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Reakcje probówkowe i mikroanalizy 
 

Cel ćwiczeń 

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z pracą na małą skalę i z prawidłowym 

wykonywaniem reakcji jakościowych oraz prowadzeniem obserwacji i wyciąganiem 

wniosków. Do ćwiczeń wybrane zostały reakcje służące do wykrywania niektórych grup 

funkcyjnych i rozróżniania związków w obrębie poszczególnych klas. Reakcje te 

wykorzystywane są w czasie analizy związku organicznego, a ich prawidłowe wykonanie 

ułatwia ustalenie charakteru związku.  

 

Uwagi ogólne 

Przed wykonaniem doświadczeń należy zapoznać się z instrukcjami oraz wypełnić 

wymagane części sprawozdań (rubryki oznaczone po prawej stronie ciemnym prostokątem). 

Wszystkie ćwiczenia wykonywać należy pod wyciągiem, pozostałości po reakcjach 

należy umieścić w pojemnikach na zlewki. Należy zachować szczególną ostrożność 

w przypadku stosowania stężonych kwasów i odczynników utleniających.  

Część reakcji wymaga zastosowania suchych, czystych probówek. W pozostałych 

przypadkach można stosować probówki czyste z resztkami wody. Pozostałości acetonu mogą 

wpływać na przebieg reakcji. 

W wielu przypadkach kolejność dodawania odczynników jest ważna! 

Wspomniane w instrukcji wstrząsanie probówki polega na „wstrząsaniu w 

płaszczyźnie poziomej” – trzymając probówkę w górnej części poruszamy zdecydowanie 

nadgarstkiem tak, aby zawartość probówki uległa zamieszaniu, a probówka nie 

przemieszczała się w pionie. Intensywność mieszania dostosowujemy do opisu i 

warunków. Zatkanie probówki palcem (nawet w rękawiczkach) nie jest bezpieczne.   

Podgrzewanie zawartości probówek w łaźni wodnej wymaga użycia drewnianych łap do 

probówek. Czas zanurzenia trzeba dostosować do temperatury wrzenia składników. Postęp 

reakcji należy kontrolować przez cały czas, wykonując regularnie obserwacje. Nie należy 

pozostawiać probówek w łaźni bez nadzoru. 

Każdy student wykonuje reakcje samodzielnie i przedstawia uzyskane wyniki 

prowadzącemu zajęcia. Wszystkie obserwacje powinny zostać zamieszczone w 

sprawozdaniu. Po przeprowadzeniu wskazanych reakcji dla znanych związków, student 

otrzymuje od prowadzącego próbkę nieznanego związku („mikroanalizę”) i wykorzystując 

opisane reakcje, uzyskuje informacje o właściwościach związku, pozwalające na odpowiedź 

na pytanie zawarte w instrukcji. Odpowiedź ma być uzasadniona obserwacjami i równaniami 

reakcji. 

(dalsze wskazówki będą na bieżąco umieszczane na tablicach informacyjnych) 
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Reakcje i mikroanalizy 

 

 

Węglowodory  

nasycone, nienasycone, aromatyczne 

 

 

W1. Utlenianie węglowodorów nadmanganianem potasu w środowisku 

kwaśnym (w temp. pokojowej) 

Po nalaniu do trzech probówek po ok. 1 ml 5% roztworu KMnO4, do każdej należy 

dodać 1 kroplę 10% roztworu H2SO4.  

Następnie:  

a) do pierwszej probówki dodajemy 1 ml heksanu,  

b) do drugiej 1 ml cykloheksenu, 1-heksenu lub 2-heksenu,  

c) do trzeciej – 1 ml toluenu.  

Zawartość probówek wstrząsamy (bez podgrzewania) i obserwujemy zachodzące zmiany. 

Obserwacje należy zapisać, a zachodzące reakcje przedstawić w postaci zbilansowanych 

równań reakcji. 

 

W2. Reakcje węglowodorów z wodą bromową  

Do trzech probówek nalewamy po ok. 2 ml wody bromowej.  

Następnie:  

a) do pierwszej probówki dodajemy 1 ml heksanu,  

b) do drugiej 1 ml cykloheksenu lub 2-heksenu,  

c) do trzeciej – 1 ml toluenu.  

Zawartość probówek wstrząsamy (bez podgrzewania) i obserwujemy zachodzące zmiany. 

Obserwacje należy zapisać, a zachodzące reakcje przedstawić w postaci zbilansowanych 

równań reakcji.  

Proszę wyjaśnić różnicę między procesem odbarwienia wody bromowej (brak 

zabarwienia w obu warstwach) i przeniesieniem zabarwienia z warstwy dolnej do górnej. 
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W3. Reakcje węglowodorów z kwasem azotowym(V) 

Do trzech suchych probówek wlewamy OSTROŻNIE po ok. 1 ml stężonego kwasu 

azotowego. Następnie: 

a) do pierwszej probówki dodajemy 1 ml heksanu,  

b) do drugiej 1 ml cykloheksenu, 1-heksenu lub 2-heksenu,  

c) do trzeciej – 1 ml toluenu.  

