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INTRO Wykonanie preparatów 

Wprowadzenie 

W trakcie zajęć laboratoryjnych z chemii organicznej student wykonuje cztery ćwiczenia 

wstępne (oczyszczanie i chromatografia cienkowarstwowa), siedem preparatów syntetycznych 

oraz mikroanalizy i analizę nieznanej substancji. 

 Przed rozpoczęciem zajęć student zapoznaje się dokładnie z treścią instrukcji, po czym 

wypełnia pierwszą stronę szablonu sprawozdania i niezbędne dane na stronie ostatniej. Przed 

przystąpieniem do wykonania preparatu student przedstawia sprawozdanie prowadzącemu, który 

sprawdza poprawność danych (równanie reakcji, obliczenia, odpowiedzi na pytania) i zadaje 

dodatkowe pytania mające na celu potwierdzenie przygotowania studenta do zajęć. Po podpisaniu 

przez prowadzącego rewersu materiałowego, student może rozpocząć wykonywanie preparatu. 

Jeśli w instrukcji nie są podane właściwości fizyczne produktu (t.t., t.w., nD), należy je 

odszukać w literaturze, chyba że w instrukcji zalecono inaczej. 

 

Bezpieczeństwo na pracowni 

Podczas pracy należy stosować się do regulaminu pracowni. W szczególności obowiązują 

następujące zasady: 

 Student ma obowiązek nosić fartuch i okulary ochronne w trakcie całego pobytu na 

pracowni. Osobiste okulary ze szkłami korekcyjnymi nie są alternatywą dla okularów 

ochronnych (chyba, że są to okulary ochronne z korekcją). Okulary ochronne można zdjąć 

na czas pomiaru temperatury topnienia i współczynnika załamania światła. 

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

wszystkich prac z odczynnikami chemicznymi. Praca w rękawicach jest obowiązkowa w 

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

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

pod bieżącą wodą. 

 Wszystkie czynności wymagające ogrzewania, w tym ogrzewanie pod chłodnicą zwrotną, 

destylacje proste, z parą wodną i pod zmniejszonym ciśnieniem, wykonywane są 

obowiązkowo pod wyciągiem. Pod jednym wyciągiem mogą pracować jednocześnie dwie 

osoby wykonujące destylację prostą lub ogrzewanie pod chłodnicą zwrotną (chłodnice 

najlepiej jest połączyć szeregowo). Aparatura do destylacji z parą wodną zajmuje cały 

wyciąg, podobnie jak zestaw do destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem. 

 Wszystkie czynności z odczynnikami żrącymi, toksycznymi i drażniącymi (stężone kwasy 

organiczne, brom, amoniak, niektóre związki organiczne) wykonywane są pod wyciągiem. 

 Mycie szkła zanieczyszczonego wyżej wymienionymi substancjami należy początkowo 

prowadzić pod wyciągiem. 

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

obowiązany jest przed uruchomieniem pokazać złożony zestaw prowadzącemu. 

 

Wskazówki 

Poniższe zalecenia odnoszą się do typowych błędów popełnianych przez studentów w 

trakcie wykonywania ćwiczeń. W wielu wypadkach błędy te wymagają powtórzenia ćwiczenia lub 

jego części. 

Suche szkło. Do większości eksperymentów wykonywanych na pracowni wymagane jest 

dokładne wysuszenie szkła laboratoryjnego. Wiele rozpuszczalników, takich jak np. węglowodory 

i ich chloropochodne, nie miesza się z wodą, ponadto niektóre reakcje nie zachodzą w obecności 

wody. Wysuszyć należy zarówno naczynia na substraty pobierane z pokoju przygotowawczego, 

poszczególne elementy aparatury używanej do reakcji, jak i naczynia, w których oddaje się 

preparaty.  
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 Szkło przed użyciem należy obejrzeć pod światło szukając kropel wody i ew. 

innych zanieczyszczeń. Szczególnie uważnie należy oglądać butelki z ciemnego 

szkła. 

 Szkło zanieczyszczone substancjami organicznymi nierozpuszczalnymi w wodzie 

należy najpierw spróbować umyć możliwie małą ilością acetonu. Jeśli 

zanieczyszczeń było bardzo niewiele mycie wodą może być w ogóle zbyteczne. 

 Naczynia, w których znajdowały się rozpuszczalniki organiczne, zwłaszcza lotne 

(np. dichlorometan lub eter), wystarczy wysuszyć pod wyciągiem suszarką lub 

strumieniem sprężonego powietrza. 

 Po umyciu szkła wodą i detergentem, należy kolejno: (1) wypłukać dokładnie 

detergent, (2) przemyć naczynie małą ilością wody demineralizowanej i możliwie 

dokładnie opróżnić, (3) wytrzeć do sucha naczynie od zewnątrz (np. papierowym 

ręcznikiem), (4) przemyć naczynie kolejno dwiema-trzema możliwie małymi 

porcjami acetonu (zamiast jedną dużą), (5) wydmuchać pozostałości acetonu 

sprężonym powietrzem (jeśli jest dostępne), lub osuszyć naczynie suszarką, (6) 

upewnić się, że szkło jest rzeczywiście suche. 

 Naczynia takie jak zlewki czy krystalnice często wystarczy wytrzeć wewnątrz do 

sucha (można w ten sposób oszczędzić aceton). 

Połączenia szlifowe i krany 

 Do większości zastosowań (z wyjątkiem destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem i 

aparatury do generowania gazów) należy unikać smarowania szlifów. Użyty smar 

najlepiej usunąć przez dokładne wytarcie szlifu papierowym ręcznikiem lub bibułą. 

Mycie, zwłaszcza wodą, jest mało efektywne, usuwanie śladów smaru wymaga 

zastosowania np. heksanu. Produkt zabrudzony smarem jest zazwyczaj bardzo 

trudno oczyścić. 

 Elementy aparatury wyposażone w kurki szklane (rozdzielacze, wkraplacze), o ile 

nie są pokryte świeżym smarem, należy przechowywać umieszczając mały kawałek 

papieru/bibuły pomiędzy powierzchniami szlifu. Pozwala to uniknąć zakleszczenia 

kurka. Należy zwrócić uwagę, aby nie zamieniać korków do rozdzielaczy. 

 Kolby zamknięte szlifowanymi korkami także można zabezpieczać umieszczając 

mały kawałek papieru/bibuły pomiędzy powierzchniami szlifu. 

 W kranach teflonowych należy poluzować nakrętkę na czas przechowywania. 

Zmiany temperatury otoczenia mogą doprowadzić do rozsadzenia ciasno 

skręconego kurka. 

Chłodnice i węże 

 Do użytku należy wybierać węże gumowe o dobrej elastyczności i 

nierozszczepionych końcówkach. Twarde i spękane końcówki należy obciąć. 

 Przepływ wody w chłodnicach należy wyregulować obserwując wypływ wody z 

węża wylotowego. Należy ustawić możliwie mały strumień. Poza oszczędnością 

wody zmniejsza się w ten sposób ryzyko spadnięcia węża z oliwki. 

 Wąż wylotowy należy zabezpieczyć w zlewie przez wciśnięcie go w kratkę 

odpływową lub obciążenie (np. mufą). 

 Szczelność połączeń należy sprawdzić (odkręcając wodę) przed podłączeniem 

kolby destylacyjnej i rozpoczęciem ogrzewania. 

 Jeśli wąż zakleszczy się na oliwce chłodnicy i nie daje się usunąć bez przykładania 

dużej siły, należy go odciąć nożyczkami możliwie blisko oliwki a pozostałość 

usunąć ostrym nożem. Używanie siły może doprowadzić do uszkodzenia chłodnicy 

i skaleczenia szkłem. 
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Destylacja. Dobre zmontowanie zestawu pozwala na skrócenie czasu destylacji, 

zminimalizowanie strat rozpuszczalników (lub produktów) i wyznaczenie możliwie dokładnych 

temperatur wrzenia. 

 Środek bańki termometru (nie jej koniec) powinien znajdować się na wysokości 

wlotu chłodnicy lub nieco poniżej. Zbyt wysoko lub zbyt nisko umieszczony 

termometr daje niepoprawne wskazania temperatury, w skrajnych wypadkach 

różniące się od rzeczywistej wartości o kilkadziesiąt stopni. Aby uzyskać dokładny 

pomiar temperatury wrzenia, może być konieczne zaizolowanie nasadki 

destylacyjnej folią aluminiową na wysokości termometru. 

 Przed uruchomieniem destylacji należy sprawdzić szczelność połączeń szlifowych, 

zwłaszcza przy kolbie destylacyjnej. Połączenia te potrafią się czasem rozsunąć 

podczas dokręcania łap podtrzymujących elementy zestawu. 

 Po upływie minuty od włączenia ogrzewania należy ostrożnie sprawdzić, czy 

płaszcz grzejny robi się ciepły. Jeśli płaszcz nie grzeje, należy: (1) sprawdzić 

połączenia, (2) sprawdzić zasilanie, (3) wymienić płaszcz lub regulator 

temperatury. 

 Do osadzania termometrów nieposiadających szlifów, należy używać możliwie 

krótkich odcinków węża (4-5 mm). Przy nasuwaniu węża można użyć niewielkiej 

ilości smaru. Dłuższe kawałki węża nie zapewniają większej szczelności, a bardzo 

trudno jest je przesunąć. Jeśli wąż przyklei się do termometru i nie daje się łatwo 

przesunąć, najbezpieczniej jest usunąć go za pomocą ostrego noża, po czym użyć 

nowego kawałka. Używanie siły grozi uszkodzeniem termometru i dotkliwym 

skaleczeniem. 

 Jeśli mimo długotrwałego wrzenia mieszaniny destylat się nie zbiera, należy 

zaizolować za pomocą folii aluminiowej nasadkę destylacyjną (od dolnego szlifu 

do bańki termometru) oraz deflegmator (jeśli jest używany). Jeśli to nie wystarcza, 

można zaizolować również kolbę. 

 Do destylacji wskazane jest umieszczenie zestawu nieco głębiej pod wyciągiem i 

możliwie niskie opuszczenie szyby. Pozwala to na zminimalizowanie gwałtownych 

podmuchów powietrza i bardziej stabilną destylację. 

 Jeśli w trakcie destylacji mierzona temperatura par spada (zamiast utrzymywać się 

lub rosnąć), mimo że mieszanina w kolbie wrze, oznacza to, że pary nie docierają 

na wysokość bańki termometru. Należy usprawnić destylację stosując sposoby 

wymienione powyżej. 

Ekstrakcja 

 Przed użyciem rozdzielacza należy sprawdzić szczelność kranu wlewając kilka mL 

wody lub acetonu (aceton należy później wylać). 

 Jeśli występują trudności z odróżnieniem warstwy wodnej od organicznej, można: 

(1) sprawdzić literaturową gęstość użytego rozpuszczalnika organicznego, (2) 

pobrać pipetą próbkę górnej warstwy i sprawdzić jej mieszalność z wodą, (3) 

poprosić o konsultację prowadzącego zajęcia. W przypadku jakichkolwiek 

wątpliwości należy zachować obie warstwy. 

Sączenie 

 Grawitacyjne sączenie dużych objętości cieczy należy przeprowadzać z użyciem 

sączka karbowanego. W przypadku dużych sączków należy użyć bibuły o 

odpowiedniej sztywności. Poprawnie złożony sączek karbowany zachowuje 

sztywność po wlaniu roztworu (nie rozprostowuje się). Instrukcja składania sączka 

znajduje się w preparatyce A.I. Vogla (np. wydanie 3 zmienione WNT 2006, strona 

142). 
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SE-1 p-Bromoacetanilid
1
 (k) 

 

 

 W kolbie stożkowej o pojemności 250 mL 

(umieszczonej pod wyciągiem) rozpuszcza się 9 g 

dobrze sproszkowanego acetanilidu w 30 mL 

lodowatego kwasu octowego, a w małej kolbie 

stożkowej 11 g (3.5 mL) bromu w 17 mL 

lodowatego kwasu octowego. 

Roztwór bromu wlewa się do wkraplacza zamontowanego nad umocowaną na statywie 

kolbką stożkową, którą umieszcza się w krystalnicy z zimną woda i stawia na mieszadle 

magnetycznym. Następnie wkrapla powoli roztwór bromu, szybkość mieszania powinna być na 

tyle duża, aby zapewnić dobre wymieszanie reagentów. Po dodaniu całej ilości bromu roztwór 

wykazuje zabarwienie pomarańczowe wywołane obecnością małego nadmiaru bromu; produkt 

reakcji może częściowo wykrystalizować. Mieszaninę reakcyjną pozostawia się w temperaturze 

pokojowej na 30 minut, cały czas mieszając, następnie wylewa się do 250 mL wody, a kolbę 

przemywa się około 70 mL wody. Jeśli mieszanina jest wyraźnie zabarwiona, to należy, dodać tyle 

roztworu wodorosiarczynu sodu, aby zabarwienie usunąć. Krystaliczny osad odsącza się pod 

zmniejszonym ciśnieniem na lejku Büchnera, przemywa starannie zimną wodą i odciska możliwie 

dokładnie szerokim szklanym korkiem. Surowy produkt krystalizuje się z rozcieńczonego 

etanolu
2
. p-Bromoacetanilid tworzy białe kryształy o tt. 167C. Wydajność 84%. 

Brom jest silnie żrący i trujący! 

Pracować w gumowych rękawicach i okularach! 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem! 

 
 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Rysując odpowiednie struktury rezonansowe kationów areniowych wyjaśnij wpływ 

kierujący podstawnika –NH(CO)CH3. 

2. Skąd pochodzi nazwa „lodowaty” kwas octowy?  

                                                 
1
 A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna, wydanie trzecie zmienione”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 

Warszawa 2006, str. 8. 
2
 Rozpuszcza się na zimno w możliwie małej ilości alkoholu i wytrąca przez rozcieńczenie wodą.  

p-Bromoacetanilid można również przekrystalizować z toluenu pod chłodnicą zwrotną. 

Odczynniki: 

 acetanilid 9 g 

 „lodowaty” (100%)  

kwas octowy  47 mL 

 brom  3.5 mL 

 etanol 33 mL 
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SE-2 N-Bromoimid kwasu bursztynowego (NBS)
1,2

  (k) 

 

 

W zlewce o pojemności ok. 100 mL, 

umieszczonej w łaźni lodowej, i zaopatrzonej 

w mieszadło magnetyczne, rozpuszcza się 4 g 

NaOH w 25 mL wody demineralizowanej i po 

ochłodzeniu dodaje 35 g drobno potłuczonego lodu. W tej mieszaninie rozpuszcza się 10 g imidu 

kwasu bursztynowego. Następnie energicznie mieszając i chłodząc z zewnątrz w wodzie z lodem, 

dodaje się na raz 5.5 mL bromu. Mieszanie kontynuuje się przez 3 do 5 minut a następnie odsącza 

powstały osad na lejku Büchnera. Osad na sączku przemywa się trzykrotnie wodą z lodem. 

Preparat krystalizuje się przez rozpuszczenie w jak najmniejszej ilości wrzącej wody
3
 i 

odstawienie do osiągnięcia temperatury pokojowej. 

Kryształy odsącza się na lejku Büchnera i odciska. Preparat suszy się w eksykatorze nad P2O5. 

Otrzymane kryształy topią się z rozkładem w temperaturze 175–180C. Preparat przechowywać 

w szczelnym naczyniu. Wydajność 75–80%. 

 

 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem! 

Pracować w gumowych rękawicach i okularach! 

Brom jest silnie żrący a jego pary są toksyczne!!! 

NBS jest silnie drażniący. 
 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Jakie są zastosowania NBS-u? Jaki jest mechanizm działania NBS-u? 

