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Zaawansowana chemia organiczna i synteza leków – laboratorium 

 

___________________________________________________________________________ 

Cel ćwiczenia:  

Izolacja iboprofenu z preparatu leczniczego i pełna charakterystyka uzyskanego produktu  

metodą spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego. 

 

Zakres obowiązującego materiału:  

- prawo podziału Nernsta,   

- zasady prowadzenia ekstrakcji, dobór rozpuszczalnika, suszenie cieczy organicznych – 

środki suszące, 

- analiza związków organicznych metodą spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego, 

widma 
1
H i 

13
C NMR, 

- aktywność biologiczna ibuprofenu, izomeria w chemii leków. 

 

Literatura:  

Vogel’s Textbook of Practical Organic Chemistry (fifth ed.), J. Wiley & Sons, New York, 

1989. 

 

Materiały, odczynniki oraz sprzęt niezbędny do wykonania ćwiczenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODCZYNNIKI 

Produkty lecznicze zawierające ibuprofen 

Dichlorometan                                 100 mL              

Kwas chlorowodorowy (stężony) 

Wodorotlenek sodu 

 

      

SPRZĘT LABORATORYJNY 

Moździerz 

Kolba okrągłodenna 

Chłodnica zwrotna 

Zlewka 

Lejek 

Sączki 

Rozdzielacz 

Zestaw do sączenia pod zmniejszonym 

ciśnieniem 

Probówki do analiz NMR 

Pipety Pasteura, pipety szklane 

Węże gumowe 

Łapy, mufy, kółka metalowe 

Statyw laboratoryjny 

Aparat do pomiaru temperatury topnienia 

Mieszadło magnetyczne z rdzeniem 

 

 

      



Zaawansowana chemia organiczna i synteza leków – laboratorium 

 

 

Opis przeprowadzenia ćwiczenia: 

 

W moździerzu należy utrzeć 5 tabletek produktu leczniczego zawierającego ibuprofen. 

Uzyskane ciało stałe przenosi się do kolby okrągłodennej o objętości 250 mL, dodaje 100 mL 

dichlorometanu i całość ogrzewa się przez 30 minut pod chłodnicą zwrotną do rozpuszczenia 

osadu. Uzyskana mieszaninę chłodzi się do temperatury pokojowej, przenosi do rozdzielacza i 

przeprowadza ekstrakcję 15% roztworem NaOH (3×30 mL). Połączone ekstrakty wodne 

neutralizuje się 15% roztworem HCl. Uzyskany osad należy odsączyć pod zmniejszonym 

ciśnieniem, przemyć wodą ( 3 razy) i wysuszyć na powietrzu. Należy oznaczyć temperaturę 

topnienia. Produkt charakteryzuje się za pomocą spektroskopii jądrowego rezonansu 

magnetycznego.    

 

 

 

 

Wymagania dotyczące sprawozdania: 

 

Każdy student ma obowiązek przedstawić prowadzącemu indywidualnie wykonane 

sprawozdanie w terminie do 1 tygodnia od dnia zakończenia ćwiczeń i otrzymania wyników 

analiz NMR. Sprawozdanie musi zawierać następujące elementy: 

- cel ćwiczenia, 

- opis wykonanych czynności i poczynione obserwacje, 

- analiza i opis uzyskanych widm NMR, 

- wnioski z przeprowadzonego ćwiczenia. 
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Zaawansowana chemia organiczna i synteza leków – laboratorium 

 

___________________________________________________________________________ 

Cel ćwiczenia:  

Synteza bromku izopropylu 

 

Zakres obowiązującego materiału:  

- rekcje substytucji nukleofilowej i eliminacji, 

- prawo podziału Nernsta,   

- zasady prowadzenia ekstrakcji, dobór rozpuszczalnika, suszenie cieczy organicznych – 

środki suszące, 

- destylacja, pomiar współczynnika załamania światła. 