Zawartość probówek OSTROŻNIE wstrząsamy. Do probówek, w których nie widać 

oznak zachodzącej reakcji, należy ostrożnie dodać kilka kropli stężonego kwasu siarkowego. 

Obserwacje należy zapisać, a zachodzące reakcje przedstawić w postaci zbilansowanych 

równań reakcji. 

 

Mikroanaliza – węglowodory 

Proszę ustalić, czy otrzymany węglowodór jest nasycony, nienasycony lub 

aromatyczny. Decyzję należy uzasadnić wynikami obserwacji i równaniami reakcji. 

 

 

 

Alkohole 

ustalanie rzędowości 

 

AL1. Reakcja z dwuchromianem potasu w środowisku kwaśnym 

Do trzech probówek nalewamy po ok. 2 ml 10% roztworu K2Cr2O7 i dodajemy po 

3 krople stężonego H2SO4.  

Następnie: 

a) do pierwszej probówki dodajemy 1 ml 1-butanolu,  

b) do drugiej 1 ml 2-butanolu,  

c) do trzeciej – 1 ml alkoholu t-butylowego.  

Zawartość probówek wstrząsamy, a następnie ostrożnie ogrzewamy we wrzącej łaźni 

wodnej. Obserwacje należy zapisać, a zachodzące reakcje przedstawić w postaci 

zbilansowanych równań reakcji. 
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AL2. Ustalanie rzędowości alkoholi. Próba Lucasa. 

 W trzech probówkach umieszczamy po 1 ml alkoholi o różnej rzędowości. Do każdej 

probówki należy dodać ok. 8 ml odczynnika Lucasa (roztwór bezwodnego ZnCl2 w stężonym 

kwasie solnym). Istotne jest zachowanie proporcji. Zawartość probówek energicznie 

wstrząsamy, probówki umieszczamy w statywie i obserwujemy zachodzące zmiany przez 

ok. 10 minut. Obserwacje należy zapisać, a zachodzące reakcje przedstawić w postaci 

zbilansowanych równań reakcji. 

 

Mikroanaliza - alkohole 

  Proszę ustalić, jaka jest rzędowość otrzymanego alkoholu. Decyzję należy uzasadnić 

wynikami obserwacji i równaniami reakcji. 

 

 

 

Aldehydy i ketony 

 

AK1. Tworzenie oksymów. Reakcja z chlorowodorkiem hydroksyloaminy. 

Do trzech probówek nalewamy po ok. 3 ml przygotowanego obojętnego wodnego 

roztworu chlorowodorku hydroksyloaminy z dodatkiem błękitu bromotymolowego (roztwór 

niebieski).  

Następnie:  

a) do pierwszej probówki dodajemy 1 ml aldehydu octowego,  

b) do drugiej 1 ml 2-butanonu,  

c) do trzeciej – 1 ml aldehydu benzoesowego.  

Zawartość probówek wstrząsamy (bez podgrzewania) i obserwujemy zachodzące zmiany. 

Obserwacje należy zapisać, a zachodzące reakcje przedstawić w postaci zbilansowanych 

równań reakcji. 

 

AK2a. Próba Tollensa dla aldehydów i ketonów. 

Do trzech probówek nalewamy po ok. 3 ml przygotowanego odczynnika Tollensa.  

Następnie: 

a)  do pierwszej probówki dodajemy 1 ml formaliny,  

b) do drugiej 1 ml 2-butanonu,  

c) do trzeciej – 1 ml aldehydu benzoesowego.  
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Zawartość probówek raz lekko wstrząsamy (bez podgrzewania) i obserwujemy 

zachodzące zmiany, następnie ogrzewamy we wrzącej łaźni wodnej. Obserwacje należy 

zapisać, a zachodzące reakcje przedstawić w postaci zbilansowanych równań reakcji. 

Próbę dla aldehydu benzoesowego można powtórzyć, rozpuszczając najpierw 2-3 krople 

aldehydu w ok. 1 ml etanolu. Należy wtedy wykonać także próbę kontrolną dla etanolu. 

 

AK2b. Próba Tollensa dla cukrów 

Proszę powtórzyć próbę Tollensa dla glukozy, fruktozy i sacharozy, dodając do 

odczynnika niewielkie (50-100 mg) ilości substancji stałych. Zawartość probówek lekko 

wstrząsamy (bez podgrzewania) i obserwujemy zachodzące zmiany. Obserwacje należy 

zapisać, a zachodzące reakcje przedstawić w postaci zbilansowanych równań reakcji. 

 

AK3. Próba Fehlinga.  

