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Dwiczenia mają za zadanie przybliżyd reakcje chemii organicznej istotne w kontekście biochemicznych 

przemian oraz właściwości istotnych biologicznie grup związków. „Na rozgrzewkę” wykonuje się 

syntezę luminolu, co jest atrakcyjnym nawiązaniem do chemii organicznej przydatnej w chemii 

sądowej i kryminalistyce. 

Dwiczenia wykonywane są w parach lub trójkach. Należy wykonywad dokładne notatki i zaliczyd 

dwiczenie przedstawiając sprawozdanie (jedno na parę/grupę) zawierające wprowadzenie, dokładny, 

chronologiczny opis wykonania eksperymentów i obserwacje (zmiany barwy, efekty energetyczne, 

zmętnienia, zapachy, itd.)oraz dyskusję wyników zawierającą równania zachodzących reakcji, analizę 

danych pomiarowych, korelację reaktywności ze strukturą cząsteczek, itp.  

Na ostatnich zajęciach każdy zespół prezentuje wybrane dwiczenie przed całą grupą (wstęp 

teoretyczny, przeprowadzenie dwiczenia, wyniki i ich analiza, mechanizmy zachodzących przemian 

itp., zgodnie z zaleceniami prowadzącego). 

PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘD 
Przed przystąpieniem do dwiczenia student powinien zapoznad się z materiałami źródłowymi 
dotyczącymi tematu i podstaw teoretycznych doświadczenia (specyficznej reaktywności, struktury 
wykorzystywanych związków, itd.), z niniejszą instrukcjąoraz sposobem wykonania dwiczenia, 
przeliczyd wszystkie ilości substancji potrzebnych do przygotowania r-rów potrzebnych w 
doświadczeniu, itp.  
Powinien również zapoznad się z podstawami teoretycznymi technik laboratoryjnych 
wykorzystywanych dwiczeniu oraz z zagrożeniamimogącymi wystąpid podczas ich wykonywania. 
Ponadto powinien znad i przestrzegad ogólne zasady BHP. Powinien znad i wiedzied jakzapobiegad 
zagrożeniom wynikającym z pracy z odczynnikami chemicznymi oraz aparaturąwykorzystywaną w 
dwiczeniu. 
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Ćwiczenie I1 

1. Synteza luminolu i wykrywanie „śladów krwi” 

1A. Bezwodnik nitroftalowy. 

Do mieszaniny bezwodnika ftalowego (1,75 g, 11,8 mmol) i 65% r-ru HNO3 (1,75 ml, ok 26 

mmol) dodaje się kroplami kwasu siarkowego(VI) (1,75 ml, ok. 32 mmol) energicznie 

mieszając, po czym ogrzewa się mieszaninę na wrzącej łaźni wodnej przez 3 godziny. 

Następnie chłodzi się i wylewa na 10 g pokruszonego lodu. Zimną mieszaninę sączy się na 

lejku ze spiekiem, odciska i przemywa kilkoma małymi porcjami lodowatej wody. Produkt 

nadaje się do dalszej syntezy. 

1B. Hydrazyd kwasu nitroftalowego. 

Montuje się małą aparaturę do destylacji prostej. W kolbie destylacyjnej umieszcza się 1 g 

bezwodnika kwasu 3-nitroftalowego i 2 ml 8% r-ru hydrazyny, po czym mieszaninę ogrzewa 

się łagodnie na łaźni do rozpuszczenia osadu. Następnie dodaje się 10 ml glikolu 

etylenowego przez nasadkę destylacyjną i ogrzewa do energicznego wrzenia, prowadząc 

destylację aż do osiągnięcia temperatury wrzenia glikolu (co oznacza, że cała woda 

kondensacyjna została już usunięta). Mieszaninę chłodzi się do ok 100 °C i dodaje się, 

mieszając, 15 ml wrzątku i pozostawia się kolbę w lodzie do krystalizacji. Otrzymany żółtawy 

osad odsącza się pod zmniejszonym ciśnieniem (lub odwirowuje) i przemywa wodą. Do 

kolejnego etapu można użyd związek bez suszenia. 

1C. Hydrazyd kwasu aminoftalowego(luminol/izoluminol). 

Wilgotny nitrozwiązek rozpuszcza się w 5 ml 10% r-ru NaOH i ogrzewa pod chłodnicą 

zwrotną razem z 3 g hydrosulfitu (ditioninu) sodu Na2S2O4. Postęp reakcji widad po 

odbarwianiu się r-ru. Po 5-10 min. kooczy się ogrzewanie i ochłodzoną mieszaninę zakwasza 

się 2-3 ml lodowatego kwasu octowego (do pH ok. 6-7) i pozostawia do krystalizacji w lodzie. 

Jasnożółty osad produktu sączy się pod zmniejszonym ciśnieniem (lub odwirowuje) i 

przemywa niewielkimi ilościami lodowatej wody oraz pozostawia się do wyschnięcia. 

1D. Luminescencja. 

A) Do kolby stożkowej o pojemności 750 ml dodad 50 g KOH i wlad 20 ml DMSO, a następnie 

dodad 10 mg luminolu. Zawartośd intensywnie wstrząsad. Po chwili następuje świecenie. By 

obserwowad transfer energii do fluorescencyjnego barwnika, rozpuścid 2 kryształy wskaźnika 

w 0,25 ml wody, dodad do kolby z r-rem luminolu i wstrząsad intensywnie. Obserwowad 

intensywnośd i barwę wytwarzanego światła: bez barwnika –białoniebieskie; 2,6-

Dichlorofenoloindofenol– niebieskie; 9-Aminoakrydyna – zielononiebieskie;eozyna – 

łososiowe; fluoresceina – żółtozielone; rodamina B – zielone; fenoloftaleina – fioletowe. 

