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Lista preparatów polecanych do analizy NMR-owskiej: 

SE-1    p-Bromoacetanilid 

SE-3    2,4,6-Tribromofenol  

SE-4    o- i p-Nitrofenol  

SE-5   p-Nitroacetanilid 

SE-7    Fenol  

SE-12  p-Bromonitrobenzen  

SE-13  1-Nitronaftalen * 

SE-14  1-Bromo-4-nitronaftalen* 

SN-1   Etylenoacetal aldehydu 3-nitrobenzo-

             esowego * 

SN-2   Octan 2-naftylu* 

SN-3   4-Aminobenzoesan n-butylu 

SN-4   Octan tert-butylu 

SN-6   Acetanilid 

SN-8   Kwas acetylosalicylowy 

SN-9   Benzamid 

SN-10 Bromek izopropylu 

SN-11 Bromek izobutylu* 

SN-12 Jodek izopropylu 

SN-14 Benzoesan metylu 

UR-1   Anilina 

UR-2   m-Nitroanilina  

UR-4   Alkohol 3-nitrobenzylowy 

UR-6   Kwas 4-nitrobenzoesowy 

UR-8   Antrachinon* 

KP-1   Dibenzylidenoaceton 

KP-2   Kwas cynamonowy 

KP-6   Kwas antranilowy  

* widma 1H NMR trudniejsze do interpretacji 

Spektroskopia jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR; Nuclear Magnetic 

Resonance) 

Spektroskopia NMR jest metodą użyteczną w określaniu tożsamości, czystości i struktury 

związków organicznych, a także w badaniu ich konformacji, dynamiki czy oddziaływań w 

roztworze. 

W ramach zajęć laboratoryjnych z chemii organicznej posłużymy się spektroskopią 1H NMR 

do oceny tożsamości i czystości wybranych preparatów, a następnie widma 1H NMR i 13C 

NMR, będą pomocne w analizie nieznanej substancji. 

Niniejsze materiały nie zastąpią podręcznika, nie zawierają opisu podstaw zjawiska NMR, 

mają jedynie służyć jako pomoc w przygotowaniu próbek w praktycznej interpretacji widm. 
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Sposób przygotowania próbki 
 

Próbkę przygotowujemy w specjalnej cienkościennej probówce NMR (pobierana na rewers) w 

rozpuszczalniku deuterowanym (na pracowni dostępny jest CDCl3). Uwaga! Nie wolno 

używać uszkodzonych probówek (uszczerbionych, pękniętych). 

Do probówki NMR nalewamy rozpuszczalnik NMR czystą i suchą pipetą, tak aby wysokość 

słupa cieczy wynosiła 4 cm. Nadmiaru pobranego rozpuszczalnika nie zawracamy do butelki, 

aby nie zanieczyścić całości. Następnie dodajemy małą ilość związku (kilka mg; 

maksymalnie 1 kropla cieczy), szczelnie zamykamy koreczkiem i mieszamy aż do 

rozpuszczenia związku (jeśli korek jest pęknięty i nie trzyma się szczelnie, należy wymienić 

go na nowy). 

Probówka musi być opatrzona odpowiednią etykietką (wzór poniżej). 

kod próbki: symbol preparatu; po ukośniku wpisujemy sugerowany tytuł eksperymentu, czyli 

inicjały prowadzącego i inicjały studenta pisane razem  

kod użytkownika: do 

Na odwrocie zaznaczany rodzaj pomiaru: 1H / 1m (czyli 1-minutowy pomiar 1H NMR).  

wzór etykiety rewers: przykład: 

  

 

Przygotowana próbka będzie mierzona w trybie automatycznym na spektrometrze NMR o 

częstotliwości podstawowej 500 MHz (sala 16), w temperaturze 300 K. 

Osoba zanosząca probówki na pomiar musi ostemplować etykietkę kolejnym numerem 

pomiarowym (stempel przed wejściem do pracowni NMR) i pozostawić próbkę na stoliku do 

zmierzenia. Po pomiarze probówka musi zostać odebrana, opróżniona (roztwór wylać do 

zlewek chlorowcowanych rozpuszczalników) i umyta. Probówka może być użyta ponownie 

po umyciu (najlepiej acetonem) i wysuszeniu. 
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Tabela przesunięć 1H NMR 

 
Tabela przesunięć chemicznych 13C NMR 

 

 

ChOrg, materiały pomocnicze by ED Strona 3 2016-02-15 



 

Sygnały typowych zanieczyszczeń i rozpuszczalników 
 

Na widmach 1H NMR prócz sygnałów zsyntezowanego związku często widać piki 

pochodzące od substratów, produktów ubocznych i rozpuszczalników, a także sygnał 

resztkowy rozpuszczalnika (rozpuszczalniki NMR nie są deuterowane w 100%, sygnał 

resztkowy pochodzi od niezdeuterowanej resztki, np. CHCl3 w CDCl3, czy HDO w D2O). 