2. Narysuj produkt hydrolizy NBS-u. 

 

                                                 
1
 Praca zbiorowa „Preparatyka Organiczna”, tłumaczenie zbiorowe pod red. B. Bochwica, Warszawa 1971, str. 

682. 
                 2  

 NBS jest substancją silnie drażniącą 

                  3  
Należy zagotować wodę w zlewce, osad NBS umieścić w ogrzanej zlewce,  nalać do niej kilka mililitrów 

wrzącej wody i zamieszać. Jeśli osad nie rozpuści się całkowicie można dolać trochę  wrzącej  wody. Nie należy 

gotować roztworu NBS gdyż prowadzi to do jego szybkiej hydrolizy. 

 

Odczynniki: 

 imid kwasu bursztynowego 10 g 

 brom  5.5 mL  

 NaOH 4 g 
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SE-3 2,4,6-Tribromofenol
1
 (k) 

 

 

W kolbie stożkowej o pojemności 250 mL 

zaopatrzonej w rdzeń do mieszania magnetycznego 

umieszcza się 50 mL wody, a następnie dodaje się 

5 g fenolu. Kolbę mocuje się na statywie i 

umieszcza nad mieszadłem magnetycznym w łaźni chłodzonej wodą, po czym dodaje z 

wkraplacza kroplami 8 mL bromu. Podczas dodawania bromu mieszaninę należy intensywnie 

mieszać i utrzymywać temperaturę niższą niż 25C. (UWAGA: mieszadło magnetyczne może 

łatwo rozbić termometr). 

Nową porcję bromu należy dodawać po odbarwieniu poprzedniej porcji, zwykle po 

upływie 1–2 minut. Po dodaniu całego bromu mieszaninę ogrzewa się do temperatury 50–60C 

przez 20 min na łaźni wodnej, a następnie pozostawia w lodówce na kilka godzin do krystalizacji 

osadu. Wydzielony żółty osad odsącza się na lejku Büchnera, przemywa niewielką ilością 

schłodzonej wody, odciska i suszy pod wyciągiem. 

Surowy, suchy produkt rozpuszcza się w ok. 25 mL gorącego etanolu, po czym na gorąco 

dodaje się kroplami wodę do wystąpienia trwałego zmętnienia. Po ochłodzeniu zostawia w 

lodówce się do następnych zajęć w zamkniętej korkiem i podpisanej kolbce stożkowej. 

Wydzielony osad odsącza się i suszy pod wyciągiem (lub w eksykatorze, po uzgodnieniu z 

prowadzącym ćwiczenia). 

Wydajność 75–90% białych kryształów o ostrym zapachu. Preparat przechowywać w 

szczelnym naczyniu. 

Temperatura topnienia 94–95C 

 

Brom i fenol są silnie żrące! 

Pracować w gumowych rękawicach i okularach! 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem! 
 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Przedstaw mechanizm reakcji (narysuj czynnik atakujący). 

2. Dlaczego możliwe jest utworzenie produktu podstawionego w trzech pozycjach atomami 

Br? Dlaczego podstawieniu nie ulegają pozycje meta? 

                                                 
1
 Praca zbiorowa „Preparatyka Organiczna”, tłumaczenie zbiorowe pod red. B. Bochwica, Warszawa 1971, str. 

682. 

Odczynniki: 

 fenol  5 g  

 brom  8 mL  

 etanol 25 mL  
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SE-4 o- i p-Nitrofenol
1
 (pw) 

 

2-nitrofenol, tt. 46 C; 4-nitrofenol, tt. 112C 

 

W kolbie stożkowej o pojemności 

250 mL, umieszczamy 10 mL stęż. kwasu 

azotowego i dodajemy 35 mL wody. Odważamy 

8 g fenolu, dodajemy do niego 2 mL wody 

i ogrzewamy w gorącej wodzie do otrzymania 

homogenicznej cieczy. Roztwór fenolu dodajemy do roztworu kwasu azotowego porcjami po 1–

2 mL za pomocą pipetki, energicznie mieszając (najlepiej mieszadłem magnetycznym) i 

utrzymując temperaturę w granicach 45–50C (UWAGA: mieszadło magnetyczne może łatwo 

rozbić termometr), w razie potrzeby schładzając w zimnej wodzie. Po dodaniu całej ilości fenolu 

spłukujemy jego resztki 1 mL wody do kolby reakcyjnej i pozostawiamy, aż temperatura 

mieszaniny obniży się do pokojowej (ok. 10 minut). Następnie mieszaninę przenosimy do 

rozdzielacza i oleistą warstwę organiczną spuszczamy do 500 mL kolby okrągłodennej, dodajemy 

150 mL wody i prowadzimy destylację z parą wodną,
2
 aż do zaniku o-nitrofenolu w destylacie. 

Destylację uważa się za zakończoną, gdy z kilku mL destylatu, po oziębieniu, nie wytrąca się 

krystaliczny osad. Wówczas odbieralnik chłodzimy kilkanaście minut w wodzie z lodem, w celu 

lepszego zestalenia produktu. Wydzieloną krystaliczną masę sączymy na lejku  Büchnera  i 

suszymy na bibule. Otrzymany o-nitrofenol jest praktycznie czysty. 

W celu otrzymania izomeru para pozostałość po destylacji z parą wodną uzupełniamy do 

całkowitej objętości 200 mL (jeśli jest więcej roztworu, usuwamy nadmiar wody przez destylację). 

Gorącą mieszaninę sączymy przez kłębek waty, dodajemy do przesączu ok. 2 g węgla aktywnego, 

ogrzewany do wrzenia i sączymy przez sączek karbowany, aby usunąć węgiel. Aby 

zapoczątkować szybką krystalizację i zapobiec wydzielaniu się produktu w postaci oleju, do 

zlewki o pojemności 500 mL, oziębionej w wodzie z lodem, wlewamy kilka mL gorącego 

roztworu, a następnie (gdy związek zacznie krystalizować) dodajemy małymi porcjami resztę 

mieszając, tak aby roztwór ulegał szybkiemu oziębieniu. Wydzielone kryształy odsączamy 

i suszymy na bibule. 

 

 

Kwas azotowy(V) i fenol są silnie żrące! 

Pracować w gumowych rękawicach i okularach! 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem! 
 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Przedstaw mechanizm reakcji. 

2. Wymień najczęściej używane środki nitrujące. 

 

                                                 
1
 J. A. Moore, D. L. Darymple, „Ćwiczenia z chemii organicznej” str. 170. 

2
 Jeżeli o-nitrofenol zaczyna krystalizować w chłodnicy, należy na chwilę zamknąć przepływ wody w płaszczu, 

aż do stopienia o-nitrofenolu. 

Odczynniki: 

 fenol  8 g 

 kwas azotowy  10 mL 



 12 wersja 2016 (WWW) 

SE-5 p-Nitroacetanilid
1
 (k) 

 

 

W kolbie stożkowej o pojemności 200 mL 

umieszcza się 7 g drobno sproszkowanego 

acetanilidu wlewa 7 mL lodowatego kwasu 

octowego i, energicznie mieszając mieszadłem 

magnetycznym, wprowadza się 14 mL stężonego 

kwasu siarkowego. Mieszanina rozgrzewa się i 

powstaje przezroczysty roztwór. Kolbę mocuje się 

na statywie i umieszcza się w mieszaninie lodu z 

solą, na mieszadle magnetycznym. Nad kolbą umocowuje się wkraplacz zawierający mieszaninę 

3.1 mL stężonego kwasu azotowego i 2 mL stężonego kwasu siarkowego. Gdy temperatura 

spadnie do 0–2C, (UWAGA: mieszadło magnetyczne może łatwo rozbić termometr) zaczyna się 

stopniowo wprowadzić mieszaninę kwasów, przy czym temperatura nie powinna przekroczyć 5–

10C. Po dodaniu całej ilości mieszaniny nitrującej kolbę wyjmuje się z mieszaniny oziębiającej 

i pozostawia na 1 godzinę w temperaturze pokojowej. Następnie zawartość kolby wylewa się do 

70 g pokruszonego lodu w 140 mL wody, przy czym surowy nitroacetanilid wydziela się 

natychmiast. Po 15 minutach odsącza się go pod zmniejszonym ciśnieniem na lejku Büchnera, 

przemywa starannie schłodzoną wodą, do całkowitego usunięcia kwasów (sprawdzić odczyn wody 

z przemycia), dobrze odciska i suszy
2
. Otrzymany jasnożółty produkt krystalizuje się z alkoholu 

etylowego, sączy pod zmniejszonym ciśnieniem, przemywa małą porcją mocno schłodzonego 

alkoholu i suszy na powietrzu na bibule. Żółty 2-nitroacetanilid pozostaje w przesączu. 

Wydajność bezbarwnego, krystalicznego 4-nitroacetanilidu o temperaturze topnienia 214C 

wynosi 60%.
3
 

 

Pracować w gumowych rękawicach i w okularach! 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem! 
 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Rysując struktury rezonansowe odpowiednich kationów areniowych wyjaśnij wpływ 

kierujący podstawnika –NH(CO)CH3. 

2. Napisz reakcję tworzenia czynnika nitrującego. 

 
 

                                                 
1
 A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna, wydanie drugie całkowicie zmienione i poprawione”, Wydawnictwa 

Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984, str. 586. 
2
 Przemywa się najlepiej przenosząc surowy osad do zlewki, w której miesza się go dobrze z zimną wodą,  

a następnie powtórnie sączy. 
3
 Z tego preparatu wykonujemy następny preparat - 4-nitroanilinę. 

Odczynniki: 

 acetanilid 7 g 

 kwas azotowy 3.1 mL 

 kwas siarkowy 14 mL + 2 mL 

 lodowaty kwas octowy  7 mL 

 etanol 28 mL 
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SE-6 Kwas sulfanilowy
1
 (k) 

 

kwas sulfanilowy (kwas 4-aminobenzenosulfonowy) 

 

W  dwuszyjnej kolbie kulistej o pojemności 

250 mL umieszcza się 20 mL aniliny i ostrożnie 

dodaje małymi porcjami 40 mL 10% oleum. 

Podczas dodawania oleum miesza się zawartość 

kolby, poruszając nią ruchem wirowym, i chłodzi, 

zanurzając ją co pewien czas w wodzie. Następnie kolbę zaopatrzoną w chłodnicę zwrotną z 

zatrzymanym przepływem wody ogrzewa się w ciągu 1 godziny
2
 nad płaszczem grzejnym, 

regulując jego wysokość w ten sposób, by temperatura wewnątrz kolby wynosiła 180–190C 

(temperaturę mierzymy termometrem umieszczonym w drugiej szyi kolby). Sulfonowanie jest 

ukończone, gdy pobrana próbka (2 krople) rozpuszcza się całkowicie, nie zostawiając zmętnienia, 

w 3–4 mL około 2 M roztworu wodorotlenku sodu. Mieszaninę reakcyjną pozostawia się do 

ostygnięcia do około 50C i mieszając wylewa do 400 mL zimnej wody z pokruszonym lodem. Po 

upływie około 10 minut odsącza się wytrącony kwas sulfanilowy przez lejek Büchnera, przemywa 

starannie zimną wodą i odsysa. Surowy kwas sulfanilowy rozpuszcza się w możliwie jak 

najmniejszej ilości wrzącej wody (450–500 mL); jeśli powstały roztwór jest zabarwiony, dodaje 

się około 4 g węgla aktywnego i ogrzewa do wrzenia przez 10–15 minut. Sączy się przez lejek z 

płaszczem grzejnym, lub szybko przez ogrzany na płaszczu elektrycznym lejek Büchnera (stosując 

dwa gęste sączki). Przesącz powinien być bezbarwny i wolny od węgla aktywnego. Po 

ochłodzeniu krystalizuje bezbarwny, dwuwodny kwas sulfanilowy. Po całkowitym oziębieniu 

roztworu wydzielone kryształy odsącza się pod zmniejszonym ciśnieniem na lejku Büchnera, 

przemywamy około 10 mL zimnej wody i starannie odciska szerokim szklanym korkiem. Produkt 

suszy się pomiędzy kilkoma warstwami bibuły filtracyjnej. 

Wydajność dwuwodzianu kwasu sulfanilowego wynosi 20–22 g (52–58%). Produkt ten nie 

topi się ostro i nie należy oznaczać jego temperatury topnienia. Kryształy wietrzeją na powietrzu
2
. 

 

Pracować w gumowych rękawicach i okularach! 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem! 
 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Co to jest oleum? 

2. Napisz mechanizm reakcji i wskaż czynnik atakujący. 

 

                                                 
1
 A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna, wydanie drugie całkowicie zmienione i poprawione”, Wydawnictwa 

Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984, str. 579. Patrz też:„Preparatyka Organiczna”, wydanie zbiorowe pod red. W. 

Polaczkowej, Warszawa 1954, str. 309. 
                 2

 Preparat należy oddać jak najszybciej wraz ze sprawozdaniem prowadzącemu zajęcia. 

Odczynniki: 

 anilina  20.4 g (20 mL) 

 10% oleum  (40 mL) 

 2 M roztwór NaOH 10 mL 
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SE-7 Fenol (pw) 

 

 

Do zlewki grubościennej o pojemności 500 mL 

wlewa się 100 mL wody i mieszając dodaje się 

ostrożnie 14 mL stężonego kwasu siarkowego. 

Następnie do gorącego roztworu dodaje się 11 mL 

aniliny (jeśli trzeba, należy ogrzać do zupełnego 

wyklarowania roztworu). Roztwór oziębia się do 

temperatury 0°C przez stopniowe dodawanie około 

150 g drobno potłuczonego lodu. Zawartość zlewki 

należy silnie mieszać, aby wydzielający się siarczan 

aniliny był drobnokrystaliczny. Z 9 g NaNO2 i 17 mL wody przygotowuje się roztwór i oziębia go 

do temperatury 0–5°C. Roztwór ten wkrapla się powoli do oziębionego roztworu siarczanu aniliny 

(nóżka wkraplacza musi być zanurzona w cieczy na 1–2 cm). W trakcie reakcji ciecz należy 

intensywnie mieszać — temperatura roztworu nie powinna się podnieść powyżej 8°C (w razie 

potrzeby można dodawać kawałki lodu). 

Gdy we wkraplaczu pozostanie około 5 mL roztworu, należy zacząć sprawdzać obecność 

wolnego kwasu azotowego(III): po zamknięciu kranu ciecz miesza się jeszcze w ciągu 5 minut, po 

czym umieszcza się kroplę roztworu na papierku jodoskrobiowym. Jeżeli nie powstanie 

natychmiast niebieska plama, należy dodać jeszcze kilka kropli roztworu NaNO2 i ponowić próbę. 

Czynności te należy powtarzać aż do chwili, gdy w roztworze pozostanie niewielka ilość wolnego 

kwasu azotowego(V). Jednocześnie należy sprawdzać wobec papierka Kongo, czy roztwór jest 

kwaśny, i w razie potrzeby dodać kilka kropli rozcieńczonego kwasu siarkowego. 

Powstały roztwór soli diazoniowej, który powinien być zupełnie przezroczysty, przelewa się 

do kolby kulistej i po 15–20 minutach w temperaturze pokojowej ogrzewa się na łaźni wodnej pod 

chłodnicą powietrzną, aż mieszanina osiągnie temperaturę 40–50°C. Tę temperaturę roztworu 

utrzymuje się tak długo, aż przestanie się wydzielać azot, co trwa 15–20 minut. Utworzony fenol 

destyluje się z parą wodną tak długo, aż próbki destylatu przestaną mętnieć z wodą bromową. 

