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Chemická olympiáda – kategória A – 45. ro�ník – školský rok 2008/2009 
Celoštátne kolo 

Martin Putala, Anna Kicková 
Katedra organickej chémie, PRIF UK, Bratislava 

Maximálne 15 bodov 
Doba riešenia: 120 minút 

Redukcia benzofenónu na benzhydrol 

Materiál a chemikálie:

Na každom pracovnom mieste: slzovitá banka 50 cm3, Erlenmeyerova banka 

50 cm3 s benzofenónom, kadi�ky 100 a 50 cm3, Petriho miska, odmerný valec 

10 cm3, 6 skúmaviek so stojanom (z toho jedna s NaBH4, jedna s konc. HCl a jedna 

so zmesou hexán : etyl-acetát 5 : 1), Pasteurova pipeta, kapiláry, dielikovaná pipeta 

5 cm3, pipetovací balónik, sklenená ty�inka, frita, odsávacia banka, gumová 

manžeta, špacht�a, TLC platni�ka, ceruzka, pravítko, ochranné okuliare. 

Spolo�né vybavenie (pre 2-6 sú�ažiacich): spätný chladi�, vari�, vodný kúpe�, 

hadice, svorky, lapáky, stojan, �ad, �adový kúpe�, etanol, acetón v strieka�ke, 

Bradyho skúmadlo, hexán, odmerný valec 25 cm3. 

Postup: 

1,00 g benzofenónu rozpustite v 50 cm3 Erlenmeyerovej banke v 13 cm3

etanolu. V skúmavke rozpustite 0,30 g NaBH4 v 4 cm3 studenej vody. Roztok NaBH4 

pridávajte Pasteurovou pipetou po kvapkách k roztoku benzofenónu za stáleho 

miešania (dochádza k samovo�nému zahrievaniu). Po ukon�ení pridávania roztoku 

NaBH4  reak�nú zmes miešajte ob�asným pretrepaním �alších 40 minút. V 100 cm3

kadi�ke k zmesi 30 cm3 zmesi voda–�ad pridajte 2,7 cm3 konc. HCl. Do tejto zmesi 

opatrne (po menších množstvách) a za stáleho miešania vlejte obsah Erlen-

meyerovej banky (pozor, zmes pení!). Po nieko�kých minútach vypadnutú tuhú látku 

odsajte na frite, premyte ju 2 x 10 cm3 vody a dosušte 10 minút pri zapnutom 

odsávaní. Produkt so stopami východiskovej látky preneste do 50 cm3 slzovitej 

banky, pridajte 6 cm3 hexánu, pridajte varný kamienok, napojte spätný chladi�  
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(s chladením zapojeným vzostupne) a zahrievajte na vodnom kúpeli. Ke� zmes 

za�ne vrie�, Pasteurovou pipetou cez chladi� pridávajte po malých množstvách �alší 

hexán, až kým sa tuhá látka úplne nerozpustí. Odstavte zahrievanie a produkt 

nechajte kryštalizova� (kryštalizáciu možno urýchli� ochladením banky v �adovom 

kúpeli). Použitú fritu opláchnite acetónom a nechajte vysuši� na výveve. 

Vykryštalizovaný produkt odsajte na frite (zvyšný produkt v banke môžete vymy�

malým množstvom hexánu), nechajte chví�u suši� na výveve a preneste ho do suchej 

vopred odváženej skúmavky. Odstrá�te pritom varný kamienok. V prítomnosti dozoru 

zistite hmotnos� produktu. Z produktu odoberte vzorku pre tenkovrstvovú 

chromatografiu a jeho zvyšok odovzdajte dozoru (pre kontrolu teploty topenia). 

Tenkovrstvová chromatografia (TLC): 

V skúmavke rozpustite kryštálik (~10 mg) benzofenónu v malom množstve 

acetónu (nieko�ko kvapiek), skúmavku ozna�te �íslom 1. Podobne v druhej 

skúmavke rozpustite produkt (�. 2). Na TLC platni�ku narysuje ceruzkou opatrne 

�iaru (aby sa nepoškodil jej povrch) 1 cm od spodného okraja (obr. a). Pipetkou 

naneste vzorku benzofenónu a produktu zo skúmaviek (obr. b). Naneste vždy 

približne kvapku vzorky postupne tak, aby sa nerozpila na ve�ký polomer. 50 cm3

kadi�ku použite ako vyvíjaciu komôrku: nalejte do nej zmes hexán : etyl–acetát (5 : 1) 

do výšky 0,5 cm, platni�ku opatrne vložte do komôrky a zakryte ju Petriho miskou. 

