
Klasa A6

Temat :Alkohole monohydroksylowe i polihydroksylowe.

Alkohole monohydroksylowe 

Alkohole monohydroksylowe należą do związków organicznych, a ich cechą charakterystyczną 
jest obecność grupy -OH połączonej z grupą alkilową .

W przypadku monohydroksylowych alkoholi nasyconych (alkanoli) szereg ten można zapisać 
wzorem . Nazewnictwo alkoholi tworzy się od łańcucha węglowodorowego przez 

dodanie końcówki -ol poprzedzonej numerem atomu węgla, przy którym znajduje się grupa 
hydroksylowa. 

Przykłady alkoholi.

metanol

etanol

propanol

Rzędowość alkoholi

 Rzędowość alkoholi – zależy ona od rzędowości atomu węgla, przy którym położona jest 
grupa -OH.

Alkohole I-rzędowe mają grupę -OH przy węglu I-rzędowym (czyli połączonym z jednym 
atomem węgla)

Alkohole II-rzędowe – przy węglu II-rzędowym (połączonym z dwoma innymi atomami węgla),

 Alkohole III-rzędowe – przy węglu III-rzędowym (połączonym z trzema atomami węgla).

W przypadku alkanolu zawierającego cztery atomy węgla mamy następujące izomery 
butanoli :

1.            



2.            

3.            

4.            

. W przypadku butanoli są to: 1-butanol (wzór 1) i 2-metylo-1-propanol (wzór 3). Drugorzędowym 
alkoholem (czasem w nazwie stosuje się przedrostek sec-) jest 2-butanol (alkohol sec-butylowy – 
wzór 2). Trzeciorzędowym (przedrostek tert-) alkoholem jest 1,1-dimetylo-1-etanol (alkohol tert-
butylowy - wzór 4). 

Właściwości fizyczne i chemiczne alkoholi

Niskocząsteczkowe alkanole są cieczami i doskonale mieszają się z wodą. Podobnie, jak i w 
przypadku wody, dochodzi do powstania międzycząsteczkowych wiązań wodorowych, czym 
tłumaczy się znaczny wzrost temperatur wrzenia  tych alkoholi w stosunku do macierzystych 
węglowodorów. W miarę wzrostu łańcucha węglowodorowego znaczenie reszty węglowodorowej 
odgrywa większą rolę i rozpuszczalność alkoholu w wodzie maleje. Poczynając od alkoholu 
dodecylowego  alkohole są ciałami stałymi. Wszystkie alkohole są lżejsze od wody. 

Ciekłe alkohole charakteryzują się specyficznym zapachem. Najprostszym alkoholem jest 
metanol . Jest on silną trucizną działającą na układ nerwowy (początkowym skutkiem 

zatrucia jest utrata wzroku).
Ze względu na zbliżone właściwości fizyczne i organoleptyczne (ruchliwa ciecz, zapach, smak) 
zdarzają się zatrucia przez pomyłkowe spożycie metanolu zamiast etanolu  (alkohol 

etylowy). 

Obydwa alkohole znalazły szerokie zastosowanie przemysłowe. Są stosowane jako 
rozpuszczalniki oraz jako surowce w syntezie organicznej.

 Z metanolu produkuje się metanal (aldehyd mrówkowy), a także tworzywa sztuczne, barwniki, 
leki i środki ochrony roślin. 

Etanol, występujący w handlu spożywczym jako spirytus rektyfikowany, zawiera 95,5 %  

i resztę wody. Dalsza destylacja mieszaniny nie powoduje zwiększenia alkoholu w destylacie, gdyż
układ etanol -woda tworzy mieszaninę azeotropową. Odwodnienie etanolu jest możliwe 



(otrzymanie alkoholu absolutnego), lecz wymaga specjalnych metod postępowania.

 Etanol stosowany jest jako rozpuszczalnik w wielu dziedzinach przemysłu (farmaceutyczny, 
kosmetyczny, perfumeryjny, spożywczy), a także jako dodatek do benzyn etanolizowanych.

Alkohole nienasycone zawierające wiązanie podwójne i potrójne noszą nazwy: alkenoli (np. 
alkohol allilowy czyli 2-propen-1-ol) oraz alkinoli. Nie można otrzymać najprostszego alkenolu 
jakim jest alkohol winylowy (etenol), gdyż jest bardzo nietrwały i ulega przemianie w izomeryczny
etanal (aldehyd octowy).

 Alkohole polihydroksylowe

Alkohole zawierające dwie lub więcej grup hydroksylowych to alkohole polihydroksylowe. 
Najbardziej znanymi ich przedstawicielami są glikol etylenowy (1,2-etandiol) i glicerol czyli 
gliceryna (1,2,3-propantriol):

                        

Glikol etylenowy to bezbarwna, gęsta ciecz łatwo rozpuszczalna w wodzie charakteryzująca się 
trującymi właściwościami. Znalazł zastosowanie do produkcji polimerów i włókien sztucznych, a 
także do wyrobu płynów chłodniczych. 

