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Alcoholen
Alcoholen zijn koolwaterstoffen waarvan één of meerdere H-atomen
vervangen zijn door –OH functies (hydroxy-groepen).
De formule voor eenwaardige alcoholen is C nH2n+1OH. Meerwaardige
alcoholen hebben verschillende -OH groepen

1. Naamgeving

De naam van een alcohol wordt gevormd door de stam van het alkaan
met als uitgang ‘anol’1 of aan-x-voorvoegsel-ol, waar x het plaatsnummer
van de alcoholische functie is. Het plaatsnummer of de plaatsnummers
moeten ook zo klein mogelijk zijn (de alcoholische functie heeft voorrang
op halogenen en alkylketens), ook al betekent dit dat alkylketens en
halogenen een hoger nummer krijgen.
Men onderscheidt primaire, secundaire en tertiaire alcoholen naargelang
het

hydroxyde-dragende

koolstofatomen

zelf

gebonden

is

met

respectievelijk maximaal één, (exact) twee of drie koolstofatomen.
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Een verbinding met twee alcoholische functies op éénzelfde koolstofatoom
is niet stabiel: spontaan wordt H 2O afgesplitst (regel van Erlenmeyer).
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2. Toepassingen van alcoholen

Methanol wordt gebruikt als brandstof voor o.a. fonduestellen. Het wordt
ook gebruikt ter denaturatie van ethanol (industrieel ethanol kan op deze
manier niet worden gebruikt om drank te bereiden en zo de accijnzen op
drankethanol te ontwijken). De procedure om methanol van ethanol te
scheiden is zo kostelijk dat het goedkoper is om de accijnzen te betalen.
Methanol wordt ook gebruikt als brandstof (modelvliegtuigjes, modelauto’s
brandstof voor raketten (o.a. tijdens WO II) en als antivriesmiddel.
Methanol is bovendien als brandstof veiliger (transport, explosiegevaar)
dan H2. In 2005 ontwikkelde Toshiba een brandstofcel op basis van
methanol die voldoende klein is om een mobiele telefoon te laten werken.
Verder wordt methanol ook aangewend voor de productie van biodiesel
(zie. o.a. http://www.iwt-kdg.be/personeel/jeroen.geuens/reactie.htm).
Methanol wordt omgezet tot methanal, dat een grondstof is voor bakeliet.

Het is een bijproduct van de vergisting van pentosen die ontstaan bij de
afbraak van cellulose.
Methanol is zeer giftig: het is dodelijk bij opname van ca. 25g (zie ook:
http://www.poisoncentre.be/article.php?id_article=249).Ten
onderdrukt

ze

(meer

dan

ethanol)

de

werking

van

eerste
het

centraal

zenuwstelsel (remt de werking van de stimulerende neurotransmitter
glutamaat en stimuleert de werking van een remmende neurotransmitter
GABA

of

gamma-aminoboterzuur

(zie

http://www.kennislink.nl/web/show?id=88720
http://en.wikipedia.org/wiki/CNS_depressant).

en
Hierdoor

treedt

vermoeidheid op en vermindert de spierkracht en reactiesnelheid.
In de lever wordt methanol omgezet tot methanal (formaldehyde) en
methaanzuur (mierenzuur). Dit eerste product is bijzonder giftig. Het tast
onder meer de optische zenuw aan, wat resulteert in al dan niet
permanente blindheid. Verder dient opgemerkt te worden dat een der
metabolieten van de zoetstof aspartaam zou zijn, wat betekent dat
drinken van aspartaam-bevattende dranken blindheid kan veroorzaken.
Bij opname moet onmiddellijk een arts worden geraadpleegd. Meestal
wordt ethanol toegediend, omdat ethanol – door competitie – afbraak van
methanol vertraagd.
Ethanol
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol)
wordt

onder

andere

gebruikt

als

brandstof voor voertuigen. In Brazilië
en

Mexico

rijdt

circa

1/2

van

de

wagens volledig op bio-ethanol. Het
gebruik van deze bio-brandstof staat
echter ter discussie: de input aan
energie

(dmv.

van

fossiele

brandstoffen) om deze energiebron te
produceren, zou minstens zo groot zijn
als de output. Bovendien zou de verbranding meer broeikasgassen

uitstoten dan verbranding
van fossiele brandstoffen
én

zouden

ook

kankerverwekkende
stoffen

worden

uitgestoten.

