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1. Program ćwiczeń laboratoryjnych 

 

Harmonogram zajęć oraz wszystkie materiały do wykonania ćwiczeń i szablony 

sprawozdań są dostępne na stronie dydaktyki chemii organicznej pod nazwą kierunku: 

http://do.chem.uni.wroc.pl/. 

  

Laboratorium z chemii organicznej dla kierunku Genetyka i Biologia Molekularna obejmuje 

cykl 7 zajęć laboratoryjnych (42 h) oraz trzy kolokwia zaliczane przez wszystkich studentów 

w ustalonym terminie (3 h) według poniższego harmonogramu: 

 

Lp. Temat ćwiczenia 

 

Kolokwium 

 

1. 

Grupa 1, 2, 3 

Pokaz sprzętu oraz BHP 

Reakcje probówkowe 1. Węglowodory 

Oczyszczanie: destylacja prosta/krystalizacja 

 

2. 

Grupa 1, 2, 3 

Reakcje probówkowe 2. Alkohole, fenole 

Izolacja kofeiny 

 

KOLOKWIUM I 

 

3. 
Grupa 1, 2, 3 

Reakcje probówkowe 3. Aldehydy, ketony, cukry 
 

4. 
Grupa 1, 2, 3 

Reakcje probówkowe 4. Kwasy karboksylowe, estry, amidy 

 

KOLOKWIUM II 

 

5. 

Grupa 1 

Analiza jakościowa izolowanej kofeiny za pomocą 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) 

 
Grupa 2 

Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) i bibułowa 

Oczyszczanie: destylacja prosta/krystalizacja 

Grupa 3 

Reakcje probówkowe 5. Aminy, aminokwasy, białka 

6. 

Grupa 2 

Analiza jakościowa izolowanej kofeiny za pomocą 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) 

KOLOKWIUM III 

 

Grupa 3 

Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) i bibułowa 

Oczyszczanie: destylacja prosta/krystalizacja 

Grupa 1 

Reakcje probówkowe 5. Aminy, aminokwasy, białka  

http://do.chem.uni.wroc.pl/
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7. 

Grupa 3 

Analiza jakościowa izolowanej kofeiny za pomocą 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) 

 
Grupa 2 

Reakcje probówkowe 5. Aminy, aminokwasy, białka 

Grupa 1 

Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) i bibułowa 

Oczyszczanie: destylacja prosta/krystalizacja 

 

Termin kolokwium zostanie ustalony na pierwszych zajęciach (laboratorium lub 

wykład). Potok 1 i Potok 2 piszą kolokwia w tym samym czasie w terminie wypadającym 

dla Potoku II. Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie internetowej 

http://do.chem.uni.wroc.pl/. Zakres materiału obowiązujący na kolokwium został podany w  

Rozdziale 2.  

 

2. Warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych 

 

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest: 

1. uczestniczenie we wszystkich zajęciach laboratoryjnych zaplanowanych w kursie, 

2. wykonanie wszystkich zaplanowanych ćwiczeń, 

3. przedłożenie prowadzącemu sprawozdań ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, 

4. zaliczenie zaplanowanych kolokwiów na ocenę minimum dostateczną. 

 

Ćwiczenia laboratoryjne studenci wykonują parami chyba, że w instrukcji podane 

zostanie inaczej. 

 

Zakres materiału obowiązujący na kolokwium: 

 

KOLOKWIUM ZAKRES MATERIAŁU 

I 

Metody oczyszczania związków organicznych: 

 Parametry charakteryzujące związki organiczne. 

 Destylacja: zestaw aparatury do destylacji prostej, frakcyjnej, z parą 

wodną, pod obniżonym ciśnieniem; opis elementów aparatury 

(chłodnice, nasadki, deflegmatory, itd.); zakres stosowalności różnych 

typów destylacji. 

 Krystalizacja: zestaw aparatury do krystalizacji; przebieg krystalizacji; 

dobór rozpuszczalnika do krystalizacji. 

 Ekstrakcja: rodzaje ekstrakcji; prawo podziału Nernsta. 

 Suszenie rozpuszczalników. Środki suszące. 

  

http://do.chem.uni.wroc.pl/


Zakład Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski 

 5 

Reakcje charakterystyczne dla węglowodorów 

 Budowa węglowodorów nasyconych, nienasyconych oraz 

aromatycznych. 

 Reakcje przyłączania (addycji) elektrofilowego: mechanizm, 

stereochemia, przykłady. Reguła Markownikowa. 

 Budowa, trwałość i przegrupowania karbokationów. 

 Mechanizm substytucji elektrofilowej w układzie aromatycznym: 

Przykłady reakcji S
E
: nitrowanie, sulfonowanie, alkilowanie i 

acylowanie (katalizatory i ich rola), chlorowcowanie. 

 Wpływ podstawników w pierścieniu aromatycznym na elektrofilowe 

podstawienie aromatyczne. 

 

Przepisy BHP 

 Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w laboratorium chemii 

organicznej.  

 Oznaczenia substancji niebezpiecznych w tym piktogramy. 

 Stosowanie pierwszej pomocy w przypadku wypadków w laboratorium  

II 

 

Reakcje charakterystyczne dla alkoholi i fenoli 

 Budowa oraz nazewnictwo alkoholi i fenoli. 

 Metody otrzymywania alkoholi. 

 Rzędowość alkoholi. 

 Utlenianie alkoholi. 

 Definicja i przykłady odczynników nukleofilowych. Nukleofilowość a 

zasadowość. Silne i słabe nukleofile. 

 Reakcje typu S
N
1, S

N
2: mechanizm, kinetyka, stereochemia (inwersja / 

retencja konfiguracji, racemizacja)  

 Czynniki (warunki i reagenty) decydujące o mechanizmie reakcji S
N
. 

 

Reakcje charakterystyczne dla aldehydów, ketonów, cukrów 

 Budowa oraz nazewnictwo aldehydów i ketonów. 

 Metody otrzymywania aldehydów i ketonów. 

 Rozróżnianie aldehydow i ketonów (próba lustra srebrowego, reakcja 

z odczynnikiem Fehlinga) 

 Reakcje addycji nukleofilowej:  

- enolizacja i równowagi keto-enolowe  

- reakcje związków Grignarda  

- reakcje związków karbonylowych z alkoholami, aminami i wodą  

 Reakcje związków karbonylowych z udziałem wodoru α: 

- kondensacja aldolowa  

- kondensacja Claisena  
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 Pochodne krystaliczne: fenylohydrazony, osazony 

 Reakcje charakterystyczne dla aldoz i ketoz. 

 

III 

Reakcje charakterystyczne dla kwasów karboksylowych i ich 

pochodnych 

 Budowa oraz nazewnictwo kwasów karboksylowych oraz ich 

pochodnych. 

 Reakcje acylowania (odczynniki acylujące): estryfikacja, tworzenia 

amidów.  

 Hydroliza, alkoholiza i aminoliza estrów i amidów. 

 

Reakcje charakterystyczne dla amin, aminokwasów, białek 

 Różnica w zasadowości amin alifatycznych oraz amin aromatycznych. 

 Reakcje amin alifatycznych i aromatycznych z kwasem 

azotowym(III). Diazowanie. 

 Rozróżnianie rzędowości amin. Próba Hinsberga. 

 Reakcja z ninhydryną.  

 

Podstawowe informacje dotyczące chromatografii cieczowej 

 Typowe techniki (kolumnowa, cienkowarstwowa) i ich stosowalność 

 Typowe fazy stacjonarne: układ normalny (NP), układ odwrócony 

(RP) 

 Eluenty i ich dobór, szereg eluotropowy 

 Współczynnik retencji 

 

 

UWAGA! 

Reakcje obowiązują dla klas związków a nie tylko dla przykładów z ćwiczeń. Do wszystkich 

kolokwiów, oprócz wymienionych zagadnień, obowiązuje również znajomość instrukcji, 

wzorów związków wykorzystywanych w ćwiczeniu oraz reakcji. 

 

W przypadku nie zaliczenia kolokwium w ustalonym terminie KAŻDY student umawia się 

indywidualnie z prowadzącym na termin poprawkowy. Studentowi przysługuje termin 

poprawkowy.  

 

W ramach ćwiczeń obowiązuje przygotowanie teoretyczne, obejmujące zagadnienia związane 

z wykonywanym ćwiczeniem w tym: 

1) reakcje zachodzące w poszczególnych ćwiczeniach, 

2) nazewnictwo substratów i produktów, 

3) sens poszczególnych czynności wykonywanych w czasie ćwiczenia, 

4) obliczenie wydajności oraz identyfikacja produktu. 
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3. Przepisy bezpieczeństwa 

3.1 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: 
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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 za powierzony sprzęt i szkło laboratoryjne, 

uszkodzenie sprzętu lub stłuczenia szkła należy zgłosić laborantom.  

15. Znajomość powyższego regulaminu i dodatkowo omówionych przez prowadzącego 

przepisów BHP stwierdza student własnoręcznym podpisem. 
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3.2 Wypadki w laboratorium i pierwsza pomoc 

 

1) 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).  

2) Oparzenia fenolem i innymi substancjami organicznymi  

Oparzoną skórę natychmiast przemyć starannie dużą ilością bieżącej wody (minimum 30 

minut), jeżeli substancja nie reaguje z wodą. W przypadku braku pewności czy dany 

związek reaguje z wodą zgłosić się do prowadzącego zajęcia o pomoc.  

3) 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.  

