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Badanie asocjacji wybranych związków za pomocą 

spektroskopii magnetycznego rezonansu 

jądrowego protonów (1H NMR) 

 

1. Cel ćwiczenia 

Celem ćwiczenia jest zarejestrowanie i interpretacja widm 1H NMR 

roztworów związków chemicznych mogących tworzyć wiązania 

wodorowe w CDCl3. 

 

2. Aparatura 

Do ćwiczenia zostanie wykorzystany spektrometr NMReady 60 MHz 

firmy Nanalysis. Na rysunku przedstawiono poglądowy schemat 

aparatury: 

 

 

Nazwy badanych substancji oraz sposób przygotowania próbek podano 

w dalszej części instrukcji. 
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3. Przygotowanie aparatu do wykonania ćwiczenia 

 

3.1. Jeżeli spektrometr jest wygaszony, aktywować aparat przez 

dotknięcie ekranu dotykowego celem wyjścia ze stanu uśpienia. 

Światło diody okalające miejsce na rurkę NMR powinno być 

koloru zielonego (dioda statusu). Najłatwiej posługiwać się 

ekranem dotykowym za pomocą gumki od ołówka lub specjalną 

czerwoną gumką. 

3.2. Wykonać tzw. kalibrację rozpuszczalnika. W tym celu należy 

powoli i ostrożnie (pionowo) umieścić w aparacie rurkę NMR z 

wzorcem odpowiedniego rozpuszczalnika - CDCl3 (niebieska 

końcówka). Następnie, w polu „Solvents” wybrać badany 

rozpuszczalnik oraz wybrać opcję „Calibrate solvent” 

3.3. Nastawić pełne shimowanie automatyczne poprzez wejście w 

polecenie Status> Autoshimming – Full. Czas pełnego 

shimowania czyli optymalizacji gradientu pola magnetycznego 

wynosi ok. 40 minut. Dioda statusu zmieni kolor na niebieski 

(aparat zajęty). Po zakończeniu shimowania dioda statusu zmieni 

kolor na zielony. Należy wyjść z shimowania naciskając przycisk 

„Done”. 

3.4. Wchodząc do ustawień (przycisk „Settings”) sprawdzić, czy są 

ustawione odpowiednio parametry akwizycyjne: szerokość okna 

spektralnego (spectral width): 10 ppm, opóźnienie akwizycji (scan 

delay): 10 s, Środek okna spektralnego (spectra center): 5 ppm, 

Liczba punktów (# points): 8K (8192), Liczba skanów (#scans): 8 

(w razie potrzeby otworzyć opcje „Custom” i wpisać z 

klawiatury), puste skany (dummy scans): 0. Po ewentualnych 

korektach zatwierdzamy zmiany przyciskiem „Done”. 
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4. Przygotowanie próbek 

Uwagi wstępne: 

Zarówno badane substancje jak i rozpuszczalniki deuterowane są 
substancjami lotnymi, dlatego ważne jest możliwie szybkie i szczelne 

zamykanie rurki NMR korkiem, co ogranicza wpływ parowania próbki 
na skład roztworu i uzyskane wyniki. Aby szczelnie zamknąć rurkę, 
należy ostrożnie nałożyć korek na rurkę i ostrożnie docisnąć go do końca. 

Rurkę NMR otwieramy ostrożnie, lekko „odkręcając” korek, co 
zapobiega jej uszkodzeniu. Ostrożności wymaga również zamykanie 
rurki korkiem oraz umieszczanie rurki w aparacie NMR. 

Chcąc dokładnie określić ułamek molowy przygotowanego roztworu, 
konieczne jest zważenie porcji alkoholu umieszczonego w rurce. W 
związku z tym, należy zważyć na wadze analitycznej zamkniętą rurkę 
przed dodaniem alkoholu oraz po dodaniu alkoholu. 

