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ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ -ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
207. Κατά την τέλεια καύση µιας ποσότητας εστέρα, που προέρχεται από κορεσµένο 
µονοκαρβονικό οξύ και κορεσµένη µονοσθενή αλκοόλη, καταναλώνονται 100 mL Ο2 ενώ 
παράγονται ταυτόχρονα 80 mL CΟ2, µετρηµένα στις ίδιες συνθήκες. Μια άλλη ποσότητα 
του εστέρα αντιδρά µε περίσσεια NaOH και δίνει οργανικό άλας και αλκοόλη. Η µισή από 
την ποσότητα της αλκοόλης που παράγεται, αντιδρά µε περίσσεια Ι2 και NaOH και δίνει 
19,7 gr κίτρινου ιζήµατος. Η άλλη µισή ποσότητα της παραπάνω αλκοόλης, οξειδώνεται 
πλήρως από 50 mL διαλύµατος KMnΟ4 0,4M. Να βρεθεί ο συντακτικός τύπος του εστέρα. 
    
294. Ένωση µε µοριακό τύπο C5H12Ο έχει τις παρακάτω ιδιότητες: 1) Αντιδράµε Na,  
2) ∆εν προκαλεί αλλαγή χρώµατος σε όξινο διάλυµα K2Cr2O7. Να βρεθεί και να ονοµασθεί 
ο συντακτικός της τύπος. 
     
 295. Ένωση µε µοριακό τύπο C4H6Ο έχει τις παρακάτω ιδιότητες: 1) Με Ι2 και ΚΟΗ δίνει 
κίτρινο ίζηµα, 2) ∆εν αντιδρά µε Na. Να Βρεθεί ο συντακτικός της τύπος. 
    
296. Ένωση µε µοριακό τύπο C5H10Ο έχει τις παρακάτω ιδιότητες: 1) ∆εν αντιδρά µε 
φελίγγειο υγρό, 2) ∆εν αντιδρά µε Na, 3) ∆εν αντιδρά µε Ι2 σε αλκαλικό περιβάλλον. Να 
βρεθεί ο συντακτικός της τύπος. 
    
305. 4,4 gr ένωσης µε µοριακό τύπο C5H12Ο οξειδώνονται πλήρως καταναλώνοντας 100 
mL διαλύµατος KMnΟ4 0,2M παρουσία H2SO4. Η ένωση C5H12Ο δεν δίνει κίτρινο ίζηµα µε 
Ι2 και NaOH. Να βρεθεί και να ονοµασθεί ο συντακτικός της τύπος. 
                                                                                         
309. Οι παρακάτω 7 ενώσεις 
 
 
  
 
και  CH3CH2CHO,  βρίσκονται η καθεµιά σε διαφορετικό δοχείο και έχουν τις παρακάτω 
ιδιότητες: 
 Οι ενώσεις που βρίσκονται στα δοχεία   Α, Β, ∆, Ζ     αντιδρούν µε Na 
  »        »         »          »                  »       Α, Γ, ∆, Ζ, Η  αποχρωµατίζουν όξινο         
                                                                                     διάλυµα KMnΟ4 
  »         »         »         »                 »          Γ, Ε, Ζ         µε Ι2 και ΚΟΗ δίνουν  
                                                                                     κίτρινο  ίζηµα 
  »          »          »          »               »         Γ, Η            µε AgNΟ3 και ΝΗ3 δίνουν  
                                                                                     ίζηµα Ag 
  »          »          »          »               »        Β, ∆             µε Mg εκλύουν αέριο 
  Να βρεθεί σε ποιο από τα δοχεία βρίσκεται η καθεµιά από τις ενώσεις αυτές. 
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παρακάτω ιδιότητες: 
    
  Οι ενώσεις που βρίσκονται στα δοχεία  Α, Β, Γ, ∆, Ε     αποχρωµατίζουν όξινο  διάλυµα  
                                                                                         KMnΟ4              
  »          »          »          »             »        Α, Γ, Ε, ∆, Ζ, Η  αντιδρούν µε Na   
  »          »          »          »             »           Γ, ∆                αντιδρούν µε φελίγγειο υγρό           
  »          »          »          »             »           Α, Γ                µε Ι2 και NaOH δίνουν                     
                                                                                        κίτρινο ίζηµα  
  »          »          »          »             »           Ε, Ζ                διασπούν Na2CO3 
  Να βρεθεί σε ποιο από τα δοχεία βρίσκεται η καθεµιά από τις ενώσεις αυτές. 
    
    
312. Οι ενώσεις C6H14, CH3CH2OH, CH3ΟH και CCI4, βρίσκονται η καθεµία σε διαφορετικό 
δοχείο. Να αναφερθούν µέθοδοι για την ταυτοποίηση του περιεχοµένου καθενός δοχείου. 
   Απάντηση 
  i)  Η ένωση η οποία µε Ι2  σε αλκαλικό περιβάλλον δίνει κίτρινο ίζηµα είναι η  CH3CH2ΟH. 
  ii) Από τις υπόλοιπες τρεις ενώσεις, εκείνη η οποία µε Na παράγει αέριο, είναι η CH3ΟH. 
  iii) Από τις υπόλοιπες δύο εκείνη η οποία καίγεται είναι το C6H14 
  iν) Η ένωση που αποµένει είναι ο CCI4. 
 Παρατήρηση: 
Σε κάθε µέθοδο που θα χρησιµοποιηθεί για ταυτοποίηση, πρέπει να αναφερθεί το 
αντίστοιχο οπτικό φαινόµενο. Συγκεκριµένα αντί για τη φράση «η ένωση αντιδρά µε όξινο 
διάλυµα KMnO4» πρέπει να αναφερθεί η φράση «η ένωση αποχρωµατίζει όξινο διάλυµα 
KMnO4» ή αντί για τη φράση «η ένωση δίνει την αλοφορµική αντίδραση» πρέπει να 
αναφερθεί η φράση «η ένωση µε Ι2  και ΚΟΗ δίνει κίτρινο ίζηµα» κ.τ.λ.  
    
 317. Ένωση µε µοριακό τύπο C5H12Ο έχει τις παρακάτω ιδιότητες:  
  α) Αντιδρά µε Na. 
  β) ∆εν δίνει την αλοφορµική αντίδραση. 
  γ) Κατά την πλήρη οξείδωσή της δίνει ένωση µε µοριακό τύπο C5H10Ο 
  Να γραφεί ο συντακτικός της τύπος. 
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Περισσότερα περί ταυτοποιήσεων στη διεύθυνση: 
http://www.polkarag.gr/FILES/chem/C%20LYK/taftopiiseis.pdf  

Πολυχρόνης Καραγκιοζίδης 
Από το βιβλίο: 

«Προβλήµατα Οργανικής Χηµείας» 