Destylat przelewa się do rozdzielacza, dodaje 10 g NaCl i wstrząsa do rozpuszczenia soli. Roztwór 

ekstrahuje się trzema 25 mL porcjami eteru. Wyciągi eterowe zbiera się do kolby stożkowej 

z korkiem szlifowanym i suszy się bezwodnym MgSO4. Z surowego ekstraktu oddestylowuje się 

większość eteru z użyciem wyparki rotacyjnej (należy kontrolować ciśnienie i temperaturę łaźni 

aby uniknąć oddestylowania fenolu). Pozostałość w kolbie wylewa się następnie do krystalnicy i 

odstawia na płytę łaźni wodnej ogrzanej do 45-50
o
C w celu odparowania resztek eteru. Po 

oziębieniu fenol powinien krystalizować. W razie trudności pocierać ścianki odbieralnika 

bagietką, chłodząc wodą z lodem. Jeśli fenol nie krystalizuje, należy go przedestylować w 

zestawie do mikrodestylacji zbierając frakcje wrzącą w temp 179–183°C, która po ochłodzeniu 

powinna krystalizować. Fenol w stanie czystym tworzy bezbarwne kryształy o temperaturze 

topnienia 48°C. Wydajność 7 g. Uwaga: fenol ma własności parzące, działa szkodliwie na 

skórę.  

 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Napisz mechanizm reakcji. 

2. Dlaczego dodawanie NaNO2 do siarczanu aniliny należy prowadzić w obniżonej 

temperaturze? 

Odczynniki: 

 anilina  11 mL 

 kwas siarkowy stęż.  14 mL 

 azotyn sodu (NaNO2)  9 g 

 NaCl 10 g 

 eter etylowy 75 mL 

 MgSO4 
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SE-8 Oranż metylowy1 (k) 

 

 

W kolbie stożkowej pojemności 250 mL 

umieszcza się 3.7 g dwuwodnego kwasu 

sulfanilowego, 0.9 g bezwodnego Na2CO3 oraz 35 mL 

wody i ogrzewa aż do otrzymania przezroczystego 

roztworu. Roztwór chłodzi się bieżącą wodą do ok. 

15°C i dodaje roztwór 1.3 g azotynu sodu w 5 mL 

wody. Całość wlewa się jednocześnie do zlewki 

pojemności 600 mL, zawierającej 3.7 g stęż. kwasu 

solnego i 20 g pokruszonego lodu. Po 15 min 

sprawdza się obecność wolnego kwasu azotawego 

papierkiem jodoskrobiowym. Po zakończeniu 

diazowania do powstałej zawiesiny dodaje się 

2.3 mL dimetyloaniliny w 1.0 mL CH3COOH (należy energicznie mieszać). Mieszaninę pozostawia 

się na 10 minut, przy czym stopniowo wydziela się czerwona kwasowa postać oranżu metylowego. 

Postać kwasową przeprowadza się w pomarańczową sól sodową przez powolne dodanie 12.5 mL 

20% roztworu NaOH (przy ciągłym mieszaniu). Następnie dodaje się 3.5 g NaCl i ogrzewa 

mieszaninę do 80–90°C aż do całkowitego rozpuszczenia soli. Ciecz pozostawia się na 15 minut do 

ostygnięcia, po czym chłodzi się wodą z lodem. Wytrącony oranż metylowy odsącza się pod 

zmniejszonym ciśnieniem. Zlewkę spłukuje się niewielką ilością nasyconego roztworu NaCl 

i dobrze odciska osad. Produkt krystalizuje się ponownie ze 50 mL gorącej wody i suszy na 

powietrzu. 

 

Pracować w gumowych rękawicach i okularach! 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem! 
 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Napisz mechanizm reakcji. 

2. Wyjaśnij, dlaczego reakcji diazowania łatwo ulegają tylko związki aromatyczne z 

podstawnikami aminowymi lub hydroksylowymi. 

 

 

                                                 
1
 A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna”, 1964, str. 635. 

Odczynniki: 

 dwuwodny kwas sulfanilowy 3. 7 g 

 Na2CO3 bezw. 0.9 g 

 azotyn sodu (NaNO2)  1.3 g 

 HCl   3.7 g 

 N,N-dimetyloanilina 2.3 mL 

 NaOH 

 kwas octowy 1.0 mL 

 NaCl 3.5 g 
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SE-9 Oranż 2-naftolowy (oranż II)1 (k) 

 

 

W kolbie stożkowej o pojemności 250 mL 

umieszcza się 3.7 g dwuwodnego kwasu 

sulfanilowego, 0.93 g bezwodnego węglanu sodu oraz 

35 mL wody i ogrzewa aż do otrzymania 

przezroczystego roztworu. Roztwór chłodzi się 

bieżącą wodą do ok. 15°C i dodaje roztwór 1.3 g 

azotynu sodu w 5 mL wody. Otrzymany roztwór 

wlewa się powoli, mieszając, do zlewki 

o pojemności 600 mL, zawierającej 3.7 g stężonego 

kwasu solnego i 55 g pokruszonego lodu. Po 15 min 

sprawdza się obecność wolnego kwasu azotawego 

papierkiem jodowoskrobiowym. Wkrótce zaczynają wypadać drobne kryształy sulfonianu 

benzenodiazoniowego, którego nie trzeba odsączać, gdyż w następnym etapie ulega rozpuszczeniu. 

W zlewce o pojemności 600 mL rozpuszcza się 2.5 g (0.025 mol) czystego 2-naftolu w 20 mL 

zimnego 10% roztworu wodorotlenku sodu. Roztwór ten oziębia się do 5°C i mieszając wlewa do 

niego dobrze rozmieszaną zawiesinę zdiazowanego kwasu sulfanilowego. Sprzęganie zachodzi 

szybko i barwnik wydziela się w postaci krystalicznej pasty. Miesza się nadal energicznie przez 

10 min., a następnie ogrzewa aż do rozpuszczenia osadu. Dodaje się 6.6 g chlorku sodu (w celu 

zmniejszenia rozpuszczalności produktu) i ogrzewa aż do rozpuszczenia. Roztwór pozostawia się 

na l h do samorzutnego ostygnięcia, a następnie chłodzi w lodzie dla zakończenia krystalizacji. 

Produkt odsącza się na lejku Büchnera stosując łagodne ssanie, przemywa niewielką ilością 

nasyconego roztworu soli kuchennej i suszy w 80°C. Masa otrzymanego produktu wynosi ok. 8 g; 

zawiera on ok. 20% chlorku sodu. Aby otrzymać czysty, krystaliczny oranż II, rozpuszcza się 

surowy produkt w możliwie jak najmniejszej objętości wrzącej wody, pozostawia do ostygnięcia 

do 80°C i dodaje ok. dwukrotną objętość rektyfikatu (lub spirytusu skażonego) i pozostawia do 

samorzutnej krystalizacji. Po ostygnięciu odsącza się czysty barwnik (jest to produkt dwuwodny) 

pod zmniejszonym ciśnieniem, przemywa niewielką ilością etanolu i suszy na powietrzu. 

Wydajność ok. 80%. 

 

 

Pracować w gumowych rękawicach i okularach! 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem! 
 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Napisz mechanizm reakcji; 

2. Dlaczego reakcje sprzęgania przeprowadza się w obniżonej temperaturze? 

3. Dlaczego sprzęganie naftolu przeprowadza się w warunkach zasadowych? 

 

                                                 
1
 A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna, wydanie drugie całkowicie zmienione i poprawione”, Wydawnictwa 

Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984, str. 613. 

Odczynniki: 

 dwuwodny kwas sulfanilowy 3.7 g 

 węglan sodu, bezwodny 0.93 g 

 azotyn sodu (NaNO2)  1.3 g 

 HCl stęż.  3.7 g 

 2-naftol 2.5 g 

 NaCl 6.6 g 

 NaOH 

 etanol 
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SE-10 1-Fenyloazo-2-naftol (oranż tłuszczowy)
1
 (k) 

 
 

W małej zlewce lub kolbie stożkowej 

rozpuszcza się 2.45 mL aniliny w 8 mL stężonego 

kwasu solnego. W roztworze zanurza się 

termometr, kolbę umieszcza się w łaźni 

z pokruszonym lodem; roztwór miesza się i chłodzi, 

aż temperatura spadnie poniżej 5C. Roztwór 2.0 g 

azotynu sodu w 10 mL wody, oziębiony przez 

zanurzenie w łaźni z lodem, dodaje się małymi 

porcjami po 2 mL do zimnego roztworu 

chlorowodorku aniliny, wstrząsając cały czas 

energicznie. Następuje wydzielanie się ciepła, nie należy jednak dopuścić do tego, aby 

temperatura podniosła się powyżej 10C. Optymalna temperatura to około 6C, w razie potrzeby 

do mieszaniny dodaje się kilka gramów lodu. Ostatnie 5% azotynu sodu dodaje się jeszcze wolniej 

(w porcjach około 0.5–1 mL) i, po upływie 3–4 minut ciągłego wstrząsania, kroplę roztworu 

rozcieńczoną 3–4 kroplami wody sprawdza się papierkiem jodoskrobiowym. Jeśli w miejscu 

zetknięcia się roztworu z papierkiem nie pojawi się natychmiast niebieskie zabarwienie, dodaje się 

jeszcze 0.5–1 mL roztworu azotynu i próbę powtarza się po upływie 3–4 minut. W ten sposób 

postępuje się do chwili stwierdzenia obecności niewielkiego nadmiaru kwasu azotawego 

(natychmiastowe zabarwienie papierka jodoskrobiowego). Kolbę pozostawiamy w lodzie. 

W zlewce o pojemności 250 mL przygotowuje się roztwór 3.9 g 2-naftolu w 22.5 mL 10% 

roztworu wodorotlenku sodu, roztwór ten ochładza się do 5C przez zanurzenie w łaźni z lodem 

i bezpośrednie dodanie około 13 g pokruszonego lodu. Roztwór naftolu miesza się energicznie 

i bardzo powoli dodaje zimny roztwór soli diazoniowej – ciecz barwi się na czerwono, a następnie 

zaczynają wypadać czerwone kryształy 1-fenyloazo-2-naftolu. Po dodaniu roztworu soli 

diazoniowej mieszaninę reakcyjną pozostawia się w łaźni lodowej na okres 30 minut, mieszając 

od czasu do czasu. Następnie sączy się przez lejek Büchnera stosując łagodne odsysanie, 

przemywa starannie wodą i dobrze odciska za pomocą dużego szklanego korka. 

Produkt krystalizuje się z 60 mL lodowatego kwasu octowego(pod wyciągiem), sączy się 

pod zmniejszonym ciśnieniem, przemywa niewielką ilością etanolu w celu usunięcia kwasu 

octowego i suszy na bibule filtracyjnej. Wydajność ciemnoczerwonych kryształów wynosi około 

1.5 g. Temperatura topnienia czystego 1-fenyloazo-2-naftolu wynosi 131C, jeśli jest niższa, to 

należy suchy produkt przekrystalizować z etanolu. 

 

 

Pracować w gumowych rękawicach i okularach! 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem! 
 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Napisz mechanizm reakcji; 

2. Dlaczego reakcje sprzęgania przeprowadza się w obniżonej temperaturze? 

3. Dlaczego sprzęganie naftolu przeprowadza się w warunkach zasadowych? 

                                                 
1
 A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna, wydanie drugie”, WNT, Warszawa 1984, str. 610 i 593. 

Odczynniki: 

 anilina  2.5 g (2.45 mL)  

 HCl 8 mL 

 azotyn sodu (NaNO2)  2 g  

 2-naftol 3.9 g 

 10% NaOH 422.5 mL 

 lodowaty kwas octowy  60 mL 

 etanol 10 mL 
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SE-11 1-(p-Bromofenyloazo)-2-naftol
1
  

 
 
Do zlewki o pojemności 200 mL wlewa się 

18 mL wody oraz 3.7 mL stężonego kwasu solnego 

i dodaje 3.0 g p-bromoaniliny. Otrzymany roztwór 

oziębia się w łaźni z lodem do temperatury 0–5°C. 

W zlewce o pojemności 50 mL rozpuszcza się 1.3 g 

NaNO2 w 7 mL wody i roztwór ten ochładza się do 

temperatury 0–5°C. W trzeciej zlewce, również o 

pojemności 50 mL, sporządza się roztwór 1.4 g 

NaOH w 15 mL wody i dodaje się 2.5 g 2-naftolu. Otrzymany roztwór również oziębia się do 

temperatury 0–5°C. Roztwór NaNO2 wkrapla się w porcjach po 2–3 mL do zimnego roztworu 

chlorowodorku p-bromoaniliny. Roztwór należy ciągle mieszać, pilnując by temperatura nie 

przekroczyła 5°C. Pod koniec reakcji roztwór NaNO2 dodaje się nieco wolniej (po 1 mL) 

i sprawdza obecność wolnego HNO2 za pomocą papierka jodoskrobiowego (powinien barwić się 

na niebiesko). Otrzymany roztwór związku diazoniowego pozostawia się w łaźni chłodzącej i 

dodaje się do niego (powoli mieszając) ochłodzony roztwór 2-naftolu. Mieszaninę reakcyjną 

pozostawia się w łaźni lodowej na 30 minut, co pewien czas mieszając. Wydzielony barwnik 

odsącza się na lejku Büchnera, przemywa wodą i suszy. 

 

Pracować w gumowych rękawicach i okularach! 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem! 
 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Napisz mechanizm reakcji; 

2. Dlaczego reakcje sprzęgania przeprowadza się w obniżonej temperaturze? 

3. Dlaczego sprzęganie naftolu przeprowadza się w warunkach zasadowych? 
 

                                                 
1
 dr K. Rudolf, przepis własny. 

Odczynniki: 

 p-bromoanilina  3.0 g 

 2-naftol 2.5 g 

 kwas solny, stężony 3.7 mL 

 azotyn sodu (NaNO2)  1.3 g 

 NaOH 1.4 g 
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SE-12 p-Bromonitrobenzen
1
 (k) 

 

 

W kolbie kulistej o pojemności 250 mL 

sporządza się mieszaninę 10 mL stężonego kwasu 

siarkowego i 10 mL stężonego kwasu siarkowego 

(kwas siarkowy dodaje się porcjami wstrząsając 

i chłodząc mieszaninę) i oziębia ją do temperatury 

otoczenia. Kolbę łączy się z chłodnicą zwrotną i w 

ciągu około 15 minut dodaje się 5.25 mL 

bromobenzenu porcjami po 2–3 mL. Podczas dodawania bromobenzenu kolbę należy energicznie 

wstrząsać, przy czym temperatura nie powinna przekroczyć 50–60°C; w razie potrzeby kolbę 

chłodzi się bieżącą wodą. Gdy temperatura przestaje wzrastać samorzutnie na skutek ciepła 

reakcji, mieszaninę reakcyjną ogrzewa się we wrzącej łaźni wodnej w ciągu 30 minut. Po 

ostygnięciu do temperatury pokojowej zawartość kolby wylewa się, mieszając, do 100 mL zimnej 

wody, odsącza bromonitrobenzen na lejku Büchnera, przemywa starannie zimną wodą, w końcu 

jak najdokładniej odsysa (odcisnąć)* i krystalizuje z 50 do 60 mL etanolu pod chłodnicą wodną 

ogrzewając na łaźni wodnej. Po oziębieniu odsącza się prawie czysty p-bromonitrobenzen 

o tt. 125°C. Wydajność wynosi 70%. Ługi macierzyste zawierają o-bromonitrobenzen 

zanieczyszczony pewną ilością izomeru para. 

*Jeżeli surowy produkt pozostawiany jest przed krystalizacją do następnych ćwiczeń, 

należy go przechowywać w eksykatorze zawierającym stały wodorotlenek sodu lub potasu. 

 

 

Pracować w gumowych rękawicach i okularach! 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem! 
 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 
1. Napisz mechanizm reakcji; 

2. Napisz reakcję tworzenia czynnika nitrującego 

3. Wymień najczęściej używane czynniki nitrujące. 

 

 

 

                                                 
1
 A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna, wydanie drugie całkowicie zmienione i poprawione”, Wydawnictwa 

Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984, str. 536. 

