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Παπαδημητρόπουλος Νικόλαος-Χημικός Μ.Sc.                                    Γαβρίλης Ηλίας-Χημικός M.Sc. 
ΑΛΟΓΟΝΟΦΟΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 
–ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ– 

Παρακάτω δίνονται οδηγίες για την εκτέλεση της αλογονοφορμικής αντίδρασης με πέντε 
εναλλακτικούς τρόπους: 
α. με αντίδραση της οργανικής ένωσης με Ι2 και NaOH. 
β. με αντίδραση της οργανικής ένωσης με KI και χλωρίνη. 
γ. με αντίδραση της αιθανόλης του βάμματος ιωδίου με NaOH. 
δ. με αντίδραση της αιθανόλης του βάμματος ιωδίου με χλωρίνη. 
ε. με αντίδραση της ακετόνης με χλωρίνη, προς σχηματισμό χλωροφορμίου. 

Επίσης δίνονται πληροφορίες επάνω στο θεωρητικό μέρος της αλογονοφορμικής αντίδρασης οι 
οποίες μπορούν να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό στη πληρέστερη μελέτη του μηχανισμού της και 
παρουσιάζονται σε animation (http://ekfe-nikaias.att.sch.gr/animation/iodoform/iodoform.html) τα 
στάδια της αντίδρασης. 

Απαιτούμενα όργανα – αντιδραστήρια για την αντίδραση με I2 και NaOH
1. Δύο δοκιμαστικοί σωλήνες. 
2. Προπανόλη-1  
3. Προπανόλη-2 

4. Στερεό Ι2 
5. Διάλυμα NaOH 1Μ 

Απαιτούμενα όργανα – αντιδραστήρια για την αντίδραση με ΚΙ και χλωρίνη 
1. Δύο δοκιμαστικοί σωλήνες. 
2. Προπανόλη-1  
3. Προπανόλη-2 

4. Διάλυμα ΚΙ 0,1Μ 
5. Χλωρίνη του εμπορίου απλή (NaClO) 

Απαιτούμενα όργανα – αντιδραστήρια για την αντίδραση με βάμμα ιωδίου και ΝaOH 
1. Ένας δοκιμαστικός σωλήνας. 
2. Βάμμα ιωδίου από φαρμακείο 

3. Διάλυμα NaOH 1Μ 

Απαιτούμενα όργανα – αντιδραστήρια για την αντίδραση με βάμμα ιωδίου και χλωρίνη 
1. Ένας δοκιμαστικός σωλήνας ή ποτήρι 

ζέσεως των 100mL. 
2. Χωνί διήθησης και διηθητικό χαρτί. 

3. Βάμμα ιωδίου από φαρμακείο 
4. Χλωρίνη του εμπορίου απλή (NaClO) 

Απαιτούμενα όργανα – αντιδραστήρια για την Παρασκευή χλωροφορμίου 
1. Κωνική φιάλη των 250mL. 
2. Ογκομετρικός κύλινδρος των 10mL. 

3. Χλωρίνη του εμπορίου απλή (NaClO). 
4. Καθαρή ακετόνη φαρμακείου.

Θεωρητικό μέρος 
Α. Οργανικές ενώσεις που δίνουν την αλογονοφορμική αντίδραση 

Οι οργανικές ενώσεις που δίνουν την αλογονοφορμική αντίδραση είναι: 
• Οι μεθυλοκαρβινόλες, δηλαδή οι αλκοόλες με γενικό τύπο: 

R CH

OH

CH3

 

με R=CvH2ν+1 και ν=0,1,2,…. 

• Οι μεθυλοκαρβονυλικές ενώσεις, δηλαδή οι καρβονυλικές ενώσεις με γενικό τύπο: 
R C

O

CH3

 

με R=CvH2ν+1 και ν=0,1,2,…. 

