
Κεφάλαιο 17 &18: 

Αλκοόλες, φαινόλες, αιθέρες, θειόλες

Οργανική Χημεία



• Ονοματολογία αλκοολών

• Ηλεκτρονική δομή αλκοολών/φαινολών

• Οξύτητα αλκοολών/φαινολών

• Αντιδράσεις αλκοολών

• Ιδιότητες αιθέρων

Στόχος κεφαλαίων 17 & 18



• Οργανικά παράγωγα του νερού όπου ένα άτομο Η έχει αντικατασταθεί

από οργανική ομάδα (R-OH Ar-OH)

• Αλκοόλες: ενώσεις που περιέχουν ομάδα υδροξυλίου συνδεδεμένη

με κορεσμένο άτομο άνθρακα υβριδισμού sp3

Αλκοόλες και Φαινόλες

Αλκοόλες διαδεδομένες στη 
φύση με πολλές βιοχημικές
και φαρμακευτικές εφαρμογές

• Βάσει παραπάνω ορισμού, φαινόλες (-ΟΗ σε αρωματικό δακτύλιο)

και ενόλες (-ΟΗ σε βινυλικό άνθρακα) εξετάζονται χωριστά



• Πρωτοταγείς (1ο) δευτεροταγείς (2ο) ή τριτοταγείς (3ο)

• Ονομασία βάσει IUPAC ως παράγωγο αλκανίου με κατάληξη -ολη

(1) επιλογή μακρύτερης αλυσίδας με –ΟΗ ομάδα

(2) αρίθμηση από άκρο πλησιέστερα στο –ΟΗ

(3) αρίθμηση υπ/των, αναγραφή βάσει αλφαβητικής σειράς

• Εμπειρικά ονόματα

Ονοματολογία



Ονοματολογία



Παράδειγμα

• Να ονομαστούν οι παρακάτω ενώσεις.



Ιδιότητες αλκοολών και φαινολών

Αλκοόλες/φαινόλες έχουν στο Ο ίδια γεωμετρία με νερό (γωνία δεσμού R/Ph-O-H

κατά προσέγγιση 109ο, άτομο οξυγόνου sp3 υβριδισμό)

Αλκοόλες/φαινόλες: έχουν υψηλά σημεία ζέσεως λόγω σχηματισμού δεσμών

υδρογόνου (όπως το νερό)



Ιδιότητες αλκοολών και φαινολών

Η ομάδα Ο-Η στις αλκοόλες είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη δεσμών υδρογόνου

με το νερό αλλά και με άλλα μόρια που έχουν τα κατάλληλα άτομα (Ο, Ν).

Παράδειγμα 1: Χοληστερόλη

Η χοληστερόλη είναι μια αμφιπολική αλκοόλη. Η ομάδα Ο-Η αλληλεπιδρά με το

νερό ενώ ο υδρογονανθρακικός της σκελετός διαθέτει έναν υδρόφοβο χαρακτήρα

ικανό να την οδηγήσει στο μη πολικό μέρος της μεμβράνης.



Ιδιότητες αλκοολών και φαινολών

Παράδειγμα 2: Υδροξυπρολίνη

Η υδροξυπρολίνη προκύπτει με υδροξυλίωση του αμινοξέος προλίνη στις

αλυσίδες του κολλαγόνου. Η ομάδα Ο-Η συμβάλει σε ισχυρές αλληλεπιδράσεις

(δεσμοί – Η) στις αλυσίδες του κολλαγόνου με αποτέλεσμα την σταθεροποίησή

του. Η υδροξυλίωση απαιτεί την παρουσία ασκορβικού οξέος (βιταμίνη C).

Διατροφική έλλειψη βιταμίνης C οδηγεί σε σκορβούτο.



Όπως το νερό, αλκοόλες/φαινόλες εμφανίζουν ταυτόχρονα ασθενώς

βασικές και όξινες ιδιότητες

Ιδιότητες αλκοολών/φαινολών: οξύτητα & βασικότητα

Ως βάσεις οι αλκοόλες/φαινόλες 

πρωτονιώνονται αντιστρεπτά από ισχυρά 

οξέα και σχηματίζουν ιόντα οξωνίου 

ROH2
+

Ως οξέα οι αλκοόλες/φαινόλες 

διίστανται σε χαμηλό βαθμό 

δίνοντας Η+ στο νερό και ιόν 

αλκοξειδίου/φαινοξειδίου  

RO-/ArO-



Σταθερά οξύτητας αλκοολών/φαινολών

Ισχύς οξέος στο νερό εκφράζεται με σταθερά οξύτητας Κα

R-OH   +   H2O   ↔   R-O- +   H3O
+

Βάσει του Ka και pKa

– Χαμηλότερη Ka και υψηλότερη pKa, ασθενέστερο οξύ

– Υψηλή τιμή Ka και χαμηλή pKa, ισχυρότερο οξύ

Επίδραση αλκυλο-υποκαταστατών στην οξύτητα

a apK  = -log K
[ROH]

