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ÚLOHY  Z  ANORGANICKEJ  A  ANALYTICKEJ  CHÉMIE 

Chemická olympiáda  –  kategória A  –  57. ročník  –  školský rok 2020/21 
Celoštátne kolo 
 
Michal Juríček, Rastislav Šípoš 

 

Maximálne 18 bodov 
Doba riešenia 70 minút 

 

Bioanorganická úloha 1, prvá časť (18 bodov) 

Prvky železo a kyslík tvoria z chemického a biologického hľadiska zaujímavú dvojicu. 

V prítomnosti kyslíka a vody sa železo mení na hrdzu, nerozpustnú hydratovanú formu 

oxidu železitého. Paradoxom je, že v našom tele vykonáva železo jednu 

z najdôležitejších životných funkcií, prenos kyslíka, v prostredí, ktoré je plné vody. Ako 

je možné, že naše bunky a cievy nie sú upchaté zrazeninami hydratovaného oxidu 

železitého (obr. 1)? 

 

Obrázok 1. Je Ironmanov bojový oblek červený preto, lebo hrdzavie? Na rozdiel od 

Ironmana, naše telá vďaka molekulovému dizajnu nehrdzavejú. Anglické 

iron = železo. Zdroj: https://wallpaperaccess.com/iron-man-flying 
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Príroda tento problém vyriešila tak, že v našom tele vykonáva železo svoju funkciu 

v ochrannom „chemickom plášti“. Atóm železa je umiestnený uprostred porfyrínu, tento 

komplex nazývame hém a je umiestnený v proteíne, s ktorým tvorí hemoglobín. Čo by 

sa stalo s centrálnym atómom železa v héme, keby nebol chránený proteínom? 

Pozrime sa na tento problém spolu. Ako model použijeme porfyrínový komplex PFe, 

ktorý bude imitovať hém: 

 

Experimentálne bolo ukázané, že PFe sa v prítomnosti dikyslíka transformuje sériou 

reakcií cez rôzne intermediáty až na finálny dimérny produkt PFeOFeP: 

 

Intermediáty v hranatých zátvorkách neboli experimentálne pozorované. Podarilo sa 

ich ale zachytiť vo forme komplexov LPFeO2 a LPFeO s neutrálnym axiálnym ligandom 

L, ktorý sa na centrálny atóm železa koordinuje cez sp2-hybridizovaný atóm dusíka, 

podobne ako porfyrín. 

Poznámka: V dimérnych komplexoch PFeOOFeP a PFeOPFe sú centrálne atómy 

železa prepojené pomocou mostíkového ligandu. PFe a PFeL2 sú nízkospinové 

komplexy, zatiaľ čo PFeL je vysokospinový komplex (L = axiálny ligand; axiálne ligandy 

v PFeL2 môžu ale nemusia byť totožné). 

 

1. Napíšte rovnicu hrdzavenia železa v stavovom tvare. 

2. Určte oxidačné číslo centrálneho atómu železa v PFe a vypočítajte magnetický 

moment tohto komplexu. Základný stav PFe je triplet (S = 1), t.j. PFe obsahuje 

dva nespárené elektróny s rovnakým spinom. 
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3. Určte oxidačné čísla centrálnych atómov železa v LPFeO2 a LPFeO a vypočítajte 

magnetický moment oboch komplexov ak viete, že dĺžka väzby O–O v LPFeO2 

je približne rovnaká ako vo voľnej molekule dikyslíka a energia d orbitálov v oboch 

komplexoch klesá v poradí dx2 – y2 > dz2 > dxz = dyz > dxy. Zdôvodnite svoje riešenie 

aj pozorované štiepenie d orbitálov. 

4. Určte oxidačné čísla centrálnych atómov železa v PFeOOFeP a PFeOFeP 

ak viete, že dĺžka väzby O–O v PFeOOFeP je približne rovnaká ako v molekule 

peroxidu vodíka. Svoje riešenie zdôvodnite. Vypočítajte magnetický moment 

podjednotiek PFe pre každý dimér. 