Odczynniki: 

 bromobenzen  5.25 mL  

 kwas azotowy,  stęż. 10 mL 

 kwas siarkowy, stęż. 10 mL 

 etanol 50–60 mL 
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SE-13 1-Nitronaftalen (-nitronaftalen)
1
 (k) 

 

W kolbie kulistej o pojemności 250 mL 

umieszcza się 6.4 mL stężonego kwasu azotowego 

i wstrząsając dodaje porcjami 6.4 mL stężonego 

kwasu siarkowego. Mieszaninę należy przy tym 

chłodzić zanurzając ją w misce zawierającej wodę z 

lodem. W mieszaninie nitrującej umieszcza się termometr o skali temperatury do 150°C i dodaje 

małymi porcjami, wstrząsając energicznie, 8 g dokładnie sproszkowanego naftalenu. Należy przy 

tym utrzymywać temperaturę 45–50°C, a w razie potrzeby chłodzić w wodzie z lodem. Po 

dodaniu całej objętości naftalenu mieszaninę ogrzewa się w łaźni wodnej o temperaturze 55–60C 

(nie wyższą
2
) w ciągu 30-40 minut, aż do zaniku zapachu naftalenu. Mieszaninę wylewa się do 

130 mL zimnej wody, w wyniku czego 1-nitronaftalen opada na dno. Po zdekantowaniu cieczy 

zbity osad zagotowuje się kilkakrotnie w ciągu 15 minut ze 130 mL wody, aż do zaniku kwaśnego 

odczynu cieczy i wlewa stopiony nitronaftalen cienkim strumieniem, silnie mieszając do zlewki 

z 320 mL zimnej wody, w której zastyga on w postaci czerwonożółtych ziaren. Produkt odsącza 

się na lejku Büchnera, przemywa wodą, wykłada pomiędzy dwa kawałki kilkukrotnie złożonej 

bibuły, ponownie odciska i suszy pomiędzy dwoma suchymi bibułami. Jeżeli surowy produkt 

pozostawiany jest przed krystalizacją do następnych ćwiczeń, należy go przechowywać w 

eksykatorze zawierającym stały wodorotlenek sodu lub potasu. Surowy nitronaftalen krystalizuje 

się z wrzącego rozcieńczonego etanolu. Wydajność wynosi około 89%. Czysty 1-nitronaftalen topi 

się w 61°C. 

Pracować w gumowych rękawicach i okularach! 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem! 
 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

1. Napisz mechanizm reakcji; 

2. Napisz reakcję tworzenia czynnika nitrującego; 

3. Rysując odpowiednie struktury rezonansowe wyjaśnij, dlaczego podstawienie zachodzi w 

pozycji  

                                                 
1
 Na podstawie A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna, wydanie drugie całkowicie zmienione i poprawione”, 

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984, str. 534 i „Preparatyka Organiczna”, wydanie zbiorowe pod 

red. W. Polaczkowej, Warszawa 1954, str. 263. 
2
 Temperaturę łaźni wodnej mierzyć osobnym termometrem; nie ufać wskazaniom termometru, w który 

wyposażona jest łaźnia. 

Odczynniki: 

 naftalen 8 g 

 kwas azotowy, stężony 6.4 mL 

 H2SO4 6.4 mL 

 etanol 35 mL 
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SE-14 1-Bromo-4-nitronaftalen (k) 

 

 

W kolbie dwuszyjnej o pojemności 250 mL 

sporządzamy mieszaninę nitrującą z 18 mL 

stężonego kwasu siarkowego i 18 mL stężonego 

kwasu azotowego. Po ochłodzeniu mieszaniny 

nitrującej montujemy chłodnicę zwrotną z 

zatrzymanym przepływem wody i sięgający dna termometr o skali do 100°C, a następnie 

dodajemy porcjami do mieszaniny 14 g 1-bromonaftalenu, każdorazowo energicznie 

wstrząsając całością. Szybkość dodawania 1-bromonaftalenu powinna być taka, by temperatura 

mieszaniny reakcyjnej nie przekraczała 50–60 °C. W razie konieczności należy ochłodzić kolbę w 

strumieniu zimnej wody lub w misce zawierającej wodę z lodem. Po dodaniu całości 

bromonaftalenu ogrzewamy mieszaninę reakcyjną w łaźni wodnej w zakresie temperatur 60–

70°C
1
 przez 30 minut. Następnie po lekkim przestudzeniu wlewamy zawartość kolby do 130–

200 mL mieszaniny wody z lodem. Wydzielony osad 1-bromo-4-nitronaftalenu odsączamy na 

lejku Büchnera, przemywamy dokładnie zimną wodą do zaniku odczynu kwaśnego, starannie 

odciskamy i suszymy na powietrzu.  

Wysuszony w eksykatorze nad KOH osad krystalizujemy z alkoholu etylowego. 

Oczyszczony produkt topi się w temperaturze 87°C. 

 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Napisz mechanizm reakcji; 

2. Napisz reakcję tworzenia czynnika nitrującego; 

3. Rysując struktury rezonansowe odpowiednich jonów areniowych wyjaśnij, dlaczego 

podstawienie zachodzi w pozycji  

 

 

                                                 
1
 Temperaturę łaźni wodnej mierzyć osobnym termometrem; nie ufać wskazaniom termometru w jaki 

wyposażona jest łaźnia. 

Odczynniki: 

 1-bromonaftalen 14 g (9.3 mL) 

 kwas siarkowy, stężony 18 mL 

 kwas azotowy, stężony 18 mL 

 etanol 120 mL 
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SN-1 Etylenoacetal aldehydu 3-nitrobenzoesowego (k) 

 

Do kolby kulistej o pojemności 250 mL 

zaopatrzonej w nasadkę do azeotropowego 

usuwania wody oraz chłodnicę zwrotną wsypać 

30.2 g aldehydu 3-nitrobenzoesowego, 0.1 g kwasu 

p-toluenosulfonowego i wlać 13.5 mL glikolu 

etylenowego oraz 100 mL czynnika 

azeotropującego (ksylenu), po starannym wymieszaniu wrzuca się kamyk wrzenny i ogrzewa do 

łagodnego wrzenia, do czasu zebrania teoretycznej ilości wody (należy uwzględnić wodę 

wprowadzoną z kwasem p-toluenosulfonowym). Następnie ochładza się mieszaninę reagującą, 

przemywa starannie rozcieńczonym roztworem zasady sodowej i wodą, suszy bezwodnym 

węglanem potasowym i oddestylowuje się nadmiar rozpuszczalnika stosując deflegmator. 

Z zagęszczonego roztworu powoli wypada produkt reakcji. Odsączony i wysuszony na powietrzu 

produkt reakcji krystalizuje się z alkoholu etylowego. Oznacza się temperaturę topnienia (58°C).  

Wydajność reakcji 90–95%. 

 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem 

i w okularach ochronnych! 
 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Wyjaśnij zasadę działania nasadki do azeotropowego usuwania wody. 

2. Narysuj wzór kwasu p-toluenosulfonowego. W jakiej postaci występuje handlowy kwas? 

3. Oblicz teoretyczną ilość wody (w mL) powstającą w wyniku reakcji. 

 
 

Odczynniki: 

 aldehyd 3-nitrobenzoesowy 30.2g 

 glikol etylenowy 15g (13.5 mL) 

 kwas p-toluenosulfonowy 0.1g 

 ksylen (mieszanina izomerów) 100 mL 

 etanol absolutny (do krystalizacji) 
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SN-2 Octan 2-naftylu (octan -naftylu)
1
 (k) 

 

 

W kolbie kulistej o pojemności 250 mL 

rozpuszcza się 4 g 2-naftolu w 23 mL 10% 

roztworu NaOH. Do roztworu dodaje się ok. 53 g 

drobno potłuczonego lodu oraz 4.3 mL bezwodnika 

octowego i wstrząsa naczynie przez 15–20 minut. 

Po upływie tego czasu z roztworu wydziela się octan 2-naftylu w postaci białych kryształków, 

które należy odsączyć pod zmniejszonym ciśnieniem na lejku Büchnera, przemyć wodą, odcisnąć 

i wysuszyć na powietrzu. Surowy produkt oczyszczamy przez krystalizację z rozcieńczonego 

etanolu. W tym celu należy rozpuścić związek w etanolu, odsączyć ewentualne zanieczyszczenia, 

a następnie do wrzącego roztworu dodawać kroplami wodę przez chłodnicę aż do zmętnienia i 

pozostawić do krystalizacji. Z etanolu produkt krystalizuje w postaci igieł o temperaturze 

topnienia 71C. Wydajność bliska 100%. 

 

 

Pracować w gumowych rękawicach i okularach! 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem! 
 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Jaki jest mechanizm tej reakcji? 

2. Jaka jest rola NaOH? 

 

 

                                                 
1
 „Preparatyka Organiczna”, wydanie zbiorowe pod red. W. Polaczkowej, Warszawa 1954, str. 455. 

Odczynniki: 

 2-naftol 4 g 

 10% NaOH 23 mL 

 bezwodnik octowy  4.3 mL 

 etanol 30 mL 
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SN-3 4-Aminobenzoesan n-butylu (butezyna)
1
 (pw) 

 

Do kolby kulistej o pojemności 250 mL 

zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną wprowadza się 

7 g kwasu 4-aminobenzoesowego i 25 g n-butanolu. 

Po starannym wymieszaniu reagentów wlewa się 

3.5 mL stężonego kwasu siarkowego. Mieszaninę 

ogrzewa się w temperaturze wrzenia przez 6 godzin (na dwóch zajęciach).  Wytworzona 

w pierwszym etapie reakcji zawiesina siarczanu kwasu 4-aminobenzoesowego znika po 

2 godzinach, a roztwór przybiera barwę ciemnoróżową. Po skończeniu reakcji wlewa się do kolby 

50 mL wody i mieszaninę destyluje z parą wodną (w ten sposób usuwa się około 15 g n-butanolu 

stanowiącego górną warstwę destylatu). Zawartość kolby po destylacji chłodzi się w wodzie 

z lodem. Z roztworu krystalizuje siarczan estru, który odsącza się na lejku Büchnera, przemywa 

zimną wodą i odciska. Surowy siarczan estru kwasu 4-aminobenzoesowego rozpuszcza się 

w gorącej wodzie i ostrożnie alkalizuje około 8 mL wody amoniakalnej. Z roztworu wydziela się 

wolna butezyna, w postaci krzepnącego poniżej 45C oleju; zawiesinę estru w wodzie chłodzi się 

w strumieniu zimnej wody i odsącza ostrożnie na lejku Büchnera. Osad surowej butezyny suszy 

się w eksykatorze pod zmniejszonym ciśnieniem i krystalizuje z eteru naftowego. Temperatura 

topnienia 58–59C. Wydajność około 70%. 

 

Pracować w gumowych rękawicach i okularach! 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem! 
 
 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Jaki jest mechanizm reakcji? 

2. Jaką objętość stanowi 15 g n-butanolu? 

3. Jaki jest skład eteru naftowego? 

 

 

                                                 
1
 „Preparatyka Organiczna”, wydanie zbiorowe pod red. W. Polaczkowej, Warszawa 1954, str. 455. 

Odczynniki: 

 kwas 4-aminobenzoesowy 7 g 

 n-butanol 25 g (30.9 mL) 

 stężony kwas siarkowy 3.5 mL 

 25% woda amoniakalna 8 mL 
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SN-4 Octan tert-butylu
1
 (d) 

 

Do kolby kulistej o pojemności 500 mL 

zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną (zabezpieczoną 

przed wilgocią rurką z bezwodnym CaCl2) dodaje 

się 0.5 g ZnCl2, 100 mL alkoholu tert-butylowego i 

100 mL bezwodnika kwasu octowego. Mieszaninę 

ogrzewa się przez 2 godziny pod chłodnicą zwrotną utrzymując łagodne wrzenie. Następnie 

mieszaninę lekko chłodzi się, zamienia chłodnicę zwrotną na chłodnicę do destylacji prostej 

zaopatrzoną w kolumnę frakcjonującą (lub deflegmator) i z mieszaniny reakcyjnej oddestylowuje 

się frakcję wrzącą poniżej 110C. Surowy destylat przemywa się w rozdzielaczu 3 razy po 25 mL 

wodą i 4 razy po 25 mL 10% roztworem K2CO3. Po przemyciu destylat suszy się przez około 30 

minut w małej kolbie stożkowej z korkiem, używając 10 g bezwodnego K2CO3. Suchy produkt 

sączy się do kolby destylacyjnej, przez sączek karbowany, i destyluje (stosując deflegmator) 

zbierając frakcję octanu tert-butylu w przedziale 96–98C. Wydajność 70 g (57%). 

 

Pracować okularach! 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem! 
 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Jaka jest rola chlorku cynku? 

2. Dlaczego do destylacji używa się deflegmatora? 

3. Dlaczego nazwa „tert-butanol” jest niepoprawna? (Sprawdź reguły nazewnictwa alkoholi) 

 

 

                                                 
1
 A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna, wydanie drugie całkowicie zmienione i poprawione”, Wydawnictwa 

Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984, str. 437. 

Odczynniki: 

 bezwodnik octowy  100 mL 

 alkohol t-butylowy (suchy) 100 mL 

 ZnCl2 0.5 g 

 bezwodny K2CO3 10 g 
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SN-5 Adypinian dietylu
1
 (d,zc) 

 

Do suchej kolby kulistej o pojemności 

100 mL zaopatrzonej w krótką kolumnę 

destylacyjną połączoną z chłodnicą destylacyjną 

wprowadza się kwas adypinowy, bezwodny etanol, 

toluen i stężony kwas siarkowy. Kolbę ogrzewa się 

powoli na elektrycznym płaszczu grzejnym (mocując kolbę kilka centymetrów nad płaszczem), aż 

kwas adypinowy ulegnie rozpuszczeniu, a następnie utrzymuje mieszaninę w stanie łagodnego 

wrzenia. Rozpoczyna się destylacja azeotropu – toluen, etanol, woda, w temp. 75°C. Destylat 

zbiera się do temp. 78°C (na szczycie kolumny), następnie wytrząsa z bezwodnym węglanem 

potasu (10 minut), sączy na sączku karbowanym i zawraca do kolby i ponownie oddestylowuje, do 

osiągnięcia 115°C na szczycie kolumny. Pozostałość w kolbie poddaje się destylacji pod 

zmniejszonym ciśnieniem, oddzielając najpierw resztki toluenu. Adypinian dietylu destyluje w 

temp. 134–5°C (17 mm Hg). Wydajność ~ 95%, nD
20  1.4277 

 

Kwas siarkowy jest silnie żrący! Toluen jest trujący! 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem i w okularach ochronnych! 

 
 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Jaki jest mechanizm tej reakcji? 

2. Co to jest azeotrop? 

3. Po co dodaje się toluenu do mieszaniny reakcyjnej? 

 

 

                                                 
1
 A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, W-wa 1984, str. 433. 

Odczynniki: 

 kwas adypinowy 14.6 g 

 etanol bezwodny 36 mL 

 toluen bezwodny  18 mL 

 H2SO4 stężony 0.5 mL 

 bezwodny K2CO3 10 g 
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SN-6a Acetanilid, metoda I (d,k) 

 

W kolbie kulistej o pojemności 100 mL 

umieszcza się 14 mL aniliny, 15 mL lodowatego 

kwasu octowego i dodaje 0.1 g Zn. Po zaopatrzeniu 

w deflegmator i krótką chłodnicę destylacyjną z 

termometrem, kolbę łagodnie ogrzewa się nad 

płaszczem elektrycznym i oddestylowuje powoli mieszaninę kwasu octowego z wodą (nie więcej 

niż 5 mL na godzinę). Termometr powinien wykazywać temperaturę 100–103C. Po 2 godzinach 

ogrzewania należy zwiększyć temperaturę w kolbie w celu oddestylowania reszty kwasu 

octowego. Pod koniec destylacji termometr wskazuje około 115C. Ogółem otrzymuje się 7 mL 

destylatu. W kolbie pozostaje jasnożółta ciecz, która w miarę stygnięcia kolby stopniowo 

ciemnieje. Gorącą ciecz wylewa się do kolby stożkowej o pojemności 500 mL zawierającej około 

50 mL drobno pokruszonego lodu, dodaje się 30 mL zimnej wody, ostrożnie zlewa się roztwór 

znad wytrąconego osadu i przemywa osad około 25 mL zimnej wody. Surowy acetanilid ma 

postać szarych grudek. W celu oczyszczenia rozpuszcza się go w 300 mL wrzącej wody, dodaje 

szczyptę węgla aktywnego i ogrzewa do wrzenia przez kilka minut. Wrzący roztwór sączy się 

przez fałdowany sączek umieszczony w lejku i w płaszczu do sączenia na gorąco. Otrzymuje się 

zupełnie bezbarwny przesącz, z którego po oziębieniu wypadają bezbarwne kryształy. Osad 

odsącza się na lejku Büchnera, przemywa zimną wodą i odciska. Otrzymany acetanilid suszy się 

na powietrzu. 