Β. Αντίδραση οργανικής ένωσης με Ι2 και NaOH 
i) Οι αλκοόλες αντιδρούν σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 

R CH

OH

CH3

 

+ 4I2 +6NaOH → CHI3↓+ RCOONa +5NaI+5H2O (1)

ii) Οι καρβονυλικές ενώσεις αντιδρούν σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 
R C

O

CH3

 

+ 3Ι2 + 4NaΟΗ →  CHI3↓+ RCOONa + 3NaI + 3H2O (2)
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Βάση του σχολικού βιβλίου τα επιμέρους στάδια των παραπάνω αντιδράσεων είναι: 
α. Η οξείδωση της αλκοόλης προς καρβονυλική ένωση: 

R CH

OH

CH3

 

+ I2 → R C

O

CH3 + 2HI (3)

β. Η αντίδραση της καρβονυλικής ένωσης με το Ι2 σε βασικό περιβάλλον: 
 
R C

O

CH3

 

 
+ 3I2 → R C

O

C
I

I
I

 
+ 3HI 

 
(4)

γ. Η διάσπαση της οργανικής ένωσης RCOCI3 από τη βάση: 

R C

O

C
I

I
I

 

 
+ NaOH → 

 
RCOONa + CHI3↓ 
 

 
(5) 

 
 

Φυσικά για να συμπληρωθούν τα στάδια και να προκύπτουν ως άθροισμα οι αντιδράσεις (1) και 
(2) απαιτείται και η αναγραφή της αντίδρασης: 

5ΗΙ + 5ΝaOH → 5NaI + 5H2O (6)
Η ανάγκη της συμπλήρωσης του μηχανισμού με την αντίδραση (6) οφείλεται στο ότι τα στάδια 

(3,4) παρουσιάζονται στο βιβλίο απλουστευμένα ενώ σύμφωνα με την βιβλιογραφία απαρτίζονται από 
το μηχανισμό: 

α. για το στάδιο (3) έχουμε: 
R CH

OH

CH3

 

+ I2 +2ΟΗ–→ R C

O

CH3 +2Ι–+2Η2Ο (7)

β. για το στάδιο (4) έχουμε: 
R C

O

CH3

 

2H O
+OH−
−⎯⎯⎯→  R C

O
CH2-

 

2+I⎯⎯→ R C

O

CH2I

 

+ Ι–  (8)

R C

O

CH2I

 

2H O
+OH−
−⎯⎯⎯→  R C

O
CH I

-
2+I⎯⎯→ R C

O

CH
I
I
 

 
+ Ι–  

(9)

R C

O

CH
I
I

 
2H O

+OH−
−⎯⎯⎯→  R C

O
C

I

I

-
 

 
2+I⎯⎯→ R C

O

C
I

I
I

 

 
+ Ι–  (10)

ενώ ο μηχανισμός του σταδίου (5) είναι(4,5): 

R C

O

C
I

I
I

 

 
-+OH⎯⎯⎯→  R C

O-
C

I

I
I

OH

 

 
→ RCOOH + CI3

– 
 
→ RCOO– + CHI3 
 

 
(11) 

 

Προσθέτοντας τα στάδια (7-11) προκύπτει η αντίδραση: 
R CH

OH

CH3

 

+ 4I2 +6OH- → CHI3↓+ RCOO– +5I–+5H2O (12)

Οπότε προσθέτοντας και τα αντισταθμιστικά ιόντα Na+, προκύπτει η αντίδραση (1). 
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Γ. Αντίδραση οργανικής ένωσης με KI και χλωρίνη. 
Η χλωρίνη είναι διάλυμα NaClO το οποίο όταν προστεθεί σε υδατικό διάλυμα αλκοόλης και ΚΙ 

δίνει αρχικά την οξείδωση του ΚΙ: 
3NaClO + 6I– + 3H2O → 3NaCl + 3I2 + 6OH– (13) 

και ακολουθεί ο σχηματισμός ιωδοφορμίου από την αντίδραση της οργανικής ένωσης με το Ι2 στο 
βασικό περιβάλλον του διαλύματος της χλωρίνης (αντίδραση 2). 
 

Δ. Αντίδραση οργανικής ένωσης με Ι2 και χλωρίνη. 
Η χλωρίνη είναι υδατικό διάλυμα NaClO το οποίο όταν προστεθεί σε αλκοολικό διάλυμα Ι2 

παρέχει τα απαραίτητα ιόντα ΟΗ– με βάση την ισορροπία: 
ClO– + H2O ⇌ HClO + OH– (14) 

Ε. Παρασκευή χλωροφορμίου 
Η χλωρίνη είναι υδατικό διάλυμα NaClO το οποίο όταν προστεθεί σε οργανική ένωση που δίνει 