Gliceryna to gęsta, bezbarwna ciecz (technicznej czystości może być żółtawa), nieszkodliwa, 
stosowana w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym oraz jako surowiec do 
otrzymania włókien syntetycznych.
Właściwości chemiczne alkoholi mono- i polihydroksylowych są podobne.

 

Otrzymywanie alkoholi monohydroksylowych

1.Przyłączenie (czyli inaczej addycja) wody do alkenu

H2C=CH2 + H2O.......... CH3-CH2-OH

            2.Otrzymywanie alkoholu etylowego (etanolu) poprzez alkoholową fermentację 
cukrów

C6H12O6 …....... 2C2H5OH + 2CO2 – reakcja z udziałem katalizatora

Charakterystyczne reakcje alkoholi

1.Reakcja z metalami aktywnymi, np. Na, K, Mg, Al

2CH3-CH2-OH + Na  ….......2CH3-CH2ONa + H2 – produktem reakcji jest etanolan sodu

2.Reakcja podstawienia z halogenowodorem

CH3-CH2-OH + Hbr.......... CH3-CH2-Br + H2O – produktem reakcji jest bromoetan



3. Reakcja z tlenowymi kwasami nieorganicznymi – estryfikacja

CH3-CH2-OH + HNO3 …...... CH3-CH2-O-NO2 + H2O – w podwyższonej temperaturze i przy 
udziale katalizatora powstaje azotan (V) etylu

 Etanol i jego wpływ na organizm człowieka

Piwo, wino, wódka i spirytus różnią się procentową zawartością etanolu. Jednak każdy z nich działa
podobnie na organizm człowieka i przy nadmiernym spożyciu może być dla niego groźny.
Etanol spożywany w niewielkich ilościach, powoduje złudne uczucie ciepła – przyspiesza krążenie 
krwi, co w efekcie prowadzi do szybszego wychłodzenia ciała. Dlatego też w zimie ofiarami 
mrozów są często osoby, które wcześniej właśnie spożywały alkohol.
Uzależnienie od niego, fizyczne i psychiczne, to choroba zwana alkoholizmem. Mamy z nią do 
czynienia wtedy, gdy około 25% kalorii dostarczanych do organizmu w ciągu tygodnia pochodzi ze 
spożywania alkoholu. Gdy ta ilość kalorii jest większa niż 80% na tydzień, mówimy wówczas 
o skrajnym alkoholizmie.

Ciekawostka

Proces zdrowienia z choroby alkoholowej jest bardzo trudny i skomplikowany. Jest uzależniony 
przede wszystkim od chęci i dobrej woli zainteresowanego. Pomoc w leczeniu alkoholizmu oferują 
np. kluby abstynenta, bractwa trzeźwości, samopomocowe grupy AA (anonimowych alkoholików), 
grupy rodzinne Al-Anon i Alateen, ośrodki terapii uzależnień i współuzależnienia, grupy wsparcia 
DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) czy Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia”. Wychodzenie z alkoholizmu wymaga intensywnej pracy ze strony zarówno 
osoby uzależnionej, jak i jego rodziny.
Nadmierne spożywanie etanolu jest przyczyną ciężkich schorzeń wątroby, nerek, żołądka i serca, 
poza tym negatywnie wpływa na układ nerwowy człowieka. Alkohol, spożywany w większych 
ilościach, upośledza racjonalne myślenie, zmniejsza samokrytycyzm oraz powoduje tzw. 
zamroczenie alkoholowe. Pojawiają się zaburzenia mowy i zanika koordynacja ruchów. Najbardziej
narażeni na negatywne skutki działania etanolu są ludzie młodzi, ponieważ uszkodzeniu ulegają ich 
rozwijające się komórki mózgowe.
Wysoce szkodliwe jest spożywanie napojów alkoholowych przez kobiety będące w ciąży. Już nawet
niewielka ilość etanolu może mieć wpływ na zaburzenia w prawidłowym rozwoju dziecka – tak 
w życiu płodowym, jak i po narodzinach. Może się nawet przyczynić do śmierci niemowlęcia. 
U dzieci, których matki w czasie trwania ciąży spożywały alkohol, może pojawić się tzw. płodowy 
zespół alkoholowy (FAS, ang.     Fetal Alcohol Syndrome  ). (ang. FAS - Fetal Alcohol Syndrome Jest 
to zespół objawów chorobowych obserwowanych u dziecka, dotyczących m.in. układu nerwowego 
(zaburzenia w codziennym funkcjonowaniu – zaburzenia uwagi, trudności z uczeniem się 
i komunikowaniem z innymi) oraz odchyleń od prawidłowej budowy ciała (np. skrócone szpary 
powiekowe, szeroko rozstawione oczodoły i spłaszczona środkowa część twarzy).
Stężenie etanolu we krwi zależy m.in. od:
•ilości i rodzaju konsumowanych napojów alkoholowych;
•czynników, takich jak masa ciała, płeć, budowa ciała osoby pijącej;
•czasu konsumpcji.

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 


	Alkohole monohydroksylowe
	Rzędowość alkoholi
	Właściwości fizyczne i chemiczne alkoholi
	 Alkohole polihydroksylowe
	Otrzymywanie alkoholi monohydroksylowych
	Charakterystyczne reakcje alkoholi


