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Кафедра органічної хімії, біохімії, лакофарбових матеріалів та покрить

ВСТУП
Лабораторні роботи за темою «Оксосполуки» виконуються студентами в
межах

програми

дисципліни

«Органічна

хімія»

з

метою

вивчення

препаративних методів синтезу альдегідів і кетонів, їх ідентифікації та оцінки
взаємозв’язку реакційної здатності карбонільних сполук із їх будовою.
Альдегіди і кетони входять у важливий клас сполук органічної хімії
«Карбонільні сполуки». Їх ще називають «Оксосполуки».
Вони достатньо легко добуваються, мають високу реакційну здатність і
тому схильні до великої кількості перетворень, у результаті яких можна
синтезувати ряд нових сполук, у тому числі сполук із потенційною біологічною
активністю.
Реакційна здатність карбонільної групи основана на її полярності та
поляризовності. Тому студенти, виконуючи якісні реакції на визначення
карбонільної групи альдегідів і кетонів, а також виконуючи синтези похідних
цих сполук, повинні засвоїти наступні закономірності хімії оксосполук:
− висока реакційна здатність оксосполук у реакціях нуклеофільного
приєднання обумовлена наявністю карбонільної групи;
− підвищена у порівнянні з кетонами реакційна здатність альдегідів;
− рухомість водню при α-вуглецевих атомах;
− специфічні реакції альдегідів: легка окислюваність та реакції зі
спиртами (утворення ацеталей).
Студенти також познайомляться з методами виділення, очищення
(перегонка, перекристалізація) і ідентифікації оксосполук за якісними
реакціями та за визначенням температур плавлення отриманих похідних і
порівнянні їх із даними літератури.
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ЗАГАЛЬНООРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
До роботи в лабораторії органічного синтезу допускаються лише після
ознайомлення з основними правилами техніки безпеки та складання
відповідного заліку, факт якого фіксується у спеціальному журналі.
Кожну лабораторну роботу слід готувати і виконувати в наступній
послідовності:
− вивчити відповідний теоретичний розділ за вказаною літературою та
методичними рекомендаціями;
− виконати індивідуальне домашнє завдання;
− уважно вивчити методику заданої лабораторної роботи, записати її в
лабораторному журналі, знайти відповіді на контрольні питання до теми;
− до початку експерименту студент повинен отримати у викладача допуск
до роботи, для цього необхідно обговорити з викладачем план проведення
експерименту; вигляд приладу, в якому він буде здійснюватися; властивості
речовин, які будуть використані та одержані в цій роботі; звернути увагу на
особливості заходів із техніки безпеки під час проведення конкретної роботи;
− після допуску студент отримує необхідні реактиви та посуд і виконує
лабораторну роботу;
− у лабораторному журналі під час виконання роботи необхідно
записувати всі відомості про використані та одержані речовини, а також усі
спостереження за роботою (наприклад, кількість вихідних речовин, навмисні,
але погоджені з викладачем, або випадкові відхилення від застосованої
методики, зміна кольору, зростання температури, вихід отриманих речовин,
тощо);
− після закінчення експерименту оформлюють звіт про роботу та здають
його викладачеві;
− звіт про роботу базується на використаній методиці та власних
спостереженнях, у звіті описують практичне виконання роботи.
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Звіт повинен містити:
−

назву

сполуки,

що

отримують

(тривіальну

та

за

сучасною

та

визначені

номенклатурою);
−

константи

речовин

(із

літературних

джерел

експериментально);
− рівняння реакцій;
− кількість взятих речовин;
− опис приладу, в якому проводився синтез (у тому числі і схематичний
рисунок приладу);
− точний опис практичного проведення експерименту;
− опис очищення продуктів синтезу;
− розрахунок виходу.
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ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ
ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
1) Перед початком роботи необхідно ознайомитися з загальними
правилами техніки безпеки, які необхідні під час виконання лабораторних робіт
у хімічній лабораторії, правилами поводження зі скляним посудом і хімічними
реактивами.
2) Під час роботи в лабораторії необхідно пам’ятати, що органічні
сполуки в тій чи іншій мірі отруйні і вибухонебезпечні. Тому необхідно бути
уважним, не допускати попадання їх на шкіру, не приймати їжі, коли виконуєте
роботу, не торкатися руками обличчя чи очей.
3) Категорично забороняється залишати діючі прибори чи установки без
нагляду.
4) Не допускається попадання концентрованих кислот і лугів на руки і в
очі. Працювати з цими реактивами необхідно в захисних окулярах.
5) Рідини, які легко можуть спалахнути (спирти, ефіри, вуглеводні, тощо)
нагрівають тільки на водяній або масляній бані, обов’язково використовуючи
зворотній холодильник.
6) Категорично забороняється виконувати роботу з діетиловим ефіром у
лабораторії, де горять газові пальники і ввімкнуті електричні нагрівачі.
7) Забороняється виливати в каналізацію отруйні відпрацьовані рідини, в
тому числі і відходи різних органічних розчинників навіть таких, які
змішуються з водою. Їх треба зливати в спеціальні пляшки.
8) Рідину в пробірці необхідно нагрівати повільно, направляючи отвір
пробірки в сторону від себе.
9) У випадку опіку, порізу чи отруєння негайно звертатися за допомогою
до викладача чи лаборанта.
10) Під час ідентифікації речовин категорично забороняється пробувати
їх на смак. Нюхати речовини можна тільки в тому випадку, якщо є повна
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упевненість, що вони не ядовиті, не роблячи при цьому глибокого вдоху, не
нахиляючись над посудиною, а направлячи до себе пари чи гази рухом руки.
11) Під час роботи з фенолом необхідно відбирати його з банки тільки
шпателем і обов’язково в резинових рукавицях і захисних окулярах.
Пам’ятайте, що у разі попаданні на шкіру фенол викликає сильні опіки.
12) Не допускайте попадання хромового ангідриду на руки. Кристалічний
хромовий ангідрид або його розчин в кислоті може викликати сильні опіки.
Уражену частину шкіри необхідно промити водою, а потім етиловим спиртом.
13) Не допускайте зіткнення хлористого метилу і хлороформу з
металічним натрієм, так як може виникнути вибух. Хлористий метилен і
хлороформ можуть викликати сонливість, а в більшій кількості призводить до
порушення нервової системи.
14) Після закінчення роботи необхідно прибрати своє робоче місце,
вимкнути газові пальники, старанно вимити хімічний посуд і здати його
лаборанту.
15) Використання прекурсорів здійснюється відповідно до чинного
законодавства.
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1. ЯКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ОКСОСПОЛУК
Дослід 1. Окислення альдегідів амоніачним розчином аргентуму
оксиду (реакція «срібного дзеркала»)
У чисто вимиту пробірку вміщують по одній краплі 1 %-ого розчину
аргентуму нітрату та 10 %-ого розчину натрію гідроксиду. Спостерігають
виділення бурого осаду аргентуму оксиду:
AgNO 3  NaOH  AgOH  NaNO 3
2AgOH  Ag 2 O  H2 O

Після цього до пробірки за умови постійного струшування додають по
краплях 2 %-ний водний розчин амоніаку до повного розчинення осаду
(необхідно уникати надлишку амоніаку, так як знижується чутливість реакції):
Ag 2 O  4NH3  H2 O  2Ag(NH3 ) 2 OH
реактив Толленса

Реактив

Толленса

2Ag(NH3 ) 2 OH

готують

безпосередньо

перед

проведенням досліду. Під час зберігання реактив Толленса розкладається з
утворенням чорного осаду – вибухонебезпечного арґентуму нітриду Ag3N.
До отриманого прозорого розчину реактиву Толленса додають дві краплі
оцтового альдегіду. Спостерігають виділення вільного срібла у вигляді
грудкуватого чорного (сірого) осаду або дзеркального нальоту на стінках
пробірки. Реакція використовується для якісного виявлення альдегідної групи:
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O