 

Materiały, odczynniki oraz sprzęt niezbędny do wykonania ćwiczenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODCZYNNIKI 

Bromek potasu      125 g 

Dichlorometan                                 100 mL  

Izopropanol        50 mL             

Kwas chlorowodorowy (stężony)    30 mL 

Wodorowęglan potasu      

 

      

SPRZĘT LABORATORYJNY 

Kolba okrągłodenna 

Nasadka Vigreux 

Zlewka 

Lejek 

Rozdzielacz 

Zestaw do destylacji prostej  

Pipety Pasteura, pipety szklane 

Węże gumowe 

Łapy, mufy, kółka metalowe 

Statyw laboratoryjny 

Mieszadło magnetyczne z rdzeniem 

 

 

      



Zaawansowana chemia organiczna i synteza leków – laboratorium 

 

 

Opis przeprowadzenia ćwiczenia: 

 

W kolbie okrągłodennej o pojemności 250 ml należy umieścić 125 g KBr i 200 ml wody. Do 

otrzymanego roztworu wkraplamy następnie stopniowo 100 ml stężonego kwasu siarkowego 

(VI). Po wkropleniu całej objętości kwasu, do mieszaniny należy dodać 50 ml izopropanolu. 

Następnie należy zmontować zestaw do destylacji zaopatrzony w nasadkę Vigreux  

i oddestylować (powoli) połowę zawartości kolby. Uzyskany roztwór przenosi się do 

rozdzielacza, warstwę organiczną destylatu oddziela się a następnie przemywa kolejno  30 ml 

HCl (stężony), 30 ml wody, 30 ml 5% NaHCO3 i ponownie 30 ml wody. Uzyskany roztwór 

suszy się bezwodnym siarczanem magnezu, przesącza, a następnie destyluje zbierając frakcję  

w temperaturze 57 - 59 ˚C.  
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Zaawansowana chemia organiczna i synteza leków – laboratorium 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Cel ćwiczenia:  

Synteza izobutylobenzenu 

 

Zakres obowiązującego materiału:  

- rekcje substytucji nukleofilowej i eliminacji, 

- prawo podziału Nernsta,   

- zasady prowadzenia ekstrakcji, dobór rozpuszczalnika, suszenie cieczy organicznych – 

środki suszące, 

- destylacja, pomiar współczynnika załamania światła. 

 

Materiały, odczynniki oraz sprzęt niezbędny do wykonania ćwiczenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODCZYNNIKI 

Bromek izopropylu  

Toluen                                                200 mL  

Sód                           18 mg             

Chlorobenzen                                     35 mL 

Siarczan (VI) magnezu      

 

      

SPRZĘT LABORATORYJNY 

Kolba trójszyjna 

Nasadka Vigreux 

Zlewka 

Lejek 

Rozdzielacz 

Zestaw do destylacji prostej  

Pipety Pasteura, pipety szklane 

Węże gumowe 

Łapy, mufy, kółka metalowe 

Statyw laboratoryjny 

Mieszadło magnetyczne z grzaniem 

 

 

      



Zaawansowana chemia organiczna i synteza leków – laboratorium 

 

 

W kolbie trójszyjnej o pojemności 500 mL, zaopatrzonej w mieszadło, chłodnicę zwrotną, 

wkraplacz, termometr, należy umieścić 160 mL toluenu i 14 g rozdrobnionego sodu, 

jednocześnie ogrzewając mieszaninę do wrzenia i przepuszczając przez nią strumień azotu. 

Następnie mieszaninę chłodzi się do temperatury około 30 °C i wkrapla się chlorobenzen  

(35 mL) przez 30 minut. Tak uzyskany roztwór miesza się przez 1,5 godziny. Po tym czasie 

całość ogrzewa się i utrzymuje w łagodnym wrzeniu przez 30 minut. Po zakończeniu 

ogrzewania, dodaje się stopniowo (przez około 30 minut) 25 mL bromku izopropylu,  

a następnie układ ogrzewa się do temperatury wrzenia. Układ ochłodzą się do około 5 ̊C cały 

czas mieszając. Z mieszaniny oddziela się warstwę organiczną, którą następnie należy 

przemyć wodą (3 × 30 mL) a następnie wysuszyć bezwodnym siarczanem (VI) magnezu. 

