
ΕΝΟΤΗΤΑ: Οργανικές Αντιδράσεις. 

 ΠΕΙΡΑΜΑ (ΟΡΓ.4): Διάφορες αντιδράσεις αλκοολών. (Δείτε το video) 

Σκοπός: Να δειχθούν πειραματικά ορισμένες  βασικές χημικές ιδιότητες των αλκοολών.   

                                                                     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Α) ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛΩΝ 

 Σε δοκιμαστικό σωλήνα τοποθετούμε 1-2 mL  αιθανόλης 

(πρωτοταγής αλκοόλη), 5 mL κορεσμένου διαλύματος 

διχρωμικού καλίου (K2Cr2O7) και μερικές σταγόνες πυκνού 

διαλύματος θειικού οξέος (H2SO4) . 

 Παρατηρούμε ότι σχηματίζεται πράσινο ίζημα από θειικό χρώμιο, 

ενώ η αιθανόλη οξειδώνεται προς αλδεΰδη που αναγνωρίζεται από την 

δυσάρεστη μυρωδιά που αναδίδει.  

 Αν επαναλάβουμε την ίδια διαδικασία χρησιμοποιώντας 2-

προπανόλη (δευτεροταγής αλκοόλη) αντί αιθανόλης θα έχουμε και 

πάλι τα ίδια αποτελέσματα, με τη διαφορά ότι τώρα σχηματίζεται 

ακετόνη (χαρακτηριστική η μυρωδιά του διαλυτικού acetone). 

Συμπεραίνουμε ότι οι πρωτοταγείς και οι δευτεροταγείς αλκοόλες  

οξειδώνονται από όξινο διάλυμα διχρωμικού καλίου. 

 

 

 Η οξείδωση των αλκοολών 

μπορεί να γίνει με υπερμαγγανικό 

κάλιο (KMnO4) αντί του 

διχρωμικού καλίου. Στην 

περίπτωση αυτή παρατηρείται 

αποχρωματισμός του ιώδους 

διαλύματος του  υπερμαγγανικού 

καλίου, διότι παράγεται το άχρωμο 

θειικό μαγγάνιο.  

 

Β) ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΛΚΟΟΛΩΝ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟ 

 Σε μικρό ποτήρι ζέσεως των 50 mL βάζουμε 10 mL  περίπου αιθανόλης. 

 Κόβουμε ένα μικρό κομμάτι Νατρίου μεγέθους σπόρου φακής και το ρίχνουμε στην 

αλκοόλη. 
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 Παρατηρούμε έκλυση αερίου υδρογόνου που οφείλεται 

στην αντίδραση της αλκοόλης με νάτριο.  

  

ΕΕΠΠΕΕΞΞΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ  ––  ΘΘΕΕΩΩΡΡΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  

Α) Οι πρωτοταγείς και οι δευτεροταγείς αλκοόλες  

οξειδώνονται από όξινο διάλυμα διχρωμικού καλίου ή 

όξινο διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου προς αλδεΰδες ή 

κετόνες αντίστοιχα. Η αιθανόλη οξειδώνεται από το 

υπερμαγγανικό κάλιο παρουσία θειικού οξέος σύμφωνα με την αντίδραση: 

5 CH3CH2OH  +  2 KMnO4 + 3 H2SO4  → 5 CH3CH=O  +  2 MnSO4  +  K2SO4  +  8 H2O  

Β) Όλες ο αλκοόλες αντιδρούν με τα πολύ δραστικά μέταλλα όπως το Νάτριο ή το Κάλιο και 

υποκαθιστούν το υδρογόνο του υδροξυλίου τους, σχηματίζοντας αλκοολικά άλατα. Η αντίδραση 

της αιθανόλης με Νάτριο περιγράφεται από την χημική εξίσωση: 

 2 CH3CH2OH  + 2 Να  → 2 CH3CH2ONa  +  H2  

 

ΣΣΣΥΥΥΜΜΜΠΠΠΕΕΕΡΡΡΑΑΑΣΣΣΜΜΜΑΑΑ::: Οι πρωτοταγείς και δευτεροταγείς αλκοόλες έχουν αναγωγικό 

χαρακτήρα και οξειδώνονται προς αλδεϋδες και κετόνες αντίστοιχα. 

Οι αλκοόλες αντιδρούν με νάτριο ή κάλιο και ελευθερώνουν υδρογόνο. 

 

Διδακτική αξιοποίηση:  Λ , (Αλκοόλες, οξειδοαναγωγή) 

 


