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LABORATEGI-PRAKTIKA
BIDEZ
XABIER LARRAZAEAL

O.H.O..ko Frakaslegoaren Eakola. Bilbo.

T.- SARRERA
Kimika organikoak @re bizian
duen garrantziaz ohartzea ez da gauza zaila. Cure inguruasi begiratzea
besterik ez dago. Nonnahi d a donon
kimika organikoaren ondorio diren
egiteak ikus daitezke: jaten ditugun
el ikagaiak, erabiltzen ditugun sendagaiak, makina bat kolore diferenteko
jantziak jantzi ahal izatea posible egiten duten kolaratzaileek etab.

Halere tamalez, Kimika o r ~ a n i koaren irakaskuntza ia erabat utzita
dago guse irakuntza ertainean. Bigarren rnailako ~ a rnoduan
i
tratatua
izaten da gehinetan eta ikasturtearen
bukaeran, d e n h r a dagoenean, presaka eka korrika ikusten ohi da. Irakasle askok gaioera, Kimikari ez direnak batez ere, beldurra diote Kimika organikoari eta gai korapilotsu
eEa iluntzat jotzen dute.

Gu ez gaude joera honen alde. Kimika organikoaren ikaskuntza funtsezkoa jotzen dugu erdimailako irakaskuntzan. Unibertsitatean ikasteko utzitako gaia ezin da izan. Hortaz,
artikulu honetan K im ika organikoaren irakaskuntza laguntzeko beraren
printzipioak eta errcakzioak ikasteko
baliagartiak izan daitezkeon zenbait
laboratcgi-praktika proposatzen ditugu.
11.- PROXESU KIMIKO RATERAKOIAK KIMIKA ORGANIKOAN
11.1.- ERREAKZEO ORCASIKOE ?i
EZAUGARRIAK:

Osagai Osganikoen artean ernaten diren erreakzioetan bi ezaugarri
aman komun agertzen dira:

-

Erreakzioaren mantsutasuna.
Molekula
erreakzionatzaileen
parte gehiengoaren aldaezintasuna.

II.I.1.-

Etreakzioaren mantsutasuna.

11.2.- ERREAKZEO ORGANIKOEN

MOTAK

Osagai
Organikoen
artrkn
erreakzioen abiadura oso txikia da,
Erreakzio Organikoak geldiak dira,
osagai ez-organikoen artcan gcrtatzen diren erreakzio ~ e h i n c nabiaduraz ~onharatzen hnditugu. Azido
klorhidrikoak eta sndio hidroxidonk
rnomentuan errcakzionatz~n diitcn
bitartean, azido ctanoiko ctii rt:inolaren arteko estcrifikazio-errcakzioli,
etil azetatoa eta ura emateko, ordu
hatzutan ematen da osoki, beronren
eta katalisatzaileen laguntasuna
heharrezkoa izanez gainera.

P r d u k tu desberdin asko laboratzeko ahalmena, lotura asegabeek
alde batetik eta funtzio organikoak
hestetik duten erreaktibotasunaren
ondnrio da.

I'osihle diren erreakzio organiko
guztietatik produktu berriak labratzerakoan hirv dira erreakzio-mota
interec~arrienak:

11.1.2.- Molekula crreakzjonatzaileen
parte handienasen aldaezintasuna.

Erreakzio organikoen bigarren
ezaugarri amankomuna molekula
erreakzonatzaileen parte handiena
prozcsuan aldatu gabe geratzean
datza. Molekularen zati batean aldakuntza sakonak gertatzen diren bitartean, molekularen a l h k o esemua
aldatu gabe geratzen da.

Ad izio-erreakzioaren adibide argi
bat, etenoari axido klorhidrikoa
eranstean datza, kloroetanoa lortuz.

etennn

Erreakzio organikoen bi ezaugarri hauek arazo larri bat izan arren
zentiait kasutan, kimikari organikaarentzat, kasu gehienetan ezaugarri onak dira. Erseakzio organikoen
mantsuhsunaren ondorio modura,
erreakzioa geldi dezakegu etapa
zehatz hatean edo oreka lortu baino
lehcn, eta hesta1de molekulen aIdaezinlasuna kontutgn hartuz, molekularen parte txiki batean ipini dezakegu begirunea, beste partea ez dela
aldatuko ziurjakinik.
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11-2-2.- Ordezkapn-crrcakzioak

ni ctapaitan g ~ r t a t z e n dira,
lehenengo etapan atoino bat cdo
atomo-talde bat molekuta organikotik
banantzen da eta bigarren etapan
atorno edo atomo-talde horrck utzi
duen lekua atomo edo otomo-taldc
ordez koak betetzen du.

