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5.1. Wstęp

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) jest jedną z najbardziej 
dynamicznie rozwijających się metod analizy struktury cząsteczek i dynamiki mole
kularnej. Od czasu eksperymentalnego zaobserwowania zjawiska rezonansu jądrowego 
w 1946 roku metoda ta, szczególnie dzięki zastosowaniu nadprzewodzących magne
sów oraz wprowadzeniu technik impulsowych i transformacji Fouriera, poczyniła ko
losalny postęp, związany z poprawą czułości sygnału oraz z rozwojem specjalnych 
technik umożliwiających nowe zastosowania diagnostyczne NMR. W medycynie ma
gnetyczny rezonans jądrowy wykorzystywany jest do nieinwazyjnego obrazowania 
wnętrza ludzkiego ciała.

5.1.1. Zjawisko rezonansu jądrowego

Jądro atomowe można traktować modelowo jako naładowaną dodatnio kulkę wirującą 
wokół własnej osi z prędkością kątową co = 2rrv. Z tymże ruchem jądra wiąże się 
wektor momentu pędu (spin) S, określony następującym wyrażeniem:

(5.1)

gdzie h jest stałą Plancka, a I oznacza kwantową liczbę spinową, która jest cechą cha- 
1 3 5rakterystycznąjądra i przyjmuje wartości 7=0, y, 1, y, 2, , ... itd.

Jądra o niezerowym spinie (7 * 0) posiadają moment magnetyczny (/z) zdefiniowany 
jako:

P = YS. (5.2)

Współczynnik magnetogiryczny y jest, podobnie jak spin, swoisty dla danego jądra 
atomowego. Wartości spinów jądrowych oraz współczynników magnetogirycznych 
wybranych jąder zamieszczono w tabeli 5.1. Jądra zawierające parzystą liczbę proto
nów i neutronów, m.in. 12C oraz 16O, są nieaktywne magnetycznie.
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TAB. 5.1. Właściwości wybranych jąder atomowych.

Nuklid Liczba spinowa 1 Abundancja nuklidu (%) Współczynnik magnetogiryczny y 
(107 rr, s"1)

'H !6 99,99 26,75
2H 1 0,01 4,11
l3C 14 1,07 6,73
l4N 14 99,63 1,93
i5N 1 0,37 -2,71
l9F '/2 100 25,18
31p '/2 100 10,84

Moment magnetyczny sprawia, że jądro atomowe o I * 0 można w przybliżeniu 
traktować jak mikroskopijny magnes. Jeżeli magnes zostanie umieszczony w ze
wnętrznym polu magnetycznym, jego orientacja w przestrzeni przestanie być przypad
kowa i ustawi się on wzdłuż linii sił pola. Możliwe jest jednak także inne ułożenie, 
w którym na magnes nie działają siły pola magnetycznego - antyrównoległe. Analo
gicznie momenty magnetyczne jąder umieszczone w polu magnetycznym mogą przyj
mować tylko określone położenia związane z określonymi wartościami energii. Ogra
niczenie liczby możliwych orientacji momentów magnetycznych wiąże się z faktem 
kwantowania składowej momentu pędu na wybrany kierunek. Otóż możliwe sąjedynie 
takie ustawienia spinów, dla których składowe wzdłuż kierunku wektora indukcji ma
gnetycznej (założono, że wektor indukcji pola magnetycznego przyłożony zostanie 
równolegle do osi z) spełniają warunek:

Sz=m,h, (5.3)

gdzie mi = I, 7-1, ..., -7, a h W ten sposób w polu magnetycznym zostaje znie

siona degeneracja energii, a energie kolejnych stanów dane są wyrażeniem:

(5.4) 

Rozszczepienie poziomów energetycznych w zewnętrznym polu magnetycznym nazy
wane jest zjawiskiem Zeemana. Liczba dozwolonych stanów energetycznych jądro
wych momentów magnetycznych w zewnętrznym polu magnetycznym wynosi 27 + 1. 
Stąd dla jąder o 7 = |, czyli m.in. protonów oraz jąder 13C (do których ograniczona 

zostanie poniższa dyskusja), obserwowane są dwa poziomy energetyczne. Tym samym 
w polu magnetycznym możliwe są dwie orientacje momentów magnetycznych: rów
noległa o niższej energii (zn; = ±, tzw. stan spinowy a) oraz antyrównoległa, której

energia jest wyższa (m, = -y, stan spinowy fi). Różnica energii między poziomami

wynosi:

(5.5)
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zależy więc od rodzaju jąder (ze względu na współczynnik magnetogiryczny y) oraz od 
wartości indukcji przyłożonego pola magnetycznego BQ (rys. 5.1).

RYS. 5.1. Rozszczepienie poziomów energetycznych (a) oraz zachowanie spinów jądrowych

(b) w zewnętrznym, statycznym polu magnetycznym dla jąder o I = y

Korzystając z postulatu Bohra (A£ = h v), można otrzymać częstość promieniowa
nia konieczną do wywołania przejścia między spinowymi poziomami energetycznymi:

Ą£=2^
h In' (5.6)

Przejścia między rozszczepionymi w polu magnetycznym poziomami energetycz
nymi mogą zachodzić spontanicznie, ale dodać należy, że ich prawdopodobieństwo jest 
wówczas bardzo małe. Natomiast jeśli do układu dostarczone zostanie promieniowanie 
elektromagnetyczne o częstości rezonansowej v, wówczas indukowane zostają liczne 
przejścia między stanami energetycznymi. Energia zaabsorbowana przez spiny jądrowe 
spożytkowana jest na zmianę orientacji, co powoduje przejście na wyższy poziom 
energetyczny. Po pewnym czasie zmagazynowana w ten sposób energia jest emitowa
na podczas przejścia z poziomu wyższego na niższy.

Z powyższych rozważań wynika jedna z reguł wyboru spektroskopii NMR:
Aw/= 1, (5.7)

która obowiązuje również dla jąder, dla których I * ± , co oznacza, że przejścia za

chodzą jedynie między sąsiadującymi poziomami energetycznymi.
Obecnie w spektroskopii NMR stosuje się magnesy o indukcji magnetycznej rzędu 

2-20 T. Z warunku rezonansu (5.6) można obliczyć, iż dla protonu odpowiada to dłu
gości promieniowania ok. 14-140 m, czyli promieniowaniu w zakresie radiowym.
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5.1.2. Precesja momentów magnetycznych jąder w zewnętrznym polu 
magnetycznym

Mechanika klasyczna dostarcza opisu zachowania wektora momentu magnetycznego 
w przyłożonym polu zewnętrznym. Moment magnetyczny zachowuje się podobnie jak 
żyroskop (pręt z przymocowanym do niego kołem) umieszczony w polu grawitacyj
nym Ziemi. Jeżeli żyroskop umieści się prostopadle do podłoża, a koło jest stacjonarne, 
wówczas upadnie on na podłoże. Jeżeli jednak koło rotuje wokół osi prętu z daną pręd
kością kątową, wówczas żyroskop będzie wykonywał precesję wokół kierunku pola 
z częstością kątową co = 2/zv i określonym kątem a między osią rotacji i kierunkiem 
pola (rys. 5.2).

RYS. 5.2. Precesja ratującego żyroskopu wokół kierunku pola grawitacyjnego Ziemi.

Analogicznie momenty magnetyczne jąder, ze względu na fakt posiadania przez nie 
własnych momentów pędu, wykonują precesję w zewnętrznym polu magnetycznym. 
Z zasady nieoznaczoności wynika, iż składowe wektora momentu magnetycznego na 
osi x i y są nieokreślone. Jednocześnie, inaczej niż w przypadku żyroskopu, kąt między 
wektorem momentu magnetycznego a kierunkiem pola jest skwantowany (dla jąder 
o / = | wynosi 55°). Częstość precesji momentu magnetycznego w polu zewnętrznym 

nazywana jest częstością Larmora. Zgodnie z (5.6) wynosi ona:

co = 2;zv = yB0. (5.8)

5.1.3. Magnetyzacja

Jak powiedziano powyżej, dla jąder o / = | możliwe są dwie wartości w/, czyli dwa 

położenia wektorów momentów magnetycznych w stosunku do pola zewnętrznego 
(równoległe oraz antyrównoległe) o różnych wartościach energii. Stosunek obsadzeń 
spinowych poziomów energetycznych jest określony statystyką Boltzmanna:

_ąf
J^-hL = exp kT =exp kr ,
N„

(5.9)
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gdzie Nw i N„ określają liczbę jąder na, odpowiednio, wyższym i niższym poziomie 
energetycznym, k to stała Boltzmanna, a T - temperatura układu, wyrażona w kelwi
nach. Z powyższego wzoru wynika, iż różnica między ilością jąder na wyższym i niż
szym poziomie energetycznym jest niezwykle mała. Przykładowo, w objętości 0,25 
cm3 jednoprotonowego związku o stężeniu 0,01 ^5- (ilość wystarczająca do uzyska- 

dm
nia widma 'h NMR), w polu o indukcji 7 T i temperaturze 300 K nadmiar momentów 
magnetycznych w stanie a wynosi ok. 3,6-1013, czyli jest o pięć rzędów mniejszy niż 
całkowita ilość protonów w badanej próbce (około 1,5-1018 protonów)!