B) Do zimnego r-ru 20 mg luminolu w 100 ml 1% r-ru NaOH dodad 10 ml 3% r-ru H2O2. R-r 

umieścid w cylindrze, na którego szczycie dodawad powoli minimalne porcje drobno 

roztartego K3[Fe(CN)6]. 

 

                                                           
1 Synteza pochodzi z instrukcji przygotowanej przez dra hab. Mirosława Sorokę. Eksperymenty luminescencyjne zostały zaczerpnięte z 
podręcznika D.L. Pavia, G.M. Lampman, G.S. Kriz, R.G. Engel, A small scaleapproachtoorganiclaboratorytechniques, 3rdedition, Brooks/Cole, 
Cengage Learning, Belmont 2011; T. Plucioski Doświadczenia chemiczne, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 1997 
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Ćwiczenie II2 

2. Reakcje charakterystyczne cukrów 

2A. Reakcja z odbarwioną fuksyną. 

Do kilku ml czerwonego 0,01% r-ru fuksyny dodad stałe NaHSO3 do odbarwienia. R-r 

podzielid na dwie części. Do pierwszej dodad parę kropli rozcieoczonej formaliny, a do drugiej 

2% r-ru glukozy. 

2B. Wpływ różnych warunków na przebieg odczynów redukcyjnych. 

Do 5 probówek odmierzyd po 1 ml 1% r-ru CuSO4, a następnie kolejno po 4 ml: I) wody, II) 

10% r-ru glicerolu, III) 10% r-ru winianu sodu-potasu, IV) 1% r-ru amoniaku, V) 1% r-ru 

glukozy. Do każdej probówki wprowadzid po 1 ml 10% r-ru NaOH i obserwowad zmiany przed 

ogrzaniem i po 5 min. we wrzącej łaźni wodnej. Do probówek II, III, IV dodad po 0,5 ml 1% r-

ru glukozy i ponownie ogrzad probówki. 

2C. Próba Benedicta. 

Do 5 ml odczynnika Benedicta3dodad 0,5 ml 2% r-ru glukozy i ogrzewad we wrzącej łaźni 

wodnej przez 5 min. Powtórzyd test dla 5x rozcieoczonego 2% r-ru glukozy i dla bardziej 

stężonego. Zaobserwowad ew. różnice. Powtórzyd próbę dla 2% r-ru maltozy i sacharozy. 

2D. Próba Molischa z 1-naftolem. 

Do 1 ml 2% roztworu glukozy dodad 2 krople świeżego 20% etanolowego r-ru 1-naftolu. Po 

dokładnym wymieszaniu, bardzo ostrożnie, po ściance wprowadzid 1 ml stężonego H2SO4, 

aby utworzyła się granica międzyfazowa, którą należy obserwowad. 

2E. Próba z tymolem. 

Do 1 ml 2% r-ru glukozy dodad 4 krople 3% etanolowego r-ru tymolu i 2 ml stężonego HCl. 

Ogrzewad we wrzącej łaźni wodnej przez 5 min. 

2F. Próba Seliwanowa z rezorcyną na ketozy. 

Do 1 ml 2% r-ru fruktozy oraz takiej samej próbki glukozy dodad po 2 ml rozcieoczonego 1:1 

HCl i po 5 kropli 2% etanolowego r-ru rezorcyny. Probówki wstawid do wrzącej łaźni wodnej. 

Kontrolowad zabarwienie obu roztworów (ok. 30 s. ogrzewania). 

2G. Próba Moore’a. 

Do 1 ml 2% r-ru fruktozy dodad 1 ml 10% r-ru NaOH. Wstawid na kilka minut do wrzącej łaźni 

wodnej i obserwowad zmiany zabarwienia. Próbę powtórzyd z sacharozą i skrobią. 

2H. Rozpuszczalnośd skrobi i reakcja z jodem. 

1. Do około 1 g skrobi dodad 5 ml wody, dobrze wymieszad i przesączyd przez bibułę. Do 

przesączu wprowadzid 1% r-r jodu w stężonym r-rze KI. 

2. Zagotowad 75 ml wody. W drugim naczyniu przygotowad zawiesinę 1 g skrobi w zimnej 

wodzie, którą wlewa się do wcześniejszego wrzątku. Naczynie po skrobi opłukad i połączoną 

mieszaninę gotowad do rozpuszczenia. Do 2 ml r-ru skrobi dodad kroplę r-ruI2 w KI.  

                                                           
2 Instrukcje zaczerpnięte z: Dwiczenia z biochemii, red. L.  Kłyszejko-Stefanowicz, PWN, Warszawa 2003 
3Odczynnik Benedicta: 20 g cytrynianu sodu i 10 g bezwodnego węglanu sodu rozpuścid na gorąco w 60 ml wody; przesączyd i do r-ru dodad 
powoli, mieszając 10 ml 20% r-ruCuSO4; rozcieoczyd do 100 ml wodą. 
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2I. Otrzymywanie osazonów. 

Umieścid po 0,5 ml 10% r-rów cukrów w kolejnych probówkach:ksylozy, arabinozy, glukozy, 
galaktozy, fruktozy, laktozy, sacharozy, glikogenu. Dodad po 2 ml odczynnika 
fenylohedrazynowego, sporządzonego poprzez rozpuszczenie 50 g chlorowodorku 
fenylohydrazyny i 75 g triwodnegooctanu sodu w 500 ml wody (odczynnik musi byd świeżo 
przygotowany). Umieścid wszystkie probówki we wrzącej łaźni wodnej.Sprawdzid czas do 
wystąpienia zmętnienia lub wytrącenia się osadu. Po 30 min. ochłodzid probówki i 
zanotowad postad osadów.  

 

 

Ćwiczenie III4 

 

3. Chemia tłuszczów 

3A. Zmydlanie tłuszczów. 