Ook

gebruik

gaat
van

landbouwgrond

voor

productie van bio-ethanol
(kweken

van

o.a.

koolzaad) ten koste van
gronden gebruikt voor voedselvoorziening (met een prijsstijging van het
voedsel tot gevolg) óf verdere ontbossing. Anderzijds dient wel gezegd te
worden dat men op dit vlak ook vooruitgang boekt: men is steeds beter in
staat om met een hoger rendement biobrandstoffen te bereiken (gebruik
van gewassen die meer brandstoffen opleveren, zodat de output hoger
wordt dan de input) en de productieprocessen minder energie kosten.
De alcohol van alcoholische dranken is ethanol. In eerste instantie wordt
deze ethanol bereidt door een alcoholische gisting (van glucose in
anaëroob milieu, zoniet worden suikers volledig omgezet tot H 2O en CO2).
Omdat deze gistingsbacteriën niet overleven in een milieu waarvan de
concentratie aan ethanol hoger is dan 14%, kan het gehalte van een
alcoholische drank op natuurlijke wijze nooit meer dan 14% bedragen. Om
een alcoholische drank met meer dan 14% alcohol te bereiden, wordt de
drank geconcentreerde gemaakt door bijv. destillatie of door toevoegen
van ethanol. Verder worden smaakstoffen toegevoegd.
Glycol wordt gebruikt als antivries. Het is echter vrij giftig (dodelijk bij
dosis van 100mL of minder). In 1996 stierven 60 kinderen in Haïti door
een met glycol vervuilde glycerol bevattende hoestdrank. Dit is echter niet
het

enige

dergelijke

geval

(zie

bijv.

http://www.nytimes.com/2007/05/06/world/06poison.html?_r=1&oref=sl
ogin).

Glycerol wordt gebruikt als antivriesmiddel (sproeivloeistof ruitenwissers)
en in tandpasta (vochtvasthoudend middel). Glycerol is één van de
grondstoffen van nitroglycerine (glycerol + salpeterzuur → nitroglycerine),
beter bekend als dynamiet. Nitroglycerine is een uiterst instabiele
springstof, dat ontploft volgens
4 C3H5N3O9 → 12 CO2 + 10 H2O + 6 N2 + O2.
570mL van de vloeistof ‘verdampt’ tijdens de ontploffing tot ca. 650L
gassen, dit is een 1140-vervoudiging van het volume. Glycol/glycerol
wordt ook gebruikt in rookmachines.
Om

voortijdige

(en

ongewenste)

explosie

te

vermijden

wordt

nitroglycerine gemengd met diatomeënaarde (kiezelgoer). Dit levert de
bekende dynamietstaven op. Alfred Nobel is de uitvinder van dynamiet,
dat aanvankelijk werd gebruikt om mijngangen te maken. Nitroglycerine
wordt in de geneeskunde ook gebruikt als vaatverwijdend middel (vooral
bij hoesten, daarom wordt het in hoestsiroop gedaan).
Verder

wordt

glycerine

(glycerol)

gebruikt

als

zoetstof

(E422

-

http://www.food-info.net/nl/e/e-alphabet.htm).

