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Równocenność Chemiczna 
 

Jądra równocenne chemicznie 

 

Protony Ha, Hb, Hc są w takim samym otoczeniu chemicznym 

Protony Ha,- Hf są w takim samym otoczeniu chemicznym 

 

Proton Hi ma inne otoczenie chemiczne (inne przesunięcie) 



Sprzężenie spinowo-spinowe 

Istota zjawiska 

Odziaływanie kontaktowe Fermiego pomiędzy spinami jader i otaczających ich elektronów 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_contact_interaction 

JAB= 6 Hz 
JAB= 6 Hz 

HA 
HB 



Sprzężenie spinowo-spinowe 

Istota zjawiska 

Odziaływanie kontaktowe Fermiego pomiędzy spinami jader i otaczających ich elektronów 

 

3JAB= 6 Hz 
3JAB= 6 Hz 

HA 
HB Układ spinowy – zespół jąder między,  

którymi występuje sprzężenie spinowo-spinowe)  

 

Stała sprzężenia odległość w Hz (ppm) 

między  liniami multipletu 
Przez ile wiązań 



Sprzężenie spinowo-spinowe 

Ilość linii w multiplecie 

Skąd się biorą linie w multiplecie? 
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Dlaczego metyl CH3 daje tryplet? 

Dlaczego metylen CH2 daje kwartet 



Sprzężenie spinowo-spinowe 

Ilość linii w multiplecie 

Jak daleko działa sprzężenie spinowo-spinowe 
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Krotność multipletu dla układów protonowych można 

obliczyć ze wzoru (n+1), gdzie n jest liczbą 

równocennych protonów przy sąsiednim węglu. 

 

Protony grupy CH3 mają 2 sąsiadów w grupie CH2, czyli 

krotność multipletu metylowego wyniesie 3,  

 

natomiast grupa CH2 ma 3 sąsiadów (CH3), czyli jej 

sygnał zostanie rozszczepiony 4 części. 

Rodzaje sprzężeń 

przez 2 wiązania – 2J stała sprzężenia geminalnego 

przez 3 wiązania – 3J stała sprzężenia vicynalnego 

przez 4, 5 wiązań – 4J, 5J stałe sprzężeń dalekiego 

zasięgu  

 



Sprzężenie spinowo-spinowe 

Rysowanie „drzewek” i liczenie stałych sprzężenia 



Sprzężenie spinowo-spinowe 

Rysowanie „drzewek” i liczenie stałych sprzężenia 

Ten spektrometr pracuje z ʋ = 600 MHz 



Sprzężenie spinowo-spinowe 

Intensywność linii w multiplecie,  trójkąt Pascala 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3jk%C4%85t_Pascala 

Liczba jąder w sąsiedztwie „n”         intensywność linii 

singlet   n=0 

dublet   n=1 

tryplet    n=2 

kwartet  n=3 

kwintet  n=4 



Sprzężenie spinowo-spinowe 

Układy spinowe, przykłady 



Sprzężenie spinowo-spinowe 

Przykładowe widmo               Octan etylu 



Sprzężenie spinowo-spinowe 

Widma pierwszego rzędu Δν/J >20  

Widma wyższych rzędów Δν/J <6 

W widmach pierwszego rzędu: 

-odległość między liniami odpowiada stałej sprzężenia J w [Hz] 

-natężenie linii w multiplecie odpowiada trójkątowi Pascala 

-ilość linii wynika z reguły n+1  

 

W widmach wyższego rzędu: 
-silny efekt dachowy (gdy Δν/J >5) (przypadek łagodny) 
-odległość między liniami nie odpowiada stałej sprzężenia J w [Hz] 

-natężenie linii w multiplecie nie odpowiada trójkątowi Pascala  

-pojawiają się dodatkowe linie odpowiadające przejściom kombinacyjnym 

 

Widmo wyższego rzędu 



Widma pierwszego rzędu Δν/J >20  
Widma wyższych rzędów Δν/J <6 

Co się dzieje z dwoma dubletami gdy Δν/J spada 

Metody spektroskopowe 

W Zieliński, A. Rajca 

WNT 1995, p144 



Widma pierwszego rzędu Δν/J >20  
Widma wyższych rzędów Δν/J <6 

Co się dzieje z dubletem i trypletem gdy Δν/J spada 

Metody spektroskopowe 

W Zieliński, A. Rajca 

WNT 1995, p144 



Równocenność Chemiczna 
Równocenność Magnetyczna 

Jądra równocenne magnetycznie 

 