W parownicy ogrzad ok. 5 g smalcu. Dodad następnie 8 ml 30% r-ru NaOH, potem 5 ml 

etanolu i mieszad ogrzewając łagodnie przez kilka minut, aż do utworzenia się jednolitej 

masy. Do otrzymanego mydła wprowadzid ok. 200 ml wrzącej wody i ogrzewad aż do 

całkowitego rozpuszczenia. 

a) Otrzymywanie mydła nierozpuszczalnego. Do probówki zawierającej 2 ml r-ru mydła 

dodad 0,5 ml 1% r-ruCaCl2.  

b) Tworzenie trwałej emulsji tłuszczu w obecności mydła. Do 2 probówek wprowadzid 

po 4 ml wody lub mydła i 0,5 ml oleju słonecznikowego. Zawartośd probówek silnie 

wstrząsad. 

3B. Izolowanie lecytyn (fosfatydylocholin). 

Żółtko jaja zalad 75 ml mieszaniny 96% etanol – eter dietylowy (2:1 v/v) i mieszad przez 10 

min. Przesączyd do suchej kolby przez fałdowany sączek, zwilżony etanolem i odparowad r-r 

na wyparce w 35 °C. Pozostałośd lipidową rozpuścid w 10 ml eteru. R-r przelad powoli do 30 

ml acetonu. Wytrąca się osad glicerofosfolipidów, głównie lecytyn. Po przesączeniu osad 

rozpuścid w 5 ml etanolu i dodad 5 ml nasyconego r-ru CdCl2 w etanolu. Po dokładnym 

wymieszaniu zawiesinę pozostawid na 10 min. i przesączyd. Uzyskany osad, zawierający 

kompleksy lecytyn z kadmem, przemyd 3x eterem. Osad rozpuścid w 15 ml chloroformu, 

dodad 25 ml 30% etanolu i wytrząsad 5 min. Do etanolowego ekstraktu oddzielonego od 

warstwy chloroformowej dodad 2 krople 5% r-ruAgNO3. Brak zmętnienia świadczy o 

całkowitym usunięciu CdCl2 (ekstrahowad ok. 4x). R-r chloroformowy odparowad. Pozostały 

osad rozpuścid w 5 ml eteru i przelad powoli do 30 ml zimnego acetonu. Odwirowad osad, 

przemyd acetonem i wysuszyd. Wykonad widmo NMR potwierdzające zawartośd fosforu. 

 

 

 

 

                                                           
4 Instrukcje zaczerpnięte z: Dwiczenia z biochemii, red. L.  Kłyszejko-Stefanowicz, PWN, Warszawa 2003 
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Ćwiczenie IV5 

4. Izolacja i identyfikacja DNA 

1. Ochłodzid moździerz w lodowatej wodzie. Dodad 3 gramy drożdży piekarskich i dwa razy 
więcej obmytego z kwasu piasku. Ugniatad mieszaninę intensywnie przez ok. 10 min. (dwie 
grupy mogą pracowad razem i podzielid się produktem). 
2. Ogrzad w 100 ml zlewce w 60°C łaźni wodnej 25 ml buforu izolującego6 – bromku 
heksadecyltrimetyloamonowego (CTAB) (2% CTAB, 0,15 M NaCl, 0,2% 2-merkaptoetanolu, 
20 mMEDTA, 100 mMTris-HCl (chlorowodorku tris(hydroksymetylo)aminometanu) przy pH 
8,0). 
3. Dodad zmiażdżoną mieszankę drożdży do roztworu buforu, wymieszad i odstawid na 20 
min., czasem mieszając, utrzymując temperaturę 60°C.  
4. Zdekantowad zawiesinę komórkową do 250 ml erlenmajerki pozostawiając piasek na dnie 
zlewki. Ochłodzid r-r do temperatury pokojowej. Dodad 5 ml 6 M r-ruNaClO4 i porządnie 
wymieszad. Dodad 40 ml mieszaniny chloroformu i alkoholu izopentylowego.7 Zatkad kolbę 
korkiem i wstrząsad 10 min. co 15 s. Utworzy się spieniona emulsja, którą należy pozostawid 
na 10 min.  
5. Rozbid emulsję delikatnie poruszając bagietką sięgającą granicy faz. Mieszaninę można 
odwirowad 1600x przez 5 min. w celu całkowitego rozdziału faz, ale można kontynuowad bez 
całkowitego rozdziału. Jeśli odpowiednia ilośd (20-30 ml) górnej fazy wodnej jest przejrzysta 
można ją usunąd pipetą Pasteura i przenieśd do cylindra miarowego. Po zmierzeniu objętości 
przenieśd do 250 ml zlewki, uważając by nie przenieśd brązowawych osadów czy kropelek 
emulsji.  
6. Do lepkiego r-ru wodnego, zawierającego DNA, dodad powoli, po ściance, podwojoną 
objętośd zimnego alkoholu izopropylowego, aby utworzył warstwę nad fazą wodną. 
Wysterylizowaną w płomieniu bagietką delikatnie zamieszad mieszaninę DNA i alkoholu. 
Mieszanie jest kluczowe (nie obracanie bagietki) i spowoduje utworzenie się nitkowatego 
osadu DNA. Nawinąd DNA na bagietkę, wycisnąd nadmiar cieczy o ścianki i przenieśd do 
probówki zawierającej 95% etanol. 
7. Usunąd odpowiednio odpady z pozostałych naczyo. Nie wylewad do zlewu. 
8. Wyjąd DNA na bagietce z etanolu i osuszyd czystą bibułą filtracyjną. Zanotowad wygląd. 
Rozpuścid surowe DNA w 2 ml buforu cytrynianowego (0,15 M NaCl, 0,015 M cytrynian 
sodu).8Przygotowad cztery suche i czyste probówki. Dodad do nich po 2 ml:1% r-ru glukozy, 
1% r-ru rybozy, 1% r-ru deoksyrybozy, r-ru surowego DNA. Do każdej probówki dodad 5 ml 
odczynnika difenyloaminowego,9 wymieszad i ogrzewad probówki we wrzącej łaźni wodnej 
przez 10 min. Zapisad kolory.  
 