Uzyskany roztwór destyluje się z zastosowaniem nakładki Vigreux, zbierając frakcję wrzącą  

w temperaturze 173 °C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Zaawansowana chemia organiczna i synteza leków – laboratorium 

 

 

Zaawansowana chemia organiczna i synteza leków – laboratorium 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Cel ćwiczenia:  

Przeprowadzenie wieloetapowej syntezy iboprofenu przebiegającej przez tworzenie związku 

Grignarda oraz charakterystyka uzyskanych produktów metodą spektroskopii jądrowego 

rezonansu magnetycznego. 

 

 

Zakres obowiązującego materiału:  

- reakcja substytucji elektrofilowej - mechanizm, warunki przebiegającego procesu, 

przykłady,   

- metody redukcji grup karbonylowych w związkach organicznych, 

- reakcja substytucji nukleofilowej dwucząsteczkowej – mechanizm, warunki przebiegającego 

procesu, przykłady, 

- otrzymywanie i reaktywność związków Grignarda  

- analiza związków organicznych metodą spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego, 

widma 
1
H i 

13
C NMR, 

- aktywność biologiczna ibuprofenu, izomeria w chemii leków. 

  

 

Literatura:  

Mastalerz P., Chemia organiczna, PWN, Warszawa 1986. 

McMurry J., Chemia organiczna, PWN, Warszawa 2005. 

Kiemle D. J., Silverstein R. M., Webster F. X., Spektroskopowe metody identyfikacji 

związków organicznych, PWN, Warszawa 2007. 

Silverman B. R., Chemia organiczna w projektowaniu leków, Wydawnictwo Naukowo-

Techniczne WNT, 2004. 

Gorczyca M., Zejc A., Chemia Leków, PZWL, 2008. 

Organic Syntheses, Coll. Vol. 1, p. 445 (1941); Vol. 4, p. 57 (1925). 

Organic Syntheses, Coll. Vol. 4, p. 148 (1963); Vol. 35, p. 22 (1955). 

Vogel’s Textbook of Practical Organic Chemistry (fifth ed.), J. Wiley & Sons, New York, 

1989, p. 985. 

 

 



Zaawansowana chemia organiczna i synteza leków – laboratorium 

 

 

Materiały, odczynniki oraz sprzęt niezbędny do wykonania ćwiczenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis przeprowadzenia ćwiczenia: 

 

ETAP 1. W kolbie okrągłodennej o pojemności 50 mL zaopatrzonej w mieszadło 

magnetyczne, chłodzonej w łaźni lodowej, umieszcza się 5.4 g AlCl3 i 20 mL dichlorometanu. 

Do tak uzyskanej mieszaniny dodaje się (POWOLI !) 4.7 mL izobutylobenzenu oraz 2.8 mL 

bezwodnika octowego i całość miesza się przez 45 minut  

w temperaturze 0 ºC. Po tym czasie mieszaninę ogrzewa się do temperatury pokojowej po 

czym dodaje się 1 mL 4M kwasu chlorowodorowego. Po przesączeniu warstwę wodną 

ekstrahuje się trzema porcjami dichlorometanu (3 × 20 mL). Połączone ekstrakty organiczne 

przemywa się 20 mL 10% NaOH, 20 mL 50% roztworu solanki oraz 20 mL H2O. Uzyskany 

roztwór suszy się bezwodnym siarczanem sodu a następnie odparowuje na wyparce 

obrotowej. Produkt charakteryzuje się za pomocą spektroskopii jądrowego rezonansu 

magnetycznego.  

