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Predslov predsedu Vedeckej rady IChO 2020 

(v pôvodnom znení v anglickom jazyku) 
 

We are very glad to provide Preparatory Problems for the 52nd International Chemistry 

Olympiad, which will be held in 2020 in Istanbul, Turkey. We prepared these Problems with 

the intention of facilitating the training and preparation of participants. The contents of the 

Problems have been carefully selected so as to cover a broad range of challenging topics that 

can be encountered in modern as well as classical chemistry. The Problems can be solved by 

applying the fundamental principles of chemistry covered at high school level along with 6 

topics of advanced difficulty for the theoretical section, and 3 topics of advanced difficulty for 

the practical section. These advanced topics are listed explicitly under “Topics of Advanced 

Difficulty” and their applications are demonstrated in the tasks. We expect the participants to 

be familiar with these advanced topics.  

 

The Problems listed in this booklet consist of 25 theoretical and 8 practical tasks. The 

Roztoks will be sent to the Head Mentor of each country by e-mail by March 1st, 2020 and will 

be published by May 15th, 2020 on our IChO 2020 website. We welcome any comments, 

suggestions, corrections, or questions about the Problems at icho2020@tubitak.gov.tr. 

 

The International Chemistry Olympiad presents a great opportunity to inspire younger 

generations to pursue a career in fundamental sciences and make a positive influence on public 

attitudes towards science, and in particular chemistry. We hope you will enjoy solving these 

Problems and we look forward to seeing you in July in Istanbul, Turkey.     
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Fyzikálne konštanty a vzorce 

 

Avogadrova konštanta 𝑁𝐴 = 6,0221 . 10
23 mol−1  

Boltzmannova konštanta 𝑘𝐵 = 1,3807 . 10
−23 J K−1  

molárna plynová konštanta 𝑅 = 8,3145 J K−1 mol−1 = 0,08205 atm L K−1mol−1 

rýchlosť svetla 𝑐 = 2,9979 . 108 m s−1  

Planckova konštanta ℎ = 6,6261 . 10−34 J s  

Faradayova konštanta 𝐹 = 9,6485 . 104 C mol−1  

hmotnosť elektrónu 𝑚𝑒 = 9,10938215 . 10
−31 kg 

štandardný tlak 𝑝o = 1 bar = 105 Pa  

atmosférický tlak 𝑝atm = 1,01325 . 10
5 Pa = 760 mmHg = 760 torr 

nula Celziovej stupnice 273,15 K  

1 pikometer (pm) = 10−12 m 1 Å = 10−10 m 1 nanometer (nm) = 10−9 m 

1 eV = 1,6 . 10−19 J   

1 cal = 4,184 J   

1 amu = 1,66053904 . 10−27 kg  

náboj elektrónu 1,6 . 10−19 C  

stavová rovnica ideálneho plynu 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 
 

entalpia 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉  

Gibbsova (voľná) energia 𝐺 = 𝐻 − 𝑇𝑆  

 𝛥𝐺 = ∆𝐺0 + 𝑅𝑇 ln𝑄  

 ∆𝐺0 = −𝑅𝑇 ln𝐾 = −𝑛𝐹𝐸𝑐𝑒𝑙𝑙
o  

zmena entropie ∆𝑆 =
𝑞𝑟𝑒𝑣
𝑇

 kde qrev je teplo prijaté pri reverzibilnom deji 

 
∆𝑆 = 𝑛𝑅 ln

𝑉2
𝑉1

 (pre izotermickú expanziu ideálneho plynu) 

Nernstova rovnica 
𝐸 = 𝐸0 +

𝑅𝑇

𝑛𝐹
ln
𝐶𝑜𝑥
𝐶𝑟𝑒𝑑

 
 

energia fotónu 
𝐸 =

ℎ𝑐

𝜆
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Integrované rýchlostné rovnice: 
  

nultý poriadok [A] = [A]0 − 𝑘𝑡  

prvý poriadok ln[A] = ln[A]0 − 𝑘𝑡  

druhý poriadok 1

[A]
=

1

[A]0
+ 𝑘𝑡 

 

Arrheniova rovnica 𝑘 = 𝐴 𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇 

 

rovnica lineárnej kalibrácie 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑛 
 

štandardná odchýlka 

𝑠 = √
∑ (𝑥1 − �̅�)2
𝑁
𝑥=1

𝑁 − 1
 

 

Lambertov–Beerov zákon 𝐴 =  𝜀𝑙𝑐 
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Periodická tabuľka prvkov 
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1  18 

1 

H 

1.008 
2  

atomic number 

Symbol 
atomic weight 

   
   

13 14 15 16 17 

2 

He 

4.003 
3 

Li 
6.94 

4 

Be 

9.01 
       

   5 

B 

10.81 

6 

C 

12.01 

7 

N 

14.01 

8 

O 

16.00 

9 

F 

19.00 

10 

Ne 

20.18 
11 

Na 

22.99 

12 

Mg 

24.31 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 

Al 
26.98 

14 

Si 
28.09 

15 

P 

30.97 

16 

S 

32.06 

17 

Cl 
35.45 

18 

Ar 

39.95 
19 

K 

39.10 

20 

Ca 

40.08 

21 

Sc 

44.96 

22 

Ti 
47.87 

23 

V 

50.94 

24 

Cr 

52.00 

25 

Mn 

54.94 

26 

Fe 

55.85 

27 

Co 

58.93 

28 

Ni 
58.69 

29 

Cu 

63.55 

30 

Zn 

65.38 

31 

Ga 

69.72 

32 

Ge 

72.63 

33 

As 

74.92 

34 

Se 

78.97 

35 

Br 

79.90 

36 

Kr 

83.80 
37 

Rb 

85.47 

38 

Sr 

87.62 

39 

Y 

88.91 

40 

Zr 

91.22 

41 

Nb 

92.91 

42 

Mo 

95.95 

43 

Tc 

- 

44 

Ru 

101.1 

45 

Rh 

102.9 

46 

Pd 

106.4 

47 

Ag 

107.9 

48 

Cd 

112.4 

49 

In 

114.8 

50 

Sn 

118.7 

51 

Sb 

121.8 

52 

Te 

127.6 

53 

I 

126.9 

54 

Xe 

131.3 
55 

Cs 

132.9 

56 

Ba 

137.3 
57-71 

72 

Hf 

178.5 

73 

Ta 

180.9 

74 

W 

183.8 

75 

Re 

186.2 

76 

Os 

190.2 

77 

Ir 

192.2 

78 

Pt 

195.1 

79 

Au 

197.0 

80 

Hg 

200.6 

81 

Tl 
204.4 

82 

Pb 

207.2 

83 

Bi 
209.0 

84 

Po 

- 

85 

At 

- 

86 

Rn 

- 
87 

Fr 

- 

88 

Ra 

- 
89-103 

104 

Rf 

- 

105 

Db 

- 

106 

Sg 

- 

107 

Bh 

- 

108 

Hs 

- 

109 

Mt 

- 

110 

Ds 

- 

111 

Rg 

- 

112 

Cn 

- 

113 

Nh 

- 

114 

Fl 
- 

115 

Mc 

- 

116 

Lv 

- 

117 

Ts 

- 

118 

Og 

- 

                                    

   
57 

La 

138.9 

58 

Ce 

140.1 

59 

Pr 

140.9 

60 

Nd 

144.2 

61 

Pm 

- 

62 

Sm 

150.4 

63 

Eu 

152.0 

64 

Gd 

157.3 

65 

Tb 

158.9 

66 

Dy 

162.5 

67 

Ho 

164.9 

68 

Er 

167.3 

69 

Tm 

168.9 

70 

Yb 

173.0 

71 

Lu 

175.0 

   
89 

Ac 

- 

90 

Th 

232.0 

91 

Pa 

231.0 

92 

U 

238.0 

93 

Np 

- 

94 

Pu 

- 

95 

Am 

- 

96 

Cm 

- 

97 

Bk 

- 

98 

Cf 

- 

99 

Es 

- 

100 

Fm 

- 

101 

Md 

- 

102 

No 

- 

103 

Lr 

- 
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1H NMR chemické posuny 

 

 
 

Typické hodnoty interakčných konštánt 
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13C NMR chemické posuny 

 

 
 

Tabuľka oblastí absorpcie v IR spektroskopii 

 

funkčná skupina typ vibrácie oblasť absorpcie (cm–1) intenzita 

alkohol 

O–H 
(stretch, H–väzba) 3600–3200 silná, široká 

(stretch, voľné) 3700–3500 silná, ostrá 

C–O (stretch) 1150–1050 silná 

alkán 

C–H 
stretch 3000–2850 silná 

bending 1480–1350 rôzna 

alkén 

=C–H 
stretch 3100–3010 stredná 

bending 1000–675 silná 

C=C stretch 1680–1620 rôzna 

halogénalkán 

C–F stretch 1400–1000 silná 

C–Cl stretch 800–600 silná 

C–Br stretch 600–500 silná 

C–I stretch 500 silná 

alkín 

C–H stretch 3300 silná, ostrá 

CC stretch 2260–2100 
rôzna, u symetrických 

alkínov nie je prítomná 
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amín 

N–H stretch 3500–3300 

stredná (primárne amíny 

majú dva pásy; sekundárne 

jeden, často veľmi slabá) 

C–N stretch 1360–1080 stredná-slabá 

N–H bending 1600 stredná 

aromatické jadro 

C–H stretch 3100–3000 stredná 

C=C stretch 1600–1400 stredná-slabá, viacero pásov 

karbonyl 

C=O stretch 1820–1670 silná 

karboxylová kyselina 

C=O stretch 1725–1700 silná 

O–H stretch 3300–2500 silná, veľmi široká 

C–O stretch 1320–1210 silná 

aldehyd 

C=O stretch 1740–1720 silná 

C–H stretch 2850–2820 a 2750–2720 stredná, dva píky 

amid 

C=O stretch 1690–1640 silná 

N–H 
stretch 3500–3100 nesubsitutované: dva pásy 

bending 1640–1550  

anhydrid 

C=O stretch 1830–1800 a1775–1740 dva pásy 

ester 

C=O stretch 1750–1735 silná 

C–O stretch 1300–1000 dva pásy alebo viac 

ketón 

acyklický stretch 1725–1705 silná 

cyklický 

stretch 3-členný - 1850 silná 

stretch 4-členný - 1780 silná 

stretch 5-členný - 1745 silná 

stretch 6-členný - 1715 silná 

stretch 7-členný - 1705 silná 

,-nenasýtený stretch 1685–1665 silná 

konjugácia posúva absorpciu k nižším vlnovým číslam 

arylketón stretch 1700–1680 silná 

éter 

C–O stretch 1300–1000 (1150–1070) silná 

nitril 

CN stretch 2260–2210 stredná 

nitro 

N–O stretch 1560–1515 a 1385–1345 silná, dva pásy  
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Oblasti pokročilej náročnosti  

 

Teoretické  

 

1. Pericyklické reakcie (cykloadície a elektrocyklizačné reakcie). 

2. Nukleofilné substitučné reakcie na sp2 uhlíku. 

3. Spektroskopia: Základná 1H a 13C NMR spektroskopia (chemické posuny, multiplicity 

signálov, intenzity a interakčné konštanty); jednoduchá IR spektroskopia.  

4. Kinetika: Modely rýchlostných konštánt a kinetický izotopový efekt. 

5. Základná kvantová chémia: Elektrónové energetické hladiny, aplikácia prechodov na 

konjugované systémy, vibračný a rotačný pohyb molekúl (s poskytnutými vzorcami) 

a jednoduché teórie konjugovaných systémov. 

6. Anorganická chémia: Koordinačná chémia (kryštálová štruktúra, teória kryštálového poľa a 

izoméria), energetické diagramy molekulových orbitálov homo- a heteronukleárnych 

dvojatómových molekúl. 

 

Poznámky: 

 

i) Nasledujúce témy sa NEBUDÚ vyskytovať v súťažných úlohách: 

 

• Kovmi katalyzované cross-couplingové reakcie a reakcie metatézy alkénov. 

• Použitie MS Excel ani iných príbuzných softvérov. 

• Použitie derivácií a integrálov. 

• Hoci pár príkladov v prípravných úlohách sa týka biomolekúl, od súťažiaciach sa 

nepredpokladá pokročilá znalosť biochémie či chémie cukrov. 

• Mechanizmy anorganických reakcií. 

• MO diagramy viacatómových molekúl. 

 

ii) Pokým nie sú vyslovené dôležité, nad šípkami v reakčných schémach sa reakčné podmienky 

ako rozpúšťadlo a teplota neuvádzajú. 

 

Praktické  

 

1. Práca so spektrofotometrom (merania pri jednej alebo dvoch vlnových dĺžkach). 

2. Základné techniky organickej syntézy: rekryštalizácia, tenkovrstvová chromatografia (TLC), 

filtrácia and sušenie zrazenín v súlade so zadanými postupmi práce. 

3. Destilácia a extrakcia. 
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Poznámky: 

Nasledujúce témy sa NEBUDÚ vyskytovať v súťažných úlohách: 

 Stanovenie teplôt topenia. 

 Použitie rotačnej odparky. 

 Práca s látkami citlivými na vlhkosť (pomocou striekačiek a balónikov). 

 Vykonanie stĺpcovej chromatografie. 

 Príprava hydrogelového systému polymerizáciou v rámci experimentu. 
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I. časť: 

Teoretické 

úlohy 

 



52. Medzinárodná chemická olympiáda, Istanbul, TURECKO                         Teoretické prípravné úlohy 

 

14 

 

 
Názov rodu šalvia (Salvia) pochádza z latinského slova salvare (liečiteľ). Tento rod má 

rozmanité druhy s významnými medicínskymi účinkami. Používajú sa na liečbu prechladnutia, 

chrípky a menštruačných porúch vo väčšine oblastí sveta už od pradávna. V tureckom ľudovom 

liečiteľstve sa druhy Salvia L. používajú pre svoje keratizačné, diuretické, hemostatické a 

spazmolytické účinky, ako aj pri liečbe podráždenia žalúdka, úst a krku vďaka svojim 

antibakteriálnym a hojivým vlastnostiam. Rod šalvia zahŕňa viac ako 900 druhov po celom 

svete, z ktorých 58 je endemických v Turecku. 

 

Turecké vedkyne Ulubelenová a Topçuová so spolupracovníkmi študovali rastliny druhu šalvia 

rastúce v Anatólii v Turecku. Izolovali a charakterizovali z nich viac ako 320 prírodných látok, 

z ktorých väčšina sú terpenoidy, pričom jedna tretina sú nové diterpenoidy. 

 
 

V jednej zo svojich štúdií o Salvia multicaulis Vahl. Ulubelenová a Topçuová izolovali štyri 

nové aromatické abietánové norditerpenoidy 1–4, ktoré vykazujú silnú antituberkulóznu 

aktivitu. Okrem antibakteriálnych a protiplesňových aktivít izolovaných diterpenoidov 

vykazovali rastlinné extrakty tiež antioxidačné, protizápalové a cholín-esterázové inhibičné 

Úloha 1. Rastliny z rodu šalvia v Turecku: izolácia a totálna 

syntéza abietánových diterpenoidov 
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účinky. S. multicaulis má v Anatólii folklórne použitie, ako napríklad predjedlo, na hojenie rán, 

proti bodnutiu škorpiónom a na liečenie respiračných a močových infekcií a cukrovky.  

 

 
 

Neskôr jedna výskumná skupina v Turecku vyvinula syntetickú cestu na prípravu derivátov 

prírodných látok 1–4. Táto úloha je venovaná syntéze príbuzných látok. Nasledujúce reakčné 

schémy zobrazujú totálnu syntézu diterpenoidov 1 a 5. 

 

1.1. Nakreslite štruktúrne vzorce produktov A–M bez zobrazenia stereochémie. 

Pomôcka: v druhom kroku (𝐀 → 𝐁) sa ako bromačné činidlo používa kombinácia bromidu 

lítneho a dusičnanu amónno-ceričitého (CAN). Zlúčenina C, ktorá sa použije v poslednom 

kroku pri syntéze zlúčeniny M, je derivát benzaldehydu. 

 

1.2. Pri cyklizácii zlúčeniny H na I-1 vzniká aj ďalšia izomérna zlúčenina I-2 s molekulovým 

vzorcom C18H20O. Nakreslite štruktúrny vzorec zlúčeniny I-2. 
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CAN = dusičnan amónno-ceričitý, DMF = dimetylformamid 

DMP = Dessov-Martinov hypervalentný jodán, DDQ = 2,3-dichlór-4,5-dikyano-1,4-benzochinón 
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1.3. Nasledovná reakčná schéma znázorňuje syntézu zlúčeniny 6, demetylovaného derivátu 

diterpenoidov 1 a 2. Nakreslite štruktúrne vzorce produktov N–Y bez zobrazenia stereochémie. 

Pomôcka: zlúčeniny R, S a T majú kyslé vlastnosti. Premena zlúčeniny V na W zahŕňa 

Robinsonovu anuláciu a následnú deformyláciu. 

 

 
 

1.4. Pri premene zlúčeniny V na W (pri Robinsonovej anulácii) sa namiesto α,β-nenasýteného 

ketónu prednostne používa jeho prekurzor, β-chlórketón alebo N,N,N-trialkyl-3-oxobután-1-

amínium-halogenid (ako v schéme vyššie). Vysvetlite.  

 

1.5. Nakreslite vzorce tautomérnych foriem zlúčeniny V. 

 

1.6. Zlúčenina Y sa dá pripraviť aj elektrocyklizačnou reakciou zlúčeniny Z. Nakreslite 

štruktúrny vzorec zlúčeniny Z. 
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1.7. Ktoré z nasledovných činidiel sa tiež dajú použiť na premenu X na Y? (Neuvažujte reakcie 

typu SN2'). 

 

☐ i) PBr3/pyridín; ii) n-Bu3SnH/AIBN 

☐ i) PBr3/pyridín; ii) Na/t-BuOH 

☐ i) MnO2; ii) DDQ 

☐ i) TsCl/pyridín; ii) LiAlH4 

☐ i) TsCl/pyridín; ii) DBU 

 

 
TsCl = p-toluénsulfonylchlorid        DBU = 1,8-diazabicyklo[5.4.0]undec-7-én 
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Niektoré prvky získali svoj názov podľa miest po celom svete. V tomto drží rekord švédska dedina 

Ytterby, podľa ktorej sú pomenované hneď štyri prvky: yterbium (Yb), ytrium (Y), erbium (Er) a 

terbium (Tb). Ale nielen prvky, ale aj zlúčeniny dostávajú názvy podľa miest. Napríklad skupina 

prírodných látok istanbulínov A–E je pomenovaná podľa mesta Istanbul. Prvé dve zlúčeniny z tejto 

skupiny, istanbulíny A a B, boli prvý krát izolované v roku 1971 z rastliny Smyrnium olusatrum 

profesorkou Ayhan Ulubelenovou a jej spolupracovníkmi. Zvyšné istanbulíny C–E boli izolované 

Ulubelenovou a spolupracovníkmi v rokoch 1979 až 1982. 

 

 
 

Úloha 2. Istanbulíny a príbuzné seskviterpénové prírodné látky 
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Istanbulíny predstavujú podmnožinu seskviterpénov, pomerne veľkej skupiny prírodných látok. 

Medzi ne patria dve príbuzné prírodné látky so systémom 6-6-5 kondenzovaných kruhov, 

vernolepín (1) a vernomenín (2). Danishefsky so spolupracovníkmi v r. 1976 publikovali 

elegantnú totálnu syntézu týchto dvoch prírodných látok s využitím Dielsovej-Alderovej 

reakcie (DAR) tzv. Danishefského diénu.  

Všetky vzorce vyjadrujúce stereochémiu v tejto úlohe však zOznačenienajú racemické zmesi.  

 
 

Danishefského (3) a Rawalov–Kozminov dién (4), zobrazené nižšie, sú dva elektrónovo-bohaté 

diény, ktoré našli široké uplatnenie v organickej syntéze. 

 

 
 

TMS: trimetylsilyl; TBS: terc-butyldimetylsilyl 

 

2.1. Nakreslite relevantné rezonančné štruktúrne vzorce diénov 3 a 4. V oboch diénoch 

hviezdičkou označte atómy uhlíka so zvýšenou elektrónovou hustotou. 

 

2.2. Zlúčeniny 3 a 4 sa často využívajú ako diény v DAR. Nakreslite vzorce konformérov 

zlúčenín 3 a 4, ktoré sú potrebné pre ich reagovanie v DAR. Uveďte, ktorá z týchto zlúčenín je 

reaktívnejším diénom v DAR s maleínanhydridom (5) a stručne zdôvodnite.  
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2.3. Keď zahrejeme zmes Danishefského diénu (3) a látky 6 a potom pridáme kyselinu (TsOH, 

kyselina p-toluénsulfónová), ako hlavný produkt získame látku A. 

 

Nakreslite štruktúrne vzorce všetkých možných produktov DAR so sumárnym vzorcom 

C12H14O3, ktoré sa dajú získať reakciou zlúčenín 3 a 6. Stačí, ak nakreslíte jeden z páru 

enantiomérov. 

 

 
 

2.4. Určte, ktorý z týchto produktov je zlúčenina A – hlavný produkt tejto reakcie. 

 

2.5. Dielsov–Alderov adukt A sa premenil na zlúčeninu 7 sekvenciou štyroch krokov (pozri 

nižšie). Zlúčenina B má kyslé vlastnosti. Nakreslite štruktúrne vzorce zlúčenín B–D.  

 

 
 

2.6. Ak necháme reagovať zlúčeninu 7 s 1 ekvivalentom m-CPBA, ako hlavný produkt získame 

látku E. Zakrúžkujte tie funkčné skupiny, ktoré selektivne reagujú s m-CPBA a nakreslite 

štruktúrny vzorec látky E. 
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2.7. Syntézy vernolepínu (1) a vernomenínu (2) sa uskutočnili nasledujúcej schémy. Nakreslite 

štruktúrne vzorce zlúčenín F–J. V poslednom reakčnom kroku je látka I prekurzorom produktu 1. 

 

 
 DIBAL-H: diizobutylalumínium-hydrid 

 LDA: diizopropylamid lítny 
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Cha čínština, japončina, kórejčina, portugalčina, … 

 

Chai ruština, perzština, … 

Çay turečtina, azerbajdžančina, … 

čaj 
bosniančina, chorvátčina, čeština, srbčina, 

slovenčina, … 

Shay arabčina, … 

Te taliančina, španielčina, …  

Tea angličtina, … 

Tee nemčina, … 

Thé francúzština, … 

Thee holandčina, … 

Chaay hindčina, … 

….. … 

 

 
 

Čaj (turecky çay) je obľúbený po celom Turecku ako aj medzi tureckými emigrantami v 

cudzine. Turecká kultúra pitia čaju sa rozšírila od Azerbajdžanu až po niektoré krajiny na 

Balkánskom polostrove. Turecko má najvyššiu spotrebu čaju na svete (2,5 kg/osobu za rok) a 

je nasledované Veľkou Britániou (2,1 kg/osobu za rok). 
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Úloha 3. Čaj a aróma čaju Earl Grey: bergamot 
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Seskviterpén bergamotén a jeho deriváty (1–4) sú analógmi píniových monoterpénov. 

Bergamotény sa vyskytujú v bergamotovej silici a prispievajú k aróme a chuti čaju Earl Grey. 

 

 
 

3.1. Nasledujúca rekčná schéma zobrazuje syntézu α-trans-bergamoténu (1). Nakreslite 

štruktúrne vzorce medziproduktov A−G. 

 

3.2. Aká je funkcia reaktantu Me3NO pri premene látky A na látku B? 
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Minulý rok bol venovaný 150. výročiu objavu Markovnikovovho pravidla, formulovaného 

v roku 1869 Vladimírom V. Markovnikovom. Markovnikov bol doktorandom slávneho ruského 

vedca Alexandra Butlerova. Vo svojej dizertačnej práci Markovnikov objavil známe pravidlo, 

ktoré môžeme teraz nájsť takmer v každej učebnici organickej chémie. Toto pravidlo hovorí, že 

pri reakcii nesymetrického alkénu alebo alkínu s halogenovodíkom (chlorovodíkom, 

bromovodíkom alebo jodovodíkom) sa atóm vodíka z jeho molekuly naväzuje na ten atóm 

uhlíka násobnej väzby, ktorý nesie väčší počet atóm vodíka. Avšak v závislosti na použitom 

činidle alebo substráte môže takáto reakcia prebiehať s opačnou regioselektivitou – tento typ 

reakcií sa nazýva antimarkovnikovská adícia. Hoci Markovnikovo pravidlo bolo odvodené a 

používané výhradne pre adíciu halogenovodíkov na alkény a alkíny, aj mnohé ďalšie adičné 

reakcie sa podľa ich regioselektivity označujú ako markovnikovské alebo antimarkovnikovské. 

 

Toto pravidlo by sa dalo v súčasnosti vhodnejšie formulovať takto: „adícia na dvojitú alebo 

trojitú väzbu prebieha cez stabilnejšie medziprodukty”. V niektorých prípadoch vznik 

Úloha 4. Ruskí organickí chemici 19. storočia a Markovnikovo 

pravidlo 
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markovnikovských alebo antimarkovnikovských produktov môžu okrem elektrónových 

efektov ovplyvňovať aj stérické efekty. 