 

                                                           
5
Dwiczenie zaczerpnięte z:F. Bettelheim, J.M. Landesberg, Laboratory experiments for general, organic and biochemistry, Fort Worth, 

Tex.,Londyn 2001 
6Bufor izolujący solankowo-CTAB: rozpuścid 20 g bromku heksadecyltrimetyloamonowego (CTAB), 2 ml 2-merkaptoetanolu, 7,44 g 
tetraoctanu etylenodiaminy, diwodna sól disodowa, EDTA, 8,77 g NaCl w 1 l buforu Tris 
Bufor Tris przygotowuje się przez dodanie 12,1 g Tris do 700 ml wody. pH ustawia się na 8 przez miareczkowanie 4 M HCl (stężony jest 12 
M). Dodad wody do 1 l. 
7Mieszanina chloroform-izopentanol: do 960 ml chloroformu dodad 40 ml izopentanolu, wymieszad. 
8Bufor cytrynianowy: rozpuścid 0,88 g NaCl i 0,39 g cytrynianu sodu w 100 ml wody. 
9Odczynnik difenyloaminowy: musi byd przygotowany na krótko przed użyciem. Rozpuścid 7,5 g difenyloaminy w 50 ml lodowatego kwasu 
octowego. Dodad 7,5 ml stężonego H2SO4. Przed użyciem dodad 2,5 ml 1,6% acetaldehydu (0,16 g acetaldehydu w 10 ml wody). 
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Ćwiczenie V10 

5. Izolacja kazeiny z mleka – analiza białek 
1. Do 250 ml kolby stożkowej dodad 50,0g mleka i ogrzewad w łaźni wodnej do osiągnięcia 
przez nią 40 °C, ciągle mieszając bagietką. Następnie kolbę wyjąd i dodad 10 kropli 
lodowatego kwasu octowego, mieszając.  
2. Przesączyd mieszaninę do 100 ml zlewki przez gazę rozciągniętą nad wieczkiem. Usunąd 
wodę z osadu przez delikatne wyciskanie. Usunąd filtrat i przenieśd osad do pustej  
3. Dodad 25 ml 95% etanolu do kolby. Po mieszaniu przez 5 min. pozwolid osiąśd osadowi. 
Zdekantowad ciecz. 
4. Do stałej pozostałości dodad 25 ml mieszaniny 1:1 etanolu i eteru dietylowego. Po 
mieszaniu przez 5 min. Zebrad osad sącząc próżniowo. 
5. Rozłożyd osad na papierze i pozwolid wyschnąd. Zważyd suchą kazeinę i policzyd zawartośd 
procentową w mleku. 
 

Ćwiczenie VI11 

6. Chemiczna analiza protein 

6A. Test biuretowy. 

Umieścid 15 kropli podanych r-rów kolejno do pięciu czystych probówek:2% r-r glicyny, 2% r-
r żelatyny,2% r-r albuminy, ¼ szpatułki kazeiny przygotowanej wcześniej + 15 kropli wody, 
1% r-ru tyrozyny. Do każdej probówki dodad 5 kropli 10% r-ru NaOH i dwie krople 5% r-
ruCuSO4, mieszając. Zapisad otrzymane barwy r-rów. 

6B. Test ninhydrynowy. 

Przygotowad pięd probówek, jak powyżej. Do każdej próbki dodad 5 kropli odczynnika 
ninhydrynowego.12 Ogrzewad probówki we wrzącej łaźni wodnej przez 5 min. Zapisad wyniki. 

6C. Test ksantoproteinowy. 

Przygotowad pięd probówek, jak powyżej. Do każdej dodad 10 kropli stęż. HNO3, mieszając. 
Ogrzad ostrożnie probówki w gorącej łaźni wodnej. 

6D. Test jonów pierwiastków ciężkich. 

Umieścid 2 ml mleka w trzech probówkach. Dodad kolejno kilka kropli: 5% r-ru Pb(NO3)2, 
Hg(NO3)2, NaNO3. 
 

Ćwiczenie VII13 

7. Wykrywanie oksydaz w ziemniaku 

Sporządzanie wyciągu ziemniaczanego: umytego i obranego ziemniaka utrzed na tarce. 

Miazgę włożyd do woreczka płóciennego i zanurzyd w zlewce z ok. 200 ml wody. Zawartośd 

zlewki łagodnie wymieszad. Uzyskuje się w ten sposób wodny ekstrakt zawierający enzymy i 

                                                           
10

Dwiczeniezaczerpnięte z:F. Bettelheim, J.M. Landesberg, Laboratory experiments for general, organic and biochemistry, Fort Worth, 

Tex.,Londyn 2001 
11

Dwiczeniezaczerpnięte z:F. Bettelheim, J.M. Landesberg, Laboratory experiments for general, organic and biochemistry, Fort Worth, Tex., 

Londyn 2001 
12Odczynnik ninhydrynowy: rozpuścid 3 g ninhydryny w 100 ml acetonu. Nie używad odczynnika starszego niż 6 miesięcy. 
13

Instrukcja zaczerpnięta z: Dwiczenia z biochemii, red. L.  Kłyszejko-Stefanowicz, PWN, Warszawa 2003 
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skrobię. Gdy skrobia opadnie na dno, r-r zdekantowad i przesączyd. W celu konserwacji 

dodad kilka kropli toluenu. 

