
Zastosowanie metod 
spektroskopowych w badaniu 

struktury związków organicznych

Większość metod spektroskopowych polega na wykorzystaniu 
zjawisk związanych z oddziaływaniem materii z promieniowaniem

elektromagnetycznym

dr Henryk Mastalarz



Proces badania struktury związków chemicznych 

UV-Vis IR

1H i 13C NMR
MS

Ustalanie struktury: NMR > MS > IR > UV-Vis Czułość metody: MS > UV-Vis > IR > 1H NMR > 13C NMR
dr Henryk Mastalarz



Zakres stosowanego promieniowania elektromagnetycznego:
Nadfioletowe 100-400 nm (100 000 - 25 000 cm-1) spektroskopia elektronowa, UV (Ultraviolet)

Widzialne 400-800nm (0,4-0,8 μm ) (25 000 - 12.500 cm -1) spektroskopia VIS (Visible)

Podczerwone 0,8-50 nm (12.500-200 cm-1), spektroskopia IR (InfraRed), oscylacyjno-rotacyjna

Mikrofalowe 50-300 nm (0,5-30 cm-1), spektroskopia MW rotacyjna (Microwave)

Radiowe (w polu magnetycznym!!!) spektroskopia spinowa EPR (0.03-100 cm), NMR(1cm-10 
m),   (Electron Paramagnetic Resonance, Nuclear Magnetic Resonance) 1H NMR, 13C NMR

Spektroskopia ABSORPCYJNA UV/Vis, IR , NMR 

jest to metoda badania struktury i właściwości substancji na podstawie analizy widma 
pochłoniętego przez nią promieniowania elektromagnetycznego

dr Henryk Mastalarz



Pochłonięte promieniowanie przenosi cząsteczkę z niższego poziomu 
energetycznego na wyższy poziom energetyczny:

ΔE = h

Pochłonięty zostaje JEDYNIE kwant promieniowania „pasujący” do różnicy 
poziomów energetycznych
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Energia elektronowa, oscylacyjna i rotacyjna cząsteczek
jest skwantowana (zmienia się skokowo)

Energia spinowa jąder atomów o niezerowych spinach
umieszczonych w polu magnetycznym również jest

skwantowana.

• Spektroskopia zawdzięcza swoje istnienie
skwantowaniu energii

• w związku z czym cząsteczka związku chemicznego może znajdować się na różnych tzw. poziomach 

energetycznych, różniących się „skokowo” między sobą energią. Pochłanianie kwantów 

promieniowania elektromagnetycznego o określonej częstości (długości fali) zachodzić może jedynie 

wtedy gdy odpowiada ona dokładnie różnicy energii między dwoma poziomami energetycznymi 

cząsteczki.
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Diagram poziomów energetycznych w cząsteczce

J3
J2
J1
J0

J- poziomy rotacyjne poszczególnych 
stanów elektronowo- oscylacyjnych

ν- poziomy oscylacyjne poszczególnych 
stanów elektronowych cząsteczki

E poziomy elektronowe cząsteczki
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Widma UV/VIS opisuje się określając widoczne na nich 
PASMA ABSORPCJI, a te definiuje się określając ich
maksima absorpcji

Ponadto przy omawianiu widm posługujemy się pojęciami:

Chromofor- grupa atomów odpowiedzialna za
określoną absorpcję elektronową
Auksochrom - grupa atomów przyłączonych
do chromoforu która wpływa na położenie pasma 
absorpcji i/lub na jego intensywność
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Struktura subtelna pasm absorpcji

W widmie wykonanym w fazie gazowej często 
zaobserwować można wyraźnie jego strukturę 
oscylacyjną (krzywa czarna)

Duża liczba podpoziomów oscylacyjno-rotacyjnych oraz małe
różnice energii między nimi  powodują zlewanie się wąskich 
pasm absorpcji w jedno szerokie pasmo absorpcyjne widoczne 
w widmie wykonanym w fazie ciekłej (krzywa czerwona)

Absorbancja

λ
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Przykładowe chromofory pochłaniające 
promieniowanie w zakresie UV 