 

Sposób przygotowania próbek: 

1. Rurkę NMR z korkiem zważyć na wadze analitycznej (rurkę 
wygodnie jest wstawić na wagę w kolbce stożkowej i ważyć wraz z 
nią). W zważonej rurce NMR umieścić za pomocą strzykawki ok. 0.4 
ml CDCl3, i szybko, szczelnie zamknąć ją korkiem, a następnie 
zważyć, w celu określenia masy rozpuszczalnika. 

2. Za pomocą strzykawki, do zważonej rurki z 
rozpuszczalnikiem/roztworem dodać odpowiednią ilość badanego 
alkoholu, zaczynając od jak najniższego stężenia (należy zacząć od 
objętości ok. 0.01 ml alkoholu, a następnie dodawać niewielkie 
porcje alkoholu, aby w zakresie do 0.1 ułamka molowego otrzymać 
kilka punktów). Po dodaniu porcji alkoholu, rurkę szybko i 
szczelnie zamknąć za pomocą korka, a następnie zawartość dobrze 
wymieszać, kilkakrotnie energicznie wstrząsając rurką i obracając ją 
korkiem w dół. Rurkę z roztworem zważyć, w celu dokładnego 
określenia ilości dodanego alkoholu. 

3. Zamkniętą rurkę z roztworem badanej substancji umieścić w bloku 
termostatującym i termostatować przez 5 minut. Po tym czasie 
rurkę umieścić w aparacie NMR. 
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4. Zmierzyć widmo NMR roztworu alkoholu (zgodnie z pkt 5 
instrukcji), a następnie ustawić przesunięcie chemiczne na sygnał 
rozpuszczalnika resztkowego (CHCl3 = 7.26 ppm). Zanotować 
przesunięcia chemiczne pozostałych sygnałów w widmie. Uwaga: 
w przypadku wyższych stężeń alkoholi, ustawienie przesunięcia 
chemicznego na sygnał resztkowego rozpuszczalnika może nie być 
możliwe, należy wówczas jedynie sprawdzić i zanotować to 
przesunięcie). 

5. Rurkę z roztworem wyjąć z aparatu i do poprzedniego roztworu 
dodać kolejną porcję badanego alkoholu, powtarzając czynności z 
punktów 2-5. Kolejne porcje alkoholu dodawać tak, aby otrzymać 
kilka punktów dla niskich wartości ułamka molowego alkoholu (do 
0.1), a kolejne porcje dodawanego alkoholu oszacować tak, aby 
ułamki molowe alkoholu wynosiły ok.: 0.15, 0.2, 0.3, 0.4 oraz 0.5. 

6. Przygotować wykres zależności przesunięcia chemicznego 
sygnałów, odpowiadających grupie OH oraz grupom CHn od 
ułamka molowego badanego alkoholu. 
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5. Wykonanie i opracowanie widm 

 

5.1. Aby wykonać widmo, należy powoli i bardzo ostrożnie  umieścić 

rurkę z pierwszą próbką w aparacie, a następnie nacisnąć przycisk 

„Go”. Dioda statusu zmieni kolor na niebieski. Poczekać, aż 

akwizycja dobiegnie końca. Dioda statusu zmieni kolor na zielony. 

5.2. Po wykonaniu widma, aby sfazować widmo, należy wejść w opcję 

Process>Phase>Auto. Po procesie fazowania wszystkie sygnały 

powinny mieć znak dodatni (skierowane ku górze). Gdyby 

fazowanie automatyczne nie przyniosło pożądanego efektu, należy 

powtórzyć wykonanie widma.  

5.3. Należy również ocenić wygląd sygnału pochodzącego od 

resztkowego rozpuszczalnika (w celu przybliżenia pewnego 

fragmentu widma można skorzystać z opcji „View” > „Zoom 

width”. W celu zwiększenia intensywności sygnału, należy 

skorzystać z opcji „View” > „Zoom height”. Aby powrócić do 

głównego widoku należy wybrać opcję „Show All”). Sygnał 

rozpuszczalnika powinien być singletem i mieć kształt zbliżony do 

krzywej Lorenza. Jeśli tak nie jest, należy ponownie przeprowadzić 

szimowanie w wersji Quick (szybkie), po czym wykonać widmo.  