Do trzech probówek wlad po 5 ml wyciągu ziemniaczanego. Następnie do pierwszej dodad 10 

kropli 1% r-ru pirokatechiny, do drugiej 10 kropli 1% r-ru pirogalolu, a do trzeciej, przed 

dodaniem analogicznej ilości pirogalolu, dodad 5 kropli 1% r-ru NaCN (po każdym dodawaniu 

wymieszad). 

 

Ćwiczenie VIII14 

8. Utlenianie w obecności peroksydazy chrzanowej 

Reakcja z benzydyną. 

Sporządzid r-r 1 g benzydyny lub jej soli w 20 ml ogrzanego lodowatego kwasu octowego i 

dopełnid wodą do 50 ml, dodad 1 ml perhydrolu. Do próbki r-ru wrzucid skrawek korzenia 

chrzanu, a do drugiej taki sam skrawek poddany wcześniej ogrzewaniu w silnym strumieniu 

gorącej pary wodnej. 

Reakcja z luminolem. 

15 mg luminolu rozpuścid w 2 ml 5% r-ru Na2CO3, rozcieoczyd wodą do 50 ml i dodad 1 ml 

perhydrolu. Do r-ru dodad kawałek chrzanu. Opcjonalnie wykonad napis na kartce przy 

użyciu wodnego ekstraktu z korzenia chrzanu, przygotowanego bez podgrzewania. Kartkę po 

wyschnięciu spryskad przygotowanym zalkalizowanym r-rem luminolu z perhydrolem. 

Reakcja zegarowa z chrzanem. 

Do 50 ml wody dodad 2 ml 2% r-ru Na2S2O3 i 2 ml r-ru przygotowanego przez dodanie 2 g KI, 

2 ml lodowatego kwasu octowego, kilku ml kleiku skrobiowego do wody i dopełnienie do 

100 ml r-ru. Następnie dodad 10 ml 6% H2O2, wymieszad i szybko podzielid na dwie części. 

Jedna to próba kontrolna, a do drugiej dodad kilka skrawków korzenia chrzanu i wymieszad. 

Kontrolowad czas do zmiany zabarwienia. 

 

Ćwiczenie IX15 

9. Porównanie enzymatycznych metod redukcji z metodami redukcji klasycznej chemii 

organicznej 

9A. Redukcja grupy karbonylowej 

Częśd A: Redukcja 2-metyloacetylooctanu etylu przy użyciu drożdży piekarniczych.  
Ta częśd dwiczenia obejmuje reakcję redukcji 2-metyloacetylooctanu etylu przy 
użyciudrożdży piekarniczych prowadzącą do mieszaniny (2R,3S) i (2S,3S)-3-hydroksy-2-
metylomaślanu etylu w stosunku izomerów 3:1. 
 

                                                           
14 Instrukcja na podstawie: T. Plucioski Doświadczenia chemiczne, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 1997 

 
15 Instrukcja z materiałów wykonanych w ramach realizowanego na Politechnice Śląskiej projektu nr UDA-POKL.04.01.01-00-114/09-01, 
autor: Roman Komor 
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1. Drożdże piekarnicze Saccharomyces cerevisiae (30 g16), sacharozę (7,5 g) oraz wodę (100 
cm3) umieszcza się w kolbie stożkowej (500 ml) i zatyka wylot kolby watą, a następnie 
umieszcza w łaźni wodnej (30°C) na około 20 minutw celu zapoczątkowania fermentacji. Co 
jakiś czas energicznie miesza się zawartośd kolby. 
2. 2-Metyloacetylooctan etylu (0,50 g; 3,85 mmol) rozpuszcza się w 1 cm3etanolu i dodaje 
jednorazowo dokolby z fermentującymi drożdżami. Mieszaninę reakcyjną pozostawia się w 
cieplarce na 48h w temperaturze 30°C. 
3. Zakładając odpowiedni stopieo przereagowania, reakcję przerywa się doprowadzając 
mieszaninę do temperatury pokojowej. Następnie dodaje się 2 łyżki celitu i dokładnie 
miesza. Tak przygotowaną mieszaninę pozostawia się na ok. 30 minut od czasu do czasu 
mieszając. 
4. Zawiesinę drożdży odsącza się na lejku Buchnera przez 3 mm złoże celitu. Operację 
powtarza się, jeśli w przesączu stwierdzi się obecnośd drożdży. Przesącz zobojętnia się przy 
użyciu 2 M wodnego roztworu NaOH. Tak powstały żółty filtrat poddaje się ekstrakcji 
octanem etylu (4x60 ml). W przypadku trudności z rozdzielaniem warstw, mieszaninę wysala 
się lub/oraz odwirowuje w wirowce laboratoryjnej. 
5. Zlane ekstrakty organiczne suszy się nad bezwodnym siarczanem(VI) magnezu, który 
odsącza się na lejku z sączkiem karbowanym, a przesącz odparowuje w wytarowanej kolbie 
okrągłodennej na wyparce rotacyjnej do uzyskania żółtej pozostałości. 
6. Przebieg reakcji sprawdza się metodą TLC. W tym celu pobiera się próbkę mieszaniny 
reakcyjnej i rozcieocza ją w octanie etylu (ok. 25 mg/ml). Jako układ rozwijający stosuje się 
mieszaninę eter naftowy – eter dietylowy 3:1 (v/v). Jako wzorzec stosuje się roztwór 
substratu. Płytki obserwuje się pod lampą UV. 
7. Surowy produkt można oczyścid metodą chromatografii kolumnowej. Jako wypełnienie 
kolumny stosuje się żel krzemionkowy, a jako eluent układ eter naftowy– eter dietylowy 3:1 
(v/v). 
 