Pewną pomoc może stanowić poniższa tabela: 

 przesunięcie chemiczne (ppm) i 

multipletowość 

sygnał resztkowy rozpuszczalnika CDCl3 7,26 singlet 

woda 1,56 szeroki singlet 

eter dietylowy 3,72 (kwartet) i 1,24 (tryplet) 

aceton 2,17 singlet 

dichlorometan 5,30 singlet 

metanol 3,49 (singlet CH3) , 1,09 (singlet OH) 

Więcej w publikacjach [3] i [4] 
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[1] John McMurry, Chemia organiczna, rozdział 13 

[2] R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków 

organicznych 

[3] NMR Chemical Shifts of Common Laboratory Solvents as Trace Impurities, H. E. Gottlieb, V. Kotlyar, A. 

Nudelman, J. Org. Chem. 1997, 62, 7512-7515 

[4] NMR Chemical Shifts of Trace Impurities: Common Laboratory Solvents, Organics, and Gases in Deuterated 
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A. Nudelman, B. M. Stoltz, J. E. Bercaw, K. I. Goldberg, Organometallics 2010, 29, 2176–2179 
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Uwagi dotyczące sprawozdania 
 

1. Należy narysować wzór związku i podać numerację (zgodnie z regułami chemii 

organicznej). Tymi numerami posługujemy się potem konsekwentnie w 1H i 13C NMR. 

2. W interpretacji widma 1H NMR należy uwzględnić następujące parametry: 

• liczba sygnałów związku (wyjaśniamy które protony lub grupy są równocenne) 

Na tym etapie należy rozpoznać zanieczyszczenia – odróżnić sygnały pochodzące od 

syntezowanego związku od sygnałów zanieczyszczeń, a także zidentyfikować resztkowy 

sygnał rozpuszczalnika NMR. 

• intensywności sygnałów – powierzchnia pod pikiem (całka) jest proporcjonalna do liczby 

rezonujących protonów, zatem stosunek intensywności sygnałów danego związku 

odzwierciedla stosunek liczby protonów w poszczególnych grupach; stosunek intensywności 

sygnałów dwóch różnych związków odzwierciedla ich relatywne stężenie 

• przesunięcie chemiczne  (podajemy przesunięcie chemiczne sygnałów (środka multipletu) 

i porównujemy z zakresem tablicowym dla tego typu grup; podajemy w ppm (parts per milion) 

• multipletowość i stałe sprzężenia J (rozszczepienie zależy od liczby i układu sąsiadujących 

spinów) 

3. Widma 13C NMR mierzone w standardowy sposób, to znaczy z szerokopasmowym 

rozprzęganiem od protonów (często oznaczane 13C{1H} NMR) nie pokazują sprzężeń z 

wodorami i w widmach tych przeważają singlety. Rozszczepienia pochodzą jedynie od 

innych niż 1H jąder, np. od jąder deuteru, 2H zawartych w rozpuszczalniku deuterowanym. 

W standardowych widmach 13C{1H} NMR intensywność integralna sygnałów nie jest 

proporcjonalna do liczby rezonujących jąder 13C, zatem interpretacja intensywności sygnałów 

może być tylko jakościowa – regułą jest mała intensywność pików węgli czwartorzędowych. 
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Wzór sprawozdania i przykładową interpretacja widma 
 
Imię i Nazwisko: ............. 
Nazwa i wzór preparatu: ............ 
Zanieczyszczenia zidentyfikowane na widmie (zwykle substraty, produkty uboczne, 
rozpuszczalniki stosowane w procesie syntezy lub oczyszczania): 
......... 
Ogólna ocena czystości preparatu na podstawie widma 1H NMR: 
......... 
Interpretacja widma 
......... 
Podsumowanie (tabelka lub zapis tekstowy) 
......... 
 
Przykład: 
 

 
 
Interpretacja widma etylobenzenu: 
 
•  liczba pików a liczba grup protonów w związku 
–  na widmie 1H NMR identyfikujemy sygnał rozpuszczalnika – to wąski singlet przy 
7,26 ppm oraz sygnały zanieczyszczeń (oznaczone gwiadkami) – zwykle o wyraźnie 
mniejszej intensywności niż główny zestaw linii; 
–  spodziewany się pięciu sygnałów 1H etylobenzenu: (1) grupy CH3, (2) grupy CH2, (3) 
protonów H2 i H6 (to para równocennych protonów), (4) protonów H3 i H5 (to druga para 
równocennych protonów) oraz (5) sygnału protonu H4. Jak widać pików związku jest mniej – 
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cztery, a zatem niektóre sygnały muszą się nakładać; które? – zorientujemy się analizując 
intensywności integralne; 
 
•  intensywności integralne sygnałów (intensywności integralne zaokrąglamy do liczb 
całkowitych) 
– zaczynając od przesunięć największych, intensywności integralne dają następujące liczby 
protonów w grupach: 2H, 3H, 2H, 3H; teraz rozpoznajemy, że w zakresie aromatycznym (ok. 
6,5-8,5 ppm) zamiast spodziewanych trzech sygnałów o intensywnościach 2H, 2H i 1H widać 
dwa sygnały o intensywnościach 2H i 3H. Multiplet o intensywności 3H musi pochodzić z 
nałożenia dwóch sygnałów o int. 1H i 2H. 
 
