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Úkol:
1. Proveďte nitraci benzenu, xylenu a naalenu s různě energetickými nitračními činidly
2. Produkty vzájemně porovnejte
Pomůcky:
váhy, váženka, vodní lázeň, trojnožka, síťka, kahan, pipeta, teploměr, zkumavky, kádinky
benzen (C6H6), xylen (C6H4(CH3)2), naalen ( C10H8),
koncentrovaná kyselina sírová (H2SO4 w = 93 %),
15 M – HNO3, 12 M – HNO3,
10 M – HNO3 ,
voda (H2O),
k přípravě roztoků používáme kys.dusičnou (w = 67,5%)
Postup:
1. Vypočítáme množství kyseliny dusičné potřebné na přípravu roztoků daných koncentrací.
2. Připravíme nitrační směs – smícháním 5 ml 15 M – HNO3 a 5 ml koncentrované kys.
sírové. Smíchání obou kyselin provedeme za stálého chlazení studenou vodou.
3. Podle tabulky dáme do tří zkumavek aromatické uhlovodíky a pozvolna po kapkách
přidáváme, za chlazení zkumavek v kádince studenou vodou, uvedená nitrační činidla.Po přidání
každé kapky nitračního činidla obsah zkumavky opatrně protřepeme. (Neustále pracujeme
s ochranným štítem na obličeji, reakci ve zkumavce č. 1 provádíme v gumových rukavicích.)
Zkumavka č.

Aren

Nitrační činidlo

1

3 ml benzenu

5 ml 12 M- HNO3 a
5 ml H2SO4

2

3 ml xylenu

5 ml 15 M – HNO3

3

1 g naalenu

5 ml 10 M – HNO3

4. Zkumavku s benzenem a reakční směsí dáme do vodní lázně zahřáté na 60 0C, směs ve
zkumavce mírně protřepeme a po třech minutách vyjmeme a ochladíme.
5. Produkty nitrace ze zkumavek vylijeme jednotlivě do tří kádineks 15 ml ledové
vody. Sledujeme zda se vyloučí produkty nitrace a výsledky dosažené v jednotlivých pokusech
porovnáme.

Závěr:
Pro který z použitých uhlovodíků bylo nutno k nitraci použít nejenergičtějšího nitračního
činidla? Svou odpověď zdůvodněte.
Napište chemické rovnice a mechanismy reakcí, které jste v laboratorním cvičení provedli.
Vypočítejte, kolik cm3 65% kyseliny (ρ = 1,39 g.cm-3) je třeba na nitraci 1 g naalenu.
Vypočítejte, kolik cm3 nitrobenzenu lze teoreticky získat z benzenu o objemu 10 ml.
(ρbenzenu = 0,879 g.cm-3, nitrobenzenu =1,198 g . cm-3).
Vypočítejte, kolik gramů anilínu lze teoreticky získat z nitrobenzenu o objemu 2 ml.