 

Táto úloha je venovaná predovšetkým objavom, ktoré opísal tento študent renomovaného 

organického chemika Alexandra Butlerova alebo jeho kolegovia na univerzite v Kazani 

(Tatarstan, Rusko). 

4.1. Nakreslite štruktúrne vzorce hlavných produktov A-E, vrátane stereochémie. Optickú 

izomériu (enantioméry) nezohľadňujte. 

 
 

4.2. Nakreslite štruktúrne vzorce hlavných produktov F a G v nasledovných reakciách. 

 

 
 

 

Wagnerov–Meerweinov prešmyk  

Wagner bol ďalším známym vedcom, ktorý pracoval na univerzite v Kazani súčasne s 

Butlerovom a Markovnikovom. Wagner popísal intramolekulový prešmyk bornylchloridu, pri 

ktorom vzniká pinén. Meerwein potom tento typ prešmyku zovšeobecnil a dnes sa preto volá 

Wagnerov–Meerweinov prešmyk (Wagner–Meerwein Rearrangement, WMR). 

Medziproduktom tejto reakcie je karbkatión, ktorý sa následne prešmykuje, ak je to možné, na 
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stabilnejší karbkatión za súčasnej migrácie susediacej skupiny. Ak by reakcia nemohla 

prebiehať cez karbkatión alebo hraničný katiónový intermediát, tak tento prešmyk neprebieha. 

4.3. Uvažujte možné medziprodukty, ktoré vznikajú v priebehu každej z reakcií a na základe toho 

nakreslite štruktúrne vzorce činidiel H a I a hlavných produktov J–M. 
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Kyslo katalyzovaný Wagnerov–Meerweinov prešmyk 

 

Kyslo katalyzovaná reakcia 4,4-dimetylcyklohexa-2,5-dién-1-ónu vedie k vzniku zlúčeniny N 

s nasledujúcimi údajmi NMR spektier. 

 

 
 

Zlúčenina N: 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 6,95 (d, J = 8,0 Hz, 1H), 6,61 (d, J = 2,8 Hz, 

1H), 6,57 (dd, J = 8,0, 2,8 Hz, 1H), 5,39 (bs, 1H), 2,16 (s, 3H), 2,14 (s, 3H). 13C NMR (100 

MHz, CDCl3): δ 153,4, 137,9, 130,4, 128,6, 116,6, 112,3, 19,8, 18,7. 

 

4.4. Nakreslite štruktúrny vzorec produktu N a navrhnite pravdepodobný mechanizmus jeho 

vzniku. 

  

4.5. Akú zmenu môžete očakávať v 1H NMR spektre po pridaní kvapky ťažkej vody (D2O) do 

roztoku v NMR kyvete? 

 

 

Zaitsevovo pravidlo 

 

Zajcev, který popísal pravidlo, ktoré je po ňom nazývané Zajcevovo pravidlo, bol tiež 

Butlerovovým doktorandom. Zajcevovo pravidlo je empirické pravidlo, ktoré umožňuje odhadnúť 

štruktúru prevládajúceho produktu eliminačnej reakcie. Alexander Zajcev sa na univerzite v Kazani 

venoval štúdiu rôznych eliminačných reakcií a na vzniknutých alkénoch vysledoval všeobecne 

platný trend. Zajcevovo pravidlo hovorí, že pri eliminačnej reakci prednostne vzniká najviac 

substituovaný alkén. Táto úloha sa vzťahuje prevažne k tomuto pravidlu. 

4.6. Nakreslite štruktúrne vzorce produktov eliminácie O–Q a zlúčeniny R. Aký hlavný 

produkt (Product) vzniká zahrievaním látky R podľa nasledujúcej schémy? 
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4.7. Označte, použitie ktorej bázy/báz bude viesť k zvýšeniu podielu produktu Q oproti reakcii 

s EtONa? 

 

☐ NaOMe 

☐ KOMe 

☐ i-PrOK 

☐ t-BuOK 

☐ NH3 

☐ DBU 

☐ i-Pr2NEt 
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Fritz Georg Arndt (6. júla 1885 – 8. decembra 1969) bol nemecký chemik, ktorý mal veľký 

vplyv na vývoj chémie v Turecku. Na univerzite v Instanbule v dvoch samostatných obdobiach 

pôsobil spolu dve dekády. Spolu s Berndom Eistertom objavil Arndtovu–Eistertovu syntézu. 

Arndtova–Eistertova syntéza je reakčná sekvencia, ktorá vedie k homologácii (t.j. k predĺženiu 

reťazca) karboxylových kyselín o jeden atóm uhlíka (napr. premene RCO2H na RCH2CO2H). 

V Arndtovej–Eistertovej homologácii je kľúčovým krokom Wolffov prešmyk diazoketónov na 

ketény, uskutočniteľný termicky, fotochemicky alebo za katalýzy striebornou soľou. Táto 

reakcia sa robí v prítomnosti nukleofilov ako je voda, alkoholy alebo amíny, ktoré potom 

reagujú s keténovým intermediátom za vzniku príslušných karboxylových kyselín, esterov 

alebo amidov. V tejto úlohe sa zameriame na štúdium syntézy indolizidínových alkaloidov. 

 

 
 

5.1. Ako je naznačené v doleuvedenej schéme indolizidín 167B a koniceín sa dajú ľahko a efektívne 

pripraviť z β,γ-nenasýteného esteru B. Kľúčový krok tejto syntézy (A → B) je Wolffov prešmyk. 

Zlúčenina C má laktámové jadro tvorené bicyklickým heterocyklom, ktorý obsahuje šesťčlenný 

cyklus spojený s nasýteným päťčlenným cyklom. Jeden z atóm v hlave mostíka je dusík. 

Úloha 5. Arndtova–Eistertova homologácia 
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Nakreslite štruktúrne vzorce zlúčenín A–D bez vyznačenia stereochémie. 

 
5.2. Pri Arndtovej–Eistertovej homologácii α-diazoketón podlieha fotochemickému 

Wolffovmu prešmyku za vzniku α-ketokarbénu s uvoľnením molekulového dusíka. Tento 

medziprodukt následne 1,2-alkylovým prešmykom poskytne keténový intermediát. 

 

Nakreslite štruktúrne vzorce α-ketokarbénového a keténového intermediátu v druhom stupni 

(pri premene A → B). 

 

5.3. Posledným stupňom totálnej syntézy indolizidínu 167B je adícia propylmagnézium-

bromidu na zlúčeninu C, nasledovaná pôsobením AcOH/NaBH4. 

 

Nakreslite štruktúrny vzorec intermediátu (C11H20N+) v štvrtom stupni (pri premene C → D). 

 

5.4. Ďalej je zobrazená alternatívna syntéza koniceínu. Nakreslite štruktúrne vzorce látok E–J. 
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alkénová metatéza 

J (plynný uhľovodík) 
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Atovakvón je liek na liečenie pneumocystózy a malárie. Ketoester 1 a aldehyd 2 sú kľúčové 

intermediáty pre syntézu atovakvónu. 

 
 

6.1. Nižšie je zobrazená syntéza kľúčového ketoesteru 1. Zmes ftalanhydridu a trietylamínu sa 

nechá reagovať s kyselinou malónovou. V tomto kroku sa pozoruje uvoľňovanie plynu. Spracovanie 

reakčnej zmesi vodným roztokom HCl poskytuje kyselinu 3, ktorá vzniká z medziproduktu A 

obsahujúceho dve karboxylové skupiny. Kyselina 3 sa premieňa na izomérny medziprodukt B, ktorý 

obsahuje hemiacetálovú a esterovú skupinu. Ten sa ďalej dehydratuje za vzniku alkénu C, ktorý 

potom bromáciou v kyslom prostredí poskytne látku D. Dibromid D podlieha solvolýze v horúcej 

vodou zriedenej kyseline octovej za vzniku terciárneho karbkatiónového meziproduktu E. 

Medziprodukt E reaguje s vodou a vzniká z neho hemiacetálový medziprodukt F. Nakoniec 

preusporiadanie hemiacetálového medziproduktu F poskytne kľúčovú zlúčeninu, látku 1. 

 

Poznámka: Hranaté zátvorky zOznačenienajú, že vzniká medziprodukt, ktorý sa neizoluje, ale nechá sa 

reagovať ďalej bez čistenia. Premena látky 3 na látku 1 je “one-pot” reakcia, teda sekvencia reakcií, 

ktoré prebiehajú jedna po druhej v jednej reakčnej nádobe bez izolácie a čistenia medziproduktov. 

 

 
 

Úloha 6. Atovakvón 
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Intermediáty B a C majú nasledujúce spektrálne údaje: 

B: 1H NMR  = 7,86–7,52 (4H), 4,13 (bs, 1H, vymeniteľný s D2O), 1,97 (s, 3H). 

C: 1H NMR  = 7,92–7,58 (4H), 5,24 (m, 2H); 13C NMR  = 166,8, 151,8, 139,0, 134,4, 130,4, 

125,3, 125,1, 120,6, 91,3; MS m/z = 146,0. 

 

Nakreslite štruktúrne vzorce medziproduktov A–F syntézy zlúčeniny 1. 

 

6.2. Syntéza aldehydu 2 vychádza z cyklohexénu. Využíva reakciu príbuznú Friedelovej–Craftsovej 

acylácii, haloformovú reakciu, redukciu a oxidáciu. Reakcia cyklohexénu s acetylchloridom, 

príbuzná Friedelovej–Craftsovej acylácii, poskytuje (chlórcyklohexyl)(metyl)ketón J. Reakcia 

cyklohexénu s acetylchloridom poskytuje najprv karbkatión G, ktorý podlieha dvom za sebou 

idúcim Wagnerovým–Meerweinovým hydridovým prešmykom za vzniku izomérneho karbkatiónu 

H a následne I. Karbkatión I sa zachytí chloridovým iónom za vzniku látky J, ktorá klasickou 

Friedelovou–Craftsovou reakciou s chlórbenzénom poskytuje látku K. Metylketón K dáva s 

chlórnanom sodným (NaOCl) haloformovú reakciu za vzniku kyseliny L. Kyselina L sa premení 

na aldehyd 2 niekoľkokrokovou reakčnou sekvenciou. 

 

Nakreslite štruktúrne vzorce izomérnych karbkatiónov G−I, ktoré vznikajú v tejto reakcii. 

 

  
niekoľkokroková reakčná sekvencia 

 

6.3. Sú tieto karbkatióny chirálne? 

 

G 
☐ Yes 

☐ No 

H 
☐ Yes 

☐ No 

I 
☐ Yes 

☐ No 

 

6.4. Nakreslite štruktúrne vzorce látok J−L. 
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6.5. Označte všetky pravdivé výroky o látke L. 

 

☐ L má 4 stereoizoméry. 

☐ L je chirálna zlúčenina. 

☐ L je achirálna zlúčenina. 

☐ L je mezo-zlúčenina. 

☐ L má 2 stereoizoméry. 

☐ Stereoizoméry látky L sú navzájom diastereoméry. 

☐ Stereoizoméry látky L sú navzájom enantioméry. 

 

6.6. Označte, ktorá(é) z nasledujúcich zlúčenín vzniká(ajú) haloformovou reakciou z látky K? 

 

☐ CH2Cl2 

☐ CH3Cl 

☐ CHCl3 

☐ CCl4 

 

6.7. Označte všetky reakcie, ktoré sú vhodné na premenu látky L na aldehyd 2. 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 
 

☐ 

 

☐ 
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☐ 

 

☐ 

 

 

 
  acetylchlorid        dizobutylalumínium-hydrid              chlorochróman pyridínia 
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Hoci sa indolový skelet v prírode vyskytuje pomerne často, indoly s prikondenzovanými 

nasýtenými kruhmi (so vzájomne premostenými susednými polohami benzénového kruhu 

indolu) sú zriedkavé. Trikentríny a štruktúrne podobné herbindoly predstavujú fascinujúce 

príklady 6,7-premostených indolov a polyalkylovaných cyklopenta[g]indolových prírodných 

látok. Trikentríny boli izolované z morskej huby Trinkentrion flabellliforme a majú 

antibakteriálne účinky. Na obrázku nižšie sú zobrazené možné štruktúry trikentrínu A. Vašou 

úlohou bude určiť, ktorá z týchto štruktúr patrí trikentrínu A. 

 

 
 

Trikentrín A sa dá pripraviť viacerými syntetickými cestami. Prvé dve z nich sú popísané nižšie. 

Prvá sa zakladá na dehydroarénovom (arínovom) medziprodukte a druhá na hydrovinylácii. 

Prvý krok v podúlohách 7.1 a 7.2 je Bartoliho reakcia, resp. Bartoliho syntéza indolov, pri ktorej 

orto-substituované nitroarény reagujú s Grignardovými činidlami za vzniku substituovaných 

indolov. Ide o veľmi efektívnu syntézu 7-substituovaných indolov. 

Úloha 7. Ktorý je (±)-trikentrín A?  
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(±)-Trikentrín A: 1H NMR (CDCl3): δ 8,08 (bs, NH, 1H), 7,15−6,59 (3H), 3,44 (dt, J = 8,8, 

7,5 Hz, 1H), 3,22 (dt, J = 8,8, 7,5 Hz, 1H), 2,94 (dq, J = 15,0, 7,5 Hz, 1H), 2,93 (dq, J = 15,0, 

7,5 Hz, 1H), 2,60 (dt, J = 12,3, 7,5 Hz, 1H), 1,50 (d, J = 6,8 Hz, 3H), 1,37 (d, J = 7,0 Hz, 3H), 

1,36 (t, J = 7,5 Hz, 3H), 1,32 (dt, J = 12,3, 8,8 Hz, 1H); 13C NMR (CDCl3): δ 143,4−101,6 (8 

signálov), 44,8−15,1 (7 signálov). 

 

Dehydroarénová syntetická cesta 

 

 
7.1. Nakreslite štruktúrne vzorce látok A–I.  

 

7.2. Nakreslite štruktúrny vzorec dehydroarénového intermediátu, ktorý vzniká v kroku 

D → E. 
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Hydrovinylačná syntetická cesta 

 

 
 

7.3. Syntéza 7-vinylindolu J z bróm(nitro)benzénu zahrňuje Bartoliho reakciu následovanú 

vinylačným krokom s vinylstanánom. Nakreslite štruktúrny vzorec látky J. 

 

7.4. Druhý krok je asymetrická hydrovinylácia zlúčeniny J katalyzovaná nikelnatým 

komplexom. Ligandy K1–K4 použité pri hydrovinylácii sú zobrazené vyššie. 

Poznámka: yield = výťažok, ee = enantiomérny nadbytok 

% ee = (% majoritného enantioméru) – (% minoritného enantioméru) 

 

Označte pravdivý(é) výrok(y): 

 

☐ Ligand 3 poskytuje najvyššiu enantioselektivitu reakcie. 

☐ Ligand 4 poskytuje racemickú zmes. 

☐ Každý z ligandov K1–K4 je chirálny. 

☐ Každý z ligandov K1–K4 poskytuje produkt vo vysokom výťažku (>95%). 
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7.5. Označte pravdivý(é) výrok(y) pre hydrovinylačný krok: 

 

☐ Zdrojom vinylovej skupiny je (alyl)2Ni2Br2 alebo [(alyl)NiBr]2. 

☐ V tomto alylovom komplexe niklu má každý atóm niklu oxidačné číslo +2. 

☐ V tomto alylovom komplexe niklu nikel spĺňa 18-elektrónové pravidlo. 

☐ Tento komplex má planárnu štvorcovú geometriu. 

 

7.6. Nakreslite štruktúrne vzorce zlúčenín L–P. Absolútna konfigurácia stereogénneho centra 

v produkte hydrovinylácie je S. 

Pomôcka: V 13C NMR spektre zlúčeniny M sa pozoroval jeden signál karbonylového uhlíka, a 

to s chemickým posunom δ = 178,3 ppm. 

 

 
 

double bond hydrogenation = hydrogenácia dvojitej väzby 

TsCl = p-toluénsulfonylchlorid 

TBAF = tetrabutylamónium-fluorid 
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8.1. Nakreslite všetky stereoizoméry 1,2,3-trifenylpropán-1,3-diolu. 

 

8.2. Označte z nich tie, ktoré sú achirálne. 

 

8.3. Označte z nich tie, ktoré sú chirálne. 

 

8.4. Označte všetky z nasledujúcich vlastností alebo metód, ktoré sa dajú využiť na rozlíšenie 

chirálnych izomérov z otázky 8.3. 

 

☐ teplota varu 

☐ UV spektroskopia 

☐ index lomu 

☐ teplota topenia 

☐ optická otáčavosť 

☐ dipólový moment 

☐ NMR spektroskopia v achirálnom prostredí 

☐ IČ spektroskopia 

  

Úloha 8. Stereoizoméry 1,2,3-trifenylpropán-1,3-diolu 
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A. Halogénderiváty naftalénu: východiskové zlúčeniny pre rôzne aplikácie 

 

Naftalén (1) je popri benzéne jeden z najznámejších aromatických uhľovodíkov. Aj preto sa 

jeho chémia intenzívne študovala a pripravilo sa veľké množstvo jeho rôznych derivátov. Medzi 

nimi aj halogénderiváty, ktoré sú kľúčovými východiskovými látkami v mnohých syntézach. 

Aj preto sú v literatúre opísané takmer všetky možné halogénderiváty naftalénu. Pre 

identifikáciu týchto derivátov sú dôležité 1H NMR a 13C NMR spektrá, pričom počet signálov 

v nich závisí od symetrie štruktúry. Uvažujme izoméry tetrabromovaného naftalénu 2. 

 

 
naftalén                              tetrabrómnaftalény 

 

9.1. Nakreslite štruktúrne vzorce všetkých tetrabrómnaftalénov, ktoré majú 3 signály v 13C 

NMR a jeden signál (singlet) v 1H NMR spektre. 

 

9.2. Nakreslite štruktúrne vzorce všetkých tetrabrómnaftalénov, ktoré majú 5 signálov v 13C 

NMR spektre. 

 

9.3. Nakreslite štruktúrne vzorce všetkých tetrabrómnaftalénov, ktoré majú 6 signálov v 13C 

NMR a 2 dublety (J = 8–9 Hz) v 1H NMR spektre. 

 

9.4. Nakreslite štruktúrne vzorce všetkých tetrabrómnaftalénov, ktoré majú 6 signálov v 13C 

NMR a 2 dublety (J = 1,5–2,0 Hz) v 1H NMR spektre. 

 

 

B. Dynamické NMR: rýchla premena medzi tautomérnymi formami a 

ekvivalentnými jadrami v NMR 

 

Bulvalén (3) je zlúčenina vhodná pre štúdium degenerovaných Copeho prešmykov. Ak by sme 

nepočítali enantioméry, tak počet možných valenčných tautomérov bulvalénu s desiatimi 

rozlíšiteľnými polohami je 10!/3 = 1 209 600. Ale rýchla vzájomná premena tautomérov 

Úloha 9. NMR, symetria a štruktúrna analýza 
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spôsobuje, že všetky uhlíky a vodíky sú v NMR ekvivalentné – pri dostatočne vysokých 

teplotách je v 1H NMR a 13C NMR spektrách bulvalénu iba jeden signál, spriemerovaný do 

jedného píku (zaobleného až ostrého). Avšak pri teplote −60 °C Copeho prešmyk prebieha 

pomaly a pozorujeme samostatné signály jednotlivých alkénových a alkánových protónov. 

 

 
 

9.5. Koľko signálov očakávate v 13C NMR spektre bulvalénu pri nízkych teplotách, ak nebudete 

uvažovať Copeho prešmyk? 

 

Ekvivalentné atómy uhlíka v štruktúrnom vzorci označte postupne písmenami a, b, c… .  

 

9.6 V dôsledku rýchlej tautomérnej rovnováhy niektoré molekuly poskytujú jednoduchšie 

spektrá, a to kvôli zdanlivej symetrii. Koľko signálov očakávate v 13C NMR spektre 

nasledujúcich zlúčenín? 

 

 
 

9.7. V literatúre bolo opísané, že diacetylderivát tropolónu 4 má v 13C NMR spektre menej 

signálov, než by sa očakávalo. 
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Nakreslite rezonančné štruktúrne vzorce a transformácie zodpovedné za túto symetriu. Koľko 

signálov očakávate v dôsledku toho pre túto zlúčeninu v 13C NMR spektre? 

 

 

C. Stereochémia epoxidačných reakcií bicyklických alkénov. 

 

9.8. S využitím nasledujúcich informácií nakreslite štruktúrne vzorce všetkých možných 

stereoizomérov, ktoré vznikajú za uvedených reakčných podmienok. 

 

Pomôcka: A a B sú izoméry, pričom A a B majú 3 signály a C 4 signály v 13C NMR spektre. 

 

 
        m-CPBA = kyselina meta-chlórperoxybenzoová 

 

9.9. Nakreslite štruktúrne vzorce stereoizoméru(ov), ktoré vznikajú za uvedených reakčných 

podmienok. Koľko signálov očakávate v 13C NMR spektre epoxidového produktu/spektrách 

jednotlivých epoxidových produktov? 

 

 
trisepoxid(y) pri nadbytku m-CPBA  monoepoxid(y) pri 1 ekvivalente m-CPBA 
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Woodwardove–Hoffmannove pravidlá (výberové pravidlá pre pericyklické reakcie), ktoré 

odvodil Robert B. Woodward a Roald Hoffmann, sa využívajú na vysvetlenie a predpoveď 

stereochemických aspektov pericyklických reakcií vyplývajúcich z aktivačných energií 

alternatívnych procesov. Platia pre všetky typy pericyklických reakcií (a ich spätných „retro“ 

reakcií), ako sú cykloadície (vrátane cheletropných reakcií), sigmatropné prešmyky, 

elektrocyklizácie a reakcie s prenosom skupiny (napr. énové reakcie). 

 

Woodwardove-Hoffmannove pravidlá pre elektrocyklizačné reakcie 

počet π elektrónov 

v systéme 
spôsob aktivácie smer otáčania 

4n 
termický (∆) konrotačný (con) 

fotochemický (hν) disrotačný (dis) 

4n+2 
termický konrotačný 

fotochemický disrotačný 

 

 

 

Úloha 10. Woodwardove–Hoffmannove pravidlá a pericyklické 

reakcie 
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Woodwardove-Hoffmannove pravidlá pre cykloadičné reakcie 

 

favored = zvýhodnený (proces) 

disfavored = znevýhodnený (proces) 

 

10.1. Kyselina endiandrová (2) vzniká zahrievaním zlúčeniny 1 sériou pericyklických reakcií. 

Nakreslite reakčné schémy všetkých stupňov a pre každý z nich určte, o aký typ pericyklickej 

sa jedná. 

 

 
 

Určte, koľko π elektrónov sa zúčastňuje nasledujúcich reakcií. Určte, či tieto reakcie budú 

podľa Woodwardových–Hoffmannových pravidiel prebiehať termicky alebo fotochemicky. 

 

10.2. 

 
 

10.3. 
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10.4. Dominová (sekvencia za sebou idúcich spontánnych reakcií) Dielsova–Alderova reakcia 

látky A so sukcínimidom vedie k vzniku aduktu 3. Nakreslite štruktúrne vzorce zlúčenín A–C. 

 

 
 

10.5. Nasledujúca reakčná schéma zobrazuje syntézu endo-izoméru benzenoidného 

tetracyklického uhľovodíka I, vychádzajúc z orto-xylénu. Eliminácia Br2 z tetrabróm-orto-

xylénu D v prítomnosti jodidu sodného poskytuje reaktívny intermediát, ktorý podlieha 4π 

elektrocyklizácii za vzniku zlúčeniny F. Nakreslite štruktúrne vzorce intermediátov a 

produktov D–I. 

 

 

 
 

 

retro-Dielsova–Alderova reakcia 

 

retro-Dielsova–Alderova reakcia (rDAR) je vratnou reakciou Dielsovej-Alderovej reakcie, pri 

ktorej z cyklohexénu vzniká dién a dienofil. rDAR sa spravidla iniciuje zahrievaním. Avšak v 

niektorých prípadoch, v závislosti na vlastnostiach substrátu, táto reakcia môže prebiehať už pri 

nízkych teplotách. 

 

10.6. Cyklopentadiény sú vysoko užitočné syntetické intermediáty v organickej a koordinačnej 

chémii. Nesubstituovaný cyklopentadién je málo stabilný a získava sa tepelným rozkladom 

dicyklopentadiénu. Aj substituované cyklopentadiény sú väčšinou málo stabilné, navyše ľahko 

podliehajú migrácii dvojitých väzieb v kruhu (tautomerizácii). Praktické metódy syntézy 

substituovaných cyklopentadiénov sú preto pomerne obmedzené. V nasledujúcej schéme je 
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zobrazená syntéza jedného substituovaného derivátu cyklopentadiénu. Okrem rDAR v jednom 

kroku prebieha tvz. inverzná Dielsova–Alderova reakcia (s obrátenými elektrónovými 

požiadavkami), teda cykloadičná reakcia medzi elektrónovo bohatým dienofilom a elektrónovo 

chudobným diénom (ako napríklad tetrazín 4), ktorá je sprostredkovaná interakciou HOMO 

orbitálu dienofilu a LUMO orbitálu diénu. 

