
Ćwiczenia laboratoryjne z Chemii Bioorganicznej     Chemia medyczna 

 Ugrupowanie acetalowe jako grupa osłonowa w chemii cukrów  

Materiały: 
 - monocukry (glukoza, mannoza, fruktoza, inne) 
- chlorek żelaza(III)  
- aceton - węglan potasu 
 - chlorek metylenu  
- kwas siarkowy(VI)  
- wzorce pochodnych cukrowych 

Sprzęt laboratoryjny:  
- kolba okrągłodenna o pojemności 100 ml  
- mieszadło magnetyczne z grzaniem  
- krystalnica 
 - chłodnica zwrotna  
- rozdzielacz 50-100 ml 
- zlewki szklane - drobne szkło laboratoryjne 

 

1. Prowadzący decyduje jaką syntezę wykonują studenci  

2. Po nastawieniu reakcji studenci piszą kolokwium, które jest częścią oceny z zajęć (10 pkt.)  

3. Przynajmniej dwie pary wykonują to samo ćwiczenie. Studenci, którzy otrzymają produkt z lepszą 

wydajnością i czystością otrzymują dodatkowe 2 pkt wliczające się do oceny  

Procedury syntetyczne: 

1. Tworzenie pochodnych acetalowych z wykorzystaniem chlorku żelaza(III) jako katalizatora 

Próbkę otrzymanego od prowadzącego cukru 2g oraz 200 mg bezwodnego FeCl3 umieszczamy w kolbie 

okrągłodennej na mieszadle magnetycznym z łaźnią wodną (krystalnica) i rozpuszczamy w 30 ml 

acetonu. Otrzymujemy zawiesinę lub klarowny żółty roztwór, który ogrzewamy mieszając pod 

chłodnicą zwrotną przez godzinę lub do całkowitego rozpuszczenia osadu. W międzyczasie 

przygotowujemy 10% roztwór K2CO3 w wodzie destylowanej. Chłodzimy mieszaninę reakcyjną 

zmieniając łaźnię wodną na łaźnię lodową. Następnie dodajemy roztwór węglanu potasu do odczynu 

pH lekko zasadowego. Odparowujemy nadmiar acetonu na wyparce. Chłodzimy otrzymaną zawiesinę, 

którą następnie ekstrahujemy za pomocą dwóch porcji chloroformu (30 ml 15 ml). Połączone ekstrakty 

organiczne suszymy przez 10 min nad bezwodnym siarczanem magnezu. Następnie odsączamy środek 

suszący, a przesącz odparowujemy do sucha na wyparce otrzymując białe ciało stałe lub olej 

(w zależności od wyjściowego cukru). Otrzymany produkt rozpuszczamy w minimalnej ilości eteru 

dietylowego, a następnie dodajemy nadmiar heksanu bądź eteru naftowego. Jeżeli produkt nie strąca 

się po dodaniu heksanu, prowadzimy krystalizację chłodząc kolbę w łaźni lodowej i pocierając ścianki 

bagietką. Produkt odsączamy na lejku Buchnera (lub Schotta), przemywamy heksanem i suszymy. 

Następnie oznaczamy temperaturę topnienia, a czystość uzyskanego produktu dodatkowo oceniamy 

na podstawie TLC. 

2. Tworzenie pochodnych acetalowych z wykorzystaniem kwasu siarkowego(VI) jako katalizatora 

 

Próbkę cukru (2g) umieszczamy w kolbie płaskodennej o pojemności 100 ml chłodzonej lodem z NaCl, 

dodajemy 60 ml aceton. Następnie mieszając na mieszadle magnetycznym, bardzo powoli  wkraplamy 

(ok. 6-7min) 2 ml stężonego kwasu siarkowego (VI). Następnie reakcję prowadzimy w temperaturze 

pokojowej na mieszadle magnetycznym. Reakcję prowadzimy przez 1h lub do momentu uzyskania 

klarownego roztworu. W międzyczasie przygotowujemy 5M roztwór NaOH. Reakcję przerywamy przez 

ochłodzenie lodem  i neutralizację kwasu za pomocą roztworu NaOH, który dodajemy porcjami do pH 

lekko zasadowego. Następnie odparowujemy nadmiar acetonu na wyparce. Izolacja produktu 

i oczyszczanie przebiega jak w przypadku procedury 1.  



