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Εισαγωγή

 Υδροξυενώσεις: είναι οι οργανικές ενώσεις που περιέχουν στο 

μόριό τους ένα ή περισσότερα υδροξύλια (-ΟΗ).



Aλκοόλες

 Οι αλκοόλες προκύπτουν αν αντικαταστήσουμε ένα ή περισσότερα άτομα 

Η ενός άκυκλου υδρογονάνθρακα με υδροξύλιο (-ΟΗ).

 Ταξινόμηση αλκοολών:



Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες



Στερεοδιάταξη των αλκοολών



Παρασκευές αιθανόλης





Φυσικές ιδιότητες της αιθανόλης

 Η αιθανόλη είναι υγρό με ευχάριστη χαρακτηριστική οσμή και 

δηκτική γεύση. 

 Έχει σημείο ζέσης 78,4 oC

 Έχει πυκνότητα ρ = 0,793 gr/ml. 

 Διαλύεται στο νερό σε κάθε αναλογία και κατά τη διάλυσή της ελευθερώνει 
θερμότητα, ενώ ταυτόχρονα γίνεται συστολή όγκου.

 Αλκοολικοί βαθμοί: Δείχνουν τον αριθμό των ml της CH3CH2OH που 
περιέχονται σε 100 ml αλκοολούχου διαλύματος.

π.χ.  κρασί 12 αλκοολικών βαθμών ή 12,5ο ή 12,5% v/v ή 12,5% vol σημαίνει ότι 
σε 100 mL κρασιού περιέχονται 12 mL CΗ3CΗ2ΟΗ  ή

 Τα κατώτερα μέλη των αλκοολών (μεθανόλη, αιθανόλη) είναι υγρά, άχρωμα και 
ευδιάλυτα στο νερό.

 Τα μεσαία μέλη είναι υγρά, ελαιώδη, λίγο διαλυτά στο νερό.

 Τα ανώτερα μέλη είναι στερεά, αδιάλυτα στο νερό.



XΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ 

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΩΝ









 Το σύμβολο |Ο| δείχνει την οξείδωση της αλκοόλης με κάποιο οξειδωτικό μέσο.

 Το τελικό προϊόν της οξείδωσης των πρωτοταγών αλκοολών εξαρτάται από την

ποσότητα του οξειδωτικού σώματος. Με πλήρη οξείδωση μιας πρωτοταγούς

αλκοόλης σχηματίζεται τελικά το αντίστοιχο καρβοξυλικό οξύ.

 Το όξινο διάλυμα KMnO4 είναι ισχυρότερο οξειδωτικό από το διάλυμα KMnO4. Με

επίδραση όξινου διαλύματος ΚMnO4 σε πρωτοταγή αλκοόλη προκύπτει μόνο οξύ

(ανεξάρτητα από τις ποσότητες των αντιδρώντων).

 Αντιθέτως, η επίδραση όξινου διαλύματος K2Cr2O7 σε πρωτοταγή αλκοόλη δίνει

αλδεϋδη ή οξύ ή μίγμα αλδεΰδης και οξέος, ανάλογα με ποσότητες αντιδρώντων:







Χρησιμότητα οξείδωσης αλκοολών

 Με οξείδωση αλκοολών παρασκευάζονται:

i. καρβονυλικές ενώσεις

ii. καρβοξυλικά οξέα

 Η οξείδωση των αλκοολών χρησιμοποιείται εργαστηριακά για τη διάκριση των αλ-
κοολών.

 Οι αλκοόλες που αποχρωματίζουν όξινο διάλυμα ΚΜnO4 ή αλλάζουν το χρώμα
όξινου διαλύματος Κ2Cr2O7, είναι πρωτοταγείς ή δευτεροταγείς.

Οι τριτοταγείς αλκοόλες δεν αποχρωματίζουν όξινο διάλυμα ΚΜnΟ4 ούτε
αλλάζουν το χρώμα όξινου διαλύματος Κ2Cr2O7, αφού δεν οξειδώνονται χωρίς
διάσπαση της ανθρακικής τους αλυσίδας.

 Με την οξείδωση των αλκοολών κάνουμε αλκοτέστ (ή αλκολοτέστ) δηλαδή διαπι-
στώνουμε αν ένας οδηγός αυτοκινήτου έχει καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά.
Αλκοτέστ μπορεί να γίνει με βάση την αλλαγή του χρώματος που προκαλεί η
οξείδωση της αλκοόλης σε οξινισμένο Κ2Cr2Ο7.









Ευχαριστώ !


