
 

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СВОЙСТВАТА НА АЛКОХОЛИ (ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ И 

ГЛИЦЕРОЛ) И ДОКАЗВАНЕТО ИМ В ХРАНИ И ПРЕПАРАТИ. 

ЕКСПЕРИМЕНТ: КАК С ПОМОЩТА НА КАРТОФ ДА ОТКРИЕМ ОПАСЕН АЛКОХОЛ 

В ПРЕПАРАТИ ИЗПОЛЗВАНИ В ПРАКТИКАТА 

Цел на експеримента: Да се определят експериментално свойствата на 
едновалентни алкохоли като се провери за наличието 
им в някои от продуктите, които използваме в 
домакинството и практиката. 

Избраният експеримент е подходящ за изпълнение от ученици в 9-ти клас изучаващи темата Алкохоли с цел повишаване на 
практическата грамотност на учениците и усвояване на ключови компетентности за изграждане на отговорно отношение към 
здравето. 

Материали и реактиви:  картоф и алкохол (етилов спирт от аптеката, 
препарат за стъкла, течен дезинфектант на 
спиртна основа или алкохолен продукт от 
домакинството по ваш избор). 

Пособия: спринцовка от 5 сm3 и поне 2 стъклени чашки – точния брой се 
определя от броя на алкохолните продукти, които ще изследвате. 

Правила за безопасност при работа:  

Алкохолите са силно запалими вещества, за това работете внимателно.  

       Използвайте малки количества от веществата. 

Начин на изпълнение: 

Сложете в двете чашки резен картоф с големината на малко кубче. В 
първата чашка налейте една спринцовка етилов спирт, а във втората 
същото количество разтвор, но от изследвания препарат. Заредените 
проби оставете да престоят около няколко часа. Реакцията се случва 
благодарение на наличието на нишесте в картофите. В етиловия 
алкохол, той няма да промени цвета си, но в продукт с метилов ще 
стане розов. Ако картофът престои дълго време той става кафяв. 

Може да оформите и свой лабораторен протокол, като попълните работният лист към 
експеримента и опишете вашите наблюдения и получени  резултати. 

Етанолът и метанолът са биохимични антагонисти. И двата алкохола се окисляват по един и 
същ механизъм, затова етанолът възпрепятства биотрансформацията на метанол и се 
използва като противоотрова при натравяне с него. Предлагаме ви друга възможност за 
доказването  им в различни продукти от практиката и домакинството. Това е един лесен и 
безопасен опит за разпознаване на етилов от метилов алкохол. Уверете се в това сами, като 
извършите експеримента. 