Ze względu na ten niewielki nadmiar jąder w niższym stanie energetycznym suma 
wektorowa po wszystkich momentach magnetycznych prowadzi do otrzymania wekto
ra magnetyzacji, skierowanego wzdłuż kierunku indukcji magnetycznej. Ze wzrostem 
indukcji pola wzrasta różnica energii między rozszczepionymi poziomami, a tym sa
mym ilość spinów o niższej energii i makroskopowa magnetyzacja próbki (rys. 5.3).

RYS. 5.3. Precesja n = 17 momentów magnetycznych o l = y w polu o wzrastającej indukcji ma

gnetycznej Bo (Bi <B2, porównaj rys. 1) powodująca powstanie wypadkowego wektora magnetyzacji 
M (a) oraz różnice energii i obsadzeń spinowych odpowiadające stanom Bi i B2 (b) (ilość spinów 

znacznie zaniżona, a różnice obsadzeń stanów zawyżone w celu ilustracyjnym).

Wzrost indukcji magnetycznej powoduje również zwiększenie częstości Larmora, 
a tym samym szybkości precesji spinów. Efekt „rozsunięcia” magnetycznych pozio
mów energetycznych, wzrost szybkości precesji oraz poprawę intensywności sygnału 
rezonansowego można także uzyskać przez oziębienie próbki (5.9), co jest niekiedy 
wykorzystywane.
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5.1.4. Przesunięcie chemiczne

Gdyby wszystkie jądra absorbowały promieniowanie elektromagnetyczne o tej samej 
częstości, spektroskopia NMR nie umożliwiałaby uzyskiwania informacji struktural
nych. Jednakże otoczenia chemiczne jąder atomowych modyfikują lokalne pole ma
gnetyczne odczuwane przez jądra, dlatego jądra magnetyczne umieszczone w różnych 
otoczeniach elektronowych spełniają warunek rezonansowy przy nieco innej częstości 
promieniowania, a tym samym nieco innej wartości indukcji. Wpływ otoczenia che
micznego jąder można rozłożyć na kilka składowych, z których najważniejsze to efekt 
diamagnetyczny, efekt paramagnetyczny, składowa pochodząca od elektronów grup 
sąsiednich oraz przyczynek związany z obecnością rozpuszczalnika.

Przyłożenie zewnętrznego pola magnetycznego wywołuje precesję elektronów ota
czających jądra atomowe, powodując indukcję dodatkowego pola magnetycznego 
w kierunku przeciwnym do działającego pola zewnętrznego. Tym samym jądro jest 
przesłaniane (ekranowane) przez otaczającą go chmurę elektronową, co prowadzi do 
lokalnego zmniejszenia indukcji pola magnetycznego (rys. 5.4a).

a b

RYS. 5.4. a) lokalny efekt diamagnetyczny związany ze sferycznym rozkładem gęstości elektronowej 
wokół jądra, b) wpływ momentu magnetycznego jądra sąsiadującego na jądro Aj przedstawiono 

orientację, w której jądro A'jest odsłaniane.

Powyższy przyczynek diamagnetyczny jest związany z gęstością elektronową 
o rozkładzie sferycznym, czyli głównie z elektronami zajmującymi orbitale s. Jest to 
efekt dominujący w przypadku protonów, jego znaczenie jest natomiast mniejsze dla 
cięższych jąder.

Efekt paramagnetyczny ma związek z zaburzeniem sferycznej rotacji elektronów, 
związanym m.in. z nakładaniem się chmur elektronowych (a tym samym tworzeniem 
wiązań chemicznych). W obecności przyłożonego pola magnetycznego następuje mie
szanie się funkcji falowych stanu podstawowego (LUMO) z funkcjami stanów wzbu
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dzonych (szczególnie HOMO). Składowa paramagnetyczna jest odwrotnie proporcjo
nalna do różnicy energii między HOMO a LUMO. Jest ona zerowa dla wolnych ato
mów zamkniętopowłokowych, niewielka dla protonów, natomiast stanowi dominujący 
wkład lokalny dla pozostałych jąder.

W cieczy orientacja cząsteczki względem przyłożonego pola jest przypadkowa ze 
względu na bezładne ruchy molekuł. Przyczynki magnetyczne od grup sąsiadujących 
nie ulegają jednak uśrednieniu z uwagi na anizotropię tensora polaryzowalności, która 
powoduje, iż momenty magnetyczne indukowane przy różnych orientacjach grup 
względem siebie są różne. W rezultacie powstaje wypadkowy moment magnetyczny 
pochodzący od otoczenia elektronowego sąsiadujących grup, który powodować może 
zarówno przesłanianie, jak i odsłanianie jądra (rys. 5.4b). Znaczący przyczynek od 
grup sąsiadujących obserwowany jest dla związków aromatycznych, w których anizo
tropia podatności magnetycznej powoduje indukowanie znacznego momentu magne
tycznego, gdy płaszczyzna molekuły jest zorientowana prostopadle do indukcji pola 
zewnętrznego. Duży efekt magnetyczny wiąże się z delokalizacją elektronów na obsza
rze pierścienia i powoduje odsłanianie jąder leżących w płaszczyźnie cząsteczki oraz 
przesłanianie jąder leżących pod lub nad płaszczyzną.

Wpływ rozpuszczalnika, podobnie jak wpływ grup sąsiadujących, również może 
dwojako oddziaływać na jądro, powodując jego odsłanianie lub przesłanianie. Silne 
efekty związane z rozpuszczalnikiem występują, gdy oddziałuje on z badanymi mole
kułami za pomocą wiązań kierunkowych (tworząc np. wiązania wodorowe czy związki 
kompleksowe). Znaczący jest również wpływ rozpuszczalników aromatycznych. 
W celu wyeliminowania efektów pochodzących od rozpuszczalnika w praktyce NMR 
często porównuje się widma próbki badanej wykonane w kilku różnych rozpuszczalni
kach.

Zmiany pola magnetycznego „odczuwane” przez jądro w wyniku różnego rozkładu 
gęstości elektronowej w molekule są proporcjonalne do zastosowanej indukcji ze
wnętrznego, statycznego pola:

8B0 = -crB0, (5.10)
współczynnikiem proporcjonalności jest stała ekranowania er. Stała ta jest niezwykle 
mała, dlatego pomiar indukcji odczuwanej przez jądra magnetycznie odbywa się 
względem wzorca, którym w spektroskopii rH i 13C NMR jest najczęściej tetrametylo- 
silan (TMS). Aby warunek rezonansu został spełniony dla próbki i TMS przy danej 
częstości v, indukcje magnetyczne dla próbki i TMS muszą być sobie równe, czyli:

Blok = B0 + 8B0 = B0(l — ct) = B™ = <*(1 - <rwz) , (5.11)

gdzie wyrazy bez indeksu górnego odnoszą się do próbki, a wyrazy z indeksem wz - 
do TMS. Po przekształceniach matematycznych otrzymuje się równanie definiujące 
przesunięcie chemiczne 8:

3 [ppm] = • 106 = • 106 « - a) • 106 . (5.12)
Bo v

Przesunięcie chemiczne, mierzone w spektroskopii NMR, jest różnicą stałych 
ekranowania jąder wzorca i próbki, wyrażoną (ze względu na jego niewielką wartość) 
w ppm, czyli częściach na milion. Zakres uzyskiwanych przesunięć chemicznych żale- 
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ży od rodzaju jąder. W spektroskopii 'h NMR wynosi on ok. 15 ppm, dla spektrosko
pii 13C - niemal 300 ppm. Ze względu na fakt, iż przesunięcie chemiczne wyrażone 
w ppm (5.12) jest odniesione do bezwzględnej wartości indukcji pola Bowz lub częstości 
vowz, jest ono niezależne od wartości indukcji magnetycznej. Umożliwia to porówny
wanie widm, które otrzymane zostały w wyniku zastosowania różnych układów pomia
rowych.