την αλογονοφορμική αντίδραση, παρέχει ιόντα ΟΗ– και το απαραίτητο οξειδωτικό χλώριο, με 
αποτέλεσμα το σχηματισμό χλωροφορμίου (CHCl3): 

R CH

OH

CH3

 

+ 4Cl2 +6NaOH → CHCl3+ RCOONa +5NaCl+5H2O (15)

ii) Οι καρβονυλικές ενώσεις αντιδρούν σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 
R C

O

CH3

 

+ 3Cl2 + 4NaΟΗ →  CHCl3+ RCOONa + 3NaCl + 3H2O (16)

Πειραματικό μέρος 
A. Αντίδραση με Ι2 και NaOH 

Σε δύο δοκιμαστικούς σωλήνες προσθέτουμε 20 σταγόνες προπανόλης-1 και προπανόλης-2 
αντίστοιχα. Κατόπιν στους δύο δοκιμαστικούς σωλήνες προσθέτουμε ελάχιστο στερεό Ι2 και κατόπιν 
υπό συνεχή ανάδευση από 20 σταγόνες διαλύματος NaOH. Παρατηρούμε το σχηματισμό κίτρινου 
ιζήματος CHI3 μόνο στο δοκιμαστικό σωλήνα που περιέχει την προπανόλη-2. 

B. Αντίδραση με ΚΙ και χλωρίνη 
Σε δύο δοκιμαστικούς σωλήνες προσθέτουμε 20 σταγόνες προπανόλης-1 και προπανόλης-2 

αντίστοιχα. Κατόπιν στους δύο δοκιμαστικούς σωλήνες προσθέτουμε από 20 σταγόνες ΚΙ και κατόπιν 
υπό συνεχή ανάδευση από 20 σταγόνες χλωρίνης. Παρατηρούμε το σχηματισμό κίτρινου ιζήματος 
CHI3 μόνο στο δοκιμαστικό σωλήνα που περιέχει την προπανόλη-2. 

Γ. Αντίδραση με βάμμα ιωδίου και NaOH 
Σε 1mL βάμματος ιωδίου προσθέτουμε περίπου 20 σταγόνες NaOH 1M και παρατηρούμε το 

σχηματισμό κίτρινου ιζήματος CHI3. 
Δ. Αντίδραση με βάμμα ιωδίου και χλωρίνη και κατόπιν διήθηση 

Μέσα σε ποτήρι των 100 mL προσθέτουμε περίπου 10mL βάμματος ιωδίου και κατόπιν 
χλωρίνη μέχρις ότου αντιδράσει όλο το ιώδιο με το οινόπνευμα του βάμματος (προσθέτουμε χλωρίνη 
μέχρις ότου το κόκκινο χρώμα μετατραπεί σε κίτρινο). Κατόπιν, προαιρετικά, διηθούμε το μίγμα και 
το ιωδοφόρμιο παραμένει επάνω στον ηθμό. 

Ε. Παρασκευή χλωροφορμίου (στον απαγωγό) 
Μέσα σε κωνική φιάλη των 250mL τοποθετούμε 100–120mL  χλωρίνης και κατόπιν με 

ογκομετρικό κύλινδρο 5-7mL ακετόνης. Η αντίδραση ξεκινά αμέσως και μπορούμε να το 
διαπιστώσουμε από την εκλυόμενη θερμότητα βάζοντας την παλάμη μας στο κάτω μέρος της φιάλης. 
Τοποθετούμε τη φιάλη σε κρύο νερό για την εύκολη απαγωγή της θερμότητας. Μετά από 10-20min 
βλέπουμε στον πυθμένα αδιάλυτα σταγονίδια χλωροφορμίου, λόγω της μεγαλύτερης πυκνότητάς του. 

Απαιτείται προσοχή κατά την απόρριψη στον απαγωγό, καθώς το χλωροφόρμιο είναι τοξικό. 
 
 



 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΔΟΦΟΡΜΙΟΥ – ΑΛΟΓΟΝΟΦΟΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ                                    Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΕΚΦΕ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ                      Παπαδημητρόπουλος Νικόλαος – Γαβρίλης Ηλίας
   4

Διάγραμμα ροής 
Το παρακάτω διάγραμμα ροής αντιστοιχεί στο φύλλο εργασίας μαθητή που ακολουθεί. 
Ενέργειες καθηγητή Ενέργειες μαθητών Συμπεράσματα 

 Προσθήκη προπανόλης-1 και 
προπανόλης-2 σε δοκ. σωλήνες 

Προσθήκη Ι2 στους δοκ. σωλήνες 
της προπανόλης-1 και 
προπανόλης-2. 