 

Nakreslite štruktúrne vzorce intermediátov a produktov J–N. 

 

 
 

10.7. Nukleofilné aromatické substitučné reakcie sú dôležitou skupinou reakcií v organickej 

syntéze. V nasledujúcej schéme reakcie arylhalogenidov 5 prebiehajú reakcie cez dva rôzne 

medziprodukty v závislosti na reakčných podmienkach a charaktere substituenta X na 

aromatickom jadre. Nakreslite štruktúrne vzorce produktov O a P a intermediátov, ktoré sú 

zodpovedné za vznik týchto produktov. Aký produkt(y) by vznikal(i), ak by ste do reakčnej 

zmesi pridali cyklický 1,3-dién? 
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Názov "porfyrín" je odvodený z gréckeho slova porphyra, fialový. Porfyríny sú makrocyklické 

organické zlúčeniny, ktorých makrocyklus je tvorený štyrmi modifikovanými pyrolovými 

podjednotky. Majú spolu 26 π-elektrónov, z ktorých 18 je súčasťou planárneho porfyrínového 

kruhu. Často sú označované ako aromatické. Komplexy s kovmi, odvodené od porfyrínu, sa 

vyskytujú aj v prírode. Jeden z najznámejších porfyrínových komplexov je hem – červené 

farvivo v červených krvinkách. Benzoporfyrín je porfyrín s benzénovými kruhmi 

prikondenzovanými k jednej alebo viacerým pyrolovým jednotkám. 

 

11.1. Benzoporfyríny sa dajú pripraviť z maskovaného benzopyrolového derivátu E. Syntéza 

látky E sa začína reakciou cis-1,2-dichlóreténu s tiofenolom za vzniku látky A. Oxidáciou 

zlúčeniny A kyselinou peroxyoctovou vzniká látka B, která obsahuje fenylsulfonylové skupiny. 

cis-Produkt B sa potom prevedie na jeho trans-izomér C pôsobením katalytického množstva 

Br2 za ožarovania UV žiarením. Zlúčenina C zahrievaním s cyklohexa-1,3-diénom poskytuje 

Dielsovou–Alderovou reakciou produkt D, ktorý sa dá reakciou s etyl-izokyanoacetátom 

previesť na ester derivátu pyrolkarboxylovej kyseliny. Tento ester potom reakciou s kyselinou 

trifluóroctovou (TFA) poskytne derivát pyrolu E. 

 

Nakreslite štruktúrne vzorce zlúčenín A–E vrátane stereochémie, ak je to relevantné. 

 

 
 

11.2. Porfyríny sa dajú ľahko pripraviť cyklizačnou reakciou derivátov pyrolov s aldehydmi. 

Nakreslite štruktúrny vzorec aldehydu F a určte oxidačné číslo zinku v zlúčenine H. 

Úloha 11. Benzoporfyrín 
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11.3. Ak sa látka H zahrieva vo vákuu, tak retro-Dielsovou–Alderovou reakciou môže vzniknúť 

viac konjugovaný produkt I. 

 

Dokreslite štruktúrny vzorec látky I tak, že doplníte časti štruktúry znázornené čiarkovanými 

oblúkmi (všetky tieto časti štruktúry sú rovnaké) a nakreslite štruktúrny vzorec látky J. 
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Amoniak je významný metabolický produkt. V poslednej dobe sa kladie veľký dôraz na jeho 

citlivú detekciu kvôli indikácii niektorých špecifických ochorení. Za normálnych 

fyziologických podmienok sa môže amoniak z mierne alkalickej krvi vylučovať vyparovaním 

cez kožu alebo vydychovaním vzduchu z pľúc. Poruchy obličiek alebo pečene, v ktorých sa 

amoniak premieňa na močovinu, môžu mať za následok zvýšenie koncentrácie amoniaku vo 

vydychovanom vzduchu alebo v moči. Detekcia zvýšenej koncentrácie amoniaku v dychu alebo 

v moči môže potom diagnostikovať už počiatočné štádium pečeňových alebo žalúdočných 

ochorení. Preto je veľký dopyt na vyvinutie senzorov amoniaku s citlivosťou 50 ppb – 2 ppm a 

s rýchlou odozvou. 

 

Látka I bola využitá na prípravu senzora citlivého na plynný amoniak na báze optických 

vlákien. Vystavením tohto senzora amoniaku sa mení transmitancia optických vlákien. Keď sa 

cez senzor prepúšťa plynný amoniak o rôznych koncentráciách, vhodným spektrometrom sa 

meria zmena transmitancie. Výsledky meraní sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

 

 

 

[NH3] (ppm) odozva senzora (%) 

0,500 

1,00 

2,00 

4,00 

7,00 

9,00 

11,0 

20,0 

25,0 

30,0 

–0,2540 

–0,7590 

–1,354 

–1,838 

–2,255 

–2,500 

–2,600 

–2,947 

–3,152 

–3,256 
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11.4. S využitím údajov z lineárneho úseku odozvy senzora vytvorte kalibračnú krivku a určte 

parametre kalibračnej rovnice v tvare 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥. 

 

11.5. Tento senzor sa využil pre detekciu amoniaku vo vydychovanom vzduchu. Ak sa na 

senzor zaviedol dych pacienta s ochorením obličiek, zazOznačenienala sa zmena odozvy –3,812 

%. Vypočítajte koncentráciu amoniaku v pacientovom dychu. 
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Nádherná tyrkysová farba jazera Salda, kde sa modré vody stretávajú s bielymi pieskami, 

fascinuje každého, kto na ňu raz uprie svoj pohľad. Jazero Salda je súčasťou južnej provincie 

Burdur okres Yesilov a pre svoje biele piesočnaté pláže a tyrkysovú vodu sa v posledných 

rokoch označuje ako „Turecké Maldivy“. 

V skutočnosti je tyrkys nepriehľadný, modrozelený minerál a polodrahokam, ktorý predstavuje 

hydratovaný fosforečnan medi a hliníka s chemickým vzorcom CuAl6(PO4)4(OH)8·4H2O. 

Slovo „tyrkys“ pochádza z obdobia 17. storočia a je odvodené z francúzskeho slova „turquois“, 

čo zOznačeniená „turecký“, pretože minerál bol po prvýkrát do Európy dovezený z baní v 

starovekej provincii Khorasan v Perzii cez Turecko. Fosfor, ktorý sa nachádza aj v štruktúre 

tyrkysu je nevyhnutnou zložkou života. Bez fosforečnanov prítomných v biologických 

molekulách ako ATP, ADP a DNA by život neexistoval. Zlúčeniny fosforu sú v našom tele 

prítomné aj v kostiach a zuboch vo forme minerálov. Až na pár výnimiek, fosfor v mineráloch 

sa vyskytuje v najvyššom oxidačnom stave ako anorganické fosforečnanové horniny, ktoré sú 

čiastočne tvorené apatitom a predstavujú hlavný komerčný zdroj fosforu. Fosforečnany sa 

používajú ako hnojivá v poľnohospodárstve, v krmive pre zvieratá, ako zložka v múke a prášku 

do pečiva na podporu kysnutia, aj ako prísada do nápojov a liečiv. Ďalšie priemyselné využitie 

zahŕňa zmäkčovanie vody, ochrana voči korózii, voči vznieteniu, výrobu insekticídov, 

čistiacich prostriedkov a výrobu čistého fosforu.  

 

  
Jazero Salda  

 

 

Úloha 12. Modrá až zelená, tyrkysová 
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Fosfor sa vyskytuje v troch dôležitých alotropických modifikáciách: X, Y a Z. Existuje však aj 

ďalšia forma fosforu W (uvedené nižšie). X je mäkká a voskovitá tuhá látka, ktorá je veľmi 

zdraviu škodlivá, vysoko reaktívna a dokonca je schopná chemiluminiscencie. Kryštály X sú 

tvorené molekulami P4. Alotrop Y možno pripraviť zahrievaním X pri 250 °C za prítomnosti 

denného svetla. Y je bez zápachu, nie je jedovatý a nevykazuje chemiluminiscenciu. Je to 

polymérna tuhá látka. Z sa pripravuje z X v inertnej atmosfére. Z je najstabilnejší alotrop fosforu 

a má vrstevnatú štruktúru. W predstavuje formu fosforu, ktorá sa dá pripraviť celodenným 

žíhaním Y pri teplote nad 550 °C. 

 
 

Vzájomné premeny alotropov fosforu. 

 

12.1. Identifikujte alotropické modifikácie fosforu označené ako X, Y, Z a W. 

 

12.2. Nakreslite štruktúru alotropov fosforu X, Y, Z a načrtnite geometriu alotropu X. 

 

12.3. P4 sa na vzduchu rýchlo vznieti už pri teplote 35 °C, pričom tvorí oxid fosforu. Z tohoto 

dôvodu musí byť uchovávaný pod vodou. Keď P4 reaguje s rôznymi množstvami suchých 

halogénov, vznikajú halogenidy fosforité (PX3) alebo fosforečné (PX5). PX5 sa môžu získať aj 

reakciou halogénov s PX3. Halogenidy fosforečné podliehajú dvojstupňovej hydrolýze za 

vzniku kyseliny. Halogenidy fosforylu môžeme pripraviť hydrolýzou vhodných PX5 v 

obmedzenom množstve vody alebo reakciou PX3 s kyslíkom. Pri reakcii týchto derivátov oxidu 

fosforu s vodou pozorujeme syčanie, uvoľňovanie tepla a vznik kyseliny. Reakcia P4 s 

hydroxidom sodným alebo draselným vytvára fosfánový plyn ako hlavný produkt a fosfornan 

sodný alebo draselný ako vedľajší produkt. V chlóre fosfán spontánne horí za vzniku 

halogenidov fosforitých (PX3) alebo fosforečných (PX5). 

 

Napíšte vzorce produktov A-F, podľa nasledujúcej schémy. 
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Keď fosfor reaguje s nadbytkom halogénov môžu vznikať pentakoordinované zlúčeniny ako 

PCl5. Zmiešané fosforečnany halogenidov ako PF2Cl3 sa dajú pripraviť pridávaním halogénu 

do halogenidu fosforitého obsahujúceho druhý halogén.  

 

12.4. Nakreslite Lewisove štruktúrne vzorce pre molekuly PCl5 a PF2Cl3. 

 

12.5. Využitím teórie VSEPR určte geometriu molekúl PCl5 a PF2Cl3. 

 

12.6. Odhadnite polaritu molekúl PCl5 a PF2Cl3. 

 

12.7. Porovnajte dĺžku axiálnej a ekvatoriálnej väzby P–Cl v molekule PCl5. 

 

12.8. Nakreslite schému hybridizácie molekuly PF2Cl3 a určite, ktoré hybridné orbitály sú 

použité na tvorbu axiálnej a ekvatoriálnej väzby. 

 

12.9. Syntézu PH3 z vodíka a bieleho fosforu znázorňuje schéma nižšie. Vypočítajte ΔH pre 

nasledujúcu reakciu z väzbových energií (energia jednoduchej väzby, BE, v kJ.mol-1 pre P–P: 

213; pre H–H: 435; pre P–H: 326). 

 

P4(𝑔) + 6 H2(𝑔) → 4 PH3(𝑔) 

 

Organofosforové zlúčeniny sú organické zlúčeniny obsahujúce fosfor, ktorý sa môže 

vyskytovať v rôznych oxidačných stavoch. Organofosforové zlúčeniny sú všeobecne 

klasifikované najmä ako fosforečné a fosforité deriváty, ktoré sú hlavnými typmi týchto 

zlúčenín. Najviac využívané sú ako východiskové látky pri Wittigovej reakcii a ako pomocné 
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fosfínové ligandy v homogénnej katalýze. Ich nukleofilita sa posudzuje na základe ich reakcie 

s alkylhalogenidmi za vzniku fosfóniových solí. Fosfíny predstavujú nukleofilné katalyzátory 

v organickej syntéze, napr. v Rauhutovej-Currierovej alebo Baylisovej-Hillmanovej reakcii.  

 

Trifenylfosfín (PPh3) je bežná organofosforová zlúčenina, ktorá sa často využíva v syntéze 

organických a organokovových zlúčenín. Roztok toluénu zlúčeniny 1 v prítomnosti nadbytku 

PPh3 je zahrievaný po reflux. Najprv vzniká zlúčenina 2 a následne zlúčenina 3. 

 

 

Spektrálne údaje zlúčenín 1-3 sú uvedené v tabuľke ( pre 1H NMR a 13C NMR δ hodnoty v ppm, 

v prípade 1H NMR sú uvedené aj relatívne plochy/intenzity signálov). 

 1 2 3 

1H NMR 
4,83 

singlet 

7,62–7,41 (m, 15H) 

4,19 (m, 4H) 

7,70–7,32 (m, 30H) 

3,49 (s, 4H) 

13C NMR 

224,3 

187,2 

185,3 

184,0 

73,3 

231,0 

194,9 

189,9 

188,9 

129,0–134,7 (viacero signálov) 

72,2 

237,1 

201,8 

193,8 

127,7–134,0 (viacero signálov) 

68,80 

IR  

2038 cm–1 

1958 cm–1 

1906 cm–1 

1944 cm–1 

1860 cm–1 

MS (m/z)  684,5 919,7 

 

12.10. Identifikujte štruktúry 2 a 3. 

Pomôcka: Signál v 13C NMR pre zlúčeninu 1 pri 224,3 ppm je podobná chemickému posunu 

karbénovým uhlíkom; signály medzi 184 a 202 ppm prislúchajú karbonylom; signál s hodnotou 

73,3 je typický pre CH2CH2 premostenie v dioxykarbénových komplexoch. 

 



52. Medzinárodná chemická olympiáda, Istanbul, TURECKO                         Teoretické prípravné úlohy 

 

57 

 

 

12.11. Rozhodnite, či zlúčenina 2 uprednostňuje faciálne (fac) alebo meridionálne (mer) 

izomérne usporiadanie.   

Pomôcka: Tri signály s ekvivalentnými intenzitami pre CO skupinu sú pozorované v IČ spektre 

zlúčeniny 2. Vodíky karbénových ligandov sa objavujú ako multiplety v 1H NMR spektre. 

 

12.12. Rozhodnite, či zlúčenina 3 uprednostňuje cis alebo trans izomérne usporiadanie. 

Pomôcka: Dva signály s približne rovnakými intenzitami CO skupiny pri 1944 a 1860 cm-1 sa 

nachádzajú v IČ spektre zlúčeniny 3. V 31P NMR spektre sa nachádza jeden signál. 

 

Niektoré organofosforové zlúčeniny ako napr. sarín, soman a VX sa často označujú ako 

„nervové plyny“ napriek tomu, že pri laboratórnej teplote sa vyskytujú ako kvapaliny. Každý 

štát, ktorý v roku 1997 podpísal Dohovor o chemických zbraniach sa zaviazal zakázať vývoj 

chemických zbraní, zničiť takéto zbrane vo svojom arzenáli a zastaviť akúkoľvek priemyselnú 

výrobu do roku 2012. Sarín môžeme zneškodniť hydrolýzou pri laboratórnej teplote použitím 

vodného roztoku Na2CO3 za vzniku NaF a sodnej soli organofosforečnanu. Hydrolýza nervovej 

látky VX je oveľa náročnejšia. S vodným roztokom NaOH reaguje pri laboratórnej teplote 

pomaly a reakcia sa tým pádom musí zahrievať na teplotu 360 K počas niekoľko hodín. 

  

 
 

12.13. Určite štruktúru organofosforovej soli, ktorá vzniká hydrolýzou v nasledovnej reakcii. 

 

 
 

Dva komplexy chrómu, obsahujúce ako ligandy CO, PF3 a PCl3 v oktaédrickom usporiadaní, 

sú uvedené nižšie. Molekulové orbitály oktaédrických komplexov vytvorené koordináciou 
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môžeme chápať ako výsledok poskytnutia dvoch elektrónov z každého zo šiestich σ-donorných 

ligandov do d-orbitálov kovu, čo označujeme ako σ-väzby. V oktaédrických komplexoch sú 

možné aj π-väzbové systémy, ak ligand obsahuje p, d alebo π* molekulové orbitály. Ligandy 

ako CO, CN a fosfíny (všeobecný vzorec PR3) sú π-akceptorné, čiže majú prázdny orbitál, ktorý 

dokáže interagovať s d-orbitalmi kovu formou π-d interakcie. Vo väčšine prípadov prevláda 

tzv. spätná π-väzba, kedy je elektrónová hustota presunutá z kovu na ligand, čo môže ovplyvniť 

energiu a dĺžku väzby medzi kovom a ligandom v karbonylových a fosfínových komplexoch.  

 

Odpovedzte na nasledujúce otázky, pričom uvažujte π interakcie: 

 

12.14. V ktorom komplexe je väzba C–O kratšia, v Cr(CO)5(PF3) alebo v Cr(CO)5(PCl3)? 

 

12.15. Ktoré vibračné pásy v infračervenom spektre väzby C–O budú mať vyššiu energiu, 

Cr(CO)5(PF3) alebo Cr(CO)5(PCl3)? 
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Jednoduché oxidy d-prvkov ako napr. Fe3O4 alebo Co3O4 a mnoho príbuzných zmiešaných 

oxidov má dôležité vlastnosti. Ich štruktúra je podobná minerálu spinelu MgAl2O4, kvôli čomu 

sa pre tieto oxidy uvádza všeobecný vzorec AB2O4. 

 

Stechiometrické množstvá dvoch akvakomplexov dusičnanových solí prechodných kovov (A a 

B), reagujú za tepla za vzniku spinelu AB2O4 vo forme kryštalickej látky, ktorá má plošne 

centrovanú kubickú (fcc) štruktúru kryštálovej mriežky, pričom základná bunka obsahuje 8 

molekúl AB2O4. Na základe umiestnenia v kryštálovej mriežke týchto dvoch katiónov (A a B) 

sa spinelové štruktúry rozdeľujú do dvoch kategórií a to normálnych a inverzných spinelov. 

V normálnych spineloch ióny A2+ vypĺňajú tetraédrické pozície a ióny B3+ oktaédrické. 

V štruktúre inverzných spinelov sú ióny 2+ vymenené s polovicou z iónov 3+. 

Kryštalické látky majú pravidelnú štruktúru, v ktorej sa základná bunka opakuje pozdĺž troch 

základných osí v trojrozmernom priestore. Najmenšia skupina atómov v kryštáli, ktorá 

predstavuje opakujúce usporiadanie, sa nazýva základná bunková jednotka . Povaha základnej 

bunky sa odráža na geometrii a štruktúre celého kryštálu, ktorá je založená na opakovanom 

posune základnej bunkovej jednotky pozdĺž hlavnej osi. Plošne centrované kubické (fcc) 

usporiadanie je jedným z najbežnejších typov usporiadania kryštálových štruktúr. Anióny (X) 

sa nachádzajú v rohoch a v strede stien každej strany (s príspevkom 1/8 molekuly pre každý roh 

a ½ z každej strany, pretože rohy a strany sú zdieľané 8 a 2 bunkovými jednotkami) v rámci 

najjednoduchšej fcc štruktúry. Katióny (M) vypĺňajú priestor medzi aniónmi. V fcc štruktúre sa 

nachádza 8 tetraédrických (vrcholy kocky) a 4 oktaédrické pozície (1 v strede a 3 v strede hrán, 

každá hrana má ¼ oktaédrickej pozície). Z uvedeného vyplýva že bunková jednotka má 

zloženie M4X4 s empirickým vzorcom MX, avšak základná bunka spinelov je tvorená ôsmymi 

fcc bunkovými jednotkami.  

 

 

Úloha 13. Spinelové oxidy 
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29,746 g soli kovu A sa zmiešalo s 58,202 g soli kovu B a tepelnou reakciou vzniklo 24,724 g 

čistého produktu AB2O4. V procese vzniku spinelov, si ión kovu soli A zachováva svoj oxidačný 

stav a ión kovu B podlieha oxidácii. Obe východzie soli obsahujú rovnaký počet molekúl vody, 

kovových iónov a dusičnanových iónov. Elementárna analýza spinelu poskytla nasledovné 

údaje: 6,538 g kovu A a 11,786 g kovu B. Predpokladajte že výsledný produkt je tuhá 

diamagnetická látka. Na základe informácií z textu odpovedzte na nasledovné otázky. 

 

13.1. Navrhnite vzorce pre soli kovov A a B. 

 

13.2. Nakreslite štruktúru jedného z komplexných iónov i) bez a ii) s jedným dusičnanovým 

aniónom v koordinačnej sfére ako bidentátnym ligandom a zistite, či sa v komplexoch nachádza 

stred symetrie. Stredová súmernosť je operácia symetrie, kedy každý atóm zobrazujeme 

stredom symetrie na opačnú stranu.  

 

13.3. Umiestnite ióny kovov do vhodných pozícií v kryštálovej štruktúre a určite, či sa jedná 

o normálny alebo inverzný spinel.  

 

Údaje z röntgenovej difrakcie pre AB2O4 poskytli dĺžku hrany základnej bunky 8,085 Å, ktorá 

je zložená z ôsmych jednotiek fcc. 

 

13.4. Načrtnite jednu  fcc bunku pre AB2O4 a umiestnite jednotlivé atómy v bunke.  

 

13.5 Aká je hustota AB2O4? (pomôcka: 1 Å je 1,0.10-10 m) 

 

Reakcia takéhoto spinelu s ďalším prechodným kovom (M) poskytuje spinel AB2O4 obohatený 

kovom M, kde M má možnosť obsadiť miesta či už pre A alebo B. Vedľajší produkt je AO 

(monooxid kovu A). 

 

13.6. M je Mn2+ v zlúčenine C a Ni2+ v zlúčenine D. Určite pozície Mn2+ a Ni2+ iónov v 

štruktúre C a D. Predpokladajte, že energia štiepenia v oktaédrickom magnetickom poli je 

11 500 cm-1 pre Ni2+ a 20 800 cm-1 pre B3+ a párovacia energia má hodnotu 19 500 cm-1. 

Pokiaľ sa obohatenie o ďalší kov realizuje v malých dávkach, tak sa tento kov správa ako voľný 

ión v kryštálovej štruktúre (to zOznačeniená, že elektróny kovu M interagujú len s najbližšími 

susednými atómami). Predpokladajte, že Mn2+ sa v kryštálovej mriežke správa ako voľný ión a 

vytvára vlastné lokalizované elektrónové energetické hladiny.  

 

13.7. Nakreslite štiepenie d-orbitálov a rozhodnite či katióny Mn2+ v štruktúre  sú 

paramagnetické alebo diamagenitcké. 
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Magnetická susceptiblita sa dá vypočítať pomocou tzv. rýdzo spinového vzorca:  

µ(spin) = (n(n+2))1/2, 

 

kde n je počet nespárených elektrónov. Avšak aj ďalšie elektrónové interakcie ovplyvňujú 

magnetický moment, čiže je potrebné vzťah upresniť. Korekčný faktor α závisí od základného 

stavu (kde α = 4 pre nedegenerovaný a 2 pre degenerovaný základný stav; degenerácia 

základného stavu sa môže určiť z elektrónovej konfigurácie, kedy úplne alebo napoly zaplnená  

hladina elektrónov vytvára nedegenerovane základné stavy a čiastočne zaplnená vytvára 

degenerované stavy) a λ = 88 cm-1 pre Mn2+ a –315 cm-1 pre Ni2+, pričom energia štiepenia (Δ 

je 5000 cm-1 pre Mn2+ a 11500 cm-1 pre Ni2+), pričom magnetický moment je: 

 

µeff = µ(𝑠𝑝𝑖𝑛) (1 −
𝑎λ

∆
) 

 

Experimentálne môžeme stanoviť magnetickú susceptiblitu, ktorá súvisí s magnetickým 

momentom (pokiaľ zanedbáme diamagnetický príspevok) na základe nasledovného vzťahu: 

 

µeff = 2,828(𝑋𝑚𝑇)
1/2, 

 

kde T je termodynamická teplota a Xm je molárna magnetická susceptiblita. 

 

13.8. Aká je magnetická susceptiblita produktu pri 25 °C ak vzorky C a D majú hmotnosť 

25,433 a 25,471 g (obe sa získali z 24,724 g AB2O4)? 

 

13.9. Umiestnite všetky ióny kovov (A, B, Mn2+ a Ni2+) do vhodných miest v kryštálovej 

mriežke a vyplňte nasledovnú tabuľku. Použite symbol t2g pre dxy, dxz, a dyz, a eg pre dx2-y2, dz2 

orbitály v oktaédrickom poli (Oh) a t2 a e pre orbitály v tetraédrickom poli(Td). Pokiaľ dochádza 

k deformácii (distorzii), predpovedajte jej typ/-y a uveďte štiepenie d-orbitálov. 

