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WSTĘP

W halogenkach elementów IV grupy, takich jak Si, Ge i Sn zostały wyznaczone
eksperymentalnie parametry asymetrii na atomach chloru [1-3]. Okazało się, 2edla
SiCI4, GeCI4 i SnCI4 parametr asymetrii nie przekracza 0.035. W kompleksach typu
SiCI4L, GeCI4L, SnCI4L i SnCI4L2 parametr asymetrii wzrasta od wartości 0.2 do
wartości 0.4.
W pracy [4] porównano dane otrzymane z widm 35CI-NQR oraz rentgenowskich
widm fluorescencyjnych, a także przeprowadzono analizę krotności wiązania w
związkach TiCI4, SnCI4 i ich kompleksach. Stwierdzono, ze w kompleksach SnCI4L2

krotność wiązania Sn-CI wzrasta, natomiast w kompleksach TiCI4L2 krotność
wiązania Ti-CI maleje.

Celem pracy jest analiza otrzymanych eksperymentalnie oraz obliczonych
metodę INDO częstości 36CI-NQR i wartości parametrów asymetrii dla atomów
chloru w TiCI4 oraz w kompleksach TiCI4L2.

METODYKA POMIARÓW

Pomiary zostały wykonane na spektrometrze zbudowanym przez firmę MBC
ELECTRONIC przy współpracy z IF UAM.
Zależność intensywności sygnału NQR od długości impulsu pozwala na
wyznaczenie wartości parametru asymetrii r\ tensora EFG [51. Procedura
pomiarowa polegała na zebraniu szeregu widm "on resonance" dla zmienianej ze
stałym inkrementem długości impulsu. Pomiarów dokonano w temperaturze
ciekłego azotu (77K), ze względu na brak gradientu temperatury w tych
warunkach. Dane eksperymentalne poddano dwuwymiarowej transformacie
Fouriera.
Na podstawie częstości nutacyjnych wyznaczono parametr asymetrii.

REZULTATY I DYSKUSJA

Analiza częstotliwości 3SCI-NQR i parametrów asymetrii otrzymanych w
przybliżeniu Townesa-Daily'ego [6] prowadzi do następujących zależności:
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i + a + n = 1 (3)

gdzie e*Qq„h ' jest stałe sprzężenia kwadrupolowego, eJQq„h '- stałe sprzężenia
kwadrupolowego dla jednego p-elektronu, Up-liczba niesparowanych p-elektronów,
a2-stopniem sp hybrydyzacji natomiast i, a, n-są odpowiednio stopniami jonowości,
kowalencyjności i krotności wiązania, n-jest parametrem asymetrii tensora
gradientu pola elektrycznego.

W pracy [4] przeprowadziliśmy analizę krotności więzania dla TiCI, oraz jego
kompleksów TiCl4L2, jak również SnCI, oraz kompleksów typu SnCI4L2. Podstawę
dla tej analizy jest fakt, ze e2Qq„h"' zgodnie z równaniem (1) zale2y od kilku
parametrów {a2,!, a, n), które zmieniają się przy przejściu od halogenków metali do
kompleksów. Z drugiej strony efektywne ładunki na atomach chloru sę
bezpośrednio związane z przesunięciami CIKe w widmach elektronowych 17].
W celu otrzymania wartości n, należy w wyrażeniu (1) zastąpić stopień jonowości
więzania Ti-CI efektywnym ładunkiem na atomie chloru, otrzymanym na podstawie
przesunięć CIK„
Dla oJ = 0.15 krotność wiązania Ti-CI oszacowano na 0.41 w TiCI4 oraz 0.26 w
kompleksach TiCI4L2.
W TiCI4 parametru asymetrii nie mo2na oszacować na podstawie równania (2),
ponieważ obsadzenia orbitali p„ i py obliczone metoda INDO sa równe dla molekuły
o symetrii tetraedrycznej (Np„-Npv = 0).
W przypadku kompleksu TiCI4.2CH3CN metoda INDO otrzymano różnicę obsadzeń
Np„-Npy = 0.14, co po podstawieniu do równania (2) pozwala oszacować parametr
asymetrii n = 0.1.
Obliczone częstości i wartości parametrów asymetrii sę zgodne z otrzymanymi
eksperymentalnie (tabela 2).

Rozważmy dokładniej rezultaty obliczeń metodę INDO dla TiCI„ oraz TiCI4L2.
W tabeli 1 zestawiono eksperymentalnie wyznaczone potencjały jonizacji oraz
wyliczone metodę INDO energie jednoelektronowych poziomów w TiCI4 (Td).
Oprócz tego zestawiono energie poziomów obliczone metodę ab initio [8].
Rezultaty obliczeń potencjałów jonizacji i rozkładów gęstości elektronowej metoda
INDO sę zgodne z wynikami otrzymanymi metodę ab initio. Pozwala to na
przypisanie poziomów energetycznych widmom fotoelektronowym.
Orbitale 10t2 i 3e tworzę więzanie Ti-CI z dużym udziałem obsadzenia orbitalu 3d
atomu tytanu. Pozostałe orbitale sę zajęte przez wolne pary elektronowe na
atomach chloru.
Zgodność eksperymentalnych i teoretycznie wyliczonych potencjałów jonizacji
pozwala rozważać rozkład gęstości elektronowej w TiCI4 i jego kompleksach.

