
Διακρίσεις – ταυτοποιήσεις οργανικών ενώσεων. 

Διάκριση μιας οργανικής ένωσης σημαίνει ότι δίνεται μια οργανική ένωση  η 

οποία μπορεί να είναι η ένωση Α ή η ένωση Β και ζητείται να βρεθεί μια 

δοκιμασία (αντίδραση) η οποία να μας επιτρέπει να διακρίνουμε ποια από τις 

δύο είναι η ένωση που διερευνάμε. 

Η αντίδραση η οποία θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να πραγματοποιείται σχετικά 

εύκολα και να έχει κάποιο παρατηρήσιμο αποτέλεσμα όπως είναι: 

 Η έκλυση αερίου. 

 Η αλλαγή χρώματος ενός διαλύματος. 

 Η παραγωγή ιζήματος. 

Ταυτοποίηση είναι η διαδικασία για τον καθορισμό μιας ένωσης, όταν δίνεται ο 

μοριακός τύπος και ορισμένες χαρακτηριστικές ιδιότητες της ένωσης.  

Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός ΓΕΛ Καρέα, 2016 



Διακρίσεις – ταυτοποιήσεις υδρογονανθράκων. 

 1) Το διάλυμα του Br2 σε CCl4 έχει καστανοκόκκινο χρώμα και 

αποχρωματίζεται αν επιδράσει σε αυτό περίσσεια ακόρεστης ένωσης. Με αυτό 

τον τρόπο διακρίνουμε τους κορεσμένους από τους ακόρεστους 

υδρογονάνθρακες ή γενικότερα τις κορεσμένες από τις ακόρεστες ενώσεις 

Παραδείγματα: 

CH3CH=CH2   +   Br2                      CH3CHCH2  

                      καστανοκόκκινο                |     | 

                           χρώμα                        Br   Br 

                                                            άχρωμο 

  4CCl

CH3CH2CH3   +   Br2                       όχι αντίδραση   4CCl



Διακρίσεις – ταυτοποιήσεις υδρογονανθράκων. 

2) Τα αλκίνια της μορφής RC≡CH και το αιθίνιο (CH≡CH) διακρίνονται από τους 

υπόλοιπους υδρογονάνθρακες με βάση τις αντιδράσεις: 

Α) Αντιδρούν με αμμωνιακό διάλυμα CuCl και δίνουν κεραμέρυθρο ίζημα. 

RC≡CH    +    CuCl    +    NH3    →       RC≡CCu ↓     +     NH4Cl   

                                                       κεραμέρυθρο ίζημα 

ΗC≡CH    +    2 CuCl    +    2 NH3    →       CuC≡CCu ↓     +     2 NH4Cl   

                                                             κεραμέρυθρο ίζημα 

Β) Τα αλκίνια με όξινο υδρογόνο αντιδρούν με Na ή Κ και ελευθερώνουν αέριο Η2. 

RC≡CH   +   Na   →   RC≡CNa   +   ½ H2↑  

HC≡CH   +   2 Na   →   NaC≡CNa   +     H2↑  



Παράδειγμα 7.19 σχολικό βιβλίο σελίδα 311: Δίνεται αέριο δείγμα με την ένδειξη 

ότι είναι ή αιθάνιο ή αιθυλένιο ή ακετυλένιο. Πώς θα διαπιστώσετε ποιο από τα τρία 

είναι το αέριο που δόθηκε  

Απάντηση: Διοχετεύουμε μία μικρή ποσότητα του αερίου σε αμμωνιακό 

διάλυμα CuCl. Αν σχηματιστεί κεραμέρυθρο ίζημα, τότε το αέριο είναι το 

ακετυλένιο. 

HC≡CH + 2 CuCl + 2 ΝΗ3  →  CuC≡CCu↓  + 2 NΗ4Cl 

 Αν δε σχηματιστεί ίζημα, διοχετεύουμε μια άλλη μικρή ποσότητα του αερίου σε 

διάλυμα Βr2 σε CCl4. Αν παρατηρήσουμε αποχρωματισμό του διαλύματος, τότε 

το αέριο είναι το CH2= CH2, αν όχι είναι το αιθάνιο. 

CH2=CH2   +   Br2                    CH2BrCH2Br    4CCl



Διακρίσεις – ταυτοποιήσεις αλκοολών - αιθέρων. 

1) Η διάκριση των αλκοολών από τους αιθέρες στηρίζεται στην ιδιότητα των 

αλκοολών να αντιδρούν με Na ή Κ και να ελευθερώνουν αέριο Η2. Οι αιθέρες 

δεν δίνουν αυτή την αντίδραση. 

