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Πείραμα 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΙΘΑΝΟΑΗΣ
(Αλκοολόμετρο)
ΣΤΟΧΟΙ
Στο τέλος του πειράματος αυτού θα πρέπει να μπορείς :
ί. Να εφαρμόζεις τη ζύμωση για την παραγωγή της αιθανόλης. Η
ζύμωση είναι μια από τις παλαιότερες βιοτεχνολογικές μεθόδους
που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος.
2. Να αναγνωρίζεις ότι μια από τις πιο χαρακτηριστικές χημικές
ιδιότητες των αλκοολών είναι η οξείδωση. Επίσης, ότι τα προϊόντα οξείδωσης που προκύπτουν κάθε φορά, εξαρτώνται από τις
συνθήκες του πειράματος. (Αντίδραση οξείδωσης αποτελεί και
τη χημική βάση του αναλυτή αναπνοής ή αλκοτέστ).
Πρέπει να τονιστεί ότι το πείραμα αυτό δεν μπορεί να περιοριστεί στη διάρκεια μιας εργαστηριακής περιόδου, λόγω της βραδύτητας με την οποία εξελίσσεται η ζύμωση. Είναι δυνατόν να
ξεκινήσει μία ημέρα με την αρχή της ζύμοοσης - παράλληλα με
κάποιο άλλο προγραμματισμένο πείραμα - και να ολοκληρωθεί
την επόμενη βδομάδα, όταν η ζύμωση έχει ολοκληρωθεί.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ
Η κυριότερη μέθοδος παραγωγής της αιθανόλης, η οποία προορίζεται για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών, είναι η ζύμωση
ζάχαρης (C^H^On) ή αμύλου (CfiHioO.Ov Αυτή είναι μια από τις
παλαιότερες, αν όχι η παλαιότερη, βιοτεχνολογικές μεθόδους.
Η ζάχαρη η οποία χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη, είναι από το
μη κρυσταλλωμένο υπόλειμμα του καθαρισμού της βιομηχανίας
ζάχαρης, γνοοστό ως μελάσα. Στη μελάσα προστίθεται η ζυμη, η
οποία περιέχει ένα ένζυμο, την ιμβερτάση. Το ένζυμο αυτό κα-
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ταλύει την υδρόλυση της ζάχαρης στα δύο ζυμώσιμα ισομερή, τη
γλυκόζη και τη φρουκτόζη:
Ci2H22On + Η 2 0 -^C 6 H 1 2 0 6 + C 6 H 12 0 6
γλυκόζη

φρουκτόζη

Η ζύμη περιλαμβάνει ακόμη ένα ένζυμο τη ζυμάση, η οποία καταλύει την κυρίως ζύμωση που ουσιαστικά είναι η διάσπαση των
γλυκόζης και φρουκτόζης σε οινόπνευμα και C0 2 :
C 6 H 12 0 6 —> 2 C2H5OH + 2 C0 2

Σ Χ Η Μ Α 1 . 1 Ζ ύ μ ω σ η ζ ά χ α ρ η ς για την π α ρ α γ ω γ ή αιθανόλης. T o C 0 2 π ο υ ελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της ζ ύ μ ω σ η ς θολώνει το διάλυμα C a ( O H ) 2 ( α σ β ε σ τ ό νερο).

Αν ως πρώτη ύλη χρησιμοποιηθεί άμυλο, αυτό πρώτα πρέπει να
εξαχθεί από την πρώτη ύλη, που μπορεί να είναι πατάτες, ρύζι,
σιτάρι, με υπέρθερμο υδρατμό. Στο υδατικό εκχύλισμα προστίθεται βύνη η οποία περιέχει το ένζυμο διαστάση το οποίο καταλύει
την υδρόλυση του αμύλου προς το σάκχαρο μαλτόζη:
2(C6Hl0O5)v + ν Η 2 0 —>vCi2H220n
Στη συνέχεια προστίθεται η μαγιά, η οποία περιέχει τα ένζυμα
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μαλτάση που μετατρέπει την μαλτόζη σε γλυκόζη και τη ζυμάση
που μετατρέπει τελικά τη γλυκόζη σε οινόπνευμα.
Όταν η περιεκτικότητα σε οινόπνευμα του υγρού γίνει περίπου
12% ν/ν, τότε η ζύμη δηλητηριάζεται και η ζύμωση σταματά. Το
διάλυμα μπορεί να συμπυκνωθεί με απόσταξη, φτάνοντας το 95
% ν/ν, σε καθαρή αιθανόλη.