]O][H[RO
  Ka 3

- 





Σταθερές οξύτητας αλκοολών/φαινολών



Σταθερές οξύτητας αλκοολών/φαινολών

• Απλές αλκοόλες ελάχιστα όξινες όπως το νερό, αλλά αλκυλο-υποκαταστάτες

επηρεάζουν οξύτητα λόγω σταθεροποίησης (ή όχι) αλκοξειδικού ιόντος (RO-)

από διαλύτη ή λόγω επαγωγικού φαινομένου

• Παρεμπόδιση επιδιαλύτωσης από ογκώδεις υποκαταστάτες συνεπάγεται

ασθενέστερο οξύ (π.χ. άτομο οξυγόνου σε CH3O
- προσιτό από διαλύτη, ενώ

στην tert-βουτανόλη λιγότερο προσιτό, ασθενέστερο οξύ)

R-OH   +   H2O   ↔   R-O- +   H3O
+



Σταθερές οξύτητας αλκοολών/φαινολών

Υποκαταστάτες δέκτες e- μέσω επαγωγικού φαινομένου (π.χ. αλογόνα)

σταθεροποιούν αλκοξειδικά ιόντα

R-OH   +   H2O   ↔   R-O- +   H3O
+

(CF3)3COH (pKa = 5,4) (CH3)3COH (pKa = 18)



Σχετική οξύτητα αλκοολών/φαινολών

• Φαινόλες πιο όξινες από αλκοόλες λόγω σταθεροποίησης του

φαινοξειδικού ανιόντος μέσω συντονισμού

• Φαινόλες με υποκαταστάτες δέκτες ηλεκτρονίων είναι πιο όξινες λόγω

απεντοπισμού του ηλεκτρικού φορτίου



Παρασκευή αλκοολών

• Οι αλκοόλες μπορούν να συντεθούν από καρβονυλικές ενώσεις με
αντίδραση αναγωγής.

• Οι αλδεΰδες ανάγονται σε πρωτοταγείς αλκοόλες.

• Οι κετόνες ανάγονται σε δευτεροταγείς αλκοόλες



Βιο-σύνθεση αλκοολών

Στα βιολογικά συστήματα η αναγωγή των καρβονυλικών ενώσεων

πραγματοποιείται με τα ένζυμα αφυδρογονάσες (αναγωγάσες). Στην

περίπτωση αυτή το αναγωγικό μέσο είναι το NAD(P)H

Συνήθως η αντίδραση ενζυμικής αναγωγής είναι στερεοεκλεκτική και

σχηματίζεται ένα εναντιομερές της αλκοόλης.



Αντιδράσεις αλκοολών

Αντιδράσεις των αλκοολών υποδιαιρούνται σε δύο ομάδες: αυτές που

γίνονται στο δεσμό C-O και αυτές που γίνονται στο δεσμό O-H



Μετατροπή αλκοολών σε αλκυλαλογονίδια

Μετατροπή 3ο αλκοολών σε R-X κατά την κατεργασία τους με HCl

και HBr (SN1)



Μετατροπή αλκοολών σε αλκυλαλογονίδια

1ο και 2ο αλκοόλες πιο αδρανείς, χρειάζονται κατεργασία με SOCl2

ή PBr3 (SN2)



Αφυδάτωση αλκοολών σε αλκένια

Σειρά δραστικότητας: 1ο << 2ο < 3ο

Συνήθεις συνθήκες αφυδάτωσης: H2SO4 και θέρμανση

Η αφυδάτωση πραγματοποιείται μέσω ενδιάμεσου καρβοκατιόντος

Το κύριο προϊόν της αφυδάτωσης είναι το περισσότερο υποκατεστημένο αλκένιο

(κανόνας Zaitsev)



Οξείδωση αλκοολών

• Οξείδωση αλκοολών προς καρβονυλικές
ενώσεις (διαδικασία αντίστροφη αναγωγής
των καρβονυλικών ενώσεων προς αλκοόλες)

• 1ο αλκοόλες σχηματίζουν αλδεϋδες ή καρβοξυλικά οξέα

• 2ο αλκοόλες σχηματίζουν κετόνες

• 3ο αλκοόλες δεν αντιδρούν



Βιοχημικός συσχετισμός: Οξείδωση Λιπαρών οξέων
Η μεταβολισμός των λιπαρών οξέων περιλαμβάνει αντιδράσεις οξείδωσης, αναγωγής και

αφυδάτωσης. Έχει στόχο την αποθήκευση λίπους ή την παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα.