5. K vyššie uvedeným transformáciám PFe v prítomnosti dikyslíka dochádza 

v prípade, keď je porfyrínový skelet substituovaný štyrmi fenylovými skupinami 

(Ar = Ph). Keď je v oboch orto polohách každej fenylovej skupiny ďalšia fenylová 

skupina, finálnym produktom je komplex PFeO2. Prečo? 

 

Z Ironmanovho obleku sa pri boji odštiepil malý kúsok tmavého magnetického 

materiálu. IUPAC sa rozhodol zanalyzovať, o aký materiál ide. Prvková analýza 

ukázala, že tento úlomok obsahuje len atómy železa a kyslíka. Následne bolo treba 

zistiť, či ide o stechiometrický, či nestechiometrický oxid železa, t. j. v akom pomere sú 

jednotlivé atómy FeII a FeIII. Jednou z metód na stanovenie železa v oxidačnom čísle 

II a III je aj spektrofotometrické stanovenie. Vzorka sa najprv dôkladne vysušila pri 

110 °C počas 12 hodín a potom sa nechala vychladnúť v exsikátore. Z tejto vzorky sa 

navážilo 11,45 mg do polypropylénovej nádoby, a následne sa pridalo približne 30 mg 

1,10-fenantrolínu (phen). Táto zlúčenina sa pridáva z dvoch príčin. Jednak zabraňuje 

oxidácii rozpúšťaného železa(II) a zároveň ho viaže do intenzívne sfarbeného 

tris(fenantrolínového) komplexu s maximom absorbancie pri 510 nm (obr. 2; hodnota 

extinkčného koeficientu pri 510 nm je 11 200 dm3 mol–1 cm–1). K tejto zmesi sa 

následne pridali 3 cm3 10% roztoku kyseliny sírovej a potom 0,5 cm3 48% kyseliny 

fluorovodíkovej. Nádoba sa uzavrela fóliou, do ktorej sa spravilo pár dierok, aby mohol 

unikať plyn. Potom sa zahrievala na vriacom vodnom kúpeli pol hodinu. 

K zreagovanému roztoku sa postupne pridalo 20 cm3 10% roztoku citranu sodného 

a 5 cm3 5% roztoku kyseliny trihydrogenboritej. Citrátový anión viaže do komplexu 

železo(III) tak, že vznikajúci komplex neabsorbuje pri 510 nm (obr. 2). Kyselina 
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trihydrogenboritá slúži na úpravu pH medzi 2,8 – 3,5. Tento roztok sa potom zriedil na 

výsledný objem 100,00 cm3. Roztok sa v tme nechal stáť hodinu a potom sa odobrali 

3 cm3 do kyvety s hrúbkou 0,2000 cm a zmerala sa absorbancia pri 510 nm, hodnota 

bola 1,1077. Potom sa z toho istého zásobného roztoku odobralo 10,00 cm3 a 

prenieslo do kadičky s magnetickým miešadlom. K tomuto roztoku sa pridalo približne 

40 mg kyseliny L-askorbovej, ktorá pôsobí ako redukovadlo. Po hodine sa z roztoku 

odobral presne 1 cm3 do odmernej banky a nariedil sa na objem 10,00 cm3. Z tohto 

roztoku sa odobrali 3 cm3 do kyvety hrúbky 1,000 cm a zmerala sa absorbancia pri 

510 nm, jej hodnota bola 1,6615. 

 

6. Vypočítajte obsah železa(II) a železa(III) v mg a hmotnostných percentách  

vo vzorke a určite vzorec zlúčeniny. 

7. Akým chemickým procesom by ste ochránili Ironmanov železný oblek pred 

hrdzavením, ak máte k dispozícii chróm a síran chromitý? Stručne vysvetlite. 

 

 

Obrázok 2. Elektrónové absorpčné spektrá komplexu Fe(II) s 1,10-fenantrolínom 

a komplexu Fe(III) s citrátovým aniónom. 