4) Kwas, bezwodnik octowy, alkalia lub brom w oku  

Oko należy starannie przemyć dużą ilością czystej wody od spojówek (krawędź oka przy 

nosie) na zewnątrz. Do tego celu można wykorzystać znajdujące się na pracowni myjki do 

oczu. Oparzone oko zaopatruje się osłaniając oboje oczu jałowym opatrunkiem. Wezwać 

lekarza.  

UWAGA! Należy tak przemywać oparzenia, aby zanieczyszczona woda nie spływała po 

nieuszkodzonej skórze.  

5) 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. 

UWAGA! Do gaszenia ludzi nie wolno stosować gaśnic śniegowych. 

6) 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. 
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4. Przepisy porządkowe 

4. 1 Etykiety i rewersy 

Na pracowni rozróżniamy etykiety oraz rewersy (zwykłe i materiałowe). Poniżej   

przedstawiono zastosowanie:  

 

Etykiety 

Otrzymane/oczyszczone przez studentów preparaty należy dostarczać prowadzącym w 

przeznaczonych do tego opakowaniach. Opakowania powinny być zaopatrzone w wypełnione 

etykiety zgodne z załączonym wzorem. 

 

 

 

Rewersy 

Na pracowni obowiązują dwa typy rewersów: zwykłe, służące do pobierania sprzętu i 

wyposażenia (do zwrotu) i materiałowe, służące do pobierania odczynników (substancji do 

oczyszczania, reagentów i rozpuszczalników). Na rewersach materiałowych wymagany jest 

podpis studenta potwierdzający zapoznanie się z kartami charakterystyk pobieranych 

substancji oraz podpis prowadzącego, bez którego odczynniki nie będą wydawane. 

 

Rewers zwykły Rewers materiałowy
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4.2 Dziennik laboratoryjny 

 

W czasie ćwiczeń laboratoryjnych studenci zobowiązani są prowadzić notatki z 

prowadzanych eksperymentów. Do każdego ćwiczenia przygotowany został szablon 

sprawozdania, uznawany za odpowiednik zeszytu laboratoryjnego, na którym student zapisuje 

wszystkie obserwację z przeprowadzonych doświadczeń. Poniżej przedstawiony został 

przykładowy szablon do ćwiczenia z REAKCJI PROBÓWKOWYCH I. Przed 

przystąpieniem do zajęć student zobowiązany jest przygotować się wypełniając pola 

sprawozdania zaznaczone kolorem szarym. Przygotowany, wypełniony szablon sprawdza 

prowadzący przed przystąpieniem do ćwiczeń. 

 

Pola SZARE –

wypełniamy

przed zajęciami

WPISUJEMY OBSERWACJE PODCZAS WYKONYWANIA ĆWICZEŃ

WNIOSKI UZUPEŁNIAMY PO ZAJĘCIACH

Pola SZARE –

wypełniamy

przed zajęciami

WPISUJEMY OBSERWACJE PODCZAS WYKONYWANIA ĆWICZEŃ

WNIOSKI UZUPEŁNIAMY PO ZAJĘCIACH
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W trakcie ćwiczeń student wpisuje obserwacje a po zajęciach uzupełnia wnioski z 

przeprowadzonych eksperymentów. Wypełnione sprawozdanie należy dostarczyć 

prowadzącemu w terminie DO DWÓCH TYGODNI od danego ćwiczenia w celu weryfikacji 

poprawności zawartych tam wniosków. 

 

4.3 Odczynniki laboratoryjne 

 

Odczynniki  w laboratorium znajdują się w następujących miejscach:  

a) Do poszczególnych ćwiczeń z reakcji probówkowych wystawiana jest taca ze 

wszystkimi odczynnikami potrzebnymi do wykonania eksperymentów ujętych w 

instrukcji. 

b) Stężone kwasy i zasady (oraz inne według wykazu) odczynniki znajdują się pod 

odpowiednio oznaczonym wyciągiem na pracowni chemii organicznej. 

c) Odczynniki niespecyficzne (np. sole nieorganiczne, metale, zasady nieorganiczne itp.) 

a także materiały  pomocnicze (np. wazelina, smar, gliceryna czy węgiel aktywny) 

znajdują się na odpowiednio oznaczonej i opisanej półce w laboratorium. Po użyciu 

środka suszącego należy bezwzględnie szczelnie zakręcić słoik i odstawić na miejsce. 

d) Wszystkie inne odczynniki chemiczne znajdują się u laborantów i wydawane są na 

podstawie odpowiednio przygotowanego rewersu (vide supra). 

 

4.4 Odpady 

 

Przez odpady chemiczne rozumie się zbędne produkty główne i uboczne syntez takie jak 

preparaty chemiczne, pozostałości poreakcyjne, przedgony lub pozostałości podestylacyjne, 

substancje pobrane do analiz, próbki analityczne po wykonaniu analiz, materiały powstałe w 

wyniku prób technologicznych, przedatowane lub zbędne odczynniki, zużyte lub zbędne 

rozpuszczalniki. Do odpadów chemicznych NIE zalicza się typowych odpadów komunalnych 

takich jak makulatura, rękawiczki, opakowania ze szkła (specjalny pojemnik na stłuczki) i 

tworzyw sztucznych, styropian oraz złomu metali, itp. 

 

Tabela 1. Rodzaje gromadzonych odpadów chemicznych i ich oznakowanie: 

OZNACZENIE RODZAJ ODPADU 

O ciekłe, organiczne, bez fluorowców 

F ciekłe, organiczne, zawierające fluorowce 

P stałe, palne 

N stałe, niepalne 

S roztwory soli, pH = 6 - 8 
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Odpadów chemicznych organicznych nie wolno wprowadzać do kanalizacji, należy umieścić 

je w jednym z pojemników na odpady/zlewki. (Rozdział 3.1. punkt 5 Regulaminu). 

Pojemniki na odpady/zlewki opisane odpowiednim symbolem znajdują się w odpowiednio 

opisanym miejscu (wyciąg laboratoryjny). Do pojemników nie wolno wprowadzać związków 

reaktywnych, mogących gwałtownie reagować ze zgromadzonymi odpadami, substancji 

kwaśnych ani zasadowych, substancji reagujących z wydzielaniem się toksycznych gazów, 

substancji piroforycznych, mogących wywołać samozapalenie się odpadów, substancji o 

intensywnym nieprzyjemnym zapachu itp. 

 

4.5 Dyżury studentów 

 

W trakcie każdego z ćwiczeń dwóch ze studentów z grupy odbywającej ćwiczenia pełni 

dyżur. Dyżurny odpowiedzialny jest za porządek na sali w trakcie i po zakończeniu ćwiczeń. 

Do obowiązków dyżurnych należy (bezpośrednio po rozpoczęciu ćwiczeń): 

1. pobranie zestawu dyżurnego od laborantów wypisując rewers oraz zostawiając 

legitymację studencką, 

 

w toku ćwiczeń: 

2. dopilnowanie aby butelki z odczynnikami podczas ćwiczeń z reakcji probówkowych 

były pełne (po uzupełnienie odczynników dyżurny zgłasza się do laborantów),  

 

na końcu ćwiczeń: 

3. wyłączenie dygestoriów z wyjątkiem tych gdzie znajdują się stężone kwasy i zasady 

oraz odpady,  

4. sprawdzenie porządku pod dygestoriami i na sali, a w razie potrzeby posprzątanie sali, 

5. sprawdzenia porządku na sali laboratoryjnej wraz z laborantem, oddanie zestawu 

dyżurnego oraz zgłoszenie laborantom zakończenia zajęć.  

 

Dyżurny ostatni opuszcza salę. 
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4.6 Materiały pomocnicze 

 

Każdy student obowiązany jest zaopatrzyć się we własne okulary ochronne oraz rękawice 

gumowe, które nie mogą być uszkodzone, by stanowiły ochronę dla rąk. Studenci są proszeni 

o używanie w laboratorium niekosztownej odzieży, bowiem jest ona narażona na ewentualne 

przyspieszone zużycie. Zalecane jest noszenie wygodnych butów osłaniających stopy. W 

pomieszczeniach laboratoryjnych obowiązuje zakaz chodzenia w butach na wysokich 

obcasach.  

Odzieży wierzchniej (płaszcze, kurtki) oraz torebek (plecaków) nie wolno przechowywać 

na sali laboratoryjnej, należy je umieścić w szafkach znajdujących się przed pracownią. 

Kluczyk do szafki pobieramy na rewers u laborantów zostawiając legitymacje studencką. Po 

zakończeniu ćwiczeń w danym dniu należy szafkę opróżnić, zdać kluczyk i odebrać 

dokument. 

 

Do pomiarów fizykochemicznych (temperatury topnienia oraz współczynnika załamania 

światła) studenci wykorzystują sprzęt znajdujący się na pracowni. Poniżej znajdują się 

instrukcje obsługi do refraktometru oraz aparatu do pomiaru temperatury topnienia. 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI REFRAKTOMETRU 
 

Ciecze nanosimy CZYSTĄ i SUCHĄ pipetą (zwykłą lub Pasteura), albo nową kapilarką. 

Kapilary użyte do cieczy nielotnych nie nadają się do kolejnego użycia. Można w 

ostateczności nanosić krople bagietką. Niedopuszczalne jest stukanie czy zarysowywanie 

szkła pryzmatu. 

Cała powierzchnia szkła powinna być pokryta cienka warstwą cieczy (zwykle wystarczy 

naniesienie 3-4 kropli). Pomiar cieczy lotnych wymaga naniesienia większej ilości, 

zamknięcia aparatu i bardzo szybkiego pomiaru. 

