H 
Úkol:

a)
b)

příprava etylbromidu
důkaz přítomnosti vázaného halogenidu

Pomůcky:
a/
2 stojany, držáky, trojnožka, azbestová síťka, kahan, váhy, váženka, frakční baňka,
chladič, teploměr, hadice, zátky, kádinky, pipeta, dělící nálevka, filtrační nálevka, Erlenmayerova
baňka, odměrný váleček, kruh, měděný drát
b/
ethanol (C2H5OH), bromid draselný (KBr), koncentrovaná kyselina sírová(H2SO4), 1%
roztok hydroxidu sodného (NaOHaq), bezvodý chlorid vápenatý (CaCl2), destilovaná voda (H2O)
Postup:
Příprava etylbromidu
1) Do Erlenmayerovy baňky odměříme 6 ml ethanolu a opatrně, pomalu aza stálého chlazení
baňky studenou vodou přidáme koncentrovanou kyselinu sírovou o objemu 7 ml.
2) Sestavíme destilační aparaturu viz schéma.
3) Reakční směs přelijeme z Erlenmayerovy do frakční baňky a přidáme 6 g bromidu draselného.
4) Utěsníme aparaturu a začneme frakční baňku zvolna zahřívat. Kondenzát jímáme do
předlohy naplněné ledovou vodou a ponořené do kádinky s vodou a ledem. Směs zahříváme
maximálně na 60 – 70oC.
5) Asi po 20 minutách je z reakční směsi oddestilována větší část etylbromidu. Surový etylbromid oddělíme ze směsi v dělící nálevce, promyjeme jej roztokem hydroxidu sodného, opět oddělíme a promyjeme destilovanou vodou.Etylbromid tvoří spodní vrstvu. Potom vysušíme promytý
produkt přidáním 2 g kusového bezvodého chloridu vápenatého. Protřepeme a necháme stát asi 5
minut.
6) Pak etylbromid oddělíme filtrací, změříme objem a přelijeme do suché hnědé reagenční
láhve.
7) Provedeme důkaz bromu v molekule etylbromidu plamenovou zkouškou.
Nákres:

Závěr:
Napište rovnici přípravy etylbromidu (jednotlivé kroky reakce)
Určete typ reakce
Napište mechanismus reakce
Etylbromid se dá připravit reakcí alkoholu s jodem a červeným fosforem. Napište jednotlivé kroky
reakce.
V čem spočívá odlišnost přípravy etylbromidu jednak reakcí alkoholu s bromidem, jednak reakcí
s bromem a červeným fosforem?
Vysvětlete, proč reaguje primární alkohol s bromovodíkem pomaleji než alkoholsekundární nebo
terciární?
Vypočítejte procento výtěžku reakce ρ C2H5OH) = 0,798 g. cm-3 ρ C2H5Br) = 1,46 g. cm-3
Kolik cm3 metanolu, kolik g jodu a červeného fosforu je zapotřebí k přípravě 10 g metyljodidu?
ρ CH3OH) = 0,791 g. cm-3, (cC)r = 4 mol/dm3. Vypočítejte rovnovážnou konstantu a výchozí koncentraci
látek A a B.