O
H3C

+ 2[Ag(NH 3)2]OH

C

H3C

+ 2Ag + 3NH 3 + H2O

C

OH

H
NH3

O
H3C

C
ONH 4

Дослід 2. Окислення альдегідів купруму (ІІ) гідроксидом у лужному
розчині
Реакція відома в біохімії та медицині як проба Троммера.
У дві пробірки вміщують по п’ять крапель 10 %-го розчину натрію
гідроксиду, води та по одній каплі 2 %-ого розчину купруму (ІІ) сульфату.
Спостерігають утворення синього осаду купруму (ІІ) гідроксиду:
2NaOH  CuSO 4  Cu(OH)2  Na 2 SO 4

Потім в одну з пробірок додають три краплі оцтового альдегіду, в іншу –
три краплі 40 %-ого розчину формальдегіду. Вміст пробірок перемішують
шляхом струшування та нагрівають до початку кипіння. Альдегіди легко
окислюються до карбонових кислот, відновлюючи сполуки двухвалентного
купруму до одновалентного купруму (або до металічної міді). Усі зазначені
сполуки погано розчинні в лугах і виділяються у вигляді забарвлених осадів:
O

O
H3C

+ 2Cu(OH)2

C

H3C

+ 2CuOH + H2O

C
OH

H

2CuOH  Cu 2 O  H2 O

У

пробірці

з

оцтовим

альдегідом

осад

блакитного

кольору

перетворюється в жовтий осад купруму (І) гідроксиду, а потім у червонокоричневий осад купруму (І) оксиду.
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Формальдегід в цих умовах не тільки окислюється, але й в присутності
каталізатора купруму (І) оксиду взаємодіє з гідроксидом натрію:

O
H

+ NaOH

C

Cu2O

O
H

+ H2

C
ONa

H

Водень, що утворюється при цьому відновлює сполуки купруму до
вільного металу. При цьому спостерігають утворення червоно-коричневого
осаду або мідного нальоту на стінках пробірки («мідне дзеркало»).
Дослід 3. Взаємодія альдегідів із мідно-виннокислим комплексом
(реактив Фелінга)
У дві пробірки вміщують по 2 мл реактиву Фелінга, отриманого шляхом
змішування рівних об’ємів водного розчину купруму (ІІ) сульфату (розчин А)
та лужного розчину сегнетової солі – калієво-натрієвої солі винної кислоти
(розчин Б).
Під час змішування розчинів виділяється осад купруму (ІІ) гідроксиду,
який утворює з сегнетовою сіллю водорозчинний комплекс синього кольору:
CuSO 4  2NaOH  Cu(OH)2  Na 2 SO 4
COOK
HC
HC

NaOOC

COO

OH

(CuOH)2

HC OH

OH

-KOH
-NaOH

HC OH

COONa

COOK

HO CH
Сu

HO CH
OOC

Потім в одну пробірку додають три краплі формаліну (40 %-ний водний
розчин формальдегіду), в другу – дві краплі бензальдегіду. Вміст пробірок
нагрівають у полум’ї пальника до початку кипіння. У пробірці з формаліном
спостерігають поступове знебарвлення розчину та виділення червонокоричневого осаду купруму (І) оксиду або металічної міді у вигляді тонкої
плівки червоного кольору – «мідного дзеркала»:
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NaOOC

COO
2

O

HO CH

HC OH

Cu

HO CH

HC OH

+ H

3NaOH; 2KOH

С
H

OOC

COOK

COOK
O
С

H

+ 2CuOH + 2H2O + 4
ONa

HC

OH

HC

OH

COONa

2CuOH  Cu 2 O  H2 O

У пробірці з бензальдегідом помітних змін не спостерігається, тому що
ароматичні альдегіди не взаємодіють з реактивом Фелінга.
Дослід 4. Взаємодія карбонільних сполук з гідросульфітом натрію
А. У суху пробірку вміщують три краплі бензальдегіду та в чотири рази
більше насиченого водного розчину натрію гідросульфіту. Суміш енергійно
струшують і спостерігають виділення безбарвного кристалічного осаду
гідросульфітного похідного бензальдегіду:
O

OH

+ NaHSO 3

C

SO3Na

C

H

H

Б. На предметне скло наносять одну краплю насиченого розчину натрію
гідросульфіту і скляною паличкою змішують з однією краплею ацетону.
Миттєво

утворюється

безбарвний

кристалічний

осад

похідного ацетону:

H3C

H3C
C

O

+ NaHSO 3

H3C

C
H3C
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OH

SO3Na

гідросульфітного

Утворення гідросульфітних похідних є загальною реакцією на альдегіди,
більшість метилкетонів, нижчих циклічних кетонів та інших сполук, що містять
карбонільну групу.
Дослід 5. Отримання ацетоноксиму
У пробірку вміщують рівні кількості (на кінчику шпателя) гідроксиламіну
гідрохлориду та натрію карбонату. Суміш розчиняють у п’ятнадцяти краплях
води та спостерігають бурхливе виділення газу – карбону (VI) оксиду:
NH2  OH  HCl  Na 2 CO 3  NH2  OH  2NaCl  CO 2  H2 O

До охолодженого (за допомогою льоду!!!) розчину при струшуванні
додають п’ятнадцять крапель ацетону. Суміш розігрівається та відбувається
утворення білого кристалічного осаду – ацетоноксиму. У разі подальшого
охолодження реакційної суміші кількість осаду збільшується, тому що
знижується розчинність ацетоноксиму:
H3C

H3C
C

C

O + H2N OH

N

OH + H2O

H3C

H3C

Утворення оксимів є загальною реакцією на карбонільні сполуки та
використовується для їх ідентифікації.
Дослід 6. Утворення фенілгідразонів
Увага! Дослід проводять у витяжній шафі!
У дві пробірки на кінчику шпателя вміщують фенілгідразину гідрохлорид
і приблизно у півтори рази більшу кількість натрію ацетату. Суміш розчиняють
у 3 мл води. Потім до однієї пробірки додають дві краплі ацетону, а до іншої –
дві краплі бензальдегіду.
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При струшуванні спостерігають утворення фінілгідразонів – кристали
жовтого кольору (іноді утворюється масло, що твердіє при охолодженні):

+

NH NH2 HCl

+ CH3COONa

NH NH2

+ CH3COOH + NaCl

фенілгідразин

фенілгідразину гідрохлорид

H3C

H3C
O + H2N

C

C

NH

N

+ H2O

NH

H3C

H3C

фенілгідразон ацетону

Фенілгідразони добре кристалізуються і мають чіткі температури
плавлення, що дозволяє використовувати їх для ідентифікації альдегідів і
кетонів.
Дослід 7. Утворення семікарбазону бензальдегіду
У пробірку вміщують п’ять крапель бензальдегіду, 2 мл 15 %-ого розчину
семікарбазиду гідрохлориду і 2 мл 20 %-ого розчину ацетату натрію.
Вміст пробірки струшують та спостерігають утворення білого сирнистого
осаду семікарбазону бензальдегіду:

-

+

Cl H3N

C

NH

NH2

+ CH3COONa

O

H2N NH

C

NH2 + CH3COOH+ NaCl

O

семікарбазид

семікарбазиду гідрохлорид
O

+ H2N NH C NH2

C
H

CH N NH

O

C

NH2 + H2O

O

семікарбазон

Утворення семікарбазонів є загальною реакцією для альдегідів та кетонів
і використовується для їх ідентифікації.
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Дослід 8. Йодоформна проба
У пробірку вміщують одну краплю розчину йоду в калію йодиді та
додають по краплях 10 %-ний розчин натрію гідроксиду до знебарвлення
розчину. Після додавання в пробірку однієї краплі ацетону спостерігають
утворення жовтуватого осаду йодоформу та відчувають характерний запах:
H3C

С

СH 3 + 3J 2 + 3NaOH

H3C

O

С

СJ 3 + NaJ + 3H 2O

O

1,1,1-трийодацетон

H3C

С

СJ 3 + NaOH

CH 3COONa + CHJ

3

йодоформ

O

Йодоформна проба позитивна для оцтового альдегіду і метилкетонів.
Цю реакцію називають пробою Лібена і використовують для відкриття
ацетону в сечі.
Дослід 9. Реакція окислення-відновлення бензальдегіду (реакція
Канніццаро)
У пробірку вміщують п’ять крапель 10 %-ого спиртового розчину калію
гідроксиду і додають дві краплі бензальдегіду. Суміш розігрівається і швидко
твердне внаслідок утворення в спиртовому розчині калію бензоату:

O
2

O
KOH

+

C

C

CH2 OH

OK

H

Дослід 10. Окислення бензальдегіду киснем повітря
На предметне скло наносять одну краплю бензальдегіду. Приблизно через
одну годину по краях краплі з’являються кристали бензойної кислоти:
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O

O
C

O
O2

O

C
H

C

C

2

OH

O O

H

H

Ароматичні альдегіди під час зберігання мимовільно окислюються до
кислот.