 

M Typ geometrie 
Elektrónová 

konfigurácia 
Degenerácia 

Typ 

deformácie 
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Medicínska anorganická chémia, ktorá využíva liečivá založené na prechodných kovoch je 

široko definovaná oblasť výskumu študujúca kovové ióny, ich komplexy a následné klinické 

aplikácie. Vznik tejto novej oblasti započal objavom cisplatiny, látky s protirakovinovým 

účinkom. Cisplatina, cis-diammin-dichloridoplatnatý komplex, je žltý prášok a protirakovinové 

liečivo, ktoré sa využíva v liečbe rôznych typov nádorov, najmä v oblasti semenníkov, 

vaječníkov, hlavy a krku. 

 

Syntéza cisplatiny vychádza z K2[PtCl4], ale odkedy bola prvýkrát publikovaná pred viac ako 

100 rokmi prešla rôznymi vylepšeniami. Hlavným problémom je výskyt nečistôt a tvorba 

vedľajšieho produktu, transplatiny. V súčasnosti sa syntéza cisplatiny zakladá hlavne na metóde 

publikovanej v 70-tych rokoch minulého storočia, ktorú vypracoval Dhara. V počiatočnom 

kroku reaguje K2[PtCl4] s nadbytkom KI a platinový komplex sa konvertuje na jodido-analóg 

(A). Následne sa k analógu A pridáva NH3 a výmenou ligandov vzniká zlúčenina B, v ktorej sú 

dva jodidové ligandy nahradené za NH3. B je žltá tuhá látka, ktorá sa prefiltruje, vysuší a zmieša 

s vodným roztokom AgNO3. Nerozpustný AgI sa odfiltruje a vzniká dusičnan cis-diakva-

diamminplatnantý (C). Nakoniec sa do roztoku C pridá nadbytok KCl a vzniká cisplatina (D). 

 

Efektivita syntézy je založená na silnom trans efekte jodidových ligandov. Pozorovaný ligand 

T, ktorý je v trans polohe voči odstupujúcej skupine v štvorcovo-planárnych komplexoch, 

ovplyvňuje rýchlosť substitúcie. Tento jav sa nazýva trans-efekt. Kľúčový faktorom sú ligandy, 

ktoré majú σ-donorné alebo π-akceptorné vlastnosti, ktoré výrazne urýchľujú substitúciu 

ligandov nachádzajúcich sa v trans-pozícii. Rad ligandov v smere rastúceho trans-efektu je 

nasledovný:  

Pre σ-donorné ligandy T: OH
– 

 < NH3 < Cl
–
 < Br

– < CN
–
, CH3

– 
< I

– < SCN
–
 < PR3, H

–
 

Pre π-akceptorné ligandy T: Br
–
 < I

–
 < NCS

–
 < NO2

–
 < CN

–
 < CO, C2H4 

Problém 14. Platinové komplexy ako liečivá proti rakovine 
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14.1. Napíšte vzorce zlúčenín A-D. 

 

14.2. Nakreslite štruktúrne vzorce zlúčenín A-D. 

 

14.3. Je komplex D polárny? 

 

14.4. Načrtnite štiepenie d-orbitálov v komplexe cisplatiny D na základe teórie kryštálového 

poľa a doplňte elektróny. 

 

14.5. Určite magnetickú povahu komplexu A. 

 

Platinový komplex sa viaže na DNA a spôsobuje jej vzájomné spájanie, ktoré spôsobuje 

programovanú smrť bunky (apoptóza). Iné geometrické izoméry štvorcovo-planárnej štruktúry 

trans-platiny ako trans-diammin-dichloridoplatnatý komplex (F) nie sú pri liečbe rakoviny 

účinné. Syntéza trans-platiny začína z [Pt(NH3)4]
2+, kde sa postupne pridá prvý a druhý ligand 

Cl– za vzniku trans-platiny (F), čo znázorňuje nasledovná schéma.   

 
 

14.6. Nakreslite štruktúrne vzorce zlúčenín E a F. 

 

Ako jedna z najvýznamnejších skupín protirakovinových liečiv sa diamminplatnaté deriváty 

ako cisplatina, karboplatina a oxaliplatina široko využívajú v chemoterapii na liečbu rôznych 

foriem rakoviny.  
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Terapeutický index týchto zlúčenín je však relatívne úzky, ich použitie je spojené s miernou 

toxicitou a tvorbou rezistencie, ktorá vedie k postupu choroby. V poslednej dobe sa tak začalo 

s klinickým využitím alebo testovaním oxoplatiny, iproplatiny, ormaplatiny a satraplatiny. 

  

 
14.7. Všetky komplexy majú rovnakú geometriu a oxidačné číslo Pt ako centrálneho atómu. 

Určte oxidačný stav Pt a geometriu komplexov. 

  

14.8. Ktorý Pt komplex, cisplatina alebo satraplatina, sú viac kineticky inertné pre substitučné 

reakcie? 

 

14.9 Oxaplatina je izomér komplexu [Pt(NH3)2Cl2(OH)2]. Nakreslite všetky stereoizoméry a 

vyznačte tie, ktoré sú chirálne. 

 

Komplexy platiny (oxoplatina, iproplatina, ormaplatina a satraplatina) sa považujú za 

prekurzory liečivých látok, ktoré sú najprv v bunke aktivované biologickými redukčnými 

činidlami ako sú tioly, kyselina askorbová a glutation (GSH) a až následne zabíjajú rakovinové 

bunky. 

 

Napríklad pri štúdiu redukcie komplexu cis,trans,cis-[PtCl2(OCOCH3)2(NH3)2] (G, prekurzor), 

ktorý má podobnú štruktúru ako satraplatina, vodným extraktom rakovinových buniek vznikala 

cisplatinu (D, liek) a voľný octanový ión podľa nasledovnej schémy. 
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14.10. Nakreslite molekulovú štruktúru zlúčeniny G. 

 

14.11. Načrtnite štiepenie d-orbitálov iónu kovu nachádzajúceho sa v G a napíšte jeho 

elektrónovú konfiguráciu.. 

 

14.12. Rozhodnite, či komplex G je paramagnetický alebo diamagnetický. 

 

14.13. Komplex G kryštalizuje v monoklinickej kryštálovej štruktúre s parametrami: dĺžky strán 

základnej bunky: a = 14,9973, b = 8,57220, c = 11,1352 Å, uhol β v základnej bunke má hodnotu 

126,7690°, počet molekúl v základnej bunke (Z) = 4, M = 436,16 g/mol (komplex obsahuje 

jednu molekulu vody v kryštálovej štruktúre). 

 

Vypočítajte hustotu (ρ) komplexu. 

 

Pomôcka: pre objem základnej bunky kryštálu s monoklinickou štruktúrou platí:  

𝑉 = 𝑎. 𝑏. 𝑐. sin 𝛽 
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Povodia Soľného jazera v Turecku sú významné z hľadiska uchovania biologickej rôznorodosti. 

Vzhľadom na medzinárodné kritéria je to mokraď, najbohatšia na prítomnosť vtáctva 

v Turecku. Nachádza sa tu 85 druhov vtákov, 129 druhov hmyzu (4 z nich sú endemity), 15 

druhov cicavcov, 38 druhov rastlín (taktiež endemity). Okolo 40% spotreby soli v Turecku (ako 

napr. kuchynská soľ) pochádza práve z tohoto jazera. Soľ v tomto jazere je tvorená vsakovaním 

zrážkovej vody, rozpúšťaním soľných ložík a vynášaním slanej vody na povrch pozdĺž 

tektonických línií. Tvorbu soli v Soľnom jazere zabezpečuje vyparovanie jazernej vody 

vplyvom slnečného žiarenia.  

 

 
Soľné jazero  

 

Kuchynská soľ je jednou z najviac používaných chemikálií v domácnosti. Z 97% až 99% ju 

tvorí chlorid sodný, ktorý predstavuje iónovú zlúčeninu s chemickým vzorcom NaCl a 

pozostáva zo sodných a chloridových iónov v pomere 1:1. NaCl je zlúčenina zodpovedná za 

slanosť morskej vody ako aj za udržiavanie osmotickej sily extracelulárnej tekutiny 

mnohobunkových organizmov. V jedlej forme sa kuchynská soľ využíva ako korenina a na 

konzerváciu jedla. Druhé hlavné využitie chloridu sodného je posýpanie ciest v zimnom období. 

Veľké množstvá chloridu sodného sa taktiež používajú v priemyselných výrobách napr. jeho 

elektrolýzou za vzniku chlóru alebo pri výrobe uhličitanu sodného a takisto v ďalších rôznych 

oblastiach ako pri zmäkčovaní vody, v medicíne, poľnohospodárstve, hasičstve a ako zložka 

Úloha 15. Zlúčeniny sodíka zo soli  
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čistiacich prostriedkov. NaCl sa používa, priamo alebo nepriamo, vo výrobe mnohých zlúčenín 

sodíka, čo predstavuje spotrebu väčšiny svetovej spotreby NaCl. Uvedená schéma zobrazuje 

prípravu niektorých sodných zlúčenín vychádzajúcich z NaCl. 

 
 

15.1. Napíšte vzorce produktov A-G. 

 

Uhličitan sodný (Na2CO3, pracia sóda) sa používa v prvom rade vo výrobe skla a jeho hlavným 

zdrojom sú prírodné suroviny, napríklad minerál trona, Na2CO3
.NaHCO3

.nH2O. Taktiež sa 

môže vyrábať z NaCl, CaCO3 a NH3 využitím metódy, ktorú navrhol belgický chemik Ernest 

Solvay v roku 1863. Kľúčový krok zahŕňa reakciu NH3(g) a CO2(g) v nasýtenom roztoku 

NaCl(aq). Z možných iónových zlúčenín, ktoré sa môžu zrážať z takejto zmesi (NaCl, NH4Cl, 

NaHCO3, a NH4HCO3), je najmenej rozpustný hydrogenuhličitan sodný (jedlá sóda, sóda 

bikarbóna, NaHCO3). Z roztoku sa izoluje filtráciou a následne sa premení na uhličitan sodný 

(Na2CO3) zahrievaním. Na základe tohoto popisu: 

 

15.2. Doplňte a vyrovnajte nižšie uvedené rovnice. 

NaCl(𝑎𝑞) + CO2(𝑔) + NH3(𝑔) + H2O(𝐼) → 

2 NaHCO3(𝑠)
∆
→ 

 

15.3. Ako vyrobíte CO2(g), ktorý potrebujete na prípravu NaHCO3, z vápenca? 

 

15.4. Napíšte Lewisove štruktúrne vzorce CaCO3 so všetkými rezonančnými štruktúrami a 

vyznačte formálne náboje pre každý atóm v štruktúre. 
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15.5. Popíšte molekulovú geometriu a navrhnite pravdepodobnú schému hybridizácie pre 

centrálny atóm v ióne CO3
2-. 

 

15.6. Porovnajte dĺžky väzieb CO3
2–, CO a CO2 v rastúcom poradí. 

 

NaCl kryštalizuje v plošne-centrovanej kubickej (fcc) štruktúre. Hustota NaCl je 2180 kg/m3 a 

iónový polomer pre Na+ je 99 pm. 

 

15.7. Koľko atómov sa nachádza v základnej bunke? Ktoré atómy obsadzujú oktaédrické 

pozícíe? 

 

15.8. Vypočítajte dĺžku hrany základnej bunky NaCl a iónový polomer Cl– (v pm). 

 

15.9. Alkalické kovy prudko reagujú s kyslíkom za vzniku niekoľkých rôznych iónových 

oxidov. Za vhodných podmienok, bežne opatrným kontrolovaním prísunu kyslíka, možno 

pripraviť oxid M2O pre každý jeden alkalický kov. Lítium reaguje s nadbytkom kyslíka za 

vzniku A a v malom množstve vzniká B. Sodík reaguje s nadbytkom kyslíka a poskytuje hlavne 

C a v malom množstve D. Draslík, rubídium a cézium reagujú s nadbytkom kyslíka za vzniku 

E, F a G. 

 

Doplňte prázdne miesta v horeuvedenom texte (pre A-G) vhodnými vzorcami oxidov kovov. 

 

15.10. Nakreslite Lewisove štruktúrne vzorce oxidových, peroxidových a superoxidových 

iónov. 

 

15.11. Nakreslite diagram s energetickými hladinami molekulových orbitálov pre peroxidové 

a superperoxidové ióny a porovnajte ich väzbové dĺžky a energie. 

 

Keď LiClO4, NaClO4 a KClO4 kryštalizujú z vodného roztoku, môžu ale nemusia ako súčasť 

kryštálovej štruktúry obsahovať molekuly vody, nazývané kryštalizačná voda, aj keď neexistuje 

žiadne jednoduché pravidlo na isté predpovedanie, či si ióny celkovo alebo čiastočne udržia 

hydratovanú sféru v tuhom stave. Katióny s vysokou hustotou náboja majú tendenciu udržať 

celú alebo určitú časť svojej hydratovanej sféry aj v tuhom stave. Katióny ktoré majú nízku 

hustotu náboja majú tendenciu strácať svoju hydratovanú sféru, čiže zvyknú tvoriť bezvodé soli. 

Iónové polomery Li+, Na+ a K+ sú 76 pm, 102 pm a 138 pm. 

 

15.12. Vypočítajte hustotu náboja iónov v jednotkách C.mm-3. 

 

15.13. Ktorá chloristanová soľ je najviac náchylná tvoriť bezvodú zlúčeninu? 
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Turecko je jednou zo 7 krajín vo svete, ktoré sú bohaté na termálne zdroje, s takmer 1300 

termálnymi prameňmi naprieč Anatóliou. V mnohých mestách sa nachádzajú termálne hotely 

najmä v Ankare, Burse, Balikesire, Yalove, Erzurume, Sivase a Afyonkarahisare, nachádzajúce 

sa v oblasti mesta Aegean, ktoré je v Turecku najviac známe pre svoje termálne pramene. 

Termálne vody v Afyonkarahisare obsahujú cez 42 rôznych minerálov a mnohé stopové prvky. 

V najvyšších koncentráciách sa nachádza síra, vápnik, chloridy, sodík a uhličitany. Spomedzi 

minerálov je síra označovaná ako „prírodný minerál krásy“, pretože ju ľudské telo potrebuje pre 

tvorbu kolagénu, ktorý udržuje pokožku elastickú, krásnu a cm3ado vyzerajúcu. Navyše je síra 

využívaná na minimalizáciu symptómov rôznych ochorení kože vrátane dermatitíd, ekzémov, 

lupín a bradavíc. Ľudia s artritídou môžu vďaka upokojujúcim kúpeľom v sírnych termálnych 

prameňoch dosiahnuť úľavu od bolesti. Minerálna voda obsahujúca sírne zlúčeniny taktiež 

napomáha zníženiu cholesterolu a krvného tlaku. Ako možno vidieť, chémia síry je veľmi 

zaujímavou témou. V tejto úlohe objavíte chémiu síry štúdiom jej rôznych reakcií a zlúčenín. 

 

  

Horúci prameň 

 

Síra v elementárnej podobe sa získava ťažbou z podzemných ložísk. Vyskytuje sa v mnohých 

komplikovaných alotropických modifikáciách a najbežnejšia z nich je deformovaná cyklická 

štruktúra S8 (ortorombická síra, -forma). 

 

Úloha 16. Termálne pramene Turecka a chémia síry 
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16.1. Načrtnite molekulovú štruktúru S8 a určite, či má molekula horizontálnu rovinu symetrie. 

 

Počas horenia S8 v prostredí kyslíka vzniká zlúčenina A. Ďalšia katalytická oxidácia zlúčeniny 

A poskytuje zlúčeninu B. Reakcia zlúčenín A a B s vodou (hydrolýza) tvorí C a D. Zlúčenina 

D je oxidokyselina a hlavná zložka svetového chemického priemyslu. 

 

16.2. Napíšte vzorce zlúčenín A-D. 

 

16.3. Nakreslite molekulový tvar zlúčenín a pomenujte ich geometrické tvary. 

 

16.4. Napíšte oxidačné stavy atómov síry v C a D. 

 

16.5. Napíšte vyrovnané chemické rovnice syntézy zlúčenín A-D. 

 

Zlúčeninu A môžeme tiež získať zahrievaním alkalických sulfidov alebo sulfidov alkalických 

zemín ako CaS v nadbytku kyslíka.  

 

16.6. Napíšte vyrovnané chemické rovnice pre syntézu zlúčeniny A z CaS. 

 

Vzájomnou reakciou D a B vzniká zlúčenina E. Predstavuje hustú a korozívnu kvapalinu, ktorá 

sa používa ako základná chemikália pre sulfonácie.  

 

16.7. Uveďte vyrovnané chemické rovnice pre syntézu zlúčeniny E z D a B. 

 

16.8. Napíšte molekulový vzorec E a pomenujte jej geometrický tvar. 

 

16.9. Určite oxidačný stav atómu(-ov) síry v zlúčenine E. 

 

Reakcia S8 so stechiometrickým množstvom plynného chlóru tvorí zlúčeninu F a ďalšia reakcia 

F s nadbytkom plynného chlóru poskytuje zlúčeninu G, ktorá sa používa ako prekurzor pre 

syntézu sírnych farbív a syntetickej gumy. Reakcia G s B tvorí zlúčeniny H a A. H je toxická 

látka a používa sa ako chloračné činidlo v organickej syntéze.  

 

16.10. Napíšte molekulové vzorce a nakreslite molekulové tvary pre F, G a H. 

 

16.11. Uveďte vyrovnané chemické rovnice pre syntézu zlúčenín F, G a H. 

 

Najčastejšie sa vyskytujúcim minerálom síry v prírode je pyrit (FeS2, sulfid železnatý), taktiež 

nazývaný mačacie zlato, pretože je to mosadzno-žltý minerál, a tak si ho mnoho ľudí mýli so 
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zlatom. Vystavenie pyritu kyseline chlorovodíkovej poskytuje bezfarebný, horľavý plyn I 

rozpustný vo vode so zápachom „skazených vajec“. Zlúčenina I je rozpustená v termálnej vode, 

ktorá sa využíva pre kúpeľné účely odkedy bolo dokázané, že terapeutický vplyv termálnych 

vôd priamo súvisí s koncentráciou síry v nich. Zlúčenina I je trochu ťažšia ako vzduch a jej 

prítomnosť môžeme dokázať testom pomocou papierikov obsahujúcich octan olovnatý, ktorý 

reaguje s I za vzniku zlúčeniny J. Navyše oxidáciou I môže vznikať aj zlúčenina A.  

 

16.12. Napíšte molekulové vzorce pre zlúčeniny I a J. 

 

16.13. Nakreslite molekulový tvar I a pomenujte jeho názov.  

 

16.14. Uveďte vyrovnané chemické rovnice pre syntézu zlúčenín I a J. 

 

Sírne oxidokyseliny sú chemické zlúčeniny, ktoré obsahujú síru, kyslík a vodík. Síra tvorí 

niekoľko oxoidkyselín a jednou z nich je kyselina tiosírová s molekulovým vzorcom H2S2O3, 

ktorú môžeme pripriť reakciou sulfidu s I. Na druhej strane, kontrolovaná oxidácia sulfidu s 

MnO2 v kyslých podmienkach tvorí ďalšiu sírnu oxidokyselinu, ktorá sa nazýva kyselina 

ditiónová H2S2O6. 

 

16.15. Uveďte vyrovnané chemické reakcie pre syntézu H2S2O3 a H2S2O6. 

 

16.16. Nakreslite molekulové tvary zlúčenín H2S2O3 a H2S2O6. 

 

Tiosíranový ión (S2O3
2–) je veľmi dobrým komplexačným činidlom pre Ag+ a tým pádom sa 

využíva vo fotografii pre odstránenie nezreagovaného AgBr z exponovaného fotografického 

filmu. Pri reakcii tiosíranu sodného s AgBr vzniká sodná soľ koordinačnej zlúčeniny s 

koordinačným číslom 2. 

 

16.17. Uveďte vyrovnanú chemickú rovnicu pre reakciu AgBr s Na2S2O3. 

 

16.18. Nakreslite molekulovú štruktúru vzniknutej koordinačnej zlúčeniny s uvážením jej 

geometrie. 

 

16.19. Napíšte elektrónovú konfiguráciu iónu striebra v koordinačnej zlúčenine. 

 

Stanovenie obsahu H2S v termálnych vodách je dôležité pre kúpeľné účely. Na takúto analýzu 

môžeme použiť jódometrickú titračnú metódu. V typickom experimente sa 500 cm3 vzorky zo 

zdroja termálnej vody prebubláva s N2(g), čím sa kvantitatívne prenesie H2S do 50 cm3 vodného 

roztoku NaOH s koncentráciou 0,010M. Po úprave pH roztoku na hodnotu 6,0 sa pridá 1,25 

cm3 0,0030 M roztoku I2 a 1,0 g KI a výsledný roztok sa nechá stáť 15 minút v tme uzavretý 
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parafilmom. Následne sa pridá 1 cm3 roztoku škrobu s koncentráciou 20 mg/cm3 a výsledný 

roztok sa titruje s 0,0500M roztokom Na2S2O3 až po konečný bod titrácie. V jednom takomto 

stanovení mal spotrebovaný objem Na2S2O3 hodnotu 95,62 cm3. 

  

16.20. Napíšte všetky vyrovnané rovnice tohoto experimentu. 

 

16.21. Vypočítajte koncentráciu H2S v zdroji termálnej vody v jednotkách ppm za predpokladu 

že vo vzorke sa nenachádza iná zlúčenina, ktorá by mohla narušiť analýzu a že všetok H2S bol 

prenesený do roztoku NaOH. 
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Flavonoidy sú skupina prírodných látok s fenolovými skupinami, ktoré sú prítomné v mnohých 

druhoch ovocia a zeleniny. Flavonoidy majú využitie v bežnom živote vďaka svojim 

antioxidačným a antikarcinogénnym vlastnostiam. Rutín je zlúčenina z triedy flavonoidov, 

ktorá pozostáva z flavonolu kvercetínu a disacharidu rutinózy.  

 

 
Chemická štruktúra rutínu. 

 

Pre ľudské telo má veľmi nízku toxicitu a je známe, že rutín dokáže poskytovať elektróny 

reaktívnym voľným radikálom za vzniku stabilnejších, menej škodlivých látok. Rutín je známy 

aj ako vitamín P, kde P je odkazom na jeho permeabilitu. Rutín je aj elektrochemicky aktívnou 

látkou a jeho elektrochemické vlastnosti skúmalo už mnoho vedcov pomocou mnohých 

rôznych elektrochemických techník.  

 

Cyclická voltametria je užitočná technika elektrochemickej charakterizácie analytov 

rozpustených vo vhodnom elektrolyte. Do roztoku v elektrochemickom článku sú ponorené tri 

elektródy: pracovná, pomocná a referenčná. S pracovnou elektródou sa postupne prechádza 

(skenuje) interval istých napätí voči referenčnej elektróde, ktorá má konštantný potenciál. 

Pomocná elektróda je naopak zdrojom prúdu, ktorý preteká medzi pracovnou a pomocnou 

elektródou v takej miere, aby sa zabezpečil požadovaný potenciál pracovnej elektródy voči 

referenčnej. To predstavuje potenciodynamickú pracovnú metódu. Potenciál pracovnej 

elektródy sa s časom mení medzi dvoma hodnotami. Výstupom cyklickej voltametrie je graf 

závislosti prúdu od potenciálu – voltamogram. Z voltamogramu sa vyhodnocujú dva dôležité 

Úloha 17. Elektrochemické stanovenie rutínu 
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parametre: potenciál píku a píkový prúd. Potenciál píku sa vypočítajú z hodnoty x-ovej and 

píkový prúd z hodnoty y-ovej súradnice voltamogramu v maxime píku. 

 

Správanie sa rutínu pri cyklickej voltametrii (CV) sa skúmalo pri 25 °C, pričom vo funkcii 

pracovnej, referenčnej a pomocnej elektródy bola elektróda zo skleného uhlíka, nasýtená 

kalomelová elektróda (SCE) a Pt drôt. Pri tejto práci sa získali CV údaje pre roztoky rutínu s 

koncentráciou 1,0 . 10−4 mol/dm3 pri rôznych hodnotách pH, pričom sa prechádzali potenciály 

medzi 0,00 a 0,80 V pri rýchlosti polarizácie 100 mV/s. Hodnoty potenciálu anodického píku 

(Epa), potenciálu katodického píku (Epc), anodického píkového prúdu (Ipa) a katodického 

píkového prúdu (Ipc) získané z CV-gramov v závislosti od pH zhŕňa nasledujúca tabuľka.  

 

Tabuľka. Niektoré parametre CV-gramov v závislosti od pH pre roztok rutínu s koncentráciou 

1,0.10−4 mol/ dm3. 

 

17.1. V trojelektródovom usporiadaní sa elektrochemická oxidácia alebo redukcia analytu 

v elektrochemickom článku odohráva na ____________________ pretože jej potenciál sa 

nastavuje vzhľadom k _____________________.  

 

Ktoré z nasledovných slov patria do prázdnych miest v uvedenej vete? 

a) pracovnej elektróde / referenčnej elektróde 

b) pomocnej elektróde / pracovnej elektróde 

c) referenčnej elektróde / pracovnej elektróde 

d) pracovnej elektróde / pomocnej elektróde 

 

17.2. Potenciál anodického aj katodického píku sa s rastúcim pH posúvajú k zápornejším 

hodnotám pretože elektrochemická reakcia rutínu zahŕňa ______________.  