 

Προσθήκη Ι2 σε νερό.  

 
 
Το ιώδιο διαλύθηκε στις αλκοόλες 
και έδωσε κόκκινο χρώμα στο 
διάλυμα. 

  
Προσθήκη NaOH 
 

 

 Συμπλήρωση της εξίσωσης 
οξείδωσης της προπανόλης-2 

Η προπανόλη-2 οξειδώθηκε σε 
προπανόνη. 

 Παρατήρηση του σχηματισμού του 
ιωδοφορμίου. 

Στο διάλυμα πραγματοποιήθηκε και 
άλλη αντίδραση. 

 Παρακολούθηση προσομείωσης της 
αντίδρασης της προπανόνης. 

Η αντίδραση της προπανόνης 
αποτελείται από περισσότερα από 
ένα στάδια (πολύπλοκη). 

 Συμπλήρωση της αντίδρασης της 
προπανόνης προς αλογονοφόρμιο 

Και η προπανόνη μπορεί να δώσει 
την αλογονοφορμική αντίδραση. 

 Άθροιση της οξείδωσης της 
προπανόλης-2, της προπανόνης και 
της εξουδετέρωσης του ΗΙ για να 
προκύψει η χημική εξίσωση της 
αντίδρασης του βιβλίου. 

Αναγραφή στον πίνακα των 
σταδίων όπως αναφέρονται στο 
σχολικό βιβλίο. 

 

 
 
Η προπανόλη-2 ήταν η αρχική 
ένωση που έδωσε την 
αλογονοφορμική αντίδραση. 

 Γνωστοποίηση των  ενώσεων που 
δίνουν την αλογονοφορμική 
αντίδραση. 

Με την αλογονοφορμική αντίδραση 
μπορούμε να διακρίνουμε αλκοόλες 
και καρβονυλικές ενώσεις που 
καλύπτουν συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις. 

 Εκτέλεση της αλογονοφορμικής 
αντίδρασης με υλικά καθημερινής 
χρήσης και διήθηση του ιζήματος. 

Παράδοση άγνωστου διαλύματος 
Ι2 σε αλκοόλη (προπανόλη-1 ή 
αιθανόλη) 

Σχεδίαση και εκτέλεση πειράματος 
για την διάκριση της αλκοόλης. 

 
Η αλογονοφορμική αντίδραση είναι 
εύκολο να εφαρμοστεί για τη 
διάκριση διαφόρων οργανικών 
ενώσεων. 
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–ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ– 
Όνομα: ……………………………………………………………………………… Τμήμα: …………..... 
Στόχοι: 
Α. Να εκτελέσετε την αλογονοφορμική αντίδραση. 
Β. Να γράφετε τη χημική της εξίσωση και τα αντίστοιχα στάδιά της. 
Γ. Να εφαρμόσετε την αλογονοφορμική αντίδραση για τη διάκριση δύο οργανικών ενώσεων. 
 
Α. Σε δύο δοκιμαστικούς σωλήνες προσθέστε από 20 σταγόνες 
προπανόλης-1 (σωλήνας Α) και προπανόλης-2 (σωλήνας Β) 
αντίστοιχα. 
Κατόπιν ο καθηγητής σας θα περάσει και θα προσθέσει σε κάθε 
δοκιμαστικό σωλήνα ελάχιστη ποσότητα στερεού I2. 

I2

 
Συμπληρώστε τα κενά: 
1. Τι χρώμα πήραν τα δύο διαλύματα; ……………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
 
2. Που νομίζετε ότι οφείλεται το χρώμα αυτό; …………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………... 
 
3. Αν προσθέταμε Ι2 σε νερό νομίζετε ότι θα προέκυπτε το ίδιο χρώμα; Εξηγήστε. 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
Ο καθηγητής σας μπορεί να εκτελέσει την προσθήκη Ι2 στο νερό για να ελέγξετε την υπόθεσή σας. 
 
 
 
Β. Στους δύο δοκιμαστικούς σωλήνες προσθέστε από 20 σταγόνες 
NaOH 1Μ. 
 

