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Współczesna synteza organiczna – teoria i praktyka: laboratorium specjalizacyjne
Krótki opis kursu
Celem zajęć jest nabycie przez studentów praktycznych umiejętności i biegłości we współczesnych metodach syntezy
niezbędnych w trakcie wykonywania pracy magisterskiej, ale także w pracy w nowoczesnym laboratorium chemicznym.
Strona internetowa przedmiotu
http://do.chem.uni.wroc.pl/przedmiot/Metody-Laboratoryjne-laboratorium-ChOrg2
Język zajęć
polski
Wymagania wstępne
zaliczony kurs podstawowy z chemii organicznej
Wymiar godzinowy kursu
60 h realizowane w trakcie 8 spotkań
Program zajęć
1. Przygotowanie reagentów i rozpuszczalników, niezbędne do dalszej pracy w ramach pracowni: przeprowadzenie destylacji
przy ograniczonym dostępie wilgoci i tlenu.
2. Synteza na mikroskalę.
3. Prowadzenie syntezy przez noc, także we wrzącym rozpuszczalniku.
4. Synteza przy ograniczonym dostępie wilgoci i tlenu.
5. Prowadzenie syntezy w niskich temperaturach.
6. Prowadzenie syntezy wieloetapowej bez wydzielania produktów pośrednich.
7. Izolacja produktu z mieszaniny zawierającej bardzo reaktywne związki.
8. Wydzielanie produktów syntezy na drodze destylacji, krystalizacji i chromatografii.
9. Praca na linii próżniowej. Usuwanie wysokowrzących reagentów za pomocą wysokiej próżni. Destylacja próżniowa (w tym
frakcyjna) oraz typu „bulb-to-bulb”
Miejsce zajęć
laboratorium 203 – naprzeciwko laboratorium chemii analitycznej
Terminy zajęć
Przed rozpoczęciem zajęć laboratoryjnych studenci wezmą udział w szkoleniu przeciwpożarowym organizowanym przez Straż
Pożarną. Termin szkolenia ogłoszony zostanie w niedalekiej przyszłości.
poniedziałki, godz. 1300-1900
nr zajęć
1
2
3
4

data
7 XI 2016
14 XI 2016
21 XI 2016
28 XI 2016

nr zajęć
5
6
7
8

data
5 XII 2016
12 XII 2016
19 XII 2016
9 I 2017

nr zajęć
5
6
7
8

data
2 XII 2016
9 XII 2016
16 XII 2016
5 I 2017*

piątki, godz. 1100-1700
nr zajęć
1
2
3
4
*czwartek

data
28 X 2016
4 XI 2016
18 XI 2016
25 XI 2016
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Sposób ewaluacji
Ocena końcowa będzie średnią ważoną ocen z (1) pracy laboratoryjnej (60%) i (2) oceny z raportów (40%)
 ocena pracy laboratoryjnej studenta dokonywana będzie dwukrotnie – po czwartych i 8 zajęciach; z tych dwóch
ocen obliczona będzie średnia
 ocena raportu dokonywana będzie każdorazowo po oddaniu przez studenta raportu; z siedmiu ocen obliczona
będzie średnia
 dla uzyskania zaliczenia wymagane jest oddanie 6 preparatów
Na ocenę pracy laboratoryjnej będzie wpływać:
 przestrzeganie zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w laboratorium chemicznym
 punktualność (przybycie na zajęcia i zakończenie pracy laboratoryjnej o czasie)
 przygotowanie do zajęć, teoretyczna znajomość wykorzystywanych technik laboratoryjnych
 umiejętność rozplanowania pracy laboratoryjnej
 schludność i utrzymywanie stanowiska pracy w porządku i czystości
 sposób obchodzenia się ze szkłem i aparaturą
 umiejętność samodzielnego montowania zestawów szklanych
 wiedza o sposobach utylizacji odpadów poreakcyjnych
 sposób prowadzenia notatek z pracy laboratoryjnej
Uwaga: Nieprzestrzeganie zasad BHP będzie skutkować niską oceną pracy laboratoryjnej
Na ocenę raportu będzie wpływać:
 terminowość – raport powinien zostać oddany (w formie elektronicznej i papierowej) maksymalnie siedem dni po
zakończeniu zajęć; raporty oddane po 7 dniach od wykonania ćwiczenia ocenione zostaną na ocenę niedostateczną
 kompletność i poprawność raportu
 kompletność i poprawność odpowiedzi na pytania dodatkowe; odpowiednie zacytowanie literatury źródłowej
 każdy raport oceniany będzie jednokrotnie i nie będzie możliwości jego poprawy
Przygotowanie do zajęć
Przed przystąpieniem do zajęć studenci są zobowiązani do:
 dokładnego zapoznania się z instrukcją ćwiczenia
 identyfikacji potencjalnych zagrożeń mogących wystąpić na każdym etapie ćwiczenia oraz obmyślenia sposobów
reagowania w przypadku ich wystąpienia
 zapoznania się z kartami substancji niebezpiecznych (MSDS) wykorzystywanych w trakcie ćwiczenia
 zaproponowania schematu aparatury wykorzystywanej w ćwiczeniu – po dyskusji z prowadzącym wybrana przez
studenta aparatura może ulec zmianie
 rozplanowania poszczególnych czynności z określeniem oczekiwanego czasu ich trwania (w punktach)
 zapoznania się ze sposobami utylizacji odpadów poreakcyjnych i zlewek
 zapoznania się z materiałami instruktażowymi dotyczącymi wykorzystywanych podczas ćwiczenia technik
laboratoryjnych
Zalecane podręczniki
1. J. C. Gilbert, S. F. Martin, “Experimental Organic Chemistry. A Miniscale and Microscale Approach”, Thomson 2006
2. A. I. Vogel, A. R. Tatchell, B. S. Furnis, A. J. Hannaford , P. W. G. Smith “Vogel’s Textbook of practical organic chemistry”,
Prentice Hall 1996.
3. J. Gawroński, K. Gawrońska, K. Kacprzak, M. Kwit “Współczesna synteza organiczna – wybór eksperymentów”,
Wydawnictwo Naukowe PWN 2004
4. J. K. Swadesh (Ed.) "HPLC. Practical and Industrial Applications"
5. J. W. Zubrick “The Organic Chem Lab Survival Manual”, Wiley 2010
6. L. M. Harwood, C. J. Moody, J. M. Percy “Experimental Organic Chemistry, Standard and Microscale”, 2 nd ed., Blackwell
Science 1999
7. P. G. M. Wuts, T. W. Greene “Greene’s Protective Groups in Organic Synthesis”, dowolne wydanie, Wiley & Sons
8. W. L. G. Armarego, C. L. L. Chai, “Purification of Laboratory Chemicals” dowolne wydanie, Elsevier
9. C. F. Wilcox, „Experimental Organic Chemistry, A Small-Scale Approach”, MacMillan Publishing Company, New York 1988
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Regulamin pracowni
1. W czasie ćwiczeń należy zachować spokój i porządek na sali. Każdy student jest odpowiedzialny za czystość swego miejsca
pracy.
2. Obowiązkowe jest używanie w czasie ćwiczeń fartucha ochronnego i okularów ochronnych, a w czasie pracy z substancjami
żrącymi rękawic ochronnych. Zaleca się posiadanie ręcznika, mydła i środków czyszczących do szkła laboratoryjnego.
3. Noszenie szkieł kontaktowych jest bardzo niewskazane. Kobiety w ciąży nie mogą odbywać ćwiczeń laboratoryjnych z chemii
organicznej. Osoby cierpiące na takie przewlekłe choroby jak np. epilepsja czy alergia proszone są o powiadomienie o tym
prowadzącego.
4. Student ma obowiązek prowadzić dziennik laboratoryjny z notatkami uzupełnianymi na bieżąco, oraz rozliczać się z
wykonanych preparatów oddając produkty syntezy wraz ze sprawozdaniem napisanym w formie wymaganej przez
prowadzącego zajęcia.
5. Do zlewu wolno wlewać jedynie rozcieńczone roztwory kwasów i zasad oraz rozpuszczalniki mieszające się z wodą. Stężone
kwasy i zasady przed wylaniem rozcieńczamy wodą (kwasy wlewamy do wody; przy rozcieńczaniu wytwarza się duża ilość
ciepła). Rozpuszczalniki niemieszające się z wodą (benzen, eter etylowy, itd.) należy zlewać do specjalnych pojemników
przeznaczonych do tego celu pobranych od laborantów. Do zlewów nie wolno wrzucać żadnych odpadów stałych (bibuła,
porcelana, szkło, piasek, itp.).
6. Wszelkie prace z substancjami lotnymi, toksycznymi i drażniącymi wykonujemy pod wyciągiem.
7. Należy zachować szczególną ostrożność przy pracy ze stężonymi kwasami, zasadami, substancjami palnymi (eter etylowy,
alkohole, aceton, benzen i inne rozpuszczalniki organiczne), bromem oraz substancjami toksycznymi.
8. W razie jakiegokolwiek wypadku należy natychmiast zgłosić się do prowadzącego zajęcia, który dysponuje środkami
pierwszej pomocy.
9. W razie pożaru należy zachować spokój i w pierwszym rzędzie zamknąć w najbliższym sąsiedztwie dopływ prądu i gazu,
usunąć nie objęte pożarem substancje łatwopalne. Pożar gasić gaśnicą śniegową lub kocem przeciwpożarowym. Drobne pożary
gasić przez zduszenie płomienia mokrą ścierką. Bezwzględnie zgłosić zaistniałą sytuację opiekunowi grupy.
10. Palące się osoby gasimy kocem przeciw pożarowym lub wodą (instalacje do gaszenia na pracowni); nie wolno gasić
płonących gaśnicami śniegowymi.
11. Bezwzględnie zabrania się:
a) pipetować ustami b) operować rozpuszczalnikami palnymi w pobliżu źródeł ognia lub ciepła c) próbować „na smak”
substancji d) prowadzić nieuzgodnione z prowadzącym doświadczenia
12. Na sali ćwiczeń nie wolno:
a) palić tytoniu b) jeść, pić c) pozostawiać aparatury bez dozoru d) wychodzić na dłuższy okres bez powiadomienia i zgody
prowadzącego e) wprowadzać osoby trzecie f) wnosić odzieży wierzchniej
13. Do obowiązków dyżurnego wyznaczonego przez asystenta należy: pobranie, opieka i zwrot sprzętu do wspólnego użytku,
dopilnowanie porządku na sali w czasie trwania ćwiczeń i na ich zakończenie. Dyżurny jako ostatni wychodzi z sali po zdaniu
pracowni laborantom.
14. Każdy student jest odpowiedzialny materialnie za sprzęt i szkło laboratoryjne.
15. Znajomość powyższego regulaminu i dodatkowo omówionych przez prowadzącego przepisów BHP stwierdza student
własnoręcznym podpisem.
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Wypadki w laboratorium i pierwsza pomoc
Oparzenia spowodowane żarem, kwasami, bezwodnikami kwasowymi alkaliami i bromem
Oparzoną skórę natychmiast przemyć starannie dużą ilością bieżącej wody (minimum 30 minut), a następnie nałożyć jałowy
opatrunek. Przy rozległych oparzeniach wezwać natychmiast pogotowie (numer 112 lub 999).
Oparzenia fenolem i innymi substancjami organicznymi
Oparzoną skórę natychmiast przemyć starannie dużą ilością bieżącej wody (minimum 30 minut), jeżeli substancja nie reaguje
z wodą.
Oparzenia sodem
Jeżeli na skórze pozostały kawałki zestalonego sodu należy je zdjąć ostrożnie szczypcami. Skórę przemyć starannie dużą
ilością bieżącej wody (minimum 30 minut) i nałożyć jałowy opatrunek.
Kwas, bezwodnik octowy, alkalia lub brom w oku
Oko należy starannie przemyć dużą ilością czystej wody od spojówek (krawędź oka przy nosie) na zewnątrz. Oparzone oko
zaopatruje się osłaniając oboje oczu jałowym opatrunkiem. Wezwać lekarza.
UWAGA ! Należy tak przemywać oparzenia, aby zanieczyszczona woda nie spływała po nieuszkodzonej skórze.
Płonąca odzież
Należy nie dopuścić, aby paląca się osoba biegała, powodując przez to dalsze rozniecanie płomienia. Ofiarę należy owinąć
szczelnie ogniotrwałym kocem, aż do ugaszenia ognia.
Płonące odczynniki
Należy wyłączyć w sąsiedztwie wszystkie palniki gazowe, a także usunąć materiały łatwopalne. Mały płomień (np. płonąca
ciecz w zlewce, kolbie lub parownicy) można ugasić przykrywając otwór naczynia wilgotnym ręcznikiem. Przy większych
pożarach zastosować gaśnicę.

Telefony alarmowe
112
999
998
+48 71 375 7298

telefony komórkowe
Pogotowie ratunkowe
Straż pożarna
portiernia Wydziału Chemii
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Materiały instruktażowe
W ramach przygotowania do zajęć studenci zobowiązani są do zapoznania się z podstawami wykorzystywanych w ćwiczeniu
technik laboratoryjnych. Ich znajomość będzie sprawdzana w trakcie zajęć laboratoryjnych.
W celu poznania podstaw nowej techniki lub odświeżenia wiedzy na temat już znanych operacji laboratoryjnych wymagane
jest przeczytanie odpowiednich fragmentów podręczników kursowych lub, i jest to rekomendowane, obejrzenie
odpowiednich materiałów instruktażowych wideo w serwisie YouTube©. Linki do materiałów prezentujących potrzebne
techniki eksperymentalne zebrano i pogrupowano poniżej. W przypadku, gdy któreś z łącz jest nieaktywne materiały można
uzyskać od prowadzącego.
Obsługa aparatury i podstawowe techniki laboratoryjne
Używanie wagi laboratoryjnej
https://www.youtube.com/watch?v=cG6QrqS4ruQ&index=11&list=PLB208D0FA80AD438F
Mieszadła magnetyczne
https://www.youtube.com/watch?v=NeDgBuNoOAg&list=PLXmftzajsm91ExPowAJNOfXualOG4KAkV
https://www.youtube.com/watch?v=zTTbwFA_ftg
https://www.youtube.com/watch?v=jzzDixOGmgk
https://www.youtube.com/watch?v=4Fvpj_fN7zA
https://www.youtube.com/watch?v=jX36MWprjp4&list=PLBD8CDADC266F3BDC&index=6
Używanie pipety automatycznej
https://www.youtube.com/watch?v=AcNtVgOp0bI&list=PLB208D0FA80AD438F&index=13
Obsługa wyparki rotacyjnej
https://www.youtube.com/watch?v=yDP5NycfCdc&index=19&list=PLjPjM_i9bhFTh_uzicV_oAbYTFCGp-8Phttps://www.youtube.com/watch?v=HSZJcv8fg5c
https://www.youtube.com/watch?v=ug2Qz-Y71jQ&list=PLnEQfEiSza7A2yiSG8sun5YGxJ1sg0Rwe
https://www.youtube.com/watch?v=3DQj4dibr78&index=6&list=PLB208D0FA80AD438F
Przygotowanie sączka karbowanego
https://www.youtube.com/watch?v=hY3XuXa0YuE
https://www.youtube.com/watch?v=ykmTxRpRRCw
Sączenie grawitacyjne i próżniowe
https://www.youtube.com/watch?v=fFdvEgg1t14
https://www.youtube.com/watch?v=AiYnnpVUbyw
Ekstrakcja i wykorzystanie podstawowych środków suszących
https://www.youtube.com/watch?v=kdsZjeywrTk
https://www.youtube.com/watch?v=66QmPP0vluk
https://www.youtube.com/watch?v=DmvaOb1xb1o&list=PLB208D0FA80AD438F&index=5
Ekstrakcja z wykorzystaniem właściwości kwasowo-zasadowych związku
https://www.youtube.com/watch?v=Tn0P2x0X_vs
Krystalizacja, rekrystalizacja
https://www.youtube.com/watch?v=7LBGQHjgHEw&list=PLB208D0FA80AD438F&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=genmtAjsDzA
Sublimacja
https://www.youtube.com/watch?v=dBNELFi5XiY&list=PLB208D0FA80AD438F&index=8
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Destylacja prosta
https://www.youtube.com/watch?v=GtuMlWMajtw&index=15&list=PLB208D0FA80AD438F
https://www.youtube.com/watch?v=rpxtV2v2zuA
Destylacja frakcyjna
https://www.youtube.com/watch?v=iB6HHuzfadw
Destylacja próżniowa
https://www.youtube.com/watch?v=mn-u-7fRQv4
Mikrodestylacja, destylacja z nasadką Hickmanna
https://www.youtube.com/watch?v=46gqI90ELuU
https://www.youtube.com/watch?v=UT5mPJTpOyQ
https://www.youtube.com/watch?v=4k8Re3FlyuE
Ogrzewanie w temperaturze wrzenia (refluks)
https://www.youtube.com/watch?v=fHEk2WFgmXQ&index=17&list=PLB208D0FA80AD438F
Chromatografia cienkowarstwowa TLC
https://www.youtube.com/watch?v=iV1GfI_BbKE
https://www.youtube.com/watch?v=e99nsCAsJrw&index=3&list=PLB208D0FA80AD438F
https://www.youtube.com/watch?v=ml58GCq078o&index=4&list=PLB208D0FA80AD438F
Chromatografia kolumnowa „zwykła“
https://www.youtube.com/watch?v=B_QyhG2-VBI&index=10&list=PLB208D0FA80AD438F
Chromatografia kolumnowa „flash“
https://www.youtube.com/watch?v=fF1gXUvyGb4
https://www.youtube.com/watch?v=ci2uu9Cuf5s
Przygotowanie próbki NMR
https://www.youtube.com/watch?v=Sov0x9YdVfg
https://www.youtube.com/watch?v=3JxE_AwPD14
Praca z reagentami wrażliwymi na tlen i wodę, techniki próżniowe
Suszenie szkła, używanie suszarki typu heat-gun
https://www.youtube.com/watch?v=4O65iU0N89w
https://www.youtube.com/watch?v=9G7-Rc4lBcs
Przygotowanie i suszenie sit molekularnych
https://www.youtube.com/watch?v=CmKGt92oMYU
Destylacja rozpuszczalnika w destylatorce
https://www.youtube.com/watch?v=7IDlnuu-0QE
Destylacja próżniowa rozpuszczalnika w warunkach bezwodnych i beztlenowych
https://www.youtube.com/watch?v=eVajSoZEr-k
Destylacja z kolbki do kolbki, użycie Kugelrohr
https://www.youtube.com/watch?v=o34psrncdB8
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Używanie Systemu Oczyszczania Rozpuszczalników (SPS)
https://www.youtube.com/watch?v=n9Kfj8pmClA
Praca w komorze rękawicowej (glove-box)
https://www.youtube.com/watch?v=IpTc-qcNPgY
Obsługa linii próżniowej (linii Schlenka)
https://www.youtube.com/watch?v=Eov60kI7yw8
https://www.youtube.com/watch?v=my1YR35W7Co
https://www.youtube.com/watch?v=-5xtZs3jPeg
Odtlenianie rozpuszczalnika poprzez przedmuchanie gazem obojętnym
https://www.youtube.com/watch?v=SEVzJp901no
Odtlenianie rozpuszczalników metodą freeze-pump-thaw
https://www.youtube.com/watch?v=GpbXTk9VbBg
Pobieranie i przenoszenie reagentów w atmosferze obojętnej, kaniulowanie
https://www.youtube.com/watch?v=9npHPE6PhSI
https://www.youtube.com/watch?v=DSoFRyQTsHc
Praca z odczynnikami piroforycznymi
https://www.youtube.com/watch?v=21iC4YEgOAs
https://www.youtube.com/watch?v=3_cBVfYVAC8
https://www.youtube.com/watch?v=WUHrzcEunNY
Praca z reaktywnymi metalami
https://www.youtube.com/watch?v=ozmddj0fIpk
Pobieranie i przenoszenie roztworów n-butylolitu
https://www.youtube.com/watch?v=M3Av0UjSWpA
https://www.youtube.com/watch?v=ojBqqnqJals
Otrzymywanie związków Grignarda
https://www.youtube.com/watch?v=s3sShnm1ArM
Różne techniki próżniowe
https://www.youtube.com/watch?v=-5xtZs3jPeg
https://www.youtube.com/watch?v=quO0pwX56w8
https://www.youtube.com/watch?v=XIuIRdXsEw4
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Oznakowanie próbek do pomiarów NMR
Przygotowane próbki należy oznakować wykorzystując do tego dostępne etykiety. Puste pola na etykiecie uzupełniamy według
następującego wzoru:
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W przypadku naszych pomiarów:
KOD UŻYTKOWNIKA: SO
KOD PRÓBKI: numer ćwiczenia-inicjały/numer frakcji.
Dla przykładu:
Jan(ina) Kowalski(a) wykonywał(a) ćwiczenie 4.1D i w wyniku destylacji zebrał(a) 3 frakcje destylatu. Próbki NMR tych frakcji
powinny być oznakowane w następujący sposób:
4.1D-JK/1
4.1D-JK/2
4.1D-JK/3
ROZPUSZCZALNIK: w Państwa przypadku najczęściej chloroform-d, czasami dmso-d6.
WIDMO: 1H 1m w przypadku większości eksperymentów, 1H 15m gdy stężenie związku w próbce jest bardzo niskie.

Podgląd kolejki eksperymentów
Zakolejkowane przez operatora pomiary można śledzić na podglądzie kolejki on-line. W tym celu należy otworzyć stronę
http://156.17.103.36:8014/template-login.htm
i zalogować się: login – icon, hasło – do uzyskania od prowadzącego
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Okno kolejki wygląda następująco:

Jeżeli zlecony przez nas eksperyment ma status Queued oznacza to, że pomiar czeka w kolejce, status Completed oznacza, że
pomiar został wykonany – probówki powinny zostać odebrane z laboratorium NMR przez dyżurnego, a widma można ściągać
na lokalne dyski i poddawać analizie.

Analiza widm
Po wykonaniu pomiaru w pracowni NMR studenci powinni przeprowadzić analizę widma.
Można do tego celu wykorzystać oprogramowanie TopSpin dostępne na komputerach w sali komputerowej 16 (obok pracowni
NMR) w czasie gdy nie są w niej prowadzone zajęcia dydaktyczne.
Aby uzyskać dostęp do katalogu z widmami należy zalogować się do systemu Windows wykorzystując następujące informacje:
login: so
password: Synteza1
Do analizy można również wykorzystać dowolne inne programy dostępne za darmo w internecie, np. MestReNova
(http://mestrelab.com/software/mnova/download/).
Przed rozpoczęciem analizy widma, należy na nim zidentyfikować sygnał resztkowy rozpuszczalnika oraz skalibrować go.
Dla chloroformu-d: 7.24 ppm, dichlorometanu-d2: 5.32 ppm, dmso-d6: 2.50 ppm.
Analiza widma powinna obejmować:
1) Identyfikację i przypisanie sygnałów pochodzących od właściwego produktu reakcji, w tym: określenie multipletowości
i wielkości stałych sprzężenia, podanie przesunięć chemicznych sygnałów, podanie integracji, przypisanie sygnałów
konkretnym protonom w cząsteczce produktu.
2) Identyfikację głównych zanieczyszczeń występujących w próbkach.
3) Ocenę czystości próbki na podstawie zestawienia widm poszczególnych frakcji.
4) Sugestie dotyczące dalszego rozdziału/oczyszczania wynikające z analizy widm NMR otrzymanego produktu.
W poniższej publikacji znajdują się dane spektroskopowe dla zanieczyszczeń często znajdujących się w próbkach NMR:
Zanieczyszczenia w próbkach NMR

13

Współczesna synteza organiczna – teoria i praktyka
– laboratorium specjalizacyjne w semestrze zimowym

Nomogram zależności temperatury wrzenia rozpuszczalników od ciśnienia

Źródło: http://www.sanpedrofarmacia.com/modules/com_docman/nomograph-1931.html?nomograph-1931
Data dostępu: 4.10.2016
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Właściwości fizykochemiczne najczęściej używanych rozpuszczalników
rozpuszczalnik
kwas octowy
aceton
acetonitryl
benzen
1-butanol
2-butanol
2-butanon
alkohol t-butylowy
czterochlorek węgla
chlorobenzen
chloroform
cykloheksan
1,2-dichloroetan
glikol dietylenowy
eter dietylowy
diglyme (eter dimetylowy
glikolu etylenowego)
1,2-dimetoksyetan (glyme, DME)
dimetyloformamid (DMF)
dimetylosulfotlenek
(DMSO)
1,4-dioksan
etanol
octan etylu
glikol etylenowy
gliceryna
heptan
heksametylofosforamid
(HMPA)
heksametylofosforotriamid
(HMPT)
heksan
metanol
eter metylowo-t-butylowy
(MTBE)
chlorek metylenu
N-metylo-2-pirolidon
(NMP)
nitrometan
pentan
eter naftowy (ligroina)
1-propanol
2-propanol
pirydyna
tetrahydrofuran (THF)
toluen
trietyloamina
woda
ciężka woda
o-ksylen
m-ksylen
p-ksylen

60.052
58.079
41.052
78.11
74.12
74.12
72.11
74.12
153.82
112.56
119.38
84.16
98.96
106.12
74.12

Temp.
wrzenia
(°C)
118
56.05
81.65
80.1
117.7
99.5
79.6
82.4
76.8
131.7
61.2
80.7
83.5
246
34.5

Temp.
topnienia
(°C)
16.6
-94.7
-43.8
5.5
-88.6
-88.5
-86.6
25.7
-22.6
-45.3
-63.4
6.6
-35.7
-10
-116.2

1.0446
0.7845
0.7857
0.8765
0.8095
0.8063
0.7999
0.7887
1.594
1.1058
1.4788
0.7739
1.245
1.1197
0.713

Rozpuszczalność
w wodzie
(g/100g)
miesza się
miesza się
miesza się
0.18
6.3
15
25.6
miesza się
0.08
0.05
0.795
<0.1
0.861
10
7.5

134.17

162

-68

0.943

miesza się

7.23

90.12

84.5

-69.2

0.8637

miesza się

7.3

73.09

153

-60.48

0.9445

miesza się

38.25

78.13

189

18.4

1.092

25.3

47

88.11
46.07
88.11
62.07
92.09
100.20

101.1
78.5
77
195
290
98

11.8
-114.1
-83.6
-13
17.8
-90.6

1.033
0.789
0.895
1.115
1.261
0.684

miesza się
miesza się
8.7
miesza się
miesza się
0.01

2.21(25)
24.6
6(25)
37.7
42.5
1.92

179.20

232.5

7.2

1.03

miesza się

31.3

163.20

150

-44

0.898

miesza się

??