Процес

окислення

перебігає

за

радикальним

механізмом

і

прискорюється на світлі.
Дослід 11. Утворення параформу і його властивості
Пробірку з 1 мл 40 %-ого водного розчину формальдегіду охолоджують
льодом до 5 ºС. Спостерігають утворення білого осаду – параформу:
O
nH

C

H 2O

разі

обережного

OH

параформ

H

У

H (CH2O)n

нагрівання

пробірки

осад

розчиняється

(деполімеризація параформу):

H (CH2O)n

OH

nСH2O

+ H2O

параформ

Газоподібний мономер формальдегіду має різкий запах. Він знову
полімеризується, утворюючи наліт на холодних стінках пробірки.
Дослід 12. Кольорова реакція на кетони з натрію нітропруссидом
У пробірку вміщують три краплі ацетону, одну краплю 5 %-ого розчину
натрію нітропруссиду Na 2 Fe(CN)5 NO та одну краплю 10 %-ого розчину натрію
гідроксиду. Розчин забарвлюється в темно-червоний колір. У разі подальшого
додавання однієї краплі оцтової кислоти з’являється кармінно-червоне
забарвлення розчину.
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Цю кольорову реакцію називають пробою Легаля і використовують у
клінічній практиці для визначення ацетону в сечі (діабет).
Контрольні питання:
1) З допомогою яких реакцій можна відрізнити альдегіди від кетонів?
Напишіть відповідні схеми реакцій.
2) Чому реактив Толленса готують безпосередньо перед проведенням
реакції «срібного дзеркала»?
3) Поясніть, чому в реакції «срібного дзеркала» вільне срібло не завжди
виділяється у вигляді тонкого нальоту на стінках пробірки.
4) Чи буде заважати проведенню реакції з реактивом Толленса наявність
у молекулі активного атому галогену?
5) В якій послідовності змінюється ступінь окислення купруму у разі
проведення проби Троммера? Чи можна за допомогою цієї реакції відкрити
ацетон?
6) Які хімічні реакції лежать в основі одержання реактиву Фелінга? Чи
можна за допомогою цього реактиву відрізнити пропаналь і п-толуїловий
альдегід? Напишіть відповідні рівняння реакцій.
7) Поясніть чому діетилкетон на відміну від диметилкетону не утворює
гідросульфітні похідні.
8) Які похідні оксосполук використовують для ідентифікації альдегідів і
кетонів? Напишіть відповідні схеми реакції.
9) Напишіть схеми і наведіть механізми одержання фенілгідразону,
оксиму і семікарбазону етаналю. Чи можливе утворення вищезгаданих
похідних ацетону? Чи дозволять ці похідні ідентифікувати альдегіди і кетони?
10) Які гідрокси- і оксопохідні вуглеводнів можна відкрити за допомогою
йодоформної проби? Напишіть схему йодоформної проби на прикладі
бутанону.
11) В яких умовах здійснюється реакція Канніццаро? Які альдегіди
вступають в цю реакцію?
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12) Чому ароматичні альдегіди на відміну від аліфатичних легко
окислюються на повітрі? Напишіть відповідні схеми реакцій.
13) На чому ґрунтується дезінфікуюча дія формаліну?
14) Що називають параформом і в яких умовах він утворюється?
15) Яка кольорова реакція дозволяє визначити кетони?
2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ КАРБОНІЛЬНИХ СПОЛУК ЗА
ТЕМПЕРАТУРАМИ ПЛАВЛЕННЯ ЇХ ПОХІДНИХ
Одержати від лаборанта пробу невідомої карбонільної сполуки, необхідні
реактиви, а також прилади для визначення температури плавлення і
фільтрування, пробірки.
Описати

зовнішній

вигляд

речовини

і

визначити

температуру кипіння за методом Сиволобова (рис.1), а також
належність невідомої речовини до класу оксосполук, тобто
виявити в ній карбонільну групу і належність до кетонів чи
альдегідів, виконуючи досліди, які надані нижче.
Рисунок 1

2.1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗА ТЕМПЕРАТУРАМИ ПЛАВЛЕННЯ
2,4 – ДИНІТРОФЕНІЛГІДРАЗОНІВ
Мета роботи: провести попередні випробування невідомої карбонільної
сполуки і ідентифікувати її: одержати похідне – 2,4 - динітрофенілгідразон,
очистити його, визначити температуру плавлення та на її основі з таблиці 1
вибрати відповідний альдегід чи кетон.
Схема реакції:
R  COH  H2N  NH  C6H3 (NO2 )2  R  CH  N  NH  C6H3 (NO2 )2
R  CO  R  H2N  NH  C 6H3 (NO2 )2  RRC  N  NH  C 6H3 (NO2 )2
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Реактиви: 2,4-динітрофенілгідразин, етиловий спирт, фосфорна кислота.
Обладнання: пробірка, скляна трубка, баня водяна, прилад для
фільтрування, сушильна шафа, прилад для визначення температури плавлення.
Методика роботи. До 2 мл 10-20 %-ого розчину оксосполуки в
етиловому спирті додають 4 мл розчину 2,4 - динітрофенілгідразину. Суміш
залишають за кімнатної температури протягом (10-15) хв. У деяких випадках
суміш необхідно прокип’ятити декілька хвилин на водяній бані (у цьому
випадку пробірку з сумішшю закривають пробкою з трубкою, яка замінить
зворотний

холодильник).

Кристали,

які

випадають,

відфільтровують,

промивають на фільтрі невеликою кількістю холодного етилового спирту,
сушать і перекристалізовують.
Перекристалізацію

одержаного

гідразону

виконують

за

такою

методикою: у пробірку, що обладнана трубкою, яка служить зворотним
холодильником, вміщують 1 г гідразону, 5 мл 95 % - ого етилового спирту та
нагрівають

на

водяній

бані

до

повного

розчинення

осаду.

Якщо

динітрофенілгідразон не розчиняється в цій кількості етилового спирту, то до
гарячої суміші додають спирт доти, поки осад повністю не розчиниться. Потім
додають по краплям воду до появи стабільної муті. Суміш охолоджують, а
кристали, які випадають, виділяють фільтруванням, сушать та визначають
температуру плавлення капілярним методом.
Співставляють

температурb

плавлення

кристалів

із

температурами

плавлення 2,4 - динітрофенілгідразонів (ДНФГ) оксосполук, що вказані в
табл. 2.1.
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Таблиця 2.1  Фізичні константи оксосполук та їх похідних
Сполука
Етаналь
Бензальдегід
2-Фуран-карбальдегід
Бутен-2-аль
3-Феніл-пропен-2-аль
Метаналь
Пропанон
Ацетофенон
Бензофенон
Цикло-гексанон
Бутанон
Пентанон-3

Температура плавлення, °С
ДНФГ
Оксим
168
47
237
35
229
189
119
255
169
126
60
249
59
238
144
162
90
111
156
-

Температура
кипіння, °С
21
179
162
102
252
-21
56
202
306
156
60
102

У табл. 2.1 наведено константи сполук, які належать до теми
«Оксосполуки: синтез, реакційна здатність та ідентифікація»: температури
кипіння карбонільних сполук і температури плавлення їх похідних, які
використовувались під час ідентифікації.
Контрольні питання:
1) Дайте визначення поняттю температура плавлення речовини. Які
особливості будови молекул визначають величину температури плавлення?
2)

