Задача 37

Заместете буквите А, Б, В и Г с подходящи формули:
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Изразете с химични уравнения протичащите взаимодействия и запишете
наименованията на изходните вещества, междинните съединения и
получените продукти.
Решение:
Дефиниция на хомоложен ред виж в решението на Задача ОХ 001, обяснение на
правилото на Марковников – Задача ОХ 034 и за свойства на алкини – Задача ОХ 035.
Съединенията, удовлетворяващи условието на задачата са : А – етан, Б – 1,1,2,2тетрабромоетан, В – 1,1-дибромоетан и Г – етанал (ацеталдехид).
Уравненията на протичащите реакции са изразени в схемата:
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Етинът (ацетиленът) е ненаситен въглеводород, който е първият член в
хомоложния ред алкини. Етинът участва предимно в присъединителни реакции. Такива
са взаимодействията му с водород, бром, бромоводород и вода.
А) Присъединяването на водород към етин се извършва при висока
температура, налягане и в присъствие на катализатор никел, платина или паладий.
Хидрирането са извършва на два етапа. На първия се получава етен, а на втория – етан.
Реакцията доказва връзката между наситени и ненаситени въглеводороди.
Присъединителни се наричат реакциите, в които молекулите на изходните
вещества се свързват помежду си и образуват само един продукт.
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Б) Обезцветяването на бромна вода се дължи на присъединителна реакция
между етин и бром, която протича при нормални условия. Тя се извършва на два етапа
по електрофилен механизъм. На първия етап се получава 1,2-дибромоетен, а на втория
– 1,1,2,2-тетрабромоетан. Реакцията е качествена за доказване на сложна връзка в
молекулите на въглеводороди и техни функционални производни, съдържащи сложна
въглерод-въглеродна връзка.
В) Присъединяването на бромоводород към етин протича на два етапа по
електрофилен механизъм. Продукт на първия етап от реакцията е бромоетен, а на
втория – 1,1-дибромоетан, получен чрез присъединяване на втората молекула
бромоводород съгласно правилото на Марковников. Реакцията протича при
обикновени условия.
Г) Присъединяването на вода към алкин в кисела среда и присъствие на
живачни (ІІ) соли е известно като реакция на Кучеров. Етинът реагира с междинно
образуване на енола винилов алкохол, който е нестабилен. Той тавтомеризира
(изомеризира) до алдехида етанал (ацеталдехид).
Етинът е първият представител на хомоложния ред на алкините.
Алкините са ненаситени ациклични въглеводороди. В молекулите им има два
въглеродни атома в sp хибридно състояние, свързани с тройна С≡С връзка. Последната
се състои от една - и две -връзки. Алкините съдържат в молекулите си два
водородни атома по-малко от алкените и четири водородни атома по-малко от
алканите. Общата формула на хомоложния ред алкини е CnH2n 2. Те участват главно в
присъединителни реакции. Реагират също в заместителни реакции, когато тройната
връзка е на крайна позиция във въглеродната верига, и в реакции на окисление и
горене. Нисшите алкини циклично тримеризират.
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