86.18
32.04

69
64.6

-95
-98

0.659
0.791

0.014
miesza się

1.89
32.6(25)

88.15

55.2

-109

0.741

5.1

??

84.93

39.8

-96.7

1.326

1.32

9.08

99.13

202

-24

1.033

10

32

61.04
72.15
-88.15
88.15
79.10
72.106
92.14
101.19
18.02
20.03
106.17
106.17
106.17

101.2
36.1
30-60
97
82.4
115.2
65
110.6
88.9
100.00
101.3
144
139.1
138.4

-29
-129.7
-40
-126
-88.5
-41.6
-108.4
-93
-114.7
0.00
4
-25.2
-47.8
13.3

1.382
0.626
0.656
0.803
0.785
0.982
0.8833
0.867
0.728
0.998
1.107
0.897
0.868
0.861

9.50
0.04
-miesza się
miesza się
miesza się
30
0.05
0.02
-miesza się
nierozpuszczalny
nierozpuszczalny
nierozpuszczalny

35.9
1.84
-20.1(25)
18.3(25)
12.3(25)
7.52
2.38(25)
2.4
78.54
??
2.57
2.37
2.27

Masa
molowa

Gęstość
(g/mL)

Stała
dielektryczna
6.20
21.01
36.64
2.28
17.8
17.26
18.6
12.5
2.24
5.69
4.81
2.02
10.42
31.8
4.267

Źródło: http://murov.info/orgsolvents.htm#TABLE%202
Data dostępu: 4.10.2016
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Szereg eluotropowy rozpuszczalników
rozpuszczalnik
pentan
heksan
heptan
trichlorotrifluoroetan
toluen
chloroform
dichlorometan
eter dietylowy
octan etylu
eter metylowo-t-butylowy
dioksan
acetonitryl
aceton
tetrahydrofuran
2-propanol
metanol

moc elucyjna
0.00
0.01
0.01
0.02
0.22
0.26
0.30
0.43
0.48
0.48
0.51
0.52
0.53
0.53
0.60
0.70
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Zajęcia wstępne (1)
1A Informacje wstępne
Zajęcia rozpoczną się od omówienia programu przedmiotu i jego harmonogramu, sposobu ewaluacji, wymagań dotyczących
przygotowania do zajęć oraz raportów z ćwiczeń.

1B Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium organicznym
Ta część zajęć będzie miała formę warsztatów i dyskusji. W ich trakcie przedyskutujemy Regulamin BHP Pracowni i omówimy
podstawowe kwestie związane z bezpiecznym prowadzeniem eksperymentów, doboru środków ochrony osobistej i
prawidłowych praktyk w pracy laboratoryjnej. W trakcie zajęć omówiona będzie lokalizacja i sposób postępowania ze środkami
przeciwpożarowymi.
W ramach przygotowania do zajęć należy zapoznać się z poniższymi, krótkimi materiałami wideo dotyczącymi bezpieczeństwa
i higieny pracy w laboratorium chemicznym. O poruszanych w tych materiałach kwestiach będziemy dyskutować w trakcie
zajęć.

Materiały:
Rozważania ogólne
https://www.youtube.com/watch?v=kDxrQkOKUdI
https://www.youtube.com/watch?v=E836nc7SjiI
Często popełniane błędy i sposoby im przeciwdziałania
https://www.youtube.com/watch?v=aA8mC5RIj5k
https://www.youtube.com/watch?v=YdYapyzJNsE
https://www.youtube.com/watch?v=3ELbwzqyuhs
Prawidłowa praca pod wyciągiem laboratoryjnym
https://www.youtube.com/watch?v=nlAaEpWQdwA
https://www.youtube.com/watch?v=A4AHxLnByts
Dobór środków ochrony osobistej
https://www.youtube.com/watch?v=RXmG8mjUviI
https://www.youtube.com/watch?v=a6DrCdjedas
https://www.youtube.com/watch?v=GjAD83B4JaY
https://www.youtube.com/watch?v=aBVdGGml6bU
https://www.youtube.com/watch?v=aBVdGGml6bU
Środki ochrony przeciwpożarowej
https://www.youtube.com/watch?v=IiHEYtnKfF0
Zachowanie w laboratorium naukowym
https://www.youtube.com/watch?v=e7VkIuiT1kU
https://www.youtube.com/watch?v=VRWRmIEHr3A
Rodzaje zagrożeń w laboratorium chemicznym
https://www.youtube.com/watch?v=8queMM7VVfw
https://www.youtube.com/watch?v=q8UiamEWz4Q
Przykłady wypadków i ich analizy
https://www.youtube.com/watch?v=P5VdbabPbvU&list=PL5eqYuJdjxdtxaAneyEmrLmq1avHppoaY
https://www.youtube.com/watch?v=sjDdl_d8br8
https://www.youtube.com/watch?v=F6NEdcZY2WY
https://www.youtube.com/watch?v=mrb896D2eMU
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Proszę także przeczytać i przygotować odpowiedzi na poniższe zadanie:
Zadanie
Proszę podzielić się wymienionymi poniżej tematami i przygotować do wyjaśnienia ich grupie (można korzystać z dowolnych
materiałów)
a) dobór środków ochrony osobistej w zależności od wykonywanego eksperymentu; zagrożenia związane ze złym
doborem fartucha, niewłaściwych rękawiczek, niedopasowanych okularów ochronnych
b) zasady prawidłowego korzystania z wyciągu laboratoryjnego
c) postępowanie w przypadku pożaru; dobór gaśnicy do rodzaju pożaru; gaszenie różnych rodzajów pożarów
chemicznych
d) postępowanie przy oparzeniu odczynnikami metaloorganicznymi lub reaktywnymi metalami; zatrucia bardzo
toksycznymi związkami (cyjanki, związki rtęcioorganiczne, metale ciężkie) i sposoby im przeciwdziałania
e) zagrożenia związane z używaniem linii próżniowej i sposoby im przeciwdziałania; zagrożenia płynące z używania
substancji pylistych w laboratorium (wypełnienia chromatograficzne: silikażel, alumina, celit) i sposoby im
przeciwdziałania
f) utylizacja pozostałości poreakcyjnych; rozkładanie reagentów i reaktywnych środków suszących (wodorki metali, sód);
prawidłowa segregacja laboratoryjnych odpadów stałych i ciekłych (przyczyny); kompatybilność różnych rodzajów
zlewek

1C Pokaz sprzętu i aparatury, przydział szafek
Ostatnia część zajęć poświęcona zostanie prezentacji aparatury i sprzętu, której będziecie Państwo używać na zajęciach:










mieszadła magnetyczne z kontrolerami temperatury
wyparki rotacyjne
cyrkulatory
pompy próżniowe
specjalne szkło laboratoryjne
strzykawki Hamiltona, pipeta automatyczna
polarymetr
worki do pracy w atmosferze obojętnej
linia próżniowa
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Oczyszczanie rozpuszczalników i reagentów (2)
2A Oczyszczanie n-heksanu
Literatura i materiały:


W. L. G. Armarego, C. L. L. Chai, „Purification of Laboratory Chemicals” dowolne wydanie, Elsevier

 A. I. Vogel, A. R. Tatchell, B. S. Furnis, A. J. Hannaford , P. W. G. Smith „Vogel’s Textbook of practical organic
chemistry”, Prentice Hall 1996

Techniki laboratoryjne





ekstrakcja i wykorzystanie podstawowych
środków suszących
sączenie grawitacyjne i próżniowe
ogrzewanie w temperaturze wrzenia (refluks)
przygotowanie sit molekularnych







destylacja prosta
użycie destylatorki
System Oczyszczania Rozpuszczalników (SPS)
reaktywne środki suszące – bezpieczne używanie
i utylizacja

Wykonanie ćwiczenia:
Otrzymany n-heksan przenieść do rozdzielacza i wytrząsać z małymi porcjami stężonego kwasu
siarkowego tak długo, aż dolna warstwa (kwas) będzie pozostawała bezbarwna. Heksan należy następnie
przemyć wodą, 10% wodnym roztworem węglanu sodu i ponownie wodą (dwukrotnie). Fazę organiczną
przenieść do zakręcanego naczynia i wytrząsać ze środkiem suszącym (np. bezwodnym siarczanem wapnia
lub magnezu), co pewien czas regulując ciśnienie wewnątrz naczynia poprzez odkręcenie zakrętki. Po
wstępnym osuszeniu, rozpuszczalnik przesączyć do dużej kolby okrągłodennej, w której znajduje się rdzeń
mieszadła magnetycznego. Do rozpuszczalnika w kolbie dodawać ostrożnie i małymi porcjami wodorek
wapnia, uważając, aby rozpoczynająca się reakcja nie przebiegała zbyt gwałtownie. Kolbę zamontować na
statywie i umieścić w płaszczu grzejnym ustawionym na mieszadle magnetycznym. Zmontować zestaw do
destylacji z wybraną nasadką destylacyjną. Po przygotowaniu zestawu otworzyć zawór gazu obojętnego i
rozpocząć ogrzewanie. Rozpuszczalnik w kolbie powinien intensywnie wrzeć. Po około 1.5 godziny
ogrzewania ze środkiem suszącym należy rozpocząć zbieranie destylatu. Zebrać i usunąć niewielką porcję
przedgonu, a każdorazowo zebraną w odbieralniku porcję destylatu przenosić w atmosferze gazu
obojętnego do butelki w której umieszczono przygotowane wcześniej sita molekularne. Po zebraniu
ostatniej frakcji butelkę z rozpuszczalnikiem szczelnie zamknąć i zabezpieczyć kawałkiem parafilmu. Po
ostygnięciu aparatury i konsultacji z prowadzącym pozostałości po destylacji przenieść w wyznaczone
miejsce lub zutylizować.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Jakie są główne zanieczyszczenia występujące w komercyjnie dostępnym n-heksanie?
2. Przeczytaj odpowiedni fragment w książce „Purification of Laboratory Chemicals” i podaj dwa inne sposoby oczyszczania
n-heksanu. Od czego zależy wybór metody oczyszczania.
3. Wymień najczęściej używane do suszenia reagentów i rozpuszczalników środki suszące. Przedstaw ich wady i zalety.
Czym należy kierować się dobierając środek suszący?
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2 B Destylacja tiofenu
Literatura i materiały:


W. L. G. Armarego, C. L. L. Chai, „Purification of Laboratory Chemicals” dowolne wydanie, Elsevier

 A. I. Vogel, A. R. Tatchell, B.S. Furnis, A.J. Hannaford , P. W. G. Smith „Vogel’s Textbook of practical organic
chemistry”, Prentice Hall 1996.

Techniki laboratoryjne:





wykorzystanie podstawowych środków suszących
ogrzewanie w temperaturze wrzenia (refluks)
przygotowanie sit molekularnych
destylacja prosta





użycie destylatorki
System Oczyszczania Rozpuszczalników (SPS)
destylacja frakcyjna

Wykonanie ćwiczenia:
Otrzymany tiofen przenieść do zakręcanego naczynia, w którym umieścić wcześniej stały wodorotlenek
potasu. Zakręcone naczynie z tiofenem pozostawić na godzinę pod wyciągiem, od czasu do czasu
intensywnie wytrząsać. Po wstępnym osuszeniu, zawartość kolby przenieść do kolby okrągłodennej, w
której znajduje się rdzeń mieszadła magnetycznego. Kolbę zamontować na statywie i umieścić w płaszczu
grzejnym ustawionym na mieszadle magnetycznym. Zmontować zestaw do destylacji frakcyjnej w
atmosferze gazu ochronnego. Po przygotowaniu zestawu otworzyć zawór gazu obojętnego i rozpocząć
destylację. Zebrać i usunąć przedgon, zbierać destylat notując zakresy temperatury, w której destylowały
odpowiednie frakcje. Dla zebranych frakcji przygotować próbki do pomiarów widm NMR.
Destylat przenosić w atmosferze gazu obojętnego do opisanych butelek, w których umieszczono
przygotowane wcześniej sita molekularne. Butelki szczelnie zamknąć i zabezpieczyć kawałkiem parafilmu.
Po ostygnięciu aparatury i konsultacji z prowadzącym pozostałości po destylacji przenieść w wyznaczone
miejsce lub zutylizować.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Jakie są główne zanieczyszczenia występujące w komercyjnie dostępnym tiofenie?
2. Przeczytaj odpowiedni fragment w książce „Purification of Laboratory Chemicals” i podaj dwa inne sposoby oczyszczania
tiofenu. Od czego zależy wybór metody oczyszczania.
3. Wymień najczęściej używane do suszenia reagentów i rozpuszczalników środki suszące. Przedstaw ich wady i zalety.
Czym należy kierować się dobierając środek suszący?
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2B Destylacja N,N,N',N'-tetrametyloetylenodiaminy (TMEDA)
Literatura i materiały:


W. L. G. Armarego, C. L. L. Chai, „Purification of Laboratory Chemicals” dowolne wydanie, Elsevier

 A. I. Vogel, A. R. Tatchell, B.S. Furnis, A.J. Hannaford , P. W. G. Smith „Vogel’s Textbook of practical organic
chemistry”, Prentice Hall 1996.

Techniki laboratoryjne:




wykorzystanie podstawowych środków suszących
ogrzewanie w temperaturze wrzenia (refluks)
destylacja prosta




użycie destylatorki
System Oczyszczania Rozpuszczalników (SPS)

Wykonanie ćwiczenia:
Otrzymaną aminę przenieść do kolby okrągłodennej, w której znajduje się rdzeń mieszadła
magnetycznego. Do rozpuszczalnika w kolbie dodać ostrożnie stały wodorotlenek potasu. Kolbę
zamontować na statywie i umieścić w płaszczu grzejnym ustawionym na mieszadle magnetycznym.
Zmontować zestaw do destylacji w atmosferze gazu obojętnego z wybraną nasadką destylacyjną. Po
przygotowaniu zestawu otworzyć zawór gazu obojętnego i rozpocząć ogrzewanie. Ciecz w kolbie powinna
intensywnie wrzeć. Po około 2 godzinach ogrzewania ze środkiem suszącym należy rozpocząć zbieranie
destylatu. Zebrać i usunąć niewielką porcję przedgonu, a każdorazowo zebraną w odbieralniku porcję
destylatu przenosić w atmosferze gazu obojętnego do czystej i suchej butelki. Po zebraniu ostatniej porcji
destylatu butelkę ze związkiem szczelnie zamknąć i zabezpieczyć kawałkiem parafilmu. Reagent należy
przechowywać w atmosferze azotu. Po ostygnięciu aparatury i konsultacji z prowadzącym pozostałości
po destylacji przenieść w wyznaczone miejsce lub zutylizować.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Jakie są główne zanieczyszczenia występujące w komercyjnie dostępnej N,N,N',N'-tetrametyloetylenodiaminie?
2. Przeczytaj odpowiedni fragment w książce „Purification of Laboratory Chemicals” i podaj dwa inne sposoby oczyszczania
N,N,N',N'-tetrametyloetylenodiaminy. Od czego zależy wybór metody oczyszczania.
3. Wymień najczęściej używane do suszenia reagentów i rozpuszczalników środki suszące. Przedstaw ich wady i zalety.
Czym należy kierować się dobierając środek suszący?
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2C Destylacja pirydyny
Literatura i materiały:



W. L. G. Armarego, C. L. L. Chai, „Purification of Laboratory Chemicals” dowolne wydanie, Elsevier
A. I. Vogel, A. R. Tatchell, B. S. Furnis, A. J. Hannaford , P. W. G. Smith „Vogel’s Textbook of practical organic
chemistry”, Prentice Hall 1996.

Techniki laboratoryjne:





wykorzystanie podstawowych środków suszących
sączenie grawitacyjne i próżniowe
ogrzewanie w temperaturze wrzenia (refluks)
przygotowanie sit molekularnych





użycie destylatorki
System Oczyszczania Rozpuszczalników (SPS)
destylacja frakcyjna w atmosferze obojętnej

Wykonanie ćwiczenia:
Otrzymaną pirydynę, wstępnie suszoną przez dwa tygodnie nad wodorotlenkiem potasu, przenieść do
kolby okrągłodennej, w której znajduje się rdzeń mieszadła magnetycznego. Do aminy dodać ostrożnie
świeży wodorotlenek potasu i przygotowane wcześniej sita molekularne. Kolbę zamontować na statywie
i umieścić w płaszczu grzejnym ustawionym na mieszadle magnetycznym. Zmontować zestaw do
destylacji frakcyjnej w atmosferze gazu obojętnego. Po przygotowaniu zestawu otworzyć zawór gazu
obojętnego i rozpocząć destylację. Zebrać i usunąć niewielką porcję przedgonu, a frakcje wrzące w
określonym zakresie temperatury zbierać do osobnych odbieralników. Po zebraniu ostatniej porcji
destylatu przenieść frakcje do czystych i suchych butelek, w których znajdują się przygotowane wcześniej
sita molekularne. Pirydynę przechowywać pod azotem w szczelnie zakręconych butelkach
zabezpieczonych kawałkiem parafilmu. Po ostygnięciu aparatury i konsultacji z prowadzącym
pozostałości po destylacji przenieść w wyznaczone miejsce lub zutylizować.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Jakie są główne zanieczyszczenia występujące w komercyjnie dostępnej pirydynie?
2. Przeczytaj odpowiedni fragment w książce „Purification of Laboratory Chemicals” i podaj dwa inne sposoby oczyszczania
pirydyny. Od czego zależy wybór metody oczyszczania.
3. Wymień najczęściej używane do suszenia reagentów i rozpuszczalników środki suszące. Przedstaw ich wady i zalety.
Czym należy kierować się dobierając środek suszący?
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2D Destylacja trietyloaminy
Literatura i materiały:



W. L. G. Armarego, C. L. L. Chai, „Purification of Laboratory Chemicals” dowolne wydanie, Elsevier
A. I. Vogel, A. R. Tatchell, B. S. Furnis, A. J. Hannaford , P. W. G. Smith „Vogel’s Textbook of practical organic
chemistry”, Prentice Hall 1996

Techniki laboratoryjne:




wykorzystanie podstawowych środków suszących
reaktywne środki suszące – bezpieczne używanie
i utylizacja
ogrzewanie w temperaturze wrzenia (refluks)





użycie destylatorki
System Oczyszczania Rozpuszczalników (SPS)
destylacja frakcyjna w atmosferze obojętnej

Wykonanie ćwiczenia:
Otrzymaną trietyloaminę przenieść do zakręcanego naczynia, w którym umieścić wcześniej stały
wodorotlenek potasu. Zakręcone naczynie z aminą pozostawić na godzinę pod wyciągiem, od czasu do
czasu intensywnie wytrząsać. Po wstępnym osuszeniu, zdekantować aminę do kolby okrągłodennej, w
której znajduje się rdzeń mieszadła magnetycznego. Do cieczy w kolbie dodawać ostrożnie i małymi
porcjami wodorek wapnia, uważając, aby rozpoczynająca się reakcja nie przebiegała zbyt gwałtownie.
Kolbę zamontować na statywie i umieścić w płaszczu grzejnym ustawionym na mieszadle magnetycznym.
Zmontować zestaw do destylacji w atmosferze gazu ochronnego z wybraną nasadką destylacyjną. Po
przygotowaniu zestawu otworzyć zawór gazu obojętnego i rozpocząć destylację. Po około godzinie
ogrzewania ze środkiem suszącym należy rozpocząć zbieranie destylatu. Zebrać i usunąć niewielką porcję
przedgonu, a każdorazowo zebraną w odbieralniku porcję destylatu przenosić w atmosferze gazu
obojętnego do czystej i suchej butelki. Po zebraniu ostatniej porcji destylatu butelkę ze związkiem
szczelnie zamknąć i zabezpieczyć kawałkiem parafilmu. Reagent należy przechowywać w atmosferze
azotu. Po ostygnięciu aparatury i konsultacji z prowadzącym pozostałości po destylacji przenieść w
wyznaczone miejsce lub zutylizować.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Jakie są główne zanieczyszczenia występujące w komercyjnie dostępnej trietyloaminie?
2. Przeczytaj odpowiedni fragment w książce „Purification of Laboratory Chemicals” i podaj dwa inne sposoby oczyszczania
trietyloaminy. Od czego zależy wybór metody oczyszczania.
3. Wymień najczęściej używane do suszenia reagentów i rozpuszczalników środki suszące. Przedstaw ich wady i zalety.
Czym należy kierować się dobierając środek suszący?
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2D Destylacja metanolu
Literatura i materiały:



W. L. G. Armarego, C. L. L. Chai, „Purification of Laboratory Chemicals” dowolne wydanie, Elsevier
A. I. Vogel, A. R. Tatchell, B. S. Furnis, A. J. Hannaford , P. W. G. Smith „Vogel’s Textbook of practical organic
chemistry”, Prentice Hall 1996

Techniki laboratoryjne:



reaktywne środki suszące – bezpieczne używanie
i utylizacja
destylacja frakcyjna w atmosferze obojętnej





użycie destylatorki
ogrzewanie w temperaturze wrzenia (refluks)
System Oczyszczania Rozpuszczalników (SPS)

Wykonanie ćwiczenia:
W kolbie okrągłodennej, w której znajduje się rdzeń mieszadła magnetycznego, umieścić oczyszczone i
suche opiłki magnezowe i jod, a następnie 50 – 75 mL absolutnego metanolu. Kolbę zamontować na
statywie i umieścić w płaszczu grzejnym ustawionym na mieszadle magnetycznym. Zmontować zestaw do
destylacji atmosferze gazu ochronnego z wybraną nasadką destylacyjną. Po przygotowaniu zestawu
otworzyć zawór gazu obojętnego i ogrzewać roztwór aż do zaniku zabarwienia pochodzącego od jodu i
przereagowania magnezu. Następnie w kolbie umieścić metanol do oczyszczenia. Ogrzewać w
temperaturze wrzenia przez 2 godziny. Po tym czasie zebrać i usunąć niewielką porcję przedgonu, a
każdorazowo zebraną w odbieralniku porcję destylatu przenosić w atmosferze gazu obojętnego do czystej
i suchej butelki. Po zebraniu ostatniej porcji destylatu butelkę ze związkiem szczelnie zamknąć i
zabezpieczyć kawałkiem parafilmu. Po ostygnięciu aparatury i konsultacji z prowadzącym pozostałości po
destylacji przenieść w wyznaczone miejsce lub zutylizować.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Jakie są główne zanieczyszczenia występujące w komercyjnie dostępnym metanolu?
2. Przeczytaj odpowiedni fragment w książce „Purification of Laboratory Chemicals” i podaj dwa inne sposoby oczyszczania
metanolu. Od czego zależy wybór metody oczyszczania.
3. Wymień najczęściej używane do suszenia reagentów i rozpuszczalników środki suszące. Przedstaw ich wady i zalety.
Czym należy kierować się dobierając środek suszący?
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Syntezy katalizatorów (2)
2A Synteza katalizatora do sprzęgania Glasera-Eglingtona-Haya

Literatura i materiały:



L. M. Harwood, C. J. Moody, J. M. Percy „Experimental Organic Chemistry, Standard and Microscale”, 2nd ed.,
Blackwell Science 1999
F. A. Cotton, G. Wilkinson, C. A. Murillo, M. Bochmann, „Advanced Inorganic Chemistry“, dowolne wydanie, Wiley

Techniki laboratoryjne:



sączenie grawitacyjne i próżniowe
ogrzewanie w temperaturze wrzenia (refluks)