Chromofor Przykład
λ

max

C=C Eten 162 nm

C≡C Etyn 173 nm

C=O Aceton
279 nm
188 nm

N=O Nitrometan 278 nm

C-X
X= Cl, Br

Bromek metylu 204 nm
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Zastosowanie elektronowych widm absorpcyjnych:
1. Dysponując tylko widmem UV nie można jednoznacznie zidentyfikować danego związku, ponieważ widma w zakresie 200-

800 nm informują nas tylko o rodzaju układu chromoforowego występującego w cząsteczce
2. Poszczególnym chromoforom można przyporządkować długość fali tylko dla prostych związków. W złożonych związkach 
pasma od chromoforów nakładają się między sobą a położenie ich maksimów zależy od wielu dodatkowych czynników np. 
obecności grup sąsiednich czy rodzaju rozpuszczalnika.
3. Można ustalić typ przejść elektronowych odpowiedzialnych za obecność danego pasma badając widma w rozpuszczalnikach 
o różnej polarności
4. Różnice w położeniu i natężeniu pasm absorpcyjnych różnych form cząsteczkowych są wykorzystywane do badania  
równowag jakie się ustalają między nimi w roztworach
5. Dobrze nadaje się do oznaczania stężenia  na podstawie prawa Lamberta Beera: I=I0 e-εcl

6. Służyć może  jako dodatkowa metoda identyfikacji na podstawie położenia λmax i  λmin badanej substancji
7. Często używana do oznaczania czystości badanych związków (leków)

ZALETY: łatwa do wykonania i precyzyjne metoda analityczna do ilościowego oznaczania substancji w różnych formach leku
- mała ilość próbki potrzebna do oznaczenia (10-6 g) i krótki czas analizy
- powszechność spektrofotometrów i detektorów UV, rutynowa metoda do wyznaczania fizyko-chemicznych właściwości
- niewielkie koszty aparatury
WADY: mała selektywność; wiele związków ma maksimum absorpcji przy tej samej długości fali , duże podobieństwo widm 

w tej samej grupie związków
- z powodu addytywności  absorpcji nie może być zastosowana do analizy mieszanin związków
- widoczny jest silny wpływ zanieczyszczeń na kształt widma
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Spektroskopia w podczerwieni (IR) wykazuje obecność  tylko tych 
grup funkcyjnych, które podczas oscylacji zmieniają MOMENT 
DIPOLOWY cząsteczki. Gdy zmienia się tylko jej polaryzowalność- spektroskopia RAMANA 

Obecność w cząsteczce danego ugrupowania wiąże się z obecnością w widmie IR 
charakterystycznych dla niego pasm absorpcyjnych. Im większa zmiana momentu 
dipolowego cząsteczki  podczas oscylacji tym bardziej intensywne jest 
odpowiadające mu  pasmo absorpcji. Ponadto natężenie pasma rośnie wraz ze 
wzrostem liczby grup funkcyjnych odpowiedzialnych za jego obecność w widmie.

Ponadto im większą energię ma wiązanie między oscylującymi atomami tym 
większa jest ich częstość oscylacji i tym większa jest liczba falowa odpowiedniego 
pasma absorpcji (filmik dla formaliny)
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Typowe widmo IR
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Parametry pasm absorpcji używane przy opisie widm IR:

-położenie (częstość w cm-1)

-natężenie (% T, gdzie T=I/ I0 x 100%)

-kształt (wąskie, szerokie)

-typ drgania (przeważnie δ lub ν) (filmik!!)

W widmie IR obserwuje się zasadniczo następujące pasma absorpcji: 

- wynikające z rozciągania wiązań – drgania rozciągające oznaczane ν
- zmiany kątów między wiązaniami – drgania deformacyjne oznaczane δ
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Obecność w cząsteczce danego ugrupowania atomów wiąże się z obecnością w 
widmie IR charakterystycznych dla niego pasm absorpcyjnych.