i 0m·

' ·"•

Σ Χ Η Μ Α 1 . 2 Α π ό σ τ α ξ η για τη σ υ μ π ύ κ ν ω σ η του διαλύματος σε αιθανόλη.

Από τις χημικές τώρα 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 αντίδραση:
CH3CH2OH + CuO -> CH3CHO + Cu + Η 2 0
Ισχυρότερα οξειδωτικά, όπως τα ΚΜ11Ο4 και K2Cr207 σε όξινο
περιβάλλον οξειδώνουν την αιθανόλη προς οξικό οξύ:
2K2Cr207+3CH3CH20H+8H2S04^3CH3C00H+2K2S04
+2Cr2(S04)3+l 1Η20
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Η τελευταία αυτή αντίδραση, λόγω της χαρακτηριστικής αλλαγής χρώματος από πορτοκαλί K2Cr207, σε πράσινο Cr2(S04)3,
χρησιμοποιείται για την ποιοτική ανίχνευση της αλκοόλης (αλκοτέστ).

^ Αν ο α έ ρ α ς ι η ς ε κ π ν ο ή ς περιέχει αιθανόλη τότε αλλάζει το χ ρ ώ μα του γυάλινου σ ω λ ή ν α π ο υ περιέχει οξινισμένο K2Cr2C>7.

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Για το πείραμα 1 (παρασκευή αιθανόλης) θ' απαιτηθούν:
1. Σφαιρική φιάλη των 250 mL ( όπως το σχήμα 1.1).
2. Διάταξη διήθησης.
3. Διάταξη κλασματικής απόσταξης.
4. Δοκιμαστικός σωλήνας των 50 mL.
5. Γλυκόζη C 6 H l2 0 6 .
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6. Ζύμη.
7. Na3P04.
8. Διάλυμα Ca(OH)2.
Για το πείραμα 2 (οξείδωση αιθανόλης) θ' απαιτηθούν :
ί. 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 Na2Cr207.
7. Έλασμα μεταλλικού Cu.
Θα χρειαστούν επίσης τα αναφερόμενα στο πείραμα 2, για την
ανίχνευση της αιθανάλης, CH3CHO, με την δοκιμασία του κατόπτρου Ag.
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πείραμα 1: Παραγωγή αιθανόλης.
Στη σφαιρική φιάλη των 250 mL εισάγονται 150 mL διαλύματος
γλυκόζης 10 % βάρος κατ' όγκο (w/v). Στη συνέχεια προστίθεται
λίγο Na3P04 και ποσότητα ζύμης. Πωματίζεται κατάλληλα η
φιάλη και συνδέεται με δοκιμαστικό σωλήνα ο οποίος περιέχει
διαυγές διάλυμα Ca(OH)2 όπως φαίνεται στο σχήμα 1.1.
Η διάταξη αφήνεται σε ζεστό η δυνατόν δωμάτιο για να εξελιχθεί
η ζύμωση. Το παραγόμενο C0 2 δίνει στο σωλήνα το χαρακτηριστικό λευκό ίζημα του CaC03. Η παραγωγή των φυσαλίδων C0 2
στη σφαιρική φιάλη και του ιζήματος στον σωλήνα δείχνουν την
πρόοδο της ζύμωσης .
Μετά την πάροδο μιας περίπου εβδομάδας, οπότε και έχει περατωθεί η ζύμωση, το διάλυμα διηθείται και το διήθημα αποστάζεται σε συσκευή απόσταξης (βλέπε Σχήμα 1.2). Από το απόσταγμα που είναι πυκνή αιθανόλη, ένα μικρό δείγμα καίγεται ως δοκιμασία για την ταυτοποίησή του.
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Σ Χ Η Μ Α 1 , 4 Δοκιμασία καύσης για ιην ταυτοποίηση της C2H5OH.

