
Organisk kemi – Kolets kemi 



Vad är ett organiskt ämne? 

• Organiska ämnen kommer från 
djur- och växtriket. Alla dessa 
ämnen innehåller kolatomer. 
T.ex. trä, bomull och ull.  

• Organiska ämnen kan både 
förändras och framställas på 
konstgjord väg. Det har lett till 
upptäckten av nya viktiga 
ämnen, t.ex. plast och bensin. 



Rent kol - Grafit 

Finns i fyra olika former: grafit, diamant, fullerener 
och grafen 

• Grafit – Mjukt, svart ämne som svärtar av sig. 
Kolatomerna binds samman i plana skikt. 
Bindningarna mellan skikten är svaga.  

    Grafit + lera = Blyerts  Grafit + olja = smörjmedel 

 



Rent kol - Diamant 

• Diamant – Hårt och ljusbrytande. I diamant är 
varje kolatom omgiven av fyra kolatomer och 
hålls på plats av starka bindningar. Används till 
smycken, borr- och skärverktyg.  

 



Rent kol - Fullerener 

• Fullerener – Leder ström. Finns i vanligt sot i 
stoftmolnen runt stjärnor. Kolatomerna är 
starkt bundna till varandra och bildar ett 
fotbollsliknande klot. Upptäckten av 
fullerener gav nobelpris 1996. 

 

 



Rent kol - Grafen 

• Grafen – Leder ström, genomskinligt och är 
hundra gånger starkare än stål. Liknar grafit 
men består enbart av ett skikt kolatomer. 
Framtidens supertunna och genomskinliga 
bildskärmar kommer att tillverkas av grafen. 

 



Amorft kol 

Hos amorft kol är inte kolatomerna ordnade i 
regelbundna mönster. Stenkol, träkol och aktivt kol är 
amorft kol. 

• Träkol – Används till grillning. Framställs genom 
torrdestillation. Det innebär att man hettar upp    
trä utan syretillförsel. Tjära, vatten och brännbara 
gaser drivs ut och kvar blir träkol. 

• Aktivt kol – Svart pulver. Partiklarna har små hål, 
porer. I porerna kan ämnen sugas upp och hållas 
kvar. Framställs från bl.a. trä eller olja. Används till 
luftrening, mot akut förgiftning och i filter till 
gasmasker, köksfläktar och ventilationssystem.  

  



Kolväten 

• Består av kol och väte.  

• Kolväten är inte lösliga i vatten.  

• De förekommer både som gaser, flytande 
ämnen och som fasta ämnen.  

• Kolväten är energirika och brinner lätt i luft. 
Vid förbränning bildas bl.a. koldioxid CO2 och 
vatten H2O. 

 



Metanserien 

• Metan har en kolatom och är det enklaste 
kolvätet i metanserien. 

• Kolvätena i metanserien kan ha upp till 60 
kolatomer. 

• De fyra första kolvätena är metan, etan, propan 
och butan. Dessa ämnen är gaser vid 
rumstemperatur. 

• Kolväten med 5-15 kolatomer är vätskor. Resten 
är fasta ämnen. 

• Studera tabellen på s. 6 (Metanserien). Lär dig 
hur man skriver molekylformel och 
strukturformel för de 8 första kolvätena. (s. 7) 

 



Metan 
• Färglös, illaluktande gas som brinner 

bra. Metan kallas även sumpgas, 
eftersom den bildas vid nedbrytning 
av organiskt material i syrefattiga 
miljöer. 

• Metan är en växthusgas och ökade 
utsläpp från främst jordbruket anses 
vara en bidragande orsak till en 
förstärkt växthuseffekt. 

• Metan används vid framställning av 
metanol och som bränsle inom 
industri och för uppvärmning av 
bostäder. 

 



Etan, propan och butan 

• Etan – Färglös gas som huvudsakligen 
finns i råolja och naturgas. Används 
främst till tillverkning av plast.  

• Propan och butan – Båda dessa gaser 
utvinns ur råolja och brinner med het 
låga. Gasol är en blandning av propan 
och butan och används som bränsle.   

• Det finns också förgrenade kolväten 
där kolatomerna inte ligger på rad.   

• Ex. Iso-butan. Strukturformel         

 

 

 



Mättade och omättade kolväten 
• Kolvätena i metanserien har 

enkelbindning mellan kolatomerna. Då 
slutar kolvätets namn på –an. 

• De finns kolväten där vissa kolatomer 
binds samman genom dubbelbindning. 
Då slutar kolvätets namn på –en. T.ex. 
eten, propen, buten. 