3. Bereiding van alcoholen
3.1. Alcoholische gisting

De alcoholische gisting of fermentatie werd in het vak
biologie grondig besproken. Tijdens de glycolyse wordt
glucose afgebroken tot pyrodruivensuiker. Hierbij wordt
NADH+H+ gegenereerd.
Omdat oxidatie van NADH+H+ tot NAD+ niet kan doorgaan in afwezigheid
van O2 , zal pyrodruivensuiker fungeren als acceptor van protonen en
elektronen bij de oxidatie van NADH+H + tot NAD+. Hierbij ontstaat
ethanol (bij een alcoholische gisting weliswaar). Bereiding van alcohol aan

de hand van micro-organismen houdt op bij een percentage van 14%15% (zie eerder).

3.2. Elektrofiele additie van alkenen

De bereiding van alcoholen door een elektrofiele additie van water op/aan
een alkeen werd in het hoofdstuk over alkenen al grondig toegelicht.
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Het zuurstofatoom van water is elektronenrijk en kan de elektronenrijke
meervoudige binding (σ- en π-binding) moeilijk benaderen. De reactie
begint met additie van een proton afkomstig van een zuur. Vervolgens
kan het partieel negatief geladen zuurstofatoom van water aanvallen op
het positief geladen koolstofatoom van het carbokation.

3.3. Nucleofiele substitutie van halogeenalkanen met OH-

Alcoholen kunnen bereid worden uit een halogeenalkaan in aanwezigheid
van hydroxide-ionen (OH-). Dit werd grondig besproken in het hoofdstuk
Halogeenalkanen.

4. Fysische eigenschappen
4.1. Oplosbaarheid

De OH-functie (hydroxy-functie) is polair. Indien de koolstofketen slechts
een beperkt aantal koolstofatomen bevat, kan het alcohol opgelost worden
in

polaire

én

apolaire

oplosmiddelen. De

oplosbaarheid in

polaire

oplosmiddelen daalt echter snel met toenemende ketenlengte. Alcoholen
met langere koolstofketen zijn bijgevolg enkel oplosbaar in apolaire
oplosmiddelen.

4.2. Kook- en smeltpunt

Het kook-en smeltpunt van alcoholen ligt beduidend hoger dan dat van
overeenkomstige alkanen, alkenen, alkynen en halogeenalkanen. Dit is
een gevolg van de OH-functie: ze is vrij sterk polair en er kunnen
waterstofbruggen worden gevormd tussen verschillende moleculen.

5. Chemische eigenschappen

5.1. Zuur en basisch karakter van alcholen

Demonstratieproef: reactie Na met water, ethanol en 2-methyl-2-propanol
Waarneming: zowel water, ethanol als 2-methyl-2-propanol reageren met
natrium. Hierbij ontstaat telkens waterstofgas. De reactie tussen ethanol
en natrium is minder hevig dan de reactie tussen water en natrium. De
reactie tussen 2-methyl-2-propanol en natrium is op zijn beurt zwakker
dan deze tussen ethanol en water.

2 H2O + 2 Na → 2 NaOH + H2

2 C2H5OH + 2 Na → 2 C2H5ONa + H2 (natriumethanolaat)

2 C4H9OH + 2 Na → 2 C4H9ONa + H2

In hogere reacties ontstaat telkens H 2. Deze waterstofatomen zijn
afkomstig van een protondonor (water, ethanol, 2-methyl-2-propanol).
Alcoholen reageren dus als Brønstedzuur.
De reactie met water is heviger dan met ethanol. Dit kan verklaart worden
door het positief inductief effect van de alkylgroepen. Het zuurstofatoom
wordt hierdoor meer negatief geladen, zodat het minder snel het bindend
elektronenpaar

tussen

zuurstof

en

waterstof

gaat

opnemen

(met

afsplitsing van een proton). Dit inductief effect is groter bij tertiaire
alcoholen dan bij secundaire, en bij secundaire groter dan bij primaire.
Omwille van dit inductief effect, verloopt de reactie tussen natrium en 2methyl-2-propanol het traagst.
Het verschil in snelheid kunnen we deus verklaren door het positief
inductief effect.

Alcoholen vertonen een zuur karakter, maar ze zijn zwakker zuur dan
water.
Wanneer het inductief effect negatief is (-I) wordt het alcohol sterker zuur
dan water.
Vb.

