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Πείραμα 2 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΛΔΕΫΔΩΝ 

ΣΤΟΧΟΙ 

Στο τέλος του πειράματος αυτού θα πρέπει να μπορείς : 
1. Να κάνεις χρήση των ήπιων οξειδωτικών, όπως του CuO, για 
την παρασκευή αλδεϋδών απο αλκοολες. 
2. Να χρησιμοποιείς τα αντιδραστήρια των Fehling και Tollens 
για την ανίχνευση των αλδεϋδών. Και οι δύο μέθοδοι ανίχνευσης 
στηρίζονται στον αναγωγικό χαρακτήρα των αλδεϋδών, οι οποί-
ες ανάγουν ήπια οξειδωτικά, όπως τα ιόντα Cu  2+και Ag+, δίνο-
ντας χαρακτηριστικά ιζήματα. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

Από τις χημικές ιδιότητες των αλκοολών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει ο αναγωγικός τους χαρακτήρας. Τα προϊόντα της 
οξείδωσης των πρωτοταγών αλκοολών εξαρτώνται από την ισχύ 
του οξειδωτικού, τις σχετικές τους ποσότητες και τις γενικότερες 
συνθήκες. Ένα ήπιο οξειδωτικό, όπως είναι το CuO, οξειδώνει 
την αλκοόλη στην αντίστοιχη αλδεύδη σύμφωνα με την αντίδρα-
ση: 

CH 3 CH 2 OH + CuO -» CH 3 CHO + Cu + HaO 

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές ιδιότητες της -CHO είναι και ο 
αναγωγικός της χαρακτήρας. Οι αντιδράσεις οξείδωσης των αλ-
δεϋδών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάκριση τους. Το 
οξειδωτικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να είναι ήπιο, ώστε εκλεκτικά να οξειδώνει την αλδεϋδο-
μάδα. Επίσης, πρέπει η αντίδραση να έχει ένα άμεσο οπτικό απο-
τέλεσμα, όπως π.χ. δημιουργία χαρακτηριστικού ιζήματος ή αλ-
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Ένα τέτοιο αντιδραστήριο είναι το αντιδραστήριο Tollens, το ο-
ποίο είναι ένα αμμινοσυμπλόκου της μορφής Ag(NH 3)2

+ Αυτό 
αναφέρεται και σαν αμμωνιακό διάλυμα AgNOs. Η αντίδραση 
αυτού με αλδεύδες οδηγεί σε κάτοπτρο αργύρου, Ag, σύμφωνα 
με την παρακάτοο χημική εξίσωση: ( Οι παρακάτω χημικές εξι-
σώσεις δίνονται ενδεικτικά, χωρίς να απαιτείται η απομνημόνευ-
σή τους.) 

RCHO + 2Ag(NH 3 ) 2
+ + 30Η" -4 2Agi + RCOO" + 4ΝΗ 3 + 2Η 2 0 

Ένα άλλο ήπιο οξειδωτικό μέσο είναι το αντιδραστήριο Fehlitig. 
Αυτό περιέχει €ιι 2+με μορφή τρυγικού συμπλόκου και η αντί-
δραση της οξειδοαναγωγής γίνεται σε αλκαλικό περιβάλλον. Πα-
ράγεται ένα ερυθρό ίζημα από CibO, το οποίο αποτελεί τη θετική 
ένδειξη της δοκιμασίας. 

RCHO + 2Cu(TpUY. 2") 2+ 50Η" -> Cu 2 Oi + RCOO + 4 τρυγ. 2 "+ 3Η 2 0 

Όπου το ιόν τρυγ.2" είναι το OOCCHOHCHOHCOO . 
Στο πείραμα που ακολουθεί γίνονται και οι δύο δοκιμασίες, με το 
προϊόν της ήπιας οξείδωσης της αιθανόλης που αναμένεται να 
είναι η CH3CHO. 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
Για την εκτέλεση του πειράματος -οξείδωσης- θα απαιτηθούν : 
1. Δοκιμαστικός σωλήνας των 20 mL. 
2. Λύχνος Bunsen και πυρολαβίδα. 
3. Κάψα πορσελάνης διαμέτρου 12 cm. 
4. Απόλυτη αιθανόλη. 
5. Πυκνό H2SO4. 
6. Κορεσμένο διάλυμα K2Cr 207. 
7. Έλασμα μεταλλικού Cu 
8. Διάλυμα ή αντιδραστήριο Fehling. 
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λάμψη, μετατρεπόμενο σε μεταλλικό χαλκό. Το διάλυμα που 
προκύπτει, το προϊόν δηλαδή οξείδωσης της αλκοόλης, υποβάλ-
λεται στη συνέχεια σε έλεγχο για την ταυτοποίηση της παραγό-
μενης αλδεΰδης. 