Pomôcky: M(Fe) = 55,845 g mol–1, M(O) = 15,9994 g mol–1. 
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ÚLOHY Z BIOCHÉMIE  

Chemická olympiáda – kategória A – 57. ročník – šk. rok 2020/21 
Celoštátne kolo 
 

Boris Lakatoš 

 

Maximálne 8 bodov  
Doba riešenia: 40 minút  

 

Bioanorganická úloha 1, druhá časť 

Zhoršenie životného prostredia sa okrem iných faktorov prejavuje aj znečistením 

vzduchu oxidom uhoľnatým. Jeho najvýraznejším zdrojom sú výfukové plyny zo 

spaľovacích motorov. Toxicita oxidu uhoľnatého je spôsobená skutočnosťou, že tvorí 

s krvným farbivom – hemoglobínom karbonylhemoglobín (HbCO): 

 
Hb + CO → HbCO 

 
Chemická väzba v karbonylhemoglobíne je za bežných podmienok asi 200-krát 

silnejšia ako v prípade oxyhemoglobínu (HbO2). V dôsledku toho sa hemoglobín 

nemôže použiť na prenos kyslíka. Nedostatok kyslíka sa začína prejavovať od 50 ppm 

oxidu uhoľnatého vo vzduchu, t. j. 10 % karbonylhemoglobínu v krvi. 

Vzdušný kyslík sa rozpúšťa v krvi v pľúcach a jeho koncentrácia sa za 

normálnych podmienok dýchaním udržiava na koncentrácii 1,6.10-6 mol.dm-3. 

Koncentrácia hemoglobínu v krvi pľúcnych kapilár je tiež konštantná a rovná sa 8.10-6 

mol.dm-3.  

 

1.  Vypočítajte rýchlosť tvorby oxyhemoglobínu, ak viete, že rýchlostná konštanta  

k = 2,1.106 dm3.mol-1.s-1 (pri normálnej telesnej teplote 37°C). Predpokladajte, že 

hemoglobín s kyslíkom reaguje v pomere 1:1 a spätnú reakciu rozpadu HbO2 na 

reaktanty považujte kvôli podmienkam za zanedbateľnú. 

 
Za určitých podmienok, ako je napr. otrava CO, je potrebné rýchlosť tvorby 

oxyhemoglobínu zvýšiť na úroveň 1,1.10-4 mol.dm-3.s-1. 

 
2.  Vypočítajte potrebnú koncentráciu kyslíka v krvi za týchto podmienok. 

Predpokladajte, že koncentrácia hemoglobínu v krvi je konštantná. 
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3.  Pokúste sa navrhnúť praktické riešenie predchádzajúceho problému za 

predpokladu, že koncentrácia kyslíka v krvi je úmerná tlaku kyslíka vstupujúceho 

do pľúc. 

 

Dôležitým poznaním o fungovaní hemoglobínu ako transportéra O2 je 

skutočnosť, že afinita hemoglobínu ku kyslíku je regulovaná viacerými faktormi, ktoré 

umožňujú nielen väzbu O2 na hemoglobín v pľúcach, ale aj jeho efektívne uvoľnenie 

v tkanivách (odovzdanie O2 myoglobínu slúžiacemu ako zásobáreň v červenom 

svalovom tkanive).  

Platí, že v kyslom prostredí viaže hemoglobín O2 slabšie ako v neutrálnom (tzv. 

Bohrov efekt), pretože v tkanivách je v dôsledku prítomnosti CO2 a metabolických 

kyselín nižšie pH ako v pľúcach. 

Okrem toho je afinita hemoglobínu regulovaná kyselinou 2,3-bisfosfoglycerovou 

(2,3-BPG) a tiež závisí od stupňa saturácie hemoglobínu. 2,3-BPG sa viaže do 

centrálnej kavity deoxyhemoglobínu v pomere 1 molekula BPG na 1 hemoglobínový 

tetramér, ale neviaže sa na oxyhemoglobín. Deoxygenovaný hemoglobín má k O2 

afinitu nízku, ale väzba prvej molekuly O2 zvýši afinitu ostatných, zatiaľ neobsadených 

väzbových centier (hémových iónov Fe2+). Podobný jav pozorujeme u oligomérnych 

enzýmov (pozitívny homotropný alosterický efekt). Výsledkom toho je, že sa saturácia 

Hb kyslíkom prudko mení v závislosti na koncentrácii O2 (jeho parciálnom tlaku pO2). 