Ke� rozpúš�adlo vystúpi asi 1 cm pod horný okraj, platni�ku vyberte z komôrky a 

�iarou ozna�te, pokia� vystúpilo rozpúš�adlo (obr. c). Platni�ku nechajte vysuši�. Na 

vizualizáciu použite Bradyho skúmadlo (roztok 2,4-dinitrofenylhydrazínu v okyslenom 

etanole). Celú platni�ku ponorte do Bradyho skúmadla, ihne� vyberte a nechajte 

vo�ne suši�. Na platni�ke sa objaví oranžová škvrna znázor�ujúca polohu 

benzofenónu, ktorú ohrani�te ceruzkou. Platni�ku opatrne zohrejte na horúcej platni 

vari�a, až kým sa neobjaví škvrna odpovedajúca produktu. Vyzna�te okraj škvrny 

produktu. Vypo�ítajte RF hodnoty pre benzofenón a produkt:  
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Na vyvolanú platni�ku napíšte ceruzkou štartovné �íslo a odovzdajte ju dozoru. 

Ar (C) = 12, Ar (H) = 1, Ar (O) = 16, Ar . 

Poznámky: 

Pri práci dôsledne používajte ochranné okuliare. Ak nosíte vlastné okuliare, tie na 

ochranu Vašich o�í posta�ia. 

Výsledky uvádzajte na primeraný po�et platných �íslic. 

�istota produktu stanovená teplotou topenia (2,0 b). 

Správne vyvolaná TLC platni�ka a �istý produkt pod�a TLC (0,5 + 1,0 b). 

Úloha 1     (5,0 b)

Uve�te hmotnos� získaného produktu v g.

Úloha 2     (1,3 b)

Napíšte vzorec produktu a pomenujte ho systémovým substitu�ným názvom. Vo 

vzorci vyzna�te stereogénne centrá (ak ich obsahuje) a uve�te, vo forme ko�kých 

stereoizomérov môže produkt existova�. 

Úloha 3     (0,8 b)  

a) Vypo�ítajte teoretický vý�ažok produktu v g. 

b) Vypo�ítajte experimentálny vý�ažok produktu v %. 
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Úloha 4     (2,1 b)

a) Uve�te RF hodnoty pre benzofenón a produkt. 

b) Zdôvodnite rozdiel v RF hodnotách benzofenónu a produktu, ak nosi�om na TLC 

platni�ke je silikagél (oxid kremi�itý). 

c) Napíšte reak�né schémy reakcií použitých na zvidite�nenie škv�n na TLC 

platni�ke. 

Úloha 5     (0,8 b)

Na redukciu benzofenónu za vzniku toho istého produktu ako 

s tetrahydridoboritanom sodným sa dá použi� napríklad tetrahydridohlinitan lítny. 

Avšak reakcia s ním sa nedá uskuto�ni� v prostredí etanol–voda. Pre�o (napíšte 

rovnicu reakcie)? Navrhnite iné vhodné rozpúš�adlo pre uskuto�nenie redukcie 

s LiAlH4. 

Úloha 6     (1,0 b)

a) Benzofenón sa používa ako indikátor vysušenia aprotického rozpúš�adla 

sodíkom za varu (napr. éter, tetrahydrofurán, toluén), ke� sa sfarbenie 

z pôvodného nažltlého zmení na fialovomodré. Napíšte elektrónový štruktúrny 

vzorec vznikajúcej sodnej soli anión-radikálu, zodpovedného za fialovomodré 

sfarbenie. 

b) Menej objemné karbonylové zlú�eniny varom so sodíkom v aprotickom 

rozpúš�adle podliehajú následnej reakcii. Aký produkt by po následnej kyslej 

hydrolýze reak�nej zmesi poskytol v týchto podmienkach acetón? 

Úloha 7     (0,5 b)

Napíšte �inidlá a podmienky reakcie, pomocou ktorých by ste benzofenón 

zredukovali na difenylmetán. 

	


