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Skrócony opis:
Poznanie nowoczesnych metod spektroskopii NMR oraz zakresu stosowania widm otrzymanych z obserwacji różnych jąder
magnetycznych w analizie chemicznej.
Opis:
Wykład dotyczy głównie zastosowania nowych rodzajów widm NMR w analizie chemicznej. Na wstępie omawiane są warunki konieczne
do przeprowadzenia dobrej rejestracji widma, dyskutowany jest wpływ relaksacji jądrowych i oddziaływań międzymolekularnych na jakość
otrzymanych wyników. Tradycyjne metody 1H i 13C NMR stosowane w analizie jakościowej związków organicznych przedstawione są w
bardziej nowoczesnej wersji tj. z wykorzystaniem widm korelacyjnych. Kolejnym punktem programu jest omówienie widm NMR
otrzymywanych z wykorzystaniem jąder 15N, 17O, 19F, 29Si, 31P i 33S. Dostarczają one wielu cennych informacji o strukturze związków
chemicznych i z tego powodu ich znaczenie w analizie chemicznej szybko rośnie. Zastosowanie impulsowych metod detekcji i
transformacji Fouriera w NMR znakomicie zwiększyło czułość metody, co pozwala na rejestrację widm (np. 15N, 17O lub 33S) bez
wzbogacenia izotopowego próbki. Nowe metody detekcji stworzyły niezwykłe możliwości badań molekularnych we wszystkich stanach
skupienia. Dane NMR są dostępne z obserwacji molekuł w fazie gazowej, w roztworach ciekłych kryształów oraz adsorbowanych na
powierzchniach ciał stałych. We wszystkich wymienionych przypadkach widma NMR pozwalają na identyfikację związków oraz na badania
ilościowe.
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Efekty kształcenia:
Student zna różne rodzaje multijądrowej spektroskopii NMR, zakres ich stosowalności i oczekiwaną dokładność analizy związków
chemicznych przy użyciu wybranej metody. Potrafi wybrać odpowiedni zestaw badanej próbki zawierający badany związek,
rozpuszczalnik i wzorzec przesunięć chemicznych do analizy. Zna podstawy podstawy widm korelacyjnych i potrafi wybrać odpowiednią
metodę widma dwuwymiarowego (2D) we własnym projekcie badań molekularnych.
Metody i kryteria oceniania:
Egzamin pisemny.
Praktyki zawodowe:
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Chemia fizyczna I (1200-1CHF1W4)
Założenia (opisowo)
Znajomość spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) na poziomie podstawowym z uwzględnieniem:
a) zjawiska jądrowego rezonansu magnetycznego,
b) magnetycznego ekranowania jąder i przesunięć chemicznych,
c) pośredniego sprzężenia spinowo-spinowego.
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