 

 

Wykonanie pomiaru: 

Po naniesieniu cieczy i zamknięciu przyrządu górna część pola widzenia powinna wyglądać 

następująco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przed pomiarem gotowe do odczytuprzed pomiarem gotowe do odczytu
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Lokalizacja pól jasnych i ciemnych zależy od cieczy, sposobu oświetlenia i początkowego 

ustawienia refraktometru. 

Do ustawienia linii granicznej na przecięciu ukośnych nici służy pokrętło po LEWEJ stronie. 

Pokrętło po PRAWEJ stronie służy do regulacji ostrości i kontrastu (używa się go rzadko i 

ostrożnie).  

Pryzmaty oświetla się albo z góry (przesunięcie osłony), albo z dołu (ustawienie lustra). Skala 

jest oświetlana przez małe lustro po lewej stronie przyrządu. 

 

Odczyt: 

Współczynnik załamania światła odczytuje się z dokładnością do czwartego miejsca po 

przecinku, wykorzystując GÓRNĄ część skali w zielonym oknie w dolnej części pola 

widzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

Na rysunku odczytana wartość postaci 1,abcd wynosi 1,4165 (ostatnią pozycję szacuje się na 

podstawie odległości do najbliższej kreski). 

Pomiar wpisuje się do zeszytu pomiarowego, odczytane wartości i numer pomiaru umieszcza 

się w sprawozdaniu. 

 

UWAGA!! REFRAKTOMETR JEST URZĄDZENIEM DELIKATNYM. UŻYWAJĄC 

REFRAKTOMETRU NIE WOLNO: 

- nalewać cieczy bezpośrednio z naczynia na szkło refraktometru, 

- pozostawiać nieumytego refraktometru, 

- nalewać acetonu z tryskawki bezpośrednio na szkło refraktometru (czystą watę zwilżamy 

acetonem i przecieramy szkło). 

- używać mokrych lub zabrudzonych pipet lub kapilar, 

- uszkodzić powierzchni szkła refraktometru, 

- manipulować pokrętłem ostrości bez potrzeby. 

 

Warto znać wiarygodny literaturowy współczynnik załamania światła badanej cieczy. 

Literaturowy współczynnik załamania światła substancji można znaleźć w Poradniku 

Fizykochemicznym lub innych wiarygodnych tabelach (w internecie np. w bazie NIST). 

 

 

 

 

 

1,40                                  1,41                      1,42
a, b

c
d

1,40                                  1,41                      1,42
a, b

c
d
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INSTRUKCJA OBSŁUGI  APARATU DO POMIARY TEMPERATURY TOPNIENIA 

 Należy przygotować prostą, jednostronnie zatopioną kapilarkę szklaną. 

 Próbkę rozdrobnionej, suchej substancji stałej umieszcza się w  kapilarce. 

 Kapilarę wsuwa się zatopionym końcem w jedną z prowadnic bloku grzewczego 

aparatu do pomiaru temperatury topnienia. 

 Po wciśnięciu klawisza MODE na wyświetlaczu pojawia się napis PLATEAU 

[ooo]°C. 

 Kursorami ▼▲ustawia się wartość OKOŁO 10° NIŻSZĄ niż spodziewana 

temperatura topnienia. 

 Po kolejnym naciśnięciu klawisza MODE pojawia się napis SLOPE [oo]°C/min. 

 Kursorami ▼▲ustawia się odpowiednią szybkość ogrzewania (1-2°C/min). 

 Po wciśnięciu klawisza START aparat rozpoczyna szybkie nagrzewanie bloku do 

wskazanej w p. 4 temperatury, na wyświetlaczu pojawia się napis HEATING. 

 Po osiągnięciu temperatury PLATEAU rozlega się brzęczyk i pojawia się napis 

STEADY. 

 Ponowne wciśnięcie przycisku START uruchamia dalsze powolne podgrzewanie 

bloku z kapilarami (napis RAMPING). 

 Po zaobserwowaniu stopienia się substancji wyłącza się ogrzewanie przyciskiem 

STOP. 

Zmierzona temperatura topnienia to przedział: od temperatury, w której pojawią się 

pierwsze ślady cieczy – do temperatury zaniku ostatniego kryształka. Uzyskaną wartość 

wpisuje się do zeszytu pomiarowego, odczytane wartości i numer pomiaru umieszcza się w 

sprawozdaniu. 

 

Uwagi: 

Ustawienie zbyt szybkiego ogrzewania powoduje, że uzyskana temperatura topnienia będzie 

pozornie zbyt wysoka – aparat wskazuje temperaturę bloku grzewczego, a wymiana ciepła 

wymaga czasu. 

Zatapianie kapilarki przeprowadza się w bocznej, chłodnej strefie płomienia palnika, aby 

uniknąć jej skrzywienia. Kanał kapilarki musi być całkowicie zamknięty. 

Najskuteczniejszy sposób wprowadzenia substancji do kapilarki: otwarty koniec zanurzamy w 

grubszej warstwie substancji, aż do uzyskania słupa proszku o długości około 1 cm. 

Następnie upuszczamy kilkakrotnie kapilarkę wewnątrz rury szklanej (zatopionym końcem 

kapilarki w dół), aż substancja przeniesie się na dno kapilarki. 

Do włączenia i wyłączenia aparatu służy przycisk z tyłu korpusu. Ostrość obrazu można 

regulować przez delikatne obracanie oprawy okularu. 

Aparat może mierzyć temperatury do 360°C. Po uruchomieniu pomiaru (drugie przyciśnięcie 

klawisza START) maksymalna temperatura ogrzewania to PLATEAU+10°C+20×SLOPE. 
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5. Ćwiczenia laboratoryjne – Oczyszczanie 

 

Każdy student wykonuje dwa ćwiczenia z oczyszczania – destylację prosta oraz krystalizację 

z rozpuszczalnika organicznego. Poniżej znajdują się instrukcję do wykonania obu ćwiczeń z 

odpowiednimi szablonami sprawdzania.  

 

Szablony sprawozdań dla poszczególnych ćwiczeń z oczyszczalnia znajdują się w 

następujących załącznikach: 

 

Tabela 2. Wzory sprawozdań do poszczególnych ćwiczeń z oczyszczania 

Ćwiczenie Oznaczenie wzoru sprawozdania 

Destylacja załącznik nr 1 „Destylacja” 

Krystalizacja załącznik nr 2 „Krystalizacja” 

 

Wzory sprawozdań umieszczone są w osobnym pliku. 
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5.1 Destylacja prosta 

 

Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest analiza nieznanej cieczy i określenie jej rodzaju na 

podstawie wyznaczonych parametrów fizyko-chemicznych (temperatura wrzenia, refrakcja). 

 

Odczynniki: 

nieznana ciecz 100 ml 

 

Schemat aparatury do ćwiczenia: 

frakcja

ciecz

kamyczki wrzenne

temp. wrzenia

frakcja

ciecz

kamyczki wrzenne

temp. wrzenia

 

 

Wszystkie naczynia stosowane w ćwiczeniu mają być czyste i suche. Spodziewana 

temperatura wrzenia nie przekracza 150°C. W zmontowanym zestawie do destylacji prostej 

umieszcza się otrzymaną próbkę cieczy. Należy pamiętać o kamyczkach wrzennych i zwrócić 

uwagę na prawidłowe umieszczenie termometru. Regulując ostrożnie temperaturę i szybkość 

ogrzewania przeprowadza się destylację prostą, zbierając przedgon (destylat do momentu 

osiągnięcia stałej temperatury wrzenia) i frakcję właściwą (destylującą w stałej temperaturze). 

W kolbie destylacyjnej MUSI zostać pewna ilość cieczy, destylowanie do sucha jest 

niebezpieczne. Jeżeli temperatura w trakcie destylacji zmienia się, należy zebrać kilka frakcji. 

Należy zmierzyć współczynnik załamania światła destylatu oraz jego objętość, na 

podstawie wartości temperatury wrzenia i współczynnika załamania światła 

zidentyfikować ciecz (patrz poniższa tabela), narysować jej wzór strukturalny i obliczyć 

wydajność procesu. Uzyskane wyniki należy umieścić w sprawozdaniu.  
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Tabela 3. Właściwości podstawowych rozpuszczalników 

Ciecze organiczne 
Temperatura wrzenia 

Tw [°C] 

Współczynnik 

załamania światła n20D 

aceton 56 1.3590 

acetonitryl 82 1.3436 

alkohol t-butylowy 82 1.3878 

1-butanol 118 1.3993 

chloroform 61 1.4459 

dichlorometan 40 1.4242 

dioksan 101 1.4175 

etanol 78 1.3614 

eter dietylowy 35 1.3526 

heksan 69 1.3749 

heptan 98 1.3876 

metanol 65 1.3286 

octan etylu 77 1.3720 

pirydyna 115 1.5102 

1-propanol 97 1.3836 

2-propanol 82 1.3772 

tetrahydrofuran 66 1.4070 

toluen 111 1.4969 

woda 100 1.3330 
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5.2 Krystalizacja z rozpuszczalnika organicznego 

 

Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest oczyszczenie po przez krystalizację nieznanej substancji 

stałej i określenie jej rodzaju na podstawie wyznaczonych parametrów fizyko-chemicznych 

(temperatury topnienia). 

