∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ– ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Α. Αν σε 1 δοχείο περιέχεται 1 οργανική ένωση και

ζητείται να διαπιστώσουµε ποια είναι αυτή επιλέγοντας
ανάµεσα σε 2 ή περισσότερες οργανικές ενώσεις
(Για ν οργανικές ενώσεις κάνουµε το πολύ
v-1 δοκιµές, όπου µπορούµε να
χρησιµοποιήσουµε το πολύ v-1 αντιδραστήρια.
Τα αντιδραστήρια τα βρίσκουµε µε τη «µέθοδο των προσήµων» : αν για κάθε ένωση
προκύψει διαφορετική διάταξη προσήµων τότε έχουµε βρει τα σωστά αντιδραστήρια.
Στη συνέχεια περιγράφουµε την πειραµατική διαδικασία µε βάση τα συµπεράσµατα
που προκύπτουν από τη διάταξη των πρόσηµων. Αν ζητείται γράφουµε και τις χηµικές
εξισώσεις).
2 ενώσεις
Σε ένα δοχείο περιέχεται ένα υγρό.
Πώς µπορούµε να διαπιστώσουµε αν είναι:
αιθανόλη ή
διµεθυλαιθέρας;
(ή πώς µπορούµε να διακρίνουµε τις ενώσεις: αιθανόλη και διµεθυλαιθέρας;)
Απάντηση:
Προσθέτουµε στο υγρό µεταλλικό Na. Αν σχηµατιστούν φυσαλίδες αερίου είναι η CH3CH2OH.
Αν δεν παρατηρήσουµε φυσαλίδες αερίου τότε είναι ο CH3OCH3.
3 ενώσεις
Σε ένα δοχείο περιέχεται ένα υγρό.
Πώς µπορούµε να διαπιστώσουµε αν είναι:
διαιθυλαιθέρας,
ή 1-προπανόλη
ή µεθυλο-2-προπανόλη;
Απάντηση:
Na (φυσαλίδες αερίου)
CH3CH2OCH2CH3
CH3CH2CH2OH
(CH3)3C-OH

+
+

αποχρωµατισµός
KMnO4/H2SO4
+
-

Χωρίζουµε το υγρό σε δύο µέρη. (Σηµ: όσες και οι δοκιµές)
Προσθέτω στο πρώτο µέρος Na και στο δεύτερο µέρος σταγόνες όξινου διαλύµατος
KMnO4.
• Αν δεν παρατηρηθεί τίποτα δηλ. δεν παρατηρηθούν φυσαλίδες αερίου στο πρώτο µέρος και
δεν αποχρωµατιστεί το διάλυµα KMnO4 στο δεύτερο µέρος τότε είναι ο CH3CH2OCH2CH3.
• Αν παρατηρηθούν φυσαλίδες αερίου στο πρώτο µέρος και αποχρωµατιστεί το διάλυµα
KMnO4 στο δεύτερο µέρος τότε είναι η CH3CH2CH2OH.
• Αν όµως παρατηρηθούν φυσαλίδες αερίου στο πρώτο µέρος και δεν αποχρωµατιστεί το
διάλυµα KMnO4 στο δεύτερο µέρος τότε είναι η (CH3)3C-OH.
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4 ενώσεις
Σε ένα δοχείο περιέχεται ένα υγρό. Πώς µπορούµε να διαπιστώσουµε αν είναι:
µεθυλοπροπυλαιθέρας,
ή 2-βουτανόλη,
ή µεθυλο-2-προπανόλη
ή 3-βουτεν-2όλη;
Απάντηση:

CH3OCH2CH2CH3
CH3CH2-CH-CH3
OH
(CH3)3C-OH
CH2=CHCH2CH2OH

Br2/CCl4
(αποχρωµατισµός)
-

Ι2/ΝaOH
(κίτρινο ίζηµα)
-

+

-

+

+
+

+

-

Na
(φυσαλίδες αερίου)
-

Χωρίζουµε το υγρό σε 3 µέρη. (Σηµ: όσες και οι δοκιµές)
Προσθέτουµε στο 1ο µέρος Na, στο 2ο µέρος λίγες σταγόνες διαλύµατος Βr2/CCl4 και
στο 3ο µέρος Ι2/ΝaOH.
• Aν δεν θα παρατηρηθεί τίποτα είναι ο CH3OCH2CH2CH3.
• Αν σχηµατιστούν φυσαλίδες αερίου στο πρώτο µέρος, δεν αποχρωµατιστεί το διάλυµα
Br2/CCl4 στο δεύτερο µέρος και σχηµατιστεί κίτρινο ίζηµα στο τρίτο µέρος, είναι η 2βουτανόλη.
• Αν σχηµατιστούν φυσαλίδες αερίου, δεν αποχρωµατιστεί το διάλυµα Br2/CCl4 και δεν
σχηµατιστεί κίτρινο ίζηµα είναι η (CH3)3C-OH.
• Τέλος αν σχηµατιστούν φυσαλίδες αερίου, αποχρωµατιστεί το διάλυµα Br2/CCl4 και δεν
σχηµατιστεί κίτρινο ίζηµα είναι η CH2=CHCH2CH2OH.
4 ενώσεις (µε 2 αντιδραστήρια και 2 δοκιµές)
Σε ένα δοχείο περιέχεται ένα υγρό. Πώς µπορούµε να διαπιστώσουµε αν είναι:
CH2 = CHCH2ΟH, CH3CH2OCH2CH3, CH3CHCH3 και CH3CCH3
χρησιµοποιώντας δύο µόνο χηµικά αντιδραστήρια;
ΟΗ
Ο
Απάντηση:
Na
(φυσαλίδες αερίου)
+
+

Ι2/ΝaOH
(κίτρινο ίζηµα)
+

CH2 = CHCH2ΟH
CH3CH2OCH2CH3
CH3CHCH3
ΟΗ
CH3CCH3
+
Ο
Χωρίζουµε το υγρό σε 2 µέρη. Προσθέτουµε στο 1ο µέρος Na, στο 2ο Ι2/ΝaOH.
Αν στο πρώτο µέρος σχηµατιστούν φυσαλίδες αερίου και στο δεύτερο µέρος δεν παρατηρηθεί
τίποτα είναι η CH2=CHCH2OH κ.λ.π.
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Β. Αν οι οργανικές ενώσεις είναι σε ξεχωριστά δοχεία και
ζητείται σε ποιο δοχείο είναι η καθεµία

Σε τέσσερα δοχεία περιέχονται οι ενώσεις: CH3CH2OH, CH3CH2COCH3, CH3COOH και
CH3CH2CH = Ο. Πώς µπορούµε να εξακριβώσουµε το περιεχόµενο του κάθε δοχείου;
Απάντηση:

