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WSTĘP

Badanie temperaturowej zależności częstości jądrowego rezonansu kwadrupolowego
(NQR) pozwala otrzymać informacje dotyczące dynamiki molekularnej badanych związków.
Ponadto jest to metoda bardzo czuła na zachodzące w tych związkach przejścia fazowe

We wcześniejszej pracy [1] prezentowaliśmy analizę temperaturowej zależności częstości
"C1-NQR dla pestycydu 2,4-D (kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy) z grupy herbicydów fenoksy-
lowych. Przedstawione tutaj wyniki są podsumowaniem tych badań dla 2,4-D i dwóch innych
herbicydów z tej samej grupy związków, a mianowicie MCPA (kwas 2-metylo-4-chlorofeno-
ksyoctowy) i 2,4,5-T (kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy). W herbicydzie 2,4,5-T wykryto
przejście fazowe pierwszego rodzaju w temperaturze T= 329 K. W celu potwierdzenia tego fak-
tu wykonano badania metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC).

METODYKA DOŚWIADCZALNA

Pomiary ve(7) przeprowadzono na komercyjnym spektrometrze jądrowego rezonansu
kwadrupolowego typ NQS 1/300, wyprodukowanym przez firmę MBC ELECTRONICS z War-
szawy we współpracy z Zakładem Spektroskopu Jądrowego Rezonansu Kwadrupolowego IF w
Poznaniu. Dla każdej nastawy temperatury osiągnięto stabilność AT =±0 1 K. Z tego powodu
dokładność pomiaru częstości vQ wynosiła A v = ± 1 kHz. Aby uzyskać jednakową temperaturę w
całej objętości próbki pomiar częstości vQ wykonywany był po upływie 30 minut od momentu
osiągnięcia nastawionej temperatury Badania DSC wykonano na różnicowym kalorymetrze
skaningowym firmy Unipan z Warszawy

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA

Zmierzono zależności vg(T) dla wszystkich linii "C1-NQR obserwowanych w herbicydach
2,4-D, MCPA i 2,4,5-T. Rezultaty tych badań pokazano na rysunkach 1-3. We wszystkich przy-
padkach sygnały NQR obserwowano od temperatury ciekłego azotu (77 K) do ich temperatur
topnienia, tzn 7>4O9 K dla 2,4-D, 7>392 K dla MCPA i 7;=427 K dla 2,4,5-T. Zbliżając się
do temperatury topnienia nie obserwowano znacznego poszerzenia linii rezonansowych, na
podstawie czego można wykluczyć szybkie ruchy rotacyjne pierścienia benzenowego Istnienie
takiej rotacji powinno spowodować zanik sygnału NQR w temperaturze znacznie niższej od Tr

Na podstawie badań krystalograficznych 2,4-D i 2,4,5-T [2,3] stwierdzono, że molekuły tych
związków łączą się w dimery poprzez wiązanie wodorowe utworzone między ich grupami kar-
boksylowymi, co może wpływać na ograniczenie ruchów molekularnych. Ponadto w molekule
2,4-D pierścień benzenowy tworzy kąt 85.23" z płaską grupą karboksylową.

Zjawisko zmiany częstości jądrowego rezonansu kwadrupolowego vQ było przedmiotem
teoretycznych rozważań w wielu pracach [4-7] Podobnie jak w pracach [1,7] porównano
dopasowania teoretycznych zależności vQ(T) do danych eksperymentalnych dla 2,4-D i MCPA
Dla obydwóch wymienionych związków zmiany częstości "C1-NQR w całym badanym zakresie
temperatur najlepiej opisuje teoria Bayera [4] Zmniejszanie częstości vQ jest wywołane według
Bayera drganiami libracyjnymi molekuły o stałej częstości w,. Teoria ta zakłada ponadto osiową
symetrię tensora gradientu pola elektrycznego EFG (electric field gradient)
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Rys 1 Temperaturowa zależność częstości
Unii "C1-NQR w herbicydzie 2,4-D Linia
ciągła - dopasowanie do teorii Bayera.
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Rys 2 Temperaturowa zależność częstości
linii "C1-NQR w herbicydzie MCPA Linia
ciągła - dopasowanie do teorii Bayera. — 3 5 0
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Rys.3. Temperaturowa zależność częstości
Unii "CI-NQR w herbicydzie 2,4,5-T. Linia
ciągła - dopasowanie do teorii Bayera _ , , ,
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Matematyczny zapis teorii Bayera jest następujący:

exp(c/r) -1

gdzie

a=vJ0), h =
ft co.