Każdy z protonów Ha,- Hf sprzęga się z protonem  Hi z taką samą stała sprzężenia 

 

Protony Ha,- Hf są równocenne magnetycznie 

Jeżeli protony są równocenne magnetycznie to muszą być równocenne chemicznie 

 

Jeżeli protony są równocenne chemicznie to nie znaczy że są równocenne 

magnetycznie 

 



Równocenność Chemiczna 
Równocenność Magnetyczna 

Jądra nierównocenne magnetycznie 

 

o-dichlorobenzen protony Ha- Hd   oraz Hb- Hc nie są równocenne magnetycznie 

Mimo że są równocenne chemicznie 

bromobenzen protony Ha- He   oraz Hb- Hd nie są równocenne magnetycznie 

Mimo że są równocenne chemicznie 

Gdy Δν/J >10 używamy liter oddalonych w alfabecie 



Topowość Protonów  - kryterium podstawienia 

Homotopowe 

Podstawienie protonu Ha lub Hb prowadzi do otrzymania tego samego związku 

Protony homotopowe mają identyczne przesunięcie chemiczne  



Topowość Protonów - kryterium podstawienia 

Enancjotopowe 

Podstawienie protonu Ha lub Hb prowadzi do otrzymania enancjomerów 

Protony enancjotopowe  

mają różne przesunięcie chemiczne w rozpuszczalniku chiralnym  



Topowość Protonów - kryterium podstawienia 

Diasterotopowe 

Podstawienie protonu Ha lub Hb prowadzi do otrzymania diastereoizomerów 

Protony diastereotopowe  mają różne przesunięcie chemiczne 



Protony na heteroatomach 

Często nie obserwujemy w przypadku protonów OH czy NH odpowiednich multipletów 

Przyczyną jest:       Wymiana protonów ze środowiskiem 

Powolna wymiana  

 

 

 

Średnia wymiana 

 

 

 

Szybka wymiana 

Drugą przyczyną jest występowanie momentu kwadrupolowego jądra  

połączonego z protonem 14N-H 

Rozcieńczona próbka, niska temp. 

Brak wody,  

widmo w  DMSO-d6, aceton-d6 

 

 

 

 

 

Duże stężenie, wysoka temp,  

obecność wody 



Protony na heteroatomach 

Tworzenie wiązań wodorowych – wpływ na przesunięcie chemiczne 

Zależność od temperatury, stężenia i polarności rozpuszczalnika 

Silne wiązanie wodorowe odsłania proton powoduje przesunięcie do wyższych δ 

Sprzyja temu: duże stężenie, niska temperatura, polarny rozpuszczalnik DMSO-d6 

Protony OH alkoholi:  

δ = 0,5- 6ppm 

 

Protony OH fenoli 

δ = 4- 8ppm, (nawet do 16 gdy wiązanie wodorowe wewnątrzcząsteczkowe) 

 

Protony OH kwasów karboksylowych 

δ = 10-16ppm, 

 

Protony NH amin alifatycznych δ = 0,5- 4ppm, aromatycznych δ = 3- 5ppm, 

Protony NH amidów δ = 5- 10ppm 

 

Protony tioli δ = 0,9-3,6ppm  

 



Rodzaje sprzężeń 

2J geminalna  3J vicynalna  4J  5J dalekiego zasięgu 



2J geminalna  stała sprzężenia 

Czynniki wpływające: hybrydyzacja atomu węgla 

    wielkość pierścienia, sąsiedztwo wiązań wielokrotnych 



3J wicynalna  stała sprzężenia 

Czynniki wpływające: kąt dwuścienny między wiązaniami C-H 

     elektroujemność podstawników (elektorujeme zmniejszają J)  

 



3J wicynalna stała sprzężenia 

Czynnik wpływający: kąt dwuścienny między wiązaniami C-H 

 

 



3J wicynalna stała sprzężenia 

Czynnik wpływający: kąt dwuścienny między wiązaniami C-H 

 

 

x A

M

JAX=6-12Hz (10Hz)

JXM=12-18Hz (17Hz)



3J wicynalna stała sprzężenia 

Przykład: rozróżnienie anomerów glukozy 

 

 



Procesy dynamiczne w cząsteczce 

Inwersja pierścienia cykloheksanu-d11 

NMR Study of Rotational Barriers and Conformational Preferences. d11‐Cyclohexane 

J. Chem. Phys., 41, 7, 2041, 1964 

a) -89oC;, b) -68oC, c) -63oC 

d) -60oC, e) -57oC, f) -49oC 
 

Deuter naświetlono dodatkową częstotliwością 