Warunek rezonansowy (5.6), w którym uwzględniono ekranowanie jąder, jest wy
rażony następująco:

v = >Ł = 2S2^£). (5.13)
2?r 2rr

Najprostszy eksperyment rezonansowy polega na pomiarze przesunięcia chemicz
nego jąder magnetycznie czynnych jednego rodzaju w ten sposób, iż przemiata się 
widmo, stosując kolejne, niewielkie zmiany indukcji magnetycznej Bo przy zachowa
niu stałej częstości promieniowania v, bądź przemiata się widmo, zmieniając częstość 
v przy stałej wartości indukcji magnetycznej 50. Gdy dla któregoś z jąder następuje 
„dostrojenie” do warunków rezonansu, na widmie, które jest zależnością intensywności 
sygnału od przesunięcia chemicznego w ppm, pojawia się pasmo absorpcyjne, czyli 
sygnał NMR.

5.1.5. Sprzężenie spinowo-spinowe

Orientacje momentów magnetycznych jąder w polu zewnętrznym są skwantowane. 
Tak zorientowane momenty magnetyczne mogą ze sobą oddziaływać, a oddziaływanie 
to prowadzi do rozszczepienia sygnałów NMR. W cieczy oddziaływanie momentów 
magnetycznych jąder w polu zewnętrznym zachodzi przez mechanizm polaryzacyjny 
z udziałem elektronów walencyjnych. Dla elektronów zajmujących orbitale s głównym 
mechanizmem oddziaływania ich spinów ze spinami jąder jest mechanizm Fermiego. 
Powoduje on, iż elektron, przebywający w pobliżu jądra będzie preferował określoną 
orientację spinu, w przypadku protonów (których / jest dodatnie) antyrównoległą do 
spinu jądra (rys. 5a), dla jądra X w stanie spinowym a będzie to stan p.

* kontakt Fermiego

zasada Paulego

RYS. 5.5. Mechanizm polaryzacyjny sprzężenia spinowo-spinowego dwóch protonów tworzących 
wiązanie chemiczne (a) oraz rozszczepienie poziomów energetycznych jądra A" w efekcie oddziały

wania z polem zewnętrznym (7) i jądrem K (2) (b).
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Orientacja P elektronu wymusza (zgodnie z zasadą Paulego) antyrównoległość 
elektronu sąsiadującego z nim w wiązaniu chemicznym (stan a). Proton Y, będący 
z nim w kontakcie, może ustawić się antyrównolegle (stan fi) bądź równolegle (stan a). 
Tym samym możliwe są dwie orientacje spinów jąder względem siebie: antyrównole- 
gła (o energii niższej) oraz równoległa (o energii wyższej).

Rozszczepienie poziomów energetycznych będące wynikiem sprzężenia skalarnego 
(rys. 5.5b) powoduje, iż zamiast pojedynczego sygnału w widmie jąder X(przy wystar
czającej zdolności rozdzielczej spektrometru) będą obserwowane dwie składowe sy
gnału (dublet). Ze względu na wzajemność sprzężenia analogiczne rozszczepienie 
nastąpi dla jąder Y. Miarą wielkości sprzężenia między jądrami jest odległość między 
składowymi wyrażona w hercach (stała sprzężenia J). W przypadku jąder X i Y zosta
nie ona zapisana jako ]Jx.y = XJy.x, gdzie indeks górny oznacza liczbę wiązań dzielą
cych atomy X i Y. Należy zauważyć, iż stała sprzężenia jest niezależna od indukcji 
przyłożonego pola magnetycznego. Zależy ona natomiast od wzajemnej odległości 
sprzęgających się jąder oraz od ich współczynników magnetogirycznych. Oddziaływa
nie Fermiego zależy od wzajemnego kontaktu elektronu z jądrem, zatem wiązania 
kowalencyjne przenoszą sprzężenie silniej niż wiązania spolaryzowane, jak również 
wiązania typu a lepiej niż wiązania typu n. Wartości stałych sprzężenia silnie maleją 
w miarę wzrostu odległości między oddziałującymi jądrami, dlatego na ogół nie ob
serwuje się sprzężenia dla jąder oddalonych o więcej niż trzy wiązania, z wyjątkiem 
układów, w których wiązania występują w płaszczyźnie w konformacji W („zygzako
watej”). Dla przykładu, stała sprzężenia protonów Vh,h w benzenie w pozycji para 
wynosi 1-3 Hz.

Ilość składowych (linii), na które rozszczepia się sygnał jądra w związku z jego 
sprzężeniem, wynosi 2n/+l, gdzie n jest to liczba jąder równocennych (o kwantowej 
spinowej liczbie 7) oddziałujących z jądrem badanym. Na przykład, sygnał jądra l3C 
w metanie w związku z jego oddziaływaniem z czterema protonami jest rozszczepiony 
na 5 linii o względnym stosunku intensywności 1:4:6:4:1. Intensywność linii dana jest 
przez rozwinięcie n-tej potęgi dwumianu, czyli rozkład binominalny. W szczególnym 

przypadku jąder rozszczepiających o kwantowej spinowej liczbie I = ■— stosunek in

tensywności linii dany jest trójkątem Pascala (tab. 5.2).

TAB. 5.2. Intensywność i ilość składowych sygnału jądra rozszczepianego przez n jąder o I = y .

N Ilość składowych sygnału Względna intensywność składowych sygnału
0 1 (singlet) 1
1 2 (dublet) 1 1
2 3 (tryplet) 1 2 : 1
3 4 (kwartet) 1 3:3:1
4 5 (pentet) 1 4:6:4: 1
5 6 (sekstet) 1 5: 10:10:5:1
6 7 (septet) 1 6: 15:20: 15:6: 1
7 8 (oktet) 1 7:21 :35:35:21:7: 1
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W przypadku oddziaływania danego jądra (jąder) równocennych z jądrami nierów- 
nocennymi magnetycznie ilość linii musi zostać wyznaczona osobno dla wszystkich 
grup jąder równocennych, np. sygnał węgla 13C grupy CH2 etanolu jest rozszczepiony 
przez dwa protony grupy CH2 oraz trzy protony grupy CH3 ze stałymi sprzężenia 
Jc.h > 2^c,h- W przypadku zastosowania spektrometru o wystarczającej zdolności roz

dzielczej obserwowanych będzie dwanaście sygnałów o stosunku intensywności 
1:3:3:1:2:6:6:2:1:3:3:1. Proton grupy OH na ogół nie powoduje sprzężenia, podobnie 
jak protony grupy amidowej czy aminowej. Wynika to z faktu istnienia wymiany che
micznej labilnych protonów z otoczeniem (np. rozpuszczalnikiem). Obserwowane 
przesunięcie chemiczne jest średnią ważoną przesunięć chemicznych protonu związa
nego z etanolem (£) oraz protonu, który jest związany z rozpuszczalnikiem (7?). Jeżeli 
częstość wymiany chemicznej jest większa niż różnica przesunięć chemicznych wyra
żonych w hercach, wówczas obserwuje się jeden sygnał rezonansowy przy częstości 
uśrednionej v = xeVe + *rVr (x oznacza ułamek molowy). Jeśli wymiana jest na tyle 
szybka, że jej częstość jest większa niż stała sprzężenia J, wówczas następuje uśred
nienie sprzężenia i zanik multipletowości sygnału.

W związku z występowaniem sprzężeń skalarnych reguły wyboru spektroskopii 
NMR (1. E = h v oraz 2. = 1) można rozszerzyć o dodatkową regułę, która mówi,
że podczas przejścia rezonansowego zachowana jest względna orientacja spinów jąder 
rozszczepiających (AJ,r = 1, rys. 5.5b).

Sprzężenie spinowo-spinowe nie jest obserwowane, jeżeli abundancja jąder sprzę
gających się jest niska. Prawdopodobieństwo wystąpienia jądra o niskiej abundancji 
obok jądra badanego jest niewielkie, stąd sprzężenia między takimi jądrami nie są ob
serwowane, np. w widmach ’H NMR nie obserwuje się sprzężeń skalarnych protonów 
z jądrami I3C o abundancji 1,07%. Odwrotnie jest w przypadku jąder 13C, prawdopo
dobieństwo znalezienia się jądra 'H w pobliżu jądra 13C wynosi 99,99%, stąd rozsz
czepienia sygnałów są obserwowane. Ze względu na znaczne rozpowszechnienie ato
mów wodoru w przyrodzie sygnały jąder 13C w widmach 13C NMR występowałyby 
w postaci skomplikowanych multipletów (patrz przykład powyżej). Jednakże na wid
mach węglowych otrzymywanych w sposób rutynowy nie obserwuje się naturalnej 
struktury multipletowej sygnałów, gdyż przed akwizycją widm 13C NMR stosuje się 
specjalny zabieg, nazywany szerokopasmowym odprzęganiem spinów. Idea tej techni
ki polega na dostarczeniu do próbki, obok promieniowania odpowiadającego przej
ściom jąder 13C, dodatkowego promieniowania elektromagnetycznego o częstości re
zonansowej protonów. Wówczas wymuszane są liczne przejścia między poziomami 
energetycznymi protonów, co powoduje, iż jądra l3C znajdują się pod wpływem ich 
uśrednionej orientacji, i w konsekwencji prowadzi do zaniku rozszczepień sygnałów.