• I vissa kolväten binds kolatomerna 
samman med en trippelbindning. Då 
slutar kolvätets namn på -yn. T.ex. etyn, 
propyn och butyn. 
 

Mognande äpplen 
avger gasen eten  

Brinnande etyn (acetylen) 
används till att skära stål 



Fossila bränslen 
Olja, naturgas, stenkol och brunkol kallas för fossila 
bränslen. 
Dessa ämnen bildas på följande sätt: 
1. Döda djur och växter sjönk till botten på sjöar 

och hav. 
2. Botten täcktes av allt mer grus, sand och lera, 

syret når inte fram. 
3. Temperatur och tryck ökade. 
4. Fossila bränslen bildas. 
 
De fossila bränslen vi använder idag bildades för 50 
till 500 miljoner år sedan. 
 
 
 
 



Fossila bränslen – en ändlig resurs 

• Människan använder enorma mängder fossilt 
bränsle. 

• Nybildningen av fossilt bränsle tar så lång tid 
så det har ingen betydelse. 

• Oljereserverna kan räcka ca 40 år, naturgasen 
ca 60 år och kol cirka 200 år.  



Råolja -Petroleum 
• Olja som pumpas upp ur marken kallas 

råolja. 
• Råolja är en blandning av hundratals olika 

kolväten. 
• Dessa kolväten använder vi som bränsle i 

många fordon, till att producera 
elektricitet och värme, tillverka plaster, 
byggnadsmaterial färger, smörjmedel och 
asfalt. 

• Råolja är en blandning av kolväten, men 
det går att skilja kolvätena med 
fraktionerad destillation.   

 



Fraktionerad destillation 
1. Man hettar upp oljan till 400 °C 
2. De flesta kolvätena blir gasformiga 
3. Kolvätena kyls ner och kondenserar mot ”hattarna” över rören i 

tornet. 
4. Eftersom kolvätena har olika kokpunkt stiger de olika högt innan de 

kondenserar. Lätta kolväten (kort kolkedja) hamnar längst upp. 
 



Torv, brunkol och stenkol 

• Torv, brunkol och stenkol är fasta, fossila 
bränslen. 

• Torv – Bildas av döda växter i botten av 
sjöar eller myrmarker. Det tar några tusen 
år. Torkat torv innehåller ca 60 % kol. 

• Brunkol – Om torv täcks av sand och lera 
och sedan pressas samman bildas brunkol 
efter 10-20 miljoner år. Kolhalten ökar till 
ca 70 %  

• Stenkol – Efter ytterligare några hundra 
miljoner år har brunkol omvandlats till 
stenkol. Kolhalten ökar till ca 90 %.  
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Naturgas 

• Naturgas är en fossil gas som finns nere i berggrunden. 
• Gasen är en blandning av flera olika kolväten, mest 

metangas. 
• Finns oftast i samma områden som råolja, men det 

finns stora områden med enbart naturgas. 
• Vid förbränning av naturgas bildas bara hälften så 

mycket koldioxid som motsvarande mängd olja. 
• Används som motorbränsle, till elproduktion, 

uppvärmning och plastframställning. 
• Transporteras framförallt i rörledningar som kallas 

pipelines.  
 
 



Växthuseffekten 

• När solljuset träffar jordytan värms den upp 
och sänder ut värmestrålning. 

• Mycket av värmen stannar kvar på jorden tack 
vare växthusgaserna i jordens atmosfär, bl.a. 
vattenånga, koldioxid och metan. 

• Utan växthuseffekten skulle det vara för kallt 
för livet på jorden och stor variation i 
temperatur mellan natt och dag. 



Global uppvärmning 

• När vi eldar fossila (icke förnyelsebara)               
bränslen bildas koldioxid, vattenånga                             
och värme. 

Kolväte + syre → koldioxid + vatten + energi 
• Både vattenånga och koldioxid är växthusgaser. 
• Halten vattenånga i atmosfären är ganska konstant 

trots förbränning av fossila bränslen. 
• Däremot ökar halten koldioxid i atmosfären när vi 

förbränner fossila bränslen.  
• Det beror på att vi tillför kolföreningar som tidigare 

varit bundna i marken. 
• Utsläppen av koldioxid och utsläpp av metan från 

boskapsuppfödning och växtodling samt från områden 
med tinande permafrost ger en global uppvärmning. 

 
 

 



Förnyelsebara energikällor 

• förnyelsebara energikällor tar 
aldrig slut och är bättre för miljön. 

• Vattenkraft, solenergi, vindkraft 
och vågenergi är förnyelsebara 
energikällor. 