2,2,2

trichloorethanol,

fenol

(=

hydroxybenzeen,

zie

aromatische chemie).

De OH- groep kan echter ook een proton opvangen in aanwezigheid van
sterkere zuren:

Zo ontstaat een alkyloxoniumion (vb. ethyloxoniumion).
Het formeel positief geladen zuurstofatoom is geneigd om de C-O
atoombinding volledig naar zich toe te halen, wat gepaard gaat met
waterafsplitsing en het ontstaan van een carbokation.

Omdat alcoholen zich afhankelijk van hun omgeving, als Brønstedzuur of
als Brønstedbase kunnen gedragen, zijn het amfolieten (en hebben ze
een amfoteer karakter).

5.2. Nucleofiele substitutiereacties2

5.2.1.

Vorming van halogeenalkanen

Demonstratieproef:

ethanol + zout (KCl, KBr, KI) + H2SO4

De eerste reactie gaat niet door, bij de tweede reactie ontstaat een
geurende stof (broomethaan), de derde reactie verloopt snel en er
ontstaat een gekleurde stof (joodethaan).
Vermits de OH-groep vervangen werd door een andere functie (Cl of Br)
is

deze

reactie

een

nucleofiele

substitutie.

In

het

hoofdstuk

halogeenalkanen toonden we aan dat OH - groepen als Cl en Br

kon

verdringen. De hydroxylgroep kan halogenen verdringen omdat het een
sterker nucleofiel is. Zwakke nucleofielen kunnen sterke niet verdringen,
en daarom kunnen halogenen de hydroxy-groep niet verdringen3.
In zuur milieu (gedraagt het alcohol zich als protonacceptor en) wordt de
OH-groep echter geprotoneerd tot een H2O+ groep. Deze groep blijkt
echter een veel zwakker nucleofiel te zijn dan de halogenen.
Het reactiemechanisme verloopt – na de protonering – verder volgens het
mechanisme van een Sn1 of een Sn2 reactie.
Chloor is te elektronegatief en staat niet graag een elektronenpaar af.
Chlooralkanen kunnen langs deze weg niet of moeilijk bereid worden. De
chlorering

verloopt

volgens

een

makend van SOCl2, PCl3 of PCl5).

ander

reactiemechanisme

(gebruik

5.2.2.

Vorming van ethers

Demonstratieproef: zwavelzuur toevoegen aan veel ethanol.
Bij deze proef ontstaat de typische ‘ziekenhuisgeur’, nl. de geur van
(diëthyl)ether.
C2H5OH + C2H5OH → H2O + C2H5OC2H5
(ethoxyethaan of diëthylether)
Het gevormde product is een ether. Dit zijn stoffen van de vorm R-O-R.
De naam van het ether wordt gevormd door ‘stam van de kortste keten +
oxy + naam van langste alkaan’, of de naam van de beide alkylgroepen
gevolgd door ‘ether’.
Ook dit is een nucleofiele substitutie: de hydroxygroep van één molecule
wordt vervangen door een RO-groep.
Het mechanisme verloopt na de protonering (waardoor een C-atoom
voldoende sterk partieel positief geladen wordt) volgens een SN1 of een
SN2 (naargelang aard oplosmiddel, structuur keten, etc…).

We kunnen dus besluiten dat de nucleofielsterkte stijgt volgens
H2O < Cl < Br < I < OH < OR
Dat een RO- groep een sterker nucleofiel is dan de OH- (hydroxide), is een
gevolg van het positief inductief effect van de alkylketen.
5.2.3.

Eliminatiereacties

Demonstratieproef: ethanol + overmaat zwavelzuur
Hier wordt geen ethergeur waargenomen. Er ontstaat een gas, dat indien
het door Br2 geleid zou worden, het Br2 zou ontkleuren. Dit wijst erop dat
het ontstane gas etheen is.

