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1.

Dodatno gradivo k vaji Gostota trdnih snovi in raztopin
(dodatek k delovnemu zvezku ˝Laboratorijske vaje iz kemije˝, stran 9.)

1.1

EKSPERIMENTALNA NALOGA
A. Določite gostoto trdne snovi
B. S pomočjo določitve gostote raztopine določite njeno koncentracijo

1.2

POROČILO VAJE

A. Gostota trdne snovi:
GOSTOTA
1. Stehtajte nekaj : mZn =
Nalijte v merilni valj vodo: V1 = 50,0 cm
Vsujte v valj še trdno snov V2 =
Volumen trdne snovi:
Vtrdne snovi =
Izračun gostote cinka:  trdne snovi =
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Tabela 1. Zbrani podatki za izračun gostote
Zap. št., i
mtrdne snovi [g]
Vtrdne snovi [cm3]
 i [g/cm3]

 i   [g/cm3]
3.

Povprečna vrednost gostote trdne snovi:  

Ocenitev napake:

 

4.

Gostota

, rezultat podan z absolutno napako:

Gostota

, rezultat podan z relativno napako:
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5.

Grafična rešitev gostote trdne snovi

Naslov diagrama:
6.

Kje v diagramu odvisnosti mase in volumna trdne snovi je podatek o gostoti?

7.

Odčitajte s premice koordinati dveh točk (z enotami!):

Zapiši obrazec za izračun gostote na osnovi diagrama in izračunaj gostoto:
y  y1
k 2
ali s poimenovanjem osi z grafa 1:
x 2  x1

8.

9.

Gostota

, rezultat določen grafično:
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B. Gostota tekočin: Gostota vodnih raztopin natrijevega klorida
1. Meritev in izračun gostote vodne raztopine s koncentracijo
Vrazt.  10,0 cm 3 ; mrazt. 
 razt. 

(vaša meritev):

Vrednost zapišete v tabelo.

Tabela 2. Odvisnost gostote vodne raztopine natrijevega klorida od masnega deleža raztopine
w/%
 [g/cm3]
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8

12

16

 [g/cm3]
Diagram 2: Odvisnost gostote vodnih raztopin natrijevega klorida od njihove koncentracije

Izračun gostote neznanega vzorca št.
Vrazt.  10,0 cm 3 ; mrazt. 

2.

 razt. 

Iz diagrama 2 odčitajte masni delež natrijevega klorida v raztopini št.
natrijevega klorida, wNaCl 
.

3

. Masni delež

1.3

NEKAJ BESED O MERITVAH V LABORATORIJU

Lastnosti snovi lahko razdelimo na intenzivne in ekstenzivne. Intenzivne lastnosti snovi
opisujemo z veličinami, ki so neodvisne od količine snovi in se, ko povečujemo količino snovi,
ne spreminjajo. To so npr. temperatura, tlak, gostota, koncentracija... Ekstenzivne lastnosti pa
opisujemo z veličinami, ki so odvisne od količine snovi, npr. masa, volumen, množina, toplota...
Lastnosti snovi določamo z meritvami v laboratoriju. Pogosto izmerimo ekstenzivne veličine, na
primer pri gostoti maso in pripadajoči volumen snovi in iz teh dveh meritev izračunamo vrednost
intenzivne veličine, gostoto snovi. Pri toploti pa je ravno obratno, merimo temperaturo in
izračunamo količino sprejete ali oddane toplote.
1.4

PODAJANJE FIZIKALNIH VELIČIN

Pogosto rezultat meritev ni ena sama vrednost, pač pa serija meritev različnih veličin. Intenzivne
veličine lahko iz serije meritev določimo z izračunom povprečne vrednosti kot pri vaji gostota
trdne snovi. Pogosto pa nas pri delu zanima, kakšna je odvisnost med veličinami. Tako lahko
odvisnost dveh ali več veličin podamo v obliki tabele, z diagram ali z enačbo.
V tabeli in v diagramu v naslovu podamo, kakšno odvisnost prikazujeta. Kako razvrstimo kolone
ali vrstice v tabeli, je odvisno od načina, kako izvedemo poskus. Vsaka kolona mora imeti
oznako veličine in enoto.
Diagram ima nekaj prednosti pred tabelo. Tako iz diagrama lažje razberemo funkcijsko
odvisnost med merjenimi veličinami (linearnost, zveznost, minimum, maksimum…) in določimo
meritve, ki močneje odstopajo. Največkrat bomo uporabili diagram pri predstavljanju linearne
odvisnosti. Pri risanju diagramov upoštevamo naslednja pravila:
 na absciso nanesemo neodvisno, na ordinato pa odvisno spremenljivko.
 skali izberemo tako, da lahko odčitamo točke hitro in udobno, da je prostor na diagramu
smiselno izkoriščen in da je naklon premice nekje med 30 in 60 stopinjami
 osi diagrama sta označeni z veličino in enoto
 premico potegnemo tako, da leži nad njo približno toliko točk kot pod njo. Manjši pomen
namenimo točkam, ki ˝padejo ven˝.
Z enačbo podana zveza med dvema merjenima veličinama nam olajša računanje za vse vrednosti
spremenljivk, ki niso naše meritve.
1.5

IZVOR NAPAK

Nobena izmerjena količina ni popolnoma natančna ali točna, saj se pri delu vedno pojavljajo
napake (pogreški), ki se jim ne moremo in ne znamo izogniti. (slučajna in sistematska napaka,
Laboratorijske vaje iz kemije, stran 1). Količine, ki jih izmerimo v laboratoriju in pri katerih se
moramo vedno zavedati, da so določene bolj ali manj natančno in tako obremenjene z neko
napako, imenujemo merska števila. Poleg teh poznamo tudi natančna števila, to so števila brez
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napake ali brez negotovosti, na primer pretvorniki enot, koeficienti urejene kemijske enačbe,
število atomov v kemijski formuli spojine…
1.6

PODAJANJE IN DOLOČANJE NAPAK

Rezultat meritev moramo podati tako, da bo vsak, ki bo pregledoval naše meritve, nedvoumno
vedel, kako natančni smo bili pri svojem delu. Določitev napake se je razvila v svoje področje
znanosti. Pogledali si bomo le najenostavnejše in najpogostejše načine. Tako rezultat pogosto
podamo s povprečno vrednostjo meritev, ki jo izračunamo kot aritmetično sredino vseh meritev
(Laboratorijske vaje iz kemije, enačba 1, stran 1). Nenatančnost meritve največkrat določimo kot
standardni odmik (na računalniku standardna deviacija, v Laboratorijskih vajah iz kemije srednji
pogrešek, stran 2, enačba 3). Napako lahko tudi ocenimo, tako da poiščemo meritve, ki najbolj
odstopajo od povprečne vrednosti in razliko med povprečno vrednostjo in najbolj odstopajočo
meritvijo imenujemo napaka meritve.
Rezultate lahko podajamo na tri različne načine: z zapisom relativne ali absolutne napake ter s
poznavanjem pravil o veljavnih številkah.
1. Zapis napake z absolutno napako. Npr. desetkrat izmerimo maso čaše:
- meritev mase (ponovimo n meritev)
- povprečna masa čaše

m1, m2, …mn [g]

m [g]