Πείραμα 2: Οξείδωση της αιθανόλης.
Η οξείδωση της αιθανόλης μπορεί να γίνει είτε μ' ένα ισχυρό
οξειδωτικό μέσο, όπως είναι το Na2Cr207 ή μ' ένα ήπιο οξειδωτικό, όπως είναι το CuO.
Στην πρώτη περίπτωση η διαδικασία είναι η εξής: Σε δοκιμαστικό σωλήνα των 20 mL προστίθενται διαδοχικά, I mL αιθανόλης,
5 mL από το κορεσμένο διάλυμα του Na2Cr207 και 0,5 mL πυκνού H 2 S 0 4 . T O διάλυμα θερμαίνεται και η παραγόμενη αιθανάλη
αναγνωρίζεται από τη χαρακτηριστική της οσμή. Ταυτόχρονα
όμως, παράγεται και οξικό οξύ.
Στη δεύτερη περίπτωση, ένα τεμάχιο μεταλλικού χαλκού θερμαίνεται κατάλληλα σε λύχνο Bunsen, μέχρις ότου μαυρίσει, δηλαδή
καλυφθεί από CuO.Το θερμό αυτό έλασμα τώρα εμβαπτίζεται σε
κάψα πορσελάνης, η οποία περιέχει 25 mL αιθανόλης. Τότε ανάγεται το CuO προς Cu, οπότε και το έλασμα αποκτά την αρχική
του όψη, ενώ η αλκοόλη οξειδώνεται σε αιθανάλη. Η τελευταία
μπορεί να ανιχνευτεί, όπως θα δούμε στο επόμενο πείραμα, με τη
δοκιμασία του κατόπτρου Ag
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Σ Χ Η Μ Α 1 . 5 Ο ξ ε ί δ ω σ η C 2 H 5 O H με C u O .
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ
(Αλκοολόμετρο)

Προκαταρκτικές ερωτήσεις
Ημερομηνία:
Ονοματεπώνυμο:
Αριθμός θέσης:..
1. Πόσα mol είναι τα: 75 g Na2Cr207 και τα 25 mL C2H5OH της
οποίας η πυκνότητα ρ είναι 0,8 g mL"1;

2. Τι είναι ο αλκοολικός βαθμός; Ποια μονάδα περιεκτικότητας
αντικαθιστά; Αν αναφερθεί ότι ποτό είναι 85 αλκοολικών
βαθμών, τι συμπεραίνετε;
3. Βρείτε από τη βιβλιογραφία το σημείο ζέσεως και το σημείο
πήξεως του CH3COOH.
4. Το οξικό οξύ μπορεί να παρασκευαστεί και με ζύμωση της
αλκοόλης; Αν ναι πως;
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ
(Αλκοολόμετρο)

Πειραματικά αποτελέσματα και ερωτήσεις
Ημερομηνία:
Ονοματεπώνυμο:.
Αριθμός θέσης:...
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Παρατηρήσεις εττί των αντιδράσεων.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

παρασκευή
C2H5OH με
ζύμωση.

οξείδωση
C2H5OH
με CuO.

οξείδωση
C2H5OH
με Na2Cr207

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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Ερωτήσεις
1. Γιατί χρησιμοποιείται το άλας με νάτριο και όχι το
αντίστοιχο με κάλιο του διχρωμικού ιόντος;

2. Γ ιατί από την ζύμωση παράγεται διάλυμα αλκοόλης το πολύ
14 έως 15 αλκοολικών βαθμών;

3. Γ ιατί το δοχείο που γίνεται η ζύμωση πρέπει να είναι
ερμητικά κλειστό;