 

Odczynniki: 

oczyszczany związek 10 g  

etanol/metanol 100ml  

węgiel aktywny 1g 

 

Schemat aparatury do ćwiczenia: 

 

węgiel aktywny

kamyczki wrzenne

związek wysuszyć, zważyć,

zmierzyć temp.

topnienia

(1) (2) (3) (4)

węgiel aktywny

kamyczki wrzenne

związek wysuszyć, zważyć,

zmierzyć temp.

topnienia

(1) (2) (3) (4)
 

 

Otrzymaną próbkę substancji należy umieścić w kolbie kulistej, zaopatrzonej w chłodnicę 

zwrotną, dodać połowę otrzymanej ilości rozpuszczalnika i ogrzewać delikatnie płaszczem 

grzejnym do wrzenia. Jeżeli cała próbka nie rozpuści się, dodawać stopniowo rozpuszczalnik 

(ostrożnie górą przez chłodnicę) i kontynuować ogrzewanie dopóki po dodaniu kolejnej porcji 

nie przestanie ubywać osadu. Po lekkim ostudzeniu dodać do roztworu niewielką ilość węgla 

aktywnego (1), zagotować jeszcze raz i przesączyć na gorąco ostrożnie (2), kontrolując 

temperaturę płaszcza wodnego. Przesącz pozostawić do ostygnięcia a wydzielony osad 

odsączyć pod zmniejszonym ciśnieniem (3), przemyć niewielką ilością rozpuszczalnika, 

przenieść na szalkę i pozostawić do wyschnięcia (4). Zważyć suchy osad, oznaczyć 

temperaturę topnienia. Na podstawie temperatury topnienia należy zidentyfikować 

krystalizowaną substancję (patrz tabela poniżej), w sprawozdaniu podać nazwę i wzór 

strukturalny związku, temperaturę topnienia próbki, ilość uzyskanego produktu, 

wydajność krystalizacji oraz objętość rozpuszczalnika (i ewentualnie wody). Uzyskane 

wyniki należy umieścić w sprawozdaniu.  
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Tabela 4. Temperatury topnienia niektórych substancji nieznanych 

Substancja 
Temperatura topnienia 

[ºC] 

1-nitronaftalen 61 

octan β-naftylu 71 

1-nitro-4-bromonaftalen 87 

m-dinitrobenzen 90 

dibenzylidenoaceton 112 

acetanilid 113 

4-bromonitrobenzen 125 

kwas acetylosalicylowy 129/133 

benzanilid 162 

p-bromoacetanilid 167 

p-nitroacetanilid 214 
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6. Ćwiczenia laboratoryjne – Reakcje probówkowe 

 

Poniższe instrukcje do reakcji probówkowych dla poszczególnych grup funkcyjnych zostały 

przygotowane według skryptu „Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii organicznej” 

pod redakcją Grzegorza Ruska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997 

Obserwacje, równania reakcji oraz wnioski z przeprowadzonych reakcji probówkowych 

należy umieścić w sprawozdaniu. Szablony sprawozdań dla poszczególnych ćwiczeń 

znajdują się w następujących załącznikach: 

 

Tabela 5. Wzory sprawozdań do poszczególnych ćwiczeń z reakcji probówkowych 

Ćwiczenie Oznaczenie wzoru sprawozdania 

Węglowodory załącznik nr 3 „Reakcje probówkowe I” 

Alkohole i fenole załącznik nr 4 „Reakcje probówkowe II” 

Aldehydy, ketony, cukry załącznik nr 5 „Reakcje probówkowe III” 

Kwasy karboksylowe, estry, amidy załączniku nr 6 „Reakcje probówkowe IV” 

Aminy, aminokwasy, białka załącznik nr 7 „Reakcje probówkowe V” 

 

 

Wzory sprawozdań umieszczone są w osobnym pliku. 
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6.1 Węglowodory 

 

1. Utlenianie węglowodorów manganianem(VII) potasu w środowisku obojętnym 

 Do trzech probówek nalać po 1 ml 1% wodnego roztworu manganianu(VII) potasowego, 

a następnie dodać do pierwszej około 2 ml n-heksanu lub n-heptanu, do drugiej około 2 

ml cykloheksenu lub heksenu, zaś do trzeciej 2 ml toluenu. Zawartość probówek przez 

chwilę mocno wstrząsać i obserwować zachodzące zmiany. Wyjaśnić różnice w przebiegu 

reakcji.  

 

2. Utlenianie toluenu manganianem(VII) potasu w środowisku kwaśnym 

 Do kilku kropli toluenu dodać kilka kropli stężonego kwasu siarkowego i ostrożnie 

małymi porcjami 5% roztwór nadmanganianu potasowego. Ogrzewać ostrożnie 

mieszaninę reakcyjna na wrzącej łaźni wodnej. Wyjaśnić obserwowane zjawisko, podać 

równanie reakcji chemicznej. 

 

3. Reakcje węglowodorów z woda bromową 

 Do trzech probówek wlać po 1 ml trzech różnych węglowodorów, tych samych co w 

ćwiczeniu (1), a następnie dodać po około 2 ml roztworu Br2 w CH2Cl2. Probówką mocno 

wstrząsnąć. Zanotować i wyjaśnić wyniki reakcji, podać równanie reakcji. 

 

4. Reakcja toluenu z bromem w obecności katalizatora (opiłki żelaza i światło) 

 Do dwóch suchych probówek wlać po około 1 ml toluenu. Do pierwszej wrzucić odrobinę 

opiłków żelaza, a następnie dodać kroplę lub dwie bromu natomiast do drugiej dodać 

dwie krople bromu i wystawić na działanie światła (lampa). Jeżeli brak oznak reakcji, 

ostrożnie ogrzać całość w gorącej łaźni wodnej uważając, by nie dopuścić do 

wyparowania toluenu, a także do zawilgocenia zawartości probówki. Do produktu reakcji 

dodać wody destylowanej, wstrząsnąć i sprawdzić odczyn roztworu wodnego. Wyjaśnić 

obserwowane zjawisko.  

 

5. Rozróżnianie węglowodorów aromatycznych w reakcji z CHCl3 (wykonuje cała 

grupa) 

 Do suchej probówki wprowadzamy około 2 ml bezwodnego chloroformu, a następnie 

rozpuszczamy w nim około 0,1 g lub jedną kroplę badanego węglowodoru: heksanu, 

benzenu, chlorobenzenu, naftalenu oraz antracenu. Do otrzymanego roztworu dodajemy 

około 0,5-1 g sproszkowanego bezwodnego chlorku glinowego, tak aby część proszku 

zatrzymała się na ściankach, teraz zwilżamy go ostrożnie naszym roztworem. 

Zaobserwować zachodzące zmiany i spróbować je wyjaśnić. 

 

 

 

 



Zakład Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski 

 24 

6.3 Alkohole i fenole 

 

1. Rozpuszczalność alkoholi (wykonuje cała grupa) 

Do 5 probówek wlać po dokładnie odmierzone 2 ml wody, a następnie dodać ostrożnie po 

ściance, np. z pipety, dokładnie odmierzone 2 ml: metanolu, etanolu, izopropanolu, n-

butanolu oraz cykloheksanolu. Sprawdzić granice faz i starannie całość wstrząsnąć, a po 

chwili ponownie sprawdzić granice faz. Wyjaśnić różnice we własnościach alkoholi. 

 

2. Reakcja z metalicznym sodem  

Do pięciu suchych probówek wlać kolejno po 1 ml alkoholu: 1-butanolu, 1-oktanolu  (n-

 butylowego, n-oktanol  I-rzędowego), 2-butanolu (sec-butylowego, II-rzędowego), i 2-

 metylo-2-propanolu (tert-butylowego, III-rzędowego). Do każdej probówki wrzucić mały 

 kawałek metalicznego sodu, porównać przebieg reakcji, napisać jej równanie.  

 

3. Rzędowość alkoholi. Próba Lucasa 

Do około 1 ml badanego alkoholu umieszczonego w probówce: 1-butanolu (n-

butylowego, I-rzędowego), 2-butanolu (sec-butylowego, II-rzędowego), i 2-metylo-2-

propanolu (tert-butylowego, III-rzędowego), dodać 8 ml odczynnika Lucasa, energicznie 

wstrząsnąć i odstawić. Odnotować zjawiska zachodzące w probówkach w ciągu 10-15 

minut, porównać przebieg reakcji, napisać jej równie. 

 

4. Utlenianie alkoholi. Próba jodoformowa 

Do probówki wprowadzić 1 ml alkoholu etylowego oraz tyle samo 5% roztworu 

wodorotlenku sodowego i powoli kroplami dodawać - jednocześnie ogrzewając na ciepłej 

łaźni wodnej - 20% roztworu jodu w jodku potasu, aż do uzyskania żółtego osadu 

jodoformu. Powtórzyć reakcję, używając 2-propanolu oraz 1-propanolu. Porównać 

wyniki, zanotować obserwacje i napisać równia reakcji. 

 

5. Własności fenoli 

Do probówki zawierającej 1-2 ml wody dodać 2-3 duże kryształki fenolu i wymieszać. 

Probówkę z jedną częścią roztworu podgrzewać, aż roztwór stanie się klarowny i za 

pomocą papierka wskaźnikowego sprawdzić odczyn roztworu, a następnie roztwór 

ochłodzić. Zanotować i wyjaśnić obserwacje. Do probówki z drugą częścią roztworu 

dodawać kroplami roztwór wodorotlenku sodowego o stężeniu 6M do momentu 

wyklarowania roztworu. Otrzymany przezroczysty roztwór zobojętnić roztworem kwasu 

solnego o takim samym stężeniu. Zanotować i wyjaśnić obserwacje. 