- določitev napake. Namesto ocenitve napake, kar je manj natančen način, najpogosteje
izračunamo srednji pogrešek ali standardno deviacijo:

s  m 

(m  m1 ) 2  (m  m 2 ) 2  ...
n

Vrednost m imenujemo absolutna napaka. Ima enoto enako kot merjena količina. Rezultat
podamo z zapisom z absolutno napako:

m  m = 58,7 g  0,5 g
Pri odločitvi, na koliko številk (števk) podamo rezultat, velja, da je zadnje število, ki ga še
zapišemo, negotovo. Njegova vrednost se lahko spreminja, če isto meritev večkrat ponovimo,
torej zaradi napak, ki spremljajo naše merjenje. Napake vedno podajamo samo na eno veljavno
številko (števko).
2. Rezultat lahko zapišemo tudi z relativno napako, ki ga dobimo tako, da absolutno napako
delimo z vrednostjo meritve. Ta oblika podajanja napake nima enote in jo pogosto zapišemo v
procentih.
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Relativna napaka m / m = 0,009
 m 
masa čaše: m1 
  58,7 g 100 %  0,9% 
m 


3. Podajanje rezultata s pravilnim številom veljavnih številk (števk):
m = 58,7 g
Napake ne zapišemo, vendar tak zapis pomeni, da je vrednost mase lahko tudi npr. 58,9 g ali
58,3 g. Torej je zadnje število, ki ga zapišemo, negotovo zaradi napak pri meritvah. Če rezultat
podamo kot 58,70 g, s tem bralcu sporočamo, da bi se pri ponovnem merjenju te mase lahko
pojavile vrednosti kot 58,68 g, 58,73 g itd.
Pri vaji gostota bomo izmerili veliko meritev in rezultate podali z relativnim in absolutnim
napako. Pri vseh ostalih vajah in pri kemijskem računanju pa bomo podajali natančnost meritev
ali izračuna s številom veljavnih številk pri rezultatu.
1.7

RAČUNANJE NAPAK

Poleg določanja napak pri količinah, ki jih v laboratoriju izmerimo, določamo negotovost
meritev tudi pri količinah, ki jih iz izmerjenih podatkov izračunamo (npr. gostote pri prvi vaji).
V takem primeru je računanje napak odvisno od računske operacije. Poglejmo primer seštevanja
(odštevanja) in množenja (deljenja):
seštevanje in odštevanje
mrazt.  mtopila  mtopljenca,

določitev napake:
mrazt.  mtopila  mtopljenca

V primeru seštevanja ali odštevanja se seštevajo absolutne napake.
- množenje in deljenje


m
 m V


, določitev napake:

m
V
V

V primeru množenja in deljenja lahko napako izračunane veličine določimo s seštevanjem
relativnih napak merjenih veličin. Tak način računanja napake je precej hiter. Obstajajo pa še
drugi načini določanja, ki so opisani v delavnem zvezku Laboratorijske vaje v Tabeli 1 na strani
3. Za gostoto bi lahko uporabili obrazec v četrti vrstici, primer A/B.
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NA KOLIKO ŠTEVK PODATI REZULTAT ALI RAČUNANJE S FIZIKALNIMI
VELIČINAMI

1.8

1. Pravila za določanje veljavnih številk
primer št. veljavnih števk
pravilo
625

3

Vsa števke različne od 0 so veljavne.

10,6

3

Ničle med številom so veljavne števke

0,0047
0,006

2
1

0 določa položaj decimalne vejice in niso veljavne števke

106,20
0,00100

5
3

Ničla na koncu števila in po decimalni vejici je veljavna števka

250
1300

3 ali 2
3 ali 2

Zadnja 0 ima lahko dve funkciji: velikost števila in je veljavna
števka, raje zapišimo 2,50  10 2 ali 1,300  10 3

2. Pravila za računanje s fizikalnimi veličinami števili
 Zaokrožujemo končni rezultat
 Pri vmesnih računih obdržimo eno ali dve števki več kot kažejo previla
 Seštevanje in odštevanje – najmanj decimalk
6,725 + 0,18 + 0,00123 = 6,90623 => 6,91
 Deljenje in množenje – najmanj veljavnih števk
9,8775 • 0,0136 = 0,134334 => 0,134
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1.9
1.

RAČUNSKE NALOGE
Naslednje številke podajte na zahtevano število veljavnih števka
• na tri veljavne števke
0,00172835
• na pet veljavnih številk (števk)
1352735
• na dve veljavni številki (števki)
0,00100000
• na štiri veljavne številke
0,0012376
• na tri veljavni številki (števki)
700000

2. Računanje z veljavnimi števkami
Na pravo število števk zaokrožite izračunano gostoto stekla, če 145,17 g stekla izpodrine 49,0
mL tekočine.

3. Pri določanju gostote bakra smo bakrove kroglice potapljali v vodi in dobili naslednje meritve:
Tabela: Odvisnost mase bakra od volumna
m/g
V/cm3
47,21
5,0
18,72
3,0
101,11
12,0
99,87
10,5
77,73
8,0
62,53
7,5
Narišite ustrezen graf in določite gostoto trdne snovi s pomočjo tega grafa! Gostoto podajte na
pravo število veljavnih števk.
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2.

Dodatno gradivo k vaji Raztopine
(dodatek k delovnemu zvezku ˝Laboratorijske vaje iz kemije˝, stran 21.)

2.1

2.2

EKSPERIMENTALNA NALOGA
A. S tehtanjem topljenca pripravite določen volumen raztopine A z določeno množinsko
koncentracijo.
B. Z razredčevanjem raztopine A pripravite raztopino z nižjo koncentracijo.
POROČILO VAJE
1. del (RAZTOPINA A)
Priprava vodne raztopine saharoze z množinsko koncentracijo cA

Pripravite
koncentracijo cA=

cm3 vodne raztopine saharoze, C12H22O11, z molarno (množinsko)
moldm-3.

Potek dela:
Izračunajte maso topljenca; m =
Topljenec stehtajte v ustrezno čašo.
Izberite ustrezno merilno bučko.
Zatehto kvantitativno prenesite iz čaše v merilno bučko (spiranje čaše, uporaba lija in steklene
palčke).
Dopolnite do oznake z destilirano vodo in raztopino pomešate.
Izračun:

2. del (RAZTOPINA B)
Priprava vodne raztopine saharoze z množinsko koncentracijo cB
Iz prve raztopine A pripravite
cm3 bolj razredčene vodne raztopine saharoze B
tako, da s pipeto odvzamete
cm3 raztopine saharoze A s koncentracijo cA in razredčite v
merilni bučki do oznake. Izračunajte koncentracijo razredčene raztopine saharoze B in jo zapišite
v tabelo.
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Potek dela:
Izberemo ustrezno pipeto in merilno bučko.
S pipeto prenesemo ustrezni volumen raztopine A v merilno bučko za pripravo raztopine B
Razredčimo in premešamo raztopino B

Navodilo za računanje:
Izračunajte masni delež in masno koncentracijo obeh raztopin! Gostoto raztopin saharoze
odčitajte s priloženega grafa.
Rezultati:
Količina
množinska koncentracija
gostota
masni delež
masna koncentracija

Raztopina A

Raztopina B

1,025

1,020

 (g/mL)