 

 

ODCZYNNIKI 

AlCl3                                               5.4 g  

Izobutylobenzen                        4.7 mL 

Dichlorometan                             80 mL 

Bezwodnik octowy                      2.8 mL 

Borowodorek sodu                    0.24 g 

Dwutlenek węgla                            1 L 

Wiórki magnezowe                      0.5 g 

1,2-dibromoetan                       0.05 mL    

Tetrahydrofuran                           20 mL 

Eter naftowy                                  30 mL    

Eter dietylowy                               15 mL    

Metanol                   6 mL 

Kwas chlorowodorowy (stężony) 

Wodorotlenek sodu 

Solanka 

Bezwodny siarczan sodu 

Bezwodny siarczan wapnia 

CDCl3 

 

      

SPRZĘT LABORATORYJNY 

Kolba okrągłodenna 

Rozdzielacz   

Lejek 

Sączki 

Chłodnica zwrotna 

Rurka na środek suszący 

Probówki do analiz NMR 

Pipety Pasteura, pipety szklane 

Balon z dwutlenkiem węgla 

Węże gumowe 

Łapy, mufy, kółka metalowe 

Statyw laboratoryjny 

Aparat do pomiaru temperatury topnienia 

Mieszadło magnetyczne z rdzeniem 

Wyparka obrotowa 

 

 

      



Zaawansowana chemia organiczna i synteza leków – laboratorium 

 

 

ETAP 2. W kolbie okrągłodennej o pojemności 50 mL umieszcza się produkt pierwszego 

etapu syntezy (około 1 mL) i 6 mL metanolu. Następnie dodaje się 0.24 g NaBH4 i reakcję 

prowadzi się przez 10 minut. Do tak uzyskanej mieszaniny wprowadza się 20 mL 10% 

roztworu HCl. Uzyskana mieszaninę należy przenieść do rozdzielacza i przeprowadzić 

ekstrakcję eterem naftowym (3 × 5 mL). Połączone ekstrakty organiczne suszy się 

bezwodnym siarczanem sodu a następnie odparowuje na wyparce obrotowej. Produkt 

charakteryzuje się za pomocą spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego.  

     

 

ETAP 3. W kolbie okrągłodennej o pojemności 50 mL, zaopatrzonej w mieszadło 

magnetyczne,  umieszcza się produkt drugiego etapu syntezy (około 1 mL) i 20 mL 12M 

kwasu chlorowodorowego. Całość miesza się przez 10 minut a następnie przeprowadza 

ekstrakcję eterem naftowym (3 × 5 mL). Połączone ekstrakty organiczne suszy się 

bezwodnym siarczanem sodu a następnie odparowuje na wyparce obrotowej. Produkt 

charakteryzuje się za pomocą spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego.  

  

 

ETAP 4. Do suchej (!) kolby okrągłodennej o pojemności 50 mL, zaopatrzonej w chłodnicę 

zwrotną i rurkę z bezwodnym siarczanem wapnia, wprowadza się produkt trzeciego etapu 

syntezy, 20 mL THF, 1 g wiórek magnezowych i 50 µL 1,2-dibromoetanu. Całość ogrzewa 

się do wrzenia pod chłodnicą zwrotną. Tworzenie związku Grignarda jest związane  

w wydzieleniem się pewnej ilości piany, po zaobserwowaniu której mieszaninę należy 

ogrzewać jeszcze przez 30 minut. Po ochłodzeniu kolby reakcyjnej w  łaźni wodnej do 

mieszaniny reakcyjnej wprowadza się 1 L dwutlenku węgla w czasie 1 godziny. Ciecz 

przenosi się rozdzielacza, dodaje się 10 mL eteru naftowego i 15 mL 10% roztworu HCl. 

Warstwę wodną ekstrahuje się eterem naftowym (2 × 10 mL). Połączone ekstrakty organiczne 

ekstrahuje się następnie 5% roztworem NaOH (2 × 10 mL) a uzyskaną frakcję wodną 

zakwasza dodając 25 mL 10% roztworu HCl. Następnie przeprowadza się ekstrakcję eterem 

naftowym (3 × 10 mL). Połączone ekstrakty organiczne suszy się bezwodnym siarczanem 

sodu a następnie odparowuje na wyparce obrotowej. Należy oznaczyć temperaturę topnienia. 