W probówce należy zmieszać równe objętości odczynnika Fehlinga I i II. Uzyskany 

szafirowy roztwór dzielimy na cztery części. Następnie: 

a) Do pierwszej probówki dodajemy 1 ml formaliny,  

b) do drugiej 1 ml 2-butanonu,  

c) do trzeciej niewielką (50-100 mg) ilość glukozy,  

d) do czwartej – fruktozy.  

Zawartość probówek lekko wstrząsamy (bez podgrzewania) i obserwujemy 

zachodzące zmiany, następnie ogrzewamy we wrzącej łaźni wodnej. Obserwacje należy 

zapisać, a zachodzące reakcje przedstawić w postaci zbilansowanych równań reakcji 

 

Mikroanaliza – aldehydy i ketony 

 Proszę ustalić, czy otrzymany związek jest aldehydem czy ketonem. Decyzję należy 

uzasadnić wynikami obserwacji i równaniami reakcji. 
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Aminy i aminokwasy 

 

AM1. Wykrywanie odczynu zasadowego.  

Na zwilżony uniwersalny papierek wskaźnikowy (o dokładnej skali – proszę pytać 

prowadzącego) należy nanieść kroplę lub kilka kryształków badanej substancji. Jeżeli nie 

pojawi się zabarwienie, próbę należy powtórzyć, używając wstępnie zakwaszonego papierka 

wskaźnikowego (po zwilżeniu woda należy umieścić go w oparach nad kwasem solnym). 

Próbę należy wykonać dla trzech amin alifatycznych o różnej rzędowości  

(1-butyloamina, dietyloamina, trietyloamina), dla aniliny,  difenyloaminy i N,N-

dimetyloaniliny oraz dla kwasu aminooctowego i mocznika. Obserwacje należy zapisać, a 

zachodzące reakcje przedstawić w postaci zbilansowanych równań reakcji. 

 

AM2a. Reakcje amin z kwasem azotowym(III) – aminy alifatyczne; mocznik. 

Próbki amin alifatycznych (ok. 0,5 ml) (1-butyloamina, dietyloamina, trietyloamina) 

oraz kwasu aminooctowego i mocznika (50-100 mg) należy rozpuścić w 10% roztworze 

kwasu solnego. Uzyskane roztwory mają mieć odczyn kwaśny. Roztwory należy schłodzić, 

umieszczając je na 10 min w wodzie z dużą ilością lodu. Następnie do roztworów należy 

dodawać po kropli wodny 10% roztwór azotanu(III) sodu. 

Obserwacje należy zapisać, a zachodzące reakcje przedstawić w postaci zbilansowanych 

równań reakcji. 

 

AM2b. Reakcje amin z kwasem azotowym(III) – aminy aromatyczne  

Reakcje z zakwaszonym roztworem kwasu azotowego(III).  

Próbki amin aromatycznych (ok. 0,5 ml)  należy rozpuścić w 10% roztworze kwasu 

solnego. W razie potrzeby można dodać kilka kropli 80% kwasu octowego. Uzyskane 

roztwory mają mieć odczyn kwaśny. Roztwory należy schłodzić, umieszczając je na 10 min w 

wodzie z dużą ilością lodu. Następnie do roztworów należy dodawać po kropli wodny 10% 

roztwór azotanu(III) sodu.  

Należy starannie opisać zaobserwowane zjawiska. 

Do uzyskanych roztworów należy następnie dodawać kroplami roztwór 2-naftolu, 

rozpuszczonego w 10% roztworze NaOH i obserwować ewentualne zmiany zabarwienia. 

Zachodzące reakcje przedstawić w postaci zbilansowanych równań reakcji. 
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AM3. Reakcja ninhydrynowa.  

W czterech probówkach należy umieścić po ok. 1 ml 0,1% roztworu ninhydryny w 

mieszaninie woda-etanol (1:1). Następnie: 

a) do pierwszej probówki należy dodać dwie krople 80% kwasu octowego i kroplę 

pierwszorzędowej aminy alifatycznej,  

b) do drugiej -  dwie krople 80% kwasu octowego i kroplę aniliny,  

c) do trzeciej kilka kryształków kwasu aminooctowego,  

d) do czwartej – kilka kryształków mocznika. Probówki należy ogrzewać we wrzącej 

łaźni wodnej przez ok. 3 minuty. 

Należy starannie opisać przeprowadzone obserwacje oraz przedstawić równanie reakcji 

kwasu aminooctowego z ninhydryną. 

 

Mikroanaliza - aminy  

Proszę ustalić, czy otrzymana do badania amina jest alifatyczna czy aromatyczna, oraz 

jaka jest jej rzędowość. Jakie dodatkowe reakcje można wykorzystać w celu stwierdzenia 

obecności pierścienia aromatycznego w cząsteczce aminy? Decyzję należy uzasadnić 

wynikami obserwacji i równaniami reakcji. 

 


