0,4 mol ενός υδρογονάνθρακα (A) που περιέχει 90 % w/w C, µπορoύν να
αποχρωµατίσουν το πολύ 4L διαλύµατος Βr2/CCl4 συγκέντρωσης 0,2Μ.
α) Να βρεθεί ο συντακτικός τύπος του Α αν είναι γνωστό ότι µε αµµωνιακό διάλυµα
CuCl σχηµατίζει ίζηµα. Πόσους δεσµούς σ(s-sp3) περιέχει το µόριο του Α;
β) Σ’ ένα δοχείο θερµαίνονται 6,72 L (σε STP) του Α µε 0,2 g H2 παρουσία Ni και
το περιεχόµενο του δοχείου διαβιβάζεται σε 500 mL διαλύµατος Βr2/CCl4
περιεκτικότητας 16 % w/v. Να εξετάσετε αν θα αποχρωµατιστεί το διάλυµα Βr2.
γ) Ισοµοριακό µείγµα του Α και αέριου προπανίου διαβιβάζεται σε περίσσεια
διαλύµατος Βr2/CCl4 οπότε το διάλυµα Βr2 παρουσιάζει αύξηση µάζας ίση µε 4 g.
Να βρεθεί ο όγκος του αερίου που εξέρχεται από το διάλυµα Br2 σε STP.
δ) Μείγµα όγκου 130 mL, που αποτελείται από Α και Η2, θερµαίνεται παρουσία Νi,
οπότε προκύπτει µείγµα όγκου 50 mL που αποτελείται µόνο από κορεσµένο (Β) και
ακόρεστο υδρογονάνθρακα (Γ). Να βρεθεί η κατ’ όγκον σύσταση του προϊόντος της
υδρογόνωσης. Όλοι οι όγκοι µετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες πίεσης και
θερµοκρασίας.
ε) Κατά την επίδραση νερού παρουσία Ηg-HgSO4-H2SO4 στον A παράγονται 0,4
mol µείγµατος οργανικών ενώσεων Χ και Ψ. Aν η ποσότητα της Ψ είναι 20,88 g
να βρεθούν οι Σ.Τ. των Χ και Ψ.
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: C=12, H=1, Br=80, O=16.
Ενδεικτικές απαντήσεις
Έστω CxHψ (Α). Για το Βr2: n=C⋅V=0,2⋅4=0,8 mol
+
ω Βr2
→ CxHψΒr2ω
CxHψ
0,4 mol A ;=0,4ω mol Br2
Πρέπει: 0,4ω=0,8 ⇒ ω=2
Επειδή το προϊόν CxHψΒr2ω είναι κορεσµένη ένωση, για το σύνολο των υποκαταστατών x
ατόµων C θα ισχύει: ψ+2ω=2x+2 ⇒ ψ+2⋅2=2x+2 ⇒ ψ=2x-2
Άρα ο Α είναι της µορφής: CxH2x-2
Σε 14x-2 g A περιέχονται 12x g C
Σε 100 g A
>>
90g C
x=3
A: C3H4 και επειδή αντιδρά µε NH3/CuCl θα είναι αλκίνιο: Α: CH3C≡CH
3
Στο µόριο του Α περιέχονται 3σ (s-sp ) δεσµοί.
ΣΗΜ: ∆ε µπορούµε από την αρχή να υποθέσουµε ότι ο Α είναι αλκίνιο (επειδή αντιδρά µε
ΝΗ3/CuCl) γιατί θα µπορούσε π.χ. να είναι το CH2=CH-C≡CH.

α)

……………………………………………………………………………………
β) 6,72/22,4=0,3 mol A 0,2/2=0,1 mol H2
100 mL δ/τος περιεχ. 16 g Br2
500 mL >> >> ;=80 g Br2 δηλ. 80/160=0,5 mol Br2
Tα 0,3 mol A απαιτούν 2⋅0,3=0,6 mol αντιδραστηρίων προσθήκης για να αρθεί πλήρως η
ακορεστότητά της. Τα «προσφερόµενα» mol αντδραστηρίων προσθήκης είναι:
0,1+0,5=0,6 mol.
Άρα θα καταναλωθεί ολόκληρη η ποσότητα του Br2 δηλ. θα γίνει αποχρωµατισµός

……………………………………………………………………………………
γ) Επειδή το διάλυµα Βr2 είναι σε περίσσεια θα αντιδράσει όλη η ποσότητα του Α.
Η αύξηση µάζας του διαλύµατος Βr2 θα είναι ίση µε τη µάζα του Α στο µείγµα.
Αρα 4 g CH3C≡CH δηλ. 4/40=0,1 mol CH3C≡CH
Και επειδή το µείγµα είναι ισοµοριακό θα έχουµε και 0,1 mol CH3CH2CH3.
To CH3CH2CH3 δεν αντιδρά µε διάλυµα Br2/CCl4 οπότε όλη η ποσότητά του εξέρχεται από
το διάλυµα Br2. Άρα εξέρχονται: 0,1⋅22,4 = 2,24 L CH3CH2CH3 (STP).

……………………………………………………………………………………

δ) Επειδή όλοι οι όγκοι µετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας η
αναλογία mol είναι και αναλογία όγκων. Άρα θα κάνουµε στοιχειοµετρικούς υπολογισµούς
µε όγκους (mL)
Έστω x mL CH3C≡CH και ψ mL H2. Τότε x+ψ=130 (1)
Σύµφωνα µε την εκφώνηση το προϊόν της υδρογόνωσης θα αποτελείται από CH3CH=CH2(Γ)
και CH3CH2CH3 (Β).
Ni
CH3CH=CH2
(ml)
CH3C≡CH + H2 →
Aρχ.
x
ψ
Α-Π
-x
- x
x
Τελ.
ψ-x
x
(ml)
Aρχ.
Α-Π
Τελ.

Ni
CH3CH=CH2 + H2 →
CH3CH2CH3
x
ψ-x
-(ψ-x) -(ψ-x)
ψ-x
2x-ψ
ψ-x

Πρέπει: (2x-ψ) + (ψ-x) =50 ⇒ x= 50 mL (1) ⇒ ψ=80 mL
Άρα το προϊόν της υδρ/σης αποτελείται από:
2x-ψ δηλ. 20 mL CH3CH=CH2 και ψ-x δηλ. 30 mL CH3CH2CH3

……………………………………………………………………………………
ε) H ένωση Ψ C3H6O (Μr=58) είναι 20,88/58=0,36 mol Ψ
Αρα 0,4-0,36=0,04 mol είναι η Χ
Επειδή 0,36 >>0,04 mol συµπεραίνουµε ότι η Ψ θα είναι το κύριο προϊόν της αντίδρασης
και η Χ το παραπροϊόν.
Αρα: Ψ: CH3CCH3 (κύριο προϊόν) Χ: CH3CH2CH=O (παραπροϊόν)

Ο

(A)
(Ψ)
Hg − HgSO 4 − H 2SO 4
CH3C≡CH + H-OH   → [CH3-C = CH] → CH3 C CH3
OH
Ο
(A)
(Χ)
Hg − HgSO 4 − H 2SO 4
CH3C≡CH + H-OH 
 → [CH3CH=CH ] → CH3CH2CH=O
OH
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