 

4.  Nakreslite štruktúru kyseliny 2,3-bisfosfoglycerovej v plne ionizovanom stave. 

5.  Vysvetlite, akú vlastnosť majú aminokyseliny, ktoré sa nachádzajú vo väzbovom 

mieste pre 2,3-BPG.   

6.  Nakreslite voľnou rukou priebeh závislosti saturácie Hb kyslíkom na pO2.  

7.  Napíšte aký účinok budú mať nasledovné procesy na afinitu hemoglobínu ku 

kyslíku in vitro (teda nie v organizme) (odpovedzte: „nárast afinity“ alebo „pokles 

afinity“): 

(a)  Nárast pH zo 7,2 na 7,4. 

(b)  Nárast pCO2 z 10 na 40 mmHg. 

(c)  Nárast koncentrácie 2,3-BPG z 2.10-4 na 8.10-4 mol.dm3. 

(d)  Rozpad oligomérnej štruktúry hemoglobínu (22) na monomérne 

podjednotky. 
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Staré alebo poškodené červené krvinky končia svoju životnú púť v slezine, kde 

dochádza aj k degradácii a recyklácii zložiek tvoriacich hemoglobín. Proteínová zložka 

je hydrolyzovaná na aminokyseliny a tie môžu byť buď využité ako zdroj energie alebo 

sú opätovne využité na syntézu iných proteínov. Prvý krok degradácie hému, ktorý tiež 

prebieha v slezine, je uvoľnenie Fe2+ a otvorenie tetrapyrolového cyklu štiepením -

metínového mostíka pôsobením enzýmu hemoxygenáza. Tento enzým si vyžaduje 

prítomnosť O2 a NADPH. Výsledkom tejto reakcie je lineárny tetrapyrol – biliverdín, 

uvoľnený Fe2+ a molekula oxidu uhoľnatého. 

 

 

8.  Nakreslite štruktúru biliverdínu.  

 

V nasledujúcom kroku je biliverdín pôsobením biliverdínreduktázy v prítomnosti 

NADPH premenený na bilirubín. 

 

9.  Nakreslite štruktúru bilirubínu. 
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ÚLOHY  Z  FYZIKÁLNEJ  CHÉMIE 

Chemická olympiáda  –  kategória A  –  57. ročník  –  školský rok 2020/21 
Celoštátne kolo 
 
Ján Reguli  

 

Maximálne 17 bodov,  
doba riešenia 60 minút 

 
Úloha 1 (3,5 bodu) 

Jeden mól ideálneho plynu bol prevedený z počiatočného stavu p1 = 100 kPa a  

T1 = 300 K do konečného stavu (2) charakterizovaného týmito parametrami:  

a) p2 = 200 kPa (zohriatie sa uskutočnilo izochoricky), 

b) p2 = 100 kPa, T2 = 800 K, 

c) p2 = 200 kPa (vratné izotermické zvýšenie tlaku), 

d) V2 = 14 dm3 (vratné adiabatické zmenšenie objemu), 

Vypočítajte pre jednotlivé alternatívy (pokiaľ je to možné) ΔH, ΔU, q, w. 

Tepelná kapacita Cp,m = 29 J K–1 mol–1.  

Úloha 2 (2,5 bodu) 

Zmes plynov bola adiabaticky vratne stlačená z tlaku 0,1 MPa na tlak 0,2 MPa. 

Počiatočná teplota bola 300 K a konečná 350 K. Určte prácu potrebnú na kompresiu 

1 mol tejto zmesi. Predpokladajte ideálne správanie a nezávislosť Cp,m na teplote. 

Úloha 3 (2,5 bodu) 

Pri teplote 130 °C majú benzén (A) a m-xylén (B) tlaky nasýtených pár 𝑝A
∗ = 378,7 kPa, 

𝑝B
∗ = 78,83 kPa. Pre zmes, ktorá obsahuje 20 mol.% benzénu, určte: 

a)  tlak, pri ktorom začne tato zmes vrieť, a zloženie prvého množstva parnej fázy, 

b)  tlak, pri ktorom začne uvedená zmes kondenzovať, a zloženie prvého podielu 

kvapalnej fázy, 

c)  zloženie koexistujúcich fáz pri tlaku 100 kPa a látkové množstvo parnej fázy, ak 

vychádzame z 1 mol zmesi. Predpokladajte ideálne správanie v kvapalnej i parnej 

fáze. 