I

Ordezkapen-etreakzio

arrunte-

nak, eta. garrantsitzuenak eraberean
bentzenoa ekt bere deribatuak ema-

ten dituztenak disa, bentzenoaren
bromazioa adibidez:

Bentzenoa

Bromobentzenoa

Erreakzio hau azkarrrago gestatzen da BurdinalIII) KIoruroa bezalako katalisatzailez.
Bentzenoak parte hartzen duen
erreakzioen kasuan, garrantzitsua da
Bentzeno-eraztunean oidezkatzaileek
zein toki beteko duten jakitea.

Deribatu aromatiko monoordezkatuak ordezkapen berri bat jasaten
duenean, hiru isomero biordezkatu
posibleak osotzen dira, proportzio
desherdinetan bada eie. Erreakzio
'batzutan orto eta para psizioeian
ordezkapena da ugariena e t a beste
batzulan meta psizioan.

Mota honetako erreakzioehn molekula bat bete isornesoan aldatzen
da, bere atomo talde baten rnigrazioz
toki batetik beste batera eta loturaren baten teki aldaketaz.
Erreakzio hauen adibide bat
zetolenot transpsizio itzulgarria da,
erreakzio honetan alkohol asegabe
bat zetona bikalatzen da edo alderanttiz zetona bat alkohol asegabea
bilukatzen da.

propen-2-ola

propanona

Hernen aztcttu ditugun hiru
erreakzio-mota hauek aplikapen zuzena dute jarraian aztertuko ditvgun
prozesu kirnikoetan:

- HaEogenazioa
- Sulfonazioa
- Nitrazioa
111.- HALOGENAZIOA

Halogenazioa, molekula organikoei halogenoak eranstean datza, deribatu halogenatuak emanez.

dea k.....

Ord~zkatnatleberria mPta takira
aidatzen
duren

, tnkri~nk..
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sendoak.
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Industrialki mota askotako deribatu halogenatuak erabiltzen dira
eta bai halogeno taldearen higi kortasunari esker zein konposatuari Intu-

rik egon 1 itezkeen beste taldeen higikorhsunaren ondorioz, deribatu halogenatuak substantzia asko osotzeko
prerniazko suhstantziak dira; hatcz
ere alkoholak, aldehidoak, zetonak
e t a azidoak.

Flalogenoa molekula organikoan
sartzeko era kontutan harturik, hala-

genazio-erreakzio kimikoak hiru tal-

de hauetan sailka ditzakegu:

- Halogenoaren adizio katali- Hidrogenoaren oidezkapena
halogenoz
- MoFekularen funtzio-taldearen
tikoa

EIauxe da deribatu halogenatuen
apl ikapen-eremuaren lahurbi Ipena :

- Ileterjente modura
- Koipekentzaile modura

- Disolbatzaile modura, pintura,
berniz eta erretxinetan
- lloztaile modura
Anestesiko modura
- Anticeptiko eta antiparasito
modura.

-

Deribatu halogenatuetatik merkeenak klorodun deribatu halogenatuak dira, bromodun deribatu halogenatuek erreakzio nhalmen handikoak disa eta kolornEzaile rnodura
zcin farmazian apfikapenak dituzte,
iododun eta fluorodun deribatu
halo~enatuakazkenik apl ikapen bereziak dituzte.
Halogeno puruez gain beste halogenatzaile batzuk ere erabiltzen dira, jarraian azaltzen diren formula kimikoei dagozkien suhstantziak: azido
klorhidrikoa (HCI), azido monoklariko(I)-a (HCIO), Sufre (111 kloruroa
(SClz), sulfonil kloruroa ISOC12), sulfuril kloruroa CS02C12),karbonil kloruroa (COCI2), fdsforo(V) kloruroa
(PCI5), fosfosolill) kloruroa, e ta fosforoIV) o ~ i k l o t u r ~PICEO)s.
a

ordczkapena halogenoz.