Należy również dodać, że w powyższych rozważaniach założono, iż stała sprzęże
nia jest znacząco mniejsza niż różnica przesunięć chemicznych, wyrażona w hercach 
(J « A). Otrzymane w takich warunkach widma nazywa się widmami pierwszego rzę
du. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, widma (nazywane wówczas widmami silnego 
sprzężenia) stają się znacznie bardziej skomplikowane z uwagi na obecność trudnych 
do analizy multipletów. Ze względu na fakt, iż stała sprzężenia w przeciwieństwie do 
przesunięcia chemicznego wyrażonego w Hz jest niezależna od indukcji pola, stoso
wanie silnych pól pozwala na rozseparowanie sygnałów multipletów, czyli przejście od 
widm silnego sprzężenia do widm pierwszego rzędu.
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5.1.6. Zjawiska relaksacji

Zjawisko rezonansu magnetycznego polega na przejściach absorpcyjnych i emisyjnych 
między rozszczepionymi w polu zewnętrznym poziomami energetycznymi pod wpły
wem dostarczonego promieniowania o częstości rezonansowej. Ze względu na nie
wielką różnicę obsadzeń stanów spinowych o wyższej i niższej energii układ spinów 
po zaabsorbowaniu pewnej ilości energii ulega nasyceniu. Wytrącony z równowagi 
termicznej układ spinów powraca do równowagi, a zespół zjawisk z tym związanych 
nazywa się relaksacją. W czasie relaksacji układ spinów nie pobiera ani nie emituje 
promieniowania, następuje jedynie redystrybucja energii. Proces utraty energii ter
micznej do otoczenia nazywa się relaksacją spinowo-sieciową bądź podłużną, nato
miast proces entropowy, prowadzący do wymiany orientacji między spinami bez utraty 
energii, określany jest terminem relaksacji spinowo-spinowej (poprzecznej).

Relaksacja podłużna jest procesem związanym ze zmianami entalpii układu, wy
miana energii z otoczeniem (siecią) zachodzi przez oddziaływanie układu spinów 
z fluktuującym polem magnetycznym powstałym na skutek bezładnych ruchów (oscy
lacji, rotacji i translacji) cząsteczek posiadających moment elektryczny i magnetyczny. 
Interakcje układu spinów z polem prowadzące do zmiany stanu spinowego są najefek
tywniejsze, jeśli pole to drga z częstością zbliżoną do częstości rezonansowej jąder, 
a przejścia są wymuszane tym silniej, im większe jest natężenie pola.

Makroskopowo utrata energii przez układ spinów wiąże się z odbudowywaniem 
wektora magnetyzacji w kierunku z (rys. 5.6).

Bo
A

Z

Bo
A z

Bo
A

Bo
A 

z

Bo 
A 

z

RYS. 5.6. Odbudowywanie się wektora magnetyzacji podłużnej w czasie t.

Proces ten przebiega eksponencjalnie zgodnie z równaniem:

Mz(f) - Mo 1 - exp r,
/

(5.14)

w którym stałą czasową jest czas relaksacji podłużnej (T)). Dla protonów wynosi on od 
ok. 0,5 do kilku sekund, dla jąder o Z>| jest rzędu mikrosekund.

Skrócenie czasu relaksacji T] można uzyskać m.in. przez nasycenie próbki tlenem 
(dirodnik), gdyż obecność cząstek paramagnetycznych, obdarzonych dużym ładun
kiem, powoduje silne zwiększenie natężenia fluktuacji sieci.
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Relaksacja poprzeczna jest procesem czysto entropowym, w którym układ spinów 
nie traci energii, a jedynie następuje jej wymiana między jądrami. Proces ten prowadzi 
do skrócenia czasu życia jądra w stanie wzbudzonym, jednak bez zmiany całkowitej 
liczby jąder w tym stanie. Redystrybucja energii między spinami wiąże się z zanikiem 
składowych poprzecznych magnetyzacji (zostanie to omówione szerzej w p. 5.1.7) 
i jest, podobnie jak relaksacja podłużna, procesem eksponencjalnym o stałej czasowej 
r2. Dla niewielkich molekuł w roztworach czasy relaksacji poprzecznej 72 i podłużnej 
7’1 są porównywalne (zawsze jednak T2 < natomiast dla makromolekuł czasy relak
sacji mogą różnić się nawet o kilka rzędów wielkości.

Zgodnie z zasadą nieoznaczoności szerokość sygnału NMR jest odwrotnie propor
cjonalna do czasu życia cząstki na danym poziomie (r):

Av>-!-. (5.15)

Ze względu na proporcjonalność rdo iloczynu czasów relaksacji oraz fakt, iż war
tość T\ jest na ogół znacząco większa od 72, szerokość sygnału rezonansowego zależy 
głównie od czasu relaksacji 7’2:

Av ■4aT2 (5.16)

5.1.7. Impulsowy eksperyment rezonansowy

Impulsowy eksperyment rezonansowy można przeprowadzić, stosując niewielkie, 
ciągłe zmiany indukcji magnetycznej bądź częstości (przemiatanie polem lub często
ścią), co w konsekwencji prowadzi do osiągnięcia warunku rezonansowego (5.13) 
przez kolejne jądra. Metoda ta, nazywana metodą fali ciągłej, jest jednak niezwykle 
czasochłonna i w konsekwencji wyklucza możliwość badania próbek, w których stęże
nie badanych jąder jest niewielkie.

Ogromny postęp techniki NMR wiąże się z zastosowaniem technik impulsowych 
i transformacji Fouriera. W eksperymencie impulsowym zamiast „dopasowywania” 
warunku rezonansu dla kolejnych jąder używa się impulsu promieniowania o tak do
branym czasie trwania, iż obejmuje on cały zakres mierzonych częstości dla danego 
typu jąder. Technika ta umożliwia w ten sposób wzbudzanie przejść wszystkich bada
nych jąder w tym samym czasie. Po wyłączeniu impulsu mierzony jest sygnał w do
menie czasu (tzw. FID, ang. free induction decay, czyli swobodny zanik indukcji), 
który następnie zostaje przekształcony z użyciem transformacji Fouriera do postaci 
klasycznego widma w domenie częstości.

Jeżeli do układu spinów, jakim jest próbka, przyłożona zostanie indukcja pola ma
gnetycznego Bo w kierunku z, wówczas momenty magnetyczne wykonują precesję 
wokół kierunku pola, a wypadkowy wektor magnetyzacji skierowany jest wzdłuż kie
runku pola (rys. 5.3). Jeżeli do próbki dostarczone zostanie dodatkowe, zmienne pole 
magnetyczne B\ (impuls RF) w kierunku prostopadłym do kierunku pola statycznego 
(np. x), o częstości zbliżonej do częstości rezonansowej jąder badanych, wówczas ma
gnetyzacja zacznie rotować wokół kierunku pola efektywnego, będącego wektorową 
sumą pół magnetycznych Bo i Bp Zachowanie magnetyzacji wygodnie jest rozpatrywać 
w rotującym układzie współrzędnych, w którym obserwator rotuje wokół osi z z czę-
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stością kołową oą przyłożonego pola Bo (rys. 5.7a). Dla takiego obserwatora pole B\ 
będzie nieruchome, jego zaś działanie sprowadza się do odchylenia wektora magnety
zacji w kierunku osi -y o pewien kąt #(rys. 5.7b), zależny od mocy i czasu trwania 
impulsu (/„):

RYS. 5.7. Przejście z laboratoryjnego układu współrzędnych do układu rotującego z prędkością 
kołową ab (wejście obserwatora na rotującą platformę) (a), zachowanie magnetyzacji po przyłożeniu 

pola B\ w ratującym układzie współrzędnych (b).

