OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE CHIMIE
TÂRGOVIŞTE, 19-24 aprilie 2017
Ediţia a LI-a

Proba practică
Clasa a XI-a
Efectuaţi sinteza 1,2,3,4,5-pentafenilbenzenului#. (50 de puncte)
Succesiunea de reacţii este:

Modul de lucru:
Intr-o ebrubetӑ de 10 mL care este numerotatӑ cu numӑrul locului d-voastrӑ se gӑsesc
0,2 g de 1,3-difenilacetonă şi o bucatӑ de porţelan poros. Peste acestea adӑugaţi 0,2 g benzil
(aflat pe o sticlӑ de ceas pe masa de lucru) şi 0,5 mL trietilenglicol (disponibil la masa centralӑ).
Aduceţi masa de reacţie la temperatura de 120-1350C pe o baie de nisip (temperatura mӑsuratӑ
cu termometrul din baia de nisip), iar după ce compuşii s-au dizolvat, adăugaţi 8-9 picături de
soluţie de KOH (2M în etanol, disponibilӑ la masa centralӑ). La adăugarea soluţiei de KOH
începe să se formeze un precipitat colorat. Se continuă încălzirea (la 120-135 0C) pentru
aproximativ 7-8 minute. După acest timp se adaugă 0,4 mL fenilacetilenă (disponibilӑ la masa
centralӑ) cu seringa aflatӑ pe masa de lucru. Amestecul se încӑlzeşte pe baia de nisip timp de
20 de minute menţinându-se temperatura în intervalul 120-135 0C. Se ia eprubeta de pe baia de
nisip şi se lasă să se răcească până când ajunge la temperatura camerei. Se adaugă 5 mL
etanol, se răceşte pe o baie de gheaţă (disponibilӑ la masa centralӑ) şi se filtrează la vid
precipitatul format (care este compusul final).
Precipitatul obţinut se introduce cu ajutorul unei spatule într-un pahar Berzelius de 50
mL, se adaugă 5 mL acetat de etil (disponibil la masa centralӑ) şi se încălzeşte pe baia de nisip
până ce se dizolvă tot precipitatul. Se ia paharul din baie și se adaugă încet 6 mL etanol. Apoi
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se răceşte din nou pe o baie de gheaţă, iar precipitatul format se filtrează la vid, se usucӑ pe
hârtie de filtru şi se analizează prin cromatografie pe strat subţire (CSS).
# Sinteză adaptată după publicaţia: Hoang, G. T.; Kubo, T.; Young Jr., V. G.; Kautzky, J. A.;
Wissinger, J. E., J. Chem. Educ., 2015, 92, 1381.
Efectuaţi următoarele sarcini experimentale şi răspundeţi la întrebări
1. Scrieţi ce modificări de culoare aţi observat pe parcursul reacţiilor. (5 puncte)
2. Dovediţi prin investigaţii cromatografice (CSS) că reacţiile au avut loc. Solventul recomandat
pentru dizolvarea materiilor prime şi a produşilor este acetatul de etil. Pentru reactanţi aveţi în
stativ douӑ eprubete etichetate cu numele reactantilor care conţin cantitӑţi potrivite pentru
analiza cromatograficӑ, care trebuie dizolvate în 1 mL acetat de etil. Proba produsului de reacţie
se preparӑ prin dizolvarea unei cantitӑţi minime de produs în 0,5 mL acetat de etil într-un flacon
cu dop de pe masa de lucru. Sistemul de eluţie (eluent) cyclohexan / acetat de etil = 9 / 1
(aprox. 5 mL) este disponibil la masa centralӑ. Vizualizaţi plӑcuţa atât cu lampa de UV, cât şi cu
amestec silicagel-iod. Marcaţi cu creionul poziţia liniei de front şi a spoturilor. Calculaţi valorile
Rf ale reactanţilor şi a produsului final. (15 puncte)
3. Scrieţi formulele structurale ale compuşilor notaţi cu X şi Y. (20 puncte)
4. Scrieţi formula reactivului care este necesar pentru a obţine prin aceeaşi succesiune de
reacţii hexafenilbenzenul. (5 puncte)
5. Folosind aceeaşi schemӑ de reacţie, scrieţi structura izomerului de poziţie hexaarilbenzenic
substituit cu grupări aril diferite (de trei tipuri) care se obţine dacă în reactanţi înlocuim grupările
fenil cu grupări Ar1 în reactivul dicetonic, cu grupări Ar2 în derivatul monocetonic şi cu grupări
Ar3 în reactivul cu legătură triplă. (5 puncte)
Notă: Timp de lucru 3 ore.

Subiecte elaborate de:
Prof. dr. Ion Grosu, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Lect. dr. Mihaela Matache, Universitatea din București
Prof. Dorina Fântânӑ-Galeriu, Colegiul Militar Liceal „Ştefan cel Mare”, Câmpulung
Moldovenesc, Suceava
Prof. Monica Dumitru, Colegiul Național "Mircea cel Bӑtrân", Constanţa
Prof. Silvia Petrescu, Colegiul Național „Nicolae Bӑlcescu”, Brӑila
Prof. Iuliana Trifan, Liceul cu Program Sportiv, Galaţi
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Vă urează

Succes!
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