• Om vi lyckas utveckla tekniken att 
fånga solenergi har vi tillgång till 
en ren och evig energikälla. 
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Biobränslen 
• Är en speciell typ av förnybar energikälla. Förbränning 

av biobränslen ger ingen ökning av mängden koldioxid i 
luften. 

• Trä, flis och träpellets från snabbväxande energiskogar 
eller avfall från skogsavverkning och sågverk. 

• Antingen eldar man bränslet direkt eller så omvandlar 
man det först till metanol eller etanol som sedan 
förbränns. 

• Biogas bildas när organiskt avfall som gödsel, 
avloppsvatten, slam, avföring och hushållsavfall bryts 
ner av bakterier. 



Alkoholer 
• De flesta alkoholer är brännbara, giftiga och ofärgade 

vätskor. 
• Alkoholer används som bakteriedödande medel, 

lösningsmedel, bränsle och som råvara för tillverkning 
av plaster, läkemedel och hudkrämer. 

• Alkoholer liknar kolväten. Skillnaden är att minst ett 
väte bytts ut mot en OH-grupp, dvs. en syreatom och 
väteatom. 

• OH-gruppen gör att många alkoholer går lätt att lösa i 
vatten. 

• De flesta alkoholer får sitt namn av ett stamkolsväte ur 
metanserien med tillägg av ändelsen -ol    

• Det fyra första blir då metanol, etanol, propanol och 
butanol. 
 
 



Forts. alkoholer 
• Man skiljer på envärda, tvåvärda och trevärda 

alkoholer. 

• Envärda har en OH-grupp, tvåvärda har två 
OH-grupper och trevärda har tre OH-grupper.  

• Lär dig skriva struktur- och molekylformel för 
metanol, etanol, glykol och glycerol (se 
separat papper) 

 



Viktiga alkoholer 
Metanol 
• Kallas också träsprit. 
• Förväxlas lätt med vanliga 

spritdrycker. 
• Mycket giftig, kan leda till blindhet 

eller döden. 
• Används som bränsle och vid 

tillverkning av plast och 
lösningsmedel. 

 

Etanol 
• Alla alkoholhaltiga drycker innehåller 

etanol. 
• Framställs genom jäsning av socker 

eller stärkelse. 
• Dödligt giftig och 

beroendeframkallande. 
• Används som bränsle, desinfektions-

medel och lösningsmedel. 

Glykol 
• Tvåvärd alkohol. 
• Används i kylvatten i bilar och till att 

ta bort is från flygplansvingar. 
• Giftig (har ersatts av propylenglykol 

som är mindre giftig) 
 

Glycerol 
• Kallas också glycerin. 
• Kan hålla kvar fukt. 
• Används i hudkrämer. 
• Ingår i sprängämnet nitroglycerin. 

 
 



Organiska syror 

• Är en egen ämnesklass som innehåller 
karboxylgruppen – COOH.   

• De organiska syrorna kan framställas genom 
oxidation av alkoholer. (man tillsätter syre). 

• Finns i många växter och skyddar mot bakterier, 
svampar och ibland växtätande djur. 

• Ger frukter en syrlig smak, t.ex. citronsyra, 
äppelsyra och vinsyra. 

• Inom djurriket finns många organiska syror, t.ex. 
myrsyra, mjölksyra och smörsyra.  
 
 
 
 



Forts. organiska syror 

Alkohol Syrans 
namn 

Vardagsnamn Finns i Används till 

Metanol Metansyra Myrsyra Myror, nässlor Konservera grönfoder 

Etanol Etansyra Ättiksyra Ättika, vinäger Matlagning 

Propanol Propansyra Propionsyra surdeg, ost Konserveringsmedel 

Butanol Butansyra Smörsyra Härsket smör Tillverkning av aromämnen 



Estrar 

• Fruktsmaker i glass, läsk och godis kommer sällan 
från riktiga frukter. Smakerna är i stället kemiskt 
framställda estrar.  

• Estrar är ämnen som framställs genom att man 
låter en alkohol reagera med en syra. 

• Andra användningsområden för estrar är 
lösningsmedel i nagellack och lim eller som 
sprängämne i form av nitroglycerin. 

• Nitroglycerin används som hjärtmedicin vid 
kärlkramp. 

 

 

 



Katalysator 

• Reaktionen då en ester bildas ur en alkohol 
och en syra går långsamt. För att det ska gå 
snabbare kan man tillsätta svavelsyra som 
katalysator. 

• Med katalysator menar man ett ämne som 
påskyndar en reaktion utan att själv förbrukas. 

 