Wykonanie ćwiczenia:
W kolbie okrągłodennej o pojemności 25 mL, wyposażonej w rdzeń mieszadła magnetycznego, umieścić
hydrat siarczanu miedzi(II) (1.2 g, 0.004 mol) i chlorek sodu (0.38 g), a następnie gorącą wodę (5 mL).
Intensywnie mieszać reagenty na mieszadle magnetycznym.
W kolbie Erlenmeyera przygotować roztwór stałego wodorotlenku sodu (0.9 g) w wodzie (1.4 mL).
Przenieść 0.3 mL roztworu wodorotlenku sodu do małej zlewki i dodać 0.28 g siarczynu sodu. Tak
otrzymany roztwór przenieść (np. pipetką Pasteura) do gorącego, intensywnie mieszanego roztworu
siarczanu miedzi(II). Ochłodzić mieszaninę reakcyjną w łaźni lodowej i odsączyć wytrącony osad na lejku
Hirscha lub Schotta. Otrzymany produkt przemyć na lejku dwoma porcjami (2—3 mL każda) wody, a
następnie acetonu. Otrzymany chlorek miedzi(I) najlepiej jest wykorzystać natychmiast po otrzymaniu ale
odpowiednio zabezpieczony może być przechowywany przez krótki czas. Otrzymany produkt należy
przenieść do zakręcanej butelki i zalać acetonem. Roztwór acetonu odtlenić przepuszczając przez niego w
czasie 15 minut strumień azotu, a następnie szczelnie zakręcić butelkę korkiem i zabezpieczyć parafilmem.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Korzystając z wyszukiwarek naukowych (SciFinder lub Google Scholar) podaj trzy przykłady wykorzystania chlorku miedzi(I)
w reakcjach sprzęgania opublikowanych w ciągu ostatnich dwóch lat.
2. Jakie inne związki miedzi(I) wykorzystywane są w syntezie organicznej? W jakich reakcjach są używane? Podaj, co najmniej
trzy przykłady takich reakcji z dokładnym cytowaniem fragmentu książki lub artykułu (z podaniem DOI).
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2C Synteza katalizatora Wilkinsona

Literatura i materiały:



L. M. Harwood, C. J. Moody, J. M. Percy „Experimental Organic Chemistry, Standard and Microscale”, 2nd ed.,
Blackwell Science 1999
F. A. Cotton, G. Wilkinson, C. A. Murillo, M. Bochmann, „Advanced Inorganic Chemistry”, dowolne wydanie, Wiley

Techniki laboratoryjne:



odtlenianie rozpuszczalników i reagentów
synteza przy ograniczonym dostępie wilgoci i
tlenu





ogrzewanie w temperaturze wrzenia (refluks)
krystalizacja i rekrystalizacja
sączenie grawitacyjne i próżniowe

Wykonanie ćwiczenia:
W kolbie trójszyjnej o pojemności 100 mL, wyposażonej w rdzeń mieszadła magnetycznego, umieścić
trifenylofosfinę (0.26 g, 1 mmol) i gorący etanol (10 mL). Odtleniać roztwór przez 10 minut przepuszczając
przez niego strumień azotu. W międzyczasie przygotować w probówce roztwór chlorku rodu(III) (0.04 g
trihydratu) w etanolu (2 mL). Roztwór w probówce również odtlenić, przepuszczając przez niego strumień
azotu tak długo, aż odtleniony zostanie roztwór trifenylofosfiny. Odtleniony roztwór z probówki przenieść
do kolby, wypłukując resztki reagenta z probówki 1 mL etanolu. Zmontować zestaw do ogrzewania w
temperaturze wrzenia w atmosferze gazu obojętnego. Przepłukać aparaturę azotem w czasie 5 minut, a
następnie ogrzewać roztwór w atmosferze gazu obojętnego przez 90 minut. Po tym czasie odstawić
mieszaninę reakcyjną do ochłodzenia, któremu powinno towarzyszyć wytrącanie się osadu produktu.
Odsączyć próżniowo produkt reakcji na lejku Hirscha lub Schotta. Po wysuszeniu na lejku (i w strumieniu
azotu) przenieść produkt to zakręcanego pojemnika. Przedmuchać naczynie z produktem strumieniem
azotu przez parę minut, a następnie szczelnie je zakręcić i zabezpieczyć kawałkiem parafilmu. Jeżeli
wydajność pierwszego rzutu kryształów nie jest wysoka należy ponowić procedurę ogrzewania w
temperaturze wrzenia dla filtratu, z którego odsączono produkt reakcji.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Korzystając z wyszukiwarek naukowych (SciFinder lub Google Scholar) podaj trzy przykłady wykorzystania katalizatora
Wilkinsona w syntezach organicznych opublikowanych w ciągu ostatnich dwóch lat.
2. Jakie inne katalizatory oparte na rodzie wykorzystywane są w syntezie organicznej? W jakich reakcjach są używane? Podaj,
co najmniej trzy przykłady takich reakcji z dokładnym cytowaniem fragmentu książki lub artykułu (z podaniem DOI).
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Metody katalityczne w chemii organicznej (3)
3.1 Biokataliza
3.1A Asymetryczna synteza (S)-3-hydroksybutanianu etylu z wykorzystaniem drożdży piekarskich –
metoda fermentacyjna

Literatura i materiały:





J. Gawroński, K. Gawrońska, K. Kacprzak, M. Kwit „Współczesna synteza organiczna – wybór eksperymentów”,
Wydawnictwo Naukowe PWN 2004
Y. Naoshima et al., Chem. Commun. 1990, 964
D. Seebach et al., Org. Synth. 1984, 63, 1
„Biocatalysts for Fine Chemicals Synthesis” (red. S. Roberts), Wiley, Chichester 1999

Techniki laboratoryjne:




synteza w kontrolowanej temperaturze
prowadzenie reakcji przez długi czas
ekstrakcja i wykorzystanie podstawowych
środków suszących






sączenie grawitacyjne i próżniowe
destylacja z kolbki do kolbki (bulb-to-bulb)
użycie Kugelrohr
wyznaczanie skręcalności właściwej roztworu

Wykonanie ćwiczenia:
W kolbie Erlenmeyera o pojemności 1000 mL wyposażonej w mieszadło magnetyczne z łaźnią olejową
rozpuścić sacharozę (80 g) i wodorofosforan sodu (Na2HPO4, 0.5 g) w ciepłej (35 °C) wodzie z kranu (350
mL). Dodać suche drożdże (16 g) lub świeże drożdże piekarskie (50 g) i mieszać w celu uzyskania
jednorodnej mieszaniny.
Po 15–30 minutach, gdy fermentacja zachodzi energicznie, dodać destylowanego acetylooctanu etylu (4.9
mL, 38.4 mmol). Mieszanie kontynuować, przez co najmniej dwie doby (pozostawić do następnych zajęć)
w temperaturze 30–35 °C. Po zakończeniu reakcji drożdże odsączyć i przemyć 50 mL wody. W celu
ułatwienia sączenia do zawiesiny dodać Celitu (20 g). Przesącz nasycić chlorkiem sodu w celu zmniejszenia
rozpuszczalności produktu. Nasycony chlorkiem sodu roztwór ekstrahować pięciokrotnie eterem
dietylowym (porcje po 50 mL). Należy unikać wytworzenia emulsji wskutek zbyt energicznego
wytrząsania. Pomocne w usunięciu emulsji jest dodanie małej ilości metanolu. Zamiast eteru do ekstrakcji
można użyć octanu etylu, który rzadziej tworzy emulsje i ułatwia rozdział faz. Połączone ekstrakty eterowe
wysuszyć nad bezwodnym siarczanem sodu i przesączyć do kolby o pojemności 500 mL. Rozpuszczalnik
oddestylować na wyparce rotacyjnej.
Przeprowadzić testy na obecność acetylooctanu etylu. Otrzymany produkt powinien wykazywać
negatywne wyniki obu testów.
1) Próbkę 15 mg produktu reakcji rozpuścić w 0.5 mL wody i dodać jedną lub dwie krople 1% roztworu
chlorku żelaza(III). Tworzące się zabarwienie zielone, niebieskie lub czerwone wskazuje na obecność formy
enolowej acetylooctanu etylu.
2) Przeprowadzić test na płytce TLC porównując współczynniki retencji substratu i otrzymanego produktu.
Do rozwinięcia chromatogramu użyć dichlorometanu. Do wizualizacji wykorzystać aldehyd pmetoksybenzoesowy lub wanilinę.
(S)-(+)-3-hydroksybutanian etylu oczyścić przez destylację z kolbki do kolbki (z użyciem Kugelrohr). Dla
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oczyszczonego produktu przygotować próbkę do pomiaru widma NMR.
Temperatura wrzenia produktu przy ciśnieniu 12 mmHg wynosi 71–73 °C. Wydajność teoretyczna: 3–4 g
(59–78%)
Przygotować chloroformowy roztwór produktu o określonym stężeniu (np. 1 g produktu na 100 mL
chloroformu) i zmierzyć dla niego kąt skręcenia płaszczyzny światła spolaryzowanego. Na tej podstawie
wyznaczyć skręcalność właściwą roztworu i tę wielkość wykorzystać do wyznaczenia nadmiaru
enancjomerycznego produktu, korzystając z informacji, że enancjomerycznie czysty (S)-3hydroksybutanian etylu ma[𝛼]25
𝐷 = +43.7 (c = 1, CHCl3).
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Na czym polega biokataliza? Jakie są jej wady i zalety w porównaniu z innymi metodami katalitycznymi? Wymień trzy
komercyjnie dostępne biokatalizatory (podaj linki do stron producentów).
2. Korzystając z wyszukiwarek naukowych (SciFinder lub Google Scholar) podaj trzy przykłady reakcji katalizowanych enzymami
opublikowanych w ciągu ostatnich dwóch lat. Dla każdej z nich podaj dokładne cytowanie z numerem DOI oraz link do artykułu.
3. Korzystając z wyszukiwarek naukowych (SciFinder lub Google Scholar) podaj trzy typy reakcji katalizowanych drożdżami
piekarskimi. Dla każdej z nich podaj dokładne cytowanie z numerem DOI oraz link do artykułu.
Czy selektywność tego katalizatora jest wystarczająca, aby z bardzo wysoką wydajnością przeprowadzić reakcję redukcji grupy
karbonylowej w obecności innych grup funkcyjnych (wiązań wielokrotnych, grupy estrowej i innych)?
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3.1B Asymetryczna synteza (S)-3-hydroksybutanianu etylu z wykorzystaniem drożdży piekarskich –
synteza w rozpuszczalniku organicznym

Literatura i materiały:




J. Gawroński, K. Gawrońska, K. Kacprzak, M. Kwit „Współczesna synteza organiczna – wybór eksperymentów”,
Wydawnictwo Naukowe PWN 2004
C. Meson et al., Tetrahedron: Asymmetry 1997, 8, 1049
O. Rotthaus et al., Tetrahedron, 1997, 53, 935

Techniki laboratoryjne:




prowadzenie reakcji przez długi czas
ekstrakcja i wykorzystanie podstawowych
środków suszących
sączenie grawitacyjne i próżniowe





destylacja z kolbki do kolbki (bulb-to-bulb)
użycie Kugelrohr
wyznaczanie skręcalności właściwej roztworu

Wykonanie ćwiczenia:
W kolbie okrągłodennej o pojemności 500 mL, wyposażonej w duży (4–5 cm) rdzeń mieszadła
magnetycznego, umieścić destylowany acetylooctan etylu (1 g, 7.68 mmol), eter naftowy (250 mL) i wodę
(12 mL). Do mieszaniny dodać suchych drożdży (15 g). Kolbę zatkać korkiem z waty. Reakcję prowadzić w
temperaturze pokojowej przez 24 godziny. Po zakończeniu reakcji przesączyć mieszaninę na lejku
Büchnera, przemywając drożdże octanem etylu (3 porcje po 30 mL). Ekstrakty połączyć i suszyć za pomocą
bezwodnego siarczanu magnezu. Odsączyć środek suszący, a rozpuszczalniki odparować na wyparce
rotacyjnej, uzyskując surowy produkt w postaci oleju.
(S)-(+)-3-hydroksybutanian etylu oczyścić przez destylację z kolbki do kolbki (z użyciem Kugelrohr). Dla
oczyszczonego produktu przygotować próbkę do pomiaru widma NMR. Wydajność teoretyczna: 0.52 g
(51%).
Przygotować chloroformowy roztwór produktu o określonym stężeniu (np. 1 g produktu na 100 mL
chloroformu) i zmierzyć dla niego kąt skręcenia płaszczyzny światła spolaryzowanego. Na tej podstawie
wyznaczyć skręcalność właściwą roztworu i tę wielkość wykorzystać do wyznaczenia nadmiaru
enancjomerycznego produktu, korzystając z informacji, że enancjomerycznie czysty (S)-3hydroksybutanian etylu ma[𝛼]25
𝐷 = +43.7 (c = 1, CHCl3).
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Na czym polega biokataliza? Jakie są jej wady i zalety w porównaniu z innymi metodami katalitycznymi? Wymień trzy
komercyjnie dostępne biokatalizatory (podaj linki do stron producentów).
2. Korzystając z wyszukiwarek naukowych (SciFinder lub Google Scholar) podaj trzy przykłady reakcji katalizowanych enzymami
opublikowanych w ciągu ostatnich dwóch lat. Dla każdej z nich podaj dokładne cytowanie z numerem DOI oraz link do artykułu.
3. Korzystając z wyszukiwarek naukowych (SciFinder lub Google Scholar) podaj trzy typy reakcji katalizowanych drożdżami
piekarskimi. Dla każdej z nich podaj dokładne cytowanie z numerem DOI oraz link do artykułu.
Czy selektywność tego katalizatora jest wystarczająca, aby z bardzo wysoką wydajnością przeprowadzić reakcję redukcji grupy
karbonylowej w obecności innych grup funkcyjnych (wiązań wielokrotnych, grupy estrowej i innych)?
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3.1C Synteza 1-amino-3-nitrobenzenu z wykorzystaniem drożdży piekarskich

Literatura i materiały:



J. Gawroński, K. Gawrońska, K. Kacprzak, M. Kwit „Współczesna synteza organiczna – wybór eksperymentów”,
Wydawnictwo Naukowe PWN 2004
W. Baik et al., Tetrahedron Lett. 1994, 35, 3965

Techniki laboratoryjne:




synteza w kontrolowanej temperaturze
prowadzenie reakcji przez długi czas
ekstrakcja i wykorzystanie podstawowych
środków suszących





sączenie grawitacyjne i próżniowe
chromatografia kolumnowa
chromatografia cienkowarstwowa TLC

Wykonanie ćwiczenia:
W kolbie okrągłodennej o pojemności 250 mL zaopatrzonej w duże mieszadło magnetyczne umieścić
pokruszone drożdże piekarskie (30 g) i wodę (80 mL). Zawiesinę ogrzewać do temperatury 70 °C w ciągu
5 minut. Dodać roztwór 1,3-dinitrobenzenu (500 mg, 3 mmol) w metanolu (40 mL) oraz wodny (10 mL)
roztwór wodorotlenku sodu (4 g). Zawiesinę mieszać energicznie w temperaturze 70–80 °C w czasie 2
godzin. Po zakończeniu redukcji do kolby wprowadzić dichlorometan (50 mL) i po rozdziale faz warstwę
organiczną przesączyć próżniowo przez kolumnę (wysoki lejek Schotta) z niewielką ilością Celitu. Ekstrakt
organiczny wysuszyć bezwodnym siarczanem magnezu. Po przesączeniu rozpuszczalnik odparować na
wyparce rotacyjnej. Surowy produkt oczyścić chromatograficznie na kolumnie z silikażelem. W celu
znalezienia dogodnego eluentu przeprowadzić testy na płytkach TLC z dichlorometanem i heksanem w
różnych proporcjach. Wydajność teoretyczna: 393 mg (95%).
Dla oczyszczonego produktu próbkę do pomiaru widma NMR.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Na czym polega biokataliza? Jakie są jej wady i zalety w porównaniu z innymi metodami katalitycznymi? Wymień trzy
komercyjnie dostępne biokatalizatory (podaj linki do stron producentów).
2. Korzystając z wyszukiwarek naukowych (SciFinder lub Google Scholar) podaj trzy przykłady reakcji katalizowanych enzymami
opublikowanych w ciągu ostatnich dwóch lat. Dla każdej z nich podaj dokładne cytowanie z numerem DOI oraz link do artykułu.
3. Korzystając z wyszukiwarek naukowych (SciFinder lub Google Scholar) podaj trzy typy reakcji katalizowanych drożdżami
piekarskimi. Dla każdej z nich podaj dokładne cytowanie z numerem DOI oraz link do artykułu.
Czy selektywność tego katalizatora jest wystarczająca, aby z bardzo wysoką wydajnością przeprowadzić reakcję redukcji grupy
karbonylowej w obecności innych grup funkcyjnych (wiązań wielokrotnych, grupy estrowej i innych)?
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3.2 Organokataliza
3.2A Katalizowana L-proliną asymetryczna synteza aldoli z acetonu

Literatura i materiały:




J. Gawroński, K. Gawrońska, K. Kacprzak, M. Kwit „Współczesna synteza organiczna – wybór eksperymentów”,
Wydawnictwo Naukowe PWN 2004
B. List et al., J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 2395
K. Sakthivel et al., J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 5260

Techniki laboratoryjne:



prowadzenie reakcji przez długi czas
ekstrakcja i wykorzystanie podstawowych
środków suszących





synteza na mikroskalę
sączenie grawitacyjne i próżniowe
chromatografia kolumnowa

Wykonanie ćwiczenia:
W kolbie okrągłodennej o pojemności 25 mL umieścić L-Prolinę (35 mg, 0.3 mmol) i dodać 10 mL
mieszaniny DMSO–aceton zmieszanych w stosunku objętościowym 4:1. Kolbę umieścić na mieszadle
magnetycznym i mieszać przez 15 minut, a następnie dodać benzaldehyd (102 L, 1 mmol) , zamknąć
kolbę septum i mieszać w temperaturze pokojowej przez co najmniej 48 godzin (zanotować czas reakcji).
Po tym czasie dodać do mieszaniny nasycony roztwór chlorku amonu (10 mL) i ekstrahować trzykrotnie
octanem etylu (porcje po 15 mL). Połączone ekstrakty organiczne suszyć nad bezwodnym siarczanem
magnezu. Odsączyć środek suszący i odparować rozpuszczalnik na wyparce rotacyjnej. Produkt
wyodrębnić na kolumnie chromatograficznej wypełnionej silikażelem stosując, jako eluent mieszaninę
heksan–octan etylu (3:1). Dla oczyszczonego produktu próbkę do pomiaru widma NMR.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Na czym polega organokataliza? Jakie są jej wady i zalety w porównaniu z innymi metodami katalitycznymi? Wymień trzy
komercyjnie
dostępne
organokatalizatory
(podaj
linki
do
stron
producentów).
Przeczytaj
artykuł
https://www.dropbox.com/s/ilyj36vdaz9i3lh/Chemenzymes.pdf?dl=0 i na tej podstawie wyjaśnij, czym są chemzymy?
2. Korzystając z wyszukiwarek naukowych (SciFinder lub Google Scholar) podaj trzy przykłady reakcji z udziałem
organokatalizatorów opublikowane w ciągu ostatnich dwóch lat. Dla każdej z nich podaj dokładne cytowanie z numerem DOI
oraz link do artykułu.
3. Zapoznaj się z przytoczonymi w wykazie literatury artykułami (JACS 2000, JACS 2001), a następnie narysuj i wyjaśnij
mechanizm działania katalitycznego L-proliny w reakcjach kondensacji aldolowej.
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3.2B Katalizowana L-proliną asymetryczna synteza aldoli z hydroksyacetonu (acetolu)

Literatura i materiały:



J. Gawroński, K. Gawrońska, K. Kacprzak, M. Kwit „Współczesna synteza organiczna – wybór eksperymentów”,
Wydawnictwo Naukowe PWN 2004
W. Notz et al., J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 7386

Techniki laboratoryjne:




synteza na mikroskalę
prowadzenie reakcji przez długi czas
ekstrakcja i wykorzystanie podstawowych
środków suszących





sączenie grawitacyjne i próżniowe
chromatografia kolumnowa

Wykonanie ćwiczenia:
W kolbie okrągłodennej o pojemności 10 mL umieścić mieszaninę DMSO i acetolu (2-hydroksyacetonu) w
stosunku objętościowym 4: 1, a następnie L-prolinę (28 mg, 0.25 mmol) i mieszać uzyskany roztwór przez
15 minut. Po tym czasie dodać aldehyd izo-propylowy (91 L, 72 mg, 1 mmol), zamknąć kolbę septum i
mieszać, przez co najmniej 60 godzin (zanotować czas reakcji). Po tym czasie do roztworu w kolbie dodać
2 mL nasyconego roztworu chlorku amonu, przenieść zawartość do rozdzielacza i ekstrahować trzykrotnie
octanem etylu (porcje po 10 mL). Ekstrakty organiczne wysuszyć nad bezwodnym siarczanem magnezu,
odsączyć środek suszący i odparować. Produkt reakcji wyodrębnić na kolumnie chromatograficznej
wypełnionej silikażelem stosując, jako eluent mieszaninę heksan–octan etylu (1:1). Dla oczyszczonego
produktu przygotować próbkę do pomiaru widma NMR.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Na czym polega organokataliza? Jakie są jej wady i zalety w porównaniu z innymi metodami katalitycznymi? Wymień trzy
komercyjnie
dostępne
organokatalizatory
(podaj
linki
do
stron
producentów).
Przeczytaj
artykuł
https://www.dropbox.com/s/ilyj36vdaz9i3lh/Chemenzymes.pdf?dl=0 i na tej podstawie wyjaśnij, co to są chemzymy?
2. Korzystając z wyszukiwarek naukowych (SciFinder lub Google Scholar) podaj trzy przykłady reakcji z udziałem
organokatalizatorów opublikowane w ciągu ostatnich dwóch lat. Dla każdej z nich podaj dokładne cytowanie z numerem DOI
oraz link do artykułu.
3. Zapoznaj się z przytoczonymi w wykazie literatury ćwiczenia 3.2A artykułami (JACS 2000, JACS 2001), a następnie narysuj i
wyjaśnij mechanizm działania katalitycznego L-proliny w reakcjach kondensacji aldolowej.
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3.2C Katalizowana L-proliną synteza zasad Mannicha z 1-hydroksyacetonu (acetolu)

Literatura i materiały:



J. Gawroński, K. Gawrońska, K. Kacprzak, M. Kwit „Współczesna synteza organiczna – wybór eksperymentów”,
Wydawnictwo Naukowe PWN 2004
B. List et al., J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 827

Techniki laboratoryjne:




synteza na mikroskalę
prowadzenie reakcji przez długi czas
ekstrakcja i wykorzystanie podstawowych
środków suszących



sączenie grawitacyjne i próżniowe

 chromatografia kolumnowa

Wykonanie ćwiczenia:
Zawiesinę L-proliny (23 mg, 0.2 mmol), p-anizydyny (135 mg, 1.1 mmol), benzaldehydu (102 L, 1 mmol)
i mieszaninę DMSO–acetol (9 mL, 9:1) umieścić w kolbce okrągłodennej o pojemności 20 mL wyposażonej
w mieszadło magnetyczne. Kolbę zatkać septum, mieszać zawartość, przez co najmniej 16 godzin
(zanotować czas reakcji). Po tym czasie dodać do mieszaniny nasyconego roztworu chlorku amonu.
Zawartość kolby przenieść do rozdzielacza i ekstrahować mieszaniną heksan–octan etylu (2:3; dwie porcje
po 15 mL). Warstwę organiczną przemyć wodą (15 mL), suszyć bezwodnym siarczanem magnezu, a po
odsączeniu odparować rozpuszczalnik na wyparce rotacyjnej. Mieszaninę produktów poddać rozdziałowi
na kolumnie chromatograficznej wypełnionej silikażelem, stosując, jako eluent mieszaninę heksan–octan
etylu (3:1). Otrzymany produkt ma postać żółtego oleju. Dla oczyszczonego produktu przygotować próbkę
do pomiaru widma NMR.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Na czym polega organokataliza? Jakie są jej wady i zalety w porównaniu z innymi metodami katalitycznymi? Wymień trzy
komercyjnie
dostępne
organokatalizatory
(podaj
linki
do
stron
producentów).
Przeczytaj
artykuł
https://www.dropbox.com/s/ilyj36vdaz9i3lh/Chemenzymes.pdf?dl=0 i na tej podstawie wyjaśnij, czym są chemzymy?
2. Korzystając z wyszukiwarek naukowych (SciFinder lub Google Scholar) podaj trzy przykłady reakcji z udziałem
organokatalizatorów opublikowane w ciągu ostatnich dwóch lat. Dla każdej z nich podaj dokładne cytowanie z numerem DOI
oraz link do artykułu.
3. Wyjaśnij pojęcie „reakcje domino” i podaj trzy przykłady takich reakcji opublikowane w ciągu ostatnich dwóch lat. Dla każdej
z nich podaj dokładne cytowanie z numerem DOI oraz link do artykułu.
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3.3 Kataliza przeniesienia międzyfazowego (PTC)
3.3A Międzyfazowe utlenianie alkoholi za pomocą chloranu(I) sodu katalizowane czwartorzędowymi
solami amoniowymi