Temperatura topnienia 114C. Wydajność około 70%. 

Pracować w gumowych rękawicach i okularach! 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem! 

 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Jaka jest rola cynku? 

2. Dlaczego kwas octowy należy oddestylować stopniowo? 

3. Jakie było farmaceutyczne zastosowanie acetanilidu i dlaczego przestał być stosowany? 

 

Odczynniki: 

 anilina  15 g (14 mL) 

 lodowaty kwas octowy  15 mL 

 pył cynkowy 0.1 g 

 węgiel aktywny 0.2 g 
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SN-6b Acetanilid, metoda II
1
 (k) 

 

Do zlewki lub kolby o pojemności 500 mL, 

zawierającej 250 mL wody, wprowadza się 6.6 mL 

stężonego kwasu solnego, 10 mL aniliny i miesza 

tak długo, aż anilina rozpuści się całkowicie. Jeśli 

roztwór jest zabarwiony, dodaje się 1.5–2 g węgla 

aktywnego i mieszając ogrzewa przez 5 minut w 

temperaturze 50C, po czym sączy pod 

zmniejszonym ciśnieniem na lejku Büchnera przez dwa sączki lub grawitacyjnie przez dwa sączki 

karbowane. Do sporządzonego roztworu dodaje się 12.8 mL bezwodnika octowego, miesza się do 

całkowitego rozpuszczenia i wylewa natychmiast do roztworu 16.5 g krystalicznego octanu sodu 

w 50 mL wody. Należy mieszać energicznie i chłodzić w lodzie. Acetanilid odsącza się pod 

zmniejszonym ciśnieniem na lejku Büchnera, przemywa niewielką ilością wody, dobrze odsysa, 

odciska i suszy na powietrzu rozkładając na bibule. Otrzymuje się 12 g (80%) bezbarwnego, 

prawie czystego acetanilidu o tt. 113C. Po krystalizacji z około 250 mL wody z dodatkiem 5 mL 

etanolu otrzymuje się produkt o tt. 114C; masa pierwszego rzutu wynosi 9.5 g. 

 

Pracować w gumowych rękawicach i okularach! 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem! 

 

 
 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Jaki jest mechanizm tej reakcji? 

2. Jaka jest rola kwasu solnego i octanu sodu? 

3. Jakie było farmaceutyczne zastosowanie acetanilidu i dlaczego przestał być stosowany? 

 

 

                                                 
1
 A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna, wydanie drugie całkowicie zmienione i poprawione”, Wydawnictwa 

Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984, str. 584. 

Odczynniki: 

 anilina  10.25 g (10 mL) 

 kwas solny 9.15 g (6.6 mL) 

 bezwodnik  

kwasu octowego  13.9 g (12.8 mL) 

 octan sodu 16.5 g 

 węgiel aktywny 1.5-2 g 

 etanol 5 mL 
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SN-6c Acetanilid, metoda III
1
 (k) 

 

W kolbie kulistej o pojemności 250 mL, 

zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną, umieszcza się 

10 mL aniliny, 10 mL bezwodnika octowego, 

10 mL lodowatego kwasu octowego i 0.05–0.1 g 

pyłu cynkowego. Mieszaninę ogrzewa się łagodnie 

do wrzenia przez 30 minut, a następnie gorącą ciecz 

wlewa się cienkim strumieniem, ciągle mieszając, 

do zlewki o pojemności 500 mL, zawierającej 250 mL zimnej wody. Po oziębieniu (najlepiej 

w lodzie) surowy produkt odsącza się na lejku Büchnera, przemywa małą ilością zimnej wody, 

odciska i suszy na powietrzu rozkładając na bibule. Wydajność acetanilidu o tt. 113C wynosi 

13 g. Po krystalizacji z około 250 mL wody z dodatkiem 5 mL etanolu otrzymuje się produkt o 

tt. 114C; masa pierwszego rzutu wynosi 10.5 g (70%). 

 

 

Pracować w gumowych rękawicach i okularach! 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem! 

 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Jaka jest rola cynku? 

2. Skąd pochodzi nazwa „lodowaty” kwas octowy?  

3. Jakie było farmaceutyczne zastosowanie acetanilidu i dlaczego przestał być stosowany? 

 

 

                                                 
1
 A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna, wydanie drugie całkowicie zmienione i poprawione”, Wydawnictwa 

Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984, str. 584. 

Odczynniki: 

 anilina  10.25 g (10 mL) 

 bezwodnik 

kwasu octowego  10.75 g (10 mL) 

 lodowaty 

kwas octowy  10.5 g (10 mL) 

 pył cynkowy 0.05–0.1 g 

 etanol 5 mL 
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SN-7 Benzanilid
1
 (k) 

 

W kolbie stożkowej z szeroką szyją 

umieszcza się 5 mL aniliny, 45 mL 10% wodnego 

roztworu NaOH i dodaje się 7 mL chlorku 

benzoilu; naczynie zamyka się korkiem i wstrząsa 

energicznie przez 10–15 minut. W czasie reakcji 

wydziela się ciepło. Surowa pochodna benzoilowa wypada w postaci białego osadu. Reakcja jest 

zakończona, gdy zaniknie zapach chlorku benzoilu (wąchać ostrożnie). Należy sprawdzić czy 

mieszanina reakcyjna ma odczyn alkaliczny, w razie potrzeby dodać niewielką ilość roztworu 

NaOH. Po rozcieńczeniu wodą (1:1) produkt odsącza się na lejku Büchnera pod zmniejszonym 

ciśnieniem, masę na sączku rozdrabnia się, przemywa starannie wodą, odciska i suszy. Surowy 

produkt krystalizuje się z gorącego etanolu, gorący roztwór sączy się pod zmniejszonym 

ciśnieniem na podgrzanym uprzednio lejku Büchnera lub też przez sączek karbowany na lejku z 

płaszczem do sączenia na gorąco. Wydzielone po oziębieniu roztworu kryształy sączy się przez 

lejek Büchnera, odciska i suszy na powietrzu lub w suszarce (w temperaturze poniżej 100C). 

Otrzymany produkt topi się w 162C. 

 

Pracować w gumowych rękawicach i okularach! 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem! 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Jaki jest mechanizm tej reakcji? 

2. W jakim celu dodaje się NaOH? 

3. Jak należy bezpiecznie sprawdzać zapach substancji chemicznej? W jaki sposób umyć 

szkło mające styczność z chlorkiem benzoilu? 

 

 

 

                                                 
1
 A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna, wydanie drugie całkowicie zmienione i poprawione”, Wydawnictwa 

Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984, str. 584. 

Odczynniki: 

 anilina  5.2 g (5 mL) 

 chlorek benzoilu  8.5 g (7 mL) 

 10% NaOH 45 mL 

 etanol 60 mL 
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SN-8 Kwas acetylosalicylowy
1
 (k) 

 

W małej kolbie stożkowej 200–250 mL 

z szeroką szyją umieszcza się 10 g bezwodnego 

kwasu salicylowego, 14 mL bezwodnika octowego 

i dodaje 5 kropli stężonego kwasu siarkowego, 

mieszając przy tym starannie zawartość kolby 

ruchem wirowym. Następnie mieszaninę ogrzewa się przez 15 minut, na łaźni wodnej o 

temperaturze 50–60C, mieszając zawartość kolby jednocześnie za pomocą termometru (ostrożnie, 

termometry są dość kruche). Mieszaninę pozostawia się do ostygnięcia, wstrząsając ją co pewien 

czas, dodaje 150 mL wody, starannie miesza i sączy pod zmniejszonym ciśnieniem przez lejek 

Büchnera. 

Surowy osad rozpuszcza się w około 30 mL gorącego etanolu
2
 i wylewa roztwór do około 

75 mL gorącej wody. Jeśli osad wydzieli się natychmiast, mieszaninę ogrzewa się ponownie do 

uzyskania przezroczystego roztworu, który pozostawia się do powolnego ochłodzenia. Osad 

wytrąca się w postaci pięknie wykształconych igieł; wydajność wynosi 11 g (85%).
3
 

Otrzymany produkt powinien topić się z rozkładem w temperaturze 129–133C.
4
 

 

Pracować w gumowych rękawicach i okularach! 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem! 
 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Jaki jest mechanizm tej reakcji? 

2. Jaka jest rola kwas siarkowego? 

3. Syntezę kwasu acetylosalicylowego można przeprowadzić stosując chlorek acetylu zamiast 

bezwodnika octowego. Napisz równanie tej reakcji. Która z tych dwóch metod lepiej 

nadaje się do zastosowania w przemyśle? (Jakie są produkty uboczne w obu reakcjach?) 

                                                 
1
 A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna, wydanie drugie całkowicie zmienione i poprawione”, Wydawnictwa 

Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984, str. 710. 
2
 Kwas może ulec pewnemu rozkładowi w czasie krystalizacji z rozpuszczalnika o wysokiej temperaturze 

wrzenia lub jeśli ogrzewanie w czasie krystalizacji nadmiernie się przedłuży. 
3
 Surowy produkt po wysuszeniu na powietrzu można również krystalizować z mieszaniny eteru i benzyny 

lekkiej (eteru naftowego o tw = 40-60 C) 
4
 Kwas acetylosalicylowy w czasie ogrzewania ulega rozkładowi i nie można go scharakteryzować poprzez 

właściwą, ściśle określoną temperaturę topnienia. Temp. rozkładu związku waha się w zakresie  

128-135 C; oznaczana na ogrzewanej elektrycznie płytce wynosi 129-133C. 

Odczynniki: 

 kwas salicylowy 10 g 

 bezwodnik octowy  15 g (14 mL) 

 stężony kwas siarkowy 5 kropli 

 etanol 30 mL 
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SN-9 Benzamid
1
 (k) 

 

W kolbie kulistej o pojemności 250 mL 

zaopatrzonej w termometr (ze skalą do 250–300C) 

sięgający do dna kolby i chłodnicę zwrotną, 

umieszcza się 10 g kwasu benzoesowego i 9.8 g 

mocznika. Kolbę ogrzewa się powoli w płaszczu grzejnym; w temperaturze ok. 140C następuje 

rozpuszczenie mocznika i energiczne wydzielanie gazu, trwające kilka minut. Mieszaninę ogrzewa 

się w temperaturze około 180C przez dwie godziny, po czym pozostawia do ostygnięcia. Gdy 

temperatura obniży się do około 120C, wlewa się mieszaninę do 50 mL 3% roztworu węglanu 

sodowego, energicznie miesza i pozostawia do wydzielenia osadu. Następnie chłodzi się 

mieszaninę do temperatury 0–5C, odsącza osad przez lejek Büchnera, przemywa 3.5 mL 

schłodzonej w lodzie wody, odciska szklanym korkiem i suszy. Surowy produkt rekrystalizuje się 

na gorąco z możliwie małej ilości wody, roztwór pozostawia do ostygnięcia, po czym chłodzi do 

temperatury 0–5C a wykrystalizowany osad sączy przez lejek Büchnera, przemywa 3.5 mL 

schłodzonej w lodzie wody, odciska szklanym korkiem i suszy na powietrzu. Po wyschnięciu 

oznacza się temperaturę topnienia, która dla czystego produktu powinna wynosić 128–129C. 

Wydajność rzędu 75%. 

 

Pracować w gumowych rękawicach i okularach! 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem! 

 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Napisz równanie reakcji. Jakie produkty gazowe się tworzą? 

2. Jaka jest rozpuszczalność benzamidu w wodzie (w g/L, na zimno)? 

 

 

                                                 
1
 M. Mąkosza, „Synteza Organiczna”, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1972, str. 241. 

Odczynniki: 

 kwas benzoesowy 10 g 

 mocznik 9.8 g 

 3% roztwór Na2CO3 50 mL 
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SN-10 Bromek izopropylu
1
 (d,d) 

 

 

 

W kolbie kulistej o pojemności 250 mL 

zaopatrzoną w chłodnicę miesza się alkohol 

izopropylowy i stężony kwas bromowodorowy, 

dodaje kamyczki wrzenne i mieszaninę powoli 

destyluje (1 kropla na sekundę), tak długo, aż 

przedestyluje około połowy cieczy. Warstwę 

organiczną destylatu oddziela się, a warstwę wodną 

ponownie powoli destyluje (do oddestylowania połowy objętości cieczy). Połączone warstwy 

organiczne wytrząsa kolejno równymi objętościami stężonego kwasu solnego, wody, 5% roztworu 

NaHCO3 i ponownie wody. Suszy bezwodnym chlorkiem wapnia (około 1 godziny), po 

przesączeniu destyluje. Bromek izopropylu wrze w temperaturze 59C. 

Wydajność około 80%. 

 

 

Pracować w gumowych rękawicach i okularach! 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem! 
 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Jaki jest mechanizm tej reakcji? 

2. Bromowodór dostępny jest handlowo w postaci roztworów w różnych rozpuszczalnikach i 

o różnych stężeniach. Jakie to są roztwory i czym zdeterminowane jest ich stężenie? 

Którego z nich używa się w tym ćwiczeniu?  

 

 

                                                 
1
 A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna”, WNT, Warszawa 1984, str. 327. 

Odczynniki: 

 alkohol izopropylowy 26 mL 

 kwas bromowodorowy (48%)   155 

mL 

 stężony kwas solny 

 5% roztwór NaHCO3 

 bezwodny CaCl2 
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SN-11 Bromek izobutylu
1
 (d,d) 

 

 

 

W kolbie kulistej z dwoma szyjami 

o pojemności 250 mL, zaopatrzonej we wkraplacz 

i chłodnicę zwrotną (wylot chłodnicy połączony 

jest wężykiem z lejkiem zanurzonym częściowo 

w zlewce z wodą – pochłanianie HBr) umieszcza 

się alkohol izobutylowy i czerwony fosfor, a do wkraplacza wlewa się brom (żrący!). Kolbę lekko 

ogrzewa się do osiągnięcia łagodnego wrzenia. Brom dodaje się powoli, w takim tempie, aby nad 

powierzchnią cieczy utrzymywała się niewielka ilość par bromu, a reakcja nie przebiegała zbyt 

gwałtownie. Po dodaniu całej ilości bromu mieszaninę ogrzewa się jeszcze łagodnie przez 

15 minut. Następnie zamienia się chodnicę zwrotną na destylacyjną i oddestylowuje około 2/3 

cieczy, dodaje 20 mL wody i kontynuuje destylację. Surowy bromek oddziela się i przemywa 

kolejno podobnymi objętościami wody, stężonego kwasu solnego, wody, 10% roztworu NaHCO3 

i ponownie wody. Produkt suszy się bezwodnym chlorkiem wapnia, przesącza i destyluje, 

zbierając bromek izobutylu w temperaturze 91–94C. 

Wydajność około 90%. 

 

Brom i jego pary są silnie żrące i trujące! 

Pracować w gumowych rękawicach i okularach! 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem! 

 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Jaki jest mechanizm tej reakcji?  