 

Ktorá z nasledovných možností patrí do prázdnych miest v uvedenej vete? 

a) Na+ 

b) K+ 

c) H+ 

d) I– 

pH Epa/mV Epc/mV Ipa/A Ipc/A 

1,5 643 614 0,105 –0,104 

2,0 609 578 0,118 –0,119 

3,0 544 514 0,116 –0,117 

4,0 499 470 0,104 –0,104 

5,0 441 410 0,093 –0,092 

6,0 372 344 0,099 –0,100 
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17.3. Elektrochemická oxidácia rutínu je _________________ pretože Ipa/Ipc je približne 1 a 

ΔEp je okolo 0.0592/n V. 

 

Ktoré z nasledovných slov patria do prázdnych miest v uvedenej vete? 

a) ireverzibilná 

b) reverzibilná 

c) kvázireverzibilná 

d) katalyzovaná 

 

17.4. Ako dlhý čas bol potrebný pre získanie každého CV záznamu? 

 

17.5. Vypočítajte počet elektrónov prenesených pri elektrochemickej reakcii rutínu za účasti 

2 H+. 

 

17.6. Navrhnite pre rutín mechanizmus elektrochemickej redoxnej reakcie. 

 

17.7. Polreakcia SCE je Hg2Cl2(𝑠) + 2 𝑒
− → 2 Hg(𝑙) + 2 Cl−a SCE obsahuje nasýtený roztok 

KCl, ktorý sa pripravil rozpustením 342 g KCl v 1,0 dm3 vodného roztoku. Ako sa potenciál 

kalomelovej elektródy zmení (zníži alebo zvýši) v prípade, že sa použije 1,0 M KCl?  

 

Za účelom stanovenia množstva rutínu v tablete vitamínu P sa zvolil nasledovný postup: 

 

i) Tableta vitamínu P s hmotnosťou 500 mg sa rozpustila v deionizovanej vode, pH sa upravilo 

na 2,0 a roztok sa doplnil v odmernej banke na celkový objem 500 cm3. Z tohto roztoku sa 

umiestnilo 10 cm3 do trojelektródového elektrochemického článku. Získal sa CV-gram s 

anodickým píkovým prúdom (Ipa) s hodnotou 2,26 A. 

 

ii) Pripravil sa aj roztok s pH 2,0 bez rutínu. Po vložení elektród do tohto roztoku sa 

zazOznačenienali tri CV-gramy, pričom pred každým meraním sa elektródy opláchli vodou. 

ZazOznačenienané hodnoty Ipa boli 0,16; 0,11 a 0,18 A.  

 

iii) Pripravili  sa štandardné roztoky rutínu s koncentráciami 1,0; 5,0; 10,0; 20,0; 30,0 a 50,0 

mM a z CV-gramov sa získali hodnoty Ipa znázornené v nasledujúcej Tabuľke.  
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Tabuľka. Hodnoty Ipa pre rôzne štandardné roztoky rutínu. 

crutín / mM Ipa / A 

1,0 1,11 

5,0 6,43 

10,0 12,62 

20,0 24,73 

30,0 36,20 

50,0 58,55 

 

Všimnite si, že na všetky CV-gramy, vrátane tohto experimentu, sa použila rovnaká pracovná 

elektróda. 

 

17.8. Zostrojte kalibračnú krivku pre stanovenie rutínu touto metódou.  

 

17.9. Zapíšte matematickú rovnicu kalibračnej krivky. 

 

17.10. Vypočítajte množstvo rutínu v tablete vitamínu P v hm. %. 

 

17.11. Vypočítajte citlivosť kalibrácie a medzu stanovenia (LOD) tejto metódy pre pomer 

signálu k šumu (S/N) s hodnotou 3,0. 

 

Poznámka: Medza stanovenia: 

𝐿𝑂𝐷 =
𝑘. 𝑠𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘
𝑚
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Časticu v jednorozmernej potenciálovej jame môžeme použiť aj ako hrubú aproximáciu pre 

konjugované molekuly. V tomto modeli sa predpokladá, že sa π-elektróny pohybujú voľne po 

uhlíkovej kostre konjugovaných väzieb. Preto sa tento model nazýva aj model voľných 

elektrónov (FEM). Šírku potenciálovej môžeme približne vyjadriť ako 𝐿 = 𝑛𝐶  . 1,40 Å, kde 𝑛𝐶  

je počet uhlíkových atómov. K tomu sa pridáva aplikácia Pauliho princípu, keď elektróny 

postupne obsadzujú energetické hladiny. Energiu častice v jednorozmernej potenciálovej jame 

môžeme zapísať nasledovne: 

 

𝐸𝑛 = 
𝑛2ℎ2

8𝑚𝐿2
 

 

kde 𝑚 je hmotnosť častice, ℎ je Planckova konštanta a 𝑛 je kladné celé číslo. 

 

Na základe uplatnenia FEM na molekulu 1,3,5,7-oktateraénu:  

 

18.1. Nakreslite energetický diagram, jeho obsadenie elektrónmi, a vypočítajte energie 

orbitálov. 

 

18.2. Vypočítajte celkovú π-zložku energiu molekuly. 

 

18.3. Stanovte vlnovú dĺžku svetla (v nm) potrebného pre excitovanie elektrónu z najvyššieho 

obsadeného molekulového orbitálu (HOMO) do najnižšieho neobsadeného molekulového 

orbitálu (LUMO). 

 

Pre dvojrozmerné konjugované systémy môžeme použiť model častice v dvojrozmernej 

potenciálovej jame. V tomto prípade vyjadríme energiu nasledovne: 

 

𝐸𝑛1,𝑛2 = 
ℎ2

8𝑚
 (
𝑛1
2

𝐿1
2 + 

𝑛2
2

𝐿2
2) 

 

kde 𝐿1 a 𝐿2 sú šírky a 𝑛1 a 𝑛2 sú kvantové čísla v prvom a v druhom rozmere.  

  

Grafén predstavuje vrstvu uhlíkových atómov v tvare dvojrozmernej hexagonálnej mriežky, 

kde každý atóm predstavuje jeden vrchol šesťuholníka.  

 

Úloha 18. Častica v potenciálovej jame: model voľných 

elektrónov 
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Uvažujte vrstvu grafénu tvaru štvorca s 𝐿1 = 𝐿2 = 11 Å: 

 

18.4. Vzdialenosť medzi dvoma susednými uhlíkovými atómami v hexagonálnej 6-uhlíkovej 

jednotke je približne 1.4 Å. Vypočítajte počet elektrónov v uvažovanej vrstve grafénu s 

rozmermi 11 Å × 11 Å. Pre účely tejto úlohy môžete zanedbať elektróny na hranách. (Plocha 

pravidelného šesťuholníka so stranou L je 𝐴 =  
3√3

2
 𝐿2). 

 

18.5. Vypočítajte energiu HOMO.  

 

18.6. Vypočítajte energiu LUMO. 

 

18.7. Rozdiel energií medzi LUMO a HOMO sa nazýva šírka zakázaného pásma, band gap (Eg). 

Vypočítajte šírku zakázaného pásma. 

 

Model častice v jedno- a dvojrozmernej potenciálovej jame môžeme rozšíriť aj aj na 

trojrozmernú jamu tvaru kvádra s rozmermi 𝐿1, 𝐿2 a 𝐿3, čím dostávame nasledujúce vyjadrenie 

dovolených energetických hladín: 

 

𝐸𝑛1,𝑛2,𝑛3 = 
ℎ2

8𝑚
 (
𝑛1
2

𝐿1
2 + 

𝑛2
2

𝐿2
2 + 

𝑛3
2

𝐿3
2), 

 

kde 𝑛1, 𝑛2, a 𝑛3 sú kvantové čísla prvého, druhého a tretieho rozmeru. Pre časticu v jame tvare 

kocky s dĺžkou 𝐿: 

 

18.8. Napíšte vzťahy pre 5 rôznych najnižších energetických hladín. 

 

18.9. Nakreslite diagram znázorňujúci všetkých 5 energetických hladín. Vyznačte degeneráciu 

každej hladiny. 
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Vibrácie dvojatómových molekúl sú podobné pohybu dvoch hmotných bodov spojených 

pružinou s potenciálnou energiou, ktorá je funkciou miery vychýlenia zo rovnovážneho stavu. 

Preto sa harmonický oscilátor často používa na výpočet vibračných frekvencií. Tieto frekvencie  

nazývame harmonické vibračné frekvencie. Energiu harmonického oscilátora vyjadruje 

nasledovný vzťah: 

𝐸𝑛 = ℎ 𝜈 (𝑛 +
1

2
) 

 

kde 𝜈 je harmonická vibračná frekvencia, ℎ je Planckova konštanta a 𝑛 je nezáporné celé číslo. 

Harmonickú vibračnú frekvenciu môžeme vypočítať nasledovne: 

 

𝜈 =
1

2𝜋
 √
𝑘

𝜇
 

 

kde 𝑘 je silová konštanta (tuhosť pružiny) a 𝜇 je redukovaná hmotnosť: 

 

𝜇 =
𝑚1𝑚2
𝑚1 +𝑚2

  

 

kde 𝑚1 a 𝑚2 sú hmotnosti prvého a druhého atómu. 

 

Pre molekulu 12C16O je hodnota silovej konštanty 1902,4 N/m. V tejto úlohe môžeme hmotnosti 

atómov približne reprezentovať ich hmotnostnými číslami. 

 

19.1. Vypočítajte harmonickú vibračnú frekvenciu molekuly 12C16O v Hz. 

 

19.2. Vyjadrite harmonickú vibračnú frekvenciu molekuly 12C16O v cm–1.* 
* Poznámka prekladu: jednotka cm-1 je jednotkou vlnového čísla (staršie vlnočtu), nie frekvencie. 

 

19.3. Vypočítajte vibračnú energiu základného vibračného stavu (zero-point vibration energy, 

ZPVE) molekuly 12C16O v kcal/mol. 

 

19.4. Vypočítajte harmonickú vibračnú frekvenciu molekuly 13C16O v cm–1.* 

 

Úloha 19. Model harmonického oscilátora a tuhého rotora 
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19.5. Vypočítajte harmonickú vibračnú frekvenciu molekuly 12C17O v cm–1.* 

 

Harmonický oscilátor môžeme jednoducho rozšíriť aj na viacatómové molekuly. Celkovú 

vibračnú energiu molekuly s nfreq vibračnými frekvenciami môžeme zapísať nasledovne: 

 

𝐸𝑛1𝑛2…𝑛𝑛𝑓𝑟𝑒𝑞
= ℎ ∑ 𝜈𝑖  (𝑛𝑖 +

1

2
)

𝑛𝑓𝑟𝑒𝑞

𝑖=1

 

 

kde 𝜈𝑖 sú harmonické vibračné frekvencie, ℎ je Planckova konštanta a 𝑛𝑖 sú nezáporné celé 

čísla. Pre vodu sú harmonické vibračné frekvencie 1649, 3832 a 3943 cm–1.* 
* Poznámka prekladu: jednotka cm-1 je jednotkou vlnového čísla (staršie vlnočtu), nie frekvencie. 

 

Aplikovaním modelu harmonického oscilátora na molekulu vody: 

 

19.6. Vypočítajte hodnotu ZPVE (v jednotkách J a cm–1).* 

 

19.7. Vypočítajte energie prvých 5 energetických hladín (v cm–1).* 
* Poznámka prekladu: jednotka cm-1 je jednotkou vlnového čísla (staršie vlnočtu), nie frekvencie. 

 

Za účelom popisu rotačného pohybu dvojatómových molekúl sa používa model tuhého rotora. 

V tomto modeli ostáva väzbová dĺžka (𝑅) dvojatómovej molekuly počas rotácie konštantná. 

Rotačnú energiu na základe tohto modelu vyjadríme nasledovne: 

𝐸𝑙 =
ℎ2

8 𝜋2𝐼
 𝑙(𝑙 + 1) 

kde 𝐼 je moment zotrvačnosti a 𝑙 je nezáporné celé číslo. Moment zotrvačnosti definujeme takto: 

𝐼 = 𝜇 𝑅2 

 

kde 𝜇 je redukovaná hmotnosť a 𝑅 je väzbová dĺžka dvojatómovej molekuly. 

 

V mikrovlnnom spektre molekuly 12C16O je hodnota frekvencie najnižšieho energetického 

prechodu 115,270 GHz. 

 

19.8. Vypočítajte väzbovú dĺžku molekuly 12C16O v Å. 

 

19.9. Pre molekulu 12C16O predpovedajte frekvenciu ďalších dvoch absorpčných pásov 

(výberové pravidlo je ∆𝑙 =  ±1). 

 

19.10. Pre molekulu 12C17O vypočítajte frekvenciu najnižšieho absorpčného pásu. 



52. Medzinárodná chemická olympiáda, Istanbul, TURECKO                         Teoretické prípravné úlohy 

 

81 

 

V budúcnosti pravdepodobne ľudstvo minie všetky prírodné zdroje potrebné pre život na Zemi 

a bude sa musieť premiestniť na inú planétu podobnú Zemi. Predpokladajte, že ste začali nový 

život na planéte, kde štandardný tlak predstavuje 2 bar, štandardná koncentrácia je 1 mol dm−3 

a všetky plyny sa správajú ako ideálne. Na tejto planéte máte stanoviť rovnovážne podmienky 

pre nasledujúcu reakciu: 

XY4(𝑔) ⇌ X(𝑠) + 2 Y2(𝑔) 

 

∆𝑟𝑆° = 80 JK
−1mol−1    pri 298 𝐾 

 

20.1. Vypočítajte pomocou nasledujúcich údajov štandardnú reakčnú entalpiu uvedenej reakcie 

pri 298 K: 

X4Y8(𝑠) → 4 X(𝑠) + 4 Y2(𝑔) ∆𝑟𝐻1
○ = 123,34 kJ mol−1 

Y2(𝑔) + X4Y6(𝑙) → X4Y8(𝑠) ∆𝑟𝐻2
○ = −48,48 kJ mol−1 

X4Y6(𝑙) → 2 X2Y3(𝑔) ∆𝑟𝐻3
○ = 32,84 kJ mol−1 

X2Y3(𝑔) +½ Y2(𝑔) → X(𝑠) + XY4(𝑔) ∆𝑟𝐻4
○ = −53,84 kJ mol−1 

 

20.2. Vypočítajte ΔrG° reakcie pri 298 K. 

20.3. Vypočítajte K° reakcie pri 298 K.  

20.4. Predpokladajte, že ΔrH° uvedenej reakcie nezávisí od teploty. Zistite K reakcie pri 50 °C. 

20.5. Vypočítajte percentuálny stupeň disociácie XY4 pri 298 K pri celkovom tlaku 0.2 bar. 

20.6. Aby ste zväčšili množstvo produktov, čo by ste zvýšili (ak si vyberiete obe možnosti, tak 

dajte krížik k obidvom):  

☐ tlak  

☐ teplotu reakčnej nádoby 

 

Ku všetkému, v tejto budúcnosti bude mať Zem veľmi nestabilnú klímu. Povrchová teplota 

môže z ničoho nič prudko vzrásť alebo klesnúť. Predstavte si, že by ste mohli cestovať v čase 

do obdobia, kedy je klíma Zeme takto extrémne nestála. Vašou úlohou je skúmať v tomto 

Úloha 20. Cestovanie na rôzne planéty podobné Zemi 
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období termodynamiku fázových prechodov vody, najvzácnejšej látky na Zemi, v ktorej sa 

začal všetok život. Predstavte si, že teplota náhle klesla na −20 °C.  

 

Jeden mól vody sa pri −20 °C a tlaku 1 bar zmení na podchladenú kvapalinu a následne pri 

rovnakej teplote aj na ľad (všimnite si, že teplota okolia je konštantná, −20 °C).  

 

Potrebovať budete aj nasledovné údaje:  

 

Skupenské teplo topenia (ΔfusH°) ľadu pri 0 °C a tlaku 1 bar je 6020 J mol−1. 

𝐶𝑝,𝑚(𝐻2𝑂(𝑠)) = 37,7 J mol
−1K−1 

𝐶𝑝,𝑚(𝐻2𝑂(𝑙)) = 75,3 J mol
−1K−1 

 

Pre premenu podchladenej vody na ľad pri −20 °C: 

 

20.7. Vypočítajte celkovú zmenu entropie sústavy. 

20.8. Vypočítajte celkovú zmenu entropie okolia. 

20.9. Vypočítajte celkovú zmenu entropie vesmíru. 

∆S = 𝐶𝑝𝑙𝑛
𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙
        a        ∆S = −

𝑞𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑇
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Teória tranzitného stavu (TST) je veľmi užitočným modelom pre vysvetlenie reakčných 

rýchlostí elementárnych chemických krokov. TST predpokladá kvázi-rovnovážny stav medzi 

reaktantmi a tranzitným stavom. 

 

 
 

TST vedie k nasledovnému výrazu pre teplotnú závislosť rýchlostnej konštanty, ktorý sa veľmi 

podobá na Arrheniov zákon:  

𝑘TST = 
𝑘𝐵𝑇

ℎ
 exp [−

∆𝐺‡

𝑅𝑇
] 

 

kde 𝑘𝐵 je Boltzmannova konštanta, ℎ je Planckova konštanta a ∆𝐺‡ je aktivačná Gibbsova 

(voľná) energia.  

 

Vo vyjadrení rýchlostnej konštanty na základe TST sa arrheniovský predexponenciálny faktor 

𝐴 nahradil jednoduchým výrazom závislým len od teploty. Navyše, TST nám pomáha lepšie 

pochopiť koncept aktivačnej energie a premostiť teóriu s experimentom. Čo je tiež dôležité, 

aktivačná Gibbsova energia podľa TST je teplotne závislý parameter, na rozdiel od teplotne 

nezávislej hodnoty 𝐸𝑎 podľa Arrheniovej teórie.  

Úloha 21. Modely rýchlostných konštánt a kinetický izotopový 

efekt 
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Pre rozklad istej organickej zlúčeniny podľa kinetiky prvého poriadku sa pri rôznych teplotách 

pozorovali nasledovné hodnoty rýchlostnej konštanty:  

 

t (°C) 10 30 50 70 

k / 10-4 (s-1) 1,1408  17,2075 185,5042 1515,7157* 

* Poznámka prekladu: Spôsob prezentácie neurčitosti údajov ako ho zachytáva táto tabuľka nie je správny. Či už pochádzajú 

hodnoty rýchlostných konštánt z experimentu alebo z výpočtu, nie je žiaden dôvod aby sa s rastúcou teplotou zvyšoval počet 

platných číslic, t.j. aby sa postupne znižovala relatívna neurčitosť údajov. 

 

21.1. Na základe Arrheniovej teórie, vypočítajte aktivačnú energiu. 

 

21.2. Vypočítajte arrheniovský predexponenciálny faktor 𝐴. 

 

21.3. Vypočítajte čas polpremeny uvedenej organickej zlúčeniny pri 75 °C. 

 

21.4. Predpokladajte, že uvedené rýchlostné konštanty namiesto Arrheniovho zákona 

zodpovedajú modelu TST. Pre tento prípad vypočítajte aktivačnú Gibbsovu energiu pre 30 °C. 

 

21.5. Predpokladajte, že rýchlostné konštanty podľa Arrhenia a podľa TST majú rovnaké 

hodnoty. Pre tento prípad odvoďte výraz pre aktivačnú entalpiu a entropiu ako funkcie 

aktivačnej energie a arrheniovského predexponenciálneho faktora.  

 

21.6. Na základe získaného vzťahu, vypočítajte hodnotu aktivačnej entalpie pri 80 °C. 

 

Kinetický izotopový efekt (KIE) je zmena rýchlosti chemickej reakcie, keď sa jeden z atómov 

v molekule reaktantu, najčastejšie vodík, nahradí iným izotopom, v prípade vodíka deutériom. 

KIE sa v organickej chémii využíva v rámci metódy, ktorá sa nazýva  „deutériové značkovanie“ 

a predstavuje výmenu jedného alebo viac atómov vodíka atómom alebo atómami deutéria.  

 

Jedným z najbežnejších teoretických prístupov k vysvetleniu KIE je tzv. primárny KIE. V tomto 

prístupe sa predpokladá, že zmena v reakčnej rýchlosti je kvantovochemický efekt, ktorý súvisí 

predovšetkým s tým, že ťažšie izotopy majú v porovnaní s ľahšími o niečo nižšie vibračné 

frekvencie. Ak predpokladáme platnosť TST a zmenu v aktivačnej Gibbsovej energii 

považujeme čisto za dôsledok zmeny vibračnej energii základného vibračného stavu (ZPVE), 

tak platí nasledovný vzťah: 

𝑘H
𝑘D
= 
exp [(ZPVE(R,H) − ZPVE(TS, H))/𝑅𝑇]

exp [(ZPVE(R,D) − ZPVE(TS, D))/𝑅𝑇]
 

 

kde 𝑘H a 𝑘D rýchlostné konštanty reakcií na vodíku a deutériu, ZPVE(R,H) a ZPVE(R,D) sú 

hodnoty ZPVE reaktantov s vodíkom/deutériom a ZPVE(TS,H) a ZPVE(TS, D) sú hodnoty 

ZPVE tranzitných stavov (TS) s vodíkom/deutériom. 
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Pre tepelný rozklad istej organickej zlúčeniny má rozdiel hodnôt ZPVE medzi TS s deutériom 

(TS-D) a TS s vodíkom (TS-H) hodnotu –2,3 kJ/mol. Hodnota ZPVE pre reaktant s vodíkom 

(R-H) je o 3,0 kJ/mol vyššia než pre reaktant s deutériom (R-D).  

 

21.7. Vypočítajte hodnotu 
𝑘H

𝑘D
 pri 298,15 K. 

 

21.8. Vypočítajte hodnotu 
𝑘H

𝑘D
 pri 330,0 K. 

 

21.9. Ak je (relatívna*) hodnota 𝑘𝐻 = 2,5 . 10
2 a 𝑘𝐷 = 2,2 . 10

2, aká je teplota? 
*Poznámka prekladu: rýchlostným konštantám tu chýbajú konkrétne jednotky, takže ide len o akési relatívne vyjadrenie ich 

hodnôt, no z hľadiska riešenia úlohy to nebráni riešeniu. 
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Reakcie, v ktorých reaktant podlieha premene dvoma alebo viacerými nezávislými reakciami 

prebiehajúcimi súčasne, sa nazývajú súbežné, paralelné alebo kompetitívne reakcie. 

Dehydratácia etanolu, nitrácia fenolu či nitrácia benzénu sú príkladmi súbežných reakcií. 

Reakcia nižšie je príkladom súbežných reakcií prvého poriadku.  

A
k1

k2

2B

C  

22.1. Pre súbežné reakcie A prvého poriadku uvedené vyššie, vyjadrite koncentrácie B a C 

v čase t od počiatku reakcie ako funkcie počiatočnej koncentrácie A. Vyjadrite pomer 

koncentrácií B a C. 

 

Pomôcka: ∫ 𝑒𝑎𝑥 𝑑𝑥 =
1

𝑎
 𝑒𝑎𝑥 + 𝑐 

 

22.2. Zdanlivú rýchlostnú konštantu (keff) rozkladu A môžeme definovať ako (k1+k2). 

Predpokladajte, že zdanlivá rýchlostná konštanta zodpovedá Arrhenivomu zákonu. Napíšte 

výraz pre zdanlivú aktivačnú energiu (Ea,eff) ako funkciu k1, k2, Ea,1 a Ea,2 a odhadnite hodnotu 

Ea,eff  pre hodnoty k1=6,2 min–1, k2=3,2 min–1, Ea,1=35 kJ mol–1 a Ea,2=60  kJ mol–1.  

 

Pomôcka:  
𝑑

𝑑𝑥
 𝑒𝑎𝑥 = 𝑎. 𝑒𝑎𝑥 

 

Vypočítajte čas polpremeny zodpovedajúci zdanlivej rýchlostnej  konštante (t½,eff). 

 

22.3. Ak majú hodnoty rýchlostných konštánt k1 a k2 pre uvedenú reakciu A podľa prvého 

poriadku pri 278 K hodnoty 6,2 a 3,2 min–1, nájdite teplotu, pri ktorej sa tvoria ekvimolárne 

koncentrácie B a C (hodnoty Ea tvorby B a C sú 35 a 60 kJ mol–1). 

 

 

 

 

 

Úloha 22. Kinetika súbežných reakcií 
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22.4. Načrtnite približne krivky zmeny koncentrácií [A], [B] a [C] ak k1 > k2. 

 
 

22.5. Reakcia znázornená nižšie je príkladom súbežno-následných reakcií prvého poriadku 

s jedným vratným krokom.  

 

A
k1

k2

B
k4 C

k3
C

 
Pre túto reakciu sú dané nasledovné údaje:  

k1 = 0,109 min–1, k2 = 0,0752 min–1, k3 = 0,0351 min‒1, k4 =0,0310 min–1. 