 
Συμπληρώστε τα κενά: 
4. Το ιώδιο που προσθέσατε μπορεί να οξειδώσει τις αλκοόλες ενώ το ίδιο ανάγεται σε ΗΙ. Γράψτε την 

εξίσωση της οξείδωσης της προπανόλης-2. 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
5. Τι χρώμα πήραν τα δύο διαλύματα όταν προσθέσατε το NaOH; 

Σωλήνας Α …………………… Σωλήνας Β …..………………..... 
6. Η κίτρινη ουσία που παράχθηκε ονομάζεται ιωδοφόρμιο (CHI3). Παρατηρήστε προσεκτικά το 

περιεχόμενο του σωλήνα στον οποίο σχηματίστηκε και γράψτε αν είναι ίζημα ή είναι 
διαλυμένη.…………………………………………………………………….………………………….. 

 
7. i. Παρατηρήστε την προσομοίωση και καταγράψτε τα αντιδρώντα και τα προϊόντα. 

α. αντιδρώντα …………………………………………………………………………………………. 
β. προϊόντα ……………………………………………………………………………………………. 

ii. Η αντίδραση αυτή ονομάζεται αλογονοφορμική. Συμπληρώστε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης 
που είδατε. 

………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
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iii. Ποια είναι η χημική εξίσωση της αντίδρασης της αλκοόλης με το Ι2 και το NaOH; 
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….. 
8. Αν εκτελούσαμε παρόμοια διαδικασία για ένα μεγάλο αριθμό από αλκοόλες και καρβονυλικές 

ενώσεις καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μόνο αυτές που έχουν γενικό μοριακό τύπο: 
R CH

OH

CH3

 

με R=CvH2ν+1 και ν=0,1,2,…. και R C

O

CH3 με R=CvH2ν+1 και ν=0,1,2,….

αντίστοιχα, δίνουν την αλογονοφορμική αντίδραση. 
Σημειώστε δίπλα σε κάθε ένωση αν δίνει την αλογονοφορμική αντίδραση. 

Αλκοόλες Καρβονυλικές ενώσεις 

H C H

H

OH  

 
H C

H

O  

 

CH3 C H

H

OH  

 
 CH3 C

H

O  

 
 

CH3 CH2 C H

OH

H

 

 
 CH3 CH2 C

O

H

 

 
 

CH3 CH2 CH2CH2 C H

OH

H

 

 
CH3 CH2 CH2CH2 C

O

H

 

 

CH3 C CH2 CH3

OH

H

 

 
 

CH3 C CH2 CH3

O  

 
 

CH3 C CH3

OH

CH3

 

 
 

  
 

CH3 C CH3

OH

H

 

 CH3 C CH3

O  

 

CH3 C CH2CH2 CH3

OH

H

 

 
 

CH3 C CH2CH2 CH3

O  

 
 

CH3CH2 C CH2CH3

OH

H

 

 CH3CH2 C CH2CH3

O  
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Γ. Σε ποτήρι των 100mL προσθέστε 10mL βάμματος ιωδίου και 
κατόπιν χλωρίνη (ΝaClO) μέχρις ότου το κόκκινο χρώμα μετατραπεί 
σε καθαρό κίτρινο.  
9. Αν γνωρίζετε ότι το ιόν ClO– είναι βάση κατά Brönsted & Lowry, ποια 

είναι η κίτρινη ουσία που καταβυθίστηκε; 
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

20
40

60
80

20
40

60
80

 

Δ. Διηθήστε το περιεχόμενο του μίγματος και παρατηρήστε το ίζημα 
που απομένει στον ηθμό. 
10. Πως θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε τα mol της αιθανόλης που 

αντέδρασαν; 
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….. 
11. Κάποιος φαρμακοποιός υποψιάζεται ότι το βάμμα ιωδίου που έχει στο φαρμακείο περιέχει ιώδιο 

διαλυμένο σε προπανόλη-1 αντί για αιθανόλη που είναι το κανονικό. Πως θα μπορούσε να το 
εξακριβώσει; Προτείνετε μια πειραματική διαδικασία. 