Literatura i materiały:



J. Gawroński, K. Gawrońska, K. Kacprzak, M. Kwit „Współczesna synteza organiczna – wybór eksperymentów”,
Wydawnictwo Naukowe PWN 2004
G. A. Mirafzal et al., Tetrahedron Lett. 1998, 39, 7263

Techniki laboratoryjne:



ekstrakcja i wykorzystanie podstawowych
środków suszących
sączenie grawitacyjne i próżniowe




destylacja prosta
krystalizacja i rekrystalizacja

Wykonanie ćwiczenia:
W kolbie okrągłodennej o pojemności 50 mL zaopatrzonej w mieszadło magnetyczne umieścić alkohol
benzylowy (577 L, 600 mg, 5.56 mmol) lub difenylometanol (1.02 g, 5.56 mmol) i octan etylu (15 mL). Do
energicznie mieszanego roztworu dodać roztwór chloranu(I) sodu (5%) (15 mL) oraz katalizator – bromek
tetrabutyloamoniowy (TBAB; 300 mg, 0.93 mmol). Zwykle utlenianie jest zakończone w czasie 30–60
minut. Po zakończeniu reakcji rozdzielić fazy w rozdzielaczu, pozostawić warstwę organiczną, a fazę
wodną ekstrahować dodatkowo octanem etylu (20 mL). Połączone warstwy organiczne przemyć wodą, a
następnie wysuszyć nad bezwodnym siarczanem magnezu. Po odsączeniu środka suszącego
rozpuszczalnik odparować na wyparce rotacyjnej. Produkt reakcji z alkoholem benzylowym oczyścić
poprzez destylację. W przypadku syntezy z difenylometanolu produkt oczyścić na drodze krystalizacji z
heksanu. Dla oczyszczonego produktu przygotować próbkę do pomiaru widma NMR.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
Uwaga: Jeżeli któraś z osób z drugiej grupy również odpowiada na te same pytania upewnij się, że przytaczane przez Was
reakcje nie są jednakowe.
1. Na czym polega kataliza przeniesienia międzyfazowego? Jakie są jej wady i zalety w porównaniu z innymi metodami
katalitycznymi? Wymień trzy komercyjnie dostępne typy katalizatorów przeniesienia międzyfazowego (podaj linki do stron
producentów).
2. Korzystając z wyszukiwarek naukowych (SciFinder lub Google Scholar) podaj trzy przykłady reakcji prowadzonych w
warunkach katalizy przeniesienia międzyfazowego opublikowane w ciągu ostatnich dwóch lat. Dla każdej z nich podaj dokładne
cytowanie z numerem DOI oraz link do artykułu.
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3.3B Międzyfazowa reakcja Darzensa – synteza 3-fenylooksiranu 2-karboksylanu etylu katalizowana
eterem koronowym

Literatura i materiały:



J. Gawroński, K. Gawrońska, K. Kacprzak, M. Kwit „Współczesna synteza organiczna – wybór eksperymentów”,
Wydawnictwo Naukowe PWN 2004
M. Fedoryński et al., J. Org. Chem. 1978, 43, 4682

Techniki laboratoryjne:





ekstrakcja i wykorzystanie podstawowych
środków suszących
sączenie grawitacyjne i próżniowe
ogrzewanie w temperaturze wrzenia (refluks)
synteza w kontrolowanej temperaturze





usuwanie wysokowrzących reagentów za
pomocą wysokiej próżni
destylacja z kolbki do kolbki (bulb-to-bulb)
użycie Kugelrohr

Wykonanie ćwiczenia:
W trójszyjnej kolbie okrągłodennej o pojemności 50 mL zaopatrzonej w mieszadło magnetyczne,
wkraplacz, termometr oraz chłodnicę zwrotną umieścić destylowany benzaldehyd (5.1 mL, 50 mmol),
roztarty w moździerzu bezwodny węglan potasu (8.3 g, 60 mmol) oraz katalizator – eter koronowy 18korona-6 (0.13 g, 0.5 mmol). Zawiesinę mieszać energicznie i ogrzać do temperatury 125–130 °C, po czym
dodawać z wkraplacza destylowany chlorooctan etylu (9.2 g, 75 mmol) w ciągu 30 minut. Mieszanie i
ogrzewanie kontynuować przez 10 minut, po czym mieszaninę ochłodzić do temperatury pokojowej. Do
roztworu dodać 30 mL wody, przenieść zawartość naczynia do rozdzielacza i rozdzielić fazy. Oddzieloną
warstwę organiczną przemyć wodą i wysuszyć nad bezwodnym siarczanem magnezu. Po odsączeniu
środka suszącego, produkt reakcji wyizolować poprzez destylację próżniową z kolbki do kolbki
(wykorzystując Kugelrohr). Temperatura wrzenia produktu reakcji przy ciśnieniu 0.5 mmHg wynosi 99–
107 °C. Wydajność teoretyczna: 6.95 g (72%); produkt występuje w postaci mieszaniny izomerów cis i
trans w stosunku molowym 1:1. Dla oczyszczonego produktu przygotować próbkę do pomiaru widma
NMR.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Na czym polega kataliza przeniesienia międzyfazowego? Jakie są jej wady i zalety w porównaniu z innymi metodami
katalitycznymi? Wymień trzy komercyjnie dostępne typy katalizatorów przeniesienia międzyfazowego (podaj linki do stron
producentów).
2. Korzystając z wyszukiwarek naukowych (SciFinder lub Google Scholar) podaj trzy przykłady reakcji prowadzonych w
warunkach katalizy przeniesienia międzyfazowego opublikowane w ciągu ostatnich dwóch lat. Dla każdej z nich podaj dokładne
cytowanie z numerem DOI oraz link do artykułu.
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3.4 Kataliza kompleksami metali przejściowych
3.4A Redukcja karwonu do 7,8-dihydrokarwonu z wykorzystaniem katalizatora Wilkinsona

Literatura i materiały:




L. M. Harwood, C. J. Moody, J. M. Percy „Experimental Organic Chemistry, Standard and Microscale”, 2nd ed.,
Blackwell Science 1999
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, EROS, 1253
S. G. Davies, „Organotransition Metal Chemistry: Applications to Organic Synthesis”, Pergamon, Oxford 1982

Techniki laboratoryjne:






reaktywne środki suszące – bezpieczne używanie
i utylizacja
użycie destylatorki
System Oczyszczania Rozpuszczalników (SPS)
odtlenianie rozpuszczalników i reagentów
destylacja frakcyjna






usuwanie wysokowrzących reagentów za
pomocą wysokiej próżni
destylacja z kolbki do kolbki (bulb-to-bulb)
użycie Kugelrohr
praca ze sprężonymi gazami

Wykonanie ćwiczenia:
Odtlenić wysuszony nad sodem toluen przepuszczając przez niego strumień azotu w czasie 10 minut. W
międzyczasie zważyć karwon (1.5 g, 10 mmol) i katalizator Wilkinsona (0.2 g) i umieścić je w kolbie do
uwodornienia wyposażonej w rdzeń mieszadła magnetycznego. W kolbie umieścić toluen i odtlenić
mieszaninę przepuszczając przez nią strumień azotu przez kolejne 5 minut. Kolbę połączyć z biuretą
gazową i usunąć z niej powietrze poprzez odpompowanie. Przedmuchać układ wodorem powtarzając
czynności odpompowania i wypełniania wodorem czterokrotnie. Od staranności przeprowadzenia tej
procedury zależeć będzie tempo redukcji. Wypełnić aparaturę wodorem, rozpocząć mieszanie i śledzić
zużycie wodoru w czasie. Reakcję zatrzymać gdy objętość wykorzystanego wodoru osiągnie wartość
teoretyczną lub nieco ją przekroczy (ze względu na możliwe nieszczelności w aparaturze), a tempo redukcji
osiągnie plateau. Mieszaninę reakcyjną przesączyć przez silikażel i przemyć 100 mL eteru dietylowego.
Odparować rozpuszczalnik na wyparce rotacyjnej (temperaturę łaźni wodnej ustawić na ok. 40 °C), a
produkt reakcji wyizolować poprzez destylację próżniową z kolbki do kolbki (wykorzystując Kugelrohr). Do
osiągnięcia próżni wykorzystać pompkę wodną, zbierać frakcję wrzącą przy temperaturze łaźni wodnej
90–110 °C
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Wyjaśnij pojęcie „reguła 18 elektronów” w kontekście kompleksów metali przejściowych. Wyjaśnij, dlaczego katalizator
Wilkinsona stanowi wyjątek od tej reguły. Podaj cytowanie do fragmentu książki lub artykułu na podstawie których opierasz
swoje rozważania.
2. Narysuj i omów schemat pokazujący cykl katalityczny redukcji alkenu z wykorzystaniem katalizatora Wilkinsona. Zwróć
szczególną uwagę na liczbę elektronów walencyjnych rodu na każdym etapie cyklu.
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3.4B Krzyżowa metateza olefin – synteza (E) 3-(4-chlorofenylo)akrylanu metylu

Literatura i materiały:



J. Gawroński, K. Gawrońska, K. Kacprzak, M. Kwit „Współczesna synteza organiczna – wybór eksperymentów”,
Wydawnictwo Naukowe PWN 2004
J. Louie et al., J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 11312

Techniki laboratoryjne:






praca w komorze rękawicowej
System Oczyszczania Rozpuszczalników (SPS)
odtlenianie rozpuszczalników i reagentów
synteza na mikroskalę
synteza przy ograniczonym dostępie wilgoci i





tlenu
synteza w kontrolowanej temperaturze
synteza z bardzo reaktywnymi związkami
chromatografia kolumnowa

Wykonanie ćwiczenia:
Wszystkie operacje przeprowadzić w komorze rękawicowej.
W wyprażonej kolbce o pojemności 1 mL umieścić akrylan metylu (210 µL, 2.3 mmol), 4-chlorostyren (140
µL, 1.2 mmol) oraz katalizator Grubbsa pierwszej generacji (35 mol). Naczynie zamknąć septum, po czym
wprowadzić do wnętrza kolby 1,2-dichloroetan (5 mL). Całość mieszać magnetycznie w temperaturze 40
°C w atmosferze gazu obojętnego, przez co najmniej godzinę. Po ochłodzeniu do temperatury pokojowej
surowy produkt rozdzielić na kolumnie chromatograficznej wypełnionej silikażelem, stosując heksan jako
eluent. Wydajność teoretyczna: 216 mg (92%). Produkt krystalizować z mieszaniny metanol–woda. Dla
oczyszczonego produktu próbkę do pomiaru widma NMR.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Wyjaśnij, na czym polega reakcja metatezy olefin. Podaj ogólny mechanizm reakcji metatezy. Wymień podtypy tej reakcji.
2. Wymień przykłady katalizatorów metatezy olefin. Omów zalety i wady katalizatorów Schrocka, Schrocka-Hoveydy i Grubbsa.
3. Korzystając z wyszukiwarek naukowych (SciFinder lub Google Scholar) podaj trzy przykłady reakcji metatezy ofefin
opublikowane w ciągu ostatnich dwóch lat. Dla każdej z nich podaj dokładne cytowanie z numerem DOI oraz link do artykułu.
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Grupy ochronne i umpolung (4)
4.1 Wybrane metody zabezpieczania grup funkcyjnych
4.1A Synteza p-nitroaniliny z aniliny z wykorzystaniem metody protekcji i deprotekcji grupy aminowej

Literatura i materiały:



C. F. Wilcox, „Experimental Organic Chemistry, A Small-Scale Approach”, MacMillan Publishing Company, New York
1988
P. G. M. Wuts, T. W. Greene „Greene’s Protective Groups in Organic Synthesis”, dowolne wydanie, Wiley & Sons

Techniki laboratoryjne:




synteza wieloetapowa
synteza w kontrolowanej temperaturze
synteza w niskiej temperaturze





sączenie grawitacyjne i próżniowe
ogrzewanie w temperaturze wrzenia (refluks)
krystalizacja i rekrystalizacja

Wykonanie ćwiczenia:
Protekcja grupy aminowej – metoda Lumière’a-Barbiera
W kolbie okrągłodennej o pojemności 100 mL umieścić anilinę (1.1 mL, 0.012 mol) i roztwór kwasu solnego
(1 mL stężonego kwasu solnego w 30 mL wody). Jeżeli amina jest zabarwiona dodać do roztworu węgla
aktywnego (0.2–0.4 g) i mieszać przez kilka minut, a następnie przesączyć próżniowo. W międzyczasie
przygotować roztwór octanu sodu (trihydratu; 1.8 g, 0.013 mol) w wodzie (4 mL). Jeżeli w roztworze tym
znajdują się jakieś stałe zanieczyszczenia, należy je odsączyć.
Przenieść roztwór chlorowodorku aniliny do kolby okrągłodennej o pojemności 50 mL i dodać do niego,
mieszając roztwór na mieszadle magnetycznym, bezwodnik octowy (1.66 g, 0.03 mol). Do tak
przygotowanego roztworu dodać, w całości, wcześniej przygotowany roztwór octanu sodu i mieszać
energicznie. Kolbę z mieszaniną reakcyjną umieścić w łaźni lodowej i mieszać energicznie. Ochładzaniu
roztworu będzie towarzyszyć krystalizacja produktu. Kryształy odsączyć próżniowo. Wydajność
teoretyczna tego etapu wynosi 1.0–1.4 g. Przygotować próbkę do pomiaru widma NMR.
Nitrowanie acetanilidu
W kolbie okrągłodennej o pojemności 50 mL wyposażonej w rdzeń mieszadła magnetycznego umieścić
otrzymany w pierwszym etapie acetanilid (1.36 g, 0.01 mol) i lodowaty kwas octowy (1.6 mL).
Doprowadzić do rozpuszczenia reagentów ogrzewając łagodnie kolbkę w łaźni wodnej. Ochłodzić ciepły
roztwór w łaźni lodowej do momentu w którym pojawiać się zaczną kryształy. Gdy to nastąpi dodawać
kroplami, intensywnie mieszając zawartość kolby, 2 mL stężonego kwasu siarkowego schłodzonego
wcześniej do temperatury bliskiej 0 °C.
W osobnym naczyniu przygotować mieszaninę nitrującą mieszając stężony kwas azotowy (0.7 mL) z
zimnym, stężonym kwasem siarkowym (1 mL) – mieszaniu kwasów towarzyszyć będzie wzrost
temperatury roztworu. Ochłodzić mieszaninę nitrującą do temperatury pokojowej.
Ochłodzić roztwór acetanilidu do temperatury 5 °C na łaźni lodowej, a następnie usunąć łaźnię i kolbę
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umieścić na mieszadle magnetycznym. Do roztworu dodawać powoli (kroplami) mieszaninę nitrującą
(z malutkiego wkraplacza lub używając pipety Pasteura). Cały czas intensywnie mieszać roztwór, którego
lepkość w trakcie reakcji może znacznie wzrosnąć, kontrolując jednocześnie, aby temperatura nie wzrosła
powyżej 20–25 °C. Gdy cała mieszanina nitrująca została dodana mieszać reagenty przez kolejne 40 minut,
co pozwoli reakcji przebiec do końca. Po tym czasie powoli przelać roztwór do zlewki zawierającej 20 mL
wody i 4–5 g pokruszonego lodu. W trakcie przelewania zawartość zlewki należy intensywnie mieszać.
Odsączyć produkt na lejku Büchnera, a kryształy przemyć starannie wodą, aby usunąć kwasy. Wysuszyć
produkt na lejku Büchnera tak dobrze jak to możliwe, dociskając go szklanym korkiem. Surowy, wilgotny
p-nitroacetanilid jest wystarczająco czysty, aby użyć go w ostatnim etapie syntezy. Należy założyć, że w
ten sposób otrzymany wilgotny produkt, odpowiada masą 1.2 g suchego związku. Przygotować próbkę do
pomiaru widma NMR.
Deprotekcja grupy aminowej
W kolbie okrągłodennej o pojemności 50 mL wyposażonej w rdzeń mieszadła magnetycznego umieścić
wilgotny, surowy p-nitroacetanilid, a następnie dodać wodę (3 mL) i stężony kwas solny (4 mL). Ogrzewać
reagenty pod chłodnicą zwrotną w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika przez 15–20 minut. W trakcie
ogrzewania dochodzi do stopniowego rozpuszczenia osadu, a roztwór barwi się na pomarańczowo. Gdy
hydroliza jest zakończona dodać 6 mL zimnej wody i ochłodzić mieszaninę reagentów do temperatury
pokojowej. Na tym etapie produkt reakcji może częściowo wykrystalizować z roztworu. Zawartość kolby
przelać powoli do zlewki zawierającej stężony roztwór amoniaku (4 mL), wodę (15 mL) i pokruszony lód
(5–6 g). Odczyn roztworu powinien być wyraźnie zasadowy (ewentualnie dodać niewielką ilość stężonego
roztworu amoniaku). Żółto-pomarańczowe kryształy produktu odsączyć próżniowo i przemyć na lejku
zimną wodą. Przekrystalizować produkt z dużej objętości gorącej wody (ok. 30 g wody na 1 g produktu).
Wydajność teoretyczna po trzech etapach: 0.5–0.8 g. Przygotować próbkę do pomiaru widma NMR.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Wymień trzy różne grupy ochronne używane do zabezpieczania amin. Dla każdej z nich podaj po dwie metody wprowadzania
grupy ochronnej oraz dwie metody deprotekcji. Wyjaśnij kompatybilność wybranych przez Ciebie metod protekcji/deprotekcji
z obecnością innych grup funkcyjnych w cząsteczce substratu.
2. Korzystając z wyszukiwarek naukowych (SciFinder lub Google Scholar) podaj dwa przykłady syntez produktów naturalnych
lub leków, w których wykorzystano metodę protekcji/deprotekcji grupy aminowej opublikowane w ciągu ostatnich dwóch lat.
Dla każdej z nich podaj dokładne cytowanie z numerem DOI oraz link do artykułu.
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4.1B Blokowanie grupy aminowej aminokwasu poprzez przeprowadzenie w Boc-pochodną

Literatura i materiały:

 I. Vogel, A. R. Tatchell, B. S. Furnis, A. J. Hannaford , P. W. G. Smith „Vogel’s Textbook of practical organic chemistry”,


Prentice Hall 1996.
Z. Jerzmanowska, „Analiza Jakościowa Związków Organicznych”, PZWL, Warszawa 1975

Techniki laboratoryjne:



ekstrakcja i wykorzystanie podstawowych
środków suszących
sączenie grawitacyjne i próżniowe




krystalizacja i rekrystalizacja
synteza w niskiej temperaturze

Wykonanie ćwiczenia:
W kolbie okrągłodennej 100 mL wyposażonej w rdzeń mieszadła magnetycznego umieścić aminokwas (10
mmol), dioksan (20 mL), wodę (10 mL) i 1 M roztwór wodorotlenku sodu (10 mL). Kolbę z roztworem
umieścić w łaźni lodowej i intensywnie mieszać. Do ochłodzonego roztworu dodać di-tertbutylopirowęglan (diwęglan di-tert-butylu) (2.4 g, 11 mmol), a następnie mieszać przez 30 minut w
temperaturze pokojowej. Mieszaninę reakcyjną zatężyć na wyparce rotacyjnej (temperatura łaźni nie
powinna przekraczać 40 °C) do objętości 10–15 mL, a następnie schłodzić w łaźni woda–lód, dodać octan
etylu (30 mL) i zakwasić rozcieńczonym wodnym roztworem wodorosiarczanu potasu (KHSO4) do pH 2–3
(wobec papierka Kongo). Warstwę wodną ekstrahować octanem etylu (dwie porcje po 15 mL). Połączone
warstwy organiczne przemyć wodą (2 porcje po 30 mL), wysuszyć nad bezwodnym siarczanem sodu, a po
odsączeniu środka suszącego odparować pod zmniejszonym ciśnieniem. Surowy produkt
przekrystalizować z układu octan etylu–n-heksan.
Dla potwierdzenia protekcji grupy aminowej przeprowadzić reakcję z ninhydryną. W tym celu próbki (1–
5 mg) niezabezpieczonego aminokwasu oraz produktu reakcji z diwęglanem di-tert-butylu umieścić w
czystych i suchych probówkach. Do obu próbek wlać wodę (1–5 mL) i 4–5 kropli 1% wodnego roztworu
ninhydryny, a następnie ogrzewać 1–2 minuty w temperaturze wrzenia roztworu (gorąca łaźnia wodna).
Pojawienie się zabarwienia wskazuje na obecność wolnej grupy aminowej.
Dla oczyszczonego produktu próbkę do pomiaru widma NMR.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Wymień trzy różne grupy ochronne używane do zabezpieczania grupy aminowej w aminokwasach. Dla każdej z nich podaj
po dwie metody wprowadzania grupy ochronnej oraz dwie metody deprotekcji. Wyjaśnij kompatybilność wybranych przez
Ciebie metod protekcji/deprotekcji z obecnością innych grup funkcyjnych w cząsteczce substratu.
2. Korzystając z wyszukiwarek naukowych (SciFinder lub Google Scholar) podaj dwa przykłady syntez produktów naturalnych
lub leków, w których wykorzystano metodę protekcji/deprotekcji grupy aminowej opublikowane w ciągu ostatnich dwóch lat.
Dla każdej z nich podaj dokładne cytowanie z numerem DOI oraz link do artykułu.
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4.1C Blokowanie grup hydroksylowych cukrów – syntezy 1,2,3,4,6-penta-O-acetylo--D-glukopiranozy i
1,2,3,4,6-penta-O-acetylo--D-glukopiranozy

Literatura i materiały:

 I. Vogel, A. R. Tatchell, B. S. Furnis, A. J. Hannaford , P. W. G. Smith „Vogel’s Textbook of practical organic chemistry”,
Prentice Hall 1996.

Techniki laboratoryjne:



sączenie grawitacyjne i próżniowe
ogrzewanie w temperaturze wrzenia (refluks)



krystalizacja i rekrystalizacja

Wykonanie ćwiczenia:
Synteza 1,2,3,4,6-penta-O-acetylo--D-glukopiranozy
W kolbie kulistej o pojemności 100 mL, zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną, umieścić bezwodny chlorek
cynku(II) (0.5 g) i bezwodnik kwasu octowego (12.5 mL, 13.5 g, 0.13 mol). Chlorek cynku niezwykle łatwo
rozpływa się na powietrzu. Niewielki kawałek soli trzeba szybko rozdrobnić w moździerzu i odważyć
żądaną ilość. Mieszaninę ogrzewać przez 5–10 minut na wrzącej łaźni wodnej, okresowo wstrząsając
kolbą, aż większość chlorku cynku ulegnie rozpuszczeniu. Wówczas dodać powoli sproszkowanej Dglukozy (2.5 g, 0.014 mol), kontrolując przebieg gwałtownej reakcji przez delikatne wstrząsanie kolbą.
Następnie kolbę ogrzewać przez 1 godzinę na wrzącej łaźni wodnej. Zawartość przelać do zlewki
zawierającej 125 mL wody z lodem, energicznie mieszając, by ułatwić hydrolizę nieprzereagowanego
bezwodnika. Po około 30 minutach wydzielony początkowo olej ulega zestaleniu. Produkt odsączyć,
dokładnie przemyć zimną wodą i kilkukrotnie krystalizować z technicznego etanolu do uzyskania stałej
temperatury topnienia. Czysty produkt topi się w temperaturze 110–111 °C. Wydajność teoretyczna: 3.5
g (63%). Dla oczyszczonego produktu próbkę do pomiaru widma NMR.
Synteza 1,2,3,4,6-penta-O-acetylo--D-glukopiranozy
W porcelanowym moździerzu utrzeć bezwodny octan sodu (4 g) z bezwodną -D-glukozą (5 g, 0.028 mol),
a następnie sproszkowaną mieszaninę przenieść do kolby kulistej o pojemności 200 mL. W kolbie umieścić
bezwodnik octowy (25 mL, 27 g, 0.26 mol) i mieszaninę ogrzewać pod chłodnicą zwrotną z podwójnym
płaszczem chłodzącym na wrzącej łaźni wodnej, okresowo wstrząsając, do czasu uzyskania klarownego
roztworu. Ogrzewanie kontynuować przez 2 godziny, a następnie mieszaninę wylać na 250 mL
pokruszonego lodu. Zestalający się osad odstawić na 1 godzinę, mieszając co pewien czas, by rozbić
tworzące się grudki. Po odsączeniu osad przemyć dokładnie zimną wodą i przekrystalizować z
technicznego etanolu, do uzyskania produktu o temperaturze topnienia 131–132 °C. Wydajność
teoretyczna: 6.2 g (56%). Dla oczyszczonego produktu próbkę do pomiaru widma NMR.
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W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Wymień trzy różne grupy ochronne używane do zabezpieczania grupy hydroksylowej. Dla każdej z nich podaj po dwie metody
wprowadzania grupy ochronnej oraz dwie metody deprotekcji. Wyjaśnij kompatybilność wybranych przez Ciebie metod
protekcji/deprotekcji z obecnością innych grup funkcyjnych w cząsteczce substratu.
2. Korzystając z wyszukiwarek naukowych (SciFinder lub Google Scholar) podaj dwa przykłady syntez produktów naturalnych
lub leków, w których wykorzystano metodę protekcji/deprotekcji grupy hydroksylowej opublikowane w ciągu ostatnich dwóch
lat. Dla każdej z nich podaj dokładne cytowanie z numerem DOI oraz link do artykułu.
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4.1D Blokowanie grupy karbonylowej – synteza 1,3-dioksolanu z acetylooctanu etylu

Literatura i materiały:





L. M. Harwood, C. J. Moody, J. M. Percy „Experimental Organic Chemistry, Standard and Microscale”, 2nd ed.,
Blackwell Science 1999
D. R. Paulson et al., J. Chem. Educ. 1973, 50, 216
I. Vogel, A. R. Tatchell, B. S. Furnis, A. J. Hannaford , P. W. G. Smith „Vogel’s Textbook of practical organic chemistry”,
Prentice Hall 1996.

Techniki laboratoryjne:



ogrzewanie w temperaturze wrzenia (refluks)
destylacja frakcyjna



destylacja pod obniżonym ciśnieniem

Wykonanie ćwiczenia:
W kolbie okrągłodennej wyposażonej w rdzeń mieszadła magnetycznego, nasadkę azeotropową DeanaStarka i chłodnicę zwrotną umieścić acetylooctan etylu (30 g, 0.23 mol), etano-1,2-diol (16 g, 0.25 mol),
kryształek kwasu p-toluenosulfonowego i benzen (50 mL). Mieszaninę ogrzewać w temperaturze wrzenia
do momentu, gdy w nasadce azeotropowej przestanie się zbierać woda. Produkt poddać destylacji
frakcyjnej pod zmniejszonym ciśnieniem, uzyskując cykliczny acetal. Temperatura wrzenia produktu przy
ciśnieniu 17–18 mmHg wynosi 99–101 °C. Wydajność teoretyczna: 35 g (87%).
Dla oczyszczonego produktu próbkę do pomiaru widma NMR.
Produkt reakcji przenieść do czystego i suchego pojemnika, napełnić pojemnik azotem i szczelnie zamknąć
oraz zabezpieczyć parafilmem. Produkt przechowywać w lodówce. Preparat będzie wykorzystany jako
substrat w ćwiczeniu 7A.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Wymień trzy różne grupy ochronne używane do zabezpieczania grupy karbonylowej. Dla każdej z nich podaj po dwie metody
wprowadzania grupy ochronnej oraz dwie metody deprotekcji. Wyjaśnij kompatybilność wybranych przez Ciebie metod
protekcji/deprotekcji z obecnością innych grup funkcyjnych w cząsteczce substratu.
2. Korzystając z wyszukiwarek naukowych (SciFinder lub Google Scholar) podaj dwa przykłady syntez produktów naturalnych
lub leków, w których wykorzystano metodę protekcji/deprotekcji grupy karbonylowej opublikowane w ciągu ostatnich dwóch
lat. Dla każdej z nich podaj dokładne cytowanie z numerem DOI oraz link do artykułu.
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4.2 Umpolung
4.2A Synteza fenylopirogronianu etylu poprzez alkilację 1,3-ditiano-2-karboksylanu etylu i następczą
oksydatywną hydrolizę z NBS

Literatura i materiały:





L. M. Harwood, C. J. Moody, J. M. Percy „Experimental Organic Chemistry, Standard and Microscale”, 2nd ed.,
Blackwell Science 1999
G. Wittig et al., Chem. Ber. 1951, 84, 627
D. Seebach, Angew. Chem. Int. Ed. 1979, 18, 239
D. Seebach, Synthesis 1969, 17

Techniki laboratoryjne:








ekstrakcja i wykorzystanie podstawowych
środków suszących
sączenie grawitacyjne i próżniowe
użycie destylatorki
System Oczyszczania Rozpuszczalników (SPS)
odtlenianie rozpuszczalników i reagentów
synteza przy ograniczonym dostępie wilgoci i
tlenu
synteza w kontrolowanej temperaturze









synteza w niskiej temperaturze
synteza wieloetapowa
synteza z bardzo reaktywnymi związkami
praca na linii próżniowej
destylacja z kolbki do kolbki (bulb-to-bulb)
użycie Kugelrohr
pobieranie i przenoszenie odczynników
piroforycznych

Wykonanie ćwiczenia:
Szkło wykorzystywane w trakcie ćwiczenia musi zostać przed użyciem starannie wysuszone w piecu o
temperaturze co najmniej 120 °C.
Synteza 2-benzylo-1,3-ditiano-2-karboksylanu etylu
W kolbie trójszyjnej o pojemności 100 mL wyposażonej w rdzeń mieszadła magnetycznego umieścić 1,3ditiano-2-karboksylan etylu (1.64 mL, 2.00 g, 10.5 mmol). Jedną z szyj zamknąć septum, w pozostałych
umieścić płuczkę do gazu i termometr niskotemperaturowy. Wypełnić naczynie azotem, umieścić w nim
bezwodny tetrahydrofuran (30 mL) wykorzystując kaniulę lub strzykawkę o odpowiedniej pojemności.
Ochłodzić roztwór do temperatury –78 °C umieszczając kolbę w łaźni chłodzącej aceton–suchy lód; w
trakcie ochładzania mieszać zawartość kolby na mieszadle magnetycznym. Dodać ze strzykawki, kroplami
roztwór n-butylolitu (6.9 mL 1.6 M roztworu n-BuLi w heksanie, 11 mmol), a następnie prawie całkowicie
wyciągnąć kolbę z łaźni chłodzącej (zanurzony w łaźni powinien być jedynie fragment dna kolby) i
pozwolić, aby temperatura wzrosła do 0 °C. Mieszać roztwór w tej temperaturze przez godzinę, a
następnie ponownie zanurzyć kolbę w łaźni chłodzącej tak, aby temperatura roztworu osiągnęła wartość
–78 °C. Dodać ze strzykawki, kroplami chlorek benzylu (1.05 mL, 1.25 g, 10 mmol) i ponownie podnieść
temperaturę roztworu do 0 °C. Mieszać roztwór w tej temperaturze przez 20 minut, a następnie zakończyć
bieg reakcji dodając nasyconego roztworu chlorku amonu (20 mL). Przenieść zawartość kolby do
rozdzielacza, oddzielić fazę organiczną, a fazę wodną re-ekstrahować eterem dietylowym (25 mL).
Połączone fazy organiczne wysuszyć nad bezwodnym siarczanem magnezu, odsączyć środek suszący, a
44

Współczesna synteza organiczna – teoria i praktyka
– laboratorium specjalizacyjne w semestrze zimowym

rozpuszczalniki odparować na wyparce rotacyjnej (woda w łaźni powinna mieć temperaturę około 40–45
°C). Pozostałość w kolbie oczyścić poprzez destylację z kolbki do kolbki przy obniżonym ciśnieniu, używając
do tego celu urządzenia Kugelrohr. Temperatura łaźni powinna wynosić 160–200 °C przy ciśnieniu 0.1
mmHg. Zanotować wydajność oczyszczonego produktu i próbkę do pomiaru widma NMR.
Synteza fenylopirogronianu etylu
W kolbie okrągłodennej o pojemności 100 mL wyposażonej w rdzeń mieszadła magnetycznego rozpuścić
N-bromosukcynoimid (2.85 g, 16 mmol) w wodzie (50 mL). Do roztworu dodać aceton (1.5 mL) i
wymieszać, a następnie ochłodzić mieszaninę do temperatury –5 °C w łaźni lód–chlorek sodu. Podczas
ochładzania mieszaniny przygotować roztwór 2-benzylo-1,3-ditiano-2-karboksylanu etylu (0.54 g, 2 mmol)
w acetonie (10 mL). Gdy temperatura pierwszego roztworu osiągnie pożądaną wartość dodać do niego w
jednej porcji roztwór 2-benzylo-1,3-ditiano-2-karboksylanu etylu. Po upływie 5 minut wylać zawartość
kolby do zlewki Erlenmeyera o pojemności 250 mL, w której umieścić wcześniej dichlorometan (10 mL),
eter naftowy (10 mL) i 5% wodny roztwór węglanu sodu (10 mL). Zawartość kolby energicznie mieszać
przez kolejne 5 minut. Przenieść zawartość kolby do rozdzielacza i pozwolić na rozdział faz. Oddzielić fazę
organiczną, a warstwę wodną re-ekstrahować eterem dietylowym (15 mL). Połączone fazy organiczne
przemyć w rozdzielaczu wodą (15 mL), a następnie wysuszyć nad bezwodnym siarczanem magnezu.
Odsączyć środek suszący, a rozpuszczalniki odparować na wyparce rotacyjnej. Surowy produkt można
oczyścić poprzez destylację z kolbki do kolbki przy obniżonym ciśnieniu. Przy wykorzystaniu pompki
wodnej temperatura łaźni powinna wynosić 150–200 °C. Zanotować wydajność oczyszczonego produktu
i przygotować próbkę do pomiaru widma NMR.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Wyjaśnij pojęcie umpolung. Podaj trzy, inne niż pokazany w ćwiczeniu, sposoby wykorzystania techniki umpolung dla różnych
klas związków organicznych.
2. Korzystając z wyszukiwarek naukowych (SciFinder lub Google Scholar) podaj trzy przykłady syntez, w których wykorzystano
metodę umpolung, opublikowane w ciągu ostatnich dwóch lat. Dla każdej z nich podaj dokładne cytowanie z numerem DOI
oraz link do artykułu.
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Reakcje pericykliczne i syntezy z reaktywnymi reagentami (karbeny, rodniki, benzyn) (5)
5.1 Reakcje pericykliczne
5.1A Reakcja Dielsa-Aldera – synteza dihydroksytriptycenu

Literatura i materiały:


C. F. Wilcox, „Experimental Organic Chemistry, A Small-Scale Approach”, MacMillan Publishing Company, New York
1988

Techniki laboratoryjne:



sączenie grawitacyjne i próżniowe
ogrzewanie w temperaturze wrzenia (refluks)




krystalizacja i rekrystalizacja
synteza wieloetapowa

Wykonanie ćwiczenia:
Synteza adduktu p-benzochinonu i antracenu
W kolbie okrągłodennej o pojemności 10 mL wyposażonej w rdzeń mieszadła magnetycznego rozpuścić
antracen (0.36 g, 2 mmol) i p-benzochinon (0.22 g, 2 mmol) w ksylenie (2 mL). Zamocować chłodnicę
zwrotną i ogrzewać reagenty w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika przez 45 minut. Ochłodzić roztwór
do 15 – 20°C i pozwolić produktowi reakcji wykrystalizować. Żółte kryształy produktu odsączyć próżniowo
i wysuszyć je na sączku dociskając szklanym korkiem. Teoretyczna wydajność produktu: około 0.5 g.
Surowy produkt jest zwykle wystarczająco czysty, aby wykorzystać go w następnym etapie.
Zanotować wydajność produktu i przygotować próbkę do pomiaru widma NMR.
Synteza 1,4-dihydroksytriptycenu
W kolbie okrągłodennej o pojemności 50 mL wyposażonej w rdzeń mieszadła magnetycznego umieścić
produkt pierwszego etapu syntezy (0.5 g) i dodać do niego roztwór wodorotlenku potasu (0.1 g) w etanolu
(10 mL). Ogrzewać kolbę na łaźni parowej przez 5 minut lub do uzyskania klarownego roztworu. Etanolowy
roztwór rozcieńczyć wodą (20 mL) i ochłodzić w łaźni woda–lód. Ostrożnie zneutralizować zasadę dodając
kroplami 20% roztwór kwasu solnego stale mieszając roztwór. Roztwór kwasu należy dodawać tak długo,
aż roztwór będzie wykazywał odczyn kwasowy (kontrolować uniwersalnym papierkiem wskaźnikowym).
Odsączyć wytrącony dihydroksytriptycen próżniowo. Produkt reakcji na lejku przemywać wodą tak długo,
aż filtrat będzie wykazywał obojętny odczyn. Wydajność surowego produktu wynosi około 0.4 g. Związek
oczyścić poprzez krystalizację z 95% etanolu lub mieszaniny etanolu i wody. Zanotować wydajność
produktu i przygotować próbkę do pomiaru widma NMR.
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W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Co to są reakcje pericykliczne? Wymień i zilustruj przykładami typy reakcji pericyklicznych.
2. Na czym polegają reakcje retro-Dielsa-Aldera oraz hetero-Dielsa-Aldera. Podaj po dwa przykłady dla każdej z nich wraz z
dokładnym cytowaniem, numerem DOI oraz linkiem do artykułu.
3. Korzystając z wyszukiwarek naukowych (SciFinder lub Google Scholar) podaj trzy przykłady, innych niż reakcja Dielsa-Aldera,
reakcji pericyklicznych opublikowane w ciągu ostatnich dwóch lat. Dla każdej z nich podaj dokładne cytowanie z numerem DOI
oraz link do artykułu.
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5.1B Reakcja Dielsa-Aldera – synteza 2,3-dimetylo-buta-1,3-dienu i jego reakcja z bezwodnikiem
maleinowym

Literatura i materiały:


L. M. Harwood, C. J. Moody, J. M. Percy „Experimental Organic Chemistry, Standard and Microscale”, 2nd ed.,
Blackwell Science 1999

Techniki laboratoryjne:




synteza wieloetapowa
ekstrakcja i wykorzystanie podstawowych
środków suszących
sączenie grawitacyjne i próżniowe






ogrzewanie w temperaturze wrzenia (refluks)
destylacja prosta
mikrodestylacja
krystalizacja i rekrystalizacja

Wykonanie ćwiczenia:
Synteza 2,3-dimetylo-1,3-butadienu
W kolbie okrągłodennej o pojemności 100 mL wyposażonej w rdzeń mieszadła magnetycznego umieścić
2,3-dimetylobutano-2,3-diol (pinakol, 11.8 g, 0.1 mol) i kwas bromowodorowy (48% wodny roztwór, 1.5
mL) i mieszać przez godzinę. Jeżeli rozpuszczanie pinakolu przebiega zbyt wolno można je przyspieszyć
delikatnie ogrzewając mieszaninę reagentów. Po tym czasie usunąć z kolby rdzeń mieszadła
magnetycznego i zmontować zestaw do destylacji prostej; termometr powinien wskazywać zakres
temperatury od –10 do 110 °C. Powoli przedestylować mieszaninę i zebrać produkt, który destyluje do
temperatury 95°C. Przenieść destylat (złożony z dwóch faz) do małego (25 mL) rozdzielacza. Usunąć dolną
warstwę wody, przemyć warstwę organiczną dwukrotnie wodą (2 porcje po 3 mL), a następnie wysuszyć
przez 5–10 minut nad bezwodnym siarczanem magnezu. Przesączyć roztwór do kolby okrągłodennej o
pojemności 10 mL (np. przez mały lejek ze zwitkiem waty). Ponownie zmontować zestaw do destylacji
prostej i przedestylować powoli roztwór zbierając dwie frakcje destylujące w temperaturach 65–75°C i
75–100°C. Pierwsza frakcja zawiera dien o czystości 65–90%, druga to produkt o czystości około 65%.
Głównym zanieczyszczeniem obu frakcji jest 3,3-dimetylobutan-2-on. Zanotować objętości obu frakcji.
Przygotować próbkę do pomiaru widma NMR.
Reakcja Dielsa-Aldera z bezwodnikiem maleinowym
W probówce umieścić bezwodnik maleinowy (0.3 g, 3 mmol) i rozdrobnić go dokładnie szklaną bagietką.
Przymocować probówkę do statywu i umieścić w niej pierwszą frakcję przedestylowanego 2,3-dimetylo1,3-butadienu (0.5 mL), a następnie ogrzewać probówkę do temperatury 50 °C w łaźni wodnej delikatnie
mieszając jej zawartość termometrem wskazującym temperaturę z zakresu 0–250 °C. Po krótkiej chwili
rozpoczyna się reakcja egzotermiczna, co będzie się przejawiać gwałtownym wzrostem temperatury (do
około 100 °C w ciągu kilku sekund). Wzrost temperatury spowoduje, że nadmiar dienu odparuje z
naczynia. Gdy reakcja przebiegnie wyjąć probówkę z łaźni wodnej i pozostawić do ostygnięcia (do około
40 °C). Wprowadzić do probówki, zawierającej produkt o konsystencji pasty, heksan (15 mL) i ogrzewać ją
w gorącej łaźni wodnej mieszając tak długo, aż stały produkt przestanie się rozpuszczać w heksanie.
Usunąć termometr i pozostawić probówkę na około minutę w taki sposób, aby stałe zanieczyszczenia
mogły osiąść na jej dnie. Pipetą Pasteura ostrożnie przenieść supernatant (roztwór nad osadem) do kolby
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Erlenmeyera o pojemności 10 mL, upewniając się, że w roztworze nie ma stałej pozostałości
nieprzereagowanego bezwodnika maleinowego. Pozostawić roztwór do ochłodzenia, na około 10 minut.
Odsączyć kryształy produktu próżniowo, przemyć je niewielką ilością zimnego heksanu (2 mL) i wysuszyć.
Zanotować wydajność produktu i przygotować próbkę do pomiaru widma NMR.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Co to są reakcje pericykliczne? Wymień i zilustruj przykładami typy reakcji pericyklicznych.
2. Na czym polegają reakcje retro-Dielsa-Aldera oraz hetero-Dielsa-Aldera. Podaj po dwa przykłady dla każdej z nich wraz z
dokładnym cytowaniem, numerem DOI oraz linkiem do artykułu.
3. Korzystając z wyszukiwarek naukowych (SciFinder lub Google Scholar) podaj trzy przykłady, innych niż reakcja Dielsa-Aldera,
reakcji pericyklicznych opublikowane w ciągu ostatnich dwóch lat. Dla każdej z nich podaj dokładne cytowanie z numerem DOI
oraz link do artykułu.
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5.1C Przegrupowanie Claisena – synteza 2-allilofenolu

Literatura i materiały:



L. M. Harwood, C. J. Moody, J. M. Percy „Experimental Organic Chemistry, Standard and Microscale”, 2nd ed.,
Blackwell Science 1999
S. J. Rhoads et al., Org. Reactions 1971, 22, 1

Techniki laboratoryjne:



ekstrakcja i wykorzystanie podstawowych
środków suszących
sączenie grawitacyjne i próżniowe





ogrzewanie w temperaturze wrzenia (refluks)
destylacja prosta
mikrodestylacja

Wykonanie ćwiczenia:
W kolbie okrągłodennej o pojemności 10 mL umieścić eter allilowo-fenylowy (5.37 g, 40 mmol) i kilka
kamyczków wrzennych. Do kolby zamocować chłodnicę powietrzną i ogrzewać reagent w temperaturze
wrzenia przez 3 godziny. Przebieg reakcji można w dogodny sposób kontrolować mierząc współczynnik
załamania światła mieszaniny reakcyjnej. W tym celu należy co pół godziny pobierać z kolby niewielką
próbkę i mierzyć jej współczynnik załamania światła. Pierwszy pomiar należy przeprowadzić dla próbki
substratu. Reakcję można uznać za zakończoną, gdy współczynnik załamania światła wzrósł od wartości
około 1.520 do 1.544. Po ochłodzeniu rozpuścić produkt reakcji w 5 M roztworze wodorotlenku sodu (10
mL) i ekstrahować eterem naftowym (2 porcje po 5 mL). Po oddzieleniu fazy organicznej warstwę wodną
zakwasić 6 M roztworem kwasu solnego i ekstrahować eterem dietylowym (3 porcje po 5 mL). Połączone
fazy organiczne wysuszyć nad bezwodnym siarczanem magnezu. Odsączyć środek suszący próżniowo i
odparować rozpuszczalniki na wyparce rotacyjnej. Surowy produkt reakcji oczyścić poprzez destylację
prostą pod ciśnieniem atmosferycznym w zestawie do mikrodestylacji.
Zanotować temperaturę wrzenia produktu i jego wydajność, a następnie przygotować próbkę do pomiaru
widma NMR.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Co to są reakcje pericykliczne? Wymień i zilustruj przykładami typy reakcji pericyklicznych.
2. Jakie są możliwe modyfikacje podstawowego wariantu przegrupowania Claisena? Podaj trzy przykłady, zilustruj je
równaniami reakcji i wyjaśnij, czym różnią od wariantu klasycznego. Dla każdej reakcji podaj dokładne cytowanie z numerem
DOI oraz link do artykułu.
3. Korzystając z wyszukiwarek naukowych (SciFinder lub Google Scholar) podaj trzy przykłady, innych niż przegrupowanie
Claisena, reakcji pericyklicznych opublikowane w ciągu ostatnich dwóch lat. Dla każdej z nich podaj dokładne cytowanie z
numerem DOI oraz link do artykułu.
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5.2 Syntezy z reaktywnymi reagentami
5.2A Synteza benzynu i jego reakcja z furanem

Literatura i materiały:



L. M. Harwood, C. J. Moody, J. M. Percy „Experimental Organic Chemistry, Standard and Microscale”, 2nd ed.,
Blackwell Science 1999
L. F. Fieser et al., Can. J. Chem. 1965, 43, 1599

Techniki laboratoryjne:



ekstrakcja i wykorzystanie podstawowych
środków suszących
sączenie grawitacyjne i próżniowe





ogrzewanie w temperaturze wrzenia (refluks)
krystalizacja i rekrystalizacja
synteza z bardzo reaktywnymi związkami

Wykonanie ćwiczenia:
W kolbie okrągłodennej o pojemności 100 mL z kilkoma kamyczkami wrzennymi umieścić furan (10 mL,
9.4 g, 0.14 mmol) i 1,2-dimetoksyetan (DME, 10 mL). Zamontować wydajną chłodnicę zwrotną i ogrzewać
roztwór w temperaturze wrzenia w łaźni olejowej.
W dwóch oddzielnych kolbach Erlenmeyera o pojemności 25 mL przygotować roztwory azotynu
izoamylowego (4 mL, 30 mmol) w 1,2-dimetoksyetanie (10 mL) i kwasu antranilowego (2.74 g, 20 mmol)
w 1,2-dimetoksyetanie (10 mL).
W 8–10-minutowych interwałach dodawać przez chłodnicę, jednocześnie, po 2 mL każdego z roztworów
do kolby z furanem używając dwóch oddzielnych pipet Pasteura. Kiedy całość roztworów zostanie dodana
ogrzewać mieszaninę reagentów w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika przez kolejne 30 minut. W tym
czasie przygotować roztwór wodorotlenku sodu (0.5 g) w wodzie (25 mL).
Brązową mieszaninę reakcyjną pozostawić do ostygnięcia do temperatury pokojowej, a gdy ta zostanie
osiągnięta dodać do mieszaniny roztworu wodorotlenku sodu. Przenieść mieszaninę do rozdzielacza (100
mL) i ekstrahować produkt eterem naftowym (3 porcje po 15 mL). Przemyć fazę organiczną wodą i
wysuszyć nad bezwodnym siarczanem magnezu. Odsączyć środek suszący próżniowo, a rozpuszczalniki
usunąć na wyparce rotacyjnej, tak aby w kolbie pozostał wyłącznie praktycznie bezbarwny osad. Produkt
zawiesić w niewielkiej ilości schłodzonego w lodzie eteru naftowego i szybko przesączyć próżniowo przez
wcześniej ochłodzony (w zamrażarce) lejek próżniowy. Związek wysuszyć na lejku. Zanotować wydajność
produktu i przygotować próbkę do pomiaru widma NMR.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Wyszukaj i zapisz dwie inne metody otrzymywania benzynu. Dla każdej z nich podaj dokładne cytowanie z numerem DOI
oraz link do artykułu.
2. Pod nieobecność innych reagentów benzyn ma tendencję do tworzenia dimeru. Napisz reakcję powstawania tego związku.
3. Korzystając z wyszukiwarek naukowych (SciFinder lub Google Scholar) podaj trzy przykłady reakcji z udziałem benzynu
opublikowane w ciągu ostatnich dwóch lat. Dla każdej z nich podaj dokładne cytowanie z numerem DOI oraz link do artykułu.
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5.2B Addycja karbenu do alkenu w warunkach PTC – synteza 7,7-dichlorobicyklo[4.1.0]heptanu

Literatura i materiały:


C. F. Wilcox, „Experimental Organic Chemistry, A Small-Scale Approach”, MacMillan Publishing Company, New York
1988

Techniki laboratoryjne:



ekstrakcja i wykorzystanie podstawowych
środków suszących
sączenie grawitacyjne i próżniowe





destylacja prosta
mikrodestylacja
synteza z bardzo reaktywnymi związkami

Wykonanie ćwiczenia:
W kolbie Erlenmeyera o pojemności 125 mL umieścić stały wodorotlenek sodu (2.0 g, 0.05 mol) i zimną
wodę (2 mL). Zamieszać zawartość kolby do rozpuszczenia związku. Ochłodzić kolbę w łaźni lodowej do
temperatury pokojowej. Do roztworu wodorotlenku dodać 10 kropli (0.4 g, 1 mmol) chlorku
metylotrioktyloamoniowego (Aliquat 336, katalizator Starksa), a następnie roztwór cykloheksenu (2 mL,
1.62 g, 0.02 mol) w chloroformie (2.0 mL, 2.98 g, 0.025 mol). Mieszać i wstrząsać zawartość kolby
intensywnie przez 20 minut, aby wytworzyć emulsję. W trakcie mieszania temperatura roztworu
wzrośnie, co będzie efektem przebiegającej reakcji. Przenieść mieszaninę reakcyjną do rozdzielacza,
pozostałości w kolbie przepłukać wodą (15 mL) i również umieścić w rozdzielaczu. Następnie przepłukać
kolbę dichlorometanem (4 mL), który również przenieść do rozdzielacza. Wytrząsać zawartość i oddzielić
dolną warstwę organiczną do kolby stożkowej o pojemności 50 mL. Pozostałą w rozdzielaczu fazę wodną
re-ekstrahować dichlorometanem (4 mL). Połączone fazy organiczne zawrócić do rozdzielacza i przemyć
wodą (5 mL), a następnie wysuszyć nad bezwodnym siarczanem magnezu. Odsączyć środek suszący
próżniowo. Filtrat przenieść do parownicy, którą ustawić na łaźni parowej pod wyciągiem i odparować
dichlorometan. Pozostałość z parownicy przenieść pipetą Pasteura do kolby okrągłodennej o pojemności
50 mL. Na kolbę zamontować nasadkę Hickmanna do mikrodestylacji. Przeprowadzić powolną destylację.
Przedgon (frakcje destylujące do 100 °C) usunąć. Produkt syntezy powinien przy ciśnieniu atmosferycznym
destylować w temperaturze 180–200 °C. Przeciętna wydajność syntezy wynosi 0.5–1.0 g.
Zanotować wydajność produktu i przygotować próbkę do pomiaru widma NMR.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Wskaż źródło dichlorokarbenu w powyższej reakcji i napisz reakcję jego powstawania.
2. Co to są karbenoidy? Podaj trzy przykłady takich związków.
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5.2C Synteza i właściwości stabilnych karbokationów – synteza tetrafluoroboranu trifenylometylowego
i tetrafluoroboranu tropyliowego

Literatura i materiały:


L. M. Harwood, C. J. Moody, J. M. Percy „Experimental Organic Chemistry, Standard and Microscale”, 2nd ed.,
Blackwell Science 1999

Techniki laboratoryjne:





sączenie grawitacyjne i próżniowe
krystalizacja i rekrystalizacja
synteza przy ograniczonym dostępie wilgoci i
tlenu
synteza w kontrolowanej temperaturze







synteza w niskiej temperaturze
synteza wieloetapowa
synteza z bardzo reaktywnymi związkami
odtlenianie rozpuszczalników i reagentów
suszenie szkła, używanie suszarki typu heat-gun

Wykonanie ćwiczenia:
Trójszyjną kolbę okrągłodenną o pojemności 100 mL wyposażyć w rdzeń mieszadła magnetycznego,
termometr i płuczkę gazową, a jedną z bocznych szyj zamknąć septum. Połączyć aparaturę ze źródłem
azotu i umieścić w kolbie trifenylometanol (2.6 g, 10 mmol) i bezwodnik propionowy (25 mL). Mieszając
ogrzać zawartość kolby do temperatury 45 °C na łaźni wodnej do rozpuszczenia się stałych reagentów, a
następnie ochłodzić do 0 °C częściowo zanurzając kolbę w łaźni chłodzącej woda/chlorek potasu/lód
(temperaturę łaźni kontrolować dodając chlorku potasu; osiągane temperatury: od –10 do –30 °C). Gdy
temperatura roztworu osiągnie 0 °C do mieszanego magnetycznie roztworu wprowadzić strzykawką,
kroplami kwas tetrafluoroborowy (60% wodny roztwór, 2.0 mL, 13.7 mmol) utrzymując temperaturę
roztworu poniżej 10 °C. Po dodaniu kwasu ochłodzić roztwór do 0 °C i utrzymywać go w tej temperaturze
przez 15 minut. Uzyskany osad odsączyć próżniowo na lejku ze spiekiem ze spienionego szkła, a następnie
przemywać suchym eterem dietylowym (eter powinien być wysuszony nad sodem) do momentu, gdy
popłuczyny eteru staną się bezbarwne. Krótko wysuszyć kryształy produktu, zważyć go a następnie
przenieść szybko do eksykatora próżniowego i starannie wysuszyć w próżni.
We wcześniej wysuszonej w piecu kolbie Erlenmeyera o pojemności 200 mL, wyposażonej w rdzeń
mieszadła magnetycznego, umieścić tetrafluoroboran trifenylometylowy (1.0 g, 3 mmol) i rozpuścić go w
bezwodniku octowym (25 mL). Do roztworu dodać cykloheptatrien (0.5 mL, 0.45 g, 5 mmol) i mieszać
roztwór reagentów. Zwrócić uwagę na możliwe zmiany barwy roztworu w trakcie mieszania reagentów.
Do kolby wprowadzić 100 mL eteru dietylowego, a następnie odsączyć próżniowo biały osad na lejku ze
spiekiem. Osad na lejku przemyć eterem dietylowym i krótko wysuszyć w eksykatorze próżniowym.
Zanotować wydajność produktu i przygotować próbkę do pomiaru widma NMR (jako rozpuszczalnika użyć
dmso-d6).
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W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Z czego wynika szczególna trwałość otrzymywanych w ćwiczeniu karbokationów. Podaj inne przykłady stabilnych
karbokationów.
2. Homolog kationu cykloheptatrienowego – kation homotropyliowy – jest przykładem układu wykazującego szczególny typ
aromatyczności nazywanej homoaromatycznością. Wytłumacz, na czym ona polega i podaj inne przykłady związków
homoaromatycznych.
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5.2D Addycja wolnorodnikowa do β-pinenu – synteza 7-trichlorometylo-8-bromo-Δ1-p-mentanu

Literatura i materiały:



L. M. Harwood, C. J. Moody, J. M. Percy „Experimental Organic Chemistry, Standard and Microscale”, 2nd ed.,
Blackwell Science 1999
T. A. Kaye et al., J. Chem. Educ. 1976, 53, 60

Techniki laboratoryjne:





sączenie grawitacyjne i próżniowe
ogrzewanie w temperaturze wrzenia (refluks)
krystalizacja i rekrystalizacja
synteza przy ograniczonym dostępie wilgoci i




tlenu
synteza w kontrolowanej temperaturze
synteza z bardzo reaktywnymi związkami

Wykonanie ćwiczenia:
W trójszyjnej kolbie o pojemności 100 mL wyposażonej w rdzeń mieszadła magnetycznego, umieścić βpinen (1.2 mL, 1.02 g, 7.5 mmol), bromotrichlorometan (0.85 mL, 8.2 mmol, uwaga – związek jest
toksyczny) i nadtlenek benzoilu (około 5 mg – ilość katalityczna; uwaga – związek ucierany lub ogrzewany
w suchej postaci może być wybuchowy). Kolbę wyposażyć w chłodnicę zwrotną z płuczką gazową i wlot
azotu. Trzecią szyję kolby zamknąć septum lub korkiem. W kolbie umieścić cykloheksan (30 mL) spłukując
wszystkie stałe reagenty z wewnętrznych ścianek kolby (należy tę czynność przeprowadzić bardzo
starannie). Ogrzewać mieszaninę reagentów pod azotem w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika przez
40 minut. Po tym czasie do roztworu w kolbie dodać 5 mL wody, a następnie odparować rozpuszczalnik i
nadmiar bromotrichlorometanu na wyparce rotacyjnej z gorącą łaźnią wodną. Jeżeli odparowywany
roztwór jest przerzucany do odbieralnika wyparki mieszaninę reagentów można przenieść do większej
kolby, wypłukując resztki reagentów z poprzedniego naczynia 5 mL wody. Wodną pozostałość w kolbie po
odparowaniu rozpuszczalnika ochłodzić w łaźni lodowej do momentu, w którym znajdujący się pod wodą
olej ulegnie zestaleniu (około 15 minut). Stały produkt pokruszyć szpatułką i odsączyć próżniowo.
Rozdrobnić stały produkt w lejku bagietką lub szpatułką i przemyć wodą (10 mL), a następnie trzema
porcjami metanolu schłodzonego w lodzie (3 porcje po 5 mL). Wysuszyć produkt na lejku. Na tym etapie
produkt jest zazwyczaj wystarczająco czysty, ale jeżeli czas na to pozwoli należy go przekrystalizować z
metanolu. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby związek nie był zbyt długo ogrzewany w roztworze,
ponieważ może to spowodować jego częściowy rozkład.
Wyznaczyć wydajność i przygotować próbkę do pomiaru widma NMR.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Zapisz sekwencje reakcji rodnikowych przebiegających w opisanym powyżej eksperymencie, pokazując, w jaki sposób
dochodzi do powstania produktu.
2. Wyjaśnij, które cechy struktury nadtlenku benzoilu czynią z niego dogodny reagent do termicznego wytwarzania rodników.
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5.2E Epoksydacja alkenów z użyciem nadkwasu – synteza 3β-hydroksy-5α,6α-epoksycholestanu z
cholesterolu

Literatura i materiały:




L. M. Harwood, C. J. Moody, J. M. Percy „Experimental Organic Chemistry, Standard and Microscale”, 2nd ed.,
Blackwell Science 1999
P. Brougham et al., Synthesis 1987, 1015
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis EROS, 3663

Techniki laboratoryjne:




ekstrakcja i wykorzystanie podstawowych
środków suszących
sączenie grawitacyjne i próżniowe
ogrzewanie w temperaturze wrzenia (refluks)





krystalizacja i rekrystalizacja
chromatografia cienkowarstwowa TLC
synteza z bardzo reaktywnymi związkami

Wykonanie ćwiczenia:
W dwuszyjnej kolbie o pojemności 100 mL wyposażonej w rdzeń mieszadła magnetycznego, chłodnicę
zwrotną i wkraplacz umieścić cholesterol (1.93 g, 5 mmol) i dichlorometan (20 mL). We wkraplaczu
umieścić roztwór monoperoksyftalanu magnezu (90%, 3.0 g, 5.5 mmol) w wodzie (15 mL). Ogrzać
reagenty do wrzenia i mieszając bardzo energicznie zawartość kolby powoli wkraplać roztwór ze
wkraplacza (całość powinna zostać dodana w ciągu 10 minut). Gdy całość roztworu monoperoksyftalanu
magnezu zostanie dodana, mieszaninę ogrzewać w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika przez 90 minut,
kontrolując co pewien czas pH roztworu i utrzymując je w zakresie 4.5–5.0. Jeżeli pH roztworu odbiega od
tej wartości należy je uregulować poprzez dodawanie przez chłodnicę kroplami 5% roztworu
wodorotlenku sodu. Po 90 minutach ogrzewania ochłodzić roztwór do temperatury pokojowej i rozłożyć
pozostały nadmiar nadkwasu dodając kilka kropli roztworu siarczynu sodu. Dodawanie należy
kontynuować, aż pobrana próbka roztworu nie będzie wywoływała zmiany zabarwienia papierka jodoskrobiowego.
Przenieść zawartość kolby do rozdzielacza i przemyć kolejno roztworem węglanu sodu (2 porcje po 10
mL), wody (2 porcje po 5 mL) i solanki (5 mL). Podczas przemywania zawartość rozdzielacza może przybrać
postać emulsji. Jeżeli postać emulsji uniemożliwia rozdział faz należy do zawartości rozdzielacza dodać
niewielką ilość dichlorometanu i solanki. Jeżeli, po wytrząśnięciu, warstwy nadal się nie rozdzielają, dodać
więcej solanki. Fazę organiczną po rozdzieleniu wysuszyć nad bezwodnym siarczanem magnezu, odsączyć
środek suszący, a roztwór odparować do sucha na wyparce rotacyjnej. Rekrystalizować produkt z 90%
roztworu acetonu w wodzie.
Wyznaczyć wydajność, przygotować próbkę do pomiaru widma NMR. Przygotować także
próbkę substratu reakcji.
Przeprowadzić analizę TLC dla produktu po rekrystalizacji i przed nią oraz cholesterolu. Wykorzystać płytkę
TLC ze złożem silikażelowym, a jako eluent mieszaninę eteru dietylowego–eteru naftowego (1:1).
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W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Napisz mechanizm epoksydacji alkenów z wykorzystaniem nadkwasów. Jakie produkty uboczne powstają w tej reakcji?
2. Jakie zalety posiada monoperoksyftalan magnezu (MMPP) w porównaniu z kwasem m-chloroperoksybenzoesowym
(MCPBA)?

57

Współczesna synteza organiczna – teoria i praktyka
– laboratorium specjalizacyjne w semestrze zimowym

Selektywne tworzenie wiązań węgiel–węgiel (6)
6A Krzyżowe sprzęganie Suzukiego – synteza niesymetrycznych biaryli

Literatura i materiały:



J. Gawroński, K. Gawrońska, K. Kacprzak, M. Kwit „Współczesna synteza organiczna – wybór eksperymentów”,
Wydawnictwo Naukowe PWN 2004
C. S. Callam et al., J. Chem. Educ. 2001, 78, 947

Techniki laboratoryjne:








ekstrakcja i wykorzystanie podstawowych
środków suszących
sączenie grawitacyjne i próżniowe
użycie destylatorki
System Oczyszczania Rozpuszczalników (SPS)
krystalizacja i rekrystalizacja
chromatografia cienkowarstwowa TLC
synteza przy ograniczonym dostępie wilgoci i







tlenu
odtlenianie rozpuszczalników i reagentów
praca na linii próżniowej
suszenie szkła, używanie suszarki typu heat-gun
pobieranie i przenoszenie odczynników
piroforycznych
praca ze sprężonymi gazami

Wykonanie ćwiczenia:
Kolbę trójszyjną o pojemności 100 mL wyposażyć w rdzeń mieszadła magnetycznego, chłodnicę zwrotną
zamkniętą septum z balonem oraz kran teflonowy połączony z linią próżniową, a jedną z bocznych szyjek
zamknąć septum. W kolbie umieścić 4-bromobenzaldehyd (1.00 g, 5.4 mmol) i kwas fenyloboronowy
(0.692 g, 5.68 mmol). Po konsultacji z prowadzącym uruchomić zawór gazu obojętnego oraz pompę
próżniową. Odkręcając odpowiedni kurek linii próżniowej delikatnie odpompować powietrze z kolby. Po
około 3 minutach pompowania przekręcić kurek linii w przeciwną stronę wypełniając naczynie azotem.
Cykl odpompowania–wypełniania naczynia gazem obojętnym (ang. evacuation–gas filling) powtórzyć
trzykrotnie. Na końcu tego etapu kolba powinna zostać wypełniona gazem obojętnym.
W drugiej kolbie przygotować odtleniony n-propanol. W tym celu w małym naczyniu Schlenka umieścić
10 mL n-propanolu, a szyję naczynia zamknąć septum. Zamocować naczynie w statywie i połączyć wężem
z linią próżniową. Zamknąć kran naczynia i upewnić się, że odpowiadający mu kurek na linii próżniowej
jest również zamknięty. Umieścić naczynie z alkoholem w naczyniu Dewara z ciekłym azotem i pozwolić
aby alkohol skrzepł (około 5 minut). Przestawić kurek na linii próżniowej w pozycję próżni i odpompować
powietrze z węża łączącego linię z naczyniem. Otworzyć kran naczynia Schlenka i usunąć powietrze z kolby
(pompować przez około 3–5 minut). Zamknąć kran przy naczyniu Schlenka i wyciągnąć je delikatnie z
Dewara z ciekłym azotem. Naczynie umieścić w kolbie z letnią wodą. Zabezpieczyć aparaturę ekranem
ochronnym i opuścić szybę wyciągu. W trakcie topnienia alkoholu z roztworu wydobywać się będą
pęcherzyki tlenu. Gdy alkohol w naczyniu Schlenka osiągnie temperaturę pokojową usunąć kolbę ze zlewki
z wodą i delikatnie wytrzeć jej dno używając ręcznika papierowego. Naczynie z alkoholem ponownie
umieścić w Dewarze z ciekłym azotem i pozwolić aby alkohol skrzepł (około 5 minut). Przestawić kurek na
linii próżniowej w pozycję próżni i odpompować powietrze z węża łączącego linię z naczyniem. Otworzyć
kran naczynia Schlenka i usunąć powietrze z kolby (pompować przez około 3–5 minut). Zamknąć kran przy
naczyniu Schlenka i wyciągnąć je delikatnie z Dewara z ciekłym azotem. Naczynie umieścić w kolbie z letnią
wodą. Cykl zamrażania–odpompowania–topnienia (ang. freeze–pump–thaw) powinien być powtórzony
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trzykrotnie. W ostatnim etapie naczynie z alkoholem wypełnić gazem obojętnym. W ten sposób
odtleniony rozpuszczalnik należy przenieść do kolby z reagentami. W tym celu w septum kolby z
reagentami wbić kaniulę, przy przepływie gazu obojętnego. Drugą stronę kaniuli wbić w septum, którym
zamknięto naczynię Schlenka z n-propanolem. Część kaniuli znajdująca się w naczyniu z n-propanolem
powinna dotykać dna naczynia. Otworzyć kran naczynia Schlenka i wypełnić je azotem, a następnie
zamknąć przepływ azotu w kolbie z reagentami. W septum kolby z reagentami wbić igłę, która będzie
stanowiła wylot gazu. Regulując ciśnienie azotu przenieść n-propanol do kolby z reagentami. Otworzyć
przepływ azotu w kolbie z reagentami i usunąć kaniulę.
Mieszać reagenty przez 15 minut, aż do ich pełnego rozpuszczenia. Przy delikatnym przepływie azotu zdjąć
z szyi kolby septum i szybko dodać octan palladu(II) (3.6 mg, 16.0 µmol), trifenylofosfinę (12.8 mg, 48.8
µmol) i założyć septum z powrotem.
W kolbkach sercowych przygotować 2M wodny roztwór węglanu sodu (5 mL) oraz wodę. Odtlenić
zawartość obu kolbek przepuszczając przez nie w ciągu 15 minut strumień azotu. Przenieść strzykawką
3.25 mL roztworu węglanu sodu oraz 2 mL wody do kolby z reagentami. Ogrzewać mieszaninę reagentów
w temperaturze wrzenia, w atmosferze gazu obojętnego przez około godzinę. Przebieg reakcji
monitorować przy pomocy TLC (eluent: heksany–octan etylu 4:1).
Ochłodzić mieszaninę reakcyjną do temperatury pokojowej, dodać wodę (7 mL) i mieszać otwarte na
powietrze naczynie przez 5 minut. Rozcieńczyć mieszaninę octanem etylu (10 mL) i przenieść do
rozdzielacza. Oddzielić warstwę organiczną, a fazę wodną re-ekstrahować octanem etylu (10 mL).
Połączone ekstrakty przemyć w rozdzielaczu 5% wodnym roztworem węglanu sodu (2 porcje po 10 mL) i
solanką (2 porcje po 10 mL). Fazę organiczną przenieść do kolby stożkowej o pojemności 150 mL
wyposażonej w rdzeń mieszadła magnetycznego, a następnie do roztworu dodać węgla aktywnego (0.5 g)
i siarczanu sodu (1 g). Mieszać przez 10 minut. Przesączyć próżniowo roztwór z kolby przez 1 cm warstwę
Celitu umieszczonego w lejku Schotta lub lejku ze spiekiem ze spienionego szkła. Po przesączeniu przemyć
Celit kilkoma porcjami octanu etylu. Odparować rozpuszczalnik na wyparce rotacyjnej otrzymując produkt
w postaci stałej. Jeżeli produkt nie krystalizuje umieścić kolbę z olejem w naczyniu z mieszaniną
oziębiającą lód-chlorek sodu i dodawać po kropli zimnego n-heksanu, rozcierając olej szklaną bagietką.
Produkt przenieść do kolby okrągłodennej i dodać heksan (5 mL). Ogrzać do wrzenia i dodać metanol (2
mL), aby roztwór stał się klarowny. Po rozpuszczeniu się osadu usunąć źródło ciepła i pozostawić naczynie
do ochłodzenia. Odsączyć kryształy produktu próżniowo i przemyć je na lejku zimnym heksanem.
Wysuszyć produkt reakcji na lejku.
Dla czystego produktu wyznaczyć wydajność reakcji i przygotować próbkę do pomiaru widma NMR.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Napisz mechanizm przeprowadzonej reakcji. Krótko opisz każdy z etapów cyklu.
2. Wymień, co najmniej trzy inne niż kwasy boronowe typy pochodnych boroorganicznych wykorzystywanych w sprzęganiach
Suzuki? Które z nich są komercyjnie dostępne? Jakie są ich zalety i wady?
2. Korzystając z wyszukiwarek naukowych (SciFinder lub Google Scholar) podaj trzy przykłady reakcji Suzuki opublikowane w
ciągu ostatnich dwóch lat. Dla każdej z nich podaj dokładne cytowanie z numerem DOI oraz link do artykułu.
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6B Sprzęganie Sonogashiry – synteza 1-nitro-4-(fenyloetynylo)benzenu

Literatura i materiały:









http://www.ch.ic.ac.uk/local/organic/0405Expt4.pdf
J. P. Collman, L. S. Hegedus, J. R. Norton, R. G. Finke, „Principles and Applications of Organotransition Metal
Chemistry”, University Science Books/UOP 1987
R. F. Heck, „Palladium Reagents in Organic Synthesis”, Academic Press 1985
B. M. Trost, T. R. Verhoeven in „Comprehensive Organometallic Chemistry”, Pergamon Press 1982, vol. 8, 799-938
T. Hayashi et al., Tetrahedron Lett. 1979, 1871
J. K. Stille, Angew. Chem. Int. Ed. 1986, 25, 508
N. Miyaura et al., J. Am. Chem. Soc. 1985, 107, 972
G. Wu et al., J. Org. Chem. 1991, 56, 6506

Techniki laboratoryjne:







sączenie grawitacyjne i próżniowe
ogrzewanie w temperaturze wrzenia (refluks)
użycie destylatorki
System Oczyszczania Rozpuszczalników (SPS)
sublimacja
synteza przy ograniczonym dostępie wilgoci i
tlenu








synteza w kontrolowanej temperaturze
odtlenianie rozpuszczalników i reagentów
praca na linii próżniowej
suszenie szkła, używanie suszarki typu heat-gun
pobieranie i przenoszenie odczynników
piroforycznych
praca ze sprężonymi gazami

