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Part I

De�nisi

Senyawa hidrokarbon tak jenuh yang mengandung ikatan rangkap tiga antar atom karbonnya.

Part II

Alkuna

Gas karbit, yang sering digunakan untuk pengelasan maupun mempercepat pematangan buah, adalah suatu alkuna,
yakni senyawa hidrokarbon tak jenuh yang mengandung ikatan C rangkap tiga. Deret homolognya memiliki rumus
umum sebagai berikut:

CnH2n−2

Tata namanya serupa dengan alkena, namun akirannya adalah -una. Sebagai contoh untuk senyawa alkuna di
bawah ini

Penomorannya adalah

Sehingga namanya yang tepat adalah 4-metil-2-pentuna
Gas karbit, atau asetilena, memiliki nama IUPAC etuna. Dalam industri, etuna dibuat dari metana melalui
pembakaran tak sempurna:

4CH4 + 3O2 → 2C2H2 + 6H2O
Sementara untuk skala laboratorium, etuna dapat dibuat dari reaksi antara kalsium karbida (batu karbit) dan air
berikut

CaC2 + 2H2O→ Ca(OH)2 + C2H2

Reaksi-reaksi alkuna secara umum sama dengan alkena, namun ciri khas alkuna adalah sifatnya yang paling asam
dibanding senyawa hidrokarbon lainnya. Hal ini diakibatkan muatan negatif basa konjugasinya (R − CH ≡ C−)
distabilkan oleh overlap pada ikatan rangkap tiga.
Sifat asamnya ini dapat dimanfaatkan untuk reaksi pemanjangan rantai dengan pembentukan ion asetilida (basa
konjugasi alkuna) yang dapat dibentuk dari reaksi antara alkuna dengan basa kuat. Sebagai contoh pembentukan
asetilida ini:
CH ≡ CH+Na→ CH ≡ C−Na+ + 1

2H2

Asetilida ini kemudian dapat disubstitusi ke dalam suatu haloalkana:
CH ≡ C− + R−X→ R− C ≡ CH+X−
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Part III

Contoh Soal dan Pembahasan

1. Berikan nama yang tepat untuk alkuna berikut

Jawaban

Rantai utama dan penomoran diberikan sebagai berikut:

Sehingga nama yang tepat adalah 4-etil-5-metil-3-propil-1-heptuna

2. Berikan langkah-langkah yang tepat untuk membuat butana dari etana dan etuna !

Jawaban

Pertama-tama, kita ubah etana menjadi kloroetana yang reaktif dengan cara klorinasi:

CH3 − CH3 + Cl2−−−−→sinarUV CH3CH2Cl+HCl

Reaksikan etuna dengan logam Na:

CH ≡ CH+Na→ CH ≡ C−Na+ + 1
2H2

Reaksikan asetilida dengan kloroetana

CH ≡ C− + CH3CH2Cl→ CH3CH2C ≡ CH+ Cl−

Kemudian kita hidrogenasi 1-butuna dengan katalis Ni :

CH3CH2C ≡ CH+ 2H2
−→
NiCH3CH2CH2CH3
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