Напишіть

схеми

реакцій

взаємодії

етаналю,

пропанону,

циклогексанону, бензальдегіду і бензофенону з 2,4 - динітрофенілгідразином.
Які умови успішного проведення цієї реакції?
3) Чому під час синтезу 2,4 - динітрофенілгідразонів необхідно додавати
кислоту?
4) Що таке кристалізація і перекристалізація? З якою метою виконують
перекристалізацію? Опишіть методику проведення перекристалізації на
прикладі гідразонів.
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2.2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЮ ПЛАВЛЕННЯ ОКСИМІВ
Мета роботи: ідентифікувати оксосполуку за температурою плавлення
синтезованого і очищеного її похідного – оксиму.
Схема реакції:
R  COH  H2N  OH  HCl  R  CH  N  OH  HCl  H2 O

RR CO  H2N  OH  HCl  RR C  N  OH  HCl  H2 O

Реактиви: гідроксиламіну гідрохлорид, натрію гідроксид 10 %-ний
водний розчин, етиловий спирт.
Обладнання: пробірка, скляна трубка, баня водяна, прилад для
фільтрування, сушильна шафа, прилад для визначення температури плавлення.
Методика роботи. Розчиняють 0,5 г гідроксиламіну гідрохлориду в 3 мл
води, додають до розчину 2 мл 10% - го розчину натрію гідроксиду і 0,2 г
альдегіду або кетону. Якщо карбонільна сполука не розчиняється у воді, то до
суміші додають таку кількість етанолу, щоб розчин став прозорим.
Суміш нагрівають протягом 10 хвилин на киплячій водяній бані і потім
охолоджують льодом.
Для прискорення кристалізації стінки пробірки потирають скляною
паличкою. Часом виділенню оксиму сприяє додавання декількох мілілітрів
дистильованої води. Осад відфільтровують, промивають водним розчином
етанолу (1:1) та перекристалізовують із води або з суміші води та етанолу (1:1).
Потім

продукт

висушують,

визначають

його

температуру

плавлення

капілярним методом та порівнюють її з даними, наведеними в табл. 2.1.
Контрольні питання:
1)

Напишіть

схеми

реакції

взаємодії

карбонільних

сполук

із

N-нуклеофілами на прикладі, пропаналю і бутанону.
2) Чому для ідентифікації альдегідів і кетонів застосовують, як правило,
їх похідні – фенілгідразони, оксими, семикарбазони.
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3) Як взаємодіють оксосполуки з первинним і вторинними амінами?
4) Як можна здійснити кількісне визначення реакційноздатних альдегідів
і кетонів?
5) Опишіть методику роботи по ідентифікації карбонільних сполук за їх
похідними  оксимами. Яка роль гідроксиду натрію під час проведення цього
синтезу?
6) Напишіть схеми реакцій. які характеризують хімічні властивості
ідентифікованої вами карбонільної сполуки.
3. СИНТЕЗ АЛЬДЕГІДІВ І КЕТОНІВ ІЗ ОРГАНІЧНИХ
СПОЛУК ІНШИХ КЛАСІВ
3.1. СИНТЕЗ АЦЕТОНУ
Мета роботи: одержати ацетон окисленням ізопропілового спирту
хромовою кислотою.
Схема реакції:

H3C СH СH3
OH

Реактиви:

пропанол-2,

[O]

H3C С СH 3
O

натрію

+ H2O

дихромат,

кислота

сульфатна

концентрована, кальцію хлорид.
Обладнання: колба двогорла місткістю 200 мл, зворотний холодильник,
стакан, крапельна воронка, колба Вюрца, прямий холодильник, термометр, баня
водяна.
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Методика роботи. У двогорлу колбу місткістю 220 мл,
оснащену

зворотним

холодильником,

додають

20

мл

пропанолу-2. У стакані розчиняють 22,8 г натрію дихромату в
60 мл води та до розчину обережно додають 20 мл
концентрованої сульфатної кислоти. Отриману хромову суміш
переносять до крапельної воронки і порціями по (1-2) мл
додають у колбу з пропанолом-2 (рис. 2).
Рисунок 2

Реакційна суміш сильно розігрівається, тому наступні порції окислювача
додають поступово за умови струшування колби і після її охолодження.
Коли вся хромова суміш буде добавлена,
колбу нагрівають на водяній бані протягом
10 хвилин і охолоджують до кімнатної
температури.

Потім

реакційну

суміш

переносять до колби Вюрца з прямим
холодильником і відганяють ацетон на
водяній бані (рис. 3). В приймач збирають
фракцію, яка відганяється за температури
55-58 °С.

Рисунок 3

Отриманий ацетон висушують кальцію хлоридом та знову переганяють.
Ацетон – безбарвна рідина з характерним запахом, температура кипіння
56 °С, d 420 0,7920, nD20 1,3588.
Контрольні питання:
1) Якими іншими методами, крім вищенаведеного можна одержати
ацетон у лабораторних умовах? Назвіть найважливіші промислові методи
добування кетонів і, зокрема, ацетону.
2) Чому карбонільні сполуки мають більш низькі температури кипіння,
ніж відповідні алканоли?
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3) Які інші окислювачі використовуються для добування альдегідів і
кетонів з алканолів?
4) Охарактеризуйте окислення алканолів до карбонільних сполук як
гомолітичний процес. Які проміжні продукти можуть утворитися внаслідок
окислення алканолів перманганатом або хроматом у кислому середовищі?
5) Які правила техніки безпеки необхідно виконувати під час роботи з
ацетоном?
6) Де використовують ацетон?
7) Що таке температура кипіння речовини? Опишіть методику
визначення температури кипіння методом Сиволобова.
8) Як готують хромову суміш? Вимоги техніки безпеки під час роботи з
нею.
9) Напишіть схему реакції і методику синтезу ацетону.
10) Чому реакцію добування ацетону необхідно вести повільно?
3.2. СИНТЕЗ 3-МЕТИЛБУТАНАЛЮ (ІЗОВАЛЕРІАНОВИЙ АЛЬДЕГІД)
Мета роботи: одержати 3-метилбутаналь окисленням 3-метилбутанолу-1
біхроматом калію.
Схема реакції:

H3C

СH

СH2

СH2

OH

[O]

CH3

CH3

Реактиви:

3-метилбутанол-1,

H3C СH СH 2

калію

біхромат,

С

O
H

сульфатна

кислота

концентрована, натрію карбонат, натрію гідросульфіт, кальцію хлорид.
Обладнання: колба Вюрца місткістю 0,5 л, водяний холодильник,
крапельна воронка, баня водяна, ділильна воронка, воронка Бюхнера, колба
Бунзена, ексикатор.
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Методика роботи. У колбу Вюрца,
з’єднану з прямим холодильником вміщують
суміш 16,5 г калію біхромату, 160 мл води і 19
мл концентрованої сульфатної кислоти. Суміш
нагрівають до температури 90 °С і по краплях
за допомогою крапельної воронки приливають
13,2 г 3-метилбутанолу-1, весь час злегка
похитуючи колбу, перемішують суміш (рис. 4).

Рисунок 4

Так як окислення спирту проходить із великим виділенням тепла, то
реакцію необхідно вести повільно, обережно, щоб запобігти бурному скипанню
і викиду суміші з колби.
Після того, як додають увесь спирт, колбу нагрівають ще протягом
(15-20) хвилин на киплячій водяній бані, при цьому альдегід частково
відганяється. Потім баню знімають, витирають колбу, підставляють азбестову
сітку та пальник і відганяють альдегід.
Дистилят, який складається з двох шарів, обробляють
розчином натрію карбонату до появи лужної реакції (по лакмусу);
верхній шар, який містить альдегід і спирт, що непрореагував,
відділяють за допомогою ділильної воронки (рис. 5) і збовтують
із рівним об’ємом насиченого розчину натрію гідросульфіту.
Рисунок 5

Випадають

безбарвні

кристали

гідросульфітного

похідного, які відділяють за допомогою воронки Бюхнера
(рис. 6), промивають їх на фільтрі ефіром, віджимають між
листками фільтрувального паперу і сушать в ексикаторі над
безводним кальцію хлоридом. Вихід становить 15 г.
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Рисунок 6

Для виділення альдегіду у
вільному
похідне
карбонату

стані

гідросульфітне

розкладають
натрію.