Úloha 4 (3 body) 

Sústava benzén (A) – toluén (B) obsahuje 45 % mólových benzénu (XA = 0,45) a pri 

teplote 96 °C a tlaku 101,325 kPa je dvojfázová. Koľko percent z celkového látkového 

množstva benzénu, prítomného v sústave je v parnej fáze? Hodnota mólového zlomku 
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benzénu v kvapalnej fáze je xA = 0,3765, parciálny tlak benzénu má hodnotu 

pA = 60,428 kPa. Predpokladajte stavovo ideálne správanie parnej fázy. Ak sa aj 

kvapalná fáza správa ako ideálny roztok, aké sú hodnoty tlakov nasýtených pár čistých 

zložiek pri 96 °C? Znázornite izotermický fázový diagram sústavy benzén – toluén pri 

96 °C. 

Úloha 5 (5,5 bodu) 

V nasledujúcom teste vyznačte za otázkami všetky správne odpovede. Pokiaľ treba 

odpoveď oprieť o nejaký výpočet, uveďte ho (tiež sa bude hodnotiť). 

1. Keď plyn príjme 300 J tepla a expanduje o 500 cm3 proti konštantnému tlaku 2.105 

Pa, jeho vnútorná energia sa zmení o  

a) – 200 J  b) – 100 J  c) + 100 J  d) + 200 J  

2. 1 mól ideálneho plynu prijal od okolia pri (konštantnej) teplote 0 °C teplo 1000 J. 

Jeho vnútorná energia  

a) vzrástla o 1 kJ   b) nezmenila sa  c) nedá sa rozhodnúť – chýbajú ďalšie údaje  

3. 1 mól ideálneho plynu bol izotermicky vratne stlačený na päťnásobok 

počiatočného tlaku. Ten istý pokus sa zopakoval z rovnakého počiatočného tlaku, 

teraz však bola kompresia vratná adiabatická.  

a) objemy plynov sú v oboch konečných stavoch rovnaké  

b) plyn má väčší objem po izotermickej kompresii  

c) plyn má väčší objem po adiabatickej kompresii  

4. Pri izochorickom adiabatickom deji v homogénnej sústave vnútorná energia  

a) rastie  b) klesá   c) nemení sa  

5.  Prchavejšou je tá zložka dvojzložkovej sústavy, ktorá pri danej teplote  

a)  má menší tlak nasýtenej pary  

b)  má väčší tlak nasýtenej pary  

c)  je v roztoku v nadbytku  

d)  má menšiu hustotu   

6.  Ak pri zohrievaní roztoku dvoch kvapalín v otvorenej nádobe súčet parciálnych 

tlakov nasýtených pár zložiek zmesi dosiahne hodnotu okolitého tlaku, kvapalina 

a)  sa začne odparovať z celého objemu  

b)  začne vrieť  

c)  nezačne vrieť – bude sa zohrievať ďalej  
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7.  Keď pri atmosférickom tlaku varíme (a destilujeme) roztok dvoch kvapalín, 

v parách odchádza viac prchavejšej zložky. Teplota varu roztoku sa v priebehu 

destilácie  

a)  zvyšuje  b)  znižuje  c)  nemení  

8. Rýchlostná konštanta chemickej reakcie 

a) je konštanta úmernosti v rýchlostnej rovnici. 

b) nezávisí od koncentrácie reagujúcich látok. 

c) nezávisí od teploty. 

9. Rozmer rýchlostnej konštanty 

a) je rovnaký pre všetky chemické reakcie. 

b) závisí od poriadku reakcie. 

c) závisí od definície reakčnej rýchlosti. 

10. Pre danú chemickú reakciu závisí číselná hodnota rýchlostnej  konštanty 

a) od jednotiek koncentračného vyjadrenia v rýchlostnej rovnici. 

b) od teploty. 

c) od jednotky času použitej pri vyjadrení reakčnej rýchlosti. 