1,015

1,010

1,005

1,000

0,995
0

0,05

0,1

0,15
c(mol/L)
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0,2

0,25

2.3

PRIPRAVA MOLARNE RAZTOPINE

Kadar opisujemo potek reakcij v raztopinah, se poslužujemo podajanja količine topljenca v
raztopini z molarno koncentracijo. Poglejmo si, kakšni računi so potrebni, preden lahko začnemo
s pripravo raztopine.
1. Pripraviti želimo 500,0 mL vodne raztopine bakrovega sulfata (CuSO4) s koncentracijo 0,125
mol/L. Koliko bakrovega sulfata morate stehtati?
n CuSO 4  c CuSO 4  VCuSO 4 

mCuSO 4  nCuSO 4  M CuSO 4

0,125mol
 0,500L  0,0625mol
L
 0,0625mol159,61g/mol  9,98g

Po izračunu začnemo s postopkom priprave raztopine. Za pripravo 500 mL 0,125 M raztopine
stehtamo v ustrezno veliko čašo 9,98 g bakrovega sulfata. Prilijemo nekaj vode in trdno sol
raztapljamo. Raztopljeno sol prenesemo s pomočjo steklene palčke in lija v 500 mL merilno
bučo. Čašo spiramo s puhalko napolnjeno z destilirano vodo. Pomešamo raztopino in jo
razredčimo do oznake na merilni bučki. Pazimo, da se spodnji rob meniskusa raztopine pokriva z
oznako za volumen na merilni buči.
Običajno pa je izračun mase topljenca malo bolj zahteven. Srečujemo se lahko z nečistočami in
primesmi v trdni snovi ali pa kot v primeru bakrovega sulfata ima sol drugačno sestavo – ima
vezano vodo. Modra galica, bakrov sulfat pentahidrat ima naslednjo formulo: CuSO4•5H2O.
Poglejmo kako izračunamo, koliko modre galice moramo stehtati za pripravo 500,0 mL vodne
raztopine bakrovega sulfata (CuSO4) s koncentracijo 0,125 mol/L. Najprej pomislite, ali moramo
stehtati več ali manj hidrata kot brezvodne soli?
n CuSO 4  c CuSO 4  VCuSO 4 

0,125mol
 0,500L  0,0625mol
L

Razmislek o strukturi soli (CuSO4) in hidrata (CuSO4•5H2O)
nCuSO 4  nCuSO 4 5H 2O
mCuSO 4 5H 2O  n CuSO

4 5H2 O

 M CuSO 4 5H 2O  0,0625mol 249,68g/mol  15,6g

Za pripravo 500 mL 0,125 M raztopine bakrovega sulfata potrebujemo 15,6 g bakrovega sulfata
pentahidrata.
2.4

RAZREDČEVANJE RAZTOPIN

Pri razredčevanju raztopini dodajamo topilo. Pri tem ostane količina topljenca v neki raztopini
stalna, povečuje se količina topila. V laboratoriju raztopine pogosto razredčujemo: pri pripravi
umeritvenih krivulj, pri pripravi razredčenih reagentov...
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Pri računanju razredčevanja molarnih raztopin običajno trditev, da raztopini dolivamo vodo in
količina topljenca ostane enaka, zapišemo:
n topljenca

v razredceni raztopini

 n topljenca

v porciji koncentrir ane raztopine

Z upoštevanjem izraza za izračun množinske koncentracije velja:
c razred.razt.  Vrazred.razt.  c pipeta  Vpipeta

V primeru raztopin z znanim masnim deležem pa račun poteka preko naslednjega sklepa:
m topljenca

v razredceni raztopini

 m pipeta

Koliko raztopine solne kisline z molarno koncentracijo 1,5 mol·dm-3 bi potrebovali za pripravo
500,0 cm3 raztopine solne kisline s koncentracijo 0,250 mol·dm-3?

cpipeta 

crazred.  Vrazred. 0,500dm3  0,250mol  dm 3

 100cm3
Vpipeta
dm 3  1,25mol

2.5 RAČUNSKE NALOGE
1. 215,00 g natrijevega klorida smo raztopili 1,15 kg vode. Odvisnost gostote raztopin od
masnega deleža raztopin je predstavljena na grafu:
1.20
1.18
1.16

 (g/mL)

1.14
1.12
1.10
1.08
1.06
1.04
1.02
1.00
0

0.05

0.1

0.15

0.2

w

a) Kolikšen je masni delež natrijevega klorida v raztopini?
b) Kolikšna je gostota te raztopine natrijevega klorida?
2. Kolikšna je molarna (množinska) koncentracija pripravljene raztopine?
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3A. Dodatno gradivo k vaji Kemijsko ravnotežje
(dodatek k delovnemu zvezku ˝Laboratorijske vaje iz kemije˝, stran 31.)
3A.1 EKSPERIMENTALNA NALOGA
Po navodilih v Tabeli 1 pripravite različne reakcijske zmesi. Spektrofotometrično določite
koncentracijo obarvanega kompleksnega iona v vsaki reakcijski zmesi in izračunajte konstanto
kemijskega ravnotežja reakcije.
3A.2 POROČILO VAJE
Tabela1. Eksperimentalni podatki za določanje ravnotežne konstante
I.
II.
volumen raztopine Fe(NO3)3
5,0
5,0
-3
-3
3
c = 2,00.10 mol.dm , V/cm
volumen raztopine HSCN
3,0
4,0
-3
-3
3
c = 2,00.10 mol.dm , V/cm
volumen raztopine HNO3
2,0
1,0
-3
3
c = 0,5 mol.dm , V/cm
A

A

( FeSCN ) (mol  dm
2

3

III.
5,0
5,0
0

)

Kemijsko ravnotežje, umeritvena krivulja
0.80
A460
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30

y = 3375.7x
R2 = 0.9951

0.20
0.10
0.00
0.00000

0.00005

0.00010

0.00015

0.00020

0.00025

[FeSCN]2+

Slika: Odvisnost absorbance raztopine železovega kompleksnega iona od njihove koncentracije:
Enačba kemijske reakcije in obrazec za izračun Kc:
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Tabela 2: Podatki za izračun ravnotežnih koncentracij in ravnotežne konstante

začetne
množine

Raztopina
št.
nt 0 , Fe3

I.

II.

mol
nt 0, HSCN

ravnotežne
množine

mol
ntr , Fe3
mol
ntr , HSCN
mol
nt ,( FeSCN )2
r

mol

Fe 
3

ravnotežne
koncentracije

mol  dm 3

HSCN 
mol  dm 3

( FeSCN ) 
2

mol  dm 3

Kc
Rezultat: Konstanta kemijskega ravnotežje za reakcijo:
je
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.

3A.3 SPEKTROFOTOMETRIJA
Absorpcija svetlobe
Absorpcija je proces, v katerem določena snov selektivno zadrži svetlobo določene valovne
dolžine. To pomeni, da je intenziteta vpadne svetlobe večja od intenzitete prepuščene svetlobe
skozi preiskovano snov. Pri vajah bomo merili absorpcijo svetlobe v vidnem območju.
Zmanjšanje intenzitete vpadne svetlobe v tem območju je posledica interakcije
elektromagnetnega valovanja z elektroni v določeni snovi.
Beer –Lambertov zakon
Če raztopino, v kateri so molekule, presvetlimo s svetlobo valovne dolžine, pri kateri le te
absorbirajo, bo intenziteta prepuščene svetlobe manjša, kot če teh molekul ne bi bilo. Z
razmerjem med intenziteto prepuščene svetlobe (I) in intenziteto vpadne svetlobe (I0) definiramo
delež prepuščene svetlobe, oziroma prepustnost ali transmitanco (T). Propustnost je odvisna od
koncentracije snovi, ki absorbira svetlobo, v raztopini. Večja je koncentracija te snovi, manjši bo
delež prepuščene svetlobe (slika).
propustnost (T)
absorbanca (A)
0,30

0,52

0,50

0,30

0,90

0,046

Slika: Shematski prikaz absorpcije svetlobe raztopin z različno koncentracijo snovi, ki absorbira svetlobo (Vir: Abram
V. in sod. Eksperimentalna biokemija za študente biotehnologije…)