 

čas (min) 𝜃𝐴,𝑡 (min) 𝜃𝐵,𝑡 (min) 

12.9 6.89 3.79 

 

𝜃𝐴,𝑡 = ∫
[𝐴]

[𝐴]0

𝑡

0

𝑑𝑡               𝜃𝐵,𝑡 = ∫
[𝐵]

[𝐴]0

𝑡

0

𝑑𝑡 

 

Nájdite koncentrácie [A], [B], [C] po 12,9 minútach ak [A]0 = 5 mol dm–3. 
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Experimentálne je často jednoduchšie pracovať s analytickými metódami, ktoré poskytujú 

signál priamo úmerný koncentráciám než by bolo priame zistenie absolútnych koncentrácii. 

Príkladom takýchto signálov sú absorbancia, intenzita fluorescencie či vodivosť. Požiadavkou 

je, aby reaktanty aj produkty poskytovali signály priamo úmerné ich koncentráciám a aby 

premenu reaktantov na produkty sprevádzala pozorovateľná zmena meranej veličiny. V tejto 

úlohe sa použije absorpčná spektroskopia a Beerov zákon.  

 

A je reaktant, B je jediný produkt (A → B) a oba pri zvolenej vlnovej dĺžke poskytujú 

absorbancie priamo úmerné ich koncentráciám. V tomto experimente platí, že εA ≠ εB, kde ε je 

molárny absorpčný koeficient. 

 

Pre hydrolýzu A na B vo vodnom roztoku, sa získali údaje závislosti absorbancie od času podľa 

tabuľky nižšie. Experimentálne podmienky boli: pH reakčnej zmesi 7,0 a teplota 25 °C. 

Počiatočná koncentrácia A bola 4,0 . 10–6 M a merania sa robili pri 400 nm v 5 cm kyvete. 

 

t / s At 

0 0.0840 

20 0.1090 

60 0.1515 

120 0.2010 

160 0.2255 

200 0.2440 

∞ 0.3170 

 

23.1. Vypočítajte aké sú za uvedených podmienok molárne absorpčné koeficienty A a B. 

 

23.2. Stanovte rýchlostnú konštantu. 

 

23.3. Stanovte čas polpremeny (t1/2). 

 

23.4. Po koľkých sekundách je [A] rovné 1,0 = 10–6 M? 

 

23.5. Ak je pri teplote 30 °C hodnota k rovná 0,01029 s–1, vypočítajte Ea. 

 

 

Úloha 23. Reakčná kinetika monitorovaná meraním absorbancií 
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23.6. Za predpokladu, že rýchlostná konštanta podľa TST je rovná rýchlostnej konštante 

z experimentálnych údajov, stanovte aktivačnú Gibbsovu energiu. 

 

𝑘𝑇𝑆𝑇 = 
𝑘𝐵𝑇

ℎ
 𝑒−∆𝐺

‡/𝑅𝑇 

 

kde  je Boltzmannova konštanta,  je Planckova konštanta a R je molárna plynová konštanta.  

 

Kyslo katalyzovaná kondenzačná reakcia etylénglykolu s kyselinou tereftalovou sa sledovala 

ako funkcia rozsahu reakcie (p: pomer koncentrácie kondenzovaného [A] k [A]0) a reakcia 

prebiehala kinetikou druhého poriadku. Koncentrácie oboch monomérov boli rovnaké a ich 

počiatočná hodnota bola [A]0 = 4,8 mol dm–3. 

 

 
 

 
*Poznámka prekladu: Vzhľadom na uvedené čísla a absenciu jednotky tabuľka zrejme uvádza stupeň premeny a nie rozsah 

reakcie, ktorého jednotka je mol a vzťahuje sa na konkrétne stechiometrické koeficienty. 

 

 

23.7. Stanovte rýchlostnú konštantu. 

 

23.8. Stanovte pre reakciu čas polpremeny (polčas reakcie).* 

*Poznámka prekladu: Keďže pri reakcii druhého poriadku sa čas polpremeny s koncentráciou reaktantov postupne mení, tak 

upresnime, že sa tu myslí počiatočný čas polpremeny. 

 

23.9. Aká bude koncentrácia monoméru po jednej hodine? 

 

 

 

 

 

 

 

 

čas (h) rozsah reakcie* 

0 0 

0,5 0,636 

1,5 0,839 

2,5 0,897 
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Akridínová oranž (AO) je fluorescenčné farbivo, ktoré sa viaže na DNA na základe interkalácie. 

AO sa dokáže vsunúť medzi bázové páry DNA. Interakcie interkalačných činidiel ako AO s 

DNA sa dôkladne skúmali a táto tvorba komplexov sa dá monitorovať spektrofotometrickou 

titráciou rôznych pomerov DNA-farbivo. Zásobné roztoky DNA sa dajú štandardizovať 

spektrofotometricky (ε = 13200 mol dm–3 cm–1 pri 260 nm pre cDNA, molárnu koncentráciu DNA 

vyjadrenú na bázový pár.) 

 

24.1. Zapíšte vzťah pre výpočet koncentrácie čistej DNA v roztoku na základe indikovanej 

absorbancie UV spektra pri 260 nm (optická dĺžka kremenej kyvety 1,0 cm). 

 

Interakcie medzi DNA a AO za vzniku komplexu AO–DNA môžeme zapísať reakciou: 

 

𝐴𝑂 + 𝐷𝑁𝐴 ⇌ 𝐴𝑂 − 𝐷𝑁𝐴, 

ktorej rovnovážna konštanta je 

 

𝐾 =
[AO − DNA]

[AO][DNA]
               (1) 

 

Kde [DNA], [AO] a [AO-DNA] sú rovnovážne koncentrácie. 

 

24.2. Vyjadrite rovnicu hmotnostnej bilancie pre celkovú koncentráciu AO (cAO) za 

rovnovážnych podmienok. 

 

Asociáciu medzi AO a DNA môžeme sledovať cez intenzitu fluoresencie (F). Rovnako AO ako 

aj komplex AO–DNA majú maximum intenzity emisie pri em = 520 nm. V zriedených 

roztokoch je koncentrácia priamo úmerná F. Tým pádom môžeme kvantitatívne stanoviť mieru 

komplexácie pomocou F nasledovne.  

 

𝐹𝑖  =  𝜑𝑖 . 𝑐𝑖 

 

kde φi je fluorescenčná konštanta a ci je koncentrácia častice i. 

 

24.3. Vyjadrite vzťah pre celkovú intenzitu F ako funkciu hodnôt φ a koncentrácií AO a DNA 

v rovnovážnom stave. 

 

Úloha 24. Asociačné interakcie akridínovej oranže a DNA 
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Uvažujte, že v kyvete sa najskôr zmeria emisia pri em = 520 nm len s AO a následne aj pre 

komplex AO–DNA, ktorý prejavuje emisiu pri rovnakej vlnovej dĺžke. Zaveďme označenia 

nasledovných známych hodnôt: 

𝐹 − 𝜑AO 𝑐AO =  Δ𝐹 

𝜑AO−DNA − 𝜑AO =  Δ𝜑 

 

24.4. Ukážte, že Δ𝐹 =  [AO − DNA]Δ𝜑.  

 

Rovnovážnu konštantu asociácie pre interkaláciu AO do DNA (auto-agregáciu a dimerizáciu 

AO zanedbávame) môžeme stanoviť podľa rovnice: 

 

𝐶AO
ΔF

=
1

𝛥φ
+

1

𝛥φ𝐾

1

[𝐷𝑁𝐴]
             (2) 

 

24.5. Odvoďte rovnicu (2) na základe rovnice (1). 

 

Spektrofluorometrická titrácia sa realizuje tak, že sa postupne pridáva DNA priamo do kyvety 

s AO. Po každom prídavku DNA sa meria intenzita fluorescencie pri em = 520 nm, kde 

prejavuje emisiu len AO, či už vo voľnej forme alebo vo forme komplexu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

*a.u. zOznačeniená nešpecifikované jednotky 

 

24.6. Vypočítajte rovnovážnu konštantu asociácie AO–DNA na základe údajov z tabuľky 

vyššie. Predpokladajte, že neprebieha žiadna auto-agregácia alebo dimerizácia AO. Použite 

hodnoty φAO = 5,00 . 108 mol dm–3 a [DNA]  cDNA. 

 

 

 

 

 

cAO (mol dm–3) cDNA (mol dm–3) F520 (a.u.)* 

1,857 . 10–7 6,535 . 10–6 162 

1,832 . 10–7 1,032 . 10–5 188 

1,800 . 10–7 1,521 . 10–5 210 

1,725 . 10–7 2,671 . 10–5 240 

1,604 . 10–7 4,516 . 10–5 260 
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24.7. Na základe vzťahu 𝐾 =  𝑒−
𝐺°

𝑅𝑇  a grafu vyššie, vypočítajte pre komplexáciu AO s DNA 

hodnoty rH°, rS° a rG° pre 25 °C. (Predpokladajte, že rH° a rS° sa nemenia s teplotou.) 

 

AO môže pri vyšších koncentráciách prejavovať istú auto-agregáciu (dimerizáciu). 

Kvantitatívne môžeme dimerizáciu vyjadriť nasledovne: 

 

 
 

D reprezentuje monomérnu AO, D2 dimerizovanú AO a kf a kd sú rýchlostné konštanty tvorby 

a disociácie diméru. Podľa tejto reakcie sa koncentrácia AO prejaví na relaxačnom čase , ktorý 

predstavuje čas potrebný, aby sa sústava dostala do novej rovnováhy po nejakej prudkej zmene 

podmienok, podľa nasledovného vzťahu: 

1


= 𝑘d  +  4𝑘f 𝑐𝐴𝑂 

 

Údaje pre dimerizáciu AO pri 25 °C sumarizuje nasledovná tabuľka. 

  

 

 

 

y = 2.54E3x + 2.2
R² = 0.9993

9.8

10

10.2

10.4

10.6

10.8

11

11.2

0.0030 0.0031 0.0032 0.0033 0.0034 0.0035

ln
 K

1/T (K-1)

106.cAO (mol dm–3) relaxačný čas, 105. (s) 

2,50 2,32 

4,50 2,27 

8,00 2,18 

11,0 2,11 
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24.8. Vypočítajte hodnoty kd a kf.  

 

Obrázok nižšie zachytáva absorpčné spektrá istého derivátu AO vo vode pri rôznych 

koncentráciách (od 0 po 7,3 . 10–5 mol dm–3). Na spektrách vidíme, že sú prítomné dva 

absorpčné píky, jeden pri 496 nm a druhý pri 475 nm. Detail v rohu grafu ukazuje pomer 

absorpčných maxím (A475/A496) v závislosti od koncentrácie AO.  

 
24.9. Označte správne tvrdenie(-ia), ktoré súhlasia s uvedenými spektrami derivátu AO. 

 

☐ Pík pri 496 nm patrí monomérnej forme. 

☐ Keby bola prítomná iba monomérna forma, pomer absorpčných maxím 

(A475/A496) by ostával konštantný. 

☐ Aby sa dimerizácia minimalizovala, koncentrácia AO by mala byť čo najnižšia. 

 

24.10. Pre počiatočnú koncentráciu AO 1,0 . 10–5 mol dm–3, vypočítajte aký je v rovnováhe 

podiel diméru. 
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Spektrofotometrické metódy sú jednoduchý, rýchlym a presným spôsobom ako stanoviť 

molekuly liečiv. Často využívajú tvorbu komplexu medzi dvoma látkami. Tieto komplexy môžu 

byť farebné a absorbovať svetlo vo viditeľnej oblasti, a v tom prípade sa dajú stanoviť 

spektrofotometricky.  

 

Antihistamínové liečivo D funguje ako donor elektrónov a vytvára komplex s π-akceptorom, S. 

Absorbancia vzniknutého komplexu sa meria v príslušnom maxime (460 nm) a v závislosti od 

koncentrácie poskytuje lineárny priebeh hodnôt s priaznivým korelačným koeficientom. 

 

D + S ⇌ DS 

𝐾 =
[DS]

[D][S]
 

 

kde [DS], [D] a [S] reprezentujú rovnovážne koncentrácie komplexu DS a nekomplexovaných 

častíc D a S. 

 

𝑐D = [D]  + [DS]  

 

kde cD je celková analytická koncentrácia liečiva. Pri vlnovej dĺžke, kde absorbuje iba komplex 

DS platí nasledovný vzťah: 

 

𝐴 =  𝜀DS𝑙[DS] 

 

kde l je optická dĺžka kyvety. 

 

Rovnovážnu konštantu tvorby komplexu vypočítame pomocou Benesiho–Hildebrandovej 

rovnice, ktorá platí pre podmienky, kedy je jedna zo zložiek komplexu vo veľkom nadbytku, 

takže jej koncentrácia nie je tvorbou komplexu výrazne ovplyvnená: 

 

𝑐D
𝐴DS

= 
1

DS
+ 

1

DS 𝐾
 ∙  
1

𝑐S
 

 

kde cS a cD sú celkové koncentrácie S a D, ADS je absorbancia komplexu, εDS je molárny 

absorpčný koeficient komplexu a K je rovnovážna konštanta.  

Úloha 25. Spektrofotometrické stanovenie antihistamínového 

liečiva 
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25.1. Na základe grafu podľa Benesiho–Hildebranda pri 25 °C, stanovte rovnovážnu konštantu 

tvorby komplexu a molárny absorpčný koeficient komplexu. 

 

25.2. Počiatočné koncentrácie D a S boli zhodne 9 . 10–5 mol dm–3. Vypočítajte aká časť z nich 

sa viaže do formy komplexu v stave rovnováhy. Predpokladajte, pre komplexáciu medzi D a S 

molárny pomer 1:1. 

 

25.3. Vypočítajte hodnotu rG° v kJ mol–1 pri 25 °C. 

 

Kinetika komplexácie D a S sa skúmala zmenou teploty (25, 45 and 60 °C). Hodnoty rýchlostnej 

konštanty pri rôznych teplotách udáva nasledujúca tabuľka.  

 

 

 

 

 

 

 

25.4. Vypočítajte aktivačnú energiu, Ea. 

 

25.5. Za predpokladu platnosti vzťahu 

𝑘𝑇𝑆𝑇 = 
𝑘𝐵𝑇

ℎ
 𝑒−

∆𝐺‡

𝑅𝑇  

vypočítajte hodnotu aktivačnej entalpie (H‡), aktivačnej entropie (S‡) a aktivačnej 

Gibbsovej energie (G‡) reakcie pri 25 °C. 

 

y =6.20E-11 x 2.23E-7
R² = 0.997

0.0E+00

1.0E-06

2.0E-06

3.0E-06

4.0E-06

5.0E-06

6.0E-06

7.0E-06

0.0E+00 2.0E+04 4.0E+04 6.0E+04 8.0E+04 1.0E+05

c D
/A

D
S

(m
o

l d
m

-3
)

1/ cS (mol-1dm3)

T (°C) k (min–1) 

25 0,0200 

45 0,0504 

60 0,0944 
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II. časť: 

Praktické 

úlohy 
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Bezpečnosť pri práci 

Účastník olympiády musí byť pripravený na prácu v chemickom laboratóriu a byť si vedomý 

všetkých náležitých pravidiel a bezpečnostných opatrení. Organizátori budú počas olympiády 

striktne vyžadovať dodržiavanie pravidiel bezpečnosti uvedených v Prílohe A Pravidiel IChO. 

 

Prípravné úlohy sú koncipované pre náležite vybavené laboratórium s kvalifikovaným 

dozorom. Pre každú chemikáliu sú uvedené čísla nebezpečenstiev a opatrení podľa globálneho 

harmonizovaného systému GHS. Bezpečnostné a likvidačné postupy špecifické pre vybrané 

krajiny sa neuvádzajú. Je úlohou mentorov úlohy náležite v tomto smere prispôsobiť. 

 

Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) 

 

Karta bezpečnostných údajov (KBÚ, angl. Material Safety Data Sheet, MSDS) je technický 

dokument s podrobnými a zrozumiteľnými informáciami o nebezpečenstvách chemikálie a ako 

s chemickým výrobkom bezpečne zaobchádzať. Pred každým experimentom by ste mali byť 

oboznámení s hroziacimi chemickými nebezpečenstvami.  

Oblečenie 

Počas súťaže sa požaduje, aby mal študent oblečené: 

- nohavice zakrývajúce celé nohy; 

- uzavreté topánky bez opätkov; 

- laboratórny plášť s dlhým rukávom; 

- dlhé vlasy musia byť zopnuté vzadu. 

 

Bezpečnostné okuliare budú poskytnuté a ich nosenie je povinné počas celej dĺžky praktickej 

časti, aj keď má študent dioptrické okuliare. Kontaktné šošovky sú zakázané. 

 

Študent, ktorý nebude spĺňať uvedené požiadavky, nebude môcť vstúpiť do laboratória. 

 

Vety nebezpečenstiev (H-vety) podľa GHS pre používané látky sú uvedené pod číselnými 

kódmi, ktorých významy sú nasledovné: 

 

Fyzikálne nebezpečenstvá 

H224 Mimoriadne horľavá kvapalina a pary. 

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. 

H226  Horľavá kvapalina a pary. 

H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo. 

H290 Môže byť korozívna pre kovy. 
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Zdravotné nebezpečenstvá 

H301 Toxický pri požití. 

H302 Škodlivý po požití. 

H302 + H312 + H332 Škodlivý po požití, v kontakte s kožou a pri vdýchnutí. 

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 

H311 Toxický pri kontakte s pokožkou. 

H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou. 

H312 + H332 Škodlivý pri kontakte s pokožkou a pri vdýchnutí. 

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. 

H315 Dráždi kožu. 

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 

H318  Spôsobuje vážne poškodenie očí. 

H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

H330 Smrteľný pri vdýchnutí. 

H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. 

H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 

H336  Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. 

H340 Môže spôsobiť genetické poškodenie. 

H350 Môže spôsobiť rakovinu. 

H360FD Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. 

H372  Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. 

 

Environmentálne nebezpečenstvá 

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy. 

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

 

Bezpečnostné opatrenia (P-vety) 

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. 

P210  Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. 

P221 Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi, ťažkými kovmi, 

kyselinami a zásadami. 

P260 Nevdychujte prach a hcm3y. 

P261    Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hcm3y/pár/aerosólov.. 

P264 Po manipulácii starostlivo umyte  

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

P280  Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
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P301 + P310 + P331 Po požití: Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum 

alebo lekára. Nevyvolávajte zvracanie. 

P301 + P312 + P330  Po požití: Pri zdravotných problémoch volajte Národné toxikologické 

informačné centrum alebo lekára. Vypláchnite ústa. 

P301 + P330 + P331 Po požití: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. 

P302 + P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. 

P302 + P352 + P312 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Pri 

zdravotných problémoch volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára. 

P303 + P361 + P353  Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Ihneď odstráňte/vyzlečte všetky 

kontaminované časti odevu. Pokožku opláchnite vodou. 

P304 + P340 Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej 

polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. 

P304 + P340 + P310 Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do 

oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. Okamžite volajte Národné 

toxikologické informačné centrum alebo lekára. 

P304 + P340 + P312 Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do 

oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. Pri zdravotných problémoch 

volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára. 

P305 + P351 + P338 Po zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak 

používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 

P305 + P351 + P338 + P310  Po zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak 

používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 

Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára. 

P308 + P310 PO expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte Národné toxikologické 

informačné centrum alebo lekára. 

P314 Pri zdravotných problémoch vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 

P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 

P370 + P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite suchý piesok, suchú chemickú penu alebo 

penu odolnú voči alkoholu. 

P403 + P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. 

P403 + P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. 

 

R-vety a S-vety  

R 51/53 Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo 

vodnej zložke životného prostredia. 

S 61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Pozri špeciálne pokyny alebo 

bezpečnostné listy 
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Chemická štruktúra paracetamolu. 

 

 

 

Výskum v medicíne sa v súčasnosti snaží obmedzovať dávky liečiv na minimálnu možnú mieru, 

rozširovať rozsah dávkovania a zlepšovať kvalitu života pacienta eliminovaním vedľajších 

účinkov liečiv. Odpoveďou na tieto ciele sú aj liečivá s kontrolovaným uvoľňovaním. 

Kontrolované uvoľňovanie môže byť zabezpečené buď membránovou alebo maticovou formou. 

Vďaka kontrolovanému uvoľňovaniu liečiva zo systémov ako sú hydrogélové filmy alebo 

globuly  sa môže liečivo dostávať do tela omnoho efektívnejšie. 

 

Paracetamol je účinnou látkou s analgetickými a antipyretickými vlastnosťami. Je jednou 

z najčastejšie užívaných liečiv na potlačenie miernych a stredne silných bolestí a zvýšenej 

teploty.  

 

V tejto úlohe budete skúmať kontrolované uvoľňovanie aktívnej látky, paracetamolu, zo 

systému na báze polymérneho hydrogélu.   

 

Chemikálie 

Látka Názov Forma GHS vety 

 

paracetamol tuhá látka H302, H315, 

H317, H319, 

P280, P301 + P312 

+ P330, P305 + 

P351 + P338 

Úloha P1. Uvoľňovanie liečiva z polymérneho hydrogélu 
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Fosfátový tlmivý 

roztok (PBS) 

fosfátový tlmivý roztok (PBS); 

pH = 7,4 

roztok H319, P305 + 

P351 + P338 

 

kyselina akrylová kvapalina H226-H302 + 

H312 + H332-

H314-H335-H400, 

P210, P261, P273, 

P280, P303 + P361 

+ P353, P305 + 

P351 + P338 

 

N,N′-metylénbisakrylamid tuhá látka H302, P301 + 

P312 + P330 

(NH4)2S2O8 peroxidodisíran amónny tuhá látka H272, H302, 

H315, H317, 

H319, H334, 

H335, P210, P280, 

P301 + P312 + 

P330, P302 + 

P352, P305 + P351 

+ P338 

destilovaná voda deionizovaná voda  kvapalina nie je nebezpečná 

 

Sklo a pomôcky 

• 1 ks kadička, 100 cm3 

• 1 ks odmerný valec, 100 cm3 

• 1 ks pipeta, 5 cm3 

• 1 ks odmerná banka so zátkou, 250 cm3 

• 5 ks odmerná banka so zátkou, 10 cm3  

• 1 ks pipetovací balónik 

• 1 ks špachtľa (malá) 

• 6 ks skúmaviek s plastovými zátkami 

• 1 ks miska na váženie 

• 1 ks Petriho miska 

• 1 ks sklená tyčinka 

• 1 ks strička 

• 1 ks magnetická miešačka s ohrevom 

• 1 ks stopky 

• 15 ks jednorázová plastová pipeta, 3 cm3 

• 2 ks hárok milimetrového papiera 
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• 1 ks pravítko 

• 1 ks pero na sklo 

• 1 ks fotometer 

• 2 ks UV-Vis kremenné (alebo špeciálne plastové, <200 nm) kyvety 

• 1 ks váhy 

• 1 ks magnetické miešadielko 

• 1 ks fixka 

• 1 ks teplomer 

• 1 ks vortex 

• 1 ks teplovzdušná pištoľ 

• vialky 

• vodný kúpeľ  

• striekačka 

• plastové slamky 

 

Príprava PBS s pH 7,4: Pripravte do 250 cm3 banky 150 cm3 destilovanej vody. Pridajte 1,6 g 

NaCl; 0,4 g KCl; 288 mg Na2HPO4 a 48 mg NaH2PO4. Pridajte destilovanú vodu do objemu 

250 cm3 a premiešajte, aby sa všetky látky v roztoku rozpustili. 

 

Príprava hydrogélu: 

1. Navážte do vialky (20 cm3) potrebné množstvá monoméru AA (5 cm3; 72,9 mmol), 

sieťovacie činidlo (cross-linker) MBAA (0,026 g; 0,17 mmol), paracetamol (známe množtsvá), 

iniciačné činidlo APS (0,1 g; 0,44 mmol) a pridajte deionizovanú vodu (5,0 cm3). 

2. Zmes vo vialke rozpustite pomocou vortexu alebo magnetickej miešačky. 

3. Pomocou striekačky naplňte zmes do pipiet (so spodkom predom uzavretým pomocou 

teplovzdušnej pištole).  

4. Vložte do vodného kúpeľa s teplotou 60 oC, aby zmes v pipetách spolymerizovala.  

5. Vyberte polymerizované gély z pipiet a rozdeľte ich na rovnaké časti. 

 

Časť A. Zostrojenie kalibračnej krivky   

V tejto časti máte pripraviť štandardné roztoky paracetamolu ako sú uvedené v tabuľke 1. Na 

základe odčítania hodnôt absorbancií (A) pre každý roztok v UV-Vis spektrofotometri vyplňte 

prázdne miesta v tabuľke 1.  
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Tabuľka 1. Údaje pre štandardy paracetamolu.   

 

cparacetamol (mg/L) absorbancia pri 243 nm 

2  

4  

6  

8  

10  

 

Postup 

1. Choďte na stránku s milimetrovým papierom. 

2. Zaznačte (hmotnostné) koncentrácie štandardov paracetamolu na os x a príslušné hodnoty 

abosrbancií na os y. Zapíšte jednotky osí.  

3. Preložte bodmi priamku a určite rovnicu tohto kalibračného grafu. Ak máte problémy 

dosiahnuť linearitu medzi absorbanciou a koncentráciou, môžete experiment opakovať, pokým 

závislosť nie je lineárna.  