розчином
Альдегід

відділяють за допомогою ділильної
воронки, сушать його невеликою
кількістю

хлориду

кальцію

і

переганяють (рис. 7), збираючи
фракцію,

яка

википає

Рисунок 7

за

температури 92 °С (d = 0,8031).
3-Метилбутаналь може бути ідентифікований шляхом переведення його в
п-нітрофенілгідразон, який плавиться за температури 109 °С.
Контрольні питання:
1) Як захистити утворений альдегід від подальшого окислення в
карбонову кислоту?
2) Які ще методи можна використати для добування 3-метилбутаналю?
3) Яким методом можна виділити 3-метилбутаналь із суміші його з 3метилбутанолом-1?
4) Як із гідросульфітного похідного альдегіду можна виділити альдегід?
5) Напишіть схеми реакції і опишіть методику синтезу 3-метилбутаналю.
6) Напишіть схеми реакцій, які характеризують хімічні властивості 3метилбутаналю.
7) За допомогою яких якісних реакцій можна довести, що добутий в
результаті цього синтезу продукт є альдегідом і як його можна ідентифікувати?
8) Які особливості нагріву реакційної суміші під час проведення синтезу
3-метилбутаналю?
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3.3. СИНТЕЗ О-ГІДРОКСИБЕНЗАЛЬДЕГІДУ
(САЛІЦИЛОВИЙ АЛЬДЕГІД)
Мета роботи: одержати о-гідроксибензальдегід формілюванням фенолу.
Схема реакції:
O
C

H

+ CHCl 3 + 3NaOH
O Na

O Na

O
HCl
-NaCl

C

H

OH

При цьому разом із саліциловим альдегідом утворюється невелика
кількість ізомерного п-гідроксибензальдегіду. Саліциловий альдегід відділяють
від п-гідроксибензальдегіду перегонкою з водяною парою.
Реактиви: фенол, хлороформ, натрію гідроксид, соляна кислота, натрію
гідросульфіт, етиловий спирт, діетиловий ефір, сульфатна кислота, натрію
сульфат.
Обладнання: круглодонна колба, водяний холодильник, термометр,
прилад для перегонки з водяною парою, ділильна воронка.
Методика роботи. У двогорлій круглодонній колбі
місткістю

0,5

л,

що

обладнана холодильником

і

термометром (рис. 8), у 50 мл води розчиняють 30 г
натрію гідроксиду і до ще теплого розчину додають
14,1 г фенолу. Суміш нагрівають на водяній бані до
температури 55-60 ºС і через холодильник поступово за
умови

збовтування

додають

16

мл

хлороформу,

спостерігаючи, щоб температура не піднімалась вище ніж
70 ºС. Якщо необхідно, колбу охолоджують холодною
водою. Після того, як додали увесь хлороформ, суміш
нагрівають протягом однієї години до кипіння на водяній
бані.
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Рисунок 8

У кінці реакції червона рідина стає помаранчевою. Замінюють зворотний
холодильник прямим, відганяють хлороформ, що не прореагував, із водяною
парою (рис. 9).

Рисунок 9

Рідину, яка залишилася в колбі під час охолодження, обережно
підкисляють соляною кислотою до сильнокислої реакції (кислоту беруть із
деяким надлишком у порівнянні з тим, що необхідно для нейтралізації
введеного в реакцію гідроксиду натрію).
о-Гідроксибензальдегід разом із фенолом, який не вступив у реакцію,
відганяють із водяною парою. Одержаний дистилят два рази екстрагують
ефіром.
Ефір без висушування відганяють на водяній бані, а залишок збовтують із
подвійним об’ємом 40 %-ого розчину натрію гідросульфіту. Гідросульфітне
похідне, що випадає у вигляді осаду, промивають на фільтрі ефіром, а потім
невеликою кількістю спирту для того, щоб видалити фенол.
Очищене таким способом гідросульфітне похідне розкладають під час
нагріваннz на водяній бані розбавленою сульфатною кислотою (розклад ведуть
у колбі з довгим повітряним холодильником). Потім розчин охолоджують,
екстрагують ефіром, ефірні витяжки сушать безводним натрію сульфатом. Ефір
відганяють на водяній бані, а альдегід переганяють із колби Вюрца з
повітряним холодильником.
Вихід становить 6-10 г, температура кипіння саліцилового альдегіду
196 ºС.
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Аналогічно можна одержати і інші ароматичні гіроксиальдегіди.
Наприклад,

для

того,

щоб

одержати

2-гідрокси-1-нафтальдегід

розчиняють 30 г натрію гідроксиду в суміші 60 мл води і 45 мл спирту, до
лужного розчину додають 14,4 г β-нафтолу і по краплям приливають 10 мл
хлороформу. Спочатку суміш нагрівають, початок реакції - це поява синього
забарвлення розчину. Далі синтез проходить без нагрівання за рахунок тепла,
яке виділяється в процесі реакції. Реакцію закінчують короткочасним
нагріванням суміші на водяній бані. Ознакою кінця реакції є перехід
блакитного забарвлення розчину в світло-червоне. Відганяють спирт і
підкислюють залишок соляною кислотою. Екстрагують гідроксиальдегід
ефіром. Ефірні витяжки сушать безводним натрію сульфатом, відганяють ефір
на водяній бані, яка нагріта раніше, а залишок переганяють у вакуумі за
температури 192 ºС під тиском 22 мм рт.ст. Вихід становить 10-12 г.
Контрольні питання:
1)

Запишіть

схеми

реакції

і

опишіть

методику

синтезу

о-гідроксибензальдегіду.
2) Що таке реакція формілювання? Які ви знаєте формілюючі реагенти?
3) Опишіть механізм реакції формілювання фенолу по Реймеру-Тіману.
4) Чи можуть у цій реакції утворитися інші ізомери? Якщо можуть то які?
5) Як можна експериментальним шляхом розділити ізомерні о- і пгідроксибензальдегіди?
6) Чому температуру реакційної суміші до того, як закінчать прикапувати
хлороформ, витримують 70 ºС?
7) Як вилучають із реакційної суміші фенол, що не прореагував? Яких мір
обережності необхідно дотримуватися при роботі з фенолом?
8) Чому переганяють саліциловий альдегід, користуючись повітряним
холодильником, а не водяним?
9) Опишіть хімічні властивості саліцилового альдегіду.
10) Де використовують саліциловий альдегід?
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3.4. СИНТЕЗ 1,4-БЕНЗОХІНОНУ (П-БЕНЗОХІНОН)
Мета роботи: одержати 1,4-бензохінон із гідрохінону, розрахувати вихід
продукту реакції.
Схема реакції:
O

OH
KBrO3

O

OH

Реактиви: гідрохінон, калію бромат, сульфатна кислота, 5%-ий розчин
Обладнання: колба круглодонна місткістю 200 мл, магнітна мішалка,
термометр, лід, прилад для фільтрування.
Методика роботи. До колби місткістю 200 мл наливають 100 мл води,
суспендують в ній за допомогою магнітної мішалки 10 г гідрохінону і потім
розчиняють 5,5 г калію бромату (KBrO3). За перемішування невеликими
порціями додають 5 мл 5%-ого розчину сульфатної кислоти. Після цього,
помістивши до колби термометр, повільно нагрівають її вміст до 45 °С.
Починається реакція, що супроводжується підвищенням температури до 75 °С.
Після

закінчення

реакції

(суміш

ярко-жовтого

кольору)