11. Reakčná rýchlosť pre reakciu prvého poriadku 

a) klesá lineárne s časom. 

b) rastie lineárne s koncentráciou východiskovej zložky. 

c) sa s časom nemení. 

d) nezávisí od koncentrácie východiskovej zložky. 

12. Rozklad oxidu dusičného v roztoku chloridu uhličitého pri 45 °C prebieha ako 

reakcia prvého poriadku s polčasom 15 min. Pri týchto podmienkach klesne 

koncentrácia N2O5 z pôvodnej hodnoty 2 mol dm–3 na hodnotu 0,25 mol dm–3 

behom 

a) 30 min  b) 45 min  c) 60 min 

13. Izotopy kyslíka s atómovou hmotnosťou menšou než 16 vyžarujú β-žiarenie. Ak 

predpokladáme, že máme ekvimolárnu zmes 14O a 15O, vypočítajte pomer 

nuklidov po 1 hodine. Polčasy rozpadov majú hodnoty   t1/2 = 71,0 s  pre 14O  a    

t1/2 = 124 s  pre 15O.  

14.  Ak sa rýchlosť reakcie s časom nemení (je konštantná), ide o reakciu 

a)  nultého poriadku.  

b)  prvého poriadku. 

c)  druhého poriadku.       
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ÚLOHY  Z ORGANICKEJ  CHÉMIE 

Chemická olympiáda  –  kategória A  –  57. ročník  –  školský rok 2020/21 
Celoštátne kolo  
 
Radovan Šebesta, Michal Májek 

 

Maximálne 17 bodov 
Doba riešenia: 60 minút 

 

Úloha 1 (5,6 bodov, 28 pb)  

Chemik Emil vyvíja nový spomaľovač horenia plastov. Tie sú v súčasnosti založené 

najmä na brómovaných organických zlúčeninách. Tie však majú výraznú nevýhodu, a 

to zlý ekologický profil. Ako vhodná „zelená“ alternatíva sa ukazujú niektoré zlúčeniny 

fosforu. Chemik Emil preto orientoval svoje snahy práve týmto smerom. Na svoju 

syntézu potrebuje para-metoxyfenol PMP: 

a) Doplňte činidlá/katalyzátory A-I.  

 

 

 

b) Emil vyrobil výslednú látku L pomocou nasledovnej syntézy.  

Doplňte produkty J-L. 
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c) Navrhnite, ako by mohol Emil získať východiskový dichlórderivát DC-1 z etylénu. 

 

Emil pôvodne plánoval použiť na syntézu iný dichlórderivát – DC-2, ktorý vzniká 

z formaldehydu v prostredí kyseliny chlorovodíkovej. Dopočul sa však o jeho 

extrémnej karcinogenite, a tak od tohto zámeru upustil a vybral si bezpečnejšiu 

alternatívu. 

d) Navrhnite štruktúru a mechanizmus vzniku látky DC-2 (C2H4Cl2O) 

z formaldehydu v prostredí kyseliny chlorovodíkovej. 

e) Formaldehyd a kyselina chlorovodíková reagujú s elektrónovo bohatými 

aromátmi za vzniku nových látok (Blancova reakcia). Navrhnite, aký produkt 

vznikne pri nasledovnej reakcii: 

 

 

 

Úloha 2 (6,4 bodov, 32 pb)  

Väčšina látok, s ktorými ste sa v organickej chémii stretli, sa skladá z atómov C, H, N, 

O – prvkov 1. a 2. periódy. Tie obvykle dodržujú oktet a nesmú mať viac ako 8 

elektrónov (resp. 2 u vodíka). Prvky vyšších periód majú však okrem orbitálov s a p 

k dispozícii aj orbitály d, takže môžu mať viac ako 8 elektrónov – takéto zlúčeniny 

niekedy označujeme ako hypervalentné. Táto vlastnosť sa často využíva pri rôznych 

organických redoxných reakciách s týmito prvkami.  V tejto úlohe sa pozrieme na 

využitie redoxných vlastností hypervalentných zlúčenín jódu. Najprv sme si pripravili 

deriváty cyklopentánu X a Y: 
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a) Doplňte medziprodukty A-I. 

b) Aké činidlá J, K sa dajú použiť na dihydroxyláciu látky X za vzniku diolu Y? 