Zastosowanie impulsów o krótkim czasie trwania (5-20 ps) powoduje jednoczesne 
wzbudzenie wielu częstości rezonansowych, natomiast impulsy o długim czasie trwa
nia (1-100 ms) wywołują wzbudzenia selektywne (rys. 5.8). Przez dobranie odpowied
nich parametrów impulsu (jego czasu trwania i mocy) można spowodować obrót wek
tora magnetyzacji o dowolny kąt #(rys. 5.9). Do rejestracji zwykłych widm 'H NMR 
stosowany jest na ogół kąt 30°.

badany zakres częstości
a

RYS. 5.8. Profil ekscytacji pulsów o krótkim (a) i długim (b) czasie trwania.
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Hi---------
Hi--------

RYS. 5.9. Wektor magnetyzacji w równowadze termicznej (a) po zastosowaniu impulsów 90° , (—),

(b) 180°, (4), (c) oraz odpowiadający tym sytuacjom stosunek obsadzeń poziomów energetycznych 
w próbce (ilość spinów znacznie zaniżona, a różnice obsadzeń stanów zawyżone w celu ilustracyj

nym).

Wychylenie wektora magnetyzacji o dany kąt 0 przez przyłożenie pola B\ sprawia, 
iż pojawiają się składowe magnetyzacji w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku pola 
statycznego Bq i My), co spowodowane jest korelacją faz spinów jądrowych (rys. 
5.10a).

Impuls RF powoduje zaburzenie równowagi termicznej układu spinów, stąd po jego 
wyłączeniu układ dąży do stanu pierwotnego (relaksuje). Zachowanie składowych 
magnetyzacji po zakończeniu działania impulsu Bi z uwzględnieniem relaksacji opi
sują równania różniczkowe pierwszego rzędu, nazywane równaniami Blocha, w posta
ci:

dĄL. 
dt (5.18)

dMv Mv
dt ' y2

(5.19)

dMz _ M2-Mo 
dt ~ 7] (5.20)
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RYS. 5.10. Korelacja faz spinów jądrowych o I = y spowodowana przyłożeniem impulsu B} (a) i jej

zanik następujący po wyłączeniu impulsu (b—d).

Skutkiem relaksacji spinowo-sieciowej (podłużnej) jest zanikanie wektora magne
tyzacji w kierunku osi z (Af2), natomiast zmiany składowych magnetyzacji w kierunku 
osi Mx i My są efektem wymiany energii między spinami (relaksacji spinowo-spinowej; 
poprzecznej). W wyniku relaksacji podłużnej następuje odbudowywanie się składowej 
wektora magnetyzacji w kierunku osi z (rys. 5.6), natomiast relaksacja poprzeczna 
powoduje utratę korelacji faz spinów i zanik poprzecznych składowych magnetyzacji 
(rys. 5.10b-d). Zgodnie z równaniami Blocha magnetyzacja w kierunku z „odbudowu
je” się eksponencjalnie, natomiast matematycznym obrazem zaniku poprzecznych 
składowych magnetyzacji są sinusoida (dla Mx) oraz kosinusoida (dla My) o malejących 
amplitudach (rys. 5.11). Tym samym całkowity wektor magnetyzacji po wyłączeniu 
pola porusza się po trajektorii pobocznicy stożka.

RYS. 5.11. Trajektorie zaniku składowych wektora magnetyzacji po wyłączeniu impulsu RF.

Ustawienie układu pomiarowego jest na ogół takie, iż indukcja pola zewnętrznego 
Bi przyłożona jest wzdłuż osi z, a zmienne pole Bi w kierunku osi x lub -x. Wówczas 
cewka odbiornika umieszczona na osi y rejestruje zanik poprzecznej składowej ma
gnetyzacji (AQ, czyli FID (swobodny zanik indukcji). Jądra, których otoczenia che
miczne są różne, mają nieco inne częstości precesji. Zatem FID jest w tym przypadku 
sumą kosinusoid pochodzących od jąder o różnych przesunięciach chemicznych (rys. 
5.12a). Następnie FID jest poddawany transformacji Fouriera, która umożliwia prze
kształcenie sygnału w domenie częstości na sygnał w domenie czasu (widmo NMR) 
(rys. 5.12b).
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RYS. 5.12. Rozfazowanie poprzeczne dwóch momentów magnetycznych o innych częstościach 
Larmora i odpowiadający im FID (a), który po transformacji Fouriera daje widmo w domenie 

częstości (b).

5
Ze względu na fakt, iż stosunek sygnału do szumu () zależy od pierwiastka kwa- 

1
dratowego z liczby uśrednionych widm (z?2), w eksperymencie impulsowym stosuje 
się na ogół akumulację wielu widm. Na cykl pracy spektrometru składa się impuls 
magnetyczny, rejestracja sygnału FID oraz przerwa, w czasie której układ spinów wra
ca do równowagi termicznej (na ogół przyjmuje się, iż czas ten wynosi ~57j). Cykl ten 
zajmuje na ogół kilka sekund, co umożliwia zakumulowanie nawet kilku tysięcy widm 
w czasie kilku lub kilkunastu godzin. Tym samym metoda impulsowa umożliwia 
otrzymywanie widm próbek, w których stężenia jąder badanych są bardzo niewielkie. 
W konsekwencji zakres pomiarowy NMR został poszerzony o izotopy o niskiej abun- 
dancji (np. I3C), próbki trudno rozpuszczalne czy próbki biologiczne.

5.1.8. Pomiar czasów relaksacji i T2

Stosując sekwencję impulsów o odpowiednio dobranym czasie trwania, można doko
nać pomiarów czasów relaksacji T\ i T2. Do pomiaru czasu relaksacji podłużnej najczę
ściej używa się metody zaniku inwersji. W metodzie tej na układ spinów działa się 
dwupulsową sekwencją: 180°x - r- 90°x - FID, powtarzaną wielokrotnie ze zmianą 
czasu opóźnienia r. Zachowanie wektora magnetyzacji dla dwóch czasów opóźnień r 
przedstawiono na rysunku 5.13.
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Pod wpływem impulsu 180°x wektor magnetyzacji przyjmuje kierunek -z. Ze 
względu na proces relaksacji podłużnej w czasie t magnetyzacja odbudowuje się 
w kierunku osi z. Im dłuższy jest zastosowany czas opóźnienia t, tym wartość magne
tyzacji jest bardziej zbliżona do wartości w stanie równowagi. Impuls 90°x powoduje 
„położenie” magnetyzacji na oś y, co umożliwia pomiar FID.

RYS. 5.13. Zachowanie się wektora magnetyzacji pod wpływem sekwencji 180°,- T— 90°x dla 
dwóch różnych czasów opóźnienia Tj < r2.

Powrót składowej magnetyzacji Mz do stanu równowagi opisany jest równaniem
Blocha (5.20), które po podstawieniu Mz = -Mo dla T = 0 i scałkowaniu przybiera po
stać:

(5.21)

k 7
Zależność Mz od T jest eksponencjalna, przez obustronne zlogarytmowanie uzyskuje 

się równanie: 

ln Mo-M7
2M0

T_

7] ’
(5.22)

Wykreślenie zależności ln MO~MZ
2M0 od czasu T prowadzi do otrzymania prostej

o nachyleniu

Do pomiaru czasu relaksacji T2 stosuje się na ogół metodę echa spinowego, opartą 
na sekwencji 90°x - Ti - 180°x - T2 - FID. Sekwencja działań na układ przedstawiona 
jest na rysunku 5.14. Impuls początkowy 90°x obraca wektor magnetyzacji na oś -y. 
W czasie Ti następuje rozfazowanie spinów ze względu na ich różne częstości precesji. 
Po czasie Ti przyłożony zostaje impuls 180°x, który odwraca spiny o 180° (osią obrotu 
jest oś y). Wówczas momenty magnetyczne, które precesowały szybciej, znajdują się 
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w tyle za wolniejszymi. Po czasie r2 = t] spiny szybsze dogonią wolniejsze, składając 
się z powrotem w pojedynczy wektor na osi y. Odbudowanie wektora magnetyzacji po 
czasie r2 nazywa się echem spinowym. Aby wyeliminować niejednorodność pola ma
gnetycznego, stosuje się na ogół pomiar kolejno następujących sygnałów echa spino
wego (modyfikacja Carra-Purcella). W metodzie tej po zastosowaniu sekwencji 90°jr - 
tj - 180°r - r2 stosuje się wielokrotne powtórzenie sekwencji 180°, - r2.