вміст

колби

охолоджують до 0 °С в бані з льодом, осад відфільтровують та промивають
невеликою кількістю льодяної води. Отриманий продукт сушать за кімнатної
температури на повітрі.
Вихід становит 8,8 г (приблизно 90 % від теоретичного), температура
плавлення 116-117 °С.
Контрольні питання:
1) Які органічні сполуки відносять до хінонів?
2) Які способи одержання хінонів ви знаєте?
3) Які хімічні властивості мають хінони?
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4) Яка структура хінгідронного комплексу?
5) Напишіть реакції окисно-відновної рівноваги в системі хінондигідроксибензол.
6) Наведіть приклади поширення хінонів у природі.
4. РЕАКЦІЇ АЛЬДЕГІДІВ І КЕТОНІВ ПО КАРБОНІЛЬНІЙ ГРУПІ
4.1. СИНТЕЗ КОРИЧНОЇ КИСЛОТИ
Згідно з синтезом Перкіна альдегіди взаємодіють із ангідридами
аліфатичних монокарбонових кислот у присутності натрію чи калію ацетату з
утворенням α, β-ненасичених карбонових кислот. Ця реакція найбільш успішно
проходить із аренкарбальдегідами.
Мета роботи: одержати коричну кислоту, розрахувати вихід продукту
реакції.
Схема реакції:

O

H3C

C
H

+

O
C
O
C

H3C

CH

CH C

CH3COONa
-H2O
O

O
H3C

C

O

O

H2O

CH

CH

C
OH

-CH3COOH
O

Реактиви: бензальдегід, оцтовий ангідрид, натрію ацетат безводний,
натрію гідросульфіт, активоване вугілля, соляна кислота.
Обладнання: круглодонна колба, водяний холодильник, хлоркальцієва
трубка, прилад для перегонки з водяною парою, воронка для гарячого
фільтрування, воронка Бюхнера.
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Методика роботи. У суху круглодонну колбу
місткістю 150 мл вміщують 21 г перегнаного
бензальдегіду, 30 г перегнаного оцтового ангідриду і
10 г безводного порошкоподібного натрію ацетату.
Колбу

з’єднують

зі

зворотним

холодильником

обладнаним хлоркалцієвою трубкою (рис. 10), і
нагрівають суміш протягом (3-4) годин на масляній
або пісочній бані за температури 180 °С, час від часу
збовтуючи колбу.

Рисунок 10

Суміш, охолоджену до температури 80 - 100 °С, виливають до
круглодонної колби місткістю 0,5 л, до якої було попередньо вміщено 100 мл
води. Осад, який залишається в реакційній колбі ретельно промивають
невеликими порціями гарячої води. З розбавленої водою маси відганяють з
водяною парою непрореагований бензальдегід (проба з натрію гідросульфітом).
Залишок у колбі охолоджують, розбавляють водою, щоб кристали коричної
кислоти перейшли в розчин, а в твердому осаді залишились тільки продукти
осмолення.
До розчину додають (0,5-1) г активованого
вугілля, кип’ятять декілька хвилин і фільтрують за
допомогою воронки для гарячого фільтрування
Рисунок 11

(рис. 11).

Для повного осадження коричної кислоти фільтрат підкислюють соляною
кислотою. Осад у вигляді безбарвних пластинок фільтрують на воронці
Бюхнера і перекристалізовують із води.
Вихід становить 15-10 г (35-45 % від теоретичного). Температура
плавлення 133 °С.

31

Контрольні питання:
1) Яке препаративне значення мають реакції конденсації? Проілюструйте
їх застосування.
2) Опишіть механізм реакції Перкіна. Яка сполука виступає в ролі
СН-кислотної компоненти?
3) Як можна виявити непрореагований бензальдегід у реакційній суміші і
як його можна відділити від основного продукту реакції?
4) Чому під час проведення реакції Перкіна реакційну суміш необхідно
берегти від доступу вологи?
5) Чому нагрів реакційної суміші необхідно вести на масляній чи піщаній
бані?
6) Яка роль безводного ацетату натрію в процесі синтезу коричної
кислоти?
7) Для чого водний розчин коричної кислоти кип’ятять із активованим
вугіллям?
8) Чому непрореагований бензальдегід краще відганяти з водяною
парою?
4.2. СИНТЕЗ МЕТИЛАЛЮ
Мета роботи: одержати метилаль (ацеталь) під час взаємодії формаліну з
метиловим спиртом в присутності кислого каталізатору, розрахувати вихід
продукту реакції.
Схема реакції:
H
C

O + 2CH 3OH

H+

CH3

+ 2H2O

C
H

H

O

H

O

CH3

Реактиви: метанол, формалін, 35-40 %-ний розчин, кальцію хлорид
безводний, соляна кислота концентрована.
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Обладнання: круглодонна колба, водяний холодильник, крапельна
воронка, ділильна воронка, дефлегматор.
Методика роботи. У круглодонну колбу місткістю
100 мл, оснащену зворотним холодильником (рис. 12),
вміщують 24 г метанолу, 16 г безводного кальцію
хлориду. До суміші додають 0,5 г концентрованої соляної
кислоти, а потім під час охолодження за допомогою
крапельної воронки повільно приливають 16 г 35-40 %ого формаліну. Реакція сильно екзотермічна, тому весь
формалін приливають протягом (10-15) хвилин.

Рисунок 12

Потім суміш нагрівають до тих пір, поки рідина не почне бурно кипіти.
Метилаль утворює верхній шар, який після відстоювання (протягом однієї
години) відділяють за допомогою ділильної воронки і переганяють на приладі з
дефлегматором (рис. 7), збираючи фракцію в інтервалі температур 42-46 °С.
4.3. СИНТЕЗ 2-ФЕНІЛ-1,3-ДІОКСОЛАНУ
(ЕТИЛЕНАЦЕТАЛЬ БЕНЗАЛЬДЕГІДУ)
Мета роботи: одержати 2-феніл-1,3-діоксолан з бензальдегіду та
етиленгліколю, розрахувати вихід продукту реакції.
Схема реакції:
O

O
ТСК

C
H

+

HO

OH

толуол, 

O

+ H2O

Реактиви: етиленгліколь, бензальдегід, п-толуолсульфокислота (ТСК),
толуол, ефір, натрію карбонат (10 % - ний водний розчин), магнію (або натрію)
сульфат.
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Обладнання: круглодонна колба місткістю 100 мл, дефлегматор,
термометр, холодильник, алонж, приймач, колбонагрівач.
Методика роботи. У круглодонну колбу місткістю 100 мл, оснащену
дефлегматором, з’єднаним із термометром, холодильником із алонжем та
приймачем (рис. 7), вміщують 7,5 г етиленгліколю, 10,6 г бензальдегіду, 0,2 г
п-толуолсульфокислоти та 30 мл толуолу. Реакційну суміш нагрівають за
допомогою колбонагрівача (при цьому відганяється азеотроп води і толуолу) до
тих пір, поки температура парів не досягне 110 °С.
Для

видалення

води

з

реакційної

суміші

можна

використовувати насадку Діна і Старка (рис. 13). Залишок
охолоджують, розчиняють в 100 мл ефіру. Отриманий розчин
промивають 10 %-ним розчином натрію карбонату до
нейтральної реакції, а потім водою. Органічний шар сушать
магнію або натрію сульфатом. Ефір відганяють на роторному

Рисунок 13

випарнику, залишок переганяють в вакуумі.
Вихід становить 11 г (73 % від теоретичного), температура кипіння
111-113 °С / 15 мм рт.ст.; n = 1.5267.
Контрольні питання:
1) Які методи синтезу ацеталей, крім наведеного вам відомі?
2) Які каталізатори використовують для синтезу ацеталей? Який механізм
дії каталізаторів?
3) Як ведуть себе ацеталі в лужному і кислому середовищах?
4) Де використовують ацеталі в промисловості?
5) Як можна одержати кеталь із ацетону?
6) Для чого в синтезі метилалю використовують безводний кальцію хлорид?
7) Опишіть методику синтезу метилалю.
8) Чому небезпечно, коли реакційна суміш скипає під час взаємодії
формальдегіду з метанолом і що необхідно зробити, якщо скипання все-таки
відбудеться?
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9) Чому метилаль переганяють на приладі з дефлегматором? Що таке
фракційна перегонка?
10) Опишіть механізм утворення ацеталей із карбонільних сполук і
одноатомних спиртів у присутності безводних мінеральних кислот.
11) Назвіть методи, за допомогою яких можна змістити рівновагу реакції
вправо?
4.4. СИНТЕЗ ОКСИМУ ЦИКЛОГЕКСАНОНУ
Мета роботи: одержати оксим циклогексанону з циклогексанону та
гідроксиламіну, розрахувати вихід продукту реакції.
Схема реакції:
O

N

+ NH 2OH

OH
-H2O

Реактиви: циклогексанон, натрію ацетат, гідроксиламіну гідрохлорид
Обладнання: тригорла колба місткістю 100 мл, магнітна мішалка,
зворотний холодильник, крапельна воронка, стакан, водяна баня, воронка
Бюхнера.
Методика

роботи.