4. Το πράσινο χρώμα που παρατηρήσατε κατά την οξείδωση
της αλκοόλης με το διχρωμικό άλας, που οφείλεται;
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Πείραμα 3
ΟΞΙΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ (ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ)
ΣΤΟΧΟΙ
Στο τέλος του πειράματος αυτού θα πρέπει να μπορείς :
1. Να αναγνωρίζεις τον όξινο χαρακτήρα των οργανικών οξέων,
μέσω αντιδράσεων αυτών με μέταλλα, άλατα, με τη βοήθεια δείκτες οξέων - βάσεων.
2. Να διακρίνεις τα οξέα ως άλλες οργανικές ενώσεις, π.χ. από
τους ισομερείς τους εστέρες, χρησιμοποιώντας κάποιες από τις
χαρακτηριστικές τους ιδιότητες.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ
Οσα από τα καρβοξυλικά οξέα ( RCOOH ) διαλύονται στο νερό,
δείχνουν σε γενικές γραμμές ασθενή όξινο χαρακτήρα. Ο όξινος
χαρακτήρας τους οφείλεται στην ρίζα του καρβοξυλίου, -COO
και ο ιοντισμός τους παρίσταται:
RCOOH+ Η 2 0
ή πιο συνεπτυγμένα
RCOOH —

RCOO + Η:,0+
RCOO" + Η+

Έτσι λοιπόν, δίνουν τις γενικές αντιδράσεις των οξέων όπως:
1. Σε διαλύματά τους, μεταβάλλουν το χρώμα κατάλληλα επιλεγμένων δεικτών οξέων - βάσεων. Ένα διάλυμα CH3COOH
0,1 Μ έχει τιμή ρΗ ~ 3 και συνεπώς σταγόνες από διάλυμα ηλιανθίνης δίνουν στο διάλυμα κόκκινο χρώμα.
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Σ Χ Η Μ Α 3 . 1 Η π ρ ο σ θ ή κ η C H a C O O H αλλάζει το χ ρ ώ μ α της ηλιανθίνης α π ό κίτρινο σε κόκκινο ( όταν ρΗ < 3).

2. Αντιδρούν με δραστικά μέταλλα με ταυτόχρονη έκλυση Η2Τ.
Εδώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντίδραση με μεταλλικό μόλυβδο. Είναι η αντίδραση η οποία απέκλεισε τη χρήση μολύβδινων σκευών για την παρασκευή και εν γένει επαφή με τρόφιμα διατηρημένα με ξίδι.
2 C H 3 C O O H + Pb -> (CH3COO)2Pb + Η2Τ
3. Τα καρβοξυλικά οξέα όντας ισχυρότερα οξέα το H 2 C0 3 διασπούν τα ανθρακικά άλατα, όξινα και ουδέτερα, με έκλυση C0 2 .
CH3COOH + NaHC03 -» CH3COONa + H 2 0 + C0 2 T
Η αντίδραση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, μια και οι ισομερείς
προς τα οξέα εστέρες ( RCOOR' ) δεν τη δίνουν. Συνεπώς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση των οξέων.
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WKE6A*

Σ Χ Η Μ Α 3 . 2 Η αντίδραση σ ό δ α ς (NaHCOs) με ξύδι (διάλυμα
CH3COOH) προκαλεί αφρισμό, λ ό γ ω της έκλυσης του CO2.

