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Reaktionsmekanismen bakom  
estrars kondensationsreaktioner 



En ester kan bildas i en kondensationsreaktion 
mellan en karboxylsyra och en alkohol

ü Kondensationsreaktioner: Vid en kondensationsreaktion slås två molekyler samman och bildar en större molekyl, 
samtidigt som vatten spjälkas av. 

ü Estrars kondensationsreaktioner: Vid kondensationsreaktionen mellan en karboxylsyra och en alkohol bildas en ester. 
För att reaktionen ska kunna ske behöver vi ha en stark syra (ofta koncentrerad svavelsyra) som katalysator. 

ü Här ser vi kondensationsreaktionen mellan etansyra och metanol:

CH3OHCH3COOH + CH3COOCH3H+ +      H2O
MetanolEtansyra Metyletanoat 

(metylacetat)
Vatten



Esterreaktionen kan delas in i 5 steg:

1. Karboxylsyran binder en proton: 

2. Karboxylsyran omvandlas till en karbokatjon:

3. Alkoholmolekylen gör en nukleofil attack på 
karbokatjonen och en protonöverföring sker:

4. En vattenmolekyl avspjälkas:

5. En proton lossnar (katalysatorn återbildas) och 
vi har då fått vår färdiga ester:

Reaktionsformeln:
+



Översikt över hela reaktionen

ü I ovanstående reaktion binds en karboxylsyra och en alkohol ihop med varandra och bildar då en ester. I reaktionen 
bildas även en vattenmolekyl. För att reaktionen ska kunna ske krävs det att vi har en katalysator i form av en stark syra 
(ofta koncentrerad svavelsyra). Syran avger en vätejon/proton som katalyserar reaktionen. Katalysatorns uppgift är att 
bryta en gammal bindning i karboxylsyran och göra karboxylsyran ”mottaglig” för alkoholen så att en ny bindning kan 
skapas mellan karboxylsyran och alkoholen. 

+ +

Karboxylsyra (etansyra)                      Alkohol (metanol)                  Ester (metyletanoat)   Vatten

H2SO4



Reaktionsmekanismen - Steg 1:

ü Karboxylsyran binder en proton: Ett fritt elektronpar på karboxylsyrans dubbelbundna syreatom attraheras av protonen från 
en stark syra (ofta koncentrerad svavelsyra), attackerar och skapar en bindning till denna genom en nukleofil attack. 
Karboxylsyror avger i vanliga fall protoner (och tar inte upp dessa!), men den starka syran är mycket bättre än den svaga 
karboxylsyran på att avge protoner, så här vinner den starka syran ”matchen” om att få avge en proton. Karboxylsyran blir 
därför mottagare av protonen i denna reaktion. När protonen fäster till syreatomen blir syreatomen positivt laddat eftersom 
syreatomen nu endast har 5 egna valenselektroner (eftersom den har ”lånat ut” en elektron till väteatomen). Man säger att 
den ”formella laddningen” är +1. 

Säger man partiellt positivt laddat när den 
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Karboxylsyra (etansyra)



Reaktionsmekanismen - Steg 2:

ü Karboxylsyran omvandlas till en karbokatjon: Det partiellt positiva syret kommer nu attrahera 2 bindningselektroner från 
dubbelbindningen med kolatomen. Detta leder till att kolatomen förlorar elektroner och istället blir positivt laddat. Den 
formella laddningen på kolatomen är +1. Karboxylsyran har då omvandlats till en s.k. karbokatjon (jon med en positiv 
laddning på en kolatom). Karbokatjonen är väldigt reaktiv och därför säger vi nu att reaktanten är aktiverad. Den starka 
syran har fått karboxylsyran aktiverad och redo för att reagera med alkoholen!

Säger man partiellt positivt laddat när den 

:

:
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Karbokatjon
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Reaktionsmekanismen - Steg 3:

Säger man partiellt positivt laddat när den 

: :

Karbokatjon (från 
karboxylsyran)

:

:

Alkohol (metanol)

:
:

:

:

ü Alkoholmolekylen gör en nukleofil attack på karbokatjonen och en protonöverföring sker: En alkoholmolekyl (metanol i det 
här exemplet) binder till karbokatjonen genom att ett fritt elektronpar på syreatomen i OH-gruppen attraheras av den 
positiva kolatomen, gör en nukleofil attack, och skapar en bindning till denna. Nu blir dock syreatomen positivt laddad 
eftersom den bara har 5 egna valenselektroner. Den formella laddningen på syreatomen är +1. Nu sker en protonöverföring 
från en syreatom till en annan. Det positiva syret drar åt sig elektronerna från protonen vilket försvagar bindningen till 
protonen och gör att protonen ganska enkelt kan ”lossna”. Det andra syret kommer sedan attraheras av protonen och skapa 
en bindning till denna. 

+



Reaktionsmekanismen - Steg 4:

Säger man partiellt positivt laddat när den 

ü En vattenmolekyl avspjälkas: När syret tar upp protonen blir syret positivt laddat eftersom den nu endast har 5 egna 
valenselektroner. Den formella laddningen på syreatomen är +1. Den positiva laddningen på syret kommer dra åt sig 
bindningselektronerna som sitter mellan kolet och syret vilket leder till att syret och de två väteatomerna (en 
vattenmolekyl) släpper. Kvar blir då återigen en positivt laddad karbokatjon. 

Karbokatjon

:



Reaktionsmekanismen - Steg 5:

Säger man partiellt positivt laddat när den 

ü En proton lossnar (katalysatorn återbildas) och vi har då fått vår färdiga ester: Det positiva kolet drar åt sig elektroner från 
syret, vilket nu istället innebär att syret blir positivt laddad. Det positivt laddade syret kommer nu dra åt sig 
bindningselektronerna mellan syret och vätet vilket gör att vätet lossnar i form av en proton (eftersom elektronen stannar 
kvar hos syret). Anjonen från syran (den negativa jonen som återstår efter att en proton har lossnat från syran) kan nu 
plocka upp protonen och återbildas till en vanlig syra igen. Vi har därmed fått vår ester och vi kan även se att syran inte 
förbrukas utan fungerar enbart som en katalysator! 

Ester (metyletanoat)Karbokatjon

:

:

: : :



Esterreaktionen kan delas in i 5 steg:

1. Karboxylsyran binder en proton: 

2. Karboxylsyran omvandlas till en karbokatjon:

3. Alkoholmolekylen gör en nukleofil attack på 
karbokatjonen och en protonöverföring sker:

4. En vattenmolekyl avspjälkas:

5. En proton lossnar (katalysatorn återbildas) och 
vi har då fått vår färdiga ester:

Reaktionsformeln:
+



Se gärna fler filmer av Niklas Dahrén: 

http://www.youtube.com/Kemilektioner
http://www.youtube.com/Medicinlektioner