 

6. Kwasowość grupy hydroksylowej 

Porównać rozpuszczalność: cykloheksanolu, fenolu i kwasu octowego w 5% roztworze 

wodnym wodorotlenku sodowego oraz 5% wodnym roztworze wodorowęglanu 

sodowego. Wyjaśnić zaobserwowane zjawisko. 
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7. Tworzenie kompleksów fenoli 

Większość fenoli i ich pochodnych daje z roztworem chlorku żelazowego barwne reakcje. 

Do około 0,5 ml roztworu fenolu dodaje się po kropli 5% roztwór chlorku żelazowego. 

Powstają charakterystyczne kolory, ciemniejące po kilku minutach (fenol – kompleks 

fioletowy; m-krezol – niebieski; 2-naftol – seledynowe zmętnienie). 
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6.4 Aldehydy, ketony, cukry 

 

1. Próba lustra srebrowego (próby redukcyjne na obecność aldehydów, ketonów i 

cukrów) 

Do probówki zawierającej kilka kropli roztworu formaldehydu dodać odczynnika 

Tollensa i ostrożnie ogrzać bez wstrząsania. Powtórzyć ćwiczenie, dodając zamiast 

formaliny: aldehydu octowego, aldehydu benzoesowego, acetonu, cykloheksanonu, 

glukozy, fruktozy i sacharozy. Porównać i opisać obserwacje, napisać równania reakcji. 

 

2. Próba Fehlinga (próby redukcyjne na obecność aldehydów, ketonów i cukrów) 

Zmieszać równe ilości odczynników Fehlinga I i Fehlinga II, a do otrzymanego 

klarownego roztworu dodać kilka kropli roztworu formaldehydu i ogrzać. Powtórzyć 

ćwiczenie, dodając zamiast formaliny aldehydu octowego, aldehydu benzoesowego, 

acetonu, cykloheksanonu, glukozy, fruktozy, sacharozy i produktu naturalnego np. miodu. 

Porównać i opisać obserwacje podając równania reakcji. 

 

3. Próba jodoformowa 

W probówce umieścić kilka kropli (około 5) acetonu i dodać 3 ml 5% roztworu 

wodorotlenku sodowego oraz 3-4 krople 20% roztworu jodku w jodku potasowym. Całość 

ogrzać we wrzącej łaźni wodnej. Powtórzyć eksperyment, zamiast acetonu biorąc 

metyloetyloketon oraz cykloheksanon. Porównać otrzymane wyniki z próbą jodoformową 

przeprowadzoną dla alkoholi (patrz ćw. 4 rozdział 6.3 Alkohole i fenole), zanotować 

obserwacje i napisać równania reakcji.  

 

4. Pochodne krystaliczne dla aldehydów, ketonów i cukrów  

 4a) Powstawanie fenylohydrazonów  

1 ml aldehydu benzoesowego umieszczonego w probówce wstrząsnąć silnie z kilkoma 

mililitrami wody, dodać krople fenylohydrazyny i ponownie wstrząsnąć, po czym dodać 

kroplami kwasu octowego, aż do wytrącenia osadu fenylohydrazonu. Powtórzyć 

eksperyment, stosując zamiast benzaldehydu cykloheksanon. Podać równania reakcji. 

 

4b) Powstawanie osazonów 
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W probówce umieszcza się kolejno 0,1 g badanego cukru, 0,2 g chlorowodorku 

fenylohydrazyny, 0,3 g krystalicznego octanu sodu i 2 cm3 wody destylowanej. Probówkę 

zamyka się zwitkiem waty i natychmiast wstawia do wrzącej łaźni wodnej. Podczas 

ogrzewania należy zwracać pilnie uwagę, po jakim czasie (od rozpoczęcia ogrzewania) 

pojawia się osad, gdyż czas ten jest zróżnicowany dla poszczególnych węglowodanów 

(Tabela 6). Po pojawieniu się osadu ogrzewa się probówkę jeszcze kilka minut, a 

następnie chłodzi się ją w wodzie z lodem, a wydzielony osad odsącza, suszy i oznacza 

jego temperaturę topnienia. 

 

Tabela 6 Dane fizykochemiczne dla przykładowych cukrów oraz ich pochodnych 

krystalicznych - osazonów 

Cukier 

Temp. 

rozkładu 

[ºC] 

Czas tworzenia 

osazonu w gorącym 

roztworze 

[min] 

Temp. 

topnienia 

osazonu 

[ºC] 

glukoza (uwod) 

glukoza (bezw) 

90 

146 
2-4 205 

fruktoza 104 2 205 

galaktoza (uwod) 

galaktoza (bezw) 

120 

170 
15-19 201 

sacharoza 185 30* 205 

* w tym czasie następuję hydroliza i powstanie osazonów produktów hydrolizy 

 

5. Reakcje sacharozy 

Sproszkowaną sacharozę w ilości nie więcej niż ziarnka grochu (ok. 10 mg) umieścić w 

probówce do połowy napełnionej wodą. Do 1-2 ml roztworu dodać odczynnika Fehlinga i 

ogrzać (patrz ćw. 2). Do 1-2 ml roztworu sacharozy dodać 1 ml kwasu solnego gotować 

kilka minut, następnie zneutralizować węglanem sodu, do otrzymanego roztworu dodać 

odczynnika Fehlinga i ogrzać. Zanotować obserwacje i podać równanie reakcji.  

 

 

6. Identyfikacja cukrów – Próba Molischa 

W próbie tej wykorzystuje się tworzenie barwnych produktów kondensacji alfa-naftolu z 

aldehydem 2-furylowym lub 5-hydroksymetylo-2-furylowym, powstającymi w wyniku 

reakcji węglowodanów ze stęż. H2SO4. 

 

 



Zakład Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski 

 28 

OH

O

H OH

OH H

H OH

H OH

H
2
SO

4 O

OH

O

-3 H
2
O

OH OH

H

CHO

OHOH

H

OH

H
2
O

H
2
O

H
2
O

+

OH

H
2
SO

4

-3 H
2
O

5-hydroksymetylenofurfural

O

OH

O O C

O

OH

OH2

 

 

Do probówki z 1 ml 1% roztworu cukru dodać 2 krople odczynnika Molischa, wymieszać 

i ostrożnie dodać 1 cm3 stężonego kwasu siarkowego, tak aby kwas spływał po ściance 

ukośnie ustawionej probówki nie ulegając zmieszaniu z roztworem wodnym. 

Jeżeli badany związek był cukrem na granicy utworzonych warstw powinien powstać 

pierścień o zabarwieniu początkowo fioletowoczerwonym, które z czasem przechodzi w 

ciemnopurpurowe. Po 2 min do wstrząśniętego wcześniej roztworu w probówce dodaje 

się bardzo ostrożnie 5 cm3 wody co w wypadku obecności węglowodanu prowadzi do 

powstania ciemnofioletowego osadu. Reakcję pozytywną dają również niektóre kwasy 

(cytrynowy i szczawiooctowy), jak również wiele związków karbonylowych.  

Odczynnik Molischa - 5% metanolowego roztworu -naftolu 

 

7. Próba Seliwanowa (odróżnienie aldoz od ketoz) 

Próba ta odróżnia ketozy od aldoz, gdyż ketozy w stosowanych warunkach reakcji ulegają 

nawet 20 razy szybciej przemianie w aldehyd 5-hydroksymetylo-2-furylowy, którego 

obecność stwierdza się obserwując jego barwne produkty kondensacji. 

 



Zakład Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski 

 29 

O

OH

O

OH OH

+
HCl

O OHO

O

OH

2

 
0,1 g badanego cukru rozpuszczonego w 1 cm3 wody ogrzewa się w probówce do wrzenia 

z 1 cm3 odczynnika Seliwanowa. Powstające w ciągu 2 min czerwone zabarwienie 

świadczy o obecności ketozy, natomiast aldozy dają pozytywną reakcję po znacznie 

dłuższym ogrzewaniu lub długim odstaniu. 

Odczynnik Seliwanowa - 50 mg rezorcyny w 100 cm3 12% HCl. 
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6.5 Kwasy karboksylowe, estry i amidy 

 

1. Odczyn kwasów karboksylowych (wykonuje cała grupa) 

Do 7 czystych probówek wlać po około 1 ml wody destylowanej, w której rozpuścić 

(ewentualnie ogrzewając) 2 krople lub 15 mg (na czubek łyżeczki) kryształów 

następujących kwasów: octowego, mrówkowego, chlorooctowego, benzoesowego, 

salicylowego, aminooctowego, aminobenzoesowego. Po ochłodzeniu sprawdzić odczyn 

papierkiem uniwersalnym.  

 

2. Reakcja kwasów karboksylowych z zasadowym roztworem fenoloftaleiny (wykonuje 

cała grupa) 

Do 7 czystych probówek wlać po około 1 ml wody destylowanej, dodać kilka kropli 

wskaźnika np. fenoloftaleiny i zabarwić minimalną ilością rozcieńczonego roztworu 

zasady. Do roztworu dodać poprzednich związków i energicznie wstrząsnąć. Zanotować 

obserwacje. 