Poleg propustnosti definiramo se absorbanco:
A = - log I/I0
Absorbanca (A) je premosorazmerna s koncentracijo snovi, ki absorbira svetlobo v raztopini
Matematično povezavo med imenujemo Beer-Lambertov zakon:
A =  .l .c
kjer je  molarni absorpcijski koeficient snovi, ki absorbira svetlobo in l dolžino optičnega žarka
skozi raztopino. Izmerjena absorbanca (A) nima enot, koncentracijo (c) izražamo v mol/L,
molarni absorpcijski koeficient () z enoto L.mol-1.cm-1 in dolžina optičnega žarka skozi
raztopino vzorca, ki je določena s širino kivete (l), pa v centimetrih.  je odvisen od vrste
spojine in valovne dolžine. Beer-Lambertov zakon je empirični zakon, zato veljavnost zakon za
različne sisteme preverjamo. Pri zelo velikih ali pri zelo majhnih koncentracijah vzorca pride do
odstopanja od Beer-Lambertovega zakona, zato moramo vzorce vedno pripraviti tako, da je
izmerjena absorbanca v območju linearne odvisnosti od koncentracije.
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Spektrofotometer
Absorbanco vzorcev merimo s spektrofotometrom. Spektrofotometer je sestavljen iz vira
svetlobe, monokromatorja, s katerim izberemo ozko območje valovnih dolžin, prostora, kamor
vložimo kiveto z vzorcem, detektorja, ki zazna intenziteto prepuščene svetlobe in jo pretvori v
električni tok. Izmerjen signal se največkrat izpiše kot absorbanca. Nekateri spektrofotometri
omogočajo le izpis vrednosti absorbance pri določeni valovni dolžini, drugi pa omogočajo tudi
izpis absorpcijskega spektra v definiranem merjenem območju valovnih dolžin.

Slika: Shema spektrofotometra (Vir: Abram V. in sod. Eksperimentalna biokemija za študente biotehnologije…)

3A.4

RAČUNSKE NALOGE

1. Zapišite konstanto kemijskega ravnotežja za naslednjo reakcijo: N2(g) + 3 H2(g) ⇄ 2 NH3(g)
2. V 15 L posodi zmešamo 2,86 mol HCl in 1,00 mol H2. V ravnotežju določimo še 1,30 mol
2 HCl(g) ⇄ H2(g) + Cl2(g)

HCl. Izračunajte množine snovi v ravnotežju:

3. V reakcijsko posodo 5,0 dm3 damo 0,20 mola snovi A in 1,20 mol snovi C. Napišite ravnotežne
množine in ravnotežne koncentracije snovi A, B, in C, če dobimo v ravnotežju 0,050 mol snovi C
in poteka naslednja reakcija:

A + 3B ⇄ 2C

4. Določite Kc za reakcijo: Fe3+(aq)+HSCN(aq) ⇄ [FeSCN]2+(aq)+H+(aq)
V reakcijski posodi smo 5,0 mL raztopine železovega (III) nitrata s koncentracijo 4,0.10-3 mol/L
dodali 8,0 mL tiocianove kisline s koncentracijo 2,0.10-3 mol/L, raztopino razredčili ter dobili
20,0 mL reakcijske zmesi. Koncentracija vodikovih ionov je bila med poskusom stalna. Določili
smo koncentracijo tiocianoželezovega(III) iona na 0,90.10-4 mol/L.
5. V posodi z volumnom 2,0 dm3 poteka naslednja ravnotežna reakcija: CO(g) + 2H2(g) ⇄ CH3OH(g)
Reakcijo smo pričeli z 2,00 mol CO in 0,50 mol H2. Ob vzpostavitvi ravnotežja je v reakcijski
posodi 0,20 mol produkta. Izračunajte konstanto kemijskega ravnotežja!
6. Ravnotežno mešanico pripravimo tako, da zmešamo 25,0 cm3 0,010 mol/dm3 raztopine
železovega(III) nitrata in 50,0 cm3 0,010 mol/dm3 raztopine tiocianove kisline. V ravnotežni
mešanici določimo koncentracijo rdečega tiocianoželezovega kompleksa na 0,75  10-3 mol/dm3.
Izračunajte ravnotežno konstanto reakcije, pri čemer upoštevajte, da je koncentracija vodikovih
ionov tekom poskusa 1,5 mol/dm3.
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3B. Dodatno gradivo k vaji Obarjalne reakcije
3B.1 EKSPERIMENTALNA NALOGA
Z mešanjem raztopin soli ugotovite topnost različnih soli.
3B.2 POROČILO VAJE
Pripravljene imate vodne raztopine kalcijevega, bakrovega in srebrovega nitrata(V) ter
natrijevega klorida in karbonata s koncentracijo 0,10 mol·dm-3.
1. Napišite enačbe raztapljanja soli v pripravljenih raztopinah.
kalcijev nitrat (V)
bakrov nitrat(V)
srebrov nitrat(V)
natrijev klorid
natrijev karbonat
2.) Izpolnite tabelo
V epruvete nalijte približno po 1 mL 0,10 M raztopine kalcijevega, bakrovega ali srebrovega
nitrata(V). V vsako epruveto dodajte po 1 mL raztopin natrijevih soli: klorida, karbonata ali
hidroksida. V tabelo 1 napišite:
 TOPNO, kadar se oborina ne pojavi in
 OBORINA v primeru, da nastane netopna sol.
Tabela 1. Obarjalne reakcije
vir kationov
vir
Ca(NO3)2
anionov
Na2CO3