H 2 SO4
C2 H 5OH ⎯⎯⎯
→ C2 H 4 + H 2 O

Deze reactie is een eliminatiereactie. Omdat het eliminatie van water
betreft, spreekt men ook van een dehydratatie. Afhankelijk van de
structuur van de keten en de aard van het oplosmiddel verloopt deze
eliminatiereactie volgens heet mechanisme van een unimoleculaire (E 1) of
een bimoleculaire (E2) reactie.
We merken echter op dat ethanol in aanwezigheid van zwavelzuur ook
nucleofiele

substituties

ondergaat

(zelfde

uitgangsstoffen,

andere

reactieproducten). De reactie zal nooit 100% volgens één bepaald
mechanisme

verlopen:

er

treedt

competitie

op

tussen

nucleofiele

substitutie en eliminatie (ook tussen SN1 en SN2 en E1 en E2). Door de
reactie-omstandigheden aan te passen, kan men wel een van de
mechanismen bevoordelen4.

Regel van Zaitsev
Indien

bij

een

eliminiatiereactie

theoretisch

twee

alkenen

kunnen

ontstaan, wordt in hoofdzaak dat alkeen gevormd waarvan de dubbel
gebonden C-atomen het meest gesubstitueerd zijn (regel van Zaitsev). In
onderstaand voorbeeld is dit 2-methyl-2-penteen.

5.2.4.

Oxidatie van alcoholen
-

Demonstratieproef: ethanol, 2-propanol,
2-methyl-2-propanol

+

-

aangezuurde

kaliumdichromaattoplossing5

-

De oranje kleur van de oplossing wordt
met

2-propanol

en

ethanol

kleuren

-

groen.
-

De oranjekleur is te wijten

aan de

aanwezigheid van Cr2O72-, de groene
kleur aan de aanwezigheid van Cr3+.
Oranje

dichromaationen

worden

omgezet in groene chroomionen. Dit is
een reductie: de oxidatietrap van het
element Cr in het dichromaation daalt
immers van
chroomion.

+VI naar +III

in het

-

Cr2O72- + 14 H+ + 6e → 2 Cr3+ + 7 H2O
Een reductie gaat altijd gepaard met een oxidatie. De enige stof die kan
oxideren, is het alcohol. In deze reactie worden ethanol en 2-propanol
geoxideerd, 2-methyl-2-propanol blijkbaar niet.
We bekijken eerst de oxidatietrappen van primaire, secundaire en tertiare
alcoholen.

Het OH-dragende C-atoom heeft als oxidatietrap bij
primaire alcoholen:
secundaire alcoholen:
tertiaire alcoholen:

-II of –I
0
+I

De bekomen stoffen bij de oxidatieproef zijn respectievelijk ethanal6 (een
aldehyde) en aceton (propanon – een keton).

De oxidatietrap van het zuurstofdragend C-atoom is in beide vallen
gestegen. Het reactiemechanisme van deze redoxreactie is complex, maar
gaat gepaard met afsplitsing van een H+ en een H- ion. Dit is met andere
woorden een eliminatiereactie. Het alcohol verliest een waterstofatoom
van de hydroxylgroep en een waterstofatoom van het C-atoom dat de
alcoholische functie draagt.
Het C-atoom dat de alcoholische functie draagt in een tertiair alcohol is
niet gebonden aan een H-atoom en kan dáárom niet worden geoxideerd.
We kunnen dus stellen dat primaire alcoholen oxideren tot aldehyden,
secundaire tot ketonen. Tertiaire alcoholen oxideren niet.
Reactievergelijking van oxidatie van ethanol en 2 propanol in een
aangezuurde kaliumchromaatoplossing:

3C2H5OH + Cr2O72- + 8 H+ → 2 Cr3+ + 7 H2O + 3 C2H4O
3CH3CHOHCH3 + Cr2O72- + 8 H+ → 2 Cr3+ + 7 H2O + 3 CH3COCH3

Toepassing: alcoholtest (zakje blazen)
Zoek eens op: wat is het effect van alcohol op het lichaam.