4/<y, - 3/1' k

(1)

(2)

Vg(0) jest częstością NQR w temperaturze zera bezwzględnego, natomiast / jest momentem
bezwładności molekuły względem osi drgań libracyjnych. W tabeli 1 podano parametry a, b, c
dla herbicydów 2,4-D i MCPA otrzymane z dopasowania zależności (1) do danych eksperymen-
talnych vQ{ 7) oraz obliczone na ich podstawie wielkości fizyczne vQ(0), v, oraz 1.

Tabela 1 Parametry a. b, c i wielkości fizyczne vfi(0). v,, / dla herbicydów 2,4-D i MCPA (1)

ZWIĄZEK

2,4-D

MCPA

Linia
J 'O-NQR

vx

a
[MHzl

35.1857
36.2557

35.3942

b
[MHz]

0.6956
0.9821

1.3804

c

1K]
243.30
290.97

328.28

vo(0)
[MHz]

35.186
36.256

35.394

v,
cm1

168.3
202.1

228.0

/
lO^kgm2

25.5
15.5

9.6

W 2,4-D większa jest wartość stałej częstości drgań libracyjnych v, dla atomu chloru w
położeniu orto w stosunku do położenia para, co wskazywałoby, że dominujące dla molekuły
tego herbicydu są drgania, których oś symetrii biegnie wzdłuż grupy kwasu karboksylowego,
poprzez pierścień fenylowy i wiązanie węgla z atomem chloru w położeniu para. Dla takiej osi
drgań moment bezwładności molekuły 2,4-D byłby najmniejszy zważywszy na strukturę
krystalograficzną tego związku Prawdopodobnie podobna sytuacja ma miejsce w MCPA, jed-
nakże nie znaleziono dla niego danych krystalograficznych Wyznaczone na podstawie pomiaró-
w vJ(T) częstości drgań libracyjnych dla 2,4-D porównano z częstościami otrzymanymi z widm
Ramana Okazuje się, że najniższa częstość w tym widmie 193 cm"' zbliżona jest do wartości
otrzymanych z dopasowań dla teoni Bayera.
Amplituda drgań molekuły przy takim wyborze osi jak to zostało przyjęte w powyższych rozwa-
żaniach, powinna wzrastać szybciej dla atomu chloru w położeniu orto. Wynikiem tego byłyby
większe zmiany EFG, a zatem większy ujemny współczynnik temperaturowy częstości
"CI-NQR. Potwierdzeniem tego jest nieco większe nachylenie vJJ) dla pozycji orto niż dla
para. Wynika z tego dodatkowa informacja, że poprawnie przypisano linie "C1-NQR do che-
micznie nterównoważnych atomów chloru w molekule 2,4-D (rys.2).
Przebieg vQ(T) dla 2,4-D i MCPA w zakresie wysokich temperatur (powyżej temperatury poko-
jowej), ma w przybliżeniu charakter prostoliniowy Świadczy to o tym, że mamy do czynienia z
drganiami o niewielkiej amplitudzie

