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Kemi B
Estere

Organisk kemi 6

Læringsmål
• Funktionel gruppe
• Navngivning
• Reaktioner: Kondensation, hydrolyse og polymerisation
• Fysiske egenskaber

Den funktionelle gruppe i carboxylsyrer er estergruppen, -COO-.

Estere er vigtige i triglycerider. Og der findes også uorganiske estere, 
eksempelvis af phosphat.

Men de dækkes ikke i denne præsentation!

Estere – funktionel gruppe

Estere dannes primært ved en kondensationsreaktion.
Kondensationen er som udgangspunkt mellem en alkohol og en carboxylsyre.

Reaktion: Kondensation

carboxylsyre                alkohol                                              ester                                vand  

syre 

Når man skal navngive estere er det hjælpsomt at se på hvilke alkohol og 
carboxylsyre esteren kan være dannet fra.

Når man navngiver esteren siger man først alkoholens navn, men med endelsen –yl. 
Derefter carboxylsyrens navn, men med endelsen –oat.

Navngivning

ethansyre methanol

syre 

methylethanoat
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Navngivning

butansyre propan-1-ol

propan-1-ylbutanoat propylbutanoat

propan-2-ylbutanoat
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butansyre propan-2-ol
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3-methylbutansyre 2-methylbutan-1-ol

2-methylbutyl-3-methylbutanoat

(2-methylbutyl)-3-methylbutanoat

Hvis ikke andet er angivet antages det at 
alkoholdelen er bundet ved carbon 1.

Man indfører parenteser hvis mere end 
et tællesystem bruges.

Estere kan omdannes tilbage til en carboxylsyre og en alkohol ved at lave en 
hydrolyse med vand. 

Reaktion: Hydrolyse

syre 

ester                                  vand                                       carboxylsyre                 alkohol

propan-2-ylbutanoat  butansyre propan-2-ol

Estere er også vigtige i og med polyestere bare er polymere af estere. 
Polyesterne dannes typisk ved at en dialkohol og disyre polykondensre.

Reaktion: Polymerisation

Polyetylenterephtalat (PET)                                vand

2

benzen-1,4-dicarboxylsyre                   ethan-1,2-diol

(terephtalsyre)

katalysator

Polaritet
Da estere indeholder to oxygen bundet til carbon har de nogle polære 
egenskaber. Dog væsentligt dårligere end hvis der var bundet to separate oxo-
grupper eller hydroxy-grupper på samme antal carbon-atomer.

Alkohol Blandbarhed med vand
Methylmethanoat 300g / L 
Ethylethanoat 83g / L
Propylpropanoat 0,5g / L
Propylethanoat 19g / L

Butandion 200g / L

Fysiske egenskaber
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Koge- og smeltepunkter
På grund af de moderate polære egenskaber laver estere moderate 
dipol-dipolbindinger, ud over londonbindinger. 

Molekyle:            ethylethanoat butansyre             butandion hexan

Molarmasse: 88g/mol               88g/mol                 86g/mol           86g/mol

Kogepunkt: 77ºC                   164ºC                    88ºC 69ºC 

Fysiske egenskaber

Næste video →

Opgaver, quizzer og simulationer på
www.gymnasiekemi.com


