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Skrócony opis:
Struktura wolnych rodników. Przegląd rodników centrowanych na węglu, tlenie, azocie, siarce. Laboratoryjne metody wytwarzania wolnych
rodników. Metody detekcji rodników. Stabilność i reaktywność rodników. Badanie mechanizmów reakcji rodnikowych metodami fizycznej
chemii organicznej, termodynamika, termochemia i kinetyka reakcji rodnikowych. Reakcje utleniania-redukcji przebiegające z udziałem
wolnych rodników. Kinetyczne efekty izotopowe. Reakcje w fazie gazowej i w fazie ciekłej. Solwatacja rodników i efekty
rozpuszczalnikowe.
Reakcje rozpadu, fragmentacji, cyklizacji, przegrupowania, rekombinacji. Wolne rodniki w syntezie organicznej.
Wolne rodniki w atmosferze. Toksykologia wolnych rodników: produkty wytwarzane w organizmie. Jony metali jako prekursory wolnych
rodników. Stres oksydacyjny. Choroby wywołane wolnymi rodnikami. Rodnikowa teoria starzenia się.
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Efekty kształcenia:
Po zakończeniu wykładu studenci wykażą się wiedzą z zakresu struktury i fizykochemii wolnych rodników, metod badań kinetyki procesów
rodnikowych, roli rodników w procesach chemicznych i biochemicznych. Słuchacze uzyskają specjalistyczną wiedzę będącą
wprowadzeniem do pracy naukowej w zakresie chemii wolnych rodników.
Metody i kryteria oceniania:
punktowany egzamin pisemny lub praca semestralna, ocena końcowa zależna od liczby punktów
Praktyki zawodowe:
nie dotyczy
Rodzaj przedmiotu
obowiązkowe
Tryb prowadzenia
w sali
Założenia (opisowo)
Po zakończeniu wykładu studenci wykażą się wiedzą z zakresu struktury i fizykochemii wolnych rodników, metod badań kinetyki
procesów rodnikowych, roli rodników w procesach chemicznych i biochemicznych. Słuchacze uzyskają specjalistyczną wiedzę będącą
wprowadzeniem do pracy naukowej w zakresie chemii wolnych rodników.
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