Задача 74

Изразете с химични уравнения хидратацията на 1-бутин и на 2-бутин в
присъствие на живачни соли. Колко съединения се получават?
Наименовайте съединенията. Изразете процесите на окисление на
продуктите.

Решение:
Определението за присъединителна реакция, както и обяснение на механизма
на електрофилно присъединяване и правилото на Марковников виж в решението на
Задача ОХ 034.
В резултат на хидратирането както на 1-бутин така и на 2-бутин се получава само
един продукт – кетонът бутанон.
Хидратирането на двата алкина и окислението на бутанона са изразени с
уравненията:
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Присъединителните реакции са характерни за ненаситени въглеводороди,
каквито са алкините 1-бутин и 2-бутин. Хидратирането им е реакция на
присъединяване на вода, която протича в кисела среда, в присъствие на живачни йони
2+

Hg и се нарича «реакция на Кучеров».
Хидратирането на алкините протича по електрофилен механизъм, съгласно
правилото на Марковников. Според него, от несиметричния 1-бутин се образува
преимуществено нетрайният енол 1-бутен-2-ол, който изомеризира (тавтомеризира) в
1

кетона бутанон. По реакцията се получава и малко количество от страничния натраен
енол 1-бутен-1-ол, който изомеризира в алдехида бутанал.
Бутанонът е единственият продукт от хидратирането на симетричния 2-бутин,
което протича по електрофилен механизъм. Първоначално реакцията дава нетрайния
енол 2-бутен-2-ол, който изомеризира в бутанон.
От гореописаното разглеждане следва, че в резултат на хидратиране както на 1бутин, така и на 2-бутин се получава само един продукт – кетонът бутанон.
Кетоните се окисляват само от силни окислители при нагряване в кисела среда.
Окислението на кетони протича с разкъсване на въглеродната верига от двете страни
на кето групата. Резултатът от окислението на кетони винаги е смес от карбоксилни
киселини.
Бутанонът се окислява от калиев перманганат в сярнокисел разтвор до смес от
мравчена (метанова), оцетна (етанова) и пропионова (пропанова) киселина.
Мравчената киселина се окислява по-нататък до нетрайната въглеродна киселина,
която се разпада до въглероден диоксид и вода. Крайните продукти от окислението на
бутанона са оцетна и пропионова киселина, въглероден диоксид и вода.
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