
ΕΝΟΤΗΤΑ: Οργανικές Αντιδράσεις. 

 ΠΕΙΡΑΜΑ (ΟΡΓ.3): Οξείδωση αλκοολών. (Δείτε το video) 

Σκοπός: Να δείξουμε ότι οι πρωτοταγείς και οι δευτεροταγείς αλκοόλες  εμφανίζουν αναγωγικό 

χαρακτήρα και οξειδώνονται από ορισμένα οξειδωτικά μέσα.   

                                                                     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

 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) . 

 Θερμαίνοντας το μείγμα με προσοχή, παρατηρούμε ότι σχηματίζεται πράσινο ίζημα από 

θειικό χρώμιο, ενώ η αιθανόλη οξειδώνεται προς αλδεΰδη που αναγνωρίζεται από την 

δυσάρεστη μυρωδιά που αναδίδει. (Η αντίδραση γίνεται και εν ψυχρώ αν και καθυστερεί 

λίγο αν χρησιμοποιηθεί αραιό διάλυμα οξειδωτικού μέσου) 

 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.  

 Μπορούμε να προκαλέσουμε οξείδωση των πρωτοταγών, ή δευτεροταγών αλκοολών με 

οξείδιο του χαλκού (CuO). Σε δοκιμαστικό σωλήνα ή μικρή κάψα πορσελάνης βάζουμε 
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μικρή ποσότητα αιθανόλης. Σε απόσταση 

από την αιθανόλη θερμαίνουμε στη φλόγα 

λύχνου, ένα έλασμα χαλκού. 

Παρατηρούμε ότι το χάλκινο έλασμα 

μαυρίζει λόγω  σχηματισμού του οξειδίου 

του χαλκού. Το μαυρισμένο έλασμα μόλις 

βυθισθεί στην αιθανόλη αποκτά και πάλι 

το αρχικό του χρώμα, λόγω οξείδωσης της 

αιθανόλης προς αιθανάλη. 

 

  

ΕΕΠΠΕΕΞΞΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ  ––  ΘΘΕΕΩΩΡΡΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  

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  

Επίσης οι πρωτοταγείς και δευτεροταγείς αλκοόλες μπορούν να οξειδωθούν προς αλδεΰδες ή 

κετόνες αντίστοιχα από οξείδιο του χαλκού. Στην αντίδραση αυτή το οξείδιο του χαλκού προκαλεί 

απόσπαση υδρογόνου από τις αλκοόλες το οποίο δεσμεύει το οξυγόνο του οξειδίου μετατρέποντας 

το οξείδιο σε χαλκό. 

CH3CH2OH  +  CuO  →  CH3CH=O  +  Cu  +  H2O  

 

 

ΣΣΣΥΥΥΜΜΜΠΠΠΕΕΕΡΡΡΑΑΑΣΣΣΜΜΜΑΑΑ::: Οι πρωτοταγείς και δευτεροταγείς αλκοόλες έχουν αναγωγικό 

χαρακτήρα και οξειδώνονται προς αλδεϋδες και κετόνες αντίστοιχα  

 

Διδακτική αξιοποίηση:  Λ , (Αλκοόλες, οξειδοαναγωγή) 

 