CH3CH2OH
CH3CH2COCH3
CH3COOH
CH3CH2CH = Ο

Na
(φυσαλίδες αερίου)
+
+
-

Ι2/ΝaOH
(κίτρινο ίζηµα)
+
+
-

Χωρίζω το περιεχόµενο του κάθε δοχείου σε 2 µέρη. (Σηµ: όσες και οι δοκιµές)
Στο πρώτο µέρος προσθέτω Νa και στο δεύτερο µέρος Ι2/ΝaOH.
Αν σχηµατιστεί αέριο και κίτρινο ίζηµα, το δοχείο περιέχει CH3CH2OH.
Αν δε σχηµατιστεί αέριο ενώ σχηµατιστεί κίτρινο ίζηµα το δοχείο περιέχει CH3CH2COCH3.
Αν σχηµατιστεί αέριο και δεν σχηµατιστεί κίτρινο ίζηµα το δοχείο περιέχει CH3COOH.
Τέλος αν δεν σχηµατιστεί ούτε αέριο ούτε κίτρινο ίζηµα το δοχείο περιέχει CH3CH2CH = Ο.
Σε τέσσερα δοχεία Α, Β, Γ και ∆ περιέχονται οι ενώσεις: προπανάλη, βουτανόνη,
1- προπανόλη και 2- βουτανόλη. Να προσδιορίσετε ποια ένωση περιέχεται στο κάθε
δοχείο µε βάση τα εξής πειραµατικά δεδοµένα:
Ι. Με προσθήκη διαλύµατος I2/NaOH σχηµατίζεται κίτρινο ίζηµα στα δοχεία Α και ∆.
ΙΙ. Το περιεχόµενο του δοχείου Β αντιδρά µε φελίγγειο υγρό και σχηµατίζει ίζηµα.
ΙΙΙ. Το περιεχόµενο των δοχείων Β, Γ και ∆ αποχρωµατίζει το όξινο διάλυµα KMnO4.
Απάντηση:
Με βάση την εκφώνηση έχουµε:
Ι2/ΝaOH
Fehling
(κίτρινο ίζηµα)
(ίζηµα)
∆οχείο Α
+
∆οχείο Β
+
∆οχείο Γ
∆οχείο ∆
+
Για τις ενώσεις που διαθέτουµε έχουµε αντίστοιχα:

αποχρωµατισµός
KMnO4/H2SO4
+
+
+

Ι2/ΝaOH
Fehling
αποχρωµατισµός
(κίτρινο ίζηµα)
(ίζηµα)
KMnO4/H2SO4
CH3CH2CH=O
+
+
CH3CH2COCH3
+
CH3CH2CH2OH
+
CH3CH2CH(OH)CH3
+
+
Συγκρίνοντας τη διάταξη των πρόσηµων στους δύο πίνακες διαπιστώνουµε ότι διάταξη
προσήµων (+) (-) (-) έχουµε στο δοχείο Α και στην CH3CH2COCH3.
Άρα στο δοχείο Α περιέχεται η CH3CH2COCH3. Οµοίως ∆οχείο Β: CH3CH2CH=O
∆οχείο Γ: CH3CH2CH2OH
∆οχείο ∆: CH3CH2CH(OH)CH3
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Γ. Όταν δίνεται ο Μ.Τ. µιας ένωσης και ζητείται να
διαπιστώσουµε το Σ.Τ. της (ταυτοποίηση)

(Από το Μ.Τ. βρίσκουµε όλα τα συντακτικά ισοµερή και κάνουµε ότι και στην
περίπτωση Α)
Μία υγρή οργανική ένωση έχει Μ.Τ. C3H8O. Πώς µπορούµε να εξακριβώσουµε το Σ.Τ.
της ένωσης (ή πώς µπορούµε να ταυτοποιήσουµε την ένωση);
Απάντηση:
Οι πιθανοί Σ.Τ. είναι CH3CH2CH2OH, CH3CHCH3 και CH3CH2OCH3.
ΟΗ
Na (φυσαλίδες αερίου)
Ι2/ΝaOH (κίτρινο ίζηµα)
CH3CH2CH2OH
+
CH3CH(OH)CH3
+
+
CH3CH2OCH3
Xωρίζουµε το υγρό σε 2 µέρη. (Σηµ: όσες και οι δοκιµές)
Στο πρώτο µέρος προσθέτουµε Na και στο δεύτερο µέρος προσθέτουµε Ι2/NaOH.
Αν σχηµατιστεί αέριο και δεν σχηµατιστεί ίζηµα είναι η CH3CH2CH2OH.
Αν σχηµατιστεί αέριο και σχηµατιστεί και ίζηµα είναι η CH3CHCH3 .
ΟΗ
Αν δεν σχηµατιστεί ούτε αέριο ούτε ίζηµα θα είναι ο CH3CH2OCH3.
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Για ν οργανικές ενώσεις προτιµάµε (αν γίνεται βέβαια) να κάνουµε και λιγότερες από ν-1 δοκιµές για να γράψουµε
και λιγότερα λόγια στη συνέχεια. Π.χ. για 4 ενώσεις µπορούµε να κάνουµε και 2 δοκιµές (αν γίνεται βέβαια) αντί
για 3.
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