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Chemikálie:
butan-1-ol
bromid draselný
voda pro reakci
kyselina sírová (konc.) pro reakci
kyselina sírová (konc.) pro extrakci
uhličitan sodný (nasyc. vodný roztok)
síran hořečnatý (bezvodý)

0,75 mol ( = 0,81 g.cm-3)
0,90 mol
60 ml
1,10 mol ( = 1,84 g.cm-3)
30 ml
40 ml

Pracovní postup:
V 500 ml kulaté baňce NZ29, opatřené Y nástavcem s přikapávací nálevkou a zpětným
(Dimrothovým) chladičem, připravíme suspenzi bromidu draselného v roztoku vody a
butan-1-olu. Přikapávací nálevkou pak během 10 minut přidáme po kapkách konc.
kyselinu sírovou. Reakční směs zahříváme 2 hod k mírnému varu na elektrickém
topném hnízdě (stupeň 2–3), poté ji ponecháme částečně zchladnout, vyměníme celý Y
nástavec za sestupný (Claisenův) chladič a pokračujeme v zahřívání, abychom vzniklý
1-brombutan z reakční směsi oddestilovali. Destilát tvoří dvě nemísitelné vrstvy (fáze),
destilaci ukončíme, když destiluje již jen voda.
Destilát pak přelijeme do dělící nálevky a protřepeme jej s 50 ml vody. Spodní
organickou fázi vypustíme do jiné suché děličky a po přidání 30 ml konc. kyseliny sírové
(předem důkladně vychlazené v ledové lázni) znovu důkladně protřepeme.[1] Kyselinu
sírovou, která tvoří spodní vrstvu, oddělíme a zbylý produkt promyjeme nejprve 40 ml
vody, pak 40 ml nasyceného roztoku uhličitanu sodného (POZOR, uvolňuje se CO2 a proto
je třeba děličku při protřepávání okamžitě odvzdušnit!) a nakonec opět 40 ml vody.
Produkt pak vysušíme síranem hořečnatým /cca 2 h) a přefiltrujeme přes malý smotek
vaty do 100 ml destilační baňky NZ14 (sušení i destilaci provádíme v suchých
baňkách/aparatuře!). Destilujeme z olejové lázně, jímáme frakci v rozmezí 98–103 °C.
Čistotu produktu stanovíme pomocí plynové chromatografie (teplota kolony 100 °C).
1-Brombutan je bezbarvá příjemně vonící kapalina, b. v. 99 - 100 °C.

[1] Tímto způsobem odstraníme z produktu nezreagovaný výchozí alkohol – viz komentář.

Orientační časový rozvrh:
příprava reakční směsi a stavba aparatury 1 h; vlastní reakce 3 h; isolace, vytřepávání
(bez sušení) 1 h; závěrečná destilace 1 h; celkem 6 h

KOMENTÁŘ:
Syntéza 1-brombutanu je příkladem přípravy halogenderivátů z alkoholů působením
halogenidových iontů za přítomnosti silné kyseliny. Bimolekulární nukleofilní substituce
SN2 hydroxylové skupiny primárního alkoholu je možná až po její protonaci, kdy se stává
dobrou odstupující skupinou – vodou (McMurry str. 379). Silná kyselina H2SO4 (pKa =
–3) disociuje ve vodném alkoholu za vzniku iontů H3O+ a ROH2+ (pKa = –2), zatímco
volného HBr je v reakční směsi velmi málo (HBr je velmi silná kyselina, pKa = –9) a pro
vysvětlení reakčního mechanismu jej není třeba.
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Tvorba bromderivátu z primárního alkoholu probíhá při laboratorní teplotě velmi
pomalu, proto je reakční směs nutné nejprve zahřívat k varu pod zpětným chladičem
(2 hod) a až pak produkt oddestilovat. Destilát obsahuje dvě fáze nemísitelné z důvodu
různé polarity: horní vodnou (polární) a spodní organickou (nepolární), kterou tvoří
surový produkt. Pořadí fází určují výhradně jejich hustoty a ne polarita!
Po oddělení surového brombutanu (pomocí dělící nálevky) je z něj třeba odstranit
nezreagovaný butanol. Protože fyzikální vlastnosti obou sloučenin nejsou dostatečně
odlišné, jejich přímá separace je obtížná (např. jednoduchou destilací – body varu jsou
100 oC resp. 118 oC). Promytím surového produktu koncentrovanou H2SO4 je ale butanol
protonován za vzniku polární oxoniové soli, která se rozpustí v polární fázi (H2SO4),
zatímco nereagující brombutan stále tvoří nepolární fázi. Hustota koncentrované H 2SO4
(1,84 g.cm-3) je vyšší než hustota brombutanu (1,35 g.cm-3), proto při této operaci tvoří
produkt zbavený alkoholové nečistoty horní fázi.
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Následné promývání brombutanu vodou a roztokem Na2CO3 slouží k odstranění stop
H2SO4. Stopy vody, které jsou pak v produktu přítomny, se odstraní sušením pomocí
bezvodého MgSO4.