Wartość czasu T2 wyznacza się na podstawie równania:

RYS. 5.14. Zachowanie się momentów magnetycznych pod wpływem sekwencji 90°x- r, - 180°x- 
r2 («1 > ^>2 > ^rotacji układu > <&])■

5.1.9. Spektroskopia 13C NMR

Dynamiczny rozwój spektroskopii l3C NMR został zainicjowany wprowadzeniem 
metod impulsowych i algorytmu szybkiej transformacji Fouriera. Wcześniej pomiar 
rezonansu jąder r3C był niezwykle utrudniony, co wiąże się z niską abundancją te^o 
izotopu (zaledwie 1,07%) oraz z faktem, iż współczynnik magnetogiryczny jąder 3C 
jest niemal czterokrotnie mniejszy od wartości tego współczynnika dla jąder H (po
równaj z tab. 5.1). Współczynnik magnetogiryczny (obok wielkości indukcji pola oraz 
temperatury) decyduje o stosunku obsadzeń poziomów (5.9), a tym samym o inten
sywności sygnału NMR.

Jak wspomniano powyżej (porównaj p. 5.1.5), niska abundancja jąder ,3C sprawia, 
iż nie obserwuje się ich sprzężeń z innymi jądrami l3C. Obserwowane jest natomiast 
sprzężenie z jądrami ’H, które prowadzi do powstawania nieczytelnych multipletów. 
Zanik rozszczepienia uzyskuje się dzięki stosowaniu szerokopasmowego odsprzęgania
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spinów protonów, czyli naświetlania próbki promieniowaniem rezonansowym dla jąder 
*H NMR w czasie pomiaru widma 13C NMR. Odsprzęganie spinów jąder ]H prowadzi 
do zwiększenia intensywności sygnału. Oczywistą przyczyną wzrostu intensywności 
jest sumowanie składowych multipletów w pojedynczy sygnał, jednakże wzmocnienie 
to jest przede wszystkim wywołane tzw. efektem Overhausera (ang. nuclear Overhau- 
ser effect, NOE). Gdy próbka poddana jest działaniu stałego pola Bo, następuje rozsz
czepienie poziomów energetycznych wszystkich jąder aktywnych magnetycznie ze 
stosunkami obsadzeń poziomów danymi wzorem Boltzmanna (5.9) (rys. 5.15a). Na
świetlenie protonów promieniowaniem rezonansowym powoduje zwiększenie liczby 
spinów w stanie Pu kosztem stanu aH. Tym samym populacja stanów <2hćzc i &hPc 
zmniejsza się o dany czynnik (n), a populacja stanów P^aę i P^Pc proporcjonalnie 
wzrasta (rys. 5.15b). Jeśli dominującą ścieżką powrotu do stanu równowagi jest przej
ście PhPc -> «h«c (co zachodzi w przypadku niewielkich molekuł w rozpuszczalniku 
o niskiej gęstości), wówczas relaksacja spinowo-sieciowa powoduje „przeludnienie” 
stanu aHac kosztem stanów o wyższej energii (rys. 5.15c) i w konsekwencji wzrost 
intensywności sygnału 13C.

RYS. 5.15. Mechanizm efektu NOE. Rozszczepienie poziomów energetycznych jąder 'H i BC w polu 
zewnętrznym (a), wzrost populacji stanów Puctę i PhPc kosztem i OhA:, będący efektem na
świetlania spinów protonów promieniowaniem rezonansowym (b), wzrost populacji stanu a^at na 

skutek relaksacji spin-sieć jąder ‘H odbywającej się głównie na drodze BhA: (c).

Dipolowy mechanizm efektu Overhausera wymaga, aby protony i jądra 13C znaj
dowały się w bliskiej odległości, efekt ten jest bowiem proporcjonalny do r-6 (f6 - 
odległość międzyjądrowa). Maksymalne wzmocnienie, które może zostać osiągnięte na 
skutek zajścia NOE, opisane jest wzorem:

M7£max=0,5^, (5.24)
/ obs

w którym /odsp i yObs oznaczają odpowiednio współczynniki magnetogiryczne jąder 
odsprzęganych oraz badanych. W przypadku pomiaru widma 13C NMR z odsprzęga- 
niem protonów NOEmax wynosi 2.
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Konsekwencją efektu Overhausera dla jąder 13C w różnych otoczeniach chemicz
nych jest niemożność porównywania integracji sygnałów 13C. Sygnał jąder 13C połą
czonych wiązaniem chemicznym z protonami jest na ogół bardziej intensywny niż 
sygnał dla jąder 13C w innych otoczeniach chemicznych. Jednakże pod nieobecność 
efektu NOE (np. przez zastosowanie odsprzęgania spinów tylko w czasie zbierania FID 
jąder 13C) integracje sygnałów l3C również nie zawsze są proporcjonalne do liczby 
atomów węgla ze względu na duże różnice czasów relaksacji T\ dla jąder l3C w róż
nych otoczeniach chemicznych.

Czasy relaksacji T\ jąder l3C są na ogół znacznie większe od protonowych czasów 
relaksacji T\, co sprawia, iż sygnały jąder l3C są zwykle znacznie węższe niż sygnały 
protonowe. Kolejną różnicą między spektroskopią ’H NMR i 13C NMR jest również 
zakres pomiarowy. W spektroskopii 'h NMR obejmuje on zaledwie ok. 15 ppm, gdy 
w spektroskopii 13C sięga 300 ppm. Wynika to z faktu dużego wpływu grup sąsiadują
cych na przesunięcie chemiczne jąder 13C. Należy również dodać, iż podobnie jak dla 
innych cięższych jąder wkład paramagnetyczny do stałej ekranowania jest znacznie 
większy od przyczynku diamagnetycznego.

5.2. Aparatura NMR

Spektrometry impulsowe, a takie obecnie występują najczęściej, złożone są z kilku 
podstawowych elementów, którymi są; magnes, nadajnik impulsów promieniowania 
radiowego, odbiornik sygnału NMR, przetwornik analogowo-cyfrowy, programator 
impulsów oraz komputer.

Obecnie najczęściej używanymi magnesami są elektromagnesy nadprzewodzące. 
Składają się one z nawiniętej cewki, przez którą płynie prąd, wytwarzając pole ma
gnetyczne (50). Cewka wykonana jest ze specjalnego materiału, którego opór w niskich 
temperaturach (na ogół poniżej 6 K) jest bliski zeru. Cewka zanurzona jest w naczyniu 
z ciekłym helem, które z kolej osłonięte jest komorą próżniową umieszczoną w naczy
niu zawierającym ciekły azot. W magnesie, równolegle do kierunku indukcji pola, 
znajduje się przestrzeń, w której panuje temperatura pokojowa (szczelina magnesu, 
ang. magnet borę). W szczelinie magnesu znajduje się sonda, w której umieszczana 
jest próbka do pomiaru. Sonda jest cylindryczną rurką metalową, zawierającą we wnę
trzu nawinięty przewód, który jest używany zarówno do generowania pola magnetycz
nego impulsu i wykrywania sygnału.

Ze względu na niewielkie szerokości linii NMR (nawet 1 Hz i mniej) pole magne
tyczne odbierane przez próbkę musi być silnie homogeniczne. Do wyrównywania pola 
magnetycznego, wytwarzanego przez magnes, używane są cewki szimujące, umiesz
czone w szczelinie magnesu. Każda z cewek produkuje niewielkie pole magnetyczne 
o określonym przekroju przestrzennym. Prąd, który płynie przez cewki, jest regulowa
ny w ten sposób, aby uzyskać założoną homogeniczność pola.

Oprócz homogeniczności stosowane pole magnetyczne powinno również wykazy
wać się stabilnością w czasie. Do utrzymania stabilnej indukcji pola stosuje się tzw. 
lock pola. Lock można nazwać „wewnętrznym spektrometrem” w spektrometrze. Sy
gnał lockajest ustawiany na jądra deuteru, który jest zawarty w typowych rozpuszczal
nikach stosowanych do badań 'H i l3C NMR. Urządzenie to monitoruje częstość rezo
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nansową jąder deuteru, nakładając niewielkie poprawki na pole zewnętrzne Bo w ten 
sposób, aby częstość rezonansowa jąder deuteru była stała.

Nadajnikiem impulsów promieniowania radiowego jest na ogół tzw. syntezator czę
stości (ang. frequency synthesizer), który dostarcza sinusoidalnego sygnału o określo
nej częstości. Obecnie używane się głównie syntezatory cyfrowe, które umożliwiają 
precyzyjną kontrolę sygnału wyjściowego. Syntezator dostarcza promieniowania 
o niskiej mocy (zwykle rzędu kilku mW), które przed dotarciem do próbki jest wzmac
niane (osiąga moc 100 W lub więcej). Między syntezatorem a wzmacniaczem umiesz
czany jest często atenuator (sterowany cyfrowo), który kontroluje moc uzyskiwanego 
promieniowania.