111.2.-Halogenoaren adizio katali tikoa

Deribatu halogenatuak Iortzeko
gehien erabiltzen den prozesu kimikoa da, bestan burdinaIlI1) kloruroa
erabiltzen delarik katalisatzaile modura, eta erreakzionatzaileak alkena
hat eta halogenoa dirclarik.

etpnoa

111.3 - Hidrogenoaren
halogenoz

bromoa

otdezkapena

Hidrokarburo asecn deribatu halo~enatuaklortzeko erabiltzen da metodo hau. Metanoaren klorapena adibidez 25O0Ce1ciusetan gertatzen da,
jasraian azaltzen diren substontzien
nahastea lortuz.

/,

CH.
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+
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,
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-k CMCI,
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OH, S03H, eta beste Cuntzio taldc
batzuren ordezkapena halogenoa, ha-

etanola

I

(triklorometanoaklomFormoa)

(Tetraklommetsnoakarbonoít V)kioruroa i

lo~enearenazidoaz erreakzionaraziz
lortzen da, burdina(11l) kloruroa,
zink(I1) kloruroa eta abar katalisatzaile m d u r a erabil daitezkeelarik.
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I

kloroa

111.4.- Funtxio taldearen ordezkapena

CH3-CH20H

tktorometanoa)

- - - -b CH2Cl2 Idiklorornetamm)

cm---,/

+

FeC13
HCI

-------m-

azido klorhidrikoa

ptil kloruroa

azido bromidrikoa

111.5.- Etil brornuroaren lerpena

Oidezkapenaren bidezko h a l o ~ e naziwn adibide moduan etil bromuroaren lorpena ikusiko dugu. Metodo
honen berezitasuna agente bromatzailea, azido btomhidrikoa alegia, in
situ prestatzen dela da. Ernaten den
erreakzioa hau da:
Sintesia nola egiten den 1. eskeman azaltzen da hontuz etanalari azi-

do tetraoxosulfuriko(VI)-a eranstean!

Edozein hidrokarburo asematiko
edo al ifatikoren hidrogeno bat HS03
taldeaz ordezkatzean datza erreakzio
kimiko hau. Hosretarako azido tetra-

+ CHs-CH2CI

rtil brnmuroa

1

+

HzO
ura

ura

oxosulfurikolVI1-a erabiltzen da

Ratea alifatikdun azido culfonikoek garrantzi txikia dute, garhikinak eta sendagaiak lahratzeko ia
soilik erabiltzen dira. Azido sulfaniko
aromatikoek bestalde garrantzi handia dute tarteka prduktu mdura,
HS03 taldea molekula or~anikoetan
sartuz beraien disolbagarri tasuna
lortzen bait da. Ezacigarri hau aso
interesgarria da kolriratzaileen labosapenean, Fenolen sintesian eta abar.
Erabesean errizino, olibaran eta ibeste landare batzuren alioen sulfonazioak papergintzan, ehungintzan, larrugintzan, eta abarretan detergente
edo disolbatzaile mcidura erabiltzen
dira.
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IV. 1 .- Sulionatzailcak
Gnuta hat ~ d u k bchar
i
<Icigii argi,
konposatu aromatikoiik osti erree sulfnnatzen direla hatzutan iizidc) trt raoxosulfurikolV1)-z crdikontzcnt riitiiaz crc APifritikoa'k nrdcii, x;iiliigo tiira
sulíenatzen, kasu hauelrin iizidn I r a traoxosulfuriko(Vl) ketsua Ioleiima)
(sufreíV1) oxidoa dicolbitturik durn
azido tetraoxosuifuriko(V1~-a)brhus
delarik.

