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57. АЛКОХОЛИ 

 

Алкохоли су органска једињења која поред угљеника и водоника садрже и кисеоник. 

Алкохоле карактерише хидроксилна група (-ОН).  

 

Алкохоли се изводе од угљоводоника, заменом једног или више водоникових атома  

функционалном –ОН групом. Тако на пример од метана (СН4) настаје метанол (СН3ОН), 

од етана (С2Н6) настаје етанол (С2Н5ОН), од пропана (С3Н8) настаје пропанол (С3Н7ОН).  

 

Алкохоли добијају назив тако што се  одговарајућем угљоводонику додаје наставак –

ол.   

 

Метанол  је први уалкохол у хомологом низу. Јако је отрован и у малим количинама 

изазива смрт. 

 

Етанол је најважнији алкохол. Добија се поступком алкохолног врања , при чему се 

воћни  или грожђани шећер разлажу на етанол и угљендиоксид. 

 

С6Н12О6→  2С2Н5ОН  +  2СО2 

 

Етанол је безбојна течност карактеристичног мириса, са водом се меша у свим 

размерама. Употребљава се као растварач многих органских супстанци, као 

дезинфекционо средство у медицини, за добијање вештачког каучука. Етанол, као и 

други алкохоли штетно делују на људски организам. 

 

Глицерол је трохидроксилни алкохол који се употребљава у медицини, у индустрији 

експлозива, текстилној индустрији, козметици, као антифриз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

58. АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ 

АЛДЕХИДИ су органска једињења која у свом молекулу имају 

групу. Назив добијају тако што се називу одговарајућег алкана (са истим бројем С 

атома) дода наставак –ал. 

 

Метанал (формалдехид) (

добијање пластичних маса. Добија се реакцијом оксидације метанола

катализатора):  

 

 

Етанал (ацеталдехид) (CH

катализатора): 

 

КЕТОНИ су органска једињења која која у свом молекулу имају

групу. Назив добијају тако што се називу одговарајућег алкана (са истим бројем С 

атома) дода наставак –он. 

 

Кетони се добијају оксидацијом секундарних алкохола:

 

Пропанон (ацетон) (СН3-СО-

мириса. Употребљава се као ратварач лакова.
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су органска једињења која у свом молекулу имају алдехидну 

групу. Назив добијају тако што се називу одговарајућег алкана (са истим бројем С 

(H-CO-H) - је отровна супстанца, а употребљава се за 

добијање пластичних маса. Добија се реакцијом оксидације метанола

CH3COH) - се добија оксидацијом етанола

су органска једињења која која у свом молекулу имају карбонилну

групу. Назив добијају тако што се називу одговарајућег алкана (са истим бројем С 

Кетони се добијају оксидацијом секундарних алкохола: 

-СН3) је безбојна, лако испарљива течност карактери

мириса. Употребљава се као ратварач лакова. 

алдехидну ( ) 

групу. Назив добијају тако што се називу одговарајућег алкана (са истим бројем С 

је отровна супстанца, а употребљава се за 

добијање пластичних маса. Добија се реакцијом оксидације метанола (у присуству 

 

се добија оксидацијом етанола (у присуству 

 

карбонилну ( ) 

групу. Назив добијају тако што се називу одговарајућег алкана (са истим бројем С 

 

спарљива течност карактеристичнoг 