Ze względu na fakt, iż sygnał rezonansowy próbki uzyskiwany w cewce jest nie
wielkiej mocy (w zakresie kilku pW), przed dalszą obróbką musi zostać wzmocniony. 
Na ogół stosuje się dwa wzmacniacze sygnału, pierwszy z nich, tzw. przedwzmac- 
niacz, jest umieszczony przed detektorem kwadraturowym (ang. quadrature detector).

Detektor kwadraturowy jest urządzeniem, które łączy sygnał próbki z sygnałem od
niesienia dostarczanym z syntezatora w taki sposób, iż ostatecznie otrzymuje się odse
parowane sygnały składowych magnetyzacji Mx i My w ratującym układzie współ
rzędnych.

Produktem nałożenia sygnału próbki (cos a>t) oraz sygnału odniesienia (cos a>ot) 
jest:

COS fi) i X COSfi)0 t = -jCOS(fi) + fi)0)r + COS(fi) - fi)0)/ . (5.25)

Z tak powstałego sygnału należy odrzucić składową o wysokiej częstości. W tym 
celu sygnał jest przepuszczany przez specjalny filtr, który oddziela jedynie składową 
cos(a) - a)(j)r, odpowiadającą składowej Mx magnetyzacji w ratującym układzie współ
rzędnych. Proces „mieszania” częstości sygnałów próbki i odniesienia wykonuje się 
w elemencie detektora, zwanym mikserem. Gdyby nakładane były jedynie kosinuso- 
idalnie modulowane sygnały, ostateczny FID byłby niepełny. Dlatego stosuje się także 
drugi mikser, w którym nakłada się sygnał próbki (coscut) oraz sygnał odniesienia, 
przesunięty w fazie o 90° (-sincooO- Z powstającego sygnału: 

COSfi) i (5.26)

odrzuca się następnie składową o wysokiej częstości. Ostatecznie sygnał wychodzący 
z filtra [sin(ti) - fi)0)/] odpowiada składowej My magnetyzacji w ratującym układzie 
współrzędnych. Sygnały cos(a) - a>a)t i sin(a> - fi)0)t są na ogół ponownie wzmacniane 
i przekazywane do przetwornika analogowo-cyfrowego.

Przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC) przetwarza sygnał analogowy na sygnał 
w zapisie binarnym, co uzyskiwane jest przez próbkowanie sygnałów w regularnych 
odstępach czasu. Sygnały cos(ct) - a>o)t i sin(a) - cuo)/ są próbkowane niezależnie 
i w konsekwencji stanowią część rzeczywistą i urojoną sygnału w domenie czasowej 
(FID). Ostatecznie FID w formie liczb binarnych jest zapisywany w komputerze, 
a następnie z użyciem algorytmu szybkiej transformacji Fouriera (ang. fast Fourier 
transform, FFT) przekształcany w widmo, czyli zależność intensywności sygnału od 
częstości promieniowania wzbudzającego.

Istotnym elementem stosowanych obecnie spektrometrów impulsowych jest rów
nież programator impulsów, który oprócz kontrolowania założonej sekwencji impul
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sów służy na ogół także do sterowania procesem zbierania danych. Programator impul
sów jest urządzeniem elektronicznym, umieszczonym w komputerze, choć zwykle od 
niego niezależnym. Sekwencję impulsów programuje się w komputerze, który następ
nie przekazuje ją do programatora impulsów, nadzorującego proces wykonania założo
nej sekwencji i zebrania FID.

5.3. Zagadnienia do opracowania

Zjawisko rezonansu jądrowego (kwantowanie spinu i jego składowych, rozszczepienie 
poziomów magnetycznych w polu zewnętrznym, energia rozszczepionych poziomów, 
warunek rezonansu, reguły wyboru spektroskopii NMR); precesja momentów magne
tycznych w zewnętrznym polu magnetycznym; różnice obsadzeń poziomów energe
tycznych w zewnętrznym polu magnetycznych, magnetyzacja; przesunięcie chemiczne 
(stała ekranowania, efekt para- i diamagnetyczny, efekt grup sąsiednich oraz rozpusz
czalnika, mechanizm kontaktowy Fermiego); sprzężenie spinowo-spinowe; relaksacja 
(relaksacja podłużna i poprzeczna, czas relaksacji T\ i Ti, zachowanie składowych 
magnetyzacji, szerokość sygnału rezonansowego); eksperyment rezonansowy (metoda 
fali ciągłej, metody impulsowe, impuls RF, FID, akumulacja widm, równania Blocha); 
pomiar czasu relaksacji T\ metodą zaniku inwersji oraz czasu Ty, spektroskopia 13C 
NMR (NOE, odsprzęganie spinów); aparatura do pomiaru widm NMR.

5.4. Opis ćwiczeń

Ćwiczenie 1. Wyznaczenie spinowo-sieciowego czasu relaksacji jąder 13C w n-he- 
ksanolu [7]

Cel ćwiczenia

Ideą ćwiczenia jest pomiar czasu relaksacji jąder l3C i analiza otrzymanych wartości 
w kontekście procesów dynamicznych, zachodzących w cząsteczce.

Spinowo-sieciowa relaksacja jąder 13C jest zdominowana przez interakcje dipolo- 
wo-dipolowe z sąsiadującymi protonami. Oddziaływanie to zależy od odległości mię
dzy oddziałującymi jądrami oraz kąta między wektorem łączącym jądra a polem ze
wnętrznym. Dla dwóch jąder o stałych magnetogirycznych /i i w odległości r od
działywanie dipolowe jest opisane równaniem:

d = ^h\Yi , (5-27)

w którym //o oznacza przenikalność dielektryczną próżni.

Stała szybkości relaksacji spinowo-sieciowej jest natomiast
A

Opis kwantowo-mechaniczny prowadzi do następującej zależności między czasem 
relaksacji spinowo-sieciowej 7\ atomów węgla l3C w łańcuchach alifatycznych 

proporcjonalna do —.
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a efektywnym czasem korelacji rc dla rotacji (ilościowa miara szybkości ruchów mo
lekularnych, dla rotacji jest to średni czas potrzebny do obrotu molekuły o kąt 360°):

(5-28)

w której N oznacza liczbę atomów wodoru, związanych z danym atomem węgla.

Powyższe równanie stosowalne jest jedynie, gdy wartość —jest znacznie większa 
Tc 

od częstości rezonansowych oddziałujących jąder ’H i 13C.
Porównanie obliczonych czasów korelacji Tc dla atomów węgla w cząsteczce po

zwala wyciągać wnioski na temat szybkości reorientacji oraz ruchów wewnętrznych 
poszczególnych grup w molekule. Należy dodać, iż ruchy wewnętrzne mają duży 
wpływ na wartości tq dla grup w łańcuchu alkilowym, tylko jeśli całkowita reorienta
cja molekuły jest zablokowana. Przypadek ten zachodzi dla n-heksanolu, który tworzy 
silne wiązania wodorowe.

Pomiar czasu relaksacji prowadzony jest metodą zaniku inwersji (patrz p. 5.1.8).

Aparatura

Wysokorozdzielczy spektrometr FT-NMR, przystosowany do eksperymentów wielo- 
impulsowych, ustawiony na pomiar jąder l3C.

Odczynniki

H-heksanol, CDCI3 zawierający TMS (standard wewnętrzny).

Wykonanie ćwiczenia

1. Próbkę do pomiaru otrzymuje się przez rozpuszczenie n-heksanolu w CDCI3 zawie
rającym TMS w stosunku objętościowym 70:30.

2. Otrzymanie widma l3C NMR n-heksanolu:
a) ustawienie sygnału locka na jądro 2D w CDC13,
b) odsprzęganie jąder'h NMR,
c) zebranie sygnału FID,
d) transformacja Fouriera.

W celu poprawy jakości widma można wykonać akumulację kilku FID. Czas między 
zebraniem kolejnego FID (Dl) należy tak dobrać, aby Dl + czas zebrania FID (D2) 
były dłuższe niż 5 Ti (min. 20 s).

3. Zastosowanie sekwencji impulsowej Dl - 180°x - r- 90°x - FID (D2):
a) dobranie czasu trwania impulsów 90°x i 180°x zgodnie z równaniem 0 =B\ytv,
b) zebranie widm 13C NMR dla dziesięciu kolejnych czasów opóźnień w zakresie

0,5-6 s, np. dla t = 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0 s,
c) integracja intensywności sygnałów 13C NMR.

Podczas powtarzaniu sekwencji Dl - 180°x - t- 90°x - FID (D2) bądź akumulacji FID 
należy stosować warunek Dl + D2> 5T\.
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Opracowanie wyników

1. Opisanie przeprowadzonych eksperymentów.
2. Analiza przesunięć chemicznych r3C NMR w widmie n-heksanolu, przypisanie 

sygnałów kolejnym atomom węgla w łańcuchu alifatycznych na podstawie wartości 
przesunięć chemicznych oraz szybkości relaksacji poszczególnych jąder.