2. Jaka jest rola fosforu? 

3. Czy grupa OH jest dobrą grupą odchodzącą? 

 

 

 

                                                 
1
 A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna”, WNT, Warszawa 1984, str. 330. 

Odczynniki: 

 2-metylo-1-propanol 

(alkohol izobutylowy) 38.5 mL 

 brom  11 mL 

 fosfor czerwony 2.85 g 
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SN-12 Jodek izopropylu
1
 (d,d) 

 

 

 

W kolbie kulistej o pojemności 250 mL, 

zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną umieszcza się 

alkohol izopropylowy oraz fosfor czerwony i 

ogrzewa mieszaninę do łagodnego wrzenia. Po 

usunięciu płaszcza grzejnego dodaje się przez chłodnicę niewielkimi porcjami jod, tak aby reakcja 

nie była zbyt energiczna (łagodne wrzenie). Po dodaniu całej ilości jodu ogrzewa się mieszaninę 

przez 15 minut w temperaturze wrzenia. Następnie dodaje się przez chłodnicę zwrotną 100 mL 

wody, tymczasowo przerywa ogrzewanie, zamienia chłodnicę zwrotną na destylacyjną i destyluje 

zawartość kolby, aż do momentu, gdy przestanie destylować substancja organiczna. Warstwę 

organiczną destylatu oddziela się w rozdzielaczu i przemywa kolejno równymi objętościami 

wody, stężonego kwasu solnego, wody, 10% roztworu NaHCO3 i ponownie wody. Po wysuszeniu 

bezwodnym chlorkiem wapnia (około 1 godziny) i przesączeniu, surowy produkt destyluje się 

zbierając frakcję wrzącą w zakresie 89–92C. 

 

 

Pracować w gumowych rękawicach i okularach! 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem! 

 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Jaki jest mechanizm tej reakcji? 

2. Jaka jest rola fosforu? 

3. Czy grupa OH jest dobrą grupą odchodzącą? 

 

 

 

                                                 
1
 A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna”, WNT, Warszawa 1984, str. 334. 

Odczynniki: 

 alkohol izopropylowy 19 mL 

 jod 30.6 g 

 fosfor czerwony 3.2 g 
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SN-13 Chlorowodorek estru metylowego glicyny
1
 (d) 

 

W kolbie II zawiesza się glicynę 

w metanolu (można zastosować mieszanie 

magnetyczne). Zawiesinę wysyca się przez 2 

godziny chlorowodorem, chłodząc kolbę wodą z 

lodem. Należy unikać zbrylenia glicyny na dnie 

kolby. Chlorowodór wywiązuje się przez 

wkroplenie 160 mL stężonego kwasu siarkowego 

do 200 g chlorku sodu znajdującego się w kolbie I 

przy jednoczesnym ogrzewaniu kolby nad płaszczem grzejnym. Uwaga gazowy chlorowodór jest 

silnie żrący! Ilość kwasu siarkowego w płuczce powinna być tak dobrana, by umożliwić przepływ 

chlorowodoru. Po upływie 2 godzin przerywa się reakcję, na kolbę II zakłada chłodnicę zwrotną 

zabezpieczoną rurką z bezwodnym CaCl2 i ogrzewa mieszaninę reakcyjną do wrzenia pod 

wyciągiem przez 5 minut. Chłodnicę zwrotną zastępuje się chłodnicą destylacyjną, zabezpiecza 

aparaturę rurką z CaCl2 i oddestylowuje metanol do 1/3 objętości (nie należy używać wyparki 

rotacyjnej!). Po ochłodzeniu do zagęszczonego roztworu dodaje się 200 mL eteru etylowego i 

sączy wytrącony osad na lejku sitowym. Produkt przemywa się około 100 mL eteru i suszy w 

eksykatorze próżniowym nad KOH. Wysuszony chlorowodorek estru metylowego glicyny topi się 

w temperaturze 175°C. Uwaga, otrzymany produkt jest higroskopijny i może rozpływać się na 

powietrzu, przechowywać w eksykatorze. 
Czystość otrzymanego związku można sprawdzić za pomocą chromatografii 

cienkowarstwowej rozwijając w układzie: n-butanol / kwas octowy / woda (4/1/1). Wywoływacz: 

0.1% roztwór ninhydryny w etanolu (lub acetonie). 

 

I

II

NaCl

H2SO4

H2SO4

pusta

lód + woda

CaCl2

glicyna w metanolu

HClg

 
 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Do czego służą płuczki w powyższym zestawie? 

2. Dlaczego w powyższym zestawie wkraplacz jest zatkany korkiem? 

3. Dlaczego nie można użyć wyparki rotacyjnej do zatężenia roztworu? 

 

                                                 
1
 E. Sdröder, K. Lübke, „The peptides”, Acad. Press, New York, 1965, VI, str. 53. 

Odczynniki: 

 glicyna 5 g 

 metanol BEZWODNY    50 mL 

 stężony kwas siarkowy 160 mL 

 chlorek sodu 200 g 

 eter etylowy (łatwopalny!) 300 mL 
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SN-14 Benzoesan metylu
1
 (w,d) 

 

W kolbie kulistej o pojemności 500 mL 

umieszcza się 30 g kwasu benzoesowego, 100 mL 

bezwodnego metanolu, 2.7 mL stężonego kwasu 

siarkowego i dodaje kilka kawałków porowatej 

porcelany. Kolbę zaopatruje się w chłodnicę 

zwrotną i ogrzewa w temperaturze wrzenia przez 4 

godziny. 

Po tym czasie nadmiar alkoholu 

oddestylowuje się na wyparce rotacyjnej a 

pozostałość, po ochłodzeniu, wylewa do około 250 mL wody znajdującej się w rozdzielaczu. 

Kolbę spłukuje się niewielką ilością wody, którą dołącza się do zawartości rozdzielacza. 

Następnie dodaje się 15 mL chloroformu i wstrząsa energicznie; ciężki roztwór benzoesanu 

metylu w chloroformie oddziela się wyraźnie i szybko. 

Warstwę organiczną zlewa się starannie, usuwa z rozdzielacza warstwę wodną, część 

organiczną zawraca się do rozdzielacza i wytrząsa z nasyconym roztworem wodorowęglanu sodu, 

aż do zaprzestania wydzielania się dwutlenku węgla, czyli do całkowitego usunięcia z roztworu 

wolnego kwasu. Roztwór estru przemywa się wodą i zlewa do małej kolby stożkowej zawierającej 

około 5 g bezwodnego siarczanu magnezu. Kolbę zamyka się korkiem, wstrząsa około 5 minut 

i pozostawia przynajmniej na pół godziny, wstrząsając co pewien czas. 

Roztwór benzoesanu metylu sączy się przez mały sączek karbowany do małej kolby 

kulistej, którą następnie zaopatruje się w nasadkę destylacyjną wyposażoną w termometr do 

360°C i chłodnicę powietrzną. Do kolby dodaje się kilka kamyczków wrzennych i prowadzi 

destylację z łaźni powietrznej (stosujemy płaszcz grzejny, regulując temperaturę łaźni 

odpowiednią odległością kolby destylacyjnej od płaszcza). Początkowo temperaturę podnosi się 

powoli, aż do oddestylowania chloroformu, a następnie ogrzewa energicznie. Benzoesan metylu 

(bezbarwna ciecz) zbiera się w temperaturze 198–200°C. Wydajność: 31 g (28.5 mL, 92%). 

 
 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. W jakim celu do rozdzielacza dodaje się chloroform? (sprawdź literaturową gęstość wody, 

chloroformu oraz estru). 

2. Jaki jest mechanizm tej reakcji? 

 
 

                                                 
1
 A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna, wydanie drugie całkowicie zmienione i poprawione”, Wydawnictwa 

Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984, str. 719. 

Odczynniki: 

 kwas benzoesowy 30 g 

 metanol (bezwodny)  100 mL 

 stężony kwas siarkowy 2.7 mL 

 chloroform 15 mL 

 bezwodny MgSO4 
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UR-1 Anilina
1
 (pw,d) 

W kolbie kulistej o pojemności 250-500 mL  

zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną wytrząsa się 

nitrobenzen, cynę i 10 mL stężonego kwasu 

solnego (potrząsać energicznie całym statywem aby 

uniknąć zbrylenia się cyny; można dla wygody 

zatrzymać przepływ wody w chłodnicy). W 

przypadku zbyt gwałtownej reakcji kolbę należy schłodzić zimną wodą. Do mieszaniny reakcyjnej 

małymi porcjami (po ok. 10 mL) dodaje się resztę kwasu solnego (przez chłodnicę). Po dodaniu 

całej ilości kwasu kolbę ogrzewa się na wrzącej łaźni wodnej w ciągu 30-60 minut, tj. do czasu, 

kiedy próbka (kilka kropli) pobrana z kolby i rozcieńczona wodą utworzy całkowicie klarowny 

roztwór. Do ciepłego roztworu dodaje się bardzo ostrożnie małymi porcjami roztwór 35 g NaOH 

w 60 mL wody. Z gorącej mieszaniny oddestylowuje się z parą wodną anilinę (od momentu kiedy 

destylat będzie klarowny należy uzbierać jeszcze 100 mL). Z destylatu wysala się anilinę poprzez 

dodanie około 20 g soli na każde 100 mL destylatu, a następnie ekstrahuje eterem etylowym 

(3 razy po 30 mL eteru). Roztwory eterowe suszy się KOH (przynajmniej 1 godzinę) 

i oddestylowuje eter na wyparce rotacyjnej, następnie destyluje się anilinę (t.w. 181–185C) 

stosując chłodnicę z zatrzymanym przepływem wody chłodzącej (na małym zestawie do 

destylacji). 

Wydajność około 95%. 

 

Anilina jest silnie żrąca i toksyczna! 

Pracować w gumowych rękawicach i okularach! 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem! 

 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. W jakim celu dodaje się NaOH? 

2. Jakie są inne możliwe reduktory grupy nitrowej? 

3. Dlaczego anilinę należy wysalać? Na czym polega wysalanie? 

                                                 
1
A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna”, WNT, Warszawa 1984, str. 562. 

A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna”, WNT, Warszawa 2006, str. 856. 

Odczynniki: 

 nitrobenzen  15 mL 

 cyna (granulki) 32.1 g 

 stężony kwas solny 70 mL 

 eter etylowy 90 mL 

 NaOH 35 g 
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UR-2 m-Nitroanilina
1
 (k) 

 

Przygotowanie roztworu Na2Sx: 26.7 g 

Na2S·9H2O rozpuszcza się w zlewce w 100 mL 

wody, dodaje 6.7 g dobrze sproszkowanej siarki i 

ogrzewa na łaźni wodnej, aż do otrzymania 

przeźroczystego roztworu. 

W zlewce o pojemności 1000 mL ogrzewa się do wrzenia mieszaninę m-dinitrobenzenu w 

130 mL wody, mieszając. Roztwór wielosiarczku sodu umieszcza się we wkraplaczu, którego 

wylot znajduje się tuż nad zlewką. Do wrzącej mieszaniny wprowadza się w ciągu 30–45 minut 

(energicznie mieszając) roztwór Na2Sx i  ogrzewa utrzymując łagodne wrzenie przez dalsze 20 

minut. Mieszaninę pozostawia się do ostygnięcia lub chłodzi dodając lód. Wytrącony osad 

odsącza się pod zmniejszonym ciśnieniem, przemywa wodą i przenosi do zlewki o pojemności 

600 mL zawierającej 100 mL wody i 23.3 mL stężonego kwasu solnego. Po 15 minutach 

ogrzewania do wrzenia z mieszaniem m-nitroanilina przechodzi do roztworu, a siarka i m-

dinitrobenzen pozostają nierozpuszczone. Po przesączeniu i ochłodzeniu wytrąca się m-

nitroanilinę nadmiarem stężonej wody amoniakalnej (wyciąg!), odsącza i krystalizuje z wrzącej 

wody. 

Wydajność 3-nitroaniliny (jasnożółte igły): około 60%. 

 

 

Pracować w gumowych rękawicach i okularach! 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem! 

 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Druga grupa nitrowa nie ulega redukcji. Jak można zredukować obydwie grupy nitrowe? 

2. Na jakiej zasadzie oddziela się nieprzereagowany m-dinitrobenzen od m-nitroaniliny? 

                                                 
1
A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna”, WNT, Warszawa 1984, str. 566.  

Odczynniki: 

 m-dinitrobenzen 16.7 g 

 Na2S·9H2O 26.7 g 

 siarka (pył) 6.7 g 

 stężony kwas solny 23.3 mL 

 stężona woda amoniakalna 
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UR-3 2,2,2-Trichloroetanol
1
 (d) 

 

W zlewce o pojemności 200 mL rozpuszcza 

się 16.5 g hydratu chloralu w 20 mL wody. 

W małym wkraplaczu przygotowuje się roztwór 

1.3 g borowodorku sodu w 20 mL zimnej wody. 

Roztwór hydratu chloralu chłodzi się na łaźni 

lodowo-solnej i wkrapla się do niego roztwór borowodorku sodu z taką szybkością, aby 

temperatura mieszaniny reagującej wynosiła 20–30C. Zawartość zlewki należy przy tym 

ostrożnie mieszać bagietką, kontrolując od czasu do czasu temperaturę termometrem. Po dodaniu 

roztworu borowodorku mieszaninę reakcyjną pozostawia się w temperaturze pokojowej na 10 

minut, mieszając od czasu do czasu. Następnie, cały czas mieszając, wkrapla się 2 mL 2.5 M 

kwasu solnego, aby rozłożyć resztki borowodorku, po czym dodaje jeszcze 5 mL kwasu. Na 

koniec dodaje się taką ilość eteru, aby powstały dwie wyraźnie rozdzielone warstwy i warstwę 

eterową oddziela się, przemywa ją niewielką ilością wody, suszy bezwodnym MgSO4 i po 

przesączeniu usuwa się eter na wyparce rotacyjnej. Pozostałość destyluje się zbierając 2,2,2-

trichloroetanol w temperaturze 151–153C. 

Wydajność produktu rzędu 65%. 

 

Pracować w okularach! 

Ćwiczenie wykonywać pod wyciągiem! 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Wodzian chloralu to związek niegdyś słynny i nadużywany. Dlaczego? (zastosowanie) 

2. Dlaczego zastosowano borowodorek jako reduktor? 

                                                 
1
A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna”, WNT, Warszawa 1984, str. 300. 

A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna”, WNT, Warszawa 2006, str. 499. 

Odczynniki: 

 hydratu chloralu 16.5 g 

 borowodorek sodu 1.3 g 

 2.5M wodny roztwór HCl 7 mL 

 eter etylowy 50 mL 
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UR-4 Alkohol 3-nitrobenzylowy
1
  (zc) 

W kolbie kulistej z dwoma szyjami 

o pojemności 500 mL zaopatrzonej w termometr 

i wkraplacz umieszcza się roztwór aldehydu  

3-nitrobenzoesowego w metanolu i mieszając 

mieszadłem magnetycznym wkrapla roztwór 

NaBH4 w 2 mL 2 M NaOH rozcieńczony 18 mL 

wody, z szybkością około 0.5 mL na minutę. W razie potrzeby kolbę chłodzi się, tak aby utrzymać 

temperaturę w przedziale 18–25C. Po dodaniu około 3/4 roztworu pobiera się próbkę mieszaniny 

z kolby i zakwasza się ją 10% kwasem siarkowym(VI). Jeśli z próbki wydzielają się pęcherzyki 

wodoru oznacza to koniec reakcji i reszty roztworu NaBH4 nie wprowadza się. Z mieszaniny 

poreakcyjnej oddestylowuje się większość metanolu na wyparce rotacyjnej, a pozostałość wylewa 

do 100 mL wody. Roztwór wodny ekstrahuje się eterem, warstwę eterową przemywa wodą i suszy 

20 minut bezwodnym siarczanem magnezu. Po przesączeniu z roztworu oddestylowuje się eter na 

wyparce, a pozostałość poddaje destylacji pod obniżonym ciśnieniem. Alkohol 3-nitrobenzylowy 

zbiera się jako frakcję wrzącą w temp. 183–185C (17 mmHg). Po ochłodzeniu w lodzie związek 

krzepnie tworząc kryształy o temperaturze topnienia 30C.  

Wydajność około 13 g. 

 

Pracować w okularach! 