Cu(NO3)2

AgNO3

NaCl
NaOH
Tabela 2. Razlaga poskusov v tabeli 1.
Enačba mešanja raztopin soli

Netopna sol
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3B.3

TOPNOST IN OBARJALNE REAKCIJE

a) Napovedovanje topnosti snovi
Pri kvantitativnem napovedovanju topnosti snovi kemiki pogosto uporabljamo zelo posplošeno,
a na mnogih poskusih osnovano pravilo, ki povezuje polarnost snovi z njihovo topnostjo. Snovi s
podobno polarnostjo se lažje raztapljajo med seboj kot tiste z različno polarnostjo. Ravno tako je
praviloma najboljše topilo za neko snov tisto, ki ji je po polarnosti podobno. To pravilo pogosto
povzamemo s preprosto frazo podobno se dobro topi v podobnem. Na splošno se polarne
spojine dobro topijo v polarnih topilih in slabše v nepolarnih, medtem ko se nepolarne spojine
dobro topijo v nepolarnih topilih in slabše v polarnih. Pravilo podobno se dobro topi v podobnem
je uporabno za napovedovanje topnosti plinastih, tekočih ali neionskih trdnih topljencev v
tekočinah. Tako je na primer amoniak (NH3 polaren plin) veliko bolje topen v polarnem topilu
npr. vodi, kot pa kisik (O2, nepolaren plin).
Kadar pa napovedujemo raztapljanje ionskih spojin, pa pravilo podobno se dobro topi v
podobnem ne zadošča. Trditev, da se vse ionske spojine topijo v vodi, ki je polarno topilo, ne
drži. Pri raztapljanju ionske spojine se posamezen ion loči od nasprotno nabitih ionov, ki ga
obdajajo, ko se nahaja v trdnem stanju in se obda z molekulami topila. Ionske spojine se
raztopijo v vodi, če je privlačnost med molekulami vode in ioni soli večja kot je privlačnost med
ioni soli med seboj. V vodi so zelo topne tiste soli, pri katerih je povezava z vodo sposobna
premagati povezavo z ionskimi vezmi v kristalih. Tiste soli, pri katerih voda ne more premagati
ionskih vezi, pa so v vodi slabo topne.
Pravila za določanje topnosti ionskih snovi v vodi:
Spojina je verjetno topna, če vsebuje enega izmed naslednjih kationov:
• Kation iz IA skupine periodnega sistema (Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+)
• Amonijev ion (NH4+)
Spojina je verjetno topna, če vsebuje enega izmed naslednjih anionov:
• Anione VIIA skupine periodnega sistema (halogenidi Cl-, Br-, I-). Izjeme so Ag+, Hg22+ in
Pb2+ halogenidi.
• Nitratni(V) (NO3-), perkloratni (kloratni(VII), ClO4-), acetatni (etanoatni) (CH3COO-) ali
sulfatni(VI) (SO42-) anion. Izjeme so kalcijev, stroncijev, barijev, svinčev in
živosrebrov(I) sulfat(VI) (CaSO4, SrSO4, BaSO4, Hg2SO4 in PbSO4).
Če spojina ne vsebuje nobenega izmed naštetih ionov, je verjetno netopna. Tako sta natrijev
karbonat in kalcijev klorid topna v vodi, ker vsebuje prvi natrijev kation iz IA skupina
periodnega sistema drugi pa kloridni anion iz VIIA skupine periodnega sistema. Spojina kalcijev
karbonat je netopna, ker ne vsebuje nobenega v pravilih naštetega iona.
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Tabela 3. Pravila za določanje topnosti ionskih snovi
ion v spojini
topnost
izjeme
kationi
skupina IA (Li+, Na+, K+ ...)
topne
+
amonijeve soli (NH4 )
topne
anioni
nitrati(V) (NO3-), klorati(VII)
(ClO4-), acetatni (CH3COO-)
topne
soli VIIA skupine periodnega
sistema (halogenidi Cl-, Br-, I-)
topne
Izjeme so Ag+, Hg22+ in Pb2+ soli
sulfati(VI) (SO42-)
topne
Izjeme so Ca2+, Sr2+, Ba2+, Hg22+
in Pb2+ soli.
karbonati (CO32-)
netopne
Skupina IA (Li+, Na+, K+ ...) in
NH4+
fosfati(V) (PO43-)
netopne
Skupina IA (Li+, Na+, K+) in
NH4+
hidroksidi (OH-)
netopne
Skupina IA (Li+, Na+, K+ ...) in
IIA (Ca2+, Sr2+, Ba2+)
sulfidi (S2-)
netopni
Skupina IA (Li+, Na+, K+ ...) in
IIA (Ca2+, Sr2+, Ba2+) ter NH4+

b) Kvantativno podajanje topnosti snovi
Pri vseh spojinah, tudi tistih najmanj topnih, se nek - lahko zelo majhen - del topljenca v topilu
raztopi. Torej izraz netopen pravzaprav pomeni zelo omejeno topen v danem topilu. Raztopina,
ki vsebuje maksimalno množino topljenca, se imenuje nasičena raztopina. V nasičeni raztopini
obstaja dinamično ravnotežje med raztopljenim in neraztopljenim topljencem. Dinamično
ravnotežje pomeni, da se v nekem časovnem intervalu enak delež topljenca raztopi, kot se ga
tudi izloči iz raztopine. Tako ostane koncentracija nasičene raztopine konstantna. Topnost snovi
podamo s koncentracijo nasičene raztopine snovi. Topnost izražamo na različne načine.
Naslednja dva načina sta najpogostejša, predvsem za precej topne in neionske topljence:
• molarna (množinska) koncentracija nasičene raztopine (enota mol/L)
• masa topljenca na 100 g topila (enota g topljenca na 100 g topila; ta način podajanje
sestave nasičene raztopine je neodvisen od temperature)
Topnost slabo topnih soli v vodi pogosto podajamo s topnostnim produktom. V nasičeni
raztopini soli se je vzpostavilo ravnotežje med ioni topljenca v raztopini in še neraztopljeno
ionsko spojino v trdnem stanju. Stanje v nasičeni raztopini je podobno drugim sistemom v
kemijskem ravnotežju. Topnostni produkt je ena od oblik konstante kemijskega ravnotežja in ga
zapišemo kot produkt množinskih koncentracij ionov v nasičeni raztopini. S kemijsko enačbo
lahko ponazorimo ravnotežno stanje v nasičeni raztopini svinčevega sulfata(VI) in srebrovega
karbonata na sledeč način:
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PbSO4 ⇄ Pb2+ + SO42-

Ksp=[ Pb2+]·[ SO42-]

Ag2CO3 ⇄ 2 Ag+ + CO32-

Ksp=[ Ag+]2· [ CO32-]

Za sol s formulo MxAy, ki je sestavljena iz Mm+ kationov in Aa- anionov, je topnostni produkt
enak:
Ksp=[Mm+]x ⇄ [Aa-]y
Topnostni produkt nam omogoča kvantitativno obravnavanje topnosti tako v nasičenih
raztopinah kakor tudi napovedovanje topnosti v prisotnosti skupnega iona ali ionov opazovalcev.
Z njim lahko napovedujemo maksimalne koncentracije ionov v raztopinah oziroma napovemo,
ali se bo pojavila oborina ali ne. Vrednosti topnostnega produkta za nekatere soli so zbrane v
tabeli 3 na strani 289 v delovnem zvezku

c) Obarjalne reakcije
Pri obarjalnih reakcijah nastane v vodi netopen produkt, ki ga imenujemo oborina. Reaktanti so
navadno v vodi topne ionske spojine. V njihovih vodnih raztopinah se nahajajo kationi in anioni,
ki izvirajo iz raztopljenih soli. Ko zmešamo raztopini dveh soli, imamo v stiku dve vrsti kationov
in anionov. Tako lahko kation iz ene soli tvori z anionom iz druge soli v vodi netopno (bolje
rečeno zelo slabo topno) spojino in pojavi se oborina. Na primer: srebrov nitrat(V) in kalijev
klorid sta v vodi topni soli. Ko njuni raztopini zmešamo, se tvori netopen (zelo malo topen)
srebrov klorid, v raztopini pa ostanejo predvsem kalijevi in nitrati(V) ioni. Raztapljanje
srebrovega nitrata in kalijevega klorida v vodi ponazorimo z naslednjima kemijskima enačbama:
AgNO3 (s) → Ag+(aq) + NO3-(aq)
KCl(s) → K+(aq) + Cl-(aq)
Proces mešanja raztopin in obarjanja soli pa zapišemo:
Ag+(aq) + NO3-(aq) + K+(aq) + Cl-(aq) → AgCl(s) + K+(aq) + NO3-(aq)

3B.4

NALOGE

1. Napišite enačbo raztapljanja bakrovega(II) nitrata(V) in magnezijevega hidroksida v vodi.
2. Zmešate vodni raztopini srebrovega nitrata(V) in natrijevega karbonata. Napišite enačbo obarjanja
slabo topne soli
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4.

Dodatno gradivo k vaji Kisline in baze I
(dodatek k delovnemu zvezku ˝Laboratorijske vaje iz kemije˝, stran 59.)

4.1

EKSPERIMENTALNA NALOGA
A. Z razredčevanjem pripravite različno koncentrirane raztopine klorovodikove in ocetne
kisline ter amoniaka in jim izmerite pH.
B. Izmerite pH raztopinam soli in razložite njihov pH
C. Pripravite acetatni pufer in preverite njegovo delovanje.