Produkt charakteryzuje się za pomocą spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego.    

 

 



Zaawansowana chemia organiczna i synteza leków – laboratorium 

 

 

Wymagania dotyczące sprawozdania: 

 

Każdy student ma obowiązek przedstawić prowadzącemu indywidualnie wykonane 

sprawozdanie w terminie do 1 tygodnia od dnia zakończenia ćwiczeń i otrzymania wyników 

analiz NMR. Sprawozdanie musi zawierać następujące elementy: 

- cel ćwiczenia, 

- zbilansowane reakcje chemiczne przebiegające w trakcie wykonywanego ćwiczenia, 

- opis wykonanych czynności i poczynione obserwacje, 

- analiza i opis uzyskanych widm NMR, 

- wnioski z przeprowadzonego ćwiczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaawansowana chemia organiczna i synteza leków – laboratorium 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO W LABORATORIUM CHEMICZNYM 

 

Uwaga: Przed rozpoczęciem prac laboratoryjnych należy zapoznać się i zrozumieć poniżej 

przedstawione zasady pracy w laboratorium chemicznym. Zostaną one dodatkowo 

przedstawione przez osobę prowadzącą zajęcia laboratoryjne.  

 

1. Student ma obowiązek nosić fartuch i okulary ochronne (tradycyjne okulary 

korekcyjne nie stanowią alternatywy dla okularów ochronnych) w trakcie całego 

pobytu na pracowni.  

2. Zaleca się używanie rękawic ochronnych (np. lateksowych, nitrylowych) w trakcie 

wszystkich prac z odczynnikami chemicznymi. Praca w rękawicach jest obowiązkowa 

w przypadku substancji żrących i toksycznych, takich jak stężone kwasy czy brom. 

Jeśli związek chemiczny przeniknął przez rękawicę (np. chloroform), należy ją zdjąć a 

rękę umyć pod bieżącą wodą.  

3. Wszystkie czynności z odczynnikami żrącymi, toksycznymi i drażniącymi (stężone 

kwasy organiczne, brom, amoniak, niektóre związki organiczne) wykonywane są pod 

wyciągiem.   

4. Wszystkie czynności wymagające ogrzewania, w tym ogrzewanie pod chłodnicą 

zwrotną, destylacje proste, z parą wodną i pod zmniejszonym ciśnieniem, 

wykonywane są obowiązkowo pod wyciągiem. 

5. Mycie szkła laboratoryjnego zanieczyszczonego wyżej wymienionymi substancjami 

należy początkowo prowadzić pod wyciągiem a następnie w zlewie na sali 

laboratoryjnej. 

6. Przy pierwszym montażu aparatury (np. zestawu do destylacji z parą wodną), student 

obowiązany jest przed uruchomieniem pokazać złożony zestaw prowadzącemu. 

 

W trakcie zajęć laboratoryjnych każdy student przeprowadza wieloetapową syntezę 

organiczną przydzielonego mu preparatu. Przed przystąpieniem do ćwiczenia student ma 

obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią instrukcji obejmującej dany preparat oraz 

zagrożeniami związanymi ze stosowanymi odczynnikami chemicznymi. 

 

Zajęcia laboratoryjne są obowiązkowe. 

 

 



Zaawansowana chemia organiczna i synteza leków – laboratorium 

 

 

Wymagania dotyczące zaliczenia przedmiotu: 

 

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest przeprowadzenie przez studenta 

wieloetapowej syntezy organicznej związku biologicznie czynnego (paracetamol, ibuprofen), 

analizy i interpretacji danych spektroskopowych uzyskanych po każdym etapie syntezy, 

przygotowanie i przedstawienie prowadzącemu sprawozdania zgodnie z wytycznymi oraz 

uzyskanie pozytywnej oceny z kartkówki sprawdzającej wiedzę przeprowadzonej na 

zajęciach. Ocenie podlega także praca laboratoryjna, jej odpowiednia organizacja oraz 

przestrzeganie zasad BHP.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