Δοκιμασία με το αντιδραστήριο Tollens 
Μέρος του διαλύματος, περίπου 5 mL, μεταφέρεται σε δοκιμα-
στικό σωλήνα στο οποίο προστίθενται 2 mL από το αμμωνιακό 
διάλυμα του AgN0 3 (αντιδραστήριο Tollens). Ο σωλήνας ανακι-
νείται καλά και στη συνέχεια τοποθετείται σε ποτήρι ζέσεως που 
περιέχει βραστό νερό δικτύου (υδατόλουτρο), όπου και θερμαί-
νεται. Σε περίπτωση που το διάλυμα περιέχει αλδεϋδη, το εσωτε-
ρικό του σωλήνα αρχίζει να επικαλύπτεται από ένα λεπτό, αλλά 
γυαλιστερό στρώμα μεταλλικού αργύρου (το λεγόμενο κάτοπτρο 
αργύρου). 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Πείραμα - οξείδωση της αιθανόλης προς αιθανάλη. 

Ένα τεμάχιο μεταλλικού χαλκού θερμαίνεται κατάλληλα σε λύ-
χνο Bunsen μέχρις ότου μαυρίσει, οπότε καλύπτεται με CuO. Στη 
συνέχεια μεταφέρεται γρήγορα σε κάψα πορσελάνης που περιέ-
χει 25 mL αιθανόλης. Κατ' αυτό τον τρόπο η αιθανόλη οξειδώ-
νεται σε αιθανάλη, ενώ το CuO παίρνει ξανά τη μεταλλική του 
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Δοκιμασία με το αντιδραστήριο Fehling. 
Η διαδικασία είναι παρόμοια με την παραπάνω. Το αντιδραστή-
ριο του Fehling παράγεται με ανάμειξη δύο διαλυμάτων. Το 
πρώτο διάλυμα είναι ένα διάλυμα C11SO4. Το δεύτερο είναι ένα 
διάλυμα τρυγικού καλιονατρίου (άλας του Seignette) και NaOH. 
Τα δύο διαλύματα φυλάσσονται ξεχωριστά και ανάμειξη ίσων 
όγκων από αυτά δίνει το αντιδραστήριο του Fehling.To προϊόν 
της μείξης είναι ένα διάλυμα με έντονο μπλε χρώμα, το οποίο 
οφείλεται στα σύμπλοκα ιόντα Cu 2+ με τα τρυγικά ιόντα. 
Προστίθενται 2 mL από το αντιδραστήριο Fehling, σε 5 mL του 
διαλύματος που μελετάμε σε δοκιμαστικό σωλήνα. Το μίγμα 
θερμαίνεται προσεκτικά με φλόγα μέχρι βρασμού. Σε περίπτωση 
θετικής αντίδρασης, το διάλυμα αποχρωματίζεται, ενο') ταυτό-
χρονα πέφτει ένα κεραμέρυθρο ίζημα από CuiO. 
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Πείραμα 2 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΛΔΕΫΔΩΝ 

Προκαταρκτικές ερωτήσεις 

Ημερομηνία: 
Ονοματεπώνυμο: 
Αριθμός θέσης:.. 

1. Τι θα συμβεί αν ατμοί αιθανόλης περάσουν μέσα από διάπυρο 
οξείδιο χαλκού; Γράψτε την αντίδραση. 

2. Γράψτε τις αντιδράσεις οξείδωσης της CH3CH2OH με CuO, 
καθώς και την αντίδραση της αλδεΰδης με το αντιδραστήριο 
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Πείραμα 2 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΛΔΕΥΔΩΝ 

Πειραματικά αποτελέσματα και ερωτήσεις 

Ημερομηνία: 
Ονοματεπώνυμο: 
Αριθμός θέσης:.. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1  Παρατηρήσεις επί των αντιδράσεων. 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

οξείδωση 
C2H5OH με 
CuO 

αντιδραστήριο 
Tollens με 
προϊόν οξείδωσης 

αντιδραστήριο 
Fehling με 
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Ερωτήσεις 

1. Βρείτε από την βιβλογραφία σε ποια φάση του μεταβολι-
σμού της αλκοόλης στον οργανισμό παράγεται η ακεταλδεΰ-
δη. 

2. Ποιος ή ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι δίνουν στο ίζημα του 
μεταλλικού αργύρου κατά την αντίδραση Tollens, τη μορφή 
του κατόπτρου; 

Οι δοκιμασίες που εκτελέσατε είναι ειδικές για την CH3CHO 
ή αφορούν όλες τις αλδεΰδες; Γνωρίζετε άλλες τάξεις ενώ-
σεων που δίνουν τις αντιδράσεις αυτές; 

Για την δοκιμασία με το αντιδραστήριο Tollens, ποια από τις 
δύο αντιδράσεις πιστεύετε ότι είναι πιο αντιπροσωπευτική; 
CH3CHO + 2AgN03+ 3 ΝΗ3 + HsO -» CH3COONH4 +2Ag + 2ΝΗ4ΝΟ3 
ή 

CH3CH0 + 2AgN0 3 + 2NH3 + H 2

Από το τετράδιο του μαθητή  της Οργανικής Χημείας  Γενικής Παιδείας της Β' Λυκείου
Ο.Ε.Δ.Β  