4. Nájdite kalibračnú rovnicu. 

 

Časť B. Uvoľňovanie paracetamolu z polymérového hydrogélu 

 

Postup 

1. Zapnite magnetické miešadlo s ohrevom a umiestnite naň 250 cm3 kadičku. Pridajte 100 

cm3 roztoku PBS a pomocou teplomera upravte jeho teplotu na 37 °C.   

2. Miešajte roztok intenzitou 250 rpm (otáčky za minútu). 

3. Vložte vzorku hydrogélu do kadičky. Pomocou sklenej tyčinky zabezpečte, aby bol hydrogél 

v roztoku (uvoľňovací roztok). 

4. V rôznych časových intervaloch (0, 10, 20, 30, 40 a 50 min) odoberte 2 cm3 uvoľňovacieho 

roztoku do rôznych skúmaviek, vždy ich uzavrite plastovou zátkou a do kadičky pridajte 2 cm3 

čerstvého roztoku PBS. 

5. Pre každú odobratú vzorku zmerajte jej absorbanciu pri 243 nm. Ako slepú vzorku (blank) 

použite roztok PBS.  

6. Vyplňte nasledujúcu tabuľku 2. 
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Tabuľka 2. Údaje priebehu uvoľňovania paracetamolu z hydrogélu v závislosti od času. 

 

čas (min) absorbancia (A) 

0  

10  

20  

30   

40  

50  

 

Výpočty a vyhodnotenie 

V tejto časti budete skúmať správanie sa paracetamolu pri uvoľňovaní z hydrogélu. Použite 

hodnoty absorbancií z tabuľky 2 a kalibračnú rovnicu.  

 

P1.1. Vypočítajte kumulatívny stupeň uvoľnenia liečiva podľa nasledujúcej rovnice:  

 

kumulatívny stupeň uvoľnenia =
𝑉1 . 𝑐𝑖 + 𝑉2 . ∑ 𝑐𝑖−1

𝑚
 ∙  100% 

 

kde V1 je celkový objem roztoku PBS (100 cm3), 

ci: (hmotnostná) koncentrácia v uvoľňovacom roztoku,  

V2: objem odobranej vzorky (2 cm3), 

m: celková hmotnosť paracetamolu v hydrogéli. 

 

Tabuľka 3. Experimentálne údaje 

 

čas (min) koncentrácia paracetamolu kumulatívny stupeň uvoľnenia (%) 

0   

10   

20   

30   

40   

50   

 

P1.2. Na milimetrovom papieri zaznamenajte časy uvoľňovania (t = 0, 10, 20, 30, 40, 50 min) 

na osi x a kumulatívne stupne uvoľnenia na osi y. Preložte bodmi priamku. 

P1.3. Na základe grafického zobrazenia údajov z tabuľky 3  určite čas (v minútach) potrebný 

pre uvoľnenie 20% paracetamolu z hydrogélu v tele pacienta. 
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Erzurum je mesto v severovýchodnej časti Anatólie a často sa nazýva vrcholom Turecka, 

pretože leží v nadmorskej výške 1900 m. Erzurum je miestom výskytu unikátneho čierneho 

minerálu (kameň Oltu, čierny jantár; po slovensky aj gagát – pozn. prekl.). Vyrezávaním sa z 

tohto polodrahokamu vyrábajú šperky a suveníry už od 18. storočia. Rôzne výrobky z kameňa 

Oltu ako prstene, náušnice, náhrdelníky, náramky, kravatové spony, fajky, držiaky na cigarety 

či ružence sa vyrábajú leštením a predávajú sa na erzurumskom trhovisku Taşhan (Rustem 

Pasha Caravanserai), ktoré bolo založené už v roku 1561.  

 

 

Kameň Oltu sa stále ťaží v približne 600 baniach. Ložiská sú hrubé okolo 80 cm a vznikli 

z fosilizovaných stromov v procese tektogenézy a vrásnenia. Po vykopaní je kameň Oltu 

mäkký, ale na vzduchu začne tvrdnúť. Vo všeobecnosti je čierny, ale môže byť aj tmavohnedý, 

šedý alebo zelenkastý. Kameň Oltu je dôležitým materiálom aj pre elektronický priemysel, a to 

pre jeho štruktúru príbuznú štruktúre grafitu a uhlíkových sadzí. Kameň Oltu teda obsahuje 

značné množstvo uhlíka. 

Cieľom tejto úlohy je kvantitatívne stanoviť množstvo uhlíka vo vzorkách kameňa gagátu 

metódou spätnej titrácie pomocou roztoku dichrómanu. Uhlík vo vzorke sa najprv oxiduje na 

CO2(g) dichrómanom a jeho nadbytok sa následne spätne titruje štandardným roztokom Fe2+.  

 

Poznámka: Tento experiment sa môže realizovať aj s inou látkou bohatou na uhlík ako sú uhlie 

alebo tuha. 

 

Varovanie: Dichróman draselný (K2Cr2O7) je veľmi silné oxidačné činidlo a žieravina. 

V kontakte s inými látkami môže spôsobiť požiar. Tento experiment je preto nutné realizovať 

v digestore s použitím náležitého laboratórneho skla, laboratórneho plášťa a rukavíc. Odpady 

z experimentu by sa mali zbierať v na to určenej odpadovej nádobe. 

 

 

 

 

Úloha P2. Stanovenie celkového obsahu uhlíka vo vzorkách 

kameňa Oltu (čierny jantár) 
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Chemikálie 

Látka Názov Forma GHS vety 

K2Cr2O7 dichróman draselný tuhá 

látka 

H340, H350, H360FD, H272, 

H301, H312, H314, H317, 

H330, H334, H335, H372, 

H410, P201, P221, P273, 

P280, P301 + P330 + P331, 

P302 + P352, P304 + P340, 

P305 + P351 + P338, P308 + 

P310 

H2SO4 kyselina sírová kvapalina H290, H314, P280, P301 + 

P330 + P331, P303 + P361 + 

P353, P305 + P351 + P338 + 

P310 

H3PO4 kyselina fosforečná kvapalina H290, H302, H314, P260, 

P280, P301 + P312 + P330, 

P301 + P330 + P331, P303 + 

P361 + P353, P305 + P351 + 

P338 + P310 

FeSO4 síran železnatý tuhá 

látka 

H302, H315, H319; P302 + 

P352, P305 + P351 + P338, 

P301 + P312 + P330 

 

difenylamínsulfónan 

sodný 

tuhá 

látka 

H315, H319, H335 

 

Sklo a pomôcky  

• 2 ks odmerná banka (so zátkou), 1000 cm3  

• 1 ks odmerná banka (so zátkou), 250 cm3 

• 2 ks odmerná banka (so zátkou), 100 cm3 

• 1 ks odmerná banka (so zátkou), 10 cm3 

• 1 ks odmerný valec, 100 cm3 

• 1 ks odmerný valec, 50 cm3 

• 1 ks Erlenmeyerova banka, 250 cm3 

• 1 ks byreta, 50 cm3 

• 1 ks dvojhdrlá banka na digesciu vzorky  

• 1 ks miska na váženie 
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• 1 ks špachtľa 

• 1 ks lievik 

• 1 ks laboratórny stojan so svorkou a držiakom 

• 1 ks váhy (0,1 mg)  

• 1 ks magnetická miešačka s ohrevom 

• 1 ks magnetické miešadielko 

• 1 ks vodný kúpeľ 

• 1 ks teplomer 

• 1 ks stopky 

• kadičky (na prácu s roztokmi) 

• držiaky a svorky 

• ľadový kúpeľ 

• Pasteurove pipetky 

 

Činidlá a štandardné roztoky 

Roztok dichrómanu draselného: Dichróman draselný (8,825 g) predom vysušený v sušiarni pri 

140 °C po dobu 1 hodiny sa umiestni do 100 cm3 banky, rozpustí sa v približne 90 cm3 

deionizovanej vody a doplní sa vodou po rysku (0,3 M K2Cr2O7).  

Roztok kyseliny fosforečnej a sírovej: V 10 cm3 banke sa za neustáleho miešania pomaly pridá 

1,5 cm3 koncentrovanej H2SO4 do 5 cm3 deionizovanej vody. Do tejto banky sa pridá aj 1,5 cm3 

85 % kyseliny fosforečnej, nechá sa ochladiť na laboratórnu teplotu a doplní sa po rysku 

destilovanou vodou. Poznámka: Pracujte opatrne, pretože pridávanie kyseliny do vody je 

exotermický dej. 

Štandardný roztok síranu železnatého: Síran železnatý (3,038 g) sa prenesie do 100 cm3 

odmernej banky a rozpustí sa v okolo 80 cm3 deionizovanej vody. Potom sa do tohto roztoku 

FeSO4 pomaly a za miešania pridajú 2 cm3 koncentrovanej H2SO4. Zmes sa nechá ochladnúť 

na laboratórnu teplotu a doplní sa po rysku vodou (0,2 M FeSO4).  

Roztok indikátora difenylamínsulfónanu sodného: 20 mg 4-difenylamínsulfónanu sodného sa 

rozpustí v 10 cm3 banke v koncentrovanej H2SO4. 

 

Postup 

1. Odvážte na váhach približne 10 mg vzorky kameňa Oltu a zaznamenajte presnú hmotnosť 

vzorky. 

2. Preneste vzorku kameňa Oltu do banky na digesciu umiestnenej na miešadle s ohrevom v 

digestore a pridajte 5 cm3 roztoku 0,3 M K2Cr2O7. 
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3. Pomaly a za chladenia banky v ľadovom kúpeli pridajte 20 cm3 koncentrovanej H2SO4. 

Vložte do banky magnetické miešadielko a miešajte pri 200 rpm. 

4. Do zátky umiestnite teplomer a zahrejte na teplotu 160 °C. 

5. Udržiavajte teplotu na 160 ± 2 °C po dobu 10 min. 

6. Preneste roztok do 250 cm3 Erlenmeyerovej banky a pod vodou z kohútika ochlaďte na 

laboratórnu teplotu.  

7. Pridajte 8 kvapiek zmesi kyseliny fosforečnej a sírovej a 4 kvapky indikátora difenylamín- 

sulfónanu sodného. 

8. Naplňte byretu štandardným roztokom 0,2 M FeSO4. 

9. Titrujte nadbytok K2Cr2O7 roztokom 0,2 M FeSO4. Farebná zmena je z fialovej do šedivej 

(bod ekvivalencie) a po pretitrovaní do zelenej. 

10. Opakujte kroky 1 až 9 s ďalšou vzorkou kameňa Oltu podľa potreby.  

11. Vykonajte rovnaký experiment so slepou vzorkou (bez kameňa Oltu). 

 
Obrázok P2-1. Titračná aparatúra 

Výpočty a vyhodnotenie 

P2.1. Napíšte vyrovnané rovnice všetkých reakcií prebiehajúcich počas experimentu. 

P2.2. Vypočítajte celkový obsah uhlíka vo vzorke kameňa Oltu v podobe hmotnostných %. 
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V tejto úlohe sa bude spektrofotometricky monitorovať reakcia medzi I2 a pyridínom (pyr) za 

účelom stanovenia rovnovážnej konštanty (K) tejto komplexačnej reakcie. I2 a komplex I2 
. pyr 

absorbujú svetlo vo viditeľnej oblasti, ale samotný pyr nie, lebo je bezfarebný. Analýza zmien 

spektra v závislosti od koncentrácie pyr pri konštantnej celkovej analytickej koncetrácii jódu 

umožňuje stanovenie K komplexačnej reakcie. 

 

 

Upozornenie: Všetky časti postupu okrem spektrofotometrických meraní by sa mali vykonať 

v digestore. Po ukončení práce by sa všetky roztoky a chemikálie mali zbierať v nádobe na 

odpad. 

 

Chemikálie 

Látka Označenie Forma GHS vety 

C5H5N pyridín kvapalina H225, H302 + H312 + H332, H315, H319; P210, 

P280, P301 + P312 + P330, P302 + P352 + P312, 

P304 + P340 + P312, P305 + P351 + P338 

C6H12 cyklohexán kvapalina H225, H304, H315, H336, H410, P210, P273, P301 

+ P310 + P331, P302 + P352 

I2 jód tuhá látka H312 + H332, H315, H319, H335, H372, H400, 

P273, P280, P302 + P352 + P312, P304 + P340 + 

P312, P305 + P351 + P338, P314 

 

Sklo a pomôcky  

• 1 ks spektrofotometer 

• 2 ks sklená, kremenná alebo plastová kyveta pre UV-Vis absorpčnú spektrofotometriu 

• 1 ks odmerná banka (so zátkou), 50 cm3 

• 6 ks odmerná banka (so zátkou), 25 cm3 

• 1 ks pipeta, 1 cm3  

• 1 ks pipeta, 10 cm3  

• 1 ks pipetovací balónik 

Úloha P3. Spektrofotometrické stanovenie rovnovážnej 

konštanty tvorby komplexu 
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Činidlá a štandardné roztoky 

1. 0,050 M pyr v cyklohexáne (50 cm3 pre každého, presne známa koncentrácia). 

2. 0,010 M I2 v cyklohexáne (25 cm3 pre každého, presne známa koncentrácia). 

 

Postup 

 

1. Do šiestich 25 cm3 odmerných baniek označených F0, F1, F2, F3, F4 a F5 napipetujte 

zásobné roztoky pyr a I2 podľa nasledujúcej tabuľky, doplňte po rysku cyklohexánom a dobre 

premiešajte. 

 

banka objem zásobného roztoku 

pyr / cm3 

Objem zásobného 

roztoku I2 / cm3 

F0 0,0 1,0 

F1 1,0 1,0 

F2 2,0 1,0 

F3 3,0 1,0 

F4 4,0 1,0 

F5 5,0 1,0 

 

2. Do kyvetového priestoru pre meranú vzorku aj pre referenčnú vzorku vložte kyvety s čistým 

rozpúšťadlom a zmerajte spektrum medzi vlnovými dĺžkami 350 a 800 nm, aby ste získali 

záznam pozadia (baseline). 

3. Na tomto pozadí zmerajte spektrá všetkých pripravených vzoriek. 

4. Zaznamenajte pre každé spektrum hodnoty absorbancie dvoch maxím, od ktorých odčítajte 

príslušné hodnoty pozadia (baseline). 

Pre komplexačnú reakciu definujeme rovnovážnu konštantu K: 

𝐾 =
[I2 ∙ pyr]

[I2][pyr]
 

Uvažujme sériu roztokov s rôznymi koncentráciami pyr pridanými ku konštantnej koncentrácii 

I2. Ak celkovú analytickú koncentráciu I2 (vo forme I2 aj I2 
. pyr dokopy) označíme 𝑐I2, tak platí: 

[I2] = 𝑐I2 − [I2 . pyr] 

Výraz pre K môžeme upraviť nasledovne: 

[I2 ∙ pyr]

[pyr]
= 𝐾. [I2] 
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Teda máme: 

[I2 ∙ pyr]

[pyr]
= 𝐾(𝑐I2 − [I2 ∙ pyr]) 

Podľa tejto rovnice je graf závislosti 
[I2∙pyr]

[pyr]
 od [I2 ∙ pyr] priamkový, so smernicou –K. 

 

Ak poznáme rovnovážnu hodnotu [I2 ∙ pyr], tak hodnota [pyr] vyplýva z látkovej bilancie: 

𝑐pyr = [celk. pyr] = [I2 ∙ pyr] + [pyr] 

Aby sme zistili hodnotu [I2 ∙ pyr], použijeme namerané hodnoty absorbancie. Predpokladajme, 

že pri istej vlnovej dĺžke λ má istú absorbanciu aj samotný I2 aj komplex I2 ∙ pyr, ale 𝐩𝐲𝐫 pri 

tejto vlnovej dĺžke neabsorbuje. Predpokladajme, že absorbancie meriame pri optickej dráhe 

1,00 cm, takže ju môžeme z Beerovho zákona vynechať. Absorbancie pri všetkých vlnových 

dĺžkach sú potom súčtom absorbancií I2 a I2 ∙ pyr: 

𝐴 = 𝜀I2.pyr[I2 ∙ pyr] + 𝜀I2[I2] 

Dosadením vzťahu [I2] = 𝑐I2 − [I2 ∙ pyr] dostávame 

𝐴 = 𝜀I2.pyr[I2 ∙ pyr] + 𝜀I2𝑐I2 − 𝜀I2[I2 ∙ pyr] 

V tejto rovnici hodnota 𝜀𝐼2𝑐I2 predstavuje A0, hodnotu absorbancie roztoku jódu s danou 

koncentráciou bez pridania pyr. Teda 

𝐴 = [I2 ∙ pyr](𝜀I2.pyr − 𝜀I2) + 𝐴0       čo znamená, že      [I2 ∙ pyr] =
∆𝐴

∆𝜀
 

kde ∆𝜀 = 𝜀I2.pyr − 𝜀I2 a ∆𝐴 = 𝐴 − 𝐴0 predstavuje rozdiel medzi absorbanciou nameranou po 

prídavku pyr oproti absorbancii bez pridania pyr. 

 

Dosadením takto vyjadrenej koncentrácie [I2 ∙ pyr] do vzťahu 
[I2∙pyr]

[pyr]
= 𝐾(𝑐I2 − [I2 ∙ pyr])  

dostávame nasledovnú rovnicu: 

∆𝐴

[pyr]
= 𝐾. ∆𝜀. 𝑐I2 − 𝐾. ∆𝐴 

Táto rovnica je známa ako Scatchardova rovnica. 
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Výpočty a vyhodnotenie 

P3.1. Zostrojte graf závislosti 
∆𝐴

[pyr]
 od ∆𝐴 (Scatchardov diagram).* 

*Poznámka prekladu: Prísne vzaté, koncentrácia [pyr] predstavuje rovnovážnu koncentráciu voľného pyridínu, pôvodné 

zadanie úlohy P3.1. dokonca uvádza explicitne "[free pyr]". V skutočnosti však rovnovážne zloženie roztokov zatiaľ 

nepoznáme. Priamo k dispozícii je len hodnota celkovej analytickej koncentrácie pyridínu cpyr. Samozrejme, za predpokladu, 

že koncentrácia komplexu [I2⸱pyr] je oproti cpyr zanedbateľná, môžeme hodnoty [pyr] a cpyr považovať za približne rovnaké, 

avšak celkom korektne by sme aj tak mali hovoriť o zostrojení závislosti ΔA/cpyr od ΔA a nie závislosti ΔA/[pyr] od ΔA. 

P3.2. Zo smernice preloženej priamky určite hodnotu K tejto komplexačnej reakcie. 

P3.3. Z hodnoty výseku na osi y určite hodnotu ∆𝜀. 

P3.4. Z absorpčného pásu čistého roztoku I2 určite hodnotu 𝜀𝐼2. 

P3.5. Vypočítajte hodnotu 𝜀I2∙pyr. 

P3.6. Okomentujte či ste v tomto experimente pozorovali prítomnosť izosbestického bodu. 

P3.7. Ak áno, tak vysvetlite čo je príčinou prítomnosti izosbestického bodu. 
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Nukleofilné substitučné reakcie patria medzi najzákladnejšie z transformácií organických 

funkčných skupín. V týchto reakciách sa elektronegatívny atóm, alebo skupina priťahujúca 

elektróny (odstupujúca skupina) nahrádza inou skupinou (nukleofilom). Špeciálnu pozornosť si 

pritom zasluhuje najmä zámena hydroxylovej skupiny, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v chémii 

sacharidov. Prírodnú sacharózu kvôli jej sladkej chuti bežne používame aj v každodennom 

živote. Keď jej však konzumujeme veľa, nadbytočné kalórie sa v tele ukladajú vo forme tukov. 

Aby sa zabránilo nadmernej konzumácii sacharózy, môže sa používať jej náhrada, umelé 

sladidlo sukralóza, ktorá sa zo sacharózy pripravuje nukelofilnou substitučnou reakciou až troch 

-OH skupín. Sukralóza je omnoho sladšia ako sacharóza a považuje sa za diétnu. 

 

Vzhľadom na dôležitosť substitučných reakcií pre náš každodenný život budete v tejto úlohe 

syntetizovať 1-brómbután z 1-butanolu pomocou SN2 reakcie. Z dostupných metód sa za 

preferovanú považuje použite vodného roztoku bromidu sodného a nadbytok kyseliny sírovej. 

 

Chemikálie 

Látka Označenie Forma GHS vety 

C4H9OH 1-butanol kvapalina H226, H302, H315, H318, H335, H336, P210, 

P280, P301 + P312 + P330, P302 + P352, P305 + 

P351 + P338 + P310 

H2SO4 kyselina 

sírová 

vodný 

roztok 

H290, H314, P280, P301 + P330 + P331, P303 + 

P361 + P353, P305 + P351 + P338 + 

P310 

NaBr bromid 

sodný 

tuhá látka Nie je nebezpečný.  

Úloha P4. 1-Brómbután 
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NaOH hydroxid 

sodný 

vodný 

roztok 

H290, H314, P280, P301 + P330 + P331, P303 + 

P361 + P353, P305 + P351 + P338 + P310 

CaCl2 chlorid 

vápenatý 

tuhá látka H319, P264, P280, P305 + P351 + P338, P337 + 

P313 

 

Sklo a pomôcky 

• 1 ks odmerný valec, 10 cm3 

• 1 ks odmerný valec, 50 cm3 

• 1 ks navažovačka 

• 1 ks váhy (0,01 g) 

• 1 ks špachtľa 

• 2 ks laboratórne stojany 

• 1 ks teplomer 

• 1 ks magnetické miešadlo s ohrevom 

• 1 ks magnetické miešadielko 

• držiaky a svorky 

• 1 ks chladič 

• 1 ks spätný chladič 

• 1 ks banka s guľatým dnom, 100 cm3 

• 1 ks prikvapkávací lievik 

• 1 ks destilačný nástavec 

• 1 ks destilačná predloha (alonž) 

• 1 ks Erlenmeyerova banka, 50 cm3 

• 1 ks oddeľovací lievik, 100 cm3 

• ľadový kúpeľ 

 

Postup 

1. V 100 cm3 banke s guľatým dnom zmiešajte 13,3 g bromidu sodného, 15 cm3 vody a 10 cm3 

1-butanolu. 

2. Ochlaďte zmes v ľadovom kúpeli. 

3. Za miešania a chladenia pomaly pridajte 11,5 cm3 koncentrovanej kyseliny sírovej. (Pozor! 

Pri zaobchádzaní s koncentrovanou kyselinou sírovou buďte opatrní.) 

4. Umiestnite banku s magnetickým miešadielkom na miešadlo s ohrevom a pevne ju uchyťte 

v lapáku. Nasaďte na ňu krátky spätný chladič a zahrejte zmes do varu. Ohrev upravte tak, aby 

sa zmes súvisle a energicky refluxovala. 
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Obrázok P4-1. Aparatúra pre reflux 

5. Refluxujte po dobu 45 minút, potom ohrev odstavte a nechajte chladič pár minút odkvapkať. 

6. Spätný chladič snímte, nasaďte na banku destilačný nástavec a chladič pre jednoduchú 

destiláciu cez predlohu do 50 cm3 Erlenmeyerovej banky. Zábrusy aparatúry musia byť 

dôkladne pospájané. 

 

Obrázok P4-2. Destilačná aparatúra 

7. Destilujte reakčnú zmes pokým neprechádzajú číre kvapky vody. 

8. Destilát nalejte do oddeľovacieho lievika a pretrepte s približne 10 cm3 vody. Majte na 

pamäti, že n-butylbromid (1-brómbután) je v spodnej vrstve. Jej ružové sfarbenie môžete 

odstrániť pridaním malého množstva hydrogensiričitanu sodného a opätovným pretrepaním. 

(detailný popis použitia oddeľovacieho lievika a postupu extrakcie nájdete v časti P5.5). 
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9. Spodnú vrstvu s 1-brómbutánom vypustite do čistej banky. Oddeľovací lievik očistite a po 

očistení doň vráťte oddelený 1-brómbután. 

10. Potom do oddeľovacieho lievika pridajte 10 cm3 vychladenej koncentrovanej kyseliny 

sírovej, lievik pretrepte a počkajte na oddelenie vrstiev 5 minút. (Pozor! Pri zaobchádzaní 

s koncentrovanou kyselinou sírovou buďte opatrní.) 

11. Oddeľte vrstvy. Potom premyte 1-brómbután s 10 cm3 roztoku 3 M hydroxidu sodného, 

aby sa odstránili stopy kyseliny. 

12. Vysušte zakalený 1-brómbután pridaním granulovaného bezvodého chloridu vápenatého 

(okolo 1 g) za stáleho miešania. Kvapalina sa vyčíri. 

13. Po 5 minútach, dekantujte alebo odfiltrujte vysušenú kvapalinu do 25 cm3 banky. 

14. Pomocou jednoduchej destilácie destilujte a zbierajte produkt vrúci v rozmedí 99–103 °C. 

 

Otázky 

P4.1. V kroku 8 sa organická vrstva spracúva pomocou malého množstva hydrogensiričitanu 

sodného. Vysvetlite. 

P4.2. Vysvetlite aké úlohy v reakcii zohráva NaBr a H2SO4. 

