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1. ORGANSKE KISIKOVE SPOJINE 

Organske kisikove spojine imajo v človeškem organizmu pomembno vlogo. Njihove 

molekule so sestavljene iz atomov ogljika, vodika in kisika, kisikovi atomi pa so lahko vezani 

na ogljikov atom z enojnimi ali dvojnimi vezmi. 

 

ALKOHOLI 

Za alkohole je značilna –OH skupina, ki jo  imenujemo hidroksilna skupina.  

Alkoholne pijače pridobivamo s fermentacijo sladkorja (glukoze – krvni ali 

grozdni sladkor). Encimi kvasovk pospešijo pretvorbo sladkorja v etanol in 

ogljikov dioksid.  
 

C6H12O6(aq)   →   2C2H5OH(aq)    +    2CO2(g)  

Proces se imenuje alkoholno vrenje ali fermentacija sladkorja. Na ta način 

pridobivamo vse alkoholne pijače (pivo-ječmen, hmelj, vino-grozdje, 

žgane pijače pa pridobivamo z destilacijo alkoholno prevretih drozg ; žganje-sadje, viski-

ječmen, vodka-krompir, rum-melasa). 

 

Vpliv na organizem: Alkohol je droga. Deluje predvsem na možgane in jetra. Zmanjšuje 

sposobnost presojanja in hitrost odzivanja. 

 

Molekule alkoholov so sestavljene iz nepolarne verige ogljikovih atomov, ki je hidrofobna (ne 

mara biti v stiku z vodo, nepolaren del) in polarne skupine –OH, ki je hidrofilna (je rada v stiku 

z vodo). Funkcionalna skupina –OH, določa njihove lastnosti. 

 

 

 

 

V alkoholih z malo ogljikovih atomov prevladujejo polarne lastnosti, zato se metanol, etanol in 

propanol popolnoma mešajo z vodo. V butanolu, ki ima štiri ogljikove atome, sta oba vpliva 

izenačena, zato je zmerno topen v vodi. Alkoholi s petimi ali več ogljikovimi atomi so zaradi 

prevladujočih nepolarnih lastnosti v vodi praktično netopni.  

 

Razmislite še o vreliščih alkoholov. Oglejte si podatke v spodnji tabeli in odgovorite na 

naslednja vprašanja..  

 

Kako se spreminjajo vrelišča alkoholov z dolžino nerazvejane verige ogljikovih atomov, na ka 

tero je vezana hidroksilna skupina? Vrelišča alkoholov (naraščajo/padajo) _____________.  

http://127.0.0.1:4001/kem9/1100/vrelisce_polarnost_alk_100.gif
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Ime spojine Formula spojine Vrelišče 
Gostota pri 

20
o
C (kg/dm

3
) 

Mešanje z 

vodo 

matanol CH3-OH 65 0,79 da 

etanol CH3-CH2-OH 78 0,79 da 

propan-1-ol (1-propanol) CH3-CH2-CH2-OH 97 0,80 da 

butan-1-ol (1-butanol) CH3-CH2-CH2-CH2-OH 118 0,81 delno 

pentan-1-ol (1-pentanol) CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-OH 138 0,82 delno 

 

Alkohole delimo na: 

A primarne : kadar je na C atom, ki nosi OH skupino vezan le še enden C atom ali pri 

metanolu le H3C – OH 

B sekundarne: kadar sta na c atom, ki nosi OH skupino vezana še dva C atoma. 

C terciarne: kadar so na C atom, ki nosi OH skupino vezani trije C atomi. 

 

 

 

 

 

1. NALOGA 

Dopolni naslednje trditve. 

Vrelišče alkoholov z dolžino nerazvejene verige ogljikovih atomov, na katero je 

vezana hidroksilna skupina, _____________ topnost v vodi pa _____________.  

Alkoholi gorijo z modrikastim plamenom, pri tem nastaneta _____________in ogljikov 

dioksid.  

Alkoholne pijače pridobivamo s fermentacijo _______________; pri tem procesu encimi 

kvasovk pospešijo pretvorbo sladkorja v _______________in ogljikov dioksid.  

 

Zapiši formule prvih treh alkoholov. 

_______________________________________________________________________ 

 

Alkohole med drugim uporabljamo v prehrambeni industriji in medicini (etanol), industriji, kot 

surovine in topila (npr. propan-1-ol, butan-1-ol) ter kot gorivo (metanol). 
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REAKCIJE ALKOHOLOV 

 

1. Gorenje alkoholov 

 

Etanol se hitro vžge in gori z modrikastim plamenom. Pri gorenju nastaja voda in ogljikov 

dioksid. 

 

2. Oksidacija alkoholov 

Alkohole lahko oksidiramo tudi postopoma. Primarni alkoholi se že pri sobni temperaturi 

oksidirajo v aldehide ter nato v karboksilne kisline.  