Częśd B: Redukcja 2-metyloacetyooctanu etylu przy użyciu borowodorku sodu w metanolu. 
Ta częśd dwiczenia obejmuje redukcję 2-metyloacetylooctanu etylu przy użyciu borowodorku 
sodu w metanolu prowadzącą do mieszaniny 2-metylobutano-1,3-diolu oraz 3-hydroksy-2-
metylomaślanu etylu. 
 
Wykonanie dwiczenia: 
1. W kolbie okrągłodennej umieszcza się metanol (20 cm3) oraz 2-metyloacetylooctan etylu 
(0,50 g; 3,85 mmol) i miesza na mieszadle magnetycznym. Do kolby dodaje się borowodorku 
sodu (0,43 g; 11,5 mmol) w trzech równych porcjach co 1 minutę. 
2. Po 5, 10, 20 i 30 minutach reakcji pobiera się próbkę mieszaniny reakcyjnej, rozcieocza w 
niewielkiej ilości octanu etylu i nakłada na płytkę TLC wraz ze wzorcem substratu. Jako układ 
rozwijający stosuje się mieszaninę eter naftowy – eter dietylowy3:1 (v/v). 
3. Po stwierdzeniu całkowitego przereagowania substratu, mieszaninę doprowadza się do pH 
6 przy użyciu 5 M kwasu solnego. 
4. Rozpuszczalnik odparowuje się na wyparce rotacyjnej do uzyskania jasnobrązowej 
pozostałości, którą rozpuszcza się w niewielkiej ilości metanolu i przepuszcza przez 3 cm 
warstwę żelu krzemionkowego. Produkt wymywa się układem metanol –chloroform 1:4 
(v/v). 

                                                           
16Jeżeli używane są drożdże z pożywką należy doliczyd 50% masy. 
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5. Surowy produkt można oczyścid metodą chromatografii kolumnowej. Jako wypełnienie 
kolumny stosuje się żel krzemionkowy, a jako eluent układ heksan –octanetylu. 
 

9B. Redukcja podwójnego wiązania węgiel-węgiel 

Częśd A: Redukcja α-metylo-β-(2-furylo)akroleiny przy użyciu drożdży piekarniczych. 
Ta częśd dwiczenia obejmuje reakcję redukcji α-metylo-β-(2-furylo)akroleiny przy użyciu 
drożdży piekarniczych prowadzącą do nasyconego alkoholu. 
 
Wykonanie dwiczenia: 
1. Drożdże (12 g), glukozę (4 g) oraz wodę (80 cm3) umieszcza się w kolbie stożkowej (500 ml) 
i zatyka wylot kolby watą, a następnie umieszcza w łaźni wodnej (30°C) na około 45 minut w 
celu zapoczątkowania fermentacji. Co jakiś czas energicznie miesza się zawartośd kolby. 
2. pH fermentującej mieszaniny podnosi się następnie do wartości ok. 5,5 przez dodanie 
nasyconego roztworu węglanu sodu. 
3. α-Metylo-β-(2-furylo)akroleinę (0,45 g; 3,30 mmol) rozpuszcza się w 2 cm3etanolu i dodaje 
jednorazowo do kolby z fermentującymi drożdżami delikatnie mieszając zawartośd kolby. 
Mieszaninę reakcyjną pozostawia się w cieplarce na 48h w temperaturze 30°C. Co 12-15 
godzin sprawdza się pH mieszaniny i utrzymuje je na poziomie ok. 5 przez dodatek 5 M 
roztworu kwasu solnego. 
4. Zakładając odpowiedni stopieo przereagowania, reakcję przerywa się doprowadzając 
mieszaninę do temperatury pokojowej. Następnie dodaje się 2 łyżki celitu i dokładnie 
miesza. Tak przygotowaną mieszaninę pozostawia się na ok. 30 minut od czasu do czasu 
mieszając. 
5. Zawiesinę drożdży odsącza się na lejku Buchnera przez 3 mm złoże celitu. Operację 
powtarza się, jeśli w przesączu stwierdzi się obecnośd drożdży. Klarowny, jasnobrązowy 
filtrat poddaje się ekstrakcji octanem etylu (4x60 ml). W przypadku trudności z rozdzielaniem 
warstw, mieszaninę wysala się lub/oraz odwirowuje w wirowce laboratoryjnej. 
6. Zlane ekstrakty organiczne suszy się nad bezwodnym siarczanem(VI) magnezu, który 
odsącza się na lejku z sączkiem karbowanym, a przesącz odparowuje w wytarowanej kolbie 
okrągłodennej na wyparce rotacyjnej do uzyskania żółtej, oleistej pozostałości. 
7. Przebieg reakcji sprawdza się metodą TLC. W tym celu pobiera się próbkę mieszaniny 
reakcyjnej i rozcieocza ją w octanie etylu (ok. 25 mg/ml). Jako układ rozwijający stosuje się 
chlorek metylenu. Jako wzorzec stosuje się roztwór substratu. Płytki obserwuje się pod 
lampą UV. Ponieważ aldehyd szybko przechodzi w nienasycony alkohol, na płytce przy 
Rf=0,38 mogą byd widoczne 2 plamy w kształcie ósemki (nasycony i nienasycony alkohol). 
Świadczy to o niecałkowitym przereagowaniu substratu. Jeżeli obecna jest tylko 1 plamka 
przy Rf=0,34 pochodząca od produktu, można uznad całkowite przereagowanie substratu. 
8. Surowy produkt można oczyścid metodą chromatografii kolumnowej. Jako wypełnienie 
kolumny stosuje się żel krzemionkowy, a jako eluent układ eter naftowy– eter dietylowy 3:1 
(v/v). 
 
Częśd B: Redukcja α-metylo-β-(2-furylo)akroleiny przy użyciu katalizatora metalicznego. 
Ta częśd dwiczenia obejmuje redukcję α-metylo-β-(2-furylo)akroleiny przy użyciu katalizatora 
platynowego na węglu aktywnym. 
 