CνΗ2ν+1ΟΗ   +   Na    →   CνΗ2ν+1ΟNa   +   ½ H2↑  

2) Οι πρωτοταγείς και οι δευτεροταγείς αλκοόλες οξειδώνονται εύκολα ενώ οι 

τριτοταγείς αλκοόλες δεν οξειδώνονται παρά μόνο σε έντονες οξειδωτικές 

συνθήκες και με διάσπαση της ανθρακικής αλυσίδας. Τα οξειδωτικά μέσα που 

χρησιμοποιούνται για τη διάκριση των αλκοολών είναι: 

Α) Το όξινο διάλυμα KMnO4 (έχει ιώδες χρώμα και με οξείδωση αποχρωματίζεται). 

Β) Το όξινο διάλυμα K2Cr2O7 (έχει πορτοκαλί χρώμα και με οξείδωση αποκτά 

πράσινο χρώμα). 

RCH2OH   +   2 [O]   →    RCOOH   +   H2O   (πλήρη οξείδωση) 

R1-CH-R2   +   [O]    →   R1-C-R2   +   H2O  

      |                                      || 

     OH                                   O 



Διακρίσεις – ταυτοποιήσεις αλκοολών - αιθέρων. 

3) Οι αλκοόλες με γενικό τύπο CνΗ2ν+1CHOHCH3, (ν ≥ 0) διακρίνονται από τις 

υπόλοιπες αλκοόλες επειδή δίνουν την αλογονοφορμική αντίδραση. Αν η 

επίδραση διαλύματος Ι2 + NaOH σε μία αλκοόλη προκαλεί σχηματισμό κίτρινου 

ιζήματος (ιωδοφόρμιο), τότε η αλκοόλη είναι της μορφής CνΗ2ν+1CHOHCH3. 

CνΗ2ν+1 – CHΟΗ – CH3 + 4Ι2 + 6NaOH → CHΙ3↓+ CνΗ2ν+1COONa  + 5NaΙ + 5H2O 

Την αλογονοφορμική αντίδραση τη δίνει μόνο μία πρωτοταγής αλκοόλη, η 

αιθανόλη και καμία τριτοταγής. 

4) Η μεθανόλη (CH3OH) με πλήρη οξείδωση μετατρέπεται σε αέριο CO2. Το αέριο 

CO2 αν διαβιβαστεί σε διαυγές διάλυμα Ca(OH)2 προκαλεί θόλωμα ή σχηματισμό 

ιζήματος. 

CH3OH   +   3 [O]   →   CO2↑   +   2 H2O  (πλήρη οξείδωση CH3OH) 

CO2   +   Ca(OH)2   →   CaCO3↓   +   H2O  



Διακρίσεις – ταυτοποιήσεις αλδεϋδών - κετονών. 

1) Η διάκριση μεταξύ αλδεϋδών και κετονών στηρίζεται στην ιδιότητα των 

αλδεϋδών να οξειδώνονται ακόμα και με ήπια οξειδωτικά μέσα, ενώ οι κετόνες 

δεν οξειδώνονται. Τα ήπια οξειδωτικά μέσα που χρησιμοποιούνται είναι: 

Α) Αντιδραστήριο Fehling (CuSO4 + NaOH). Σχηματίζεται κεραμέρυθρο ίζημα 

Cu2O. 

RCH=O  +  2 CuSO4  +  5 NaOH  →  RCOONa  +  Cu2O↓  +  2Na2SO4  +  3H2O  

B) Αντιδραστήριο Tollens ( AgNO3 + NH3 ). Σχηματίζεται κάτοπτρο Ag. 

RCH=O + 2AgNO3  +  3NH3  +  H2O  →  RCOONH4  +  2Ag↓  +  2NH4NO3    



Διακρίσεις – ταυτοποιήσεις αλδεϋδών - κετονών. 

2) Η μεθανάλη (ΗCH=Ο) με πλήρη οξείδωση μετατρέπεται σε αέριο CO2. Το αέριο 

CO2 αν διαβιβαστεί σε διαυγές διάλυμα Ca(OH)2 προκαλεί θόλωμα ή σχηματισμό 

ιζήματος. 

ΗCH=Ο   +    2 [O]   →   CO2↑   +    H2O  (πλήρη οξείδωση ΗCΗ=Ο) 

CO2   +   Ca(OH)2   →   CaCO3↓   +   H2O  

3) Οι κετόνες με γενικό τύπο CνΗ2ν+1COCH3, (ν ≥ 0) διακρίνονται από τις υπόλοιπες 

κετόνες επειδή δίνουν την αλογονοφορμική αντίδραση. Αν η επίδραση διαλύματος 

Ι2 + NaOH σε  μία κετόνη προκαλεί σχηματισμό κίτρινου ιζήματος (ιωδοφόρμιο), τότε 

η κετόνη είναι της μορφής CνΗ2ν+1COCH3. 