 

 

 

 

 

Za aldehide je značilna funkcionalna skupina –CHO, ki jo imenujemo aldehidna 

funkcionalna skupina,  

Za karboksilne kisline pa funkcionalna skupina –COOH, ki jo imenujemo karboksilna 

funkcionalna skupina.  

Sekundarni alkoholi se oksidirajo počasneje kot primarni, reakcijsko zmes je potrebno 

segrevati. Pri tem nastanejo ketoni. 

                                        

CH3
CH3

O

kisla raztopina K
2
Cr

2
O

7
,

sobna temperatura

CH3 CH3

OH  

 

Terciarni alkoholi se pri normalnih oksidacijskih pogojih ne oksidirajo. 

 

 

ETRI 

Pri reakciji dveh molekul alkohola se odcepi molekula 

vode in nastane molekula etra. 

                                     konc. H2SO4, 140oC  

alkohol   +   alkohol                            eter   +   voda 

http://127.0.0.1:4001/kem9/1101/oksidacija_alkoholov.gif


 
5 

CH3 OH CH3 OH+ CH3
O CH3

konc. H
2
SO

4
, 140oC

etanol etanol dietil eter

+ OH2

voda

 

Dietil eter ali krajše - eter so včasih uporabljali kot narkotik – sredstvo za uspavanje pri 

operacijah. Ker je zelo vnetljiv in v zmesi z zrakom eksploziven, so ga nadomestili z derivati 

različnih etrov in drugimi spojinami. Etri se uporabljajo kot topila v farmacevtski in kozmetični 

industriji. Pred odvzemom krvi kožo razkužijo z dietil etrom. 

 

 

ESTRI 

Estri so organske spojine, ki imajo v molekuli estrsko vez (−COO−). Reakciji nastanka estra 

pravimo estrenje. Estri nastanejo pri reakciji organske ali anorganske kisline in alkohola ob 

prisotnosti močne kisline (katalizatorja), kot je npr. žveplova kislina.  

Nastanek estra je obojestranska reakcija. V reakcijski zmesi so prisotni tako reaktanti kot 

produkti. 

 

 

 

 

 

 

 

Bogat vir estrov je sadje, nahajajo se tudi v zelenjavi. Sintetične estre  dodajajo cenenim 

brezalkoholnim pijačam, da dosežejo želeni okus. Estri so sestavine eteričnih olj. Eterična olja 

so zmesi, rastlinskega in redkeje živalskega izvora. Poleg estrov v njih najdemo tudi alkoho le, 

etre, aldehide, ketone, karboksilne kisline, in ogljikovodike. Eterična olja se uporabljajo v 

prehrambeni industriji, farmaciji, kozmetični industriji in v aromaterapiji.  

 

Kot zanimivost: 

Ester je tudi Aspirin. Aspirin  je tržno ime za ester salicilne 

kisline - acetilsalicilno kislino, ki je v lekarnah v prodaji brez 

recepta. Uporablja se za lajšanje bolečin, proti vnetjem in za znižanje 

telesne temperature. Aktivna komponenta v aspirinu preprečuje infekcije 

in ščiti krvne poti. Učinkovitost zdravila je odvisna od njegove kemijske 

stabilnosti. Hidroliza je često vzrok za kemijsko nestabilnost zdravila. 

Produkta hidrolize aspirina sta salicilna in ocetna kislina. 

 

Za aromo v ananasu in jabolku dodajajo metil butanoat.  

 

Za aromo v jagodi in banani pa etil butanoat. 

 

 

http://127.0.0.1:4001/kem9/1269/estrenje.gif
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KARBOKSILNE KISLINE  

Kemijsko karboksilne kisline poimenujemo tako, da alkanu dodamo končnico -ojska kislina.  

Npr. metanojska kislina (HCOOH) ima v molekuli en ogljikov atom − izhaja torej iz metana. 

Ime kisline tvorimo tako, da korenu imena metan- dodamo končnico -ojska (torej metanojska), 

nato dodamo še kislina in dobimo metanojska kislina.  

 

Karboksilne kisline mnogokrat uporabljamo v prehrambeni industriji: 

- ocetno kislino kot začimbo in za konzerviranje pa tudi pri sintezi polimerov, 

proizvodnji barvil, zdravil in dišav; ima ime po kisu (ocet). Kis vsebuje 4 do 10% ocetne 

kisline. Hlapi koncentrirane ocetne kisline so jedki in vnetljivi. 

- vinsko kislino kot dodatek pri izdelavi sadnih sokov, marmelad in drugih sadnih živil. 