1. W kolbie okrągłodennej umieszcza się metanol (5 cm3) oraz 2 α-metylo-β-(2-
furylo)akroleinę (0,90 g; 6,60 mmol) i miesza na mieszadle magnetycznym. Do kolby dodaje 
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się niewielką ilośd katalizatora platynowego na węglu i zaopatruje kolbę w gumowy korek z 
igłą. 
2. Kolbę zaopatruje się następnie w balon z wężem gumowym i zaworem, wypełniony 
wodorem. Przepływ wodoru powinien powodowad pojawianie się niewielkiej ilości 
pęcherzyków na powierzchni roztworu. 
3. Po 1, 2 i 3 godzinach reakcji pobiera się próbkę mieszaniny reakcyjnej, rozcieocza w 
niewielkiej ilości octanu etylu i nakłada na płytkę TLC wraz z wzorcem substratu. Jako układ 
rozwijający stosuje się chlorek metylenu. 
4. Po stwierdzeniu całkowitego przereagowania substratu katalizator odsącza się, a przesącz 
zatęża na wyparce rotacyjnej. Pozostałośd rozpuszcza się w niewielkiej ilości eteru di 
etylowego i oczyszcza się metodą chromatografii kolumnowej. Jako wypełnienie kolumny 
stosuje się żel krzemionkowy, a jako eluent eter dietylowy. 
 

9C. Redukcja grupy nitrowej 

Częśd A: Redukcja 1,2-dinitrobenzenu przy użyciu drożdży piekarniczych. 
Ta częśd dwiczenia obejmuje redukcję grupy nitrowej 1,2-dinitrobenzenu przy użyciu drożdży 
piekarniczych prowadzącą do 2-nitroaniliny. 
 
Wykonanie dwiczenia: 
1. Drożdże (25 g), sacharozę (7,5 g) i wodę (100 cm3) umieszcza się w kolbie stożkowej 
(500ml) i zatyka wylot kolby watą, a następnie umieszcza w łaźni wodnej (30°C) na około 1 
godzinę w celu zapoczątkowania fermentacji. Co jakiś czas energicznie miesza się zawartośd 
kolby. 
2. 1,2-Dinitrobenzen (0,25 g; 1,49 mmol) rozpuszcza się w jak najmniejszej objętości etanolu 
(ok. 2,5-3cm3) i dodaje jednorazowo do kolby z fermentującymi drożdżami. Mieszaninę 
reakcyjną pozostawia się w cieplarce na 24h w temperaturze 30°C. 
3. Zakładając odpowiedni stopieo przereagowania, reakcję przerywa się doprowadzając 
mieszaninę do temperatury pokojowej. Następnie dodaje się 2 łyżki celitu i dokładnie 
miesza. Tak przygotowaną mieszaninę pozostawia się na ok. 30 minut od czasu do czasu 
mieszając. 
4. Zawiesinę drożdży odsącza się na lejku Buchnera przez 3 mm złoże celitu. Operację 
powtarza się, jeśli w przesączu stwierdzi się obecnośd drożdży. Przesącz zobojętnia się przy 
użyciu 2 M wodnego roztworu NaOH. Tak powstały żółty filtrat poddaje się ekstrakcji 
octanem etylu (4x60 ml). W przypadku trudności z rozdzielaniem warstw, mieszaninę wysala 
się lub/oraz odwirowuje w wirowce laboratoryjnej. 
5. Zlane ekstrakty organiczne suszy się nad bezwodnym siarczanem(VI) magnezu, który 
odsącza się na lejku z sączkiem karbowanym, a przesącz odparowuje w wytarowanej kolbie 
okrągłodennej na wyparce rotacyjnej do uzyskania bladożółtej pozostałości. 
6. Przebieg reakcji sprawdza się metodą TLC. W tym celu pobiera się próbkę mieszaniny 
reakcyjnej i rozcieocza ją w octanie etylu (ok. 25 mg/ml). Jako układ rozwijający stosuje się 
mieszaninę eter naftowy – octan etylu 1:1 (v/v). Jako wzorzec stosuje się roztwór substratu 
(Rf 1,2-dinitrobenzenu wynosi 0,4, a Rf 2-nitroaniliny 0,55). Płytki obserwuje się pod lampą 
UV. 
7. Surowy produkt można oczyścid metodą chromatografii kolumnowej. Jako wypełnienie 
kolumny stosuje się żel krzemionkowy, a jako eluent układ eter naftowy– octan etylu 10:1 → 
4:1 (v/v). 
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Częśd B: Redukcja 1,2-dinitrobenzenu przy użyciu chlorku amonu i glinu. 
Ta częśd dwiczenia obejmuje redukcję grupy nitrowej 1,2-dinitrobenzenu przy użyciuchlorku 
amonu w obecności glinu prowadzącą do mieszaniny 2-nitroaniliny i 1,2-diaminobenzenu. 
 
Wykonanie dwiczenia: 
1. W kolbie okrągłodennej umieszcza się metanol (30 cm3) oraz 1,2-dinitrobenzen (0,25 g; 
1,49 mmol) i miesza na mieszadle magnetycznym. Do kolby dodaje się chlorku amonu (0,40 
g; 7,5 mmol) oraz drobno pociętej folii aluminiowej (0,25 g). Następnie kolbę umieszcza w 
łaźni ultradźwiękowej w temperaturze pokojowej. 
2. Po 15, 30 i 60 minutach reakcji pobiera się próbkę mieszaniny reakcyjnej, rozcieocza w 
niewielkiej ilości octanu etylu i nakłada na płytkę TLC wraz z wzorcem substratu. Jako układ 
rozwijający stosuje się mieszaninę aceton – heksan 1:20 (v/v). 
3. Po stwierdzeniu całkowitego przereagowania substratu, mieszaninę sączy się nasączku 
karbowanym wprost do kolby okrągłodennej. 
4. Rozpuszczalnik odparowuje się na wyparce rotacyjnej do uzyskania jasnobrązowej 
pozostałości, którą rozpuszcza się w eterze dietylowym i przemywa wodą destylowaną. 
5. Zlane ekstrakty organiczne suszy się nad bezwodnym siarczanem(VI) magnezu, który 
odsącza się na lejku z sączkiem karbowanym, a przesącz odparowuje w wytarowanej kolbie 
okrągłodennej na wyparce rotacyjnej do uzyskania żółtej pozostałości. 
6. Surowy produkt można oczyścid metodą chromatografii kolumnowej. Jako wypełnienie 
kolumny stosuje się żel krzemionkowy, a jako eluent układ heksan –aceton. 