1 lidiokarburon

F l idrnkarburon

Cehien erahiltzen diren sulfonatzaileak azido tetraoxosulfurikolV1~
arrunta %94 aberastasunekoa. Oleuma (sufre(V1) oxidoa disolhaturik
duen azido tetraoxosulfurikoaíV1)~,
sulfurilo kloruroa tSOzC12) cta azido
klorcisul fonikoa ICIHSO3F dira, hcstr:
hatzuk ere crabil daitezkeelarik.
'tlauek izan daitezke sulfonazio-erreaRziocn adihide batzuk:

sid'rei VI i oxidoa

azido sulfoniknn

i i z . kliir~i~iilfnniknn

a?..sulfonikoa

IV.2.- Anilinaren sulfnnazioa lahorategian

az. kliirhidri koa

Jarraian dagoen ekuazio kimikoak adierazten digu nilrazio-erreakzioa:

Anilinak, azido telraaxosiiiftiriko(i'1) ketsuaz loleurnazl crrcakzinnatzen du, anilinasen azidn para-sulfoni koa ernanaz

Anilinaren sulfonazioarcn prazpsu praktikoa Iaborategian nolii cgitcn
den 2. eskeman adierazten da.
V.- NITRAZIOA

Nitrazioa guztiok dakigunez hidrokarburoei edo heraien deribatuci
axido trio~onitrikoíV1)-a eranstean
datza. Psozesu honen hidez nitro
IS02)taldea karhnnouri lotusik geratzcn da nitrogcnonren hitartez.

Erreakzio honetan osatzcn den
tira nitrogenodun dcribatutik hanatmko deshidratatzaileak erahiltzen
di,,,
azido tetraoxosulfusiko4Vi)-a,
olcurna, anhidrido edo azjdo etanoikoa, rosforo(\;) oxidoa eta abar.

Si trn taldecz (NOz) hidrogeno bat
haino gehiagri ordezkatzen ditugiinenn, di, tri eta polinitroderibatuak
Iortzen dit~igu.
I lidrokarbiiro ciseak, parafinak,
ez dirri ernsoiik azido triolínnitriko(V)-ex ingiirugisnarcn tcnpcrritwr;in, Iiaina Iurrin-raspan :ixidr, t rioxn-

5 c m 3 Anilina.

1

A-l

10cm3 Azido ic?ruoxosulfutrko l V I ) k o n t i r n t m f u f f
I

D

C

~

.'~

kr rsua lOlcvmal

1

kan i u t
rron

Ur hotrrr

'
z
I

E m k r i o a j o n o i l u b e h r da, crrcttk l o r e l i l f torillo h t z u k

J
Hoztu

h a r t u c i o Sodro

HiBgnduc

"!.O

durn saiodr b a t n i n

bota t z c r o k o o n , uhrrduru edota tfun tta Oliotsuak

70 minutv qcE¿:'rrk / brrat rcnl
A z i d o Sv~lanrlikczko kristolak Iorfzrn dirc

7

nitriko(V1-ak nitrikonk erreakziona
dczake hidrokarhuro aserekin nitroparafinak emanik.
Nitroderihntu aromatikwi daqakiener, hentzenoa azido trioxanitrikoíY) cta tetraoxosulfurikolVI~kontzentratuen nahastez nitratzen da

toluenoa

nz. ~ r i n ~ o n i t r i kVi-a
ot

nitrohentzenaa Iortzen delarik. Erabrrean toluenonren nitrazio sendoz,
trinitrotoluenoa, trilita TNT izenaz,
ezagutzen den substantzia Iortzcn da,
guztiok dakigunez leherkari scndoa
da substantzia hau.

injitisune
t~traoxosulfu-

trinitrntoluennn

u ra

ri koe Vli-tan

V.1.- Nitratzaileak

V.2.- Bentzenoaren nitrapena labo-

rategian
Nitratzaile rnndvra nitrazio-erreakzioctan azidn tririxonitrikoív)
kontzentratua %95-ekna l ikido- edri
lurrin-egoeran, rixidn trioxonitrikol Y)
cta sulrurlko kontzentratuen nahastea, nitratoak eta azido tetrao?cosulfuriko(V1)-a, cdo azido nitrosiilfiirikoa (SU4F!N021erabiltzen dirn.

bentzenoa

nentzenoaren nitrazioan, garrantzi handia du azido tetraoxosulfuriko(V1) eta trioxonitriko(V) nahastctik ateratzen den nitronio ioiak
(NO*+1.
Bentzenoaren nitrazioaren prozesu praktikoa 3. eskeman azaltzen da.+

nitrnbentzenoa
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