 

3. Własności redukcyjne kwasów 

W trzech probówkach umieścić po 1 ml:  10% roztworu kwasu szczawiowego,  kwasu 

mrówkowego i stężonego kwasu octowego. Ogrzać ostrożnie 1 ml 10% roztworu kwasu 

szczawiowego z kilkoma kroplami stężonego kwasu siarkowego, a następnie dodawać 

kroplami 6% roztworu nadmanganianu potasowego. Natomiast do pozostałych probówek 

dodać po 2 ml 30% roztworu kwasu siarkowego, a następnie po jednej kropli 6% roztworu 

nadmanganianu potasowego. Porównać czas reakcji. W razie braku oznak reakcji w obu 

probówkach umieścić je w ciepłej łaźni wodnej. Napisać równania reakcji. 

 

4. Tworzenie kwasów hydroksamowych 

Do probówki wlać 0,5 ml octanu etylu, 0,5 ml roztworu chlorowodorku hydroksyloaminy 

i 0,5 ml stężonego alkoholowego roztworu zasady potasowej. Zawartość ogrzać do 

wrzenia. Po ochłodzeniu zakwasić rozcieńczonym kwasem solnym i wkroplić 1% roztwór 

chlorku żelazowego. Objaśnić obserwacje zapisać równania reakcji.  

 

5. Reakcja estryfikacji 

Do dwóch probówek nalać po 3 ml etanolu i 4,5 ml 80% kwasu octowego, a następnie do 

jednej z nich dodać 1 ml stężonego kwasu siarkowego. Obie probówki ogrzać przez kilka 

minut na wrzącej łaźni wodnej, wystudzić, a następnie dodać do każdej po 5 ml 

nasyconego roztworu soli kuchennej. Zaobserwować zachodzące zmiany i wyjaśnić je.  

 

6. Hydroliza estrów 

W kolbie okrągłodennej zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną umieścić 1g estru w 10 ml 

2,5M roztworu NaOH. Całość ogrzewać około 1h, następnie po ochłodzeniu mieszaninę 

ekstrahować dwoma porcjami eteru dietylowego (po 20 ml każda). Połączone warstwy 
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eterowe suszyć nad bezwodnym MgSO4. Po odparowaniu eteru na wyparce rotacyjnej 

scharakteryzować uzyskany alkohol metodami chemicznymi (Reakcje probówkowe 2) lub 

spektroskopowo. Warstwę wodną zakwasić używając 1,5 M roztworu HCl i ochłodzić. 

Uzyskany osad odsączyć pod zmniejszonym ciśnieniem. W przypadku gdy osad nie 

wypada mieszaninę należy ekstrahować dwoma porcjami eteru dietylowego (po 20 ml). 

Połączone warstwy eterowe należy suszyć bezwodnym MgSO4. Eter należy oddestylować 

a uzyskany kwas scharakteryzować chemicznie i/lub spektroskopowo. 

 

7. Hydroliza amidów 

W kolbie okrągłodennej zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną umieścić 1g amidu w 10 ml 

2,5M roztworu NaOH. Całość ogrzewać około 1h, następnie po ochłodzeniu mieszaninę 

ekstrahować dwoma porcjami eteru dietylowego (po 20 ml każda). Połączone warstwy 

eterowe suszyć nad bezwodnym MgSO4. Po odparowaniu eteru na wyparce rotacyjnej 

scharakteryzować uzyskaną aminę metodami chemicznymi (Reakcje probówkowe 5) lub 

spektroskopowo. Warstwę wodna zakwasić używając 1,5 M roztworu HCl i ochłodzić. 

Uzyskany osad odsączyć pod zmniejszonym ciśnieniem. W przypadku gdy osad nie 

wypada mieszaninę należy ekstrahować dwoma porcjami eteru dietylowego (po 20 ml). 

Połączone warstwy eterowe należy suszyć bezwodnym MgSO4. Eter należy oddestylować 

a uzyskany kwas scharakteryzować chemicznie i/lub spektroskopowo. 
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6.6 Aminy, aminokwasy, białka 

 

1. Odczyn amin (wykonuje cała grupa) 

Zasadowy charakter amin stwierdza się nanosząc na zwilżony woda destylowaną papierek 

uniwersalny kroplę badanej aminy. Próbę należy wykonywać używając różnych amin 

alifatycznych oraz aromatycznych i porównując ich odczyn. 

 

2. Wykrywanie własności zasadowych amin (wykonuje cała grupa) 

Zwilżony wodą destylowaną papierek uniwersalny umieszczamy na chwilę w oparach 

kwasu solnego, a następnie nanosimy na niego kroplę aminy tak jak poprzednio. 

Porównać rezultaty obu eksperymentów. 

 

3. Rzędowość amin – test Hinsberga 

W trzech probówkach umieścić kolejno  0,3 ml lub 300 mg aminy I, II i III-rzędowej oraz 

5 ml 10% roztworu NaOH i 0,4-0,5g chlorku p-toluenosulfonowego.Po zakorkowaniu 

probówki wstrząsa się mocno. W razie silniejszego rozgrzania się mieszaniny należy od 

razu ochłodzić do temp. 15ºC.  Jeśli reakcja nie zachodzi (niektóre aminy II-rzędowe 

reagują opornie), należy podgrzać. Należy również sprawdzić czy odczyn jest alkaliczny. 

Po przereagowaniu chlorku (zanik zapachu) chłodzi się i bada uzyskaną mieszaninę: 

a) amina I-rzędowa – powstały osad rozpuszczalny jest w alkaliach, a wytrąca się po 

dodaniu 10% roztworu HCl, 

b) amina II- rzędowa powstały osad nie rozpuszcza się w alkaliach i rozcieńczonym 

kwasie solnym. 

c) amina III-rzędowa nie reaguje z chlorkiem kwasu p-toluenosulfonowego. 

 

4. Reakcje amin alifatycznych z kwasem azotowym(III) 

W dwóch probówkach umieścić po 0,5 ml I-rzędowej aminy alifatycznej (np. n-

butyloaminy)  i II-rzędowej aminy alifatycznej (np. dietyloaminy). Następnie dodać po  

0,5 ml 10% roztworu kwasu solnego i 3 krople 10% roztworu azotanu(III) sodowego. 

Obserwować postęp reakcji i napisać jej równanie. W przypadku II-rzędowej aminy 

alifatycznej tworzy się żółta oleista ciecz N-nitrozoaminy. Napisz równanie reakcji.  

 

5. Reakcje amin aromatycznych z kwasem azotowym(III) 

5a-b) amina aromatyczna I-rzędowa 

Kilka kropli aniliny (około 0,5 ml) rozpuścić w probówce w około 3 ml 15% roztworu 

kwasu solnego, ochłodzić pod bieżącą wodą i dodać kroplami 10% roztwór azotanu(III) 

sodowego, do momentu wystąpienia jego wyraźnego nadmiaru (niebieszczenie papierka 

jodoskrobiowego). Powstaje żółta sól diazoniowa. a) Do połowy otrzymanego roztworu 

soli diazoniowej wprowadzić kroplami alkaliczny roztwór β-naftolu (niewielką ilość β-

naftolu rozpuścić w 2M roztworze zasady sodowej). Powstaje pomarańczowoczerwony 

barwnik azowy.  
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b) Drugą połowę roztworu soli diazoniowej ogrzewać we wrzącej łaźni wodnej. Następuje 

wydzielenie banieczek gazu. Jest to azot. Jednocześnie powstaje fenol. Napisz równie 

wszystkich reakcji. 

5c) amina aromatyczna II-rzędowa 

Szczyptę difenyloaminy  rozpuścić w probówce w 5 ml wolnego od azotanów stężonego 

kwasu siarkowego. Roztwór podzielić na dwie probówki. Małe kryształki azotanu(V) 

sodu i azotanu(III) sodu rozpuścić w dwu probówkach w 10 ml wody destylowanej. Do 

roztworu z difenyloaminą dodawać kroplami roztwór azotanu(V) sodu, a do drugiej 

probówki azotanu(III) sodu starannie obserwując zachodzące zjawiska. Napisać równanie 

reakcji. 

5d) amina aromatyczna III-rzędowa 

Do probówki 0,5 ml III-rzędowej aminy (N,N-dimetyloaniliny) dodać 3 ml stężonego 

kwasu solnego i 2 ml wody. Roztwór ochłodzić w łaźni lodowej i dodać małymi porcjami, 

ciągle mieszając, 10% roztworu azotanu(III) sodu do trwałego jego nadmiaru (papierek 

jodoskrobiowy powinien być niebieski). Odstawić mieszaninę w lodzie do odstania, 

ostrożnie zdekantować ciecz znad osadu, osad przemyć małą porcją lodowatej wody i 

ponownie ją zdekantować. Do osadu dodać 20% roztwór zasady sodowej. Zanotować 

obserwacje i zapisać równania reakcji.  

 

6. Reakcje mocznika z kwasem azotowym(III) 

Do około 1 ml 15% roztworu kwasu solnego w probówce dodać szczyptę mocznika, 

wymieszać do uzyskania roztworu (w razie potrzeby delikatnie ogrzać). Otrzymany 

roztwór ochłodzić w lodzie. Do roztworu wkroplić powoli 10% roztwór azotanu(III) sodu 

uważnie obserwując zachodzącą reakcję. Podać jej równanie. 

 

7. Reakcja biuretowa 

Około 0,3g mocznika stopić w probówce, łagodnie ogrzewając. Sprawdzić, jaki wydziela 

się gaz, umieszczając w wylocie probówki wilgotny papierek uniwersalny. Produkt 

rozpuścić w wodzie, dodać po kilka kropli roztworów (około 2%) zasady sodowej i 

siarczanu(VI) miedzi(II). Zaobserwować powstawanie barwy. Napisać równanie reakcji.  