Ćwiczenie wykonywać pod wyciągiem! 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Dlaczego zastosowano borowodorek jako reduktor? 

2. Napisz mechanizm reakcji. 

3. Dlaczego stosuje się destylację pod zmniejszonym ciśnieniem? 

                                                 
1
A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna”, WNT, Warszawa 1964, str. 896. 

A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna”, WNT, Warszawa 2006, str. 499. 

Odczynniki: 

 aldehyd 3-nitrobenzoesowy 15.1 g 

 borowodorek sodu 1.5 g  

(lub KBH4 2g) 

 2M roztwór NaOH 2 mL 

 eter etylowy 50 mL 

 metanol 100 mL 



 42 wersja 2016 (WWW) 

UR-5 Kwas adypinowy
1
 (k) 

 

Do dwuszyjnej kolby kulistej o pojemności 

250 mL, zaopatrzonej w kulkową chłodnicę 

zwrotną i wkraplacz dodaje się 71 mL stężonego 

kwasu azotowego(V). Wylot chłodnicy należy 

połączyć poprzez "fajkę do gazu" wężem gumowym z lejkiem, którego szerszy koniec znajduje się 

tuż nad powierzchnią wody w dużej zlewce. Po ogrzaniu HNO3 do wrzenia, wkrapla się powoli 

jedną - dwie krople cykloheksanolu (sprawdza się czy przereagował z kwasem, zanim doda się 

następną porcję alkoholu; nagromadzony cykloheksanol może spowodować wybuch!). 

Pierwsze krople proszę dodawać w obecności prowadzącego. Mieszanina powinna cały czas 

wrzeć - zapewnia to dobre mieszanie i natychmiastowe zużywanie się substratu (a więc zapobiega 

jego gromadzeniu, grożącemu wybuchem). Po dodaniu kilku kropel cykloheksanolu wydzielają 

się energicznie brązowe kłęby NO2 i one są dobrym wskaźnikiem zachodzenia reakcji. 

Następnie wkrapla się resztę cykloheksanolu, z taką szybkością aby całość wkroplić w 

ciągu  ok. 2 godzin, przez cały czas ogrzewając do wrzenia. Ciepłą mieszaninę przelewa się do 

zlewki zawierajacej 100 mL wody z lodem, a po ostygnięciu sączy przez lejek za spiekiem i 

przemywa starannie wodą i suszy. Tak otrzymany produkt zwykle nie wymaga krystalizacji.  

W razie potrzeby produkt krystalizuje się ze stężonego kwasu azotowego, kryształy 

przemywa się dwukrotnie wodą i suszy. 

Wydajność około 55%. 

 

Pracować w okularach i rękawicach ochronnych! 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem! 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Dlaczego utlenianie niecyklicznych alkoholi drugorzędowych podobną metodą nie ma 

generalnie znaczenia preparatywnego. Wyjaśnij na przykładzie. 

2. Jaki związek pośredni powstaje w powyższej reakcji? 

3. Podaj nazwę systematyczną produktu. 

                                                 
1
 A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna” WNT, Warszawa 1984, str.405. 

A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna”, WNT, Warszawa 2006, str. 638. 

Odczynniki: 

 cykloheksanol 18.7 g 

 kwas azotowy(V) stęż. 71 mL 



 43 wersja 2016 (WWW) 

UR-6 Kwas 4-nitrobenzoesowy
1
 (k) 

 

W dwuszyjnej kolbie kulistej o pojemności 

250 mL zaopatrzonej w mieszadło magnetyczne, 

chłodnicę zwrotną i wkraplacz umieszcza się 

4-nitrotoluen, Na2Cr2O7 (lub K2Cr2O7) i 75 mL 

wody. Szlify kolby powinny być w tym ćwiczeniu 

posmarowane smarem aby uniknąć zapieczenia 

połączeń. Mieszając energicznie wkrapla się 45 mL H2SO4, w ciągu 20 minut. Jeśli reakcja 

przebiega zbyt gwałtownie należy zmniejszyć szybkość wkraplania kwasu siarkowego. Po 

wkropleniu kwasu, (gdy temperatura mieszaniny zacznie opadać) mieszaninę utrzymuje się w 

stanie łagodnego wrzenia przez 30 minut. Następnie mieszaninę schładza się i wylewa do 100–

130 mL wody. Odsączony osad surowego kwasu przemywa się na lejku 50 mL wody, przenosi do 

zlewki i ogrzewa na łaźni wodnej z 50 mL 5% roztworu kwasu siarkowego, studzi i ponownie 

odsącza. Osad surowego kwasu przenosi się do zlewki (rozgniata się ewentualne bryłki osadu) i 

dodaje 5% NaOH, tak długo, aż roztwór będzie alkaliczny. Następnie dodaje się 1 g węgla 

aktywnego, ogrzewa do ok. 50C, miesza w tej temperaturze przez 5 minut i sączy przez lejek 

Büchnera. Roztwór wylewa się następnie do 110 mL 15% kwasu siarkowego (energicznie 

mieszając!). Odsączony osad przemywa się wodą i suszy. 

Wydajność ok. 85% 

Pracować w okularach! 

Ćwiczenie wykonywać pod wyciągiem! 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Które związki chromu są najbardziej toksyczne? Co zrobić z odpadami zawierającymi tego 

typu związki? 

2. Dlaczego surowy kwas 4-nitrobenzoesowy ogrzewa się w kwasie siarkowym a następnie 

alkalizuje, po czym ponownie zakwasza? 

                                                 
1
 A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna” WNT, Warszawa 1984 str. 700 

A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna”, WNT, Warszawa 2006, str. 1019. 

 

Odczynniki: 

 4-nitrotoluen 11 g  

 Na2Cr2O7 32 g 

(lub K2Cr2O7 36 g) 

 H2SO4 stęż. 45 mL 

 NaOH 5 g 
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UR-7 Oksym cykloheksanonu
1
 (d) 

 

Cykloheksanon: Do 2-szyjnej kolby 

kulistej o pojemności 500 mL zaopatrzonej 

w mieszadło magnetyczne, termometr i chłodnicę 

zwrotną dodaje się roztwór cykloheksanolu 

w 100 mL eteru dietylowego. Intensywnie 

mieszając przez chłodnicę zwrotną powoli (15–

20 minut) wkrapla się roztwór kwasu chromowego (przygotowany przez rozpuszczenie K2Cr2O7 

w 75 mL wody, dodanie 19 mL H2SO4 i, po ochłodzeniu, uzupełnienie wodą do objętości 125 mL) 

utrzymując w kolbie temperaturę 25–30C, chłodząc w łaźni woda–lód. Zawartość kolby miesza 

się przez 2 godziny w temperaturze pokojowej i przenosi do rozdzielacza. Po oddzieleniu warstwy 

eterowej fazę wodną ekstrahuje się trzema porcjami eteru (po 50 mL). Połączone ekstrakty 

eterowe przemywa się 40 mL nasyconego roztworu wodorowęglanu sodu i 40 mL nasyconego 

roztworu NaCl, a następnie suszy bezwodnym siarczanem magnezu. Po odsączeniu środka 

suszącego usuwa się eter na wyparce rotacyjnej, a następnie destyluje się cykloheksanon, zbierając 

frakcję o tw. 154–156C. Wydajność około 80%. 

Oksym: 10 g chlorowodorku hydroksyloaminy rozpuszcza się w 60 mL wody, dodaje 

40 mL 10% roztworu NaOH i 4 g cykloheksanonu, w razie potrzeby dodaje się etanolu do 

uzyskania klarownego roztworu. Otrzymany roztwór ogrzewa się na łaźni wodnej przez 15 minut 

i chłodzi w lodzie. Jeśli oksym nie wypada należy dodać trochę zimnej wody. Oksym krystalizuje 

się z wody, lub z układu woda–etanol. 

Wydajność około 85%. 

Pracować w okularach i rękawicach ochronnych! 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem! 
 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Jaką objętość zajmują 4 g cykloheksanonu? 

2. Które związki chromu są najbardziej toksyczne? Co zrobić z odpadami zawierającymi tego 

typu związki? 

3. Do czego jest stosowany oksym cykloheksanonu? 

                                                 
1
 A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna” WNT, Warszawa 1984, str. 362. 

Odczynniki: 

 cykloheksanol 25 g (27 mL) 

 K2Cr2O7 20.5 g 

 stęż. H2SO4 19 mL 

 eter dietylowy 250 mL 

 chlorowodorek hydroksyloaminy 10 g 
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UR-8 Antrachinon
1
 (k) 

 

Do kolby kulistej o pojemności 250 mL 

zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną dodaje się 3 g 

antracenu (dobrze sproszkowanego!) i 40 mL 

kwasu octowego. Mieszaninę doprowadza się do 

wrzenia i ogrzewa aż do rozpuszczenia prawie całego antracenu.  

Roztwór CrO3 otrzymuje się przez rozpuszczenie CrO3 w 6 mL wody i dodanie 18 mL 

kwasu octowego. 

Ogrzewanie kolby przerywa się i powoli wkrapla się do niej mieszaninę utleniającą z taką 

szybkością aby utrzymać wrzenie zawartości kolby (7-10 min.). Następnie mieszaninę reakcyjną 

ogrzewa do wrzenia jeszcze przez 15 minut, pozostawia do ostygnięcia (roztwór powinien mieć 

barwę intensywnie zieloną) i wylewa się do zlewki z 150 mL zimnej wody. Surowy antrachinon 

odsącza się pod obniżonym ciśnieniem, przemywa gorącą wodą, gorącym 5% roztworem NaOH i 

kilka razy wodą, aż przesącze będą bezbarwne. Produkt suszy się i krystalizuje z kwasu octowego, 

kryształy przemywa się niewielką ilością etanolu i suszy na powietrzu. 

Wydajność około 92%. 

 

 

Pracować w okularach! 

Ćwiczenie wykonywać pod wyciągiem! 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Które związki chromu są najbardziej toksyczne? Co zrobić z odpadami zawierającymi tego 

typu związki? 

2. Dlaczego reakcja zachodzi w pozycjach 9,10? Wyjaśnij za pomocą struktur 

rezonansowych.  

                                                 
1
 A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna” WNT, Warszawa 1964, str. 756. 

A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna” WNT, Warszawa 1984, str. 672. 

A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna” WNT, Warszawa 2006, str. 984. 

Odczynniki: 

 antracen 3 g 

 CrO3  6 g 

 kwas octowy 100%  90 mL 
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UR-9 (±)-Menton
1
 (d) 

 

 

Do kolby kulistej o pojemności 250 mL 

zaopatrzonej w mieszadło magnetyczne i termometr 

dodaje się 65 mL wody oraz 6 mL kwasu 

siarkowego i rozpuszcza się w niej 23.5 g 

Na2Cr2O7. Mieszając do roztworu dodaje się powoli 

w 3 porcjach mentol (starannie rozdrobniony). W 

trakcie dodawania wydziela się ciepło i roztwór powinien osiągnąć temperaturę około 55C, jeśli 

temperatura jest niższa to kolbę ogrzewa się łagodnie. W pierwszym etapie tworzy się czarna 

gąbczasta masa, która mięknie w miarę wzrostu temperatury i na koniec tworzy się na powierzchni 

brązowy olej. Gdy temperatura spada utlenianie jest zakończone. Mieszaninę reakcyjną przenosi 

się do rozdzielacza i ekstrahuje 50 mL eteru, ekstrakt eterowy przemywa się czterokrotnie 20 mL 

porcjami 5% roztworu NaOH (do jasnożółtego zabarwienia roztworu eterowego), a następnie 

jeden raz wodą. Po wysuszeniu bezwodnym siarczanem magnezu (około 1 godziny) i przesączeniu 

eter oddestylowuje się na łaźni wodnej, a pozostałość destyluje się pod normalnym ciśnieniem. 

Menton zbiera się jako frakcję wrzącą w granicach 205-210C. 

Wydajność około 85%. 

 

Pracować w okularach! 

Ćwiczenie wykonywać pod wyciągiem! 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Co należy zrobić z przesączem zawierającym chrom(III)? 

2. Gdyby dostępny był tylko dwuchromian potasu, ile należy go użyć? 

3. Czy można rozdzielić (+)-menton i (-)-menton za pomocą destylacji? 

                                                 
1
 A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna” WNT, Warszawa 1964, str. 341. 

Odczynniki: 

 (±)-mentol 10 g 

 dwuchromian sodu 23.5 g 

 stężony H2SO4 6 mL 

 eter etylowy 50 mL 

 5% roztwór NaOH około 80 mL 
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KP-1 Dibenzylidenoaceton
1
 (k) 

 

Do kolby stożkowej wlewa się roztwór 6.7 g 

NaOH w 67 mL wody i 53 mL metanolu. Kolbę 

należy umieścić na łaźni wodnej i mieszając 

wprowadzić połowę przygotowanego uprzednio 

roztworu 6.7 mL aldehydu benzoesowego w 2.5 mL 

acetonu. W ciągu 2–3 minut tworzy się kłaczkowaty osad. Temperatura mieszaniny reakcyjnej 

powinna wynosić 20–25C. Po upływie 15 minut dolewa się drugą część roztworu aldehydu 

benzoesowego i pozostawia mieszaninę reakcyjną na 30 minut mieszając co pewien czas. Wytrąca 

się jasnożółty, kłaczkowaty osad, który należy odsączyć na lejku Büchnera, i przemyć zimną wodą 

tak, by prawie całkowicie usunąć wodorotlenek sodu. Produkt suszyć na powietrzu na bibule 

filtracyjnej do stałej masy. Surowy dibenzylidenoaceton należy oczyścić przez krystalizację na 

gorąco z metanolu. Wydajność około 80%. 

 

 

Pracować w okularach! 

Ćwiczenie wykonywać pod wyciągiem! 

 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Jaki jest mechanizm tej reakcji? Jaka jest rola NaOH? 

2. Podaj nazwę systematyczną produktu. Który izomer tworzy się w reakcji? 

 

                                                 
1
 A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna, wydanie drugie całkowicie zmienione i poprawione”, Wydawnictwa 

Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984, str. 678. 

Odczynniki: 

 aldehyd benzoesowy 6.7 mL (7 g) 

 aceton 2.5 mL (2 g) 

 metanol  53 mL 

 NaOH 6.7 g 
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KP-2 Kwas cynamonowy
1
 (pw,k) 

 

W suchej kolbie kulistej o pojemności 

250 mL, zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną 

zabezpieczoną rurką z chlorkiem wapnia, 

umieszcza się 20 mL aldehydu benzoesowego, 

28 mL bezwodnika octowego, 1 mL pirydyny i 10 g 

bezwodnego octanu sodu. Po starannym wymieszaniu substratów kolbę ogrzewa się przez 

4 godziny utrzymując łagodne wrzenie. Następnie kolbę należy lekko schłodzić i mieszaninę 

przelać na gorąco do kolby kulistej o pojemności 1000 mL, w której znajduje się 100 mL wody. 

Kolbę reakcyjną opłukuje się niewielką ilością gorącej wody. Do połączonych roztworów dodaje 

się, energicznie wstrząsając, nasycony roztwór węglanu sodu, do odczynu alkalicznego (ostrożnie, 

roztwór będzie się silnie pienił). Nieprzereagowany aldehyd benzoesowy należy oddestylować z 

parą wodną. Pozostały po destylacji roztwór należy przesączyć od smolistych pozostałości, a 

następnie zakwasić, energicznie mieszając, stężonym kwasem solnym, aż przestanie wydzielać się 

CO2. Po ochłodzeniu wydzielone kryształy kwasu cynamonowego odsącza się pod zmniejszonym 

ciśnieniem na lejku Büchnera, przemywa zimną wodą i dobrze odciska szklanym korkiem. 

Surowy produkt krystalizuje się z wody (z dodatkiem węgla aktywnego, jeśli roztwór kwasu 

cynamonowego w wodzie jest barwny) lub z mieszaniny 3 objętości wody 1 objętość alkoholu 

etylowego lub metylowego. Wydajność bezbarwnych kryształów kwasu cynamonowego 

o temperaturze topnienia 133C wynosi około 18 g (62%). 

