
Alkoholy s 3,5-dinitrobenzoylchlóridom 
 
Príprava derivátu: vzorka (2 ml) sa prenesie do dlhej skúmavky, do ktorej sa pridá varný 
kamienok a 0,1 g 3,5-dinitrobenzoylchlóridu (nádobu s činidlom treba vždy zatvárať, voda vo 
vzduchu ho degraduje na kyselinu 3,5-dinitrobenzoovú). Obsah skúmavky sa potom dá do 
vodného kúpeľa, zahrieva sa kým sa všetko nerozpustí na roztok a potom ešte aspoň tri 
minúty (POZOR aby obsah nevyletel zo skúmavky!). Potom sa skúmavka dá do studenej vody 
aby vypadol ester. Do 10 minút vypadnú kryštály esteru (ak to chcete urýchliť, môžete trepať 
skúmavku, samozrejme tak aby z nej obsah nevyletel). Vypadnuté kryštáliky esteru sa potom 
odfiltrujú na filtračnom papieri (obsah skúmavky sa môže uvoľniť špachtľou), a nechá sa 
vysušiť (aspoň 10 minút) voľne na vzduchu. 
 
TLC: pripravený ester sa rozpustí v 5 ml acetónu a nanesie sa na TLC platničku na štart vedľa 
jednotlivých štandardov. Po odparení rozpúšťadla z platničky sa platnička umiestni do 
komory s elučnou zmesou (cyklohexán-etyl acetát 17:3) a nechá sa vyvíjať. Detekcia je buď 
pod UV-lampou alebo s činidlom. Činidlo na detekciu je 1:1 roztok SnCl2 v HCl a Ehrlichovho 
skúmadla zmiešaní tesne pred aplikáciou na platničku. Estery sú žlté škrvny. 
 

Alkoholy a ketóny s dichromanom draselným 
 

Test s alkoholmi: k 1-1,5 ml oxidačnej zmesi v dlhej skúmavke sa pridajú 4 ml vzorky 
(alkoholu) a obsah sa pretrepe. Do dvoch minút by sa mala farba zmesi zmeniť zo sýto-
červenej na tmavo-zelenú, to je pozitívny dôkaz prítomnosti funkčnej skupiny, ktorá dokáže 
redukovať dichroman draselný v kyslom prostredí (primárne a sekundárne alkoholy, 
aldehydy a cukry). 
Negatívny výsledok je ak sa farba oxidačnej zmesi nemení. 
 
Test s ketónmi: k 1 ml oxidačnej zmesi v dlhej skúmavke sa pridá 0,5-1 ml vzorky ketónu 
a obsah sa pretrepe. Ani do 5 minút nevznikne zelená farba. 
 

Oxo-žlúčeniny s 2,4-dinitrofenylhydrazínom (DNFH) 
 

Experiment: do skúmavky sa dá 1 ml skúmadla a pridá sa malé množstvo testovanej látky (ak 
je kvapalná stačí 0,1 – 0,3 ml, ak je tuhá, je dobré zopár desiatok mg rozpustiť v troche 
etanolu). Okamžite by mala vzniknúť zrazenina. K nej sa potom pridá 5 ml toluénu a obsah sa 
silno pretrepe. Po ustálení je horná toluénová vrstva, to čo obsahuje hydrazón. Kapilárou sa 
trochu nanesie na TLC platničku, spolu so štandardmi a nechá sa vyvíjať. Elučná zmes je 
cyklohexán-etyl acetát 4-1. Hydrazóny sú prirodzene farebné. 
 

Jodoformový test 
 

Všeobecný postup: Pre s vodou miešateľné ketóny je to 0,6 ml ketónu (0,5 g) sa rozpustí v 2 
ml vody a pridajú sa 2 ml 5% vodného roztoku NaOH. Pre ketóny, ktoré sa nemiešajú alebo 
nerozpúšťajú vo vode sa pridá malé množstvo dioxánu aby vznikol roztok. K tomu roztoku sa 
potom prikvapkáva Lugolov roztok (jódová tinktúra) až dokým neostáva hnedá farbu jódu vo 
vode aj po zamiešaní. Nadbytok jódu sa odstráni pridaním trochu 5% roztoku NaOH. Potom 
sa čaká na vznik jódoformu (sýto-žltá tuhá látka). Ak do 5 minút nevnikne, môžeme zahrievať 



na vodnom kúpeli aspoň 5 minút. Vzniknutý jodoform môžete odfiltrovať a identifikovať 
„arómou“ alebo bodom topenia. 
 
Postup pre acetón: 0,6 ml acetónu sa zmieša s 2ml vody a pridajú sa 2ml 5% roztoku NaOH. 
K bezfarebnému roztok sa potom prikvapkáva Lugolov roztok. Z mojich experimentov som 
prišiel na to že okolo 7-7,2 ml stačí. Žltá zrazenina na dne skúmavky je jodoform, vzniká 
takmer okamžite po pridaní Lugolovho roztoku). 
 
 
 
 