Doświadczenie przeprowadzić na roztworze białka. Do probówki zawierającej około 2 ml 

roztworu białka dodać 1 ml 10% roztworu wodorotlenku sodowego i mieszając dodać 

kilka kropel 0,5% roztworu siarczanu(VI) miedzi(II). Należy unikać nadmiaru siarczanu 

miedzi, gdyż barwa wodorotlenku miedzi maskuje właściwy kolor. Równolegle wykonać 

taka samą próbę z glicyną, porównać wyniki. Zanotować obserwacje i podać równanie 

reakcji.  

 

8. Hydroliza mocznika 

W probówce ogrzewamy odrobinę mocznika z 2 ml 25% roztworu zasady sodowej. U 

wylotu probówki umieszczamy zwilżony papierek uniwersalny. Po chwili gotowania 

mieszaninę chłodzimy i ostrożnie zakwaszamy około 10% roztworem kwasu solnego. 

Opisać obserwacje, zaproponować równania reakcji. 
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9. Reakcja aminokwasu z kwasem azotowym(III) 

Do 3 ml 10% roztworu azotanu(III) sodu w probówce dodać 3 ml 2M roztworu kwasu 

octowego i 0,5 ml 0,5% roztworu glicyny lub innego aminokwasu. Zanotować obserwacje 

i podać równanie reakcji.  

 

10. Reakcja ninhydrynowa 

Do probówki z 1 ml 0,5% roztworu aminokwasu dodać 0,5 ml 0,1% roztworu ninhydryny 

w 50% etanolu. Probówkę ogrzać do wrzenia. Zanotować obserwacje i podać równanie 

reakcji. Powtórzyć reakcję ninhydrynową, biorąc zamiast roztworu aminokwasu roztwór 

białka. Zanotować obserwacje i podać równanie reakcji.  
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7. Ćwiczenia laboratoryjne – Chromatografia 

 

Każdy student wykonuje dwa ćwiczenia z chromatografii planarnej – chromatografię 

cienkowarstwowa (aminokwasy) oraz chromatografię bibułowa (cukry). Poniżej znajdują się 

instrukcję do wykonania obu ćwiczeń z odpowiednimi szablonami sprawdzania.  

 

Szablony sprawozdań dla poszczególnych ćwiczeń z chromatografii znajdują się w 

następujących załącznikach: 

 

Tabela 7. Wzory sprawozdań do poszczególnych ćwiczeń z chromatografii 

Ćwiczenie Oznaczenie wzoru sprawozdania 

Chromatografia 

aminokwasów 
załącznik nr 8 „Chromatografia aminokwasów” 

Chromatografia cukrów załącznik nr 9 „Chromatografia cukrów” 

 

Wzory sprawozdań umieszczone są w osobnym pliku. 
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7.1 Chromatografia cienkowarstwowa aminokwasów 

 

 

Zróżnicowana budowa aminokwasów pozwala na ich rozdział metodami 

chromatograficznymi (hydrofobowość, pKa, dodatkowe grupy funkcyjne). Do wykrywania i 

identyfikacji aminokwasów służy wiele reakcji barwnych, w tym reakcja ninhydrynowa, 

wykrywająca do 10-9 mola aminokwasu (UWAGA!! Ninhydryna pozostawia niezmywalne 

fioletowe plamy na skórze). 

 

Materiały i sprzęt: 

• płytka do chromatografii TLC 

• linijka i ołówek 

• wzorce aminokwasów ( Gly, Ala, Gln, Phe, Met) i kapilarki 

• komora chromatograficzna 

• eluent (n-butanol-kwas octowy-woda 4:1:1) 

• wywoływacz (ninhydryna w acetonie) 

 

 

Wykonanie ćwiczenia: 

Na płytce do chromatografii cienkowarstwowej (płytka aluminiowa o wymiarach 90x40 mm 

lub szersza, pokryta żelem krzemionkowym) należy zaznaczyć delikatnie ołówkiem linię 

startu (ok. 8 mm od dolnej krawędzi płytki), starając się nie uszkodzić powierzchni żelu. 

Należy unikać dotykania powierzchni płytki palcami. Na linii startu zaznacza się punkty 

nanoszenia roztworów w odstępie ok. 1 cm. (pięć torów dla roztworów wzorcowych i jeden 

dla analizowanej próbki). Jeżeli potrzebne są dwie płytki, należy przygotować tor dla 

analizowanej próbki na obu płytkach. Na przygotowaną płytkę nanosi się kapilarkami 

roztwory wzorcowe, tworząc plamki o średnicy nie większej niż 3 mm. Prowadzący 

ćwiczenia nanosi analizowaną próbkę. Do komory chromatograficznej wlewa się eluent 

tworząc warstwę o głębokości ok. 5 mm. Płytkę umieszcza się pionowo w komorze, 

zwracając uwagę, by poziom cieczy nie sięgał do linii startu. Jeżeli w tej samej komorze mają 

być rozwijane dwie płytki, umieszcza się je tyłem do siebie, zetknięte tylko górnymi 

krawędziami. Boczne krawędzie płytek nie powinny dotykać ścianek komory. Komorę 

nakrywa się szalką i czeka na rozwinięcie chromatogramu (ok. 40-60 minut). Płytki wyjmuje 

się z komory, gdy poziom eluentu znajdzie się ok. 5 mm od górnej krawędzi płytki, zaznacza 

ołówkiem linię czoła rozpuszczalnika i suszy płytki suszarką (pod wyciągiem). Wywołanie 

chromatogramu polega na spryskaniu płytek roztworem ninhydryny (ostrożnie, pozostawia 

niezmywalne fioletowe plamy na skórze) i wysuszeniu w strumieniu gorącego powietrza. Po 

chwili pojawiają się kolorowe plamki, należy zaznaczyć ich położenie i opisać kolor. 

Następnie płytki zanurza się w roztworze utrwalacza (roztwór Cu(NO3)2) i suszy, obserwując 

zmiany barwy plamek. Po zmierzeniu odległości start-czoło i start-środek plamki należy 

obliczyć współczynniki Rf wszystkich analizowanych aminokwasów. Na podstawie 

współczynników Rf oraz zabarwienia plamek należy zidentyfikować nieznany aminokwas. 
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 Przykład płytki chromatograficznej  Komora chromatograficzna 
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7.2 Chromatografia bibułowa cukrów 

 

Cukry, podobnie jak i inne związki organiczne, np. aminokwasy, dają się rozdzielić również 

metodami chromatograficznymi, w tym także na drodze chromatografii bibułowej. 

Identyfikację plam cukrowych na chromatogramach przeprowadzić można przez porównanie 

z odpowiednimi standardami lub przez wykonanie barwnych reakcji na poszczególne grupy 

cukrów. Ponieważ rozwijanie chromatogramów metodą wstępującą lub zstępującą wymaga 

kilku godzin, studenci wykonywać będą chromatografię krążkową, która skraca ten czas do 

około dwóch godzin.  

 

Materiały i sprzęt: 

• bibuła chromatograficzna 

• ołówek, cyrkiel i nożyczki 

• szalka Petriego, kapilary, wata 

• wzorcowe roztwory cukrów (glukoza, fruktoza, sacharoza, galaktoza) 

• eluent 

• roztwory AgNO3 i NaOH 

• roztwór Na2S2O3 

 

 

Wykonanie ćwiczenia: 

Z otrzymanego kwadratowego kawałka bibuły chromatograficznej wycina się krążek o 

średnicy dostosowanej do wielkości szalki Petriego (rysunek). Obrys krążka należy wykonać 

posługując się ołówkiem i cyrklem. Na krążku należy następnie zaznaczyć (również 

ołówkiem) mały okrąg o promieniu 1 cm i podzielić obszar krążka na sześć sektorów (jak na 

rysunku). Odpowiednie roztwory cukrów nanosi się w punktach startu przy pomocy kapilary. 

Na pięciu sektorach będą to 5% roztwory odpowiednich standardów, a na szóstym — badana 

próba. Plamki powinny być możliwie małe – w każdym sektorze należy nanieść jedną 

niewielką kroplę. Po wysuszeniu krążka w jego środku należy zrobić nóżką cyrkla otwór, 

przez który przeciąga się knot zrobiony z kawałka waty. W dolnej szalce Petriego umieszcza 

się eluent, składający się z n-butanolu, acetonu, wody i stężonego roztworu amoniaku w 

stosunku 40:50:15:3. Następnie na szalce kładzie się krążek tak, by knot (ale nie krążek) był 

zanurzony w eluencie, po czym przykrywa się szalkę i pozostawia na około dwie godziny. Po 

tym czasie eluent zaczyna wychodzić poza obręb szalki. Chromatogram należy wyciągnąć i 

wysuszyć, po uprzednim usunięciu knota. Następnie krążek przeciąga się przez roztwór 

azotanu srebra w acetonie (0,1 ml nasyconego wodnego roztworu AgNO3 w 20 ml acetonu) i 

ponownie suszy. Wyschnięty chromatogram przeciąga się przez roztwór wodorotlenku 

sodowego w alkoholu (1 ml 10 M wodnego NaOH w 20 ml etanolu) do chwili pojawienia się 

plam cukrowych, a następnie przez rozcieńczony roztwór tiosiarczanu sodowego w celu 

odbarwienia tła i lepszego uwidocznienia plam. Pod wpływem tego wywoływacza 

aldopentozy dają prawie natychmiast mocne ciemnobrązowe plamy. Ketoheksozy natomiast 

dają taką samą plamę, jednak z pewnym opóźnieniem. Słabe plamy dają także dwucukry 
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redukcyjne. Dwucukry nieredukcyjne nie barwią się w ogóle. Jeżeli badana próba nie zabarwi 

się lub daje jedynie słabą plamę, można wykonać następujące czynności: Do około 0,5 ml 

badanej próby należy dodać 1–2 krople stężonego roztworu kwasu solnego i całość 

zagotować do wrzenia. Następnie przy pomocy kapilary nanieść na nowy krążek bibuły 

kroplę zhydrolizowanego roztworu i rozwinąć chromatogram zgodnie z powyższą instrukcją. 