=C–H rozciągające 
=C-H 3100-3000 cm-1

C=C rozciągające 
C=C 1680-1640 cm-1

(w alkenach symetrycznych-
brak)

=C–H deformacyjne 
d=C-H 1000- 650 cm-1
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cząsteczka alkenu symetryczna

Brak pasma C=C

1680-1640 cm-1

d=C-H silne

dr Henryk Mastalarz



N–H rozciagające N-H
3400-3250 cm-1
I-rz. aminy: 2 pasma  
3400-3300 i 3330-3250 
cm-1 II-rz.  aminy: 
1pasmo 3350-3310 cm-1 

N–H deformacyjne    
dN-H (I-rz.) 1650-1580 
cm-1 

C–N rozciagające C-N

(alif.) 1250–1020 cm-1

N–H def. dN-H (I i II-
rz.) 910-665 cm-1
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W aminie III-rz.
brak pasm dN-H

W aminie III-rz.
brak pasm N-H

W aminie III-rz.
brak pasm N-H 

C–N 
rozciagające

C-N ( alif.) 
1250–1020 cm-1
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H–C=O rozciągające  C-H 

2830-2695 cm-1 

C=O rozciągające C=O :         
aldehydy alif. 1740-1720 cm-1 
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H–C=O rozciągające  

C-H 2830-2695 cm-1

C=O rozciągające 
C=O a,b nienasycone 
aldehydy 1710-1685 
cm-1
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L.P. Grupa funkcyjna Częstość [cm-1] Intensywność Kształt pasma

3000-2800 silne

1 CH3- ~ 1470 średnie

~ 1370 średnie

3000-2S00 silne

2 -CH2- ~ 1470 średnie

~ 720 słabe

~ 3350 silne bardzo szerokie

3 -OH ~ 1080 silne

~ 1040 silne

~ 650 średnie bardzo szerokie

3400-3200 średnie 2 pasma, szerokie

4 -NH2 ~ 1600 średnie szerokie

~ 830 średnie szerokie

3400-3200 słabe 1 pasmo

5 -NH- ~ 1120 silne

~ 720 średnie szerokie

6 >C=O ~ 1715 bardzo silne

~ 1740 bardzo silne

7 -O-C=O ~ 1240 silne

~ 1040 silne

3120-3000 silne„ średnie kilka pasm

Pierścień 2000-1700 słabe, b. słabe

8 benzenowy ~ 1600 średnie, słabe

~ 1500 zmienne

900-450 bardzo silne wąskie, ostre

9 -C≡N ~ 2000 silne wąskie, ostre

Tablice IR korelacji
spektralno-strukturalnych

zawierają 
charakterystyczne
częstości drgań w 
podczerwieni wybranych

grup funkcyjnych
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Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, NMR, Nuclear Magnetic Resonance

Spektroskopia NMR bada zmiany energetyczne stanów spinowych jąder atomów o spinie ≠ 0,

np. 
1
H, 

13
C, 

14
N, 

15
N, 

19
F, 

31
P, 

35
Cl

Model reprezentujący jądro 1H   oraz 13C 
kulka obdarzona masą i naładowana dodatnim ładunkiem elementarnym

wirująca wokół własnej osi (filmik) 

opisana przez wektor magnetycznego spinowego momentu pędu  – spin, którego 
spinowa liczba kwantowa wynosi dla tych jąder I = ½ 

Widmo NMR – zależność energii zaabsorbowanej przez próbkę w zależności od częstości 
promieniowania elektromagnetycznego przy ustalonym natężeniu zewnętrznego pola
magnetycznego (filmik) Energia zaadsorbowana przez jądra zostaje następnie rozproszona w 

postaci ciepła (tzw. relaksacja)
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Spektroskopia 1H NMR dostarcza informacji tylko o tych elementach 
strukturalnych cząsteczki, które zawierają atomy wodoru
Widmo

1
H NMR składa się z sygnałów pochodzących od protonów nierównocenych chemicznie

Liczba sygnałów widocznych w widmie 
1

H NMR  jest równa liczbie rodzajów atomów H w cząsteczce

Liczba rodzajów atomów H (protonów) w cząsteczce zależy od zmian gęstości otaczającej je chmury elektronowej, a więc od 
otoczenia chemicznego (sąsiedztwa) protonów