Η πιο αντιπροσωπευτική ιδιότητα των οξέων, η εξουδετέρωση,
εξετάζεται σε ιδιαίτερο πείραμα , όπου και προσδιορίζεται η περιεκτικότητα σε CH3COOH του ξιδιού (βιβλίο Γ Λυκείου).
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Για την εκτέλεση του πειράματος θα χρειαστούν:
1. Δοκιμαστικοί σωλήνες.
2. Δύο ποτήρια ζέσεως των J 00 mL και κύλινδρος των J 0 mL.
3. Διάλυμα CH3COQH 1 Μ.
4. Δείκτης ηλιανθίνη και σταγονομετρικό φιαλίδιο.
5. NaHC03.
6. Τεμάχιο Pb (π.χ. το "βαρίδι" του ψαρέματος).
7. Οξικός αιθυλεστέρας.
8. Διάλυμα ΚΙ 1Μ.
9. ρΗμετρικό χαρτί.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Σε δύο δοκιμαστικούς σωλήνες φέρονται 10 mL διαλύματος οξικού οξέος 1 Μ στον ένα και νερό στον άλλο. Προστίθενται τώρα
στον καθένα από δύο σταγόνες δείκτου. Σημειώνονται οι διαφορές στα χρώματα. Στο ίδιο πείραμα φέρεται με γυάλινη ράβδο,
μία σταγόνα από το κάθε υγρό σε κομμάτι ρΗμετρικού χαρτιού
και προσδιορίζεται η τιμή του ρΗ.
Σε δύο ποτήρια των 100 mL φέρονται από 20 mL διάλυμα
CH3COOH 1 Μ και νερό. Εμβαπτίζονται τώρα σε αυτά από ένα
τεμάχιο μολύβδου και σημειώνονται οι μεταβολές, όπως π.χ. παρουσία φυσαλίδων. Από το διάλυμα που προκύπτει ένα μέρος
μεταφέρεται σε δοκιμαστικό σωλήνα και σε αυτόν προστίθενται
σταγόνες από το διάλυμα του ΚΙ. Σημειώνεται η δημιουργία ή
όχι ιζήματος.
Σε δύο δοκιμαστικούς φέρονται από 10 mL από το διάλυμα του
οξικού οξέος και νερού. Σε καθένα τώρα προστίθεται μικρή ποσότητα NaHCOs. Να σημειώσετε την παραγωγή ή όχι αερίου με
μορφή «αφρισμού».
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ΟΞΙΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ (ΚΑΡΒΟΞ ΥΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ)

Προκαταρκτικές ερωτήσεις
Ημερομηνία:
Ονοματεπώνυμο:
Αριθμός θέσης:
1. Το καθαρό οξικό οξύ είναι υγρό με πυκνότητα 1,049 g mL"1.
Αν από αυτό ληφθούν 5,72 mL και διαλυθούν σε νερό και το
διάλυμα αραιωθεί σε τελικό όγκο 100 mL, ποια θα είναι η
μοριακή σε όγκο συγκέντρωση, Molarity, του διαλύματος;

2. Για τα παρακάτω οξέα δώστε την ονομασία τους κατά
IUPAC και την κοινή (αν υπάρχει):
HCOOH, CH 3 CH 2 COOH, CH 3 CH 2 CH 2 COOH, C 6 H 5 COOH
C 6 H 4 (OH)COOH.

3. Συμπληρώστε τις αντιδράσεις:
HCOOH + Z r w
CH3CH2COOH + NaHCOj ->
CH3COOH + Ca(OH)2 ->
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ΟΞΙΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ (ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ)

Πειραματικά αποτελέσματα και ερωτήσεις
Ημερομηνία
ΟνοματεπώνυμοΑριθμός θέσης ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 Παρατηρήσεις επί των αντιδράσεων

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

ηλιανθίνη με
α. νερό
p.CH3COOH

πεχαμετρικο χαρτί
με
α. νερό
p.CH3COOH
Pb με
α. νερό
p.CH3COOH
NaHC03
α. νερό

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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Ερωτήσεις
1. Ποια από τις αντιδράσεις που χρησιμοποιήσατε για τον όξινο
χαρακτήρα των οξέων, θα χρησιμοποιούσατε για να ταυτοποιήσετε ένα οξύ από τον ισομερή του αιθέρα;

2. Αναφέρατε κάποια φρούτα που έχουν όξινη γεύση. Ερευνήστε σε ποια οξέα οφείλεται αυτό κάθε φορά

3. To CH3COOH είναι κύριο συστατικό του ξιδιού. Σε τι περιεκτικότητα; Που χρησιμοποιείται το ξίδι;

4. Ο δείκτης κοανούν της βρωμοθυμόλης παίρνει κόκκινο
χρώμα σε ρΗ πάνω από 4,6 και κίτρινο σε ρΗ κάτω από 3.
Δοκιμάστε με το διάλυμα του CH3COOH 0,1 Μ που έχετε
και βρείτε προσεγγιστικά την τιμή του ρΗ του.