•  przesunięcia chemiczne (podajemy przesunięcie chemiczne środka multipletu, zawsze w 
ppm, dla widm 1H NMR – z dokładnością ±0,01 ppm, a widm 13C NMR z dokładnością ±0,1 
ppm) 
–  1,26 ppm – to sygnał grupy CH3, mieści się w tablicowym zakresie dla grup alkilowych 
(ok. 0,5-2 ppm), 
–  2,67 ppm – CH2 mieści się w tablicowym zakresie dla grup –Ar-CH– (ok. 2-3 ppm) 
–  7,30 sygnał protonów pierścienia H3 i H5 (rozpoznajemy po multipletowości), mieszczą 
się w tablicowym zakresie dla grup aromatycznych (ok. 6,5-8,5 ppm) 
–  7,18-7,23 ppm sygnały pierścienia H2 i H6 i nakładający się H4, mieszczą się w 
tablicowym zakresie dla grup aromatycznych (ok. 6,5-8,5 ppm) 
Dla dociekliwych: do ilościowego szacowania przesunięć chemicznych protonów 
podstawionych benzenów można posłużyć się inkrementami przesunięć chemicznych (dolna 
tabela, str. 3). Do przesunięcia benzenu niepodstawionego (7,262 ppm) dodajemy zawarte w 
tabeli inkrementy, zależne od usytuowania podstawnika (-ów) względem danego atomu 
wodoru. 
 
•  Multipletowość (w układach nasyconych zwykle obserwuje się rozszczepienia do trzech 
wiązań chemicznych, w układach z wiązaniami wielokrotnymi – zwykle do czterech wiązań; 
sprzężeń z łatwo wymienialnymi protonami (protonami OH i NH) najczęściej się nie 
obserwuje) 
–  sygnał grupy CH3 (1,26 ppm) jest trypletem (t), gdyż jest rozszczepiony przez 2 protony 
sąsiadującej grupy CH2 
–  sygnał grupy CH2 (2,67 ppm) jest kwartetem (q), bo jest rozszczepiony przez 3 protony 
sąsiadującej grupy CH3 
–  sygnał protonów H3 i H5 (7,30 ppm) jest w przybliżeniu* trypletem – proton H3 jest 
rozszczepiony przez sąsiadujące protony H2 i H4 (podobnie H5 przez H6 i H4), na podstawie 
multipletowości rozpoznaliśmy ten sygnał (gdyby sygnał przy 7,30 o int. 2H pochodził od 
protonów H2 i H6, przypominałby dublet (d), bo proton H2 jest rozszczepiony przez sąsiedni 
H3). 
–  nakładające się sygnały protonów H2 i H6 oraz H4 dają multiplet (m) przy  7,18-7,23 ppm. 
 
Czego oczekiwalibyśmy dla protonu H4? Sygnał protonu H4 rozszczepiają na tryplet protony 
H3 i H5 (przez 3 wiązania, ze stałą 3J). Gdyby rozdzielczość pozwoliła na obserwację 
sprzężeń przez 4 wiązania (z mniejszą stałą sprzężenia 4J), to proton H4 byłby rozszczepiony 
na tryplet trypletów (tt). 
 
* ściśle rzecz biorąc w wielu symetrycznych związkach (takich jak np. monopodstawione 
benzeny czy para-podstawione benzeny) mamy do czynienia z magnetyczną 
nierównocennością protonów i układami spinowymi wyższego rzędu. W takich sytuacjach nie 
obowiązują proste reguły rozszczepień I-rzędu (jak np. trójkąt Pascala), w multipletach 
pojawiają się wtedy dodatkowe składowe. „W przybliżeniu tryplet” nazywa się także 
pseudotrypletem. Zainteresowanie znajdą wyjaśnienia w odnośniku [2]. 
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Podsumowanie interpretacji zamieszcza się w formie skróconego zapisu tekstowego 
lub tabeli. 
 
Zapis skrócony (tekstowy) widma 1H NMR: 
 

1H NMR (500 MHz, CDCl3, 300 K):  1,26 (t, J = 7,6 Hz, 3H, CH3), 2,67 (q, J = 7,6 Hz, 2H, 
CH2), 7,18-7,23 (m, 3H, H2,H6,H4), 7,30 (t, 3J = 7,5 Hz, 2H, H3,H5)

przesunięcie
chemiczne
[ppm]

multipletowość

stała sprzężenia [Hz]

intensywność integralna

przypisanie

częstość podstawowa
rozpuszczalnik

temperatura pomiaru

 
 
Analogiczny zapis widma 13C NMR jest uboższy (nie podaje się intensywności ani (zwykle) 
multipletowości). Trudniejsze jest także przypisanie i można podać jedynie rodzaje węgli. 
Proszę zwrócić uwagę na inną częstość podstawową jąder 13C na tym samym spektrometrze. 
 
13C NMR (150.9 MHz, CDCl3, 300 K):  144,2 (Ph), 128,3 (Ph), 127,8 (Ph), 125,6 (Ph), 28,9 
(CH2), 15,6 (CH3) 
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