c) Reakciou diolu Y s jodistanom sodným vzniká látka Z – rovnaká látka, ktorá sa dá 

pripraviť ozonolýzou alkénu X. Aká je štruktúra látky Z? 

d) Nakreslite Lewisovu štruktúru jodistanového aniónu. 

e) Ukážte, že reakcia jodistanu s diolom je skutočne redoxná reakcia – napíšte 

oxidačné stavy všetkých atómov, pri ktorých dochádza pri tejto reakcii k zmene 

oxidačného čísla. Viete, že na oxidáciu jedného mólu látky Y sa spotrebuje jeden 

mól jodistanu. 

f) Reakcia Y s jodistanovým aniónom prebieha cez cyklický diester kyseliny jodistej. 

Nakreslite Lewisovu štruktúru tohto intermediátu a navrhnite mechanizmus, 

ktorým sa tento diester rozpadne na látku Z. 

g) Látka Z je vo vodnom prostredí v rovnováhe s látkou Q, ktorá v 1H NMR spektre 

nemá žiadne signály nad 8 ppm. Aká je štruktúra tejto látky? 

 

Úloha 3 (1,8 bodu, 9 pb)  

Spektroskopické metódy sú neoceniteľné pri identifikácii zlúčenín izolovaných 

z prírodných zdrojov, ktoré sú často dostupné len vo veľmi malých množstvách.  

Napríklad trinidadské motýle Lycorea ceres vylučujú malé množstvá prchavej 

zlúčeniny 3A, o ktorej vedci zistili nasledujúce údaje. V hmotnostnom spektre bol 
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najvyšší pík pri m/z 135. Nepárna molárna hmotnosť naznačuje prítomnosť dusíka. 

Infračervené spektrum tejto zlúčeniny ukázalo dôležitý pík pri 1680 cm-1. Výskumníci 

ako prvé navrhli  štruktúru 4,6-dimetylpyridín-2-karbaldehyd. Keď sa im však podarilo 

získať dostatočné množstvo tejto zlúčeniny (zo 100 motýľov) pre nameranie NMR 

spektier, ukázalo sa, že táto štruktúra nemôže byť správna. Určte štruktúru zlúčeniny 

3A a priraďte jej signály v 1H NMR a IČ spektre. 1H NMR spektrum zlúčeniny 3A: 6,74 

(d, J = 2,5 Hz, 1 H), 6,35 (d, J = 2,5 Hz, 1 H), 4,09 (t, J = 4,1 Hz, 2 H),  

3,59 (t, J = 4,1 Hz, 2 H), 2,45 (s, 3 H). 

Poznámka: Ako pomôcka pri určení štruktúry by Vám mohli pomôcť typické interakčné 

konštanty medzi vodíkmi v pyrole. 

 

 

1H NMR zlúčeniny 3A 
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Úloha 4 (3,2 body, 16 pb)  

Polyamidové vlákna majú široké uplatnenie v rade odvetví ako automobilový a letecký 

priemysel, odevný priemysel, ale aj medicíne. Len v Európe sa ich ročne vyrobí milión 

ton. Najdôležitejším z nich je tzv. nylon 6, ktorého priemyselná výroba začína 

z cyklohexánu.  

a) V laboratóriu môžeme zlúčeninu A pripraviť napr. z cykloxehénu. Ďalšími dvomi 

reakciami vznikne dôležitý priemyselný produkt kaprolaktám (C). Alternatívne 

možno zlúčeninu B získať priamo z cyklohexánu radikálovou reakciou s činidlom 

E. Táto reakcia najprv poskytne nestabilný produkt F, ktorý následne izomerizuje 

na stabilnejší B. Doplňte štruktúry medziproduktov a činidiel A-F v syntéze nylonu 

6. 

 

 

b) Zaujímavú syntézu zlúčeniny A vyvinuli v Exxon Mobile. Začína z benzénu 

a cyklohexénu v kyslom prostredí. Intermediát G sa potom oxiduje na nestabilnú 

zlúčeninu H, ktorá sa rozpadá na fenol a zlúčeninu A. Určte štruktúry zlúčenín G 

a H. 
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