Wykonanie ćwiczenia:
W kolbie trójszyjnej o pojemności 100 mL wyposażonej w rdzeń mieszadła magnetycznego, chłodnicę
zwrotną zamkniętą septum z balonem oraz kran teflonowy połączony z linią próżniową umieścić
4-bromonitrobenzen (2.02 g 10 mmol), fenyloacetylen (1.53 g, 1.65 mL, 1.5 equiv.), octan palladu(II) (2.8
mg, 0.12 mol%) i trifenylofosfinę (6.6 mg, 0.25 mol%). Trzecią (boczną) szyję kolby zamknąć septum.
Po konsultacji z prowadzącym uruchomić zawór gazu obojętnego oraz pompę próżniową. Odkręcając
odpowiedni kurek linii próżniowej delikatnie odpompować powietrze z kolby. Po około 3 minutach
pompowania przekręcić kurek linii w przeciwną stronę wypełniając naczynie azotem. Cykl
odpompowania–wypełniania gazem obojętnym (ang. evacuation–gas filling) powtórzyć trzykrotnie. Na
końcu tego etapu kolba powinna zostać wypełniona gazem obojętnym.
Przygotować odtlenioną trietyloaminę. W tym celu w kolbce sercowej o pojemności 50 mL umieścić 20
mL destylowanej trietyloaminy, zamknąć kolbę septum i wprowadzić w nie długą metalową igłę (powinna
sięgać dna kolby) oraz krótką igłę, która będzie stanowiła wylot gazu obojętnego. Długą igłę połączyć z
wężem linii próżniowej. Przez ciecz w kolbie przepuścić strumień gazu obojętnego w czasie 15 minut. Po
tym czasie przenieść trietyloaminę do kolby z reagentami stosując metodę kaniulowania.
W tym celu w septum kolby z reagentami wbić kaniulę, przy przepływie gazu obojętnego. Drugą stronę
kaniuli wbić w septum, którym zamknięto kolbę z odtlenioną trietyloaminą. Część kaniuli znajdująca się w
naczyniu z aminą powinna dotykać dna naczynia. Otworzyć dopływ gazu obojętnego do kolby z aminą i
wypełnić naczynie gazem, a następnie zamknąć przepływ azotu w kolbie z reagentami. W septum kolby z
reagentami wbić igłę, która będzie stanowiła wylot gazu. Usunąć igłę wylotową z kolby z trietyloaminą.
Regulując ciśnienie azotu przenieść aminę do kolby z reagentami. Otworzyć przepływ azotu w kolbie z
reagentami i usunąć kaniulę.
Kolbę umieścić w łaźni olejowej ustawionej na mieszadle magnetycznym z kontrolerem temperatury.
Ogrzewać mieszaninę reagentów w temperaturze 100 °C przez 75 minut w atmosferze gazu obojętnego.
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Przebiegająca, egzotermiczna reakcja spowoduje, że wrzenie będzie początkowo bardzo intensywne ale z
biegiem czasu jego intensywność będzie spadać. Po 75 minutach ogrzewania wyjąć kolbę z łaźni olejowej,
ochłodzić do temperatury pokojowej i odłączyć od linii próżniowej. Dodać 2 M roztwór kwasu solnego (42
mL). Stały produkt reakcji wydzielić poprzez sączenie próżniowe i wysuszyć przez tydzień w eksykatorze
próżniowym. Na kolejnych zajęciach produkt reakcji oczyścić poprzez sublimację próżniową (t.s. około 115
°C przy ciśnieniu 2–3 mmHg). Dla oczyszczonego produktu wyznaczyć wydajność i przygotować próbkę do
pomiaru widma NMR.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Napisz mechanizm reakcji włączając proponowany przez Ciebie etap konwersji palladu(II) do palladu(0). W razie wątpliwości
poszukaj analogicznych przekształceń w literaturze. Podaj dokładne cytowania wykorzystanych artykułów (z numerem DOI i
linkiem do artykułu) lub książek.
2. Wiele z przykładów reakcji Sonogashiry wymaga obecności dwóch katalizatorów – palladowego i miedziowego. Przeczytaj
dyskusję dotyczącą proponowanych mechanizmów w pracy przeglądowej http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cr050992x i
napisz jak wygląda proponowany mechanizm reakcji Sonogashiry kokatalizowanej miedzią(I). Krótko opisz poszczególne etapy
cyklu z zaznaczeniem jak zmieniają się na poszczególnych etapach, stopnie utlenienia obu metali.
3. Korzystając z wyszukiwarek naukowych (SciFinder lub Google Scholar) podaj trzy przykłady reakcji Sonogashiry opublikowane
w ciągu ostatnich dwóch lat. Dla każdej z nich podaj dokładne cytowanie z numerem DOI oraz link do artykułu.
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6C Sprzęganie Hecka – synteza kwasu cynamonowego

Literatura i materiały:



J. Gawroński, K. Gawrońska, K. Kacprzak, M. Kwit „Współczesna synteza organiczna – wybór eksperymentów”,
Wydawnictwo Naukowe PWN 2004
N. A. Bumagin et al., J. Organometal. Chem. 1995, 486, 259

Techniki laboratoryjne:



sączenie grawitacyjne i próżniowe
ogrzewanie w temperaturze wrzenia (refluks)




krystalizacja i rekrystalizacja
synteza na mikroskalę

Wykonanie ćwiczenia:
W kolbie okrągłodennej o pojemności 25 mL wyposażonej w rdzeń mieszadła magnetycznego umieścić
kwas akrylowy (108 mg, 1.5 mmol) i wodę demineralizowaną (5 mL). Mieszając roztwór za pomocą
mieszadła magnetycznego dodać kolejno węglanu sodu (315 mg, 3.0 mmol) i chlorku palladu(II) (4 mg,
0.02 mmol) oraz jodobenzen (204 mg, 1.0 mmol). Całość mieszać intensywnie przez 15 minut w
temperaturze pokojowej, a następnie ogrzewać pod chłodnicą zwrotną przez 3 godziny z równoczesnym
intensywnym mieszaniem. Po ostudzeniu zakwasić mieszaninę 10% roztworem kwasu solnego i odsączyć
próżniowo wytrącony związek, przemywając osad na lejku wodą. Surowy produkt rozpuścić w jak
najmniejszej objętości dimetylosulfotlenku (DMSO) w celu rozłożenia utworzonego kompleksu i
przesączyć przez zwitek waty. Produkt krystalizować z gorącego DMSO przez dodawanie wody lub 10%
roztworu kwasu solnego. Po ostudzeniu odsączyć próżniowo kryształy, przemywając je wodą. Wysuszyć
produkt w eksykatorze próżniowym nad chlorkiem wapnia. Dla suchego, oczyszczonego produktu
wyznaczyć wydajność reakcji i przygotować próbkę do pomiaru widma NMR.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Napisz mechanizm przeprowadzonej reakcji. Krótko opisz każdy z etapów cyklu.
2. Korzystając z wyszukiwarek naukowych (SciFinder lub Google Scholar) podaj trzy przykłady reakcji Hecka opublikowane w
ciągu ostatnich dwóch lat. Dla każdej z nich podaj dokładne cytowanie z numerem DOI oraz link do artykułu.
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6D Sprzęganie Glasera-Eglingtona-Haya – synteza 1,1'-(buta-1,3-diyno-1,4-diylo)dicykloheksanolu

Literatura i materiały:




C. F. Wilcox, „Experimental Organic Chemistry, A Small-Scale Approach”, MacMillan Publishing Company, New York
1988
K. M. Doxsee, J. E. Hutchison, „Green Organic Chemistry – Strategies, Tools, and Laboratory Experiments”,
Thompson Brooks/Cole 2004
http://greenchem.uoregon.edu/Pages/Overview.php?WhereFrom=ResultsAll&ID=67

Techniki laboratoryjne:





sączenie grawitacyjne i próżniowe
ogrzewanie w temperaturze wrzenia (refluks)
użycie destylatorki
System Oczyszczania Rozpuszczalników (SPS)





krystalizacja i rekrystalizacja
chromatografia cienkowarstwowa TLC
praca ze sprężonymi gazami

Wykonanie ćwiczenia:
W kolbie dwuszyjnej o pojemności 100 mL wyposażonej w rdzeń mieszadła magnetycznego umieścić 2propanol (30 mL), chlorek miedzi(I) (100 mg) i N,N,N',N'-tetrametyloetylenodiaminę (TMEDA, 20 kropli).
W bocznej szyi kolby umieścić igłę połączoną z balonem wypełnionym tlenem lub połączoną z sieciowym
źródłem sprężonego powietrza. W kolbie umieścić następnie 1-etynylocykloheksanol (2 g, 16 mmol) i
ogrzewać kolbę do łagodnego wrzenia. Po około 30 minutach przeprowadzić analizę TLC. W tym celu
nanieść na osobnych torach próbki substratu i mieszaniny reakcyjnej i rozwinąć chromatogram
wykorzystując, jako eluent mieszaninę heksanów–octanu etylu (7: 3). Obejrzeć płytkę pod lampą UV, a do
wywołania chromatogramu użyć par jodu. Jeżeli mieszanina reakcyjna nadal zawierać będzie substrat,
kontynuować ogrzewanie w temperaturze wrzenia tak długo, aż analizy TLC wskażą na zakończenie
reakcji. Po zakończeniu reakcji odparować rozpuszczalnik na wyparce rotacyjnej. Upewnić się, ze całość 2propanolu została usunięta – łagodne ogrzewanie mieszaniny w łaźni wodnej pomoże pozbyć się resztek
rozpuszczalnika z produktu reakcji.
Do surowego produktu reakcji dodać roztwór kwasu solnego (1 mL 12 M kwasu solnego rozpuszczonego
w 20 mL wody), a wytrącony osad odsączyć próżniowo i przedmuchać powietrzem, aż związek będzie
suchy. Jeżeli produkt ma na tym etapie białe lub białawe zabarwienie należy go wyłącznie
przekrystalizować z octanu etylu (mniej niż 20 mL rozpuszczalnika powinno wystarczyć).
Jeżeli produkt reakcji jest niebieski lub zielony ponownie dodać roztworu kwasu solnego i przesączyć. Jeśli
produkt jest brązowy lub czarny należy go oczyścić w następujący sposób: rozpuścić surowy związek w
octanie etylu (20 mL) i dodać węgiel aktywny (0.5 g). Ogrzać łagodnie mieszaninę przez około minutę i
odsączyć adsorbent. Część rozpuszczalnika z kolby odparować na wyparce rotacyjnej. W trakcie
odparowania produkt powinien krystalizować. Kryształy odsączyć stosując sączenie próżniowe i wysuszyć.
Dla oczyszczonego produktu wyznaczyć wydajność reakcji i przygotować próbkę do pomiaru widma NMR.
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W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1.Napisz mechanizm przeprowadzonej reakcji. Krótko opisz każdy z etapów cyklu.
2. Zapisana w nazwie ćwiczenia nazwa prowadzonej reakcji jest uogólnieniem. W rzeczywistości sprzęgania Glasera, Eglingtona
oraz Haya to bardzo podobne, choć nie jednakowe reakcje. Opisz, na czym polega każda ze wzmiankowanych reakcji i podaj
szczegóły odróżniające je od siebie. Porównaj te reakcje ze sprzęganiem Cadiot-Chodkiewicza.
3. Korzystając z wyszukiwarek naukowych (SciFinder lub Google Scholar) podaj trzy przykłady reakcji sprzęgania acetylenów
opublikowane w ciągu ostatnich dwóch lat. Dla każdej z nich podaj dokładne cytowanie z numerem DOI oraz link do artykułu.
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Wykorzystanie związków metaloorganicznych i fosforoorganicznych w syntezie (7)
7A Związki Grignarda – synteza bromku fenylomagnezowego i jego reakcja z ketalem etylenowym 3oksobutanianu etylu

Literatura i materiały:



L. M. Harwood, C. J. Moody, J. M. Percy „Experimental Organic Chemistry, Standard and Microscale”, 2nd ed.,
Blackwell Science 1999
D. R. Paulson et al., J. Chem. Educ. 1973, 50, 216

Techniki laboratoryjne:








ekstrakcja i wykorzystanie podstawowych
środków suszących
reaktywne środki suszące – bezpieczne używanie
i utylizacja
sączenie grawitacyjne i próżniowe
ogrzewanie w temperaturze wrzenia (refluks)
użycie destylatorki
System Oczyszczania Rozpuszczalników (SPS)
krystalizacja i rekrystalizacja









synteza przy ograniczonym dostępie wilgoci i
tlenu
synteza wieloetapowa
synteza z bardzo reaktywnymi związkami
odtlenianie rozpuszczalników i reagentów
praca na linii próżniowej
suszenie szkła, używanie suszarki typu heat-gun
pobieranie i przenoszenie odczynników
piroforycznych

Wykonanie ćwiczenia:
Wysuszoną w piecu kolbę dwuszyjną o pojemności 100 mL, wyposażyć w rdzeń mieszadła magnetycznego,
wkraplacz i chłodnicę zwrotną zaopatrzoną w rurkę ze środkiem suszącym (bezwodnym chlorkiem
wapnia). W kolbie umieścić opiłki magnezowe (1.34 g, 55 mmol), suchy eter dietylowy (10 mL) i kryształek
jodu. We wkraplaczu umieścić roztwór bromobenzenu (7.85 g, 50 mmol) w suchym eterze dietylowym
(10 mL) i dodać kilka kropli tego roztworu do zawiesiny w kolbie. Rozpocząć mieszanie reagentów i
poczekać, aż rozpocznie się powstawanie odczynnika Grignarda. Początek reakcji można poznać po
wrzeniu eteru dietylowego i barwieniu się roztworu na szaro-brązowy kolor. W rozdzielaczu umieścić
dodatkową porcję eteru dietylowego (20 mL) i rozpocząć dodawanie roztworu do kolby w takim tempie,
aby mieszanina reagentów łagodnie wrzała. Po dodaniu całości roztworu z rozdzielacza ogrzewać reagenty
w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika (w łaźni olejowej lub wodnej) przez 10 minut. Po tym czasie
ochłodzić kolbę w łaźni lodowej. We wkraplaczu umieścić roztwór ketalu 3-oksobutanianu etylu (4.35 g,
25 mmol) w suchym eterze dietylowym (10 mL), a następnie dodawać go kroplami do przygotowanego
roztworu odczynnika Grignarda. Po zakończeniu dodawania mieszać reagenty przez kolejne 30 minut w
temperaturze pokojowej, a następnie dodać do nich wody z lodem (20 mL). Gdy lód w kolbie stopnieje,
dodać kolejną porcję eteru dietylowego (10 mL) i mieszać aż do rozpuszczenia bardzo lepkiego oleju. W
razie konieczności dodać większą ilość eteru dietylowego.
Mieszaninę reagentów przenieść do rozdzielacza i oddzielić fazę organiczną. Warstwę wodną ekstrahować
eterem dietylowym (10 mL). Połączyć ekstrakty eterowe i przemyć je wodą (10 mL), a następnie wysuszyć
nad bezwodnym siarczanem magnezu. Odsączyć próżniowo środek suszący i odparować filtrat na wyparce
rotacyjnej uzyskując żółto-pomarańczowy olej, który krystalizuje przy ochłodzeniu. Surowy produkt
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rekrystalizować z eteru dietylowego. Jeżeli produkt nie krystalizuje umieścić kolbę z olejem w naczyniu z
mieszaniną oziębiającą lód-chlorek sodu i dodawać po kropli zimnego n-heksanu, rozcierając olej szklaną
bagietką.
Wyznaczyć wydajność i przygotować próbkę do pomiaru widma NMR.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Napisz mechanizm przeprowadzonej reakcji. Krótko opisz każdy z etapów.
2. Czy odczynniki Grignarda występują w roztworze w postaci, którą sugeruje ich prosty wzór strukturalny? Wyjaśnij pojęcie
Równowagi Schlenka.
3. Reakcją podobną do reakcji Grignarda jest reakcja Barbier. Wyjaśnij, na czym polega ta reakcja i jakie są podobieństwa i
różnice pomiędzy reakcją Barbiera i Grignarda.
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7B Wodorek diizobutyloglinu (DIBAL-H) – redukcja butyrolaktonu i określenie zawartości produktów w
mieszaninie poreakcyjnej przy wykorzystaniu spektroskopii 1H NMR

Literatura i materiały:



L. M. Harwood, C. J. Moody, J. M. Percy „Experimental Organic Chemistry, Standard and Microscale”, 2nd ed.,
Blackwell Science 1999
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, EROS, 1908

Techniki laboratoryjne:








ekstrakcja i wykorzystanie podstawowych
środków suszących
sączenie grawitacyjne i próżniowe
użycie destylatorki
System Oczyszczania Rozpuszczalników (SPS)
destylacja z kolbki do kolbki (bulb-to-bulb)
użycie Kugelrohr
synteza przy ograniczonym dostępie wilgoci i
tlenu









synteza w kontrolowanej temperaturze
synteza w niskiej temperaturze
synteza z bardzo reaktywnymi związkami
odtlenianie rozpuszczalników i reagentów
praca na linii próżniowej
suszenie szkła, używanie suszarki typu heat-gun
pobieranie i przenoszenie odczynników
piroforycznych

Wykonanie ćwiczenia:
Cała aparatura wykorzystywana w tym ćwiczeniu powinna zostać przed użyciem starannie wysuszona w
gorącym (>120 °C) piecu.
We wcześniej wysuszonej kolbie Erlenmeyera o pojemności 25 mL odważyć -butyrolakton (2.15 g, 25
mmol) i rozpuścić go w bezwodnym toluenie (15 mL), a następnie szybko przenieść do wysuszonej w piecu
kolby trójszyjnej o pojemności 100 mL wyposażonej w rdzeń mieszadła magnetycznego, termometr (od –
100 °C do +30 °C) i płuczkę gazową. Jedną z szyj kolby zamknąć septum. Kolbę Erlenmeyera przemyć
dodatkową porcją suchego toluenu (15 mL), który przenieść do kolby trójszyjnej.
Kolbę z reagentami umieścić w łaźni suchy lód–glikol etylenowy i mieszać, aż temperatura roztworu
osiągnie wartość –15 °C.
Pobrać z zabezpieczonej butelki roztwór DIBAL-H (18.4 mL, 27.5 mmol, 1.1 equiv., 1.5 M roztwór w
toluenie) pamiętając, że jest to odczynnik który przy nieodpowiednim traktowaniu może wywołać
pożar. W tym celu zamocować butelkę z odczynnikiem do statywu tak, aby jej dno stało stabilnie na
podstawie statywu. Do butelki wprowadzić, przebijając się przez uszczelkę na kapslu zamykającym
butelkę, gaz obojętny za pomocą igły połączonej wężem z linią próżniową. Strzykawkę z długą igłą
przepłukać kilkukrotnie gazem obojętnym. Pobrać strzykawką odpowiednią ilość odczynnika (strzykawkę
wypełnić jedynie w 3/4 jej pojemności). Wyprowadzić igłę ponad poziom roztworu w butelce i pobrać do
strzykawki gaz obojętny. Delikatnie, w sposób wskazany przez prowadzącego wyprowadzić igłę z butelki z
odczynnikiem i przenieść do kolby z reagentami. Procedurę tę należy stosować każdorazowo przy
pobierania odczynnika czułego na tlen i wilgoć.
Do ochłodzonego roztworu w kolbie dodawać kroplami, ze strzykawki, roztwór reduktora w takim tempie,
aby temperatura roztworu nie wzrosła powyżej –10 °C. Po zakończeniu dodawania odczynnika mieszać
roztwór przez kolejne 90 minut w temperaturze –15 °C.
Reakcję zakończyć poprzez dodanie, w temperaturze –15 °C, metanolu (10 mL) ze strzykawki, a następnie
usunąć łaźnię chłodzącą i mieszając roztwór pozwolić mu osiągnąć temperaturę pokojową. Do roztworu
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w kolbie dodać wodę (2 mL) i przenieść mieszaninę o konsystencji żelu do kolby okrągłodennej o
pojemności 1 L, przemywając kilkukrotnie naczynie metanolem (porcjami po 5 mL). Odparować
rozpuszczalniki na wyparce rotacyjnej z łagodnym ogrzewaniem (40 °C). Stałą pozostałość w kolbie
triturować (rozcierać) z eterem dietylowym (50 mL), ogrzewając jednocześnie naczynie łagodnie na łaźni
wodnej o temperaturze 40 °C. Roztwór produktu w eterze przenieść do kolby stożkowej. Proces
rozcierania powtórzyć pięciokrotnie, a połączone ekstrakty organiczne wysuszyć nad bezwodnym
siarczanem magnezu. Środek suszący odsączyć próżniowo, a rozpuszczalnik odparować na wyparce
rotacyjnej uzyskując surowy produkt w postaci pomarańczowego oleju. Oczyścić produkt poprzez
destylację z kolbki do kolbki przy obniżonym ciśnieniu (32–36 °C/2 mmHg lub 40–55 °C/5 mmHg lub 80–
95 °C/20 mmHg). Dla oczyszczonego produktu wyznaczyć wydajność i przygotować próbkę do pomiaru
widma NMR.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Napisz mechanizm przeprowadzonej reakcji. Krótko opisz każdy z etapów.
2. Czy DIBAL-H występuje w roztworze w postaci, którą sugeruje jego prosty wzór strukturalny? Przeczytaj pracę:
https://www.dropbox.com/sh/0n59lyhtpc86h84/AADs1p4yyn69-Iic_JQTCYBba?dl=0 i napisz, jakie wnioski na temat struktury
DIBAL-H wyciągają autorzy artykułu na podstawie przeprowadzonych badań.
3. Korzystając z wyszukiwarek naukowych (SciFinder lub Google Scholar) podaj trzy przykłady reakcji przeprowadzonych z
użyciem DIBAL-H opublikowane w ciągu ostatnich dwóch lat. Dla każdej z nich podaj dokładne cytowanie z numerem DOI oraz
link do artykułu. Jakie są zalety tego reduktora?
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7C Związki litoorganiczne – synteza 2,5-bis(tolilohydroksymetylo)tiofenu

Literatura i materiały:



A. Ulman, J. J. Manassen, J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 1979, 1066
Materiały własne Zespołu Chemii Porfiryn i Metaloporfiryn

Techniki laboratoryjne:








ekstrakcja i wykorzystanie podstawowych
środków suszących
sączenie grawitacyjne i próżniowe
ogrzewanie w temperaturze wrzenia (refluks)
użycie destylatorki
System Oczyszczania Rozpuszczalników (SPS)
krystalizacja i rekrystalizacja
synteza przy ograniczonym dostępie wilgoci i
tlenu









synteza w kontrolowanej temperaturze
synteza wieloetapowa
synteza z bardzo reaktywnymi związkami
odtlenianie rozpuszczalników i reagentów
praca na linii próżniowej
suszenie szkła, używanie suszarki typu heat-gun
pobieranie i przenoszenie odczynników
piroforycznych

Wykonanie ćwiczenia:
Syntezę wykonuje się w warunkach bezwodnych i beztlenowych.
Na boczne szyje kolby trójszyjnej o pojemności 500 mL wyposażonej w rdzeń mieszadła magnetycznego
i chłodnicę zwrotną z nasadką azotową nałożyć septa. W kolbie umieścić wysuszony destylowany
n-heksan (200 mL) oraz N,N,N',N'-tetrametyloetylenodiaminy (TMEDA, 19.0 mL, 14.5 g, 0.13 mol)
i tiofen (4 mL, 4.2 g, 0.05 mol). Kolbę umieścić w koszu grzejnym (umożliwiającym mieszanie) ustawionym
na mieszadle magnetycznym. Przez jedną z bocznych szyj wprowadzić igłę połączoną wężem z linią
próżniową i odtlenić roztwór przepuszczając przez niego strumień gazu obojętnego w czasie 15 minut.
Pobrać z zabezpieczonej butelki roztwór n-butylolitu (50 mL, 0.13 mol, 2.5 M roztwór w heksanie)
pamiętając, że jest to odczynnik który przy nieodpowiednim traktowaniu może wywołać pożar.
W tym celu zamocować butelkę z odczynnikiem do statywu tak, aby jej dno stało stabilnie na podstawie
statywu. Do butelki wprowadzić, przebijając się przez uszczelkę na kapslu zamykającym butelkę, gaz
obojętny za pomocą igły połączonej wężem z linią próżniową. Strzykawkę z długą igłą przepłukać
kilkukrotnie gazem obojętnym. Pobrać strzykawką odpowiednią ilość odczynnika (strzykawkę wypełnić
jedynie w 3/4 jej pojemności). Wyprowadzić igłę ponad poziom roztworu w butelce i pobrać do strzykawki
gaz obojętny. Delikatnie, w sposób wskazany przez prowadzącego wyprowadzić igłę z butelki z
odczynnikiem i przenieść do kolby z reagentami. Procedurę tę należy stosować każdorazowo przy
pobierania odczynnika czułego na tlen i wilgoć.
Do odtlenionej mieszaniny reagentów w kolbie wprowadzić roztwór n-butylolitu ze strzykawki.
Mieszaninę ogrzewać w atmosferze gazu obojętnego, pod chłodnicą zwrotną w temperaturze wrzenia
przez godzinę. Po tym czasie ochłodzić mieszaninę reakcyjną do temperatury pokojowej (nadal w
atmosferze gazu obojętnego).
W międzyczasie przygotować roztwór aldehydu. W tym celu w kolbie okrągłodennej o pojemności 1 L
wyposażonej w rdzeń mieszadła magnetycznego umieścić aldehyd p-toluilowy (7.4 mL, 7.5 g, 0.063 mol) i
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bezwodny tetrahydrofuran (THF, 125 mL). Na szyję kolby założyć nasadkę do gazu obojętnego przez którą
włożyć do roztworu igłę połączoną wężem z linią próżniową, a następnie odtlenić roztwór przepuszczając
przez niego strumień gazu obojętnego w czasie 15 minut. W trakcie odtleniania, kolbę umieścić w łaźni
lodowej i ochłodzić do temperatury około 0 °C.
Do schłodzonego roztworu aldehydu wprowadzić , za pomocą dużej strzykawki z grubą igłą lub kaniuli,
ochłodzony roztwor 2,5-dilitiotiofenu.
Gdy mieszanina osiągnie temperaturę pokojową przenieść ją do dużego rozdzielacza i dodać 1 M roztwór
chlorku amonu (130 mL). Rozdzielacza nie należy zamykać korkiem, a zawartość jedynie lekko mieszać w
otwartym naczyniu. Po rozdziale faz oddzielić warstwę organiczną, a fazę wodną re-ekstrahować
dwukrotnie eterem dietylowym (2 porcje po 130 mL). Połączone ekstrakty zawrócić do rozdzielacza,
przemyć wodą i wysuszyć nad bezwodnym siarczanem magnezu. Środek suszący odsączyć próżniowo i
przemyć eterem dietylowym. Rozpuszczalniki organiczne odparować na wyparce rotacyjnej uzyskując
pomarańczowy olej.
Całość oleju rozpuścić w minimalnej ilości wrzącego chloroformu, a do wrzącego roztworu dodawać przez
chłodnicę zwrotną n-heksan aż do pierwszego zmętnienia. Mieszaninę ochłodzić powoli do temperatury
pokojowej (w łaźni z zimną wodą), aż do wytrącenia się osadu lub umieścić w zamrażalniku na 30 lub
więcej minut. Wytrącony osad odsączyć na lejku Schotta, przemyć n-heksanem i wysuszyć próżniowo w
zważonej kolbce (przez 1–2 godziny). Wysuszony produkt zważyć, wyznaczyć wydajność i przygotować
próbkę do pomiaru widma NMR.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Napisz mechanizm przeprowadzonej reakcji.
2. Czy n-BuLi występuje w roztworze w postaci, którą sugeruje jego prosty wzór strukturalny? Przeczytaj fragment pracy:
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cr400187u dotyczący struktury butylolitu w roztworach i napisz, w jakich postaciach
związek występuje w różnych rozpuszczalnikach.
3. Korzystając z wyszukiwarek naukowych (SciFinder lub Google Scholar) podaj trzy przykłady reakcji przeprowadzonych z
użyciem n-BuLi opublikowane w ciągu ostatnich dwóch lat. Dla każdej z nich podaj dokładne cytowanie z numerem DOI oraz
link do artykułu.
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7D Związki fosforoorganiczne – synteza kwasu 4-winylobenzoesowego na drodze reakcji Wittiga
przebiegającej w wodzie