3. Zebranie w tabeli zintegrowanych intensywności sygnałów węgli C1-C6 dla kolej
nych r.

4. Obliczenie wartości: ln (na podstawie zintegrowanych intensywności

sygnałów) dla atomów węgli C1-C6. Zebranie wyników w tabeli.

5. Wykreślenie zależności ln Mo-M
2M0 Łod г dla węgli C1-C6, obliczenie T\ z nachy

lenia otrzymanych prostych (-■^-).
■A

6. Obliczenie tq dla atomów C1-C6 według równania (5.28), w którym należy przy
jąć: h = 1,055-10-34 J-s, ус = 6.728 107 'ГЧ-1, Kt = 2,675 108 T'-s*1, = 4 л-10’7
J-s2-C’2-m_l,rcH= l,l-10’10m(l T= 1 J-s-C_1-m’2).

7. Analiza otrzymanych wyników tq w kontekście szybkości ruchów wewnętrznych 
grup atomów, zawierających atomy węgla C1-C6.

8. Analiza błędów.

Ćwiczenie 2. Badanie drugorzędowego efektu izotopowego oraz regioselektywno- 
ści ketoenolowej tautometyzacji butanolu [8]

Cel ćwiczenia

Podstawienie izotopowe często zmienia szybkość reakcji chemicznych. Ilościową mia
rą zmiany szybkości reakcji zachodzącej na skutek podstawienia izotopowego jest 
iloraz stałych szybkości reakcji przed podstawieniem (k%) i po podstawieniu (ky). Jeżeli 
wiązanie R-X zostaje rozerwane podczas etapu limitującego szybkość reakcji, wów
czas zastąpienie izotopu X izotopem Y powoduje na ogół znaczną zmianę szybkości 
reakcji, a efekt znany jest pod nazwą pierwszorzędowego efektu izotopowego. Zmiana 
szybkości reakcji może też nastąpić, gdy w czasie etapu limitującego wiązanie R-Xnie 
zostaje rozerwane, wpływ podstawienia izotopu X izotopem Y, zwany drugorzędowym 
efektem izotopowym, jest wtedy mniejszy. W przypadku deuterowania pierwszorzę- 

dowy efekt izotopowy wynosi na ogół 2-8, natomiast efekt drugorzędowy

k k-^-jedynie 0,75-1,50. Jeżeli w efekcie drugorzędowym vH->l, wówczas przyjmuje 
*D *D

się, iż hybrydyzacja atomu związanego do izotopu zmienia się z sp3 na sp2. W odwrot
nym przypadku (zmiana sp2 -> sp3) obserwowany jest efekt drugorzędowy ^-<1.

Wyznaczenie wartości efektu izotopowego pozwala tym samym na stwierdzenie, czy 
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wiązanie R-X jest rozrywane podczas etapu limitującego przebieg reakcji, niekiedy 
również na określenie kierunku zmian hybrydyzacji atomu R, zachodzącego podczas 
reakcji.

Badanie efektów izotopowych może zostać przeprowadzone z zastosowaniem 
spektroskopii NMR. Ideą ćwiczenia jest pomiar drugorzędowego efektu izotopowego 
podczas reakcji enolizacji butanonu. Reakcja butanonu z D2O katalizowana jest kwa
sem siarkowym(VI) i zachodzi zgodnie ze schematem 5.1.

SCHEMAT 5.1. Kinetyka katalizowanej kwasem siarkowym(VI) reakcji butanonu z D2O. Nie przed' 
stawiono produktów deuteracji obu grup alkilowych, gdyż podstawienie deuterem jednej z grup nie 

wpływa na reaktywność drugiej z grup.

Użycie spektroskopii *H NMR do monitorowania przebiegu reakcji pozwala na wy
znaczenie stałych szybkości reakcji k\, k2 oraz k2, a tym samym efektu izotopowego 
reakcji. Ze względu na fakt, iż na etapach limitujących przebieg reakcji (k\, k2) nie 
zachodzi rozerwanie wiązania C-H, mierzony efekt jest efektem drugorzędowym.

Miarą efektu jest iloraz -A. Iloraz stałych szybkości reakcji y1-pozwala natomiast 
*3 *2 

wyciągać wnioski dotyczące regioselektywności reakcji, czyli względnej reaktywności

grup biorących udział w reakcji. Jeżeli tl>1> oznacza to, iż grupa etylowa jest bar- «2
dziej reaktywna od metylowej, a enolizacja butanonu preferencyjnie zachodzi w kie
runku tworzenia but-2-en-2-olu (i deuterowanych pochodnych na węglu C(3)).

Na widmie ’H NMR butanonu obserwuje się trzy sygnały; tryplet przy ok. 0,6 ppm, 
pochodzący od protonów grupy C(4)H3, singlet przy ok. 1,8 ppm, będący wynikiem 
rezonansu protonów grupy C(1)H3, oraz kwartet przy ok. 2,2 ppm, odpowiadający 
protonom grupy C(3)H2- W miarę zachodzenia reakcji butanonu z D2O następuje 
zmniejszenie intensywności sygnałów protonów grup C(1)H3 oraz C(3)H2, związany 
z podstawianiem protonów tych grup atomami deuteru. Intensywność sygnału proto
nów grupy C(4)H3 nie ulega zmianie, stąd sygnał ten może być traktowany jak odno
śnik.

Mimo że całkowita intensywność sygnału protonów grupy C(4)H3 nie ulega zmia
nie, w miarę biegu reakcji następuje nakładanie się sygnałów protonów grupy C(4)H3- 
CH2 z sygnałami grup C(4)H3-CHD i C(4)H3-CD2, co spowodowane jest wymianą 
protonów sąsiadującej grupy etylowej na atomy deuteru. Linia trypletu, położona przy 
największej wartości przesunięcia chemicznego, jest jednak stosunkowo dobrze odse
parowana od pozostałych składowych sygnału. Pomiar intensywności tej składowej 
umożliwia wyznaczenie stałej k\.
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Zakładając, iż wszystkie reakcje zachodzą zgodnie z kinetyką pierwszego rzędu:

0
(5-29)

oraz

(5.30)
o

lny- = -2kt dla k\,

reakcji t i obliczając nachylenie otrzymanej prostej (_k dla ł2 i k3, -2k dla A?i). Czynnik 
2 w wyrażeniu (5.30) wynika z faktu, iż oba protony w grupie C(3)H2 mogą ulec wy
mianie na atomy deuteru.

Aparatura

Wysokorozdzielczy spektrometr FT-NMR, ustawiony na pomiar jąder ’H, termostat 
lub łaźnia wodna, termometr, stoper.

Odczynniki

Butanon, D2O, D2SO4.

Wykonanie ćwiczenia

1. Przygotowanie próbki:
a) rozpuszczenie 160 pl D2SO4 o stężeniu 18 moldm“3 w 3 cm3 D2O,
b) pobranie 1 ml powyższego roztworu i zmieszanie go z 6 pl butanolu,
c) pobranie powyższego roztworu do probówki NMR.

2. Otrzymanie widma *H NMR roztworu butanonu w D2O/D2SO4, integracja inten
sywności sygnałów 'H NMR.

3. Umieszczenie próbki w termostacie ustawionym na temperaturę 50 lub 60°C na 
5 min.

4. Umieszczenie próbki w spektrometrze, pomiar widma ’H NMR roztworu butanonu 
w D2O/D2SO4 po 5 min biegu reakcji, integracja intensywności sygnałów *H NMR.

5. Kroki 3 i 4 powtarza się do czasu, gdy czas prowadzenia reakcji wynosi 60 min.

Opracowanie wyników

1. Opisanie przeprowadzonego eksperymentu.
2. Zebranie w tabeli zintegrowanych intensywności sygnałów protonów grup C(1)H3, 

C(3)H2, C(4)H3 i składowej trypletu rezonansu protonów C(4)H3 dla kolejnych t.
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4. Wykreślenie zależności ln-^- od t dla protonów grup C(1)H3, C(3)H2 i składowej
•*o

trypletu sygnału protonów C(4)H3 oraz obliczenie stałych szybkości reakcji k\, k2 
i ki z nachylenia otrzymanych prostych.

5. Obliczenie wielkości drugorzędowego efektu izotopowego oraz regioselektywności 
przeprowadzonej reakcji.

6. Analiza otrzymanych wyników: oszacowanie otrzymanych wartości, omówienie 
czynników wpływających na regioselektywność procesu.

7. Analiza błędów.
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