
Εύρεση ενώσεων 

Τρεις ισοµερείς κορεσµένες ενώσεις Α, Β, και Γ,  µε γενικό  µοριακό τύπο CνΗ2νΟ2 έχουν µο-

ριακή µάζα 102. 

Η ένωση Α: 

1mol της Α αφού υδρολυθεί στη συνέχεια  αντιδρά µε διάλυµα K2Cr2O7/H2SO4 και µας δίνει 1 

mol αερίου και 1mol ένωσης ∆ µε µοριακό τύπο CxΗ2xΟ. (οι αντιδράσεις να θεωρηθούν ποσο-

τικές). 

Η ένωση Β: 

Αντιδρά µε διάλυµα ΝαΟΗ δίνοντας τις ενώσεις Ε και Ζ. 

Η Ε δεν αποχρωµατίζει όξινο διάλυµα ΚΜnΟ4 ενώ1 mol της Ε ζυγίζει λιγότερο από 90g. 

Η Ζ δίνει κίτρινο ίζηµα µε Ι2/ΝαΟΗ. 

Η ένωση Γ: 

Μπορεί να προκύψει από την αλκοόλη C5Η12Ο (Θ) η οποία δεν αφυδατώνεται. 

Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α, Β, Γ, ∆, Ε, Ζ και Θ. 

 

Απάντηση: 

Από τον τύπο CνΗ2νΟ2 έχουµε ότι: 

12ν+2ν+32=102 ή 

14ν=70 → 

ν=5. 

Οι ενώσεις Α, Β και Γ έχουν µοριακό τύπο C5Η10Ο2, συνεπώς είναι οξέα ή εστέρες. 

Η Α είναι εστέρας γιατί υδρολύεται και δίνει ένα οξύ, το οποίο οξειδώνεται (ΗCΟΟΗ) και µια 

αλκοόλη η οποία επίσης µε οξείδωση δίνει την ∆. 

Οι αντιδράσεις δηλαδή που αναφέρονται είναι: 

 
Η ένωση ∆ είναι κετόνη αφού δεν συνεχίζεται η οξείδωσή της. Είναι δηλαδή η ένωση: 

 
και η ένωση Α είναι: 

 
Και η ένωση Β είναι εστέρας αφού µε σαπωνοποίηση δίνει αλάτι και αλκοόλη.  

RCOOR΄ + ΝaOH → RCOONa (Ε)+ R΄ΟΗ (Ζ) 

Η  Ζ δίνει την αλογονοφορµική αντίδραση είναι δηλαδή δευτεροταγής µεθυλοαλκοόλη ( ή αι-

θανόλη). Η Ε δεν είναι το ΗCΟΟΝα γιατί οξειδώνεται. Αν είχε τρία άτοµα άνθρακα 

(CH3CH2CΟΟΝα) θα είχε Μr=36+5+32+23=96>90, συνεπώς είναι το αιθανικό νάτριο 

CH3CΟΟΝα. 

Έτσι η Ζ έχει τρεις άνθρακες και αφού δίνει την αλογονοφορµική αντίδραση θα είναι η 

CH3CΗ(ΟΗ)CH3, οπότε η ένωση Β είναι: 
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 C5Η10Ο2 + Η2Ο → ΗCΟΟΗ + C4Η9ΟΗ 

3HCOOH + K2Cr2O7 + 4H2SO4 → 3CO2 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7H2O. 

3C4H9OH + K2Cr2O7 + 4H2SO4 → 3C4H8O + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7H2O 

CH3-C-CH2-CH3 
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|| 



 
Η ένωση Γ είναι οξύ που προέρχεται µε οξείδωση µιας πρωτοταγούς αλκοόλης της C5Η11ΟΗ η 

οποία αφού δεν αφυδατώνεται θα πρέπει στο δεύτερο άτοµο του C να µην έχει υδρογόνο. Είναι 

δηλαδή η ένωση: 

 
οπότε η Γ: 
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