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Οι καρβονυλικές ενώσεις έχουν ένα διπλό δεσµό µέσα στο καρβονύλιο. Ο δεσµός δεν είναι 
όπως έχουµε συνηθίσει στα αλκένια ή τα αλκίνια αλλά δεν παύει να είναι διπλός δεσµός. Έχει δηλαδή 
ένα σ και ένα π δεσµό. Ο π δεσµός σαν λιγότερο σταθερός από τον σ «σπάει» και έτσι έχουµε αντι-
δράσεις προσθήκης.  

Μπορούµε να προσθέσουµε ότι και στα αλκένια ή τα αλκίνια αλλά έχουµε ένα πλεονέκτηµα. 
Τα στοιχεία που συµµετέχουν στον διπλό δεσµό είναι ένας άνθρακας και ένα οξυγόνο. Το οξυγόνο 
είναι σίγουρα το ηλεκτροαρνητικό τµήµα και θα τραβήξει πάνω του το θετικό κοµµάτι της ένωσης και 
επειδή συνήθως αυτό είναι το Η το καρβονύλιο καταλήγει σε ΟΗ.  

CH3-CH=O + H2  CH3-CH2-OH 
Σε αυτή τη προσθήκη προσθέσαµε υδρογόνο και µετατράπηκε η αλδεΰδη σε αλκοόλη. Αυτή 

είναι και µια µέθοδος παρασκευής αλκοολών από καρβονυλικές. Ειδικότερα οι αλδεΰδες δίνουν πρω-
τοταγείς αλκοόλες ενώ οι κετόνες δίνουν δευτεροταγείς αλκοόλες.  

Θα µπορούσαµε να προσθέσουµε και άλλους υποκαταστάτες όπως ΠΧ HCl και HCN.  
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CH3 – CΗ2 – CH – CH3 + Mg                     CH3 – CΗ2 – CH – CH3

 
Παρατηρείστε ότι η ανθρακική αλυσίδα ν εµφανίζει καµµια µεταβολή. Απλά παρεµβάλλεται 

το Μαγνήσιο ανάµεσα στον άνθ ακα και το αλογόνο. 
Όταν η ένωση βρεθεί σα στο νερό, διασπάται άµεσα και δίνε εσµένο υδρογονάνθρακα 

και το βασικό χλωριούχο µαγνή
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___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το αντίστροφο πρόβληµα: Να βρούµε το ζευγάρι της καρβονυλικής 

και του αντιδραστηρίου Grignard προκειµένου να έχουµε συγκεκριµένη αλκοόλη. Σε αυτή τη περίπτω-
ση έχουµε : 

1. 1οταγής αλκοόλη : Η αλδεΰδη είναι σίγουρα η φορµαλδεΰδη άρα η οργανοµαγνη-
σιακή έχει τη ίδια ανθρακική αλυσίδα χωρίς τον ακριανό άνθρακα που έχει το υ-
δροξύλιο. 

Παράδειγµα : Η ένωση CH3 – CH2 – CH2 – OH  έχει 3 άτοµα άνθρακα και είναι 1ο ταγής αλκο-
όλη. Προκύπτει από την HCHO και CH3 – CH2 – MgCl. 
 
CH3 – CH2 – MgCl. + HCHO                 CH3 – CH2 – C – MgCl                 CH3 – CH2 – CH2 –OH 
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2. 2ο ταγής αλκοόλη : Έχουµε µια αλδεΰδη και το αντιδραστήριο Grignard µε τους 
υπόλοιπους άνθρακες. 

Προσέξτε ότι αν η αλκοόλη δεν είναι συµµετρική έχε
 
CH3 – CΗ2 – CH – CH3 

ΟH 

Α Β 

 

Αν χωρίσουµε την ένωση όπως φαίνεται στη περίπ
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Η περίπτωση Β έχει τη βουτανόνη και το πρόπυλοµαγνήσιο χλωρίδιο 
Η περίπτωση Γ έχει τη 3 εξανόνη και το µέθυλοµαγνήσιο χλωρίδιο. 
Πρακτική εξάσκηση : Μπορείτε να εξασκηθείτε στη προσθήκη κάνοντας αυτές τις 3 αντιδρά-

σεις. 
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