
 

 

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СВОЙСТВАТА НА АЛКОХОЛИ (ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ И ГЛИЦЕРОЛ) И ДОКАЗВАНЕТО ИМ В 
ХРАНИ И ПРЕПАРАТИ. 

ЕКСПЕРИМЕНТ: УСТНОВЯВАНЕ ПРИСЪСТВИЕТО НА ГЛИЦЕРОЛ В КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ 

Цел на експеримента: Изследване свойствата на моновалентни алкохоли и доказването им в 
различни продукти. Да се покажат специфични свойства на многовалентните 
алкохоли. 

Глицеролът е безцветна трудноподвижна течност, по-тежка от водата. Има сладък вкус, който е дал и тривиалното му наименование (от 
гр. гликерос- сладникав ). Сладникавият вкус се дължи на натрупването на хидроксилни групи в молекулата на съединението. За 
организма той е безвреден и именно за това се използва като хранителна добавка (Е422) в хранително-вкусовата промишленост, 
(прибавя се към бонбоните с пълнеж, кроасаните и други). Използва се и в полиграфията, текстилната и козметичната промишленост и 
медицината. 
Парите на глицерола горят с безцветен пламък, поради наличието на повече кислород в молекулата му. Отделя се въглероден диоксид и 
вода. Горенето на глицерола може да наблюдавате като в порцеланова паничка запалите около 5 мл глицерол. 
Избраният експеримент е подходящ за изпълнение от ученици в 9-ти клас изучаващи темата „Многовалентни алкохоли“, като съдейства 
за повишаване на практическата грамотност на учениците, повишаване на вниманието при работата с реактиви и усвояване на ключови 
компетентности в изграждането на отговорно отношение към здравето. 

Материали и реактиви: вода, меден сулфат (син камък), натриева основа, глицерол, лимон, домат, 
глицеринов крем, глицеринов сапун, паста за зъби, тоалетно мляко. 

Пособия: спринцовка, малка лъжичка, капкомер (гутатор), стъклена чаша за приготвяне на разтвор от 
меден дихидроксид, малка стъклена чаша за разтвор от натриева основа, контейнер за 
съхранение на лосион или малко бурканче. 

Правила за безопасност при работа:  

Алкохолите са силно запалими вещества, за това работете внимателно.  

• Използвайте малки количества от веществата 

• Не допускайте да попаднат реактиви върху кожата и дрехите! 

Начин на изпълнение: 
За да установите съдържанието на многовалентния алкохол - глицерол в козметичните продукти 
(глицеринов крем, глицеринов сапун, паста за зъби, тоалетно мляко), е необходимо да си приготвите 
разтвор от меден дихидроксид.  
Разтворете в чаша с вода една лъжичка от синия камък, така че да се получи наситен разтвор на меден 
сулфат. Към получения разтвор добавете няколко капки от разтвора на натриева основа. 
В стъклената чиния отсипете малко количество от изследваните продукти и добавете една-две капки 
от прясно получения меден дихидроксид.  
Ако продуктът съдържа глицерол, то поставената светлосиня капка от меден дихидроксид трябва да 
се разтвори и да се образува мастиленосин прозрачен разтвор. 
За да видите по-добре тази промяна, може да си приготвите свой глицеринов продукт, който след това 
да изследвате. 
Ето как можете да си направите почистващ и освежаващ лосион за ръце: 
В стъклена чаша смесете 50 ml сок от домат, сок от половин лимон и 10 ml глицерол. Разбъркайте с 
лъжичка получения разтвор и съхранете лосиона в плътно затворен съд в хладилника. Разклащайте 
преди употреба. Този лосион има срок на годност 2-3 дни. 
За да проверите дали количеството на глицерола в него е достатъчно, може да направите следното: 
В малко стъклено съдче отделете 5 ml от вашия продукт и добавете към него няколко капки от 
получения преди това пресен разтвор на меден дихидроксид. Ако утайката от меден дихидроксид се 
разтвори и се получи мастиленосин прозрачен разтвор, то вашия продукт съдържа достатъчно 
количество глицерол. 
 
Може да оформите и свой лабораторен протокол, като попълните работният лист към експеримента и 
опишете вашите наблюдения и получени  резултати. 

За разлика от етанола, който е едновалентен алкохол, глицеролът и всички останали многоваленти алкохоли 
взаимодействат с прясно утаен меден дихидроксид Cu(OH)2. Това е качествена реакция за откриване и доказване 
на многовалентни алкохоли. 
Използването на глицеролови продукти са неизменна част от нашето ежедневие. Дали наистина това е така може 

да проверите като извършите предложения експеримент. 