 

Pracować w okularach i rękawicach ochronnych! 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem! 

 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Jaki jest mechanizm tej reakcji? Pod jaką nazwą jest ona znana w literaturze. 

2. Podaj nazwę systematyczną produktu. 

3. Jaki jest cel stosowania rurki z chlorkiem wapnia? 

 

                                                 
1
 A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna, wydanie drugie”, WNT, Warszawa 1984, str. 683. 

Odczynniki: 

 aldehyd benzoesowy 20 mL (21 g) 

 bezwodnik octowy  28 mL (30 g) 

 pirydyna  1 mL 

 octan sodu bezwodny 10 g 
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KP-3 Cykloheksen
1
 (d,d) 

 

W płaszczu grzejnym umieszcza się kolbę 

trójszyjną o pojemności 250 mL i wyposaża się ją 

we wkraplacz, termometr (ze skalą do 300°C, 

powinien dochodzić do dna kolby) oraz nasadkę 

destylacyjną połączoną z wydajną chłodnicą. Na szczycie nasadki należy zamontować drugi 

termometr (ze skalą do 250°C). Jako odbieralnika używa się kolbki stożkowej chłodzonej w 

wodzie z lodem. W kolbie umieszcza się 17 mL kwasu ortofosforowego i ogrzewa płaszczem 

grzejnym (regulator napięcia!) do 160–170°C, starannie kontrolując temperaturę, wskazywaną 

przez termometr umieszczony w kolbie. Po ogrzaniu z wkraplacza dodaje się 48 mL 

cykloheksanolu w ciągu ok. 2 godzin. Wkraplać należy z taką szybkością, aby reakcja zachodziła 

energicznie, objętość cieczy w kolbie pozostawała bez zmian, a temperatura na szczycie 

deflegmatora utrzymywała się w granicach 75–90°C. Po wkropleniu całej objętości 

cykloheksanolu podnosi się stopniowo temperaturę, utrzymując łagodne wrzenie przez około 30 

minut, starannie kontrolując temperaturę, wskazywaną przez termometr umieszczony w 

kolbie, aby nie przekroczyć jego skali,  

Destylat nasyca się NaCl, oddziela warstwę organiczną i suszy ją bezwodnym siarczanem 

magnezu. Surowy cykloheksen destyluje się przez kolumnę zbierając frakcję wrzącą 

w temperaturze 80–83°C. Pozostałość w kolbie stanowi nieprzereagowany cykloheksanol. 

Wydajność 75% 

 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem i w okularach ochronnych!  

 
 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Jaki jest mechanizm tej reakcji? Co jest grupą odchodzącą?  

2. W co przekształca się kwas ortofosforowy w czasie ogrzewania? 

3. Dlaczego destylat nasyca się NaCl? 

 

                                                 
1
 A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna”, WNT, Warszawa 1984, str. 278. 

Odczynniki: 

 cykloheksanol 45,5 g (48 mL) 

 kwas ortofosforowy 17 mL  

 bezwodny MgSO4 
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KP-4 Fluoresceina (k) 

 

W moździerzu rozetrzeć dokładnie 7 g 

rezorcyny z 4,8 g bezwodnika ftalowego. 

Otrzymaną mieszaninę należy umieścić w kolbie 

stożkowej o pojemności 350 mL i ogrzewać nad 

płaszczem grzejnym do 180C (pomiar temperatury 

w kolbie). Do ogrzanej zawartości kolby wprowadza się 2,2 g bezwodnego chlorku cynku, małymi 

porcjami, w 1–2 minutowych odstępach. Po upływie 45–90 minut stop w kolbie staje się na tyle 

gęsty, że mieszanie jest niemożliwe. Po ochłodzeniu mieszaniny do około 90C należy dodać 

64 mL wody i 3,2 mL stężonego kwasu solnego, a następnie ogrzewać do wrzenia, aż masa 

ulegnie rozdrobnieniu, a sole cynku rozpuszczą się całkowicie (nie należy przekraczać 

temperatury 110C). Nierozpuszczalną pozostałość odsączyć na lejku Büchnera, rozetrzeć w 

moździerzu z wodą i ponownie odsączyć, dobrze odciskając wodę szklanym korkiem. W celu 

oczyszczenia surowej fluoresceiny, rozpuszcza się ją w roztworze NaOH, a następnie wytrąca 

15% HCl. Produkt odsącza na lejku Büchnera, starannie odciska i suszy na szkiełku zegarkowym 

lub szalce Petriego. 

 

Pracować w okularach! 

Ćwiczenie wykonywać pod wyciągiem! 
 

 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Na strukturze produktu zaznacz, które atomy węgla pochodzą z rezorcyny, a które z 

bezwodnika ftalowego.  

2. Jakie produkty oprócz fluoresceiny tworzą się w tej reakcji (i w jakiej stechiometrii)? 

3. Jaka jest rola chlorku cynku? 

 

Odczynniki: 

 rezorcyna 7 g 

 bezwodnik ftalowy 4,8 g 

 bezwodny chlorek cynku 2,2 g 

 kwas solny 3,2 mL 
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KP-5 Diizobutyleny (d) 

 

 

Do kolby okrągłodennej o pojemności 

100 mL wlać 14 mL wody i mieszając dodać 

ostrożnie 14 mL stężonego kwasu siarkowego. 

Ochłodzić mieszaninę do temperatury 50°C, a następnie powoli dodać 12.6 mL alkoholu  

tert-butylowego. Natychmiast zaopatrzyć kolbę z mieszaniną reakcyjną w chłodnicę zwrotną 

i umieścić na płaszczu grzejnym. Utrzymywać ciecz w stanie łagodnego wrzenia przez 30 minut. 

Ochłodzić mieszaninę do temperatury pokojowej. Rozcieńczyć ją za pomocą 10 mL wody, 

przenieść do rozdzielacza i oddzielić warstwę wodną. Przemyć warstwę organiczną niewielką 

ilością zimnej wody w celu usunięcia śladów kwasu. Dodać środek suszący (bezwodny siarczan 

magnezu) w ilości 0.5 g i suszyć roztwór przez 1 godzinę. Następnie zdekantować suchą ciecz do 

małej kolby i przeprowadzić destylację w zestawie do mikrodestylacji. Nie smarować szlifów! 

Przed destylacją szlify oczyścić z resztek smaru. Poszczególne elementy zestawu połączyć przy 

pomocy gumek recepturek. 

Zbierać frakcję wrzącą w temperaturze 100–108°C. Otrzymany produkt jest mieszaniną 

oktenów: 

2,4,4-trimetylo-1-penten (nD
20 1 4080 . ; t.w. 101–102°C) 

2,4,4-trimetylo-2-penten (nD
20 1 4160 . ; t.w. 104°C) 

Wydajność ok. 27%. 

 

 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem  

i w okularach ochronnych!  

 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Jaki jest mechanizm tej reakcji? Dlaczego tworzą się dwa produkty? 

2. Jaki jest stan skupienia alkoholu tert-butylowego w termperaturze pokojowej? 

3. W jaki sposób określić zawartość produktów w otrzymanej mieszaninie? 

 

Odczynniki: 

 kwas siarkowy stęż. 14 mL  

 alkohol tert-butylowy 12.6 mL  

 siarczan magnezowy bezwodny 0.5 g 
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KP-6 Kwas antranilowy [13a] 

 

 
Kwas antranilowy otrzymuje się metodą 

podbrominową. 

Przygotowanie roztworu podbrominu 

sodowego: W kolbie stożkowej z szeroką szyją 

o pojemności 350 mL rozpuszcza się 30 g 

wodorotlenku sodowego w 120 mL wody. W celu 

schłodzenia cieczy do temperatury 0°C umieszcza 

się kolbę w krystalnicy z wodą, lodem i solą kuchenną. Następnie intensywnie mieszając dodaje 

się kroplami 8.4 mL bromu, a szybkość wkraplania reguluje w taki sposób, aby nie dopuścić do 

osadzania się kropel bromu na dnie naczynia. 

W  zlewce o pojemności 100 mL przygotowuje się roztwór 22 g wodorotlenku sodowego 

w 80 mL wody. Kolejnym etapem jest wykonanie degradacji ftalimidu. Kolbę z zimnym 

roztworem podbrominu sodowego zaopatrzoną w mieszadło magnetyczne ustawia się w łaźni 

chłodzącej (krystalnica z wodą, lodem i solą kuchenną). Podczas energicznego mieszania 

wprowadza się stopniowo 24 g drobno sproszkowanego ftalimidu. Mieszanie należy prowadzić 

dodatkowo przez 10 minut, uzyskując klarowną ciecz. Następnie do wirującego roztworu szybko 

wlewa się przygotowany wodny roztwór NaOH i jeszcze przez chwilę miesza. Mieszaninę 

umieszcza się w kulistej kolbie o pojemności 500 mL i ogrzewa do 80°C na łaźni wodnej pod 

chłodnicą zwrotną. Roztwór przelewa się do zlewki o pojemności 1 l i ciągle mieszając zobojętnia 

powoli stężonym kwasem solnym (ok. 60 mL). Odczyn roztworu kontroluje się papierkiem 

uniwersalnym. Następnie dodaje się powoli 25 mL lodowatego kwasu octowego. W trakcie 

dodawania kwasu octowego wytrąca się kwas antranilowy, który odsącza się na lejku Büchnera 

i przemywa niewielką ilością wody. W celu oczyszczenia produktu krystalizuje się go z gorącej 

wody dodając nieco węgla aktywnego. Gorący roztwór przesącza się na lejku szklanym 

z karbowanym sączkiem. Naczynie zawierające filtrat chłodzi się w krystalnicy z wodą i lodem. 

Wytrącone kryształy odsącza się na lejku Büchnera. Wydajność ok. 65%.  

W celu sprawdzenia czystości otrzymanego kwasu antranilowego należy wyznaczyć jego 

temperaturę topnienia (wartość literaturowa 145°C). 

 

Ćwiczenie wykonywać wyłącznie pod wyciągiem i w okularach ochronnych!  

Brom jest silnie żrący i trujący, pracować w rękawicach i okularach ochronnych. 

 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Jaki jest mechanizm tej reakcji? Pod jaką nazwą jest ona znana w literaturze? 

2. Dlaczego podbromin sodowy przygotowuje się bezpośrednio przed reakcją?  

 

Odczynniki: 

 wodorotlenek sodu 52.0 g 

 ftalimid 24.0 g 

 brom 8.4 mL 

 węgiel aktywny 
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KP-7 Oksym cykloheksanonu i kaprolaktam [13b] 

 

 

Oksym cykloheksanonu: W kolbie 

o pojemności 50 mL umieszcza się 10 mL wody 

i rozpuszcza w niej 2.5 g chlorowodorku 

hydroksyloaminy oraz 4 g octanu sodu. Przy użyciu 

płaszcza grzejnego roztwór ogrzewa się do 

temperatury 40°C, a potem dodaje 2.5 g 

cykloheksanonu. Po szczelnym zakorkowaniu 

kolby wstrząsa się mieszaninę przez kilka minut. 

Oksym wytrąca się jako krystaliczny biały osad. 

Kolbę należy ochłodzić w wodzie z lodem, a 

otrzymane kryształy odsączyć na lejku Büchnera. 

Produkt przemywa się niewielką ilością zimnej 

wody i suszy na bibule filtracyjnej w temperaturze pokojowej (literaturowa temperatura topnienia 

90°C). Wydajność: 67%. 

Kaprolaktam: W zlewce o pojemności 100 mL umieszcza się 10 mL stężonego kwasu 

fosforowego i intensywnie mieszając dodaje małymi porcjami pięciotlenek fosforu, do chwili 

uzyskania cieczy o konsystencji gęstego syropu. Do tak przygotowanego kwasu polifosforowego 

(PFA) wsypuje się 1.4 g oksymu cykloheksanonu i miesza bagietką szklaną. Zlewkę z mieszaniną 

umieszcza się na płaszczu grzejnym i ogrzewa do temperatury 130°C w taki sposób, aby 

temperatura wzrastała o ok. 7°C w ciągu minuty. Następnie wyłącza się zasilanie, wyjmuje zlewkę 

z mieszaniną reakcyjną z płaszcza grzejnego i ustawia na siatce metalowej. W ten sposób ochłodzi 

się roztwór do temperatury 100°C. 

W międzyczasie przygotowuje się zlewkę o pojemności 250 mL, w której umieszcza się 

30 mL wody z taką samą objętością lodu. Do wody z lodem przelewa się gorącą zawartość zlewki 

i przepłukuje zlewkę jeszcze 5 mL wody z lodem. Popłuczyny dołącza się do mieszaniny 

znajdującej się w większej zlewce. Roztwór zobojętnia się częściowo przy pomocy 

wodorowęglanu sodu, do osiągnięcia pH 6. Przeprowadza się ekstrakcję uwodnionego roztworu 

trzema porcjami chlorku metylenu (po 20 mL). Ekstrakt przemywa się 10 mL wody, a potem 

przenosi do erlenmeyerki z korkiem, dodaje się środka suszącego (MgSO4) i odstawia na 2 

godziny. Następnie usuwa się środek suszący filtrując mieszaninę przez sączek z bibuły 

filtracyjnej. Filtrat zagęszcza się do objętości 1–2 mL odparowując go pod wyciągiem. Otrzymany 

osad odsącza się i krystalizuje z 10 mL heksanu. Wydajność 65%. Temperatura topnienia 

kaprolaktamu wynosi 65°C. 

 

Pracować w okularach! 
Ćwiczenie wykonywać pod wyciągiem! 

 

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Jaka jest rola octanu sodu w pierwszym etapie syntezy? 

2. Jaki jest mechanizm przekształcenia oksymu w kaprolaktam? Jak nazywa się ta reakcja? 

3. Jakie jest przemysłowe zastosowanie kaprolaktamu? 

Odczynniki: 

 chlorowodorek 

hydroksyloaminy 2.5 g (2,6 mL) 

 octan sodu (krystaliczny) 4 g 

 cykloheksanon  2.5g 

 kwas ortofosforowy stęż. 10 mL 

 pięciotlenek fosforu 

 wodorowęglan sodu 

 bezwodny siarczan magnezu 

 chlorek metylenu 60 mL 

 heksan 10 mL 
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KP-8 Octan izobornylu  [13c] 

 

W 50 mL kolbie okrągłodennej rozpuścić 

6 g (0.044 mola) kamfenu w 14 mL lodowatego 

kwasu octowego i 0.8 mL 30% kwasu siarkowego 

(2/3 objętości wody + 1/3 objętości stężonego 

kwasu). Mieszaninę ogrzewać na łaźni wodnej 

w temperaturze 90–95C, przez 15 minut, w kolbie z chłodnicą zwrotną. Dolać 8 mL wody, 

dobrze wymieszać, a następnie ochłodzić. Przenieść ochłodzoną mieszaninę do rozdzielacza, 

przepłukać kolbę małą ilością wody i dolać popłuczyny do zawartości rozdzielacza. Oddzielić 

warstwę wodną od estru. Przemyć produkt najpierw wodą, potem nasyconym wodnym roztworem 

wodorowęglanu sodu, a na końcu ponownie wodą, następnie wysuszyć bezwodnym siarczanem 

magnezu. Przewidywana wydajność ok. 60%. 

Otrzymany surowy produkt jest gotowy do reakcji hydrolizy, której produktem będzie 

izoborneol. 

 

Pracować w okularach! 
Ćwiczenie wykonywać pod wyciągiem! 

 
 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Jaki jest mechanizm tej reakcji (proszę szczegółowo rozpisać)? Na czym polega 

zachodzące przegrupowanie? 

2.  Jaka jest rola kwasu siarkowego? 

 

Odczynniki: 

 kamfen 6 g 

 kwas octowy 100% 14 mL 

 kwas siarkowy 30% 0.8 mL 

 wodorowęglan sodu 