CνΗ2ν+1 – CΟ – CH3 + 3Ι2 + 4NaOH → CHΙ3 + CνΗ2ν+1COONa  + 3NaΙ + 3H2O 

Την αλογονοφορμική αντίδραση τη δίνει μόνο μία αλδεΰδη, η ακεταλδεΰδη. 



Διακρίσεις – ταυτοποιήσεις καρβοξυλικών οξέων - εστέρων. 

Τα κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα και οι εστέρες αυτών των οξέων με 

κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες είναι ενώσεις ισομερείς. Ο κοινός γενικός 

μοριακός τύπος τους είναι ο CνH2νO2. 

1) Η διάκριση των καρβοξυλικών οξέων από τους εστέρες στηρίζεται στον όξινο 

χαρακτήρα των καρβοξυλικών οξέων ο οποίος εκδηλώνεται με τους εξής τρόπους: 

Α) Τα καρβοξυλικά οξέα αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. 

Β) Τα καρβοξυλικά οξέα διασπούν τα ανθρακικά άλατα εκλύοντας αέριο CO2. 

2 RCOOH   +   Na2CO3   →   2 RCOONa   +   CO2↑   +   H2O  

Γ) Τα καρβοξυλικά οξέα αντιδρούν με μέταλλα δραστικότερα του Η και 

ελευθερώνουν αέριο Η2. 

 RCOOH   +   Na   →    RCOONa    +   ½ H2 ↑  



Διακρίσεις – ταυτοποιήσεις καρβοξυλικών οξέων - εστέρων. 

 2) Το μυρμηκικό (HCOOH) και το οξαλικό οξύ (HOOC-COOH) διακρίνονται από 

τα υπόλοιπα καρβοξυλικά οξέα, επειδή μόνον αυτά οξειδώνονται. Τα συγκεκριμένα 

οξέα μπορούν να προκαλέσουν μεταβολή στο χρώμα όξινου διαλύματος 

υπερμαγγανικού ή διχρωμικού καλίου. 

5 HCOOH  +  2KMnO4  +  3H2SO4  →  5CO2↑  +  2MnSO4  +  K2SO4  +  8H2O  

    COOH  

 5  |           +  2KMnO4  +  3H2SO4  →  10CO2↑  +  2MnSO4  +  K2SO4  +  8 H2O 

    COOH   



Διακρίσεις – ταυτοποιήσεις καρβοξυλικών οξέων - εστέρων. 

3 A) Η ταυτοποίηση ενός εστέρα (R1COOR2) μπορεί να γίνει με υδρόλυση 

αυτού, οπότε ταυτοποιούνται τα προϊόντα της υδρόλυσης ( οξύ και αλκοόλη ) 

που θα παραχθούν. 

R1COOR2   +   H2O                   R1COOH   +   R2OH   
1H

3 B) Η ταυτοποίηση ενός εστέρα (R1COOR2) μπορεί να γίνει και με 

σαπωνοποίηση του εστέρα με θερμό διάλυμα NaOH ή ΚΟΗ. 

R1COOR2   +   NaOH     →      R1COONa   +   R2OH   

Με ταυτοποίηση των προϊόντων της αντίδρασης (R1COONa και R2OH) 

προσδιορίζουμε το συντακτικό τύπο του εστέρα. 



Διάκριση αλκοολών, φαινολών και καρβοξυλικών οξέων. 

Τα καρβοξυλικά οξέα διακρίνονται από τις αλκοόλες και τις φαινόλες με την 

αντίδρασή τους με τα ανθρακικά άλατα. Στην αντίδραση παράγεται αέριο CO2. 

2 RCOOH   +   Na2CO3   →   2 RCOONa   +   CO2↑   +   H2O  

Οι φαινόλες είναι ισχυρότερα οξέα από το νερό και τα υδατικά τους διαλύματα είναι 

όξινα. Οι φαινόλες διακρίνονται από τις αλκοόλες με την αντίδρασή τους με ισχυρές 

βάσεις (π.χ. NaOH, KOH) παρουσία κατάλληλου δείκτη. 

C6H5OH   +   NaOH   →   C6H5ONa   +   H2O  

Αν προσθέσουμε στη φαινόλη διάλυμα NaOH το οποίο περιέχει κατάλληλο δείκτη 

θα παρατηρήσουμε μεταβολή στο χρώμα του δείκτη. Οι αλκοόλες δεν αντιδρούν με 

ισχυρές βάσεις. 



Ασκήσεις στις διακρίσεις - ταυτοποιήσεις. 

1.Ερωτήσεις σωστού / λάθους, επιλογής της σωστής απάντησης. 

2.  Διάκριση οργανικών ενώσεων. 

3.  Ταυτοποίηση οργανικών ενώσεων. 