У

тригорлу

круглодонну колбу місткістю 100 мл, оснащену
магнітною

мішалкою,

зворотним

холодильником

та

воронкою

крапельною

(рис. 14), вміщують 32 мл води, 6,3 г
гідроксиламіну та 6,1 г натрію ацетату. За
енергійного перемішування нагрівають вміст
колби до 60 ºС і повільно протягом 10 хвилин

Рисунок 14

по краплях додають 5,9 г циклогексанону.
Реакційну суміш перемішують протягом 30 хвилин за температури 60 ºС,
після цього переносять до стакану та охолоджують до 5 ºС. Кристали оксиму
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циклогексанону, що випадають, відфільтровують за допомогою воронки
Бюхнера, промивають два рази по 20 мл холодною дистильованою водою
(приблизно 5 ºС) та віджимають на фільтрі. Кристали переносять на
фільтрувальний папір та висушують на повітрі.
Вихід становить 4,1 г (60 % від теоретичного), температура плавлення
86-88 ºС.
Дивись контрольні питання до розділу 2.2.
4.5. СИНТЕЗ 2,4-ДИНІТРОФЕНІЛГІДРАЗОНУ
ЦИКЛОГЕКСАНОНУ
Мета роботи: одержати 2,4-динітрофенілгідразон циклогексанону з
циклокегсанону та 2,4-динітрофенілгідразину, розрахувати вихід продукту
реакції.
Схема реакції:

NHNH 2

O

NH

H+

N

+
O 2N

-H2O

NO 2

O 2N

NO 2

Реактиви: 2,4-динітрофенілгідразин (ДНФГ), циклогексанон, кислота
сульфатна концентрована, етиловий спирт, ефір.
Обладнання: круглодонна колба місткістю 250 мл, баня водяна, пристрій
для фільтрування.
Методика роботи. У круглодонну колбу місткістю 250 мл у 10 мл води
суспендують 4 г динітрофенілгідразину. Потім за умови перемішування
додають 20 мл концентрованої сульфатної кислоти, 20 мл води та 70 мл
етанолу. До розчину, що утворився додають 2,5 г циклогексанону в 10 мл
спирту, нагрівають розчин до кипіння та залишають охолоджуватися.
36

Кристали, що випадають у разі охолодження відфільтровують, промивають
водою, невеликою кількістю спирту, ефіру та сушать на фільтрі.
Вихід становить 5 г (90 % від теоретичного), температура плавлення
162 ºС.
Дивись контрольні питання до розділу 2.1
4.6. СИНТЕЗ N-БЕНЗИЛИДЕНАНІЛІНУ (БЕНЗАЛЬАНІЛІН)
Мета роботи: одержати N-фенілметиленанілін із бензальдегіду та
аніліну, розрахувати вихід продукту реакції.
Схема реакції:
O
N

NH2

C
H

+
-H2O

Реактиви: бензальдегід, анілін, етиловий спирт 96 %-ний.
Обладнання: двогорла колба місткістю 50 мл, зворотний холодильник,
магнітна мішалка, крапельна воронка, стакан місткістю 60 мл, лід, пристрій для
фільтрування.
Методика роботи. У двогорлу колбу місткістю 50 мл, оснащену
зворотним холодильником, магнітною мішалкою та крапельною воронкою
(рис. 2), вміщують 10,6 г бензальдегіду та за умови інтенсивного
перемішування додають по краплях 9,3 г аніліну. Реакція починається через
декілька секунд і супроводжується нагріванням та виділенням води. Через 15
хвилин суміш виливають до стакану місткістю 60 мл, до якого вміщено 16,5 мл
96 %-го спирту. Кристалізація починається за декілька хвилин. Розчин
охолоджують за допомогою льоду, осад відфільтровують та сушать на повітрі.
Під час упарювання маточного розчину у вакуумі можливо додатково
отримати приблизно 1 г продукту.
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Вихід становить15,8 г (87,5 % від теоретичного), температура плавлення 52 ºС.
Контрольні питання:
1) Яке практичне використання основ Шиффа?
2) Основні вимоги, що ставляться до захисних груп.
3) Основні умови, коли захист функціональних груп є обов’язковим у
багатостадійних синтезах.
4) Перелік функціональних груп, які найчастіше потребують захисту.
5) Методи захисту аміногрупи. Приклади реакцій.
6) Методи захисту альдегідної групи. Приклади реакцій.
5. РЕАКЦІЇ АЛЬДЕГІДІВ І КЕТОНІВ ЗА АТОМОМ ВУГЛЕЦЮ,
ЩО Є СУСІДНІМ З КАРБОНІЛЬНОЮ ГРУПОЮ
(α-ВУГЛЕЦЕВИЙ АТОМ)
5.1. СИНТЕЗ 4-ФЕНІЛБУТЕН-3-ОНУ-2 (БЕНЗІЛІДЕНАЦЕТОН)
Мета роботи: одержати 4-фенілбутен-3-он-2-з бензальдегіду і ацетону,
розрахувати вихід продукту реакції.
Схема реакції:
O

O

C

H3C

H

CH3

C O

+

-H2O

H3C

Реактиви: бензальдегід, ацетон, натрію гідроксид 10 %-ний розчин,
бензол.
Обладнання: тригорла колба місткістю 150 мл, повітряний холодильник,
крапельна воронка, термометр, магнітна мішалка, ділильна воронка.
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Методика роботи. У тригорлу круглодонну
колбу місткістю 150 мл, оснащену повітряним
холодильником,

крапельною

воронкою

та

термометром (рис. 15), вміщують 40 мл ацетону та 20
мл свіжоперегнаного бензальдегіду. До цієї суміші за
допомогою крапельної воронки повільно додають 5
мл 10 %-ного водного розчину натрію гідроксиду за
умови постійного перемішування (магнітна мішалка)
та

охолодження холодною

реакційної

суміші

під

час

водою. Температуру
проведення

реакції

Рисунок 15

необхідно підтримувати в інтервалі від 25 ºС до 31 ºС.
Після додавання всієї кількості гідроксиду натрію суміш перемішують
протягом двох годин за температури 20 ºС.
Потім до реакційної суміші додають
розведений розчин соляної кислоти до
кислої реакції. Розділяють два шари, що
утворилися

за

допомогою

ділильної

воронки. Нижній водний шар екстрагують
бензолом два рази по 10 мл. Бензольний
розчин додають до верхнього органічного
шару. Органічний шар промивають водою та
сушать

прожареним

сульфатом

магнію.