Αιθέρες

Ένωση με δύο οργανικές ομάδες (αλκύλια, αρύλια ή βινύλια)

συνδεδεμένες στο ίδιο άτομο οξυγόνου R-O-R´



Ιδιότητες αιθέρων

• Οργανικά παράγωγα νερού όπου άτομα Η έχουν αντικατασταθεί από

οργανικές ομάδες

• R-O-R δεσμοί σχηματίζουν γωνία δεσμών σχεδόν τετραεδρική και το

άτομο του οξυγόνου έχει υβριδισμό sp3



Θειόλες

• R-SH θειούχα άλατα αλκοολών

• Ονομάζονται όπως οι αλκοόλες με την κατάληξη –θειόλη αντί –όλη

(ή μερκαπτάνες)

• Ομάδα –SH αποκαλείται μερκαπτο- ή σουλφύδρυλο-

• Χαρακτηριστικό των θειολών η δυσάρεστη οσμή τους (η

μεθανοθειόλη χρησιμοποιείται ως οσμοθέτης στο υγραέριο)



Θειόλες - Ιδιότητες

• Οξείδωση θειολών. Οι θειόλες οξειδώνονται εύκολα προς δισουλφίδια

• Σουλφίδιο R-S-R: Η θειόλες είναι πολύ καλά πυρηνόφιλα. Ιδιαίτερα το

ανιόν τους συμμετέχει ως πυρηνόφιλο σε αντιδράσεις πυρηνόφιλης

υποκατάστασης (SN2) με αλκυλαλογονίδια σχηματίζοντας σουλφίδια.

διμεθυλοσουλφίδιο

• Οξύτητα θειολών. Οι θειόλες είναι πιο όξινες από τις αλκοόλες. Επειδή

το θείο (S) έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα από το οξυγόνο (Ο), ο

δεσμός S-H έχει μεγαλύτερο μήκος (ασθενέστερος δεσμός = μεγαλύτερη

πολωσιμότητα) με αποτέλεσμα να ιοντίζεται πιο εύκολα.

CH3S-H (pKa = 10,3) CH3O-H (pKa = 15,5)



Δισουλφιδικός δεσμός



Παραδείγματα

17-30 Η μετατροπή των 3ο αλκοολών σε αλκυλαλογινίδια κάτω από όξινες

συνθήκες περιλαμβάνει δυο κατιοντικά ενδιάμεσα. Γράψτε τον πλήρη μηχανισμό

της αντίδρασης.

17-32 Η μετατροπή των 3ο αλκοολών προς αλκένια (με H2SO4 και θέρμανση)

περιλαμβάνει δυο κατιοντικά ενδιάμεσα. Γράψτε τον πλήρη μηχανισμό της

αντίδρασης.



17-43 Α) Από ποιες καρβονυλικές ενώσεις θα παρασκευαστούν με

αναγωγή οι ακόλουθες αλκοόλες; Β) Να γράψετε όλα τα πιθανά προϊόντα

οξείδωσης των παρακάτω αλκοολών.

Παραδείγματα

• Μια άγνωστη αλκοόλη έχει μοριακό τύπο C5H12O. Η ένωση αυτή δεν

οξειδώνεται. Με θερμική κατεργασία παρουσία ισχυρού οξέος

αφυδατώνεται σε 2 προϊόντα με αναλογία 92/8. Το κύριο προϊόν

αντιδρά με HBr δίνοντας δυο προϊόντα προσθήκης με αναλογία 95/5.

Να γράψετε τις αντιδράσεις και να εξηγήσετε το σχηματισμό των

κύριων προϊόντων.



• Εξηγήστε γιατί η 1-φαινυλοαιθανόλη αφυδατώνεται ταχύτερα από την

αιθανόλη σε όξινο περιβάλλον, ακόμα και χωρίς θέρμανση;

• Η αφυδάτωση της 1-φαινυλοπροπανόλης, υπό όξινες συνθήκες

(H2SO4), σχηματίζει δυο στερεοϊσομερή προϊόντα με αναλογία 98/2.

Εξηγήστε γιατί;

• Κατά την αναγωγή κορεσμένης καρβονυλικής ένωσης με μοριακό τύπο

C4H8Ο προκύπτει οπτικά ενεργό προϊόν. Να γράψετε και να ονομάσετε

τα στερεοϊσομερή του προϊόντος.

• Κατατάξτε τις παρακάτω ενώσεις κατά σειρά αυξανόμενης οξύτητας:

(CH3)3COH,   CH3CH2SH,   CH3CH2OH,   CH3CF2SH

• Κατατάξτε τις παρακάτω ενώσεις κατά σειρά αυξανόμενης οξύτητας:


