
 

 

 

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

ЕКСПЕРИМЕНТ: ПРИГОТВЯНЕ НА ДЕЗИФЕКТАНТ ЗА РЪЦЕ И ДЕЗИФЕКТАНТ ЗА ПОВЪРХНОСТИ 

Цел на експеримента: Да се изследват свойствата на едновалентните и многовалентните алкохоли. Да се 
докаже употребата им в козметичните продукти. Да се провери, разтворимостта на 
етанола и употребата му при приготвяне на дезинфектант за повърхности. 

Най-доброто средство за дезинфекция на повърхности и ръце при риск от заразяване с коронавирус са алкохолните дезинфектанти, тъй като 
обвивката му е липидна и се разрушава лесно от алкохоли. Не всички видове алкохоли, обаче са подходящи за използване като дезинфектанти. 
Така например широко разпространения на пазара спирт за горене е неподходящ, тъй като може да съдържа метилов алкохол, който при 
проникване в кожата има токсично действие. Най-подходящи средства за дезинфекция е етиловият алкохол, който се включва в 
професионалните дезинфектанти за ръце.  
Грешка се допуска, когато се използва спирт 96%, тъй като се смята, че по-високата концентрация води до по-висока ефективност. Тази 
зависимост е вярна за всички останали дезинфектанти, но не и за етанола. Спиртът 96% e пo-cлaб дeзинфeĸтaнт oт 70%, зaщoтo пpeдизвиĸa 
мнoгo бъpзa дeнaтypaция, ĸoaгyлaция нa пpoтeинитe пo пoвъpxнocттa нa pъĸaтa и миĸpoбнитe ĸлeтĸи, ĸoeтo възпpeпятcтвa пpoниĸвaнeтo и 
дeйcтвиeтo мy в дълбoчинa. 
Избраният експеримент е подходящ за изпълнение от ученици в 9-ти клас изучаващи темата „Алкохоли“, като съдейства за повишаване на 
практическата грамотност на учениците и усвояване на ключови компетентности в изграждането на отговорно отношение към здравето. 

Материали и реактиви: преварена или дестилирана вода и (етилов спирт от аптеката), кислородна вода, 
глицерол и ароматно масло (по желание). 

Пособия: спринцовка 10 cm
3
, спринцовка 5 cm

3
, ръкавици, 2 броя херметичекси контейнери или шишенца с 

капачка от 200 ml. 

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: 
Приготвяне на дезинфектант за повърхности. 
За приготвянето на дезинфектант за повърхности е необходимо да направите  спиртен разтвор 70%. За 
приготвянето на 100 ml 70% спиртен разтвор трябва да смесите 73 ml етанол (96%) и 27 ml  дестилирана или 
преварена вода. Полученият разтвор трябва да се съхранява в затворено шише или избран от вас съд. 
Приготвяне на дезинфектант за ръце. 
За приготвянето на125 ml дезифектант за ръце е необходимо първо да получите необходимия 70% спиртен 
разтвор.  
Към 100 ml етилов алкохол 96% добавете със спринцовката 15 ml вода. Към получения разтвор отново със 
спринцовка добавете 7 ml кислородна вода (3% водороден пероксид) и 3 ml глицерол. Затворете шишето с 
капачката и го разклатете. По ваше желание може да добавите и няколко капки ароматно масло. 
Добавянето на многовалентния алкохол - глицерол е с цел да се намали изсушаващото действие на етанола 
върху кожата, който може да предизвика възникване на кожни ранички и алергия. 
Кислородната вода притежава бактерицидно действие и унищожава всякакви бактериални спори, които е 
възможно да попаднат по случайност вътре в дезинфектанта. Така кислородната вода поддържа разтвора 
стерилен. 
Не използвайте дезинфектанта за повърхности, тъй като етанолът като едновалентен алкохол много бързо 
ще се изпари, а глицеролът ще остане и повърхността ще се превърне в благоприятна хранителна среда за 

бактерии. 

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

Вероятно знаете, че алкохолите с ниска молекулна маса имат много добра разтворимост във вода, тъй като 
функционалната ОН група образува водородни връзки с водните молекули, а хидрофобността на малките алкилови 
групи влияе относително слабо. С нарастване на броя на въглеводородните атоми постепенно надделява влиянието на 
неполярния алкилов остатък и така разтворимостта се понижава. Алкохолите с един до три въглеродни атома се 
смесват с вода във всяко отношение и служат като добри разтворители на много органични и неорганични съединения. 
Това е и една от причините алкохолите с ниска молекулна маса да бъдат част от състава на продуктите които се 
използват в бита и практиката.  
За да проверите неограничената разтворимост на етанола във вода, може да направите този експеримент. 


