
Για τρεις ισοµερείς υγρές οργανικές ενώσεις Α,Β και Γ έχουµε τις εξής πληροφορίες: 

1) ∆εν αποχρωµατίζουν διάλυµα Βr2/CCl4. 

2)  Αντιδρούν µε Να και ελευθερώνουν αέριο. 

3)  ∆εν διασπούν το Να2CΟ3. 

4) Περιέχουν µόνο µια χαρακτηριστική οµάδα στο µόριό τους. 

Α) Σε ποια οµόλογη σειρά ανήκουν οι ενώσεις Α,Β και Γ; 

Β) Αν προσθέσουµε περίσσεια νατρίου σε 7,4g της ένωσης Α παίρνουµε 1,2L αερίου σε stp. 

Ποιος ο Μ.Τ. των ενώσεων; 

Γ) Αν η Α δεν αποχρωµατίζει όξινο διάλυµα ΚΜnΟ4, ποιος ο Σ.Τ. της; 

∆) Η Β δίνει κίτρινο ίζηµα µε διάλυµα Ι2-ΝαΟΗ. Ποια η ένωση Β; 

Ε) Αν η Β µπορεί να προκύψει από την Γ µε βάση το σχήµα: 

Γ + Η2SΟ4 (170°C) →  ∆ 

∆ + Η2Ο → Β 

Να βρείτε την ένωση Γ. 

Στ) Να γράψετε την αντίδραση πολυµερισµού της ένωσης ∆. 

 

Απάντηση: 

Α)  Αφού οι ενώσεις δεν αποχρωµατίζουν το διάλυµα του βρωµίου είναι κορεσµένες. 

Αντιδρούν µε Νάτριο και ελευθερώνουν αέριο, άρα οι ενώσεις περιέχουν στο µόριό τους –ΟΗ 

και είναι ή αλκοόλες ή οξέα. 

Αφού όµως δεν διασπούν το ανθρακικό νάτριο δεν είναι οξέα. Είναι αλκοόλες. 

Άρα οι ενώσεις µας είναι τρεις ισοµερείς κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες µε τύπο 

CνΗ2ν+1ΟΗ. 

Β) Η αντίδραση µε το νάτριο είναι: 

CνΗ2ν+1ΟΗ + Να →  CνΗ2ν+1ΟΝα +  ½ Η2 

x mol   x/2 mol 

Αλλά x/2= 1,12/22,4 = 1/20 mol  ή x= 0,1 mol 

Αλλά x=m/Μr → Mr= m/x= 7,4/0,1=74, οπότε: 

12ν+2ν+1+16+1=74 →  

14ν =56 → ν=4 και οι ενώσεις έχουν τύπο C4H9OH 

Γ) Αφού η Γ δεν οξειδώνεται είναι τριτοταγής αλκοόλη, δηλαδή η 

 
∆) Η Β δίνει αλογονοφορµική αντίδραση άρα είναι δευτεροταγής αλκοόλη η 

 
Η Γ πρέπει να είναι πρωτοταγής αλκοόλη και να έχει ευθύγραµµη αλυσίδα, δηλαδή: 
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Στ) Η αντίδραση πολυµερισµού είναι: 
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