4.2

POROČILO VAJE

Tabela A. Merjenje pH kislih in bazičnih raztopin
koncentracija, c
0,10
0,010
(mol.dm-3)
(mol.dm-3)
snov
HCl,
pH

0,0010
(mol.dm-3)

Opombe


CH3COOH,

pH



NH3,

Ka

Ka

pKa

pKa

pH


Kb

Kb

pKb

pKb

Za vsako snov napišite enačbo disociacije kisline/baze v vodi, izračunajte stopnjo disociacije, za
šibke elektrolite tudi konstanto disociacije kisline/baze. Za en primer za vsako snov račun tudi
izpišite!
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Tabela B. Merjenje pH vodnih raztopin soli (c = 0,10 mol.dm-3)
sol
pH
Razlaga pH raztopine soli ali enačba hidrolize
NaCl
NaCH3COO
ZnCl2
NH4NO3
Na2CO3
CuSO4
Tabela C.1 Priprava puferske mešanice:
pH puferske mešanice
[H3O+] v puferski mešanici
Tabela C.2 Lastnosti puferske mešanice
pH puferske mešanice

pH vode

pH puferske mešanice + 5

pH vode + 5 kapelj

kapelj NaOH(aq) (c=0,1 M)

NaOH(aq) (c=0,1 M)

pH puferske mešanice + 5

pH vode + 5 kapelj

kapelj HCl(aq) (c=0,1 M)

HCl(aq) (c=0,1 M)

Opis delovanja te puferske mešanice:
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4.3

MERJENJE pH

Merjenje napetosti predstavlja pogosto uporabljeno metodo za določanja pH. Pri merjenju pH
oblikujemo elektrokemijski člen, v katerem je ena elektroda občutljiva na koncentracijo
vodikovih ionov, druga elektroda pa je referenčna elektroda. Napetost takega galvanskega člena,
je proporcionalna z logaritmom aktivnosti (koncentracije) oksonijevih ionov in s tem s pH.
Elektroda občutljiva na koncentracijo oksonijevih ionov je vodikova elektroda.
V praksi je vodikova elektroda okorna, zato jo nadomestimo s stekleno elektrodo, ki je tudi
občutljiva na koncentracijo oksonijevih ionov v raztopini. Eksperimentalno so ugotovili, da je
potencial steklene elektrode sorazmeren s pH. Drugi polčlen je neka referenčna elektroda:
kalomelska (Hg/HgCl2), ali srebrova elektroda (Ag/AgCl). Shema galvanskega člena je:
referenčna elektroda || raztopina, ki ji merimo pH | steklena elektroda
Proizvajalci elektrod običajno iz steklene elektrode in referenčne elektrode oblikujejo eno samo
čutilo, ki ga imenujemo kombinirana steklena elektroda. Kombinirano stekleno elektrodo,
vežemo na ustrezen voltmeter, merilec napetosti. Skala voltmetra je lahko prirejena za
neposredno odčitavanje pH. Tak voltmeter imenujemo pH meter. Instrument z elektrodo
umerjamo pred vsako meritvijo s puferskimi raztopinami. Pri umerjanju izberemo pufer, ki je po
pH blizu raztopini, ki ji določamo pH.

Slika: Shema pH metra in kombinirane elektrode

Slika: Fotografija pH metra s kombinirano stekleno elektrodo
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Slika: Primeri kombiniranih steklenih elektrod

4.4

RAČUNSKE NALOGE

1. Izračunajte pH naslednjih dveh raztopin:
a.) raztopine ocetne (etanojske) kisline s koncentracijo 0,112 mol/L, če je konstanta disociacije
kisline 1,76.10-5;
b.) Raztopine natrijevega hidroksida, če je raztopina baze 0,10 mol/L in je stopnja disociacije
baze v raztopini 90 %.
2. Izračunajte pH raztopine amoniaka z množinsko koncentracijo 0,267 mol/L, če je pK b = 4,74.
S kakšnim pripomočkom bi izmerili pH te raztopine, kako bi pripomoček pripravili za merjenje
in na kateri fizikalni lastnosti meritev temelji?
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5.

Dodatno gradivo k vaji Titracije
(dodatek k delovnemu zvezku ˝Laboratorijske vaje iz kemije˝, stran 65 in 94.)

5.1

5.2

EKSPERIMENTALNA NALOGA
A. S kislinsko bazno titracijo določite koncentracijo ocetne kisline v vzorcu. Raztopino
natrijevega hidroksida je potrebno predhodno standardizirati.
B. Z oksidacijsko redukcijsko titracijo določite koncentracijo železovega(II) sulfata(VI) v
vzorcu.
POROČILO VAJE

A. del – kislinsko bazna titracija
Poskus 1. Standardizacija raztopine natrijevega hidroksida z raztopino klorovodikove
kisline
Iz posode, v kateri je raztopina klorovodikove kisline, HCl, s točno napisano koncentracijo,
odpipetirajte 25,00 mL raztopine v erlenmajerico, dodajte 2-3 kapljice indikatorja (fenolftaleina).
Pod erlenmajerico položite bel list papirja, da lažje opazujete spremembo barve indikatorja v
ekvivalentni točki. Iz birete počasi dodajajte raztopino baze, vsebino erlenmajerice skrbno mešajte
in opazujte njeno barvo. Ko se raztopina v erlenmajerici obarva rožnato, odčitajte volumen dodane
baze s skale na bireti. Dobljeni volumen vnesite v tabelo 1. Ko zberete še meritve vaših kolegov
(standardizacija se dela vedno v več ponovitvah!) izračunajte molarno koncentracijo natrijevega
hidroksida v bireti. To koncentracijo boste potrebovali pri določitvi koncentracije ocetne kisline v
vzorcu.
Napišite enačbo kemijske reakcije pri titraciji:

Tabela 1. Poraba raztopine NaOH pri standardizaciji
Zap št.
1
2
3
4
VNaOH/mL
Tabela 2. Standardizacija raztopine NaOH
volumen standardne raztopine HCl, Vk
koncentracija klorovodikove kisline c HCl

5

6

7

8

cm3
mol·dm-3

množinsko razmerje, n HCl : n NaOH
cm3

povprečni volumen NaOH, V b
koncentracija raztopine NaOH, c NaOH

mol·dm-3
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Poskus 2. Določitev koncentracije ocetne kisline v vzorcu
Vzemite bučko z vzorcem in si zapišite njeno številko. Tekočino v bučki razredčite do oznake in
temeljito premešajte. V erlenmajerico odpipetirajte 25,00 mL raztopine kisline iz bučke, dodajte
2-3 kapljice indikatorja (fenolftaleina). Iz birete počasi dodajajte raztopino baze, vsebino
erlenmajerice skrbno mešajte in opazujte njeno barvo. Ko se raztopina v erlenmajerici obarva
rožnato odčitajte volumen dodane baze s skale na bireti. Dobljeni volumen vnesite v tabelo 2 in
izračunajte molarno koncentracijo ocetne kisline v vzorčku.
Napišite enačbo kemijske reakcije pri titraciji:

Tabela 3. Določitev koncentracije ocetne kisline
številka vzorca
volumen vzorca kisline, V k

cm3
mol·dm-3

koncentracija raztopine NaOH, c NaOH

cm3

volumen standardne raztopine NaOH, Vb
množinsko razmerje, nk : n NaOH

mol·dm-3

koncentracija ocetne kisline, ck
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B. del – oksidacijsko redukcijska titracija
Določite koncentracijo železovega(II) sulfata(VI) v vzorcu s titracijo s kalijevim
manganatom(VII) in kalijevim dikromatom(VI)
Titracija s kalijevim manganatom(VII)
Urejena enačba reakcije:

Tabela 4. Titracija vodne raztopine FeSO4 z vodno raztopino KMnO4
volumen standardne raztopine KMnO4, VKMnO4
koncentracija standardne raztopine KMnO4, cKMnO4

cm3
mol·dm-3
cm3

volumen raztopine FeSO4, VFeSO4

mol·dm-3

koncentracija raztopine FeSO4, cFeSO4
Titracija s kalijevim dikromatom(VI)
Urejena enačba reakcije:

Tabela 5. Titracija vodne raztopine FeSO4 z vodno raztopino K2Cr2O7
volumen standardne raztopine K2Cr2O7, VK Cr O
2

2

cm3

7

koncentracija standardne raztopine K2Cr2O7, cK

2 Cr2 O7

mol·dm-3
cm3

volumen raztopine FeSO4, VFeSO4

mol·dm-3

koncentracija raztopine FeSO4, cFeSO4
Rezultat: Povprečna koncentracija raztopine železovega(II) sulfata(VI) je:
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5.3

TITRACIJA

Vaja je sestavljena iz dveh vaj: Kisline in baze II in Oksidacija in redukcija. Zaradi
razdrobljenosti vaje sem vam napisala nekaj opornih točk.
Titracija je kvantitativna laboratorijska tehnika v kemiji in je osnovana na kemijski reakciji.
Pri titraciji znanemu volumnu raztopine z neznano koncentracijo dodajamo po kapljicah snov
znane koncentracije dokler poteka reakcija med reagenti v raztopinah. Iz volumna in
koncentracije reagenta izračunamo koncentracijo neznane raztopine.
Pri poglavju o titracijah uporabljamo različne izraze kot so vrste titracij, določanje končne točke
titracije, standardne raztopine, titracijske krivulje, laboratorijska steklovina (erlenmajerica,
pipeta, bireta)
Temelji titracije
Za titracijo potrebujemo kvantitativno kemijsko reakcijo, za katero napišemo urejeno enačbo
kemijske reakcije. Glede na vrsto kemijske reakcije delimo titracije na kislinsko bazne,
redukcijsko-oksidacijske, kompleksometrične (EDTA), obarjalne... Za vsako titracijo moramo
najti način, s katerim določimo dodatek tiste količine reagenta, da je zreagirala vsa snov neznane
koncentracije v erlenmajerici. To pomeni, da moramo najti način, da določimo končno točko
titracije. Za izračun uporabimo množinsko razmerje.
Pogoji, kako mora potekati kemijska reakcija, da jo lahko uporabimo za titracijo so naslednji:
1. Znana stehiometrija reakcije. (Ni vzporednih ali zaporednih reakcij.)
2. Kvantitativna reakcija ali zelo velik konstanta kemijskega ravnotežja.
3. Velika hitrost reakcije - ravnotežje se mora vzpostaviti hitro.
4. Poznan način za določanje končne točke titracije
Za določanje koncentracije neke raztopine, potrebujemo reagent z zelo natančno poznano
koncentracijo. Takšno raztopino, ki smo koncentracijo določili zelo natančno imenujemo
standardna raztopina.
Kislinsko bazna titracija – (delavni zvezek, stran 65)
Osnova je kvantitativna in hitra reakcija med kislino in bazo
Kislina + baza → sol + voda
HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H2O
H3O+ + Cl- + Na+ + OH- → Cl- + Na+ + H2O
H3O+ + OH- → H2O

K=1014

Pri kislinsko bazni titraciji uporabimo za določanje ekvivalentne točke barvne indikatorje (DZ,
Tabela 5, stran 291). Indikatorji pri kislinsko bazni titraciji so snovi, ki so v kisli raztopini druge
barve kot v bazični raztopini. Tako je fenolftalein v kisli raztopini brezbarven in v bazični
intenzivno vijoličen. Kadar titriramo kislo raztopino z bazično določimo končno točko s
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pojavom roza barve. Kadar pa titriramo bazično raztopino s kislo v končni točki rožnata barva
izgine.
1. Za nevtralizacijo 25 mL vodne raztopine KOH potrebujemo 24,0 mL 0,1035 M raztopine
žveplove(VI) kisline. Napišite enačbo reakcije, ki poteka med titracijo ter izračunajte
koncentracijo baze!
Oksidacijsko redukcijska titracija
dodatek k delovnemu zvezku ˝Laboratorijske vaje iz kemije˝, stran 94.
Oksidanti sprejemajo elektrone od reducentov
Primer: 2 Fe3+ + Zn(s) = 2 Fe2+ + Zn2+
1. Urejanje redoks enačb: delovni zvezek, str.94
HNO3 + H2S  NO + S + H2O
Indikatorji pri oksidacijsko redukcijski titraciji so snovi, ki so v reducirani obliki druge barve
kot v reducirani. Tako je že sam reagent KMnO4 indikator: kot KMnO4 je vijoličen, ko se
reducira v Mn 2+ pa se razbarva. Pri reakciji s K2Cr2O7 dodamo indikator, ki se ob prvem
prebitku reagenta obarva intenzivno vijolično.

5.4

RAČUNSKE NALOGE

2. Za titracijo 25,0 mL vzorca, ki je vseboval kalcijev hidroksid smo porabili 27,2 mL raztopine
klorovodikove kisline s koncentracijo 0,127 mol/L. Kolikšni sta množinska in masna
koncentracija baze v vzorcu?
Ca(OH)2 +2 HCl  CaCl2 + 2 H2O
3. Uredite oksidacijsko-redukcijsko enačbo, napišite oksidacijska števila, označite katera snov je
reducent in katera oksidant ter izračunajte koliko g reducenta reagira s 15,0 cm3 raztopine
oksidanta s koncentracijo 0,030 mol·dm-3!
P + CuSO4 + H2O  Cu + H3PO4 + H2SO4
4. V ločenih posodah je 1 L 0,02 M HCl in 0,5 L 0,04 M Ca(OH)2. Izračunajte pH po mešanju!

5.5

PREGLEDNE NALOGE IZ SPLOŠNE KEMIJE

1. Pripravite raztopino klorovodikove kisline s koncentracijo 0,00181 mol/L.
a.) Kolikšen je pH te raztopine?
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b.)

c.)

d.)

S kakšnim pripomočkom (instrument in čutilo) smo na vaji izmerili pH raztopin,
kako bi pripomoček pripravili za merjenje in na kateri fizikalni lastnosti meritev
temelji?
Kolikšen volumen 36,5 % raztopine klorovodikove kisline z gostoto 1,36 g/mL
potrebujete za pripravo 15,0 L raztopine klorovodikove kisline s koncentracijo
0,00181 mol/L?
Katero snov lahko dodamo v klorovodikovo kislino, da dobimo pufer in približno
ocenite kolikšno količino te snovi?

2. Napišite reakcijo amoniaka v vodi in obrazec za izračun konstante disociacije amoniaka!
Kolikšna je koncentracija amoniaka, če je pH raztopine amoniaka 10,8 in je konstanta
disociacije amoniaka 1,8110-5. Kolikšna je stopnja disociacije amoniaka v raztopini.
3. 2,00 g zmesi soli, ki vsebuje 19 % bakrovega(II) hidroksida smo raztopili v vodi in titritrirali s
klorovodikovo kisline s koncentracijo 0,495 mol/dm3. Druge sestavine v zmesi soli ne reagirajo s
klorovodikovo kislino
a.) Izračunajte, kolikšno maso bakrovega(II) hidroksida ste stitrirali!
b.) Kolikšen volumen raztopine klorovodikove kisline smo pri titraciji porabili?
Cu(OH)2 + 2 HCl  CuCl2 + 2 H2O
4. Primer dveh teoretičnih vprašanj:
a.) Napišite štiri urejene enačbe kemijske reakcije, ki ste jih spoznali pri štirih različnih vajah v
anorganskem delu vaj.
b.) Napišite dve standardni raztopini, ki smo jih uporabili na vajah. Kaj so standardne raztopine?
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6.