Parametry sygnału w widmie
1
H NMR

1. Położenie - zależy od gęstości elektronowej wokół protonu; określa v [Hz] przy której nastąpiło pochłanianie kwantu 
energii (rezonans

podaje się je w bezwymiarowych jednostkach przesunięcia chemicznego δ ppm wartość równą 0 δ ppm przyjmuje się dla 
wzorca tetrametylosilanu (TMS) 

typowy zakres wartości przesunięć chemicznych wynosi 13-0 δ ppm

Natężenie sygnału -pole powierzchni pod liniami sygnału, jest proporcjonalne do liczby protonów pochłaniających tę 
częstotliwość

Multipletowość - wynik sprzężenia z n sąsiadującymi protonami; multipletowość M= n+1

Stała sprzężenia - odległość między liniami w multiplecie mierzona w Hz, jest miarą wielkości oddziaływania pomiędzy 
sprzęgającymi się protonami; zwykle obserwuje się sprzężenia między atomami odległymi od siebie o max. 3 wiązania 
chemiczne !!!!! (tzw. reguła trzech wiązań)

dr Henryk Mastalarz
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Informacje możliwe do odczytania z widma 1H NMR

1. Określenie ilości grup nierównocennych protonów

2. Jakościowe określenie grup protonów- ( przesunięcie chemiczne wg tablic przesunięć 1H)

3. Względne ilościowe określenie liczby równocennych protonów w grupie ( tzw. integracja sygnału)

4. Wzajemne oddziaływanie poszczególnych grup protonów na siebie ( sprzężenie spinowo-spinowe)

32 1

Przesunięcie chemiczne sygnału

δ[𝑝𝑝𝑚] =
𝑝𝑜ł𝑜ż𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑠𝑦𝑔𝑛𝑎ł𝑢 [𝐻𝑧]

𝑐𝑧ę𝑠𝑡𝑜ść 𝑝𝑜𝑑𝑠𝑡. 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑢 [𝑀𝐻𝑧]
Stała sprzężenia J[Hz]

↔

0 (TMS)

ʃʃ ʃkrzywa integracyjna (całkowa)

Wartość liczbowa integracji
dr Henryk Mastalarz



gdzie n - liczba sąsiadujących protonów, sprzęgających się z tą samą 

stałą sprzężenia

n
multipletowość 

n +1
względna intensywność linii w 

multiplecie
nazwa multipletu

0 1 1 singlet

1 2 1:1 dublet

2 3 1:2:1 tryplet

3 4 1:3:3:1 kwartet

4 5 1: 4 : 6 : 6 : 4 : 1 kwintet

5 6 1: 5 : 10 : 10 : 5 : 1 sekstet

6 7 1: 6 :15 : 20 :15 : 6 :1 septet

7 8 1: 7 : 21: 35 : 35 : 21: 7 : 1 oktet

8 9 1: 8 : 28 : 56 : 70 : 56 : 28 :1 nonet

dr Henryk Mastalarz



Charakterystyczne obrazy

multipletów różnych 

fragmentów strukturalnych

najczęściej  występujących w 

cząsteczkach związków

organicznych

dr Henryk Mastalarz



Fragment strukturalny
Przesunięcie 

chemiczne ppm

Intensywność sygnału 
proporcjonalna do liczby 

protonów, H

CH3-C-C ~ 0.9 3

CH3-C-Br ~ 1.6 3

CH3-C-CO-R ~ 1.0 3

CH3-C-CO-pierścień arom. ~ 1.2 3

CH3-C-O-CO-R ~ 1.2 3

CH3-C-O- CO-pierścień arom. ~ 1.6 3

CH3-CO-R, CH3-CO-O-R ~ 2.1 3

-CH2-C-Br ~ 1.9 2

-CH2-C-C=N ~ 1.7 2

-CH2-Br 3.3- 4.5 2

-CH2-C=N ~ 2.3 2

-CH2-CO-R ~ 2.4 2

-CH2- CO-pierścień arom. ~ 3.0 2

- CH2O-CO-R ~ 4.1 2

-CH2-O-CO-pierścień arom. ~ 4.3 2

-CH(Br)2 ~ 5.7 1

Protony pierścienia aromatycznego ~ 7
zależy od rodzaju pierścienia i 
sposobu podstawienia