Literatura i materiały:


L. M. Harwood, C. J. Moody, J. M. Percy „Experimental Organic Chemistry, Standard and Microscale”, 2nd ed.,
Blackwell Science 1999

Techniki laboratoryjne:




sączenie grawitacyjne i próżniowe
ogrzewanie w temperaturze wrzenia (refluks)
krystalizacja i rekrystalizacja




chromatografia cienkowarstwowa TLC
synteza wieloetapowa

Wykonanie ćwiczenia:
Synteza bromku 4-karboksybenzylotrifenylofosfoniowego
W kolbie okrągłodennej o pojemności 100 mL wyposażonej w rdzeń mieszadła magnetycznego umieścić
kwas 4-bromometylobenzoesowy (4.30 g, 20 mmol), trifenylofosfinę (5.20 g, 20 mmol) oraz aceton (60
mL). Mieszaninę reagentów mieszać i ogrzewać pod chłodnicą zwrotną, w temperaturze wrzenia
rozpuszczalnika przez 45 minut. Po tym czasie ochłodzić reagenty do temperatury 0–5 °C na łaźni woda–
lód i odsączyć próżniowo kryształy produktu. Wyznaczyć wydajność reakcji i przygotować próbkę do
pomiaru widma NMR. W ten sposób otrzymany związek jest wystarczająco czysty, aby wykorzystać go w
kolejnym etapie.
Synteza kwasu 4-winylobenzoesowego
W kolbie okrągłodennej o pojemności 250 mL wyposażonej w rdzeń mieszadła magnetycznego umieścić
bromek 4-karboksybenzylotrifenylofosfoniowy (3.76 g, 8 mmol), 37% wodny roztwór formaldehydu (32
mL, nadmiar) oraz wodę (15 mL). W szyi kolby umieścić wkraplacz z wyrównaniem ciśnienia. Mieszając
intensywnie roztwór w kolbie dodawać w czasie 10 minut z wkraplacza roztwór wodorotlenku sodu (2.5
g) w wodzie (15 mL). Po dodaniu całości reagentów roztwór w kolbie mieszać przez kolejne 45 minut.
Odsączyć próżniowo wytrącony osad i przemyć go na lejku wodą. Połączone filtraty zakwasić stężonym
kwasem solnym i odsączyć drugi rzut kryształów surowego produktu.
Produkt reakcji rekrystalizować z wodnego roztworu etanolu, odsączyć próżniowo i wysuszyć.
Dla czystego produktu przeprowadzić analizę TLC (dichlorometan–octan etylu 1:1), porównując produkt z
substratem reakcji. Wyznaczyć wydajność oraz przygotować próbkę do pomiaru widma NMR.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Co to jest ylid? Wymień trzy typy ylidów nie zawierających atomu fosforu.
2. Gdyby w przeprowadzonym powyżej eksperymencie formaldehyd został zastąpiony innym aldehydem, jaka byłaby
geometria wokół wiązania podwójnego w otrzymanym produkcie. Dlaczego?
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7E Związki fosforoorganiczne – synteza p-metoksystilbenu na drodze reakcji Hornera-WadswarthaEmmonsa

Literatura i materiały:


C. F. Wilcox, „Experimental Organic Chemistry, A Small-Scale Approach”, MacMillan Publishing Company, New York
1988

Techniki laboratoryjne:




sączenie grawitacyjne i próżniowe
ogrzewanie w temperaturze wrzenia (refluks)
krystalizacja i rekrystalizacja





prowadzenie reakcji przez długi czas
synteza w kontrolowanej temperaturze
synteza wieloetapowa

Wykonanie ćwiczenia:
Uwaga – należy unikać kontaktu związków fosforu oraz metoksylanu sodu ze skórą.
Synteza benzylofosfonianu dietylu
W kolbie okrągłodennej o pojemności 25 mL wyposażonej w rdzeń mieszadła magnetycznego umieścić
fosforyn trietylu (1.8 mL, 1.66 g, 0.01 mol) i chlorek benzylu (1.2 mL, 1.26 g, 0.01 mol). Reagenty ogrzewać
pod chłodnicą zwrotną w temperaturze łagodnego wrzenia przez godzinę. Gdy temperatura roztworu
osiągnie 130–140 °C rozpocznie się uwalnianie chlorku etylu. W wyniku przebiegu reakcji temperatura
roztworu będzie wzrastać i pod koniec ogrzewania osiągnie wartość około 190 °C. Po godzinie ogrzewania
pozostawić roztwór do ochłodzenia, a następnie usunąć chłodnicę zwrotną, a w kolbie umieścić
dimetyloformamid (2 mL) mieszając zawartość naczynia, aż do rozpuszczenia estru fosfonianowego.
Synteza p-metoksystilbenu
W kolbie z ochłodzonym roztworem benzylofosfonianu dietylu, przygotowanym wcześniej, umieścić
świeżo przygotowany metoksylan sodu (0.56 g, 0.0104 mol). W szyi kolby umieścić wkraplacz z
wyrównaniem ciśnienia z roztworem p-metoksybenzaldehydu (1.2 mL, 1.26 g, 0.01 mol) w
dimetyloformamidzie (8 mL). Mieszając dodawać kroplami roztwór ze wkraplacza. Kontrolować, aby
temperatura roztworu pozostawała w zakresie 30–40 °C. W przypadku wzrostu temperatury roztworu
kolbę należy umieścić w łaźni woda–lód i uregulować tempo dodawania roztworu aldehydu. Po dodaniu
całości reagenta mieszać przez noc (lub dłużej). Następnego dnia wylać mieszaninę reakcyjną do wody (10
mL) umieszczonej w zlewce wyposażonej w rdzeń mieszadła magnetycznego. Wytrącony produkt reakcji
odsączyć próżniowo, przemyć starannie na lejku wodą i przekrystalizować z etanolu. Teoretyczna
wydajność reakcji wynosi 1.2–1.4 g. Dla oczyszczonego produktu wyznaczyć wydajność reakcji oraz
przygotować próbkę do pomiaru widma NMR.
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W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Co to jest ylid? Wymień trzy typy ylidów nie zawierających atomu fosforu.
2. Jaką nazwę nosi reakcja w wyniku, której otrzymuje się benzylofosfonian dietylu? Jaki jest jej mechanizm?
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Inne współczesne techniki syntezy (8)
8A Mechanochemiczna synteza racemicznego 1,1'-bi-2-naftolu i 2,3-difenylochinoksaliny

Literatura i materiały:




J. Gawroński, K. Gawrońska, K. Kacprzak, M. Kwit „Współczesna synteza organiczna – wybór eksperymentów”,
Wydawnictwo Naukowe PWN 2004
F. Toda et al., J. Org. Chem. 1989, 54, 3007
G. Kaupp et al., Eur. J. Org. Chem. 2002, 1368

Techniki laboratoryjne:



synteza w fazie stałej
użycie młynka kulkowego




sączenie grawitacyjne i próżniowe
krystalizacja i rekrystalizacja

Wykonanie ćwiczenia:
Synteza racemicznego 1,1'-bi-2-naftolu
Mieszaninę 2-naftolu (1 g, 7 mmol) i chlorku żelaza(III) (heksahydratu) (3.8 g, 14 mmol) dokładnie ucierać
w moździerzu, a następnie przenieść do probówki i ogrzewać w temperaturze 50 °C przez 2 godziny. Po
oziębieniu zawartość probówki wymieszać z rozcieńczonym kwasem solnym, a po odsączeniu przemyć na
lejku rozcieńczonym roztworem kwasu solnego, a następnie wodą. Osuszony produkt rekrystalizować
z etanolu. Wydajność teoretyczna reakcji wynosi 0.95 g (95%). Dla oczyszczonego produktu wyznaczyć
wydajność reakcji oraz przygotować próbkę do pomiaru widma NMR
Synteza 2,3-difenylochinoksaliny
Mieszaninę o-fenylenodiaminy (324 mg, 3 mmol) i benzilu (630 mg, 3 mmol) rozdrabniać w młynku
kulkowym w ciągu godziny w temperaturze pokojowej. Alternatywnie substraty można rozdrobnić w
moździerzu, a następnie mieszać mieszadłem magnetycznym w temperaturze pokojowej przez 1 godzinę.
Wydajność teoretyczna produktu wynosi 846 mg (100%). Wyznaczyć wydajność reakcji oraz przygotować
próbkę do pomiaru widma NMR
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Udowodnij, że reakcje przeprowadzone w ramach ćwiczenia należą do tak zwanych „zielonych reakcji organicznych”. Oblicz
współczynnik ekonomii atomowej E dla syntezy 2,3-difenylochinoksaliny.
2. Przeczytaj cytowane prace (JOC 1989, EJOC 2002) i odpowiedz, w jaki sposób dowiedziono, że omawiane reakcje przebiegają
rzeczywiście w fazie stałej, a nie w momencie rozpuszczenia produktu w rozpuszczalniku do pomiaru widma NMR.
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8B Otrzymywanie związków makrocyklicznych – synteza triangliminy

Literatura i materiały:



J. Gawroński, K. Gawrońska, K. Kacprzak, M. Kwit „Współczesna synteza organiczna – wybór eksperymentów”,
Wydawnictwo Naukowe PWN 2004
J. Gawroński et al., J. Org. Chem. 2000, 65, 5768

Techniki laboratoryjne:





sączenie grawitacyjne i próżniowe
użycie destylatorki
System Oczyszczania Rozpuszczalników (SPS)
krystalizacja i rekrystalizacja





synteza na mikroskalę
synteza w kontrolowanej temperaturze
synteza w niskiej temperaturze

Wykonanie ćwiczenia:
W kolbie okrągłodennej o pojemności 5 mL umieścić roztwór (1R,2R)-1,2-diaminocykloheksanu (114 mg,
1 mmol) w dichlorometanie (1 mL) i dodać w temperaturze 0 °C roztworu aldehydu tereftalowego (134
mg, 1 mmol) w dichlorometanie (1.5 mL). Kolbę zamknąć septum. Roztwór mieszać w temperaturze
pokojowej przez 2–3 godziny, a następnie odparować rozpuszczalnik w strumieniu azotu. Surowy produkt
krystalizować z mieszaniny benzen–heksan lub octan etylu. Produkt krystalizuje w kilku porcjach z
całkowitą wydajnością około 190 mg (90%). Dla oczyszczonego produktu wyznaczyć wydajność reakcji i
przygotować próbkę do pomiaru widma NMR.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Przeczytaj odpowiednie definicje w Glosariuszu IUPAC http://pac.iupac.org/publications/pac/pdf/1996/pdf/6812x2287.pdf
i odpowiedz na pytanie jaka jest różnica pomiędzy makrocyklem, a makromolekułą.
2. Wymień i narysuj pięć innych niż triangliminy typów związków makrocyklicznych.
3. Przeczytaj cytowaną pracę (JOC 2000) i wyjaśnij, jaka jest przyczyna, że użyte w reakcji substraty tworzą z wysoką wydajnością
produkt makrocykliczny, a nie niecykliczne oligomery i polimery.

75

Współczesna synteza organiczna – teoria i praktyka
– laboratorium specjalizacyjne w semestrze zimowym

8C Otrzymywanie związków makrocyklicznych – synteza p-tert-butylokaliks[6]arenu

Literatura i materiały:




J. Gawroński, K. Gawrońska, K. Kacprzak, M. Kwit „Współczesna synteza organiczna – wybór eksperymentów”,
Wydawnictwo Naukowe PWN 2004
C. D. Gutsche et al., Org. Synth. 1990, 68, 238
V. Percec et al., J. Org. Chem. 2001, 66, 2104

Techniki laboratoryjne:



ekstrakcja i wykorzystanie podstawowych
środków suszących
sączenie grawitacyjne i próżniowe





ogrzewanie w temperaturze wrzenia (refluks)
krystalizacja i rekrystalizacja
synteza w kontrolowanej temperaturze

Wykonanie ćwiczenia:
W kolbie trójszyjnej o pojemności 50 mL wyposażonej w rdzeń mieszadła magnetycznego umieścić 37procentowy roztwór formaldehydu (3.0 mL, 0.1 mol), a następnie dodać kolejno p-tert-butylofenol (2.4 g,
16 mmol) i wodorotlenek potasu (0.36 g, 6.3 mmol). Kolbę ogrzewać w łaźni olejowej o temperaturze 120
°C przez 2 godziny przy szybkim przepływie azotu. W czasie odparowywania wody klarowny roztwór
powinien stawać się cytrynowożółty, a pod koniec złocistożółty i gęsty. Mieszanie kontynuować do czasu,
gdy lepki materiał o zabarwieniu od żółtego do bursztynowego przestanie przylegać do ścianek kolby. Po
oziębieniu lepkie ciało stałe rozpuścić w ksylenie (25 mL), a następnie ogrzewać przez 3 godziny w
temperaturze wrzenia. Z otrzymanego, mętnego roztworu po oziębieniu krystalizuje, w postaci
bezbarwnych kryształów, produkt syntezy. Osad odsączyć i rozpuścić niecałkowicie w chloroformie (60
mL). Dodać 1 M roztwór kwasu solnego (20 mL) i mieszać przez 10 minut. Warstwę organiczną oddzielić,
a wodną re-ekstrahować chloroformem (20 mL). Połączone ekstrakty chloroformowe przemyć wodą i
wysuszyć nad bezwodnym siarczanem magnezu. Po odsączeniu kryształów, ekstrakt chloroformowy
zagęścić do objętości około 40 mL przez ogrzewanie do wrzenia pod wyciągiem, a następnie do wrzącego
roztworu chloroformowego dodać gorącego acetonu (25 mL). Po ochłodzeniu produkt otrzymuje się w
postaci bezbarwnych kryształów. Wydajność teoretyczna wynosi 1.67 g (65%).
Dla oczyszczonego produktu wyznaczyć wydajność reakcji i przygotować próbkę do pomiaru widma NMR.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Wyjaśnij pochodzenie nazwy „kaliksareny”.
2. Jakie cechy strukturalne powinien posiadać substrat do syntezy kaliksarenów, aby w produktach reakcji dominowały
produkty makrocykliczne, a nie usieciowane polimery typu bakelitu?
3. Otrzymany w ćwiczeniu p-tert-butylokaliks[6]aren można przeprowadzić w wyniku reakcji z chlorkiem glinu(III) w pochodną
niepodstawioną na pierścieniu fenylenowym grupą alkikową (czyli kaliks[6]aren). Według jakiego mechanizmu może
przebiegać taka reakcja? W celu odpowiedzi na to pytanie przeszukaj literaturę chemiczną dotyczącą reakcji de-tert-butylacji
korzystając z przeglądarek naukowych (SciFinder lub Google Scholar).
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8D Synteza templatowa – otrzymywanie ftalocyjaniny miedzi(II)

Literatura i materiały:




L. M. Harwood, C. J. Moody, J. M. Percy „Experimental Organic Chemistry, Standard and Microscale”, 2nd ed.,
Blackwell Science 1999
R. P. Linstead et al., J. Chem. Soc. 1934, 1016; 1017; 1022; 1027; 1031; 1033
P. Sayer et al., Acc. Chem. Res. 1982, 15, 73

Techniki laboratoryjne:



sączenie grawitacyjne i próżniowe
ogrzewanie w temperaturze wrzenia (refluks)



krystalizacja i rekrystalizacja

Wykonanie ćwiczenia:
W kolbie okrągłodennej o pojemności 100 mL wyposażonej w rdzeń mieszadła magnetycznego i chłodnicę
zwrotną umieścić ftalonitryl (3.2 g, 25 mmol), bezwodny chlorek miedzi(II) (2.0 g, 16 mmol), 1,5diazabicyklo[4.3.0]non-5-en (DBN, 2.5 g, 20 mmol) i eter bis(2-metoksyetylowy) (diglyme, 10 mL).
Mieszaninę reagentów mieszać magnetycznie i ogrzewać w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika (160
°C) przez dwie godziny. Po tym czasie ochłodzić mieszaninę reakcyjną i przelać ją do kolby okrągłodennej
o pojemności 500 mL zawierającej wodę (100 mL). Ogrzać wodę do wrzenia i ogrzewać mieszaninę przez
parę minut w tej temperaturze, aby rozpuścić nieprzereagowane związki miedzi. Ochłodzić mieszaninę,
zakwasić (rozcieńczony kwasem solnym), aby usunąć zasadę. Produkt reakcji odsączyć próżniowo. Produkt
syntezy, po wysuszeniu powinien mieć postać niebieskiego proszku. Jeżeli związek otrzymano w postaci
brązowego ciała stałego należy go ponownie oczyścić. W tym celu surowy produkt dobrze rozdrobnić i
rozpuścić w stężonym kwasie siarkowym (około 5 mL kwasu na 1 g surowego produktu). Roztwór
pozostawić na 30 minut, a następnie wylać na pokruszony lód (100 g) umieszczony w zlewce. Pozwolić
kłaczkowatemu osadowi opaść na dno naczynia i odsączyć go próżniowo. Związek przemyć na lejku gorącą
wodą (do obojętnego odczynu filtratu) i wysuszyć w piecu o temperaturze 100 °C.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Na czym polega reakcja w obecności templatu. Podaj przykłady trzech innych, niż powyższa, reakcji templatowych
opublikowanych w ciągu ostatnich dwóch lat. Jaki był w tych przypadkach mechanizm templatacji? Dla każdej z nich podaj
dokładne cytowanie z numerem DOI oraz link do artykułu.
2. Ftalocyjaniny, jak również wiele innych makrocykli oligopirolowych, można na różne sposoby modyfikować. Wyszukaj w
pracy przeglądowej http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/cr400088w, wymień i narysuj modyfikacje tych makrocykli różniące
się od ftalocyjaniny liczbą jednostek benzopirolowych.
3. Jakich templatów używa się w syntezach analogów ftalocyjanin zawierających trzy jednostki izoindolowe?
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8E Otrzymywanie układu zablokowanego mechanicznie – synteza [2]katenanu

Literatura i materiały:



J. Gawroński, K. Gawrońska, K. Kacprzak, M. Kwit „Współczesna synteza organiczna – wybór eksperymentów”,
Wydawnictwo Naukowe PWN 2004
H. Johnston et al., Angew. Chem. Int. Ed. 1995, 34, 1209

Techniki laboratoryjne:






ekstrakcja i wykorzystanie podstawowych
środków suszących
sączenie grawitacyjne i próżniowe
użycie destylatorki
System Oczyszczania Rozpuszczalników (SPS)
krystalizacja i rekrystalizacja







prowadzenie reakcji przez długi czas
synteza na mikroskalę
synteza przy ograniczonym dostępie wilgoci i
tlenu
praca na linii próżniowej
suszenie szkła, używanie suszarki typu heat-gun

Wykonanie ćwiczenia:
W kolbie trójszyjnej o pojemności 250 mL wyposażonej w rdzeń mieszadła magnetycznego i dwa
wkraplacze umieścić roztwór destylowanej trietyloaminy (0.8 mL, 9 mmol) w bezwodnym chloroformie
(65 mL). Trzecią szyję kolby zamknąć septum i doprowadzić do naczynia azot. Do mieszanego roztworu
dodawać jednocześnie z oddzielnych wkraplaczy w ciągu 30 minut roztwór chlorku izoftalowego (0.44 g,
2 mmol) w bezwodnym chloroformie (65 mL) i roztwór p-ksylilenodiaminy (0.29 g, 2.2 mmol) w
bezwodnym chloroformie (65 mL). Dodawanie prowadzić w atmosferze obojętnej przy energicznym
mieszaniu. Mieszanie kontynuować przez 12 godzin. Wydzielony po tym czasie osad odsączyć. Przesącz
przemyć 1 M roztworem kwasu solnego (3 porcje po 100 mL), 5% roztworem wodorotlenkuu sodu (3
porcje po 100 mL) i wodą (3 porcje po 100 mL). Fazę organiczną wysuszyć nad bezwodnym magnezu i
zagęścić na wyparce rotacyjnej. Po odparowaniu otrzymuje się [2]katenan. Wydajność teoretyczna 115
mg (20%). Dla produktu przygotować próbkę do pomiaru widma NMR.
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Co to są układy zablokowane mechanicznie (mechanically interlocked molecules)? Wymień inne typy takich związków.
2. Zapoznaj się z pracą przeglądową http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2009/cs/b819333a i odpowiedz na pytanie, w
jaki sposób można zdefiniować „wiązanie mechaniczne” (mechanical bond)?
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8F Otrzymywanie związków chiralnych – synteza racemicznej naftylowej zasady Trögera i jej
deracemizacja kontrolowana pomiarami skręcalności optycznej

Literatura i materiały:




J. Gawroński, K. Gawrońska, K. Kacprzak, M. Kwit „Współczesna synteza organiczna – wybór eksperymentów”,
Wydawnictwo Naukowe PWN 2004
E. Tálas et al., Tetrahedron: Asymmetry 1998, 9, 4151
R. G. Kostyanowski et al., Mendeleev Commun. 2003, 111

Techniki laboratoryjne:




sączenie grawitacyjne i próżniowe
ogrzewanie w temperaturze wrzenia (refluks)
krystalizacja i rekrystalizacja




wyznaczanie skręcalności właściwej roztworu
synteza w kontrolowanej temperaturze

Wykonanie ćwiczenia:
Racemiczna naftylowa zasada Trögera
W kolbie okrągłodennej o pojemności 5 mL wyposażonej w rdzeń mieszadła magnetycznego umieścić 2naftyloaminę (1.45 g, 10 mmol), stężony kwas solny (1 mL) i 37% roztwór formaldehydu (1.3 mL). Roztwór
ogrzewać w łaźni olejowej w temperaturze 100 °C przez 20 minut. Otrzymany produkt o konsystencji gumy
oddzielić od roztworu i ogrzewać do wrzenia z metanolem. Roztwór metanolowy przesączyć i zobojętnić
roztworem wody amoniakalnej. Wydzielony osad odsączyć, przemyć zimnym metanolem i wysuszyć w
eksykatorze. Wydajność teoretyczna produktu wynosi 1.0 g (65%). Surowy, racemiczny produkt oczyścić
przez rekrystalizację z metanolu.
Deracemizacja.
W kolbie okrągłodennej o pojemności 10 mL wyposażonej w rdzeń mieszadła magnetycznego umieścić
racemiczną naftylową zasadę Trögera otrzymaną w pierwszym etapie (200 mg) i rozpuścić ją w
bezwodnym metanolu (4 mL). Do roztworu dodać kwasu trifluorooctowego (1 mL) i mieszać roztwór w
temperaturze pokojowej pod wyciągiem do całkowitego odparowania rozpuszczalników. Otrzymane
kryształy rozpuścić w metanolu zawierającym metanolan sodu w ilości równoważnej z ilością kwasu
trifluorooctowego w osadzie i pozostawić do krystalizacji. Krystaliczny produkt odsączyć, przemyć
metanolem i wysuszyć.
Przygotować chloroformowy roztwór produktu o określonym stężeniu (np. 1 g produktu na 100 mL
chloroformu) i zmierzyć dla niego kąt skręcenia płaszczyzny światła spolaryzowanego. Na tej podstawie
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wyznaczyć skręcalność właściwą roztworu i tę wielkość wykorzystać do wyznaczenia nadmiaru
enancjomerycznego, korzystając z informacji, że dla enancjomerycznie czystego produktu
[𝛼]24
𝐷 = +(–) 1160 (c = 0.1, CHCl3).
W raporcie z przeprowadzonego ćwiczenia odpowiedz krótko na następujące pytania:
1. Jakie cechy struktury zasady Trögera sprawiają, że można otrzymać ją w czystej enancjomerycznie postaci?
2. Na czym polega deracemizacja (asymetryczna transformacja).
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