
Kondensacja aldolowa - tworzenie aldehydu z grupą hydroksylową (aldehydol) z  dwóch aldehydów, 

gdzie co najmniej jeden aldehyd musi mieć atom wodoru przy węglu α(czyt. alfa), który jest związany 

z grupą -CHO np.        

Przykłady reakcji : 

 

 

 

Zauważmy, że w benzaldehydzie nie ma wodorów przy węglu α, jednak tylko jeden z nich musi je mieć. 

 

 

Reakcja Cannizzaro – reakcja dysproporcjonowania aldehydów. Reakcja ta zachodzi w środowisku 

silnie zasadowym. Żeby aldehyd uległ tej reakcji nie może posiadać wodorów przy węglu α bo będzie 

ulegał kondensacji aldolowej(kondensacja aldolowa przebiega szybciej od reak. Cannizzaro).  Z dwóch 

cząsteczek aldehydów jedna utlenia się do kwasu karboksylowego a druga redukuje do alkoholu.  

 

 

 

Reakcja ta zachodzi też bez użycia rozpuszczalnika, w ciele stałym. 

 



Synteza z estru malonowego. Kwas malonowy wygląda tak : 

 

Jego grupy karboksylowe uciekają w postaci     po podgrzaniu do      . Ponadto malonian dietylu 

pod wpływem mocnej zasady oddaje wodór ,który jest przy węglu, który jest związany z dwoma 

grupami estrowymi i tworzy sól z kationami zasady. Np. po reakcji z ługiem sodowym sól wyglądałaby 

tak :  

                                                           

 

Po dodaniu chlorku „czegoś” tworzy się sól NaCl, a w miejsce kationu sodu podłącza się „coś”.  

PROBLEM Jak otrzymać trzy różne izomery kwasu cyklobutanodikarbokslylowego? 

 

 

 

                                                                       

 

Aldehydy. Charakterystyczne reakcje : 

 reakcja addycji do grupy karbonylowej 

 redukcja do alkoholi pierwszorzędowych (             ) 

 utlenianie do kwasów karboksylowych (m.in.                    
 /aceton) 

 reakcja z aminami pierwszorzędowymi – tworzenie imin 

                      

UWAGA!!! Tak naprawdę, aldehydy, które mają wodory α, tworzą najpierw enaminy, które szybko tautomeryzują 

w iminy. 

 Reakcja z dwoma alkoholami lub podwójnym alkoholem – tworzenie acetali 
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Zamaist ketonu może być aldehyd. 

 

  



ZADANKA!!! 

1. Co powstanie w reakcji tert-butyloaminy benzaldehydem? 

2. Co powstanie gdy glukozę podda się próbie Trommera (wszystkie produkty)? 

3. Zsyntezuj produkt poniżej z substancji prostych. Zastosuj reakcję Gringarda i 

zablokuj do niej w jednym substracie jedną grupę karbonylową. 
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