Po wywołaniu chromatogramu uzyska się albo jedną plamę (jeżeli dwucukier złożony był z 

jednego rodzaju cukru prostego), albo dwie plamy (gdy dwucukier składa się z dwóch 

różnych rodzajów cukrów prostych). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zakład Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski 

 40 

8. Ćwiczenia laboratoryjne – Izolacja alkaloidu - kofeiny z liści herbaty 

oraz analiza jej czystości za pomocą wysokosprawnej chromatografii 

cieczowej (HPLC) 

 

Ćwiczenie składa się z dwóch części: 

Część I - Izolacja kofeiny z liści herbaty. 

Część II - Analiza uzyskanego produktu za pomocą wysokosprawnej chromatografii 

cieczowej HPLC.  

Z dwóch ćwiczę należy przygotować jedno sprawozdanie według załączonego szablonu 

(załącznik nr 10 „Izolacja_HPLC”).  

 

 

 

Wprowadzenie 

 

Ekstrakcja (z łaciny: extraho = wyciągam) jest to metoda wydzielenia z roztworu lub fazy 

stałej (np. surowca naturalnego) obojętnego związku organicznego poprzez przeniesienie go 

do odpowiedniego rozpuszczalnika. 

Związki organiczne często ekstrahowane są z roztworów wodnych. Jako mało polarne 

zazwyczaj wykazują lepszą rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych niż w 

wodzie, dzięki czemu proces ten jest stosunkowo łatwy do przeprowadzenia. 

  

Kofeina - alkaloid purynowy, pochodna metyloksantyny (1,3,7-trimetyloksantyna; 3,7-

dihydro-1,3,7-trimetylo-1H-puryno-2,6-dion).  

 

N

N

O

O

CH3

CH3

N

N

CH3

 
Kofeina jest głównym alkaloidem nasion krzewu kawowego Coffea arabica, Coffea liberica i  

in. z rodziny Marzanowatych (Rubiaceae).Występuje poza tym w wielu innych roślinach, m. 

in. w zarodkach nasion drzew z rodzaju Cola („orzeszki Cola”), liściach krzewów 

herbacianych gatunku Camelia sinesis, nasionach drzewa kakaowego Theobroma cacao, 

nasionach liany brazylijskiej paulinia gwarana (Paulinia guarana) czy liściach ostrokrzewu 

paragwajskiego Mate.  

 

Kofeina pobudza ośrodkowy układ nerwowy oraz ośrodki wegetatywne: oddechowy, 

naczynioruchowy i nerwu błędnego. Pobudza korę mózgową, przyspieszając procesy 

myślenia i odbioru wrażeń. Rozszerza naczynia wieńcowe, przyspiesza akcję serca. Wpływa 

na szybkość przemiany materii, pobudza wydzielanie soku żołądkowego i żółci, lekko 

pobudza diurezę. Może stymulować ośrodek oddechowy, zwiększając częstość i głębokość 
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oddechów. Kofeina jest substancją toksyczną. W większych dawkach wywołuje podniecenie, 

wzmożone bicie serca, a nawet skurcze tężcowe. Śmiertelna dawka kofeiny dla człowieka w 

zależności od wagi, wzrostu i indywidualnej wrażliwości na kofeinę wynosi ok. 150-200 

mg/kg m.c.  

 

Tabela 8. Właściwości fizyko-chemiczne kofeiny 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE KOFEINY 

Forma: ciało stałe 

Kolor: biały 

Zapach: bezwonny 

Masa molowa 194.19 g/mol 

pH: 5.5-6.5 (10g/l; 20oC) 

Temperatura topnienia: 234-239oC 

Temperatura wrzenia: 178oC 

Rozpuszczalność w wodzie: 
21 g/l (25oC), 46 g/l (40oC), 182 g/l 

(80oC), 670 g/l (100oC) 

Rozpuszczalność w etanolu: 10.5 g/l (25oC) 

Rozpuszczalność w chloroformie: 125 g/l (25oC) 
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8.1 Izolacja kofeiny  z liści herbaty [1-3] 

 

Materiały: 

czarna herbata – 12 g 

węglan wapnia – 6 g 

chlorek metylenu – 55 ml 

2-propanol  

heksan  

eter etylowy  

siarczan(VI) magnezu 

 

 

 

 

 

 

Do kolby Erlenmeyera o pojemności 250 ml wsypujemy 12 g drobno zmielonej czarnej 

herbaty a następnie wlewamy 125 ml wody. Wprowadzamy 6 g sproszkowanego węglanu 

wapnia i całość ogrzewamy do wrzenia na płaszczu grzejnym. Zawiesinę utrzymujemy w 

stanie łagodnego wrzenia, sporadycznie mieszając, przez około 20 minut. Następnie wodny 

roztwór kofeiny odsączamy na gorąco, pod zmniejszonym ciśnieniem przez lejek Büchnera, 

na którym umieszczamy kolejno sączek z bibuły twardej i średniej przysypane około 0.5 - 1 

cm warstwą celitu lub żelu krzemionkowego Kieselgel 40. Po przesączeniu całości roztworu 

pozostały na lejku osad przemywamy dwukrotnie około 20 ml porcjami wrzącej wody. Po 

ostygnięciu przesączu wodnego, do temperatury pokojowej, przenosimy go do rozdzielacza o 

pojemności 100 ml i ekstrahujemy czterokrotnie 12 ml porcjami chlorku metylenu. NALEŻY 

UWAŻAĆ PRZY TYM, BY NIE WSTRZĄSAĆ ROZDZIELACZEM ZBYT 

GWAŁTOWNIE, CO MOŻE DOPROWADZIĆ DO POWSTANIA TRUDNO 

ROZDZIELAJĄCEJ SIĘ EMULSJI. Połączone ekstrakt chlorku metylenu suszymy 

bezwodnym siarczanem(VI) magnezu do uzyskania klarownej warstwy organicznej. 

Odsączamy następnie przez sączek karbowany (zwilżonym uprzednio chlorkiem metylenu) 

do kolbki okrągłodennej o pojemności 100 ml. Siarczan(VI) magnezu przemywamy około 5 

ml chlorku metylenu, który dołączamy do ekstraktów. Na wyparce rotacyjnej usuwamy 

chlorek metylenu. Suchą pozostałość rozpuszcza się na gorąco (pod chłodnicą zwrotną) w 

izopropanolu. Następnie przez chłodnicę wlewamy po ostygnięciu roztworu do temperatury 

pokojowej, analogiczną, jak użytego 2-propanolu, ilością heksanu. Odsączone kryształy 

przemywamy na lejku mieszaniną 1:1 heksan-eter etylowy. Mierzymy temperaturę topnienia i 

liczymy wydajność procesu. Literaturowa temperatura topnienia kofeiny wynosi: 236.0-

237.5°C [4], 232-236°C (>99%) [5]. 

 

Literatura: 
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8.2 Analiza czystości wyizolowanej kofeiny za pomocą wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej 

 

Aparatura i odczynniki 

 Chromatograf: Beckman System Gold 

 Kolumna: Supelco Analytical Discovery HS C18  

 Eluenty: A – woda z 0,1% kwasu trifluorooctowego; B – 20%  wody w acetonitrylu z 

0,1% kwasu trifluorooctowego 

 Detektor: UV 210 nm 

 Objętość pętli: 20µl 

 

 

Przygotowanie wzorca 

W celu przygotowania roztworu wzorcowego kofeiny należy odważyć 1 mg czystej próbki 

kofeiny (Sigma Aldrich) i rozpuścić w 1 ml wody. Uzyskany roztwór należy nastrzyknąć na 

kolumnę i przeprowadzić  analizę stosując gradient np. 5-40% eluentu B w A w czasie 15 

minut.  

 

Przygotowanie próbek do analizy  

W celu wykonania analizy czystości wyizolowanej kofeiny należy przygotować próbkę o 

stężeniu 1 mg/ml. Uzyskany roztwór przesączyć przez filtr teflonowy o średnicy 0,2µm i 

następnie nastrzyknąć na kolumnę. 

 

Przygotowanie i analiza zielonej herbaty 

Odważyć łyżeczkę herbaty zielonej. Przygotowaną naważkę zaparzyć w 50 ml wody 

destylowanej jakości HPLC przez 30 s. Tak przygotowaną herbatę ostudzić, przesączyć (filtr 

teflonowy o średnicy  0,2 µm) i przygotować próbkę 15-krotnie rozcieńczoną woda. 20 µl 

próbki nastrzyknąć na kolumnę.  

 

Opracowanie wyników 

Wyniki należy opracować według załączonego szablony. Pliki z przeprowadzonych analiz 

potrzebne do wykonania sprawozdania będą umieszczone na stronie dydaktyki chemii 

organicznej pod nazwa kierunku http://do.chem.uni.wroc.pl/ 
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