Deluje kot antioksidant, preprečuje spremembo barve živila, poudari kisel okus živila 

in sodeluje pri procesu želiranja. Skupaj z natrijevim hidrogenkarbonatom je v pecilnem 

prašku. Pri peki zaradi reakcije nevtralizacije nastaja ogljikov dioksid, ki rahlja testo.  

- mravljinčna kislina je zelo jedka in jo dodajajo sredstvom za odstranjevanje vodnega 

kamna.  

- Skoraj 85 % proizvedene mlečne kisline se uporablja za živilsko industrijo kot 

konzervans in sredstvo za kisanje.  

- pecilni prašek je zmes vinske kisline in natrijevega hidrogenkarbonata. Pri peki nastaja 

ogljikov dioksid zaradi reakcije nevtralizacije med natrijevim hidrogenkarbonatom in 

kislino.  

- mlečna kislina je hidroksikarboksilna kislina. Nastane iz mlečnega sladkorja laktoze. 

 

Formula /trivialno oz. 

udomačeno ime  
Ime po nomenklaturi IUPAC  Vir 

HCOOH 

mravljinčna kislina  
metanojska kislina tekočina v zadku mravelj  

CH3COOH   

ocetna kislina  
etanojska kislina kis 

CH3CH(OH)COOH   

mlečna kislina  
2-hidroksipropanojska kislina kislo mleko, kislo zelje 

CH3CH2CH2COOH 

maslena kislina  
butanojska kislina surovo maslo 

CH3CH2CH2CH2COOH 

valerijanska kislina  
pentanojska kislina baldrijan 

CH3CH2CH2CH2CH2COOH 

kapronska kislina  
heksanojska kislina surovo maslo, olje  

 

Topnost karboksilnih kislin v vodi 

Molekula karboksilne kisline ima polarni in nepolarni del. Karboksilna skupina je polarna, zato 

privlači molekule vode. Ogljikova veriga je nepolarna, zato ne privlači molekul vode. Čim 

daljša je, tem večji je nepolarni del v molekuli, kisline so zato čedalje manj topne v vodi. 
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formula kisline in 

agregatno stanje pri 

sobni T 

ime kisline opažanja 

HCOOH(l) mravljična (metanojska) kislina nastane bistra raztopina 

CH3COOH(l) ocetna (etanojska) kislina nastane bistra raztopina 

CH3CH2 CH2COOH(l) maslena (butanojska) kislina nastane bistra raztopina 

CH3CH2CH2 

CH2COOH(l) 
valerijanska (pentanojska) kislina nastaneta dve plasti 

C17H33COOH(l) oleinska (oktadec-9-enojska) kislina nastaneta dve plasti 

 

 

Soli karboksilnih kislin 

Karboksilne kisline tako kot druge kisline z bazami tvorijo sol. 

CH3COOH(aq)    +    NaOH(aq)       CH3COONa(aq)    +    H2O(l) 

  

 

 

 

 

2. NALOGA 

Kateri produkti nastanejo pri gorenju alkoholov? 

__________________________________________________________ 
 

Etanol in cikloheksan imata nižjo gostoto kot voda (gostota vode je 1,0 g/ml). 

a. Zakaj cikloheksan plava na vodi, etanol pa ne? 

b. Kako iz lastnih izkušenj v vsakdanjem življenju veš, da etanol ne plava na vodi? 
 

 

 

 

 

Kisline v levem stolpcu povežite z virom kislin v desnem stolpcu, tako da polje z virom 

kisline premaknete na ustrezno mesto poleg imena kisline. 

 

etanojska kislina                          surovo maslo 
 

butanojska kislina   kis 

 

pentanojska kislina   baldrijan 

raztopina 

ocetne 

kisline 

raztopina 

natrijevega 

hidroksida 

raztopina 

natrijevega 

acetata 

voda 
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3. NALOGA 

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede. 
 

Topnost karboksilnih kislin v vodi se z dolžino ogljikovodikove verige _________. 

Karboksilne kisline so _____________ kisline. Z bazami tvorijo ______________ .  
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KEMIJA  
 
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA ZA 9. RAZRED  
Udeleženec:  

- z uporabo indikatorja razlikuje med kislino in bazo, 

- razume in zna uporabiti pH-lestvico,  
- spozna pomen, uporabo in nevarnost soli, kislin in baz v 

vsakdanjem življenju ter njihov vpliv na okolje,  
- spozna pomen in vlogo kisikovih organskih spojin v 

življenju,  
- spoznava funkcijo in pomen ogljikovih hidratov v 

organizmih,  
- na podlagi eksperimentalnih opazovanj ugotavlja 

lastnosti beljakovin,  
- spozna polimere, 
- opredeli naravne in sintezne polimere, 
- pozna uporabo sinteznih polimerov, 
- spozna gospodarski pomen polimerov in njihove vplive na 

okolje.  
 
Pripravila: Jasna Korbar 

 