 

 

3. TLC  

Próbkę oraz wzorzec wyjściowego cukru rozwinąć w jednym z dwóch układów: 

1) Eter naftowy / octan etylu 4/1 (v/v) 

2) Eter dietylowy / eter naftowy 1/1 (v/v) 

Wizualizację plamek analitów przeprowadzić za pomocą: 

1) 1 mL  H2SO4(st.) / 0.5 mL anizaldehydu / 50 mL kwasu octowego  

2) 1.5 g α-naftolu w 50 mL etanolu / 6.5 mL H2SO4 / 4 mL wody 

Po spryskaniu płytki ogrzewać nad płaszczem grzejnym w celu wizualizacji analitów. 

 

4. Temperatury topnienia pochodnych cukrów 

Substrat Możliwe produkty 
Glukoza (mp = 146°C) 
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α-D-glukopiranoza 

1,2:5,6-bis-O-(1-methylethylidene)-α-D-glucofuranose  
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Mannoza (mp = 132-140°C) 
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α-D-mannopiranoza 

2,3:5,6-bis-O-(1-methylethylidene)-α-D-mannofuranose (mp = 123-

124°C) 
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Fruktoza (mp = 103-104°C) 
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α-D-fruktofuranoza 

1,2:4,5-bis-O-(1-

methylethylidene)-β-D-

Fructopyranose (mp = 116-117°C) 
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2,3:4,5-bis-O-(1-

methylethylidene)-β-D-

fructopyranose (mp = 119°C) 

O

O
H

H

O

H

O H

O

H

OH

CH3CH3

CH3

CH3  
Tabela 1. Temperatury topnienia cukrów i ich pochodnych 



 

Cukier Anizaldehyd Naftol 

D-digitoza Niebieski - 

L-ramnoza Zielony Zielony 

D-ryboza Niebieski - 

D-ksyloza Szary Jasno niebieski 

L-arabinoza Żółto-zielony Niebiesko-zielony 

L-sorboza Fioletowy Czerwony 

D-fruktoza Fioletowy Czerwono-czarny 

D-mannoza Zielony Jasno niebieski 

D-glukoza Jasno niebieski Niebiesko-fioletowy 

D-galaktoza Szaro-zielony Niebiesko-fioletowy 

Sacharoza fioletowy Czerwony 

Maltoza fioletowy - 

Laktoza Zielonkawy Czerwono-fioletowy 

Kwas D-glukuronowy - Niebieski 

Kwas D-galakturonowy - Niebieski 

Tabela 2. Kolorymetryczna identyfikacja cukrów na cienkiej warstwie (źródło: Thin-Layer 

Chromatography. A Laboratory Handbook – E. Stahl, 1969, Springer-Verlag Berlin) 

 

5. Sprawozdanie powinno zawierać:  

- szczegółowy opis eksperymentu: rysunek aparatury, opis przeprowadzonych czynności, obserwacje 

(zmiany barwy, jednorodność/niejednorodność mieszaniny reakcyjnej, itp., itd.), sposób izolacji 

produktu, wynik pomiarów temperatur topnienia i identyfikacja produktu przez porównanie z danymi 

literaturowymi, określenie czystości na podstawie TLC (układ chromatograficzny podany przez 

prowadzącego na zajęciach) 

- mechanizm reakcji  

- rysunek otrzymanego związku w projekcji Hawortha  

- obliczoną wydajność teoretyczną i rzeczywistą 


