiązania wodorowego po
sproionowaniu tylko nieznacznie zmienia swoje właściwości relaksacyjne, prawdopodobnie
na skutek pewnych oddziaływań niespecyficznych np.agregacji.
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Rys.1

B. 2,2'-dipirydyloamina i 2,2'-dipirydyloketon.
Oba związki w stanie obojętnym wykazują bardzo podobne właściwości relaksacyjne,

a mianowicie osiowa symetrie wartości czasów Tl„ ze zróżnicowaniem wartości nieco
mniejszym niż difenyl. Po przeprowadzeniu obu związków w sole obserwujemy istotna
zmianę łych właściwości. Pojawia się mianowicie układ danych bardzo zbliżony do schematu
relaksacyjnego obserwowanego w antracenie (Rys.2), jednak o istotnie mniejszym
zróżnicowaniu wartości.
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Obniżenie temperatury do -20°C niczego w zasadniczy sposób nie zmienia. Oznaczać to
może, że mostek wodorowy powstaje już w temperaturze pokojowej i dalsze obniżanie
temperatury nie powoduje zmian w mobilności cząsteczki. Aby udowodnić te tezę należy
przeprowadzić pomiary innych związków o podobnych właściwościach jak również
rozszerzyć pomiary na inne rozpuszczalniki i ewentualnie na układy anionowe.

C. 3,3'-hydroksy i metoksy podstawione pochodne 2,2'-dipirydylu.

Wyniki pomiarów czasów relaksacji trzech związków z tej grupy jak również ich soli
pozwalają stwierdzić, że protonowanie tych pochodnych powoduje pewne istotne zmiany
schematu relaksacyjnego, związane niewątpliwie również ze zniszczeniem mostka
wodorowego (Rys.3). Ponieważ ta seria pomiarów nie jest zakończona jest za wcześnie na
jakiekolwiek uogólnienia. Niezbędne jest poszerzenie bazy badanych związków, jak również



przeprowadzenie pomiarów związków deprotonowanych.
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WNIOSKI

Dotychczasowe wyniki i ich wstępna analiza pozwalają mieć nadzieje, że wybrana
metoda okaże się użyteczna do badania tego typu wiązań wodorowych. Aby się o tym
przekonać należy tego typu badania kontynuować w znacznie szerszej formie. To poszerzenie
powinno objać obliczenia współczynników dyfuzji oraz pomiary temperaturowe pozwalające
uchwycić dynamikę zachodzących procesów. Niezbędne jest również objęcie badaniami
większej grupy związków mogących tworzyć takie wiązania a także dalsze związki modelowe
o ustalonej geometrii.
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