Na rysunku 3 przedstawiono wyniki pomiaru częstości "C1-NQR w funkcji temperatury
dla herbicydu 2,4,5-T Dla wszystkich trzech linii rezonansowych zarejestrowano podczas pod-
grzewania próbki skokowe zmniejszenie częstości "CI-NQR w temperaturze 7"M]=351±O.5 K.
Zmiany te są znaczne i wynoszą odpowiednio: A y,=149 kHz, Av2=23 kHz oraz A^3=42 kHz
Świadczy to o występowaniu w 2,4,5-T przejścia fazowego I rodzaju Ochładzając próbkę
stwierdzono, że temperatura przejścia z fazy II do I wynosi TBI= 329±0 5 K, a zatem histereza
temperaturowa jest równa 22 K. Po przejściu z fazy pierwszej do drugiej wzrasta współczynnik
temperaturowy częstości vg. Na podstawie różnicy między nachyleniami poszczególnych zależ-
ności vc(T) przypisano linie "C1-NQR do odpowiednich atomów chloru w molekule 2,4,5-T
Wykryte przejście fazowe znalazło potwierdzenie w badaniach metodą różnicowej kalorymetrii
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skaningowej (DSC). Kalorymetria DSC umożliwia pomiar różnicy energii dostarczanych do sub-
stancji badanej i wzorcowej, która może być rejestrowana w funkcji temperatury lub czasu Obie
substancje znajdują się w jednakowych zaprogramowanych warunkach termodynamicznych. Da-
je to możliwość bezpośredniego wyznaczenia entalpii danej przemiany
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Rys 4 Wyniki pomiaru DSC dla herbicydu 2,4,5-T
zarejestrowane podczas podgrzewania próbki. Po-
kazano także zależność zmian temperatury próbki
7°, od temperatury bloku grzejnego

340 330 330 310
Temperatura [K]

Rys 5 Wyniki pomiaru DSC dla herbicydu 2,4,5-T
zarejestrowane podczas chłodzenia próbki. Pokaza-
no także zależność zmian temperatury próbki T, od
temperatury bloku grzejnego.

Pomiary DSC przeprowadzono podgrzewając próbkę w zakresie temperatur od 320 K do 400 K
(rys. 4), a następnie ochładzając ją od 350 K do 300 K (rys. 5). Otrzymany wynik całkowicie po-
twierdza fakt, że w herbicydzie 2,43-T zachodzi przemiana fazowa wykryta wcześniej me-
todą NQR. W trakcie podgrzewania zachodzi przemiana endotermiczna w temperaturze
7^=353 K (wyznaczono metodą stycznych). Wartość pobieranego przez próbkę ciepła ob-
liczona poprzez całkowanie powierzchni pod krzywą DSC wynosi Q = 0.6596 [Jj. Masa użytej
do badań próbki wynosiła m=0.1589*10' kg, a zatem entalpia przemiany//=4 15*IO"3[J kg1].
Chłodzeniu próbki towarzyszy natomiast przemiana egzotermiczna w temperaturze Ttgzo= 327 K.
Oddawane ciepło w tej przemianie wynosi Q = -0.6364 [JJ, a entalpia // = -4.01xl0"3 [J kg"1].
Jak widać wielkości ciepła i entalpii są dla obu przemian porównywalne. Niewielkie przesunięcie
między temperaturami przejść wyznaczonymi z wyników NQR i DSC (7"en<fa-7Vn = 2 K, a
Ttgzo-Tal = -2 K) jest spowodowane niejednakową prędkością grzania i chłodzenia w przepro-
wadzonych tutaj badaniach wspomnianymi metodami. Prędkość grzania i chłodzenia próbki
wynosiła w pobliżu przejścia fazowego 1 K/min dla DSC oraz około 0.1 K/min podczas rejest-
rowania zależności vQ(T). W miarę wzrostu prędkości grzania lub chłodzenia obserwuje się
przesunięcie pików na krzywych DSC odpowiednio w stronę temperatur wyższych i niższych
(otrzymany wynik jest zgodny z tą regułą). Tutaj zastosowano większą prędkość ze względów
technicznych Pik na krzywej DSC z rysunku 5 jest niesymetryczny z powodu bezwładności ter-
micznej próbki Świadczy o tym odstępstwo od prostoliniowości zmian Tp w funkcji temperatury
bloku grzejnego, w którym było umieszczone naczynie z badaną próbką herbicydu 2,4,5-T.
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