Alcohol … levert nu en dan eens een mooi plaatjes en hilarische taferelen
op:

Een glaasje wijn of een pintje bier kan geen kwaad.
Mensen die dagelijks één glas wijn
drinken, hebben veel minder kans om
een hartaanval te krijgen. Dit is echter
niet een gevolg van de consumptie van
alcohol, wel van andere werkzame
stoffen in de wijn7. Eén glas wijn mag
dan wel gezond zijn, nogal wat mensen
maken

hier

verkeerdelijk

‘alcohol

drinken is gezond’ van.
Iedereen weet dat de sfeer na een
paar glaasjes losser wordt. Er wordt
meer gelachen, er wordt meer plezier
gemaakt8.
Na een paar glaasjes wordt de sfeer losser, de remmingen vallen weg en
er wordt meer plezier gemaakt. Iemand die een glaasje teveel op heeft,
heeft zichzelf vaak niet meer onder controle (noch wat hij/zij zegt, noch
wat hij/zij doet ), en ook dat werkt op de lachspieren,
http://www.youtube.com/watch?v=qM6vzMpf-GI;
http://www.youtube.com/watch?v=UQxoUxh0ECY;
http://www.youtube.com/watch?v=jT-CYVMuGMI&feature=related.
Heb je teveel gedronken, dan kun je ook het
slachtoffer worden van de fratsen van je
medemens…

Alcohol drinken is echter niet zonder gevaar. Een van de effecten van
alcohol is een verminderd reactievermogen (tragere reactiesnelheid) een
gevoel van onoverwinnelijkheid (men schat zichzelf te hoog in). Dit effect
treedt reeds op na het drinken van een geringe hoeveelheid alcohol. Dit
verschijnsel ligt aan de basis van heel wat leed …
Zie bijvoorbeeld het verhaal van Jacqueline Saburido :
OPGELET: onderstaande link is niet geschikt voor
gevoelige kijkers !!!!!!!!
http://www.metacafe.com/watch/888126/drunk_
driving_jacqueline_saburido/

Dus … denk twee keer na voor je BERT speelt

Recept: Eend met whisky

Benodigdheden:
Een eend van ongeveer 1,5 tot 2 kg
Twee grote flessen Schotse whisky
Spekreepjes
Fles olijfolie

Bereidingswijze:
De eend larderen en de binnenkant inwrijven met peper en zout
De oven 10 minuten voorverwarmen op 180 graden
Een longdrinkglas voor de helft vullen met whisky
De whisky opdrinken tijdens het voorverwarmen van de oven
De eend op een vuurvaste schotel leggen en een tweede glas whisky inschenken
Het tweede glas whisky opdrinken en de eend in de oven zetten
Na 20 minuten de oven op 200 graden zetten en 2 graven vubben met whisky.
De glaven opdrinken en de schelven van het eerste glav oprapen
Nog een halve glav insjenken en opdlinke
Na een halve uur de oven opedoen om de eend te sjekkn
Blandwondesjalf in de badkamel ganaale en op de bovenkant van de linkerand doen
Nog twee glaven whiskey insjenke
De ove opedoen nadat et eerste glav leeg is en de sjotel vastpakke
De blandwondesjalf op de binnekant van de regte hand doen
Deend oprape
Deend nog is oprapa en met handdoek de bwandwondesalt van deend vegen
De hande ontvette met visky en de dube zalv veer oprape
Ut kapotte glazz opvege en deend terug in de hove doen
De heend oprape en dove eers opedoen
De tweede fjes biski opedoen en ovejeindzette
Opstjaan van de floer en et vet spek ondre kas vege
Nogis opstjaan van de floer en tochma blijve zitte
De vjes op de gjond zette
Uide vjes djinke wande glave sjijn ob of kabot
Denove afsjette, de oge sljuite en omvalle