1H NMR -Tablica korelacji spektralno-
strukturalnych

Wartości przesunięć chemicznych 
wybranych fragmentów strukturalnych
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Częstą przyczyną trudności w interpretacji widma 1H NMR jest tzw. „efekt II-rzędu” czyli sytuacja gdy 
∆/J<10. Im większa częstość podstawowa aparatu tym czytelniejsze widmo
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INFORMACJE z widma 13C NMR:

1. Ilość grup nierównocennych
grup atomów C w cząsteczce

2. Cechy strukturalne atomów C 
obecnych w cząsteczce (tablice 
przesunięć chemicznych 13C)

3) Rzędowość atomu C (efekt 
Overhausera)

Tylko 1.1% naturalnego C stanowi
izotop 13C
długotrwały pomiar (kilka-kilkanaście
godzin, duże stężenie, usuwanie
sprzężeń C-H, integracja nie ma sensu
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Jest to odmienny rodzaj spektroskopii tzw. spektroskopia korpuskularna.
Pomiar natężenia prądu jonowego odpowiadającego poszczególnym jonom 
dodatnim lub ujemnym (widmo MS)

Otrzymywanie widma ESI MS:
- rozpylenie badanego związku połączone z jego jonizacją (ElectroSpray
Ionisation) dodatnią lub ujemną

- częściowy rozpad cząsteczek na naładowane fragmenty (jony)
- przyspieszanie uzyskanych jonów w polu elektrycznym
-rozdzielenie strumienia jonów wg stosunku ich masy do ładunku, m/e

SPEKTROMETRIA MAS (Mass Spectrometry - MS)
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IDEOWY SCHEMAT METODY ESI

Może być stosowana w trybie analizy kationów bądź anionów. Jony tworzą się  przez przeniesienie ładunku: (M+H)+, 
(M+Na)+, (M+NH4)+, [M-H]-, [M-nH]n-, [M+Cl]-
Duże prawdopodobieństwo powstawania dimerów/trimerów
Najczęściej tylko nieznaczna fragmentacja (rozpad cząsteczki) lub jej brak, rejestruje głównie się pik molekularny
Szczególnie dobrze nadaje się do cząsteczek polarnych oraz zawierających heteroatomy
Stosowana w analizach  średnich i dużych cząsteczek, nawet ponad 200,000 u, niestety często występuje problem z jonami 
wielokrotnie naładowanymi
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Jonizacja w elektrospreju (ESI)
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Typowe widmo MS otrzymane metodą ESI

Biocząsteczki wykazują często obecność jonów wielokrotnie 
sprotonowanych: [M+H]+, [M+2H]2+ , [M+3H]3+ etc.
Cząsteczki, które zawierają atomy wieloizotopowe (np. Cl, Br, 
Pt) , widoczne są na widmie masowym w postaci tzw. 
klastrów jonów, w których każdy pik  reprezentuje określony 
skład izotopowy. Podobnie ma się sprawa w przypadku 
dużych cząsteczek organicznych.

dr Henryk Mastalarz



Schemat ideowy spektrometru mas z jonizacją EI

Schemat jonizacji: M + e-→ M+ + 2e-

Metoda stabilna i czuła, dobrze nadaje się do analizy ilościowej 
Źle się sprawdza w przypadku związków nielotnych
Regułą jest fragmentacja cząsteczki badanego związku, pik molekularny jest niski albo nieobecny
Nadaje się do analizy cząsteczek małych i średnich, max 1000u
Często stosowana w metodzie analitycznej Gas Chromatograpy- Mass Spectoscopy (GC-MS)
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Typowe widmo MS otrzymane metodą EI

Fragmentacja często pomaga w 
ustaleniu struktury badanego 
związku, niestety zastosowanie 
spektroskopii MS w ustalaniu 
struktury związków organicznych 
to obszerna  gałąź wiedzy i nie 
będziemy się tym problemem  
zajmować w ramach 
podstawowego kursu chemii 
organicznej

dr Henryk Mastalarz


