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Úkol:
připravte malé množství pentylacetátu, ethylformiátu, etylbenzoátu
Pomůcky:
a) zkumavky, váhy, váženka, pipeta, ochranný štít, vodní lázeň
b) koncentrovaná kyselina octová ( CH3COOH), kyselina benzoová (C6H5COOH), koncentrovaná
kyselina sírová (H2SO4), ethanol (C2H5OH), pentanol (C5H11OH), mravenčan sodný (HCOONa)
Postup:
1) příprava pentylacetátu
a) Do zkumavky nalijeme 2 cm3 pentanolu a 2 cm3 koncentrované kyseliny octové. Sledujeme,
zda se za laboratorních teploty nebo při zahřátí vznikáester.
b) Nasadíme si ochranný štít a k reakční směsi přilijeme 2 cm3 kyseliny sírové. Čichem (opatrně)
identifikujeme vzniklý ester.
2) příprava ethylformiátu
Do zkumavky nalijeme 1 cm3 ethanolu, přidáme 1g mravenčanu sodného a 2 cm3 koncentrované
kyseliny sírové.Čichem se přesvědčíme zda vznikáza laboratorní teploty ester. Zkumavku vložíme
na 10 minut do vodní lázně, jejíž teplotu udržujeme na 70oC.Vznik esteru identifikujeme čichem.
3) příprava etylbenzoátu
Do zkumavky nalijeme 3 cm3 ethanolu, přidáme 1 g kyseliny benzoové a 10 kapek koncentrované
kyseliny sírové.Zjistíme, zda za laboratorní teploty vzniká ester. Zkumavku vložíme do vodní lázně,
teplotu udržujeme na 70oC.Po 10 minutách identifikujeme ester podle vůně. Koncentrovanou kyselinu sírovou přidáváme s nasazeným ochranným štítem. Používáme bezpečnostní pipetu.
Závěr:
1)

Přípravy esterů zapište chemickými rovnicemi.

2)

U jednoho ester napište mechanismus reakce.

3)
Vysvětlete vliv koncentrované kyseliny sírové na průběh esterifikace a vliv změny
teploty na změnu rovnováhy reakční směsi.
4)

Většina vůní květů je esterového původu. Vysvětlete vznik esterů v rostlinném těle.

5)
6 molů methanolu a 2 moly kyseliny octové mají zreagovat na ester. Jaká látková
množství jednotlivých látek dané reakce budou v rovnováze, jestliže rovnovážná konstanta Kc = 4.
6)
Jaká bude výsledná koncentrace směsi 1,5 dm3 methanolu a 1 dm3 kyseliny mravenčí
bezprostředně po smíšení, když obě látky měly původní koncentraci
7)
Vratná reakce je vyjádřená rovnicí:
A + 3B→ C
V rovnovážném stavu je koncentrace reagujících látek (cA)r = 0,5 mol/dm3, (cB)r = 2 mol/dm3,
(cC)r = 4 mol/dm3. Vypočítejte rovnovážnou konstantu a výchozí koncentraci látek A a B.