5.4. Następnie w opcji Analyse>Reference ustawić kursor na sygnał 

resztkowy badanego ropuszczalnika poprzez dotknięcie sygnału 

rozpuszczalnika i zaznaczenie opcji „From solvent”. W przypadku 

chloroformu jest to przesunięcie δ = 7,26 ppm, w przypadku 

benzenu δ = 7,16 ppm. Gdyby pojawiły się trudności z ustawieniem 

automatycznym przesunięcia sygnału resztkowego, należy 

wskazać kursorem sygnał resztkowy rozpuszczalnika, wcisnąć 

przycisk Keypad oraz ręcznie wprowadzić odpowiednią wartość. 

5.5. Przesunięcia poszczególnych sygnałów można odczytać poprzez 

wejście w opcję „View” > „Cursor”. Przechodzenie pomiędzy 

sąsiadującymi sygnałami jest możliwe za pomocą przycisków |◄ i 

►|, a wartości przesunięcia wyświetlają się w lewym górnym rogu 

ekranu. Należy zwrócić uwagę na multiplety, aby wyświetlić 

przesunięcie najwyższego sygnału z multipletu. Odczytać i zapisać 

w protokole wartości przesunięć poszczególnych sygnałów. 

5.6. Aby opuścić widok widma należy nacisnąć przycisk „Done” po 

prawej stronie ekranu i potwierdzić chęć zapisania pliku pod 
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nazwą podaną przez prowadzącego zajęcia 

(nazwa_próbki_dd_mm_rrrr). Po zapisaniu pliku program 

przechodzi do ekranu głównego. 

5.7. Z poziomu ekranu głównego można wrócić do każdego zapisanego 

widma za pomocą opcji „Results”. Należy zaznaczyć jeden plik (w 

razie pomyłki nacisnąć „Clear selection”) i nacisnąć przycisk 

„Load”. Załadowany plik można edytować w sposób podany w 

punktach 2-5. 

 

6. Opracowanie wyników 

 

6.1. W oparciu o dane literaturowe (np. baza widm SDBS, 

https://sdbs.db.aist.go.jp) narysować oczekiwany wygląd widma 
1H NMR badanego związku. 

6.2. Stworzyć wykresy zależności przesunięcia chemicznego 

poszczególnych sygnałów w widmach od ułamka molowego 

próbki. 

6.3. Przedyskutować przebieg wykresów i wskazać sygnały, które 

odpowiadają grupie tworzącej międzycząsteczkowe wiązanie 

wodorowe.  

6.4. Skopiować wykres i pozostawić na nim jedynie zależność, 

odpowiadającą grupie OH oraz jednej z grup alkilowych 

(powyższe polecenie nie dotyczy alkoholi, w których występuje 

tylko jeden sygnał odpowiadający grupie nieasocjującej np.: t-

butanolu). Podać równania δ = f(xalkoholu) i wartość współczynnika 

R2. 

  



Instrukcja do ćwiczenia rok 2022 

Strona 7 z 7 
 

Pytania pomocnicze do dyskusji: 

Dlaczego przesunięcie chemiczne odpowiadające grupie hydroksylowej 

zmienia się wraz ze zmianą stężenia próbki? Czy położenie innych 

sygnałów w widmie również się zmienia? W której części widma 

oczekiwalibyśmy sygnału odpowiadającego grupie OH całkowicie 

zasocjowanej? W której części widma oczekiwalibyśmy sygnału 

odpowiadającego protonom grupy OH niezasocjowanej? Czy oczekujemy 

wpływu rozpuszczalnika na przesunięcia chemiczne sygnałów grup 

hydroksylowych?  

 

7. Obowiązujący zakres zagadnień 

Przed przystąpieniem do pomiarów należy zapoznać się z rozdziałem 3 

książki pt.: „Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji 

związków organicznych” pod redakcją W. Zielińskiego i  A. Rajcy, 

Wydawnictwo Naukowo-Techniczne oraz rozdziałami 3.3 i 3.6 książki pt: 

„Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych”, R. M. 

Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle, PWN. 