P4.3. Je táto reakcia možná bez prítomnosti silnej kyseliny? 

P4.4. Porovnajte 1H NMR spektrá 1-butanolu a 1-brómbutánu v CDCl3 z hľadiska počtu 

signálov a ich multiplicít.  

P4.5. Očakávali by ste v reakcii aj vznik nejakých vedľajších produktov? Ak áno, tak akých? 
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Aldehydy sú v prírode široko rozšírené. Väčšina z nich je známa pre ich sladké vône. Tak 

napríklad zdrojom charakteristickej vône vanilky je v nej prítomný vanilín. Molekuly 

s aldehydovou funkčnou skupinou sa preto často využívajú aj v parfumérii. Benzaldehyd je 

zodpovedaný za charakteristickú vôňu mandlí. V roku 1853 Stanislao Cannizzaro zistil, že 

pôsobením zásady benzaldehyd dáva ekvimolárnu zmes kyseliny benzoovej a benzylalkoholu. 

V tejto úlohe pripravíte kyselinu p-chlórbenzoovú a p-chlórbenzylalkohol Cannizzarovou 

reakciou p-chlórbenzaldehydu. 

 

 
 

Cannizzarova reakcia je disproporcionačná reakcia, v ktorej súčasne prebieha vnútorná oxidácia 

aj redukcia. Táto reakcia pôsobením silnej zásady prebieha len ak aldehyd nemá žiadne alfa 

vodíky. Mechanizmus Cannizzarovej reakcie zahŕňa prenos hydridového iónu H−, ktorý je 

možný len za prítomnosti silného nukleofilu. 

 

Chemikálie 

Látka Označenie Forma GHS vety 

ClC6H5CHO p-chlórbenzaldehyd tuhá látka H302, H315, H317, H319, H411, 

P273,  P280, P302 + P352, P305 + 

P351 + P338 

KOH hydroxid draselný tuhá látka H290, H302, H314, P260, P280, 

P301 + P312 + P330, P301 + P330 + 

P331, P303 + P361 + P353, P305 + 

P351 + P338 + P310 

(C2H5)2O dietyléter kvapalina H224, H302, H336, H412, P210, 

P273, P301 + P312 + P330, P403 + 

P233 

HCl kyselina chlorovodíková vodný 

roztok 

H290, H314, H335, P260, P280, 

P303 + P361 + P353, P304 + P340 + 

P310, P305 + P351 + P338 + P310 

NaHSO3 hydrogensiričitan sodný vodný 

roztok 

H302, P301 + P312 + P330 

Úloha P5. Cannizzarova reakcia 
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NaHCO3 hydrogenuhličitan 

sodný 

vodný 

roztok 

Podľa nariadenia (EC) 1272/2008 

nie je nebezpečný. 

Na2SO4 síran sodný tuhá látka Nie je nebezpečný  

C2H5OH etanol kvapalina H225, H319, P210, P305 + P351 + 

P338 

CH3OH metanol kvapalina H225, H301 + H311 + H331, H370 

CH2Cl2 dichlórmetán kvapalina H315, H319, H336, H351 

CH3COCH3 acetón kvapalina H225, H319, H336 

 petroléter kvapalina H225, H304, H315, H336, H411 

 

Sklo a pomôcky 

• 1 ks dvojhrdlová banka s guľatým dnom, 50 cm3 

• 1 ks magnetické miešadlo s ohrevom 

• 1 ks magnetické miešadielko 

• 1 ks odmerný valec, 50 cm3 

• 1 ks chladič 

• 1 ks oddeľovací lievik, 100 cm3 

• 1 ks Büchnerov lievik, 250 cm3 

• 1 ks Büchnerova (odsávacia) banka 

• 1 ks filtračný papier 

• 2 ks Erlenmeyerova banka 

• 1 ks lievik 

• 1 TLC nádoba na vyvíjanie TLC platničiek 

• TLC platničky 

• 1 ks UV lampa 

 

Postup 

1. Za miešania magnetickým miešadielkom rozpustite 2 g p-chlórbenzaldehydu v 6 cm3 etanolu 

v 50 cm3 dvojhrdlovej banke s guľatým dnom. 

2. Pridajte 6 cm3 vody a po častiach 3,2 g KOH. 

3. Na reakčnú banku pripevnite chladič a reakčnú zmes zahrievajte vo vodnom kúpeli na 

teplotu 60–70 C. 
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Obrázok P5-1. Reakčná aparatúra s dvojhrdlou bankou s guľatým dnom. 

4. Po 45 minútach, vyberte banku z vodného kúpeľa, nechajte reakčnú zmes ochladnúť na 

izbovú teplotu, prelejte ju do oddeľovacieho lievika a pridajte 30 cm3 vody. 

5. Vykonajte trikrát extrakciu zmesi s 7 cm3 dichlórmetánu. Postup je nasledovný: 

 

Obrázok P5-2. Extrakčná aparatúra. 

• Pred pridaním dichlórmetánu do oddeľovacieho lievika skontrolujte kohút. 

• Lievik nikdy neplňte viac ako do dvoch tretín. 

• Majte na pamäti, že počas trepania lievika pri extrakcii sa v dôsledku vyparovania 

dichlórmetánu vytvára v jeho vnútri pretlak. 
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• Lievik uchopte tak, že jednou rukou pridŕžate zátku a druhou kohút. Po krátkom 

pretrepaní zotrvajte s lievikom v obrátenej polohe a opatrne otvorte kohút, aby sa 

uvoľnil pretlak v lieviku. Podľa potreby zopakujte. 

• Keď je rozdeľovacia rovnováha ustálená, vrstvy v lieviku sa nechajú oddeliť. 

• p-Chlórbenzylalkohol je najmä v spodnej, dichlórmetánovej vrstve, zatiaľ čo draselná 

soľ p-chlórbenzoovej kyseliny, či anorganické soli, kyseliny alebo bázy prechádzajú do 

hornej, vodnej vrstvy. 

• Oddeľte od seba dichlórmetánovú a vodnú vrstvu vypustením spodnej vrstvy z lievika. 

• Tento postup sa opakuje trikrát, pričom sa vždy použije ďalších 7 cm3 dichlórmetánu. 

Jednotlivé organické vrstvy sa zbierajú v Erlenmeyerovej banke. 

• Vodná vrstva sa nakoniec vypustí do inej Erlenmeyerovej banky. 

6. Okyslite zásaditú vodnú fázu s koncentrovanou HCl kým nereaguje kyslo (na lakmusový 

papierik). To spôsobí vyzrážanie kyseliny p-chlórbenzoovej vo forme bielej tuhej látky. 

7. Po ochladení odfiltrujte bielu zrazeninu pomocou vákua na Büchnerovom lieviku. 

 

Obrázok P5-3. Vákuová filtrácia s Büchnerovym lievikom a bankou. 

8. Rekryštalizujte získanú kyselinu p-chlórbenzoovú z etanolu. Po vysušení na vzduchu, 

odvážte produkt a vypočítajte percentuálny výťažok. 

Rekryštalizácia p-chlórbenzoovej kyseliny z etanolu: Preneste kyselinu p-chlórbenzoovú do 

Erlenmeyerovej banky (nikdy nepoužívajte kadičku), pridajte toľko etanolu, aby kryštály boli 

zaliate a potom banku zahrievajte nad parou. Postupne pridávajte etanol kým sa všetka látka 

nerozpustí tak, aby sa var neprerušil (uistite sa, že nikde v blízkosti nie je otvorený plameň). Po 

dosiahnutí nasýteného roztoku pri teplote tesne pod bodom varu roztoku, nechajte roztok 

pomaly ochladnúť na laboratórnu teplotu. Kryštalizácia by sa mala začať okamžite, inak roztok 
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naočkujte kryštálom produktu alebo škrabaním sklenou tyčinkou. Keď je kryštalizácia úplná, 

kryštály odsajte na Büchnerovom lieviku a premyte sa ľadovým etanolom. 

9. Spojené organické fázy z kroku 5 prelejte do oddeľovacieho lievika a pretrepte s 15 cm3 

40% roztoku hydrogensiričitanu. Nakoniec zmes premyte nasýteným hydrogénuhličitanom, 

kým nie je neutrálna. 

10. Organické vrstvy vysušte síranom sodným, ktorý následne odfiltrujte. Rozpúšťadlo odparte 

jednoduchou destiláciou, čím získate surový p-chlórbenzylalkohol.  

11. p-Chlórbenzylalkohol sa rekryštalizuje zo zmesi acetón/petroléter (1:9). 

12. Vykonajte TLC analýzu so získanou p-chlórbenzoovou kyselinou, p-chlórbenzylalkoholom 

a východiskovou látkou, p-chlórbenzaldehydom. Ako eluent použite CH2Cl2/MeOH (9/1). 

Stanovte a zaznamenajte Rf hodnoty. TCL analýzu vykonajte nasledovne: 

• TLC eluent (CH2Cl2/MeOH: 9/1; okolo 1 cm3) preneste do nádoby na vyvíjanie 

platničiek pomocou Pasteurovej pipetky. 

• TLC platničku vložte dovnútra pomocou pinzety, nádobu prikryte vekom a nechajte 

vyvíjať kým eluent nedovzlína približne 0,5 cm pod horný okraj platničky.  

• Pomocou pinzety TLC platničku vyberte, ceruzkou zaznačte čelo eluentu a nechajte na 

vzduchu vyschnúť. 

• V digestore vložte TLC platničku pod UV lampu. Ceruzkou zakrúžkujte polohu škvŕn a 

vypočítajte Rf hodnoty pre p-chlórbenzaldehyd a produkty, ktoré sú na obrázku P5-3 

označené A, B a C. 

 

Obrázok P5-4. Vzorová TLC platnička a ukážkové Rf hodnoty. 
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13. Zmerajte pre produkty teploty topenia a na základe TLC platničiek a stanovenej teploty 

topenia vyhodnoťte akú majú produkty čistotu. 

 

Otázky 

P5.1. Ak by aldehyd v tejto reakcii mal -vodíky, akú reakciu by ste očakávali? 

P5.2. Napíšte aké produkty by ste získali, keby ste v reakcii použili butanál alebo pivalaldehyd. 

P5.3. Označte zásady, ktoré by sa dali v reakcii použiť namiesto KOH. 

 

☐ K2CO3 

☐ NaOH 

☐ NaHCO3 

☐ Et3N 

 

P5.4. Ktorá z látok reaguje rýchlejšie ak rýchlosť určujúcim krokom Cannizzarovej reakcie 

je počiatočný nukleofilný atak? 

 

☐ 
 

☐ 
 

 

P5.5. Cez aký medziprodukt reakcia prebieha? 

P5.6. Označte ktorý produkt vzniká oxidáciou a ktorý redukciou. 

 

produkt oxidácie produkt redukcie 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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Imín je zlúčenina s dvojitou väzbou medzi uhlíkom a dusíkom. Niektoré imíny sa nazývajú aj 

Schiffove bázy. Imíny sú prakticky užitočné v mnohých súvislostiach vrátane prípravy a vývoja 

antimikrobiálnych, antivirotických a protirakovinových látok. Sú tiež častými medziproduktmi 

enzymatických reakcií a v koordinačnej chémii sa často používajú ako ligandy. Využívajú sa aj 

v nanotechnológii na úpravu vody, enkapsuláciu a výrobu funkcionalizovaných magnetických 

nanočastíc. 

 

V tejto úlohe budete reakciou tvorby imínu syntetizovať 2,3-dihydro-5,6-difenylpyrazín (DPP) 

z benzilu a etyléndiamínu. 

 

 

Chemikálie 

Látka Označenie Forma GHS vety 

C14H10O2 benzil tuhá 

látka 

H315, H319, P302 + P352, P305 + P351 + 

P338 

H2NCH2CH2NH2 etyléndiamín kvapalina H226, H302 + H332, H311, H314, H317, 

H334, H412, P210, P273, P280, P301 + 

P330 + P331, P302 + P352, P304 + P340, 

P305 + P351 + P338, P308 + P310 

C2H5OH  etanol kvapalina H225, H319, P210, P305 + P351 + P338 

 

Sklo a pomôcky 

• 1 ks banka s guľatým dnom, 250 cm3 

• 1 ks magnetické miešadielko 

• 1 ks pipeta, 10 cm3 

• 1 ks spätný chladič 

• 1 ks kadička, 100 cm3 

Úloha P6. 2,3-Dihydro-5,6-difenylpyrazín 
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• 1 ks kryštalizačná miska, 500 cm3 

• 1 ks Büchnerov lievik 

• 1 ks Büchnerova (odsávacia) banka 

• 1 ks filtračný papier 

• 1 ks nádoba na vyvíjanie TLC platničiek 

• 1 ks TLC platnička 

• 1 ks UV lampa 

• 1 ks magnetická miešačka s ohrevom 

• 1 ks ľadový kúpeľ 

Postup 

1. Rozpustite 10 g benzilu v 30 cm3 etanolu (95%) zahriatím zmesi v 250 cm3 banke s guľatým 

dnom. Pridajte 4,5 cm3 68% etyléndiamínu (alebo ekvivalentné množstvo etyléndiamínu s inou 

koncentráciou). 

2. Za stáleho miešania, zohrievajte reakčnú zmes vo vodnom kúpeli pod spätným chladičom 

po dobu 45 minút (aparatúra pre reflux je na obrázku P4.1). 

3. Ak zmes v banke nevykryštalizovala, okamžite prelejte horúci presýtený roztok do 100 alebo 

150 cm3 kadičky, aby ste sa vyhli komplikovanému odstraňovaniu kryštálov z banky.  

4. Kryštalizácia často nastáva okamžite po preliatí do kadičky, čím sa uvoľní dosť tepla na to, 

aby alkohol zovrel. Ochlaďte zmes na laboratórnu teplotu. Nakoniec, vložte do ľadového 

kúpeľa (postup rekryštalizácie je popísaný v časti P5.8).   

5. Straty v dôsledku rozpustnosti v studenom alkohole sú zanedbateľné. Kryštály odfiltrujte a 

premyte trochou alkoholu. Vysušte produkt na filtri (filtračná aparatúra je na obrázku P5.7).  

6. Odvážte vysušený produkt a vypočítajte percentuálny výťažok.  

7. Zmerajte teplotu topenia produktu (čistý DPP sa topí pri teplote 161.5−162.5 C) a trochu 

produktu odoberte na TLC analýzu. 

8. Vykonajte TLC analýzu s rekryštalizovaným produktom a benzilom (postup TLC analýzy 

je popísaný v časti P5.12). 

9. Stanovte a zaznamenajte Rf hodnoty oboch látok a na základe výsledkov vyhodnoťte čistotu 

rekryštalizovaného DPP. 

 

Otázky 

P6.1. Aký je produkt oxidácie DPP? 

P6.2. Je produkt oxidácie DPP aromatický? 
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P6.3. Ktoré z nasledujúcich činidiel alebo metód by sa dalo použiť na oxidáciu DPP? 

☐ 2,3-dichlór-5,6-dikyanobenzochinón (DDQ) 

☐ zahrievanie na vzduchu 

☐ Et3N 

☐ Na2CO3 

☐ jemné zahrievanie vo vákuu 

 

P6.4. Aká je hybridizácia atómov dusíka (b) a uhlíka (a a c) v DPP? 

 

 
 

P6.5. Nakreslite štruktúru produktov ak by sa miesto etyléndiamínu použil 1,3-propándiamín 

a 1,4-butándiamín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52. Medzinárodná chemická olympiáda, Istanbul, TURECKO                         Praktické prípravné úlohy 

126 

 

 

Hydrolýza, inými slovami rozklad vodou, je jednou z najdôležitejších typov reakcií esterov. 

Hydrolýza esteru môže byť katalyzovaná kyselinou alebou zásadou. Keď je kyselinou zásada, 

tak produktom je soľ karboxylovej kyseliny a alkohol. 

 

V tejto úlohe budete stanovovať rýchlostnú konštantu zásaditej hydrolýzy n-butylacetatátu 

pôsobením hydroxidu sodného, čo je typická reakcia druhého poriadku.  

 

 
 

Rýchlosť tejto hydrolýzy udáva nasledovná rovnica: 

 

rýchlosť reakcie = 𝑘 [CH3COOC4H9][OH−] 

Potom teda platí* 

1

[A]
− 

1

[A]0
 =  𝑘. 𝑡, 

 

kde [A] je koncentrácia reaktantu v čase t ([A] = [B]; *pozn. prekl.: ekvimolárny pomer 

reaktantov je nutnou podmienkou platnosti vyššie uvedenej integrovanej rýchlostnej rovnice), 

[A]0 je počíatočná koncentrácia a k je rýchlostná konštanta druhého poriadku, ktorá má rozmer 

koncentrácia–1 čas–1 (dm3 mol–1 s–1). V tomto prípade bude grafom lineárna funkcia ak v ňom 

zobrazíme závislosť reciprokých hodnôt 1/[A] od času t, pričom smernica bude k .  

 

Chemikálie 

Látka Označenie Forma GHS vety 

 

n-butylacetát vodný roztok H226, H336, P210 

NaOH hydroxid sodný vodný roztok H290, H314, P280, P301 + 

P330 + P331, P303 + P361 

+ P353, P305 + P351 + 

P338 + P310 

 

 

Úloha P7. Stanovenie rýchlostnej konštanty hydrolýzy 

n-butylacetátu 
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HCl kyselina 

chlorovodíková 

vodný roztok H290, H314, H335, P260, 

P280, P303 + P361 + 

P353, P304 + P340 + 

P310, P305 + P351 + P338 

+ P310 

 

fenolftaleín roztok H226, H319, P210, P280, 

P303 + P361 + P353, P337 

+ P313, P370 + P378, 

P403 + P235 

 

Sklo a pomôcky 

• 1 ks laboratórny stojan s byretovým držiakom  

• 5 ks pipeta, 20 cm3 

• 1 ks pipetovací balónik 

• 5 ks titračná banka, 250 cm3 

• 10 ks odmerná banka, 250 cm3 

• 1 ks byreta, 50 cm3 

• 1 ks stopky 

Postup 

1. Naplňte byretu roztokom 0,02 M kyseliny chlorovodíkovej (HCl). 

2. Z roztoku n-butylacetátu (0,02 M) aj z roztoku hydroxidu sodného (0,02 M) odpipetuje po 

60 cm3 a odpipetované roztoky zmiešajte pri laboratórnej teplote v titračnej banke. 

3. Po 5 minútach od zmiešania reaktantov odpipetujte z reakčnej zmesi 20 cm3 do titračnej 

banky. Pridajte 4 kvapky indikátora fenolftaleínu. 

4. Titrujte vzorku reakčnej zmesi roztokom HCl (0,02 M) kým roztok nie je bezfarebný. 

Zaznamenajte spotrebu HCl. 

Nápoveda: Prvých 6 cm3 roztoku HCl môžete pridať naraz a až zvyšok titrácie vykonávajte 

opatrnejšie. 

5. Opakujte kroky 3 a 4 v čase 10, 15, 20 a 25 minút od okamihu zmiešania reaktantov. Vyplňte 

tabuľku uvedenú nižšie. 

Nápoveda: Ak chcete zvýšiť presnosť údajov, môžete kroky vykonať opakovane. 
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Výpočty a vyhodnotenie:  

Vyplňte do nasledujúcej tabuľky údaje namerané počas experimentu.  

čas (min) VHCl (cm3) 

5  

10  

15  

20  

25  

 

P7.1. Pre každý čas vypočítajte koncentráciu [OH−] v reakčnej zmesi. 

P7.2. Zostrojte  graf závislosti 
1

[OH−]
 od času. 

P7.3. Určite hodnotu rýchlostnej konštanty reakcie. 

P7.4. Vypočítajte počiatočnú reakčnú rýchlosť. 

P7.5. Vypočítajte počiatočný čas polpremeny reakcie. 
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Aktivačná energia je minimálne množstvo energie potrebné na to, aby chemická reakcia mohla 

prebehnúť. Aktivačnú energiu tiež môžeme definovať ako energetický rozdiel medzi reaktantmi 

a aktivovaným komplexom. 

V tejto úlohe máte stanoviť aktivačnú energiu nasledujúcej reakcie: 

KBrO3  + 5 KBr + 3 H2SO4 → 3 K2SO4  + 3 Br2  + 3 H2O 

Poriadok tejto reakcie vzhľadom na KBrO3 a KBr je rovnaký a experimentálne bol určený ako 

jednotkový. Použijeme Arrheniovu rovnicu  

𝑘 =  𝐴 . 𝑒−
𝐸𝑎
𝑅𝑇        alebo       ln 𝑘 = ln𝐴 −

𝐸𝑎
𝑅𝑇

 

pre reakciu prvého poriadku, 𝐴 
      𝑘      
→     produkty, pre ktorú platí: 

−
d[𝐴]

d𝑡
= 𝑘[𝐴] 

−∫
d[𝐴]

[𝐴]

𝐴

𝐴0

= 𝑘∫ d𝑡
𝑡

0

 

ln
[𝐴]0
[𝐴]

= 𝑘. 𝑡 = 𝑝 

V tejto úlohe meranie reakčných časov zrealizujeme tak, že hodnota 𝑝 = 𝑘 . 𝑡 bude konštantná. 

Logaritmovaním uvedenej rovnice dostávame: 

ln 𝑝 = ln 𝑘 + ln 𝑡 

ln 𝑘 = ln 𝑝 − ln 𝑡 

Ak vzťah ln 𝑘 = ln 𝑝 − ln 𝑡 dosadíme do Arrheniovej rovnice, tak dostávame  

ln 𝑝  − ln 𝑡 = ln 𝐴 − 
𝐸𝑎
𝑅𝑇
  

− ln 𝑡 = (ln𝐴 − ln 𝑝)  − 
𝐸𝑎
𝑅𝑇

 

A keďže ln 𝐴  − ln 𝑘 = 𝐾, tak platí: 

ln 𝑡 =  
𝐸𝑎
𝑅𝑇
 − 𝐾 

 

Úloha P8. Aktivačná energia reakcie bromid-bromičnan 
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Dosiahnutie reakčného času bude indikovať odfarbenie roztoku. Skúmaná reakcia produkuje 

Br2, ktorý s fenolom okamžite reaguje na tribrómfenol. Keď sa ale všetok fenol spotrebuje, 

voľný Br2 spôsobí odfarbenie indikátora. 

 

Chemikálie 

Látka Označenie Forma GHS vety 

 
fenol roztok  

H301 + H311 + H331, 

H314, H341, H373, 

P201, P260, P280, P301 

+ P310 + P330, P303 + 

P361 + P353, P305 + 

P351 + P338 + 

P310 

KBr bromid drasený tuhá látka  

H319, P280, P305 + 

P351 + P338, P337 + 

P313 

KBrO3 bromičnan draselný tuhá látka 

H271, H301, H350, 

P201, P210, P301 + 

P310 + P330 

H2SO4 kyselina sírová 
vodný 

roztok  

H290, H314, P280, P301 

+ P330 + P331, P303 + 

P361 + P353, P305 + 

P351 + P338 + 

P310 

 

metylčerveň  roztok R 51/53 , S 61 

 

Sklo a pomôcky 

• 3 ks pipeta, 10 cm3 

• 10 ks sklenené skúmavky, 15 cm3 

• strička s destilovanou vodou 

• 2 ks laboratórny stojan s držiakmi 

• termostatovaný vodný kúpeľ 

• 1 ks stopky  
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Postup 

1. Pripravte si v dvoch samostatných skúmavkách nasledovné roztoky: 

Roztok I: 5 cm3 roztoku 0,01 M fenolu, 5 cm3 roztoku KBr–KBrO3 (50 mg KBr a 14 mg KBrO3 

v 5 cm3 deionizovanej vody), pár kvapiek indikátora metylčervene. 

Roztok II: 2.5 cm3 roztoku 0,5 M H2SO4   

2. Oba roztoky umiestnite do vodného kúpeľa. 

3. Keď teplota dosiahne 25 °C, zmiešajte roztoky dokopy, spustite stopky a vypnite ich až keď 

sfarbenie roztoku celkom vymizne. Zaznamenajte reakčný čas. 

4. Opakujte kroky 1–3 pre teploty 35 °C, 45 °C, 55 °C a 65 °C. 

Ak nemáte k dispozícii termostat, tak experiment vykonajte v ľadovom kúpeli (alebo v studenej 

vode) a pri izbovej teplote a vždy zmerajte presnú teplotu. Tabuľku používanú v krokoch 8.2 

a 8.3 náležite upravte. 

Výpočty a vyhodnotenie 

P8.1. Vypočítajte výsledné koncentrácie H2SO4, KBr a KBrO3 v reakčnej zmesi. 

P8.2. Doplňte experimentálne údaje do nasledovnej tabuľky. 

T (°C) 25 35 45 55 65 

t (s)      

 

P8.3. Vypočítajte pre každú dvojicu údajov príslušné hodnoty ln 𝑡 a 1/𝑇 a doplňte nasledovnú 

tabuľku. 

ln t      

1/T (K–1)      

 

P8.4. Zostrojte graf závislosti ln 𝑡 od 1/𝑇 a stanovte smernicu preloženej priamky. 

P8.5. Stanovte hodnotu Ea. 
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Koniec 