 

 

Ćwiczenie X17 

10. Selektywna hydroliza wiązao estrowych na przykładzie per-O-acetylowanej-D-

glukopiranozy 

10A. Acetylacja glukozy18 

W kolbie dwuszyjnej o poj. 100 ml zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną i termometr umieszcza 

się sproszkowany bezwodny chlorek cynku (0,50 g, 140 mmol) i bezwodnik kwasu octowego 

(14,3 g, 13,2 ml, 140 mmol). Mieszaninę ogrzewa się do rozpuszczenia całego chlorku cynku 

(5-10 minut). Następnie dodaje porcjami sproszkowaną α-D-glukozę (2,50 g, 14 mmol) – 

może zachodzid gwałtowna reakcja; ogrzewa się przez 1 godzinę w temperaturze 90 °C. 

Mieszaninę wylewa się do wody z lodem (125 ml) energicznie mieszając. Po około 30 

minutach wydzielający się olej zaczyna krzepnąd. Powstały osad odsącza się, przemywa 

zimną wodą i po wysuszeniu dwukrotnie krystalizuje z etanolu (lub EtOH i wody). T.t. 110-

111 °C. 

 

 

 

                                                           
17

Instrukcja z materiałów wykonanych w ramach realizowanego na Politechnice Śląskiej projektu nr UDA-POKL.04.01.01-00-114/09-01, 

autor: Katarzyna Goj 
18Synteza opracowana przezdr. Jacka Ścianowskiego 
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Częśd A. Selektywna hydroliza wiązao estrowych z zastosowaniem lipazy 

Wykonanie dwiczenia: 
1. W kolbie płaskodennej o pojemności 50 ml rozpuścid 300 mg per-O-acetylowanej-D-
glukopiranozy w 30 ml 10% r-ru DMF w buforze fosforanowym (pH = 7).19 Po rozpuszczeniu 
cukru dodad lipazę trzustkową (0,75 g na mmol cukru) i mieszad powstałą zawiesinę w 
temperaturze pokojowej. Przebieg reakcji kontrolowad za pomocą chromatografii TLC (układ 
rozwijający chloroform –metanol,10:1, v:v) co 30 minut. Wyznaczyd współczynnik Rf dla 
wszystkich produktów reakcji. 
2. Po stwierdzeniu całkowitego przereagowania substratu mieszaninę reakcyjną ekstrahowad 
octanem etylu (2x20 ml). Połączone warstwy organiczne przemyd wodą (2x20ml), osuszyd 
nad bezwodnym siarczanem(VI) magnezu i przesączyd na lejku z sączkiem karbowanym. 
Octan etylu odparowad za pomocą rotacyjnej wyparki próżniowej. 
3. Otrzymany syrop oczyścid za pomocą chromatografii kolumnowej. Do zlewki wsypad żel 
krzemionkowy, wlad chloroform i mieszając doprowadzid do postaci zawiesiny bez 
pęcherzyków powietrza. Następnie zawiesinę żelu wlad na kolumnę chromatograficzną. Po 
kondycjonowaniu kolumny mieszaninę reakcyjną rozpuszczoną w 1 ml chloroformu nanieśd 
na kolumnę za pomocą pipetki Pasteura. Produkt wymywad z kolumny za pomocą 
gradientowego układu eluującego chloroform – metanol. Po zebraniu odpowiednich frakcji 
zawierających produkt reakcji odparowad rozpuszczalnik pod próżnią i wyznaczyd masę 
powstałego produktu w celu oznaczenia wydajności przeprowadzonej reakcji. 
 
B. Selektywna hydroliza wiązao estrowych z zastosowaniem octanu hydrazyny 

Wykonacie dwiczenia: 
1. Do 300 mg per-O-acetylowanej-D-glukopiraozy rozpuszczonej w 3 ml DMF dodad 80 mg 
octanu hydrazyny. Reakcję prowadzid na mieszadle magnetycznym w temperaturze 
pokojowej. Przebieg reakcji kontrolowad za pomocą chromatografii TLC (układ rozwijający 
chloroform – metanol, 10:1, v:v) co 5 minut. Wyznaczyd współczynnik Rf dla wszystkich 
produktów reakcji. 
2. Po stwierdzeniu całkowitego przereagowania substratu do mieszaniny reakcyjnej dodad 
wodę (10 ml), a następnie ekstrahowad octanem etylu (2x10 ml). Warstwę organiczną 
przemyd wodą (2x10 ml) i osuszyd nad bezwodnym siarczanem(VI) magnezu oraz przesączyd 
na lejku z sączkiem karbowanym. Octan etylu odparowad za pomocą rotacyjnej wyparki 
próżniowej. 
3. Otrzymany syrop oczyścid za pomocą chromatografii kolumnowej (jak w Części A). 

 

 

                                                           
19Bufor fosforanowy o pH 7,0: zmieszad 25 ml 0,1 M KH2PO4i 15 ml 0,1 M NaOH. 