………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….. 
12. Στο άγνωστο παρασκεύασμα που θα σας διαθέσει o καθηγητής σας εκτελέστε την παραπάνω 

διαδικασία και γράψτε τι περιέχει τελικά το δείγμα σας. 
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….. 
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–ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ– 
Όνομα: ……………………………………………………………………………… Τμήμα: …………..... 
Στόχοι: 
Α. Να εκτελέσετε την αλογονοφορμική αντίδραση. 
Β. Να γράφετε τη χημική της εξίσωση και τα αντίστοιχα στάδιά της. 
Γ. Να εφαρμόσετε την αλογονοφορμική αντίδραση για τη διάκριση δύο οργανικών ενώσεων. 
 
Α. Σε δύο δοκιμαστικούς σωλήνες προσθέστε από 20 σταγόνες 
προπανόλης-1 (σωλήνας Α) και προπανόλης-2 (σωλήνας Β) 
αντίστοιχα. 
Κατόπιν ο καθηγητής σας θα περάσει και θα προσθέσει σε κάθε 
δοκιμαστικό σωλήνα ελάχιστη ποσότητα στερεού I2. 

I2

 
Συμπληρώστε τα κενά: 
1. Τι χρώμα πήραν τα δύο διαλύματα; Απ: Και τα δύο πήραν κόκκινο χρώμα. 

 
 

2. Που νομίζετε ότι οφείλεται το χρώμα αυτό; Απ: Στη διάλυση του Ι2 στις αλκοόλες. 
 

3. Αν προσθέταμε Ι2 σε νερό νομίζετε ότι θα προέκυπτε το ίδιο χρώμα; Εξηγήστε. 
Απ: Όχι γιατί το Ι2 δεν διαλύεται στο νερό. 

Ο καθηγητής σας μπορεί να εκτελέσει την προσθήκη Ι2 στο νερό για να ελέγξετε την υπόθεσή σας. 
 
 
 
Β. Στους δύο δοκιμαστικούς σωλήνες προσθέστε από 20 σταγόνες 
NaOH 1Μ. 
 

 
Συμπληρώστε τα κενά: 
4. Το ιώδιο που προσθέσατε μπορεί να οξειδώσει τις αλκοόλες ενώ το ίδιο ανάγεται σε ΗΙ. Γράψτε την 

εξίσωση της οξείδωσης της προπανόλης-2. 
Απ: CH CH3

OH

CH3 + I2 → C CH3

O

CH3 + 2HI 

5. Τι χρώμα πήραν τα δύο διαλύματα όταν προσθέσατε το NaOH; 
Σωλήνας Α      Απ:  –             Σωλήνας Β     Απ: κίτρινο 

6. Η κίτρινη ουσία που παράχθηκε ονομάζεται ιωδοφόρμιο (CHI3). Παρατηρήστε προσεκτικά το 
περιεχόμενο του σωλήνα στον οποίο σχηματίστηκε και γράψτε αν είναι ίζημα ή είναι διαλυμένη. 

Απ: Είναι κίτρινο ίζημα 
7. i. Παρατηρήστε την προσομοίωση και καταγράψτε τα αντιδρώντα και τα προϊόντα. 

α. αντιδρώντα Απ: 
 

C CH3

O

CH3 ,        3Ι2,       4ΟΗ– 

β. προϊόντα    Απ: CHI3,               CH3COO–,           3I– ,             3H2O 
ii. Η αντίδραση αυτή ονομάζεται αλογονοφορμική. Συμπληρώστε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης 
που είδατε. 
Απ: C CH3

O

CH3

 

+ 3Ι2 + 4ΟΗ– →  CHI3↓+ CH3COO– + 3I– + 3H2O 
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iii. Ποια είναι η χημική εξίσωση της αντίδρασης της αλκοόλης με το Ι2 και το NaOH; 
Απ: CH CH3

OH

CH3

 

+ I2            → C CH3

O

CH3

 

+ 2HI 

C CH3

O

CH3

 

+ 3Ι2 + 4ΟΗ– →  CHI3↓+ CH3COO– + 3I– + 3H2O 

2ΗΙ + 2ΟΗ–  →  2I– + 2H2O 
CH CH3

OH

CH3

 

+ 4I2 +6OH– → CHI3↓+ RCOO– +5I–+5H2O 

και με τα αντισταθμιστικά ιόντα Na+: 
CH CH3

OH

CH3

 

+ 4I2 +6NaOH → CHI3↓+ RCOONa +5NaI+5H2O

8. Αν εκτελούσαμε παρόμοια διαδικασία για ένα μεγάλο αριθμό από αλκοόλες και καρβονυλικές 
ενώσεις καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μόνο αυτές που έχουν γενικό μοριακό τύπο: 

R CH

OH

CH3

 

με R=CvH2ν+1 και ν=0,1,2,…. και R C

O

CH3 με R=CvH2ν+1 και ν=0,1,2,….

