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• FUNKCIONALNA SKUPINA :
- aldehidna skupina                     ;

• KONČNICA PRI POIMENOVANJU:   - al

• PRIMER SPOJINE IN NJENO IME
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Končnica značilna za

ALDEHIDE

ALDEHIDNA SKUPINA



• Aldehidi imajo prijeten vonj ( po cimetu, mandlju, 
marcipanu,…)

• Metanal ( struktura na prejšnjem slajdu) je pomemben 
aldehid. Je plin z ostrim vonjem, njegova vodna raztopina se 
imenuje FORMALIN – dezinfekcijsko sredstvo in snov 
namenjena shranjevanju bioloških preparatov.



KARBOKSILNA KISLINA

• FUNKCIONALNA SKUPINA :                       ;
- karboksilna skupina ;

• KONČNICA PRI POIMENOVANJU:   - ojska kislina

• PRIMER SPOJINE IN NJENO IME
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KARBOKSILNA SKUPINA

METANOJSKA KISLINA

Končnica značilna za

KARBOKSILNE KISLINE



• Najdemo jih v obliki tekočin npr: METANOJSKA (mravljična) kislina, 
ETANOJSKA (ocetna) kislina, PROPANOJSKA kislina, BUTANOJSKA 
kislina

• Karboksilne kisline z daljšo –CH verigo so večinoma v trdnem agregatnem 
stanju (kristalčki)

• Karboksilne kisline najdemo tudi v naravi: CITRONSKA, JABOLČNA, 
VINSKA kislina

• Najbolj znana je OCETNA (etanojska) KISLINA, ki jo najdemo v KISU



KETON

• FUNKCIONALNA SKUPINA :                          ;   

- CO -
- ketonska skupina

• KONČNICA PRI POIMENOVANJU:  -on

• PRIMER SPOJINE IN NJENO IME:

PROPANON
KETONSKA SKUPINA

Končnica značilna za

KETONE



• So vnetljivi

• Po navadi zelo hlapni

• Pogosto imajo močan intenziven vonj

• Pogosto so zelo dobra topila

• Najbolj znan je ACETON, ki je univerzalno topilo, saj topi 
POLARNE in NEPOLARNE snovi



ETER
• FUNKCIONALNA SKUPINA :        R1 – O – R2          ;   C – O - C  

- etrska skupina

• KONČNICA PRI POIMENOVANJU:   prvi radikal – il

drugi radikal – il eter

• PRIMER SPOJINE IN NJENO IME:

RADIKAL

CH3 O CH2 CH3

R1
R2

ETIL METIL ETER

Na obeh straneh kisikovega atoma so radikali,
ki jih poimenujemo kot stransko verigo. Imajo
Predpono et-, met-, prop- glede na število C – atomov
In končnico -il.



• Najbolj znan je DIETIL ETER, nekoč se je uporabljal kot 
narkotik

• Danes se ETER uporablja za razkuževanje kože pred odvzemom 
krvi, saj ubije mikroorganizme.



ESTER
• FUNKCIONALNA SKUPINA :                           ;    - COO -

- estrska skupina

• KONČNICA PRI POIMENOVANJU:   alkoholni del – il

kislinski del – oat

• PRIMER SPOJINE IN NJENO IME:

CH3 C O CH2 CH3

O
ESTRSKA SKUPINA

KISLINSKI DEL ALKOHOLNI DEL

ETIL ETANOAT



• V naravi najdemo veliko ESTROV ponavadi so to dišave v sadju
( ananas, banana, jagoda ), maščobe in voski

• Pogosto se različni hrani dodajajo ESTRI kot umetna ali 
naravna aroma (žvečilni gumi, vode z okusom, bomboni)