W tabeli 2 zestawiono wartości eksperymentalne i wyliczone częstotliwości
35CI-NQR, parametry asymetrii, a także obsadzenia a i n orbitali atomu chloru. Przy
przejściu od molekuły TiCI4 o symetrii tetraedrycznej T„ do molekuły o symetrii D4h,
jaka występuje w kompleksach, przy założeniu, ze nie zachodzi zmiana długości
więzania Ti-CI, występuje zrównanie częstotliwości v35CI NQR i parametru
asymetrii r\.
Przy zrównaniu długości więzań Ti-CI do wartości 2.3 A tak jak w kompleksach
parametr asymetrii r\ maleje, a częstotliwość 35CI NQR wzrasta, co jest zgodne z
wynikami eksperymentalnymi 19]. Należy tutaj wspomnieć, ze obliczenia pozwalaję
dobrze oszacować r\ w TiCI4 (Td) na podstawie wyrównywania obsadzeń orbitali
p, i p, atomu chloru. Zgodność wyliczonych metodę opisane w pracy [10] oraz
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zmierzonych eksperymentalnie częstotliwości 35CI NQR jest dobra.
Eksperymentalnie otrzymany na podstawie widm nutacyjnych NQR parametr
asymetrii w TiCI4 (Td) wynosi 0.1.

Obsadzenia a i n atomu chloru (3p,) oraz Op, i 3py) wskazują na to, 2e
pomimo tworzenia więzania a Ti-CI ma miejsce częściowe przeniesienie gęstości
elektronowej z zapełnionych orbitali p„ atomów chloru na częściowo zapełnione
orbitale d atomu tytanu o identycznej symetrii.
Wyliczenie jonowego charakteru więzania Ti-CI (na co wprost wskazuję dane
przesunięć CIKcr |4]) przy przejściu od TiCI4 do jego kompleksów powinno
prowadzić z jednej strony do zwiększania się obsadzenia pz orbitali atomu chloru,
z drugiej zaś do osłabienia przeniesienia gęstości elektronowej p„-d„, to jest do
zwiększenia się obsadzenia p„ orbitali atomu chloru. Jeżeli drugi efekt dominuje nad
pierwszym to ze zwiększeniem jonowości więzania Ti-CI powinniśmy obserwować
wzrost częstotliwości 3bCI-NQR.

Rezultaty obliczeń obsadzeń orbitali wskazują na zwiększenie się obsadzenia
3p„ orbitali atomu chloru i zmniejszenie się obsadzenia 3d-orbitali atomu tytanu
przy przejściu od TiCI4 (Td) do TiCI4 (D4h), przy zachowaniu długości więzania takiej
jaka występuje w kompleksach.
Potwierdza to założenie o osłabieniu p„-d„ przeniesienia gęstości elektronowej w
procesie tworzenia kompleksów.
Zwiększenie się obsadzenia 3d orbitalu atomu Ti w TiCI2"6 można wyjaśnić
zwiększaniem się liczby koordynacyjnej atomu Ti, co zawsze prowadzi do
zwiększenia się obsadzenia d orbitali centralnego atomu [11].
Obsadzenie 3p2 orbitali atomu chloru praktycznie nie ulega zmianie. Obliczona
różnica obsadzeń więzań Npx -Npv orbitali atomu chloru podczas tworzenia
kompleksów zmniejsza się, tak jak i wartości indeksów Wiberga (W^c) (tabela 2).
Wszystko to wskazuje na zmiejszanie się krotności więzania Ti-CI podczas
tworzenia się kompleksów i w efekcie zmniejszanie się wartości parametru
asymetrii.

Wyniki obliczeń metodę INDO dla TiCI4 i jego kompleksów wskazuję na
zwiększanie się częstotliwości 36CI-NQR i zmniejszanie się parametrów asymetrii
na atomach chloru podczas tworzenia się kompleksów będęce wynikiem osłabienia
p„-d„ przeniesienia gęstości elektronowej między p„ orbitalami atomów chloru i d„-
orbitalami atomu tytanu.
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Tabela 1. Zestawienie potencjałów lonlzacjl obliczonych metodami ab Inttio I INDO oraz

zmierzonych eksperymentalni*

ORBITAL

tot,

3*

2t,
91,

2e

M,
8a,

[eVI

-
.

11.78

12.78
13.23

13.23

13.97

IP*

(•VJ

0.9

1.3
13.4

14.6

18.2

15.4

15.7

IP"
t»V]

1.2

1.2

13.4

14.8

14.9

14.9

1S.8

S UDZIAŁ ATOMÓW

Tl

3d

46

29

3

11

4a

9

6

9

Cl

4p

21

22

5

10

9

3s

8

2

21

20

3p

16

40

74

87

sa
91

91

UWAGI

TI-CI

TI-CI

-,

1
1 Cl
| w.p.e.

- 1

OZNACZENIA:

a) - dan* •kiperymanulne [17]

b) • dane wyliczone metodą ab Inltlo [7]

c) • dane wyliczone metodą INDO

Tabela 2. Czertotllwoacl "Cl NQH , parametry aiymetrtl 9 I obsadzenia orbltall TlCt,

ZWIĄZEK

•nci.(Td)

2.17A
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0.049
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O.OOO
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OZNACZENIA

a) - dan« z pracy [8]

b) • d a n * obliczone (nowo rezultaty)