αντίστοιχα, δίνουν την αλογονοφορμική αντίδραση. 
Σημειώστε δίπλα σε κάθε ένωση αν δίνει την αλογονοφορμική αντίδραση. 

Αλκοόλες Καρβονυλικές ενώσεις 

H C H

H

OH  

 

 H C

H

O  

 

CH3 C H

H

OH  

 

+ CH3 C

H

O  

 

+ 

CH3 CH2 C H

OH

H

 

 
 CH3 CH2 C

O

H

 

 
 

CH3 CH2 CH2CH2 C H

OH

H

 

 
CH3 CH2 CH2CH2 C

O

H

 

 

CH3 C CH2 CH3

OH

H

 

 

+ 

CH3 C CH2 CH3

O  

 

+ 

CH3 C CH3

OH

CH3

 

 
 

  
 

CH3 C CH3

OH

H

 

 

+ 

CH3 C CH3

O  + 
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CH3 C CH2CH2 CH3

OH

H

 
+ 

CH3 C CH2CH2 CH3

O  + 

CH3CH2 C CH2CH3

OH

H

 

 CH3CH2 C CH2CH3

O  

 

 
Γ. Σε ποτήρι των 100mL προσθέστε 10mL βάμματος ιωδίου και 
κατόπιν χλωρίνη (ΝaClO) μέχρις ότου το κόκκινο χρώμα μετατραπεί 
σε καθαρό κίτρινο.  

9. Αν γνωρίζετε ότι το ιόν ClO– είναι βάση κατά Brönsted & Lowry, 
ποια είναι η κίτρινη ουσία που καταβυθίστηκε; 

Απ: Αφού στο διάλυμα έχουμε αιθανόλη, Ι2 και ΟΗ– καταβυθίστηκε 
CHI3. 20

40

60
80

20
40

60
80

 
Δ. Διηθήστε το περιεχόμενο του μίγματος και παρατηρήστε το ίζημα 
που απομένει στον ηθμό. 

10. Πως θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε τα mol της αιθανόλης που 
αντέδρασαν; 

Απ:  Αν ο ηθμός ήταν προζυγισμένος, μετά τη διήθηση θα τον ξηραίναμε 
και θα τον ζυγίζαμε μαζί με το ίζημα. Έτσι θα μετράγαμε την μάζα του 
ιωδοφορμίου και κατόπιν θα υπολογίζαμε τα mol του. Τέλος από την 
στοιχειομετρία της αντίδρασης της αιθανόλης με το Ι2 και το ΟΗ–, 
υπολογίζουμε τα mol της αιθανόλης.  

 
11. Κάποιος φαρμακοποιός υποψιάζεται ότι το βάμμα ιωδίου που έχει στο φαρμακείο περιέχει ιώδιο 

διαλυμένο σε προπανόλη-1 αντί για αιθανόλη που είναι το κανονικό. Πως θα μπορούσε να το 
εξακριβώσει; Προτείνετε μια πειραματική διαδικασία. 

 
Απ: Σε έναν δοκιμαστικό σωλήνα θα προσθέταμε 1mL βάμματος ιωδίου. Κατόπιν θα προσθέταμε 
τουλάχιστον την ίδια ποσότητα χλωρίνης και θα περιμέναμε τον σχηματισμό κίτρινου ιζήματος 
ιωδοφορμίου. Αν σχηματίζονταν το ιωδοφόρμιο, τότε το βάμμα ιωδίου θα περιείχε αιθανόλη, 
διαφορετικά θα περιείχε προπανόλη-1. 
 

12. Στο άγνωστο παρασκεύασμα που θα σας διαθέσει o καθηγητής σας εκτελέστε την παραπάνω 
διαδικασία και γράψτε τι περιέχει τελικά το δείγμα σας. 

 
Απ: Ανάλογα με το άγνωστο δείγμα. 
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