Бензол відганяють за допомогою роторного
випарника (рис. 16), а залишок переганяють
у

вакуумі

в

інтервалі

137-142

ºС

/

Рисунок 16

16 мм рт.ст.
Вихід становить 22 г (77 % від теоретичного), температура плавлення
40-42 ºС (кристали світло-жовтого кольору).
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5.2. СИНТЕЗ 1,5-ДИФЕНІЛПЕНТАДІЄН-1,4-ОНУ-3
(ДИБЕНЗАЛЬАЦЕТОН, ДИБЕНЗИЛІДЕНАЦЕТОН)
Мета роботи: одержати 1,5-дифенілпентадієн-1,4-он-3 з бензальдегіду і
ацетону, розрахувати вихід продукту реакції.
Схема реакції:
O

O

C

H3C

H

C

+

2

H3C

O

NaOH
EtOH

+ 2H 2O

Реактиви: бензальдегід, ацетон, етиловий спирт 96 %-ний, натрію
гідроксид.
Обладнання: стакан, магнітна мішалка, скляна паличка, водяна баня,
воронка Бюхнера, колба Бунзена.
Методика роботи. У стакан із магнітною
мішалкою (рис. 17), вміщують охолоджений розчин: 5
г натрію гідроксиду в 50 мл води та 40 мл спирту.
Температуру розчину підтримують близько 20-25 ºС.
За енергійного перемішування до розчину додають
половину суміші з 5 г бензальдегіду і 1,1 г ацетону.
Через (2-3) хвилини починається помутніння розчину
(жовтого кольору) і незабаром утворюється осадок у
вигляді пластівців. Через 15 хвилин до реакційної
суміші додають другу половину суміші ацетону і

Рисунок 17

бензальдегіду.
Інтенсивно перемішують розчин ще 30 хвилин,
після чого відфільтровують осад за допомогою
скляного фільтру (рис. 18) (або воронки Бюхнера).
Рисунок 18
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Ретельно промивають великою кількістю води та сушать на повітрі за
температури 20 ºС.
Вихід становить 5,3 г (92 % від теоретичного), температура плавлення
104-107 ºС.
5.3. СИНТЕЗ 1,3-ДИФЕНІЛПРОПЕН-2-ОНУ-1
(ХАЛКОН, БЕНЗИЛИДЕНАЦЕТОН)
Мета роботи: одержати 1,3-дифенілпропен-2-он-1 з бензальдегіду і
ацетофенону, розрахувати вихід продукту реакції.
Схема реакції:
O

O

O

C

C
H

+

CH3

NaOH

+ H2 O

EtOH/H2O

Реактиви: бензальдегід, ацетофенон, етиловий спирт 96 %-ний, натрію
гідроксид.
Обладнання: стакан місткістю 250 мл, механічна мішалка, термометр,
воронка Бюхнера.
Методика роботи. У стакан, що занурений до бані з льодом, місткістю
250 мл, оснащений механічною мішалкою та термометром (рис. 17), вміщують
розчин: 2,2 г натрію гідроксиду в суміші 19,6 мл води і 12,5 мл етилового
спирту. До лужного розчину додають 5,2 г свіжоперегнаного ацетофенону,
охолоджують реакційну суміш до 5 ºС і одразу додають 5 г бензальдегіду. Під
час реакції температуру суміші підтримують строго в інтервалі від 15 ºС до 30
ºС та за умови інтенсивного перемішування. Якщо температура реакції занизька
або перемішування не достатньо інтенсивне, то халкон виділяється у вигляді
масла, що пізніше застигає у вигляді великих грудок. Якщо температура
підніметься вище 30 ºС, то побічні реакції призведуть до зменшення виходу та
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зниженню чистоти халкону. Оптимальна температура реакції (20-25) ºС. Через
(2-3) години суміш стає густою і перемішування стає неможливим. Виймають
мішалку та залишають суміш на холоді протягом 8 годин (можна на ніч).
Охолоджують

реакційну

суміш

бензилиденацетофенон, що

льодом

із

сіллю,

відфільтровують

випав, за допомогою воронки Бюхнера і

промивають його на фільтрі 3 мл охолодженого до 0 ºС етилового спирту,
висушують на повітрі до постійної маси.
Вихід становить 8 г (90 % від теоретичного), температура плавлення
50-54 ºС.
Перекристалізовують із 96 %-го етилового спирту (4 г спирту на 1 г
халкону), отримують 7 г бензилиденацетофенону, температура плавлення
55-57 ºС.
Аналогічно з ацетофенону та відповідних ароматичних альдегідів
можливо отримати п-анизилиденацетофенон (4-метоксихалкон, вихід становить
80

%

від

теоретичного,

бромбензилиденацетофенон

температура

(4-бромхалкон,

плавлення
вихід
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становить

90

ºС),

п-

%

від

теоретичного, температура плавлення 126 ºС).
Контрольні питання:
1) Опишіть механізм кротонової конденсації, яка каталізується основами
на прикладі бензальдегіду і етаналю.
2) Яка із стадій реакції буде визначати швидкість усього перетворення?
Від чого це залежить?
3) Який з двох продуктів реакції конденсації (кетон чи альдегід) виконує
роль метиленової компоненти? Обґрунтуйте відповідь.
4) Чи можуть бути одержані побічні продукти в реакції утворення
1,5-дифенілпентадієн-1,4-ону-3? Напишіть схеми реакцій утворення цих
продуктів і назвіть умови, які допомагають їх утворенню.
5) Напишіть схеми реакції і опишіть синтез 1,5-дифенілпентадієн-1,4-ону-3.
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6) Яким чином можна позбутися побічних продуктів реакції конденсації,
а також речовин які не прореагували.
7) Чому температуру розчину при проведенні цього синтезу необхідно
підтримувати 20-25 ºС?
5.4. СИНТЕЗ 4-МЕТОКСИБЕНЗОЙНОЇ КИСЛОТИ
(АНІСОВА КИСЛОТА, П-МЕТОКСИБЕНЗОЙНА КИСЛОТА)
Мета

роботи:

одержати

4-метоксибензойну

кислоту

з

п-метоксиацетофенону, розрахувати вихід продукту реакції.
Схема реакції:
O

O

C

C

CH3 Br /NaOH
2
O

H2O/діоксан

CH3

OH

+

CHBr 3

O
CH3

Реактиви: п-метоксиацетофенон, натрію гідроксид, бром, діоксан, натрію
бісульфіт.
Обладнання: тригорла колба місткістю 250 мл, магнітна мішалка,
термометр, крапельна воронка, холодильник.
Методика роботи. У тригорлу колбу місткістю 250 мл, оснащену
магнітною мішалкою, термометром, крапельною воронкою та зворотним
холодильником (рис. 15), додають розчин: 20 г натрію гідроксиду в 100 мл води
та за умови інтенсивного перемішування і охолодження по краплях додають
24 г брому з такою швидкостю, щоб температура суміші не підіймалася вище
10 ºС. Охолоджують вміст колби до 0 ºС та додають по краплях розчин: 7,5 г
п-метоксиацетофенону в 50 мл діоксану, слідкуючи, щоб температура суміші не
перевищувала 10 ºС. Реакційну суміш перемішують протягом однієї години за
кімнатної температури та залишають на ніч. Бромоформ, що утворюється
(нижній шар) відділяють за допомогою ділильної воронки. Жовтий лужний шар
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підкислюють концентрованою соляною кислотою. Забарвлений бромом лужний
розчин до підкислення оброблюють розчином 5 г натрію бісульфіту в 75 мл
води. Анісову кислоту, що випадає відфільтровують за допомогою скляного
фільтру. Продукт перекристалізовують із суміші етанол-вода (1:1).
Вихід становить 6,6 г (80 % від теоретичного), температура плавлення
184 ºС.
Контрольні питання:
1) Для яких сполук характерна галоформна реакція? Що таке
«йодоформна проба» і для виявлення яких груп вона використовується в
аналітичній практиці?
2) Опишіть механізм та умови проведення галоформної реакції.
3) Запропонуйте інші методи добування анісової кислоти? Напишіть
схеми відповідних реакцій.
4) Для яких із наведених сполук характерна галоформна реакція: ацетон,
оцтовий альдегід, бензофенон, бензальдегід, етанол, пропанол-2? Напишіть
схеми відповідних реакцій.
5) Для чого лужний розчин після відділення бромоформу перед
підкисленням оброблюють розчином бісульфіту?
6) Чому перекристалізацію анісової кислоти проводять із суміші етанолвода, а не, наприклад, із етанолу або води?
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