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V. JednofunkcyJne Pochodne węglowodorów
Pochodne węglowodorów zbudowane są z łańcuchów węglowodorowych i tzw. grup funkcyjnych – jed-
nej lub kilku. Jeżeli grupy funkcyjne są tego samego rodzaju, to związki nazywa się jednofunkcyjnymi 
pochodnymi węglowodorów. Znalazły one zastosowanie we fryzjerstwie, jako składniki preparatów do 
pielęgnacji, ondulacji, rozjaśniania i farbowania włosów. 

1. alkohole
Alkohole są to pochodne węglowodorów, w których zamiast atomu wodoru występuje grupa wodoro-
tlenowa, przyłączona do atomu węgla. 

Ogólny wzór alkoholi:    r–oH
gdzie: R – reszta węglowodorowa, OH – grupa wodorotlenowa (hydroksylowa).
Alkohole mają różną budowę i właściwości. Mają jedną lub kilka grup –OH. Dlatego  
też działają na włosy w różny sposób, a w preparatach fryzjerskich występują, jako: 
• rozpuszczalniki w lakierach do włosów i środkach do stylizacji (piankach),
• emulgatory w emulsjach,
• środki myjące w szamponach (do produkcji środków powierzchniowo czynnych),
• kondycjonery w preparatach do pielęgnacji (poprawiają strukturę włosów). 

1.1. Podział alkoholi, właściwości i zastosowanie we fryzjerstwie
Pod względem liczby przyłączonych grup hydroksylowych –OH alkohole dzielą się na:

alkohole
jednowodorotlenowe  
zawierają jedną grupę –OH 
alkohol etylowy C2H5OH

dwuwodorotlenowe  
zawierają dwie grupy –(OH)2
glikol etylenowy C2H4(OH)2

wielowodorotlenowe  
zawierają więcej niż dwie grupy –(OH)n
gliceryna C3H5(OH)3

Na właściwości alkoholi ma wpływ ich budowa przestrzenna. Alkohole proste są mało wytrzymałe na 
działanie wyższej temperatury. Alkohole o rozgałęzionym łańcuchu są odporne na wysoką temperatu-
rę i stosuje się je w środkach do ondulacji wodnej oraz żelazkowej. 

alKoHole jeDNoWoDorotleNoWe stosuje się we fryzjerstwie zależnie od długości łańcucha 
w cząsteczce, właściwości fizycznych i właściwości chemicznych. 
alkohole proste (alifatyczne) dobrze rozpuszczają się w wodzie i same są rozpuszczalnikami. Ich roz-
puszczalność maleje wraz ze wzrostem ilości atomów w cząsteczce. 
alkohole o długich łańcuchach lub budowie pierścieniowej nie rozpuszczają się w wodzie, ale kondycjo-
nują włosy, jako substancje regenerujące i są emulgatorami w uzyskaniu emulsji. 

Przykłady konkretnych alkoholi zastosowanych we fryzjerstwie: 
• etanol (postać skażona – denaturat) – w tonikach i lakierach do włosów, jako wysoko stężone wod-

ne roztwory etanolu 70%–ego, działają dezynfekująco, czyli wnikają w głąb bakterii i niszczą je. 
ponieważ wysusza włosy jest rzadko stosowany. 

• izopropanol – w środkach stylizujących i lakierach do włosów (izo– wskazuje na odporność na wyso-
kie temperatury, np. ciepło z suszarki).

W preparatach fryzjerskich najczęściej stosuje się alkohole tłuszczowe o długich łańcuchach. 

Włosy po zastosowaniu preparatu 
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aldehydy tłuszcze

ketony alkohole

amidy fenoleestry 

kwasy karboksyloweaminy 

Właściwości fizyczne alkoholi w zależ-
ności od długości łańcucha alkoholu

Emulsyjny preparat kondycjonujący włosy 
w formie atomizera    
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