Dodatno gradivo k vaji Alkoholi
(dodatek k delovnemu zvezku ˝Laboratorijske vaje iz kemije˝, stran 182.)

6.1

6.2

EKSPERIMENTALNA NALOGA
A. Preizkusite topnost nekaterih alkoholov v vodi.
B. Izvedite oksidacijo alkoholov in Lucasov test.
C. Določite koncentracijo etanola v vodni raztopini.
POROČILO VAJE

Za praktično delo in izpolnjevanje tabel potrebujete delovne zvezke odprte na staneh 189 –
191.
Tabela A. Topnost alkoholov v vodi
metanol
etanol
1-butanol
glicerol
formula
voda
Razložite rezultate tabele!

Tabela B. Lucasov test in oksidacija alkoholov z zmesjo kromovega(VI) oksida in žveplove(VI) kisline

Lucas

CrO3

vrsta alkohola

1-propanol
2-propanol
2-metil-2-propanol
Napišite enačbe kemijskih reakcij iz zgornje tabele in razložite različno reaktivnost alkoholov!
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Tabela C. Kantitativno določanje etanola v vodnih raztopinah, podatki za umeritveno krivuljo
konc. etanola
absorbanca, A
povprečna vrednost absorbance, A
-3
20 g·dm
40 g·dm-3
60 g·dm-3
80 g·dm-3

Naslov:

Vzorec:
Absorbanca raztopine vzorca številka

je

vzorcu številka

.

je
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. Koncentracija etanola v

6.3

NALOGE

1. Pri kolorimetričnem določanju koncentracije etanola v vodnih raztopinah na osnovi oksidacije
etanola z kalijevim dikromatom v raztopini dušikove (V) kisline smo za umeritveno krivuljo
dobili naslednjo enačbo: A = (0,178 dm3/mol)c. Napišite enačbo kemijske reakcije! Določite
molarno koncentracijo etanola v vodni raztopini, za katero smo po enakem postopku kot
standardnim raztopinam določili absorbanco 0,12. Kakšen je masni delež etanola v raztopini, če
je gostota raztopine 1,034 g cm-3.
2. S formulo napišite in imenujte vse možne alkohole s splošno formulo C4H10O ter z enačbo
kemijske reakcije zapišite, kakšna je reaktivnost teh izomer pri reakcijah z raztopino
kromovega(VI) oksida v žveplovi (VI) kislini.
3. Koncentracijo etanola v raztopini določate tako, da etanol oksidirate in količino iz oksidanta
nastalega obarvanega produkta merite s kolorimetrom (VIS-spektrofotometrom).
A. Napišite enačbo kemijske reakcije oksidacije etanola.
B. Kakšen oksidant ste uporabili v zgornjem poskusu in kakšna je njegova barva pred in po reakciji.
C. Za standardne raztopine etanola v vodi smo dobili naslednje podatke:
A
c

mol  dm 3
0,40
0,80
1,20
1,60

0,075
0,135
0,210
0,300

Narišite umeritveno krivuljo.
D. Določite množinsko koncentracijo etanola v vzorcu, za katerega smo po enakem postopku kot
standardnim raztopinam določili absorbanco 0,15.
E. Izračunajte masno koncentracijo etanola v vzorcu.
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7.

Dodatno gradivo k vaji Aldehidi in monosaharidi
(dodatek k delovnemu zvezku ˝Laboratorijske vaje iz kemije˝, stran 201 in 268.)

7.1

7.2

EKSPERIMENTALNA NALOGA
A. Sintetizirajte adicijski produkt, ki nastane pri reakciji med fenilhidrazinom in
benzaldehidom ali glukozo.
B. Izvedite oksidacijo metanala in nekaterih monosaharidov.
C. Določite koncentracijo etanala in metanala v vodni raztopini.
POROČILO VAJE

Kvantitativne reakcije – vedno napišite reakcije s spojinami, ki jih uporabite v poskusu!
A.
Adicija fenilhidrazina
na benzaldehid (LV, stran 203 in 206)
na glukozo (LV, stran 270 in 271)
B.
Oksidacija
metanala (LV, stran 205 in 206)
glukoze (LV, stran 270 in 271)
fruktoze (za sladkorje napišite splošno reakcijo in poleg imena sladkorja pripišite ali poteče
oksidacija)
C.
Kvantitativno določanje aldehidov v vodni raztopini
Povratna titracija metanala (formaldehid) in etanala (acetaldehid) (LV, stran 206–209)
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7.3

POVRATNA TITRACIJA

Standardne titracije ni mogoče uporabiti, kadar je reakcija med vzorcem in reagentom počasna,
titracijo ali kadar pri povratni titraciji lažje določimo končno točko titracije. K počasnim
reakcijam pogosto sodijo postopki analize organskih snovi, končno točko titracije pa težko
določamo pri obarjalnih titracijah.
V takšnih primerih uporabimo povratno titracijo ali retitracijo. Pri povratni titraciji potrebujemo
dva reagenta. Prvi reagent reagira z vzorcem, drugi reagent pa uporabimo za reakcijo z prvim
reagentom. Pri tej titraciji vzorcu dodamo prebitno in točno določeno množino prvega reagenta
in počakamo, da zreagira z vzorcem. Preostali del prvega reagenta, ki ne zreagira z vzorcem
titriramo z drugim reagentom. Iz podatkov o množini dodanega prvega reagenta in o porabi
drugega reagenta lahko določimo, kolikšen prebitek prvega reagenta smo dodali vzorcu in iz tega
podatka lahko izračunamo koncentracijo vzorca.
Pri povratni titraciji imamo dve kemijski reakciji. Pri določanju koncentracije aldehidov je prva
reakcija, ko reagira aldehid z natrijevim hidrogensulfatom(IV). Raztopina NaHSO3 je prvi
reagent:
OH
CH3-C-H
+
SO3 Na

CH3CHO + NaHSO3

Drugi reagent, ki ga uporabimo za analizo NaHSO3 je jodovica:
HSO 3  I 2  H 2 O  HSO 4  2 I   2 H 

Običajno prvi reagent ne sodi med primarne standarde, kar velja tudi za NaHSO3. V takih
primerih moramo s podobnim poskusom kot je standardizacija reagenta določiti točno množino
dodanega prvega reagenta. Ta poskus imenujemo slepi poskus. Poteka identično kot poskus, le
da pri slepem poskusu ne dodamo vzorca in s titracijo z drugim reagentom določimo, koliko je
bila točna množina dodanega prvega reagenta. Račun:
n NaHSO3, vezan na aldehid = n NaHSO3, dodan k aldehidu – nKOH, NaHSO3, preostanek
7.4
NALOGE
1. Katere od naslednjih spojin dajo pri reakciji s fenilhidrazinom adicijsko-kondenzacijski
produkt: triacilglicerol, etanal, 2-metilpropan-2-ol, aldoheksoza, aceton (propanon)? Trditev
ponazorite s strukturnimi formulami. Napišite enačbe kemijskih reakcij!
2. Pri kvantitativni določitvi metanala smo 15,0 cm3 raztopine aldehida v vodi z neznano
koncentracijo dodali 25,0 cm3 raztopine NaHSO3. Za titracijo prebitnega NaHSO3 smo porabili
12,7 cm3 jodovice (c=0,0421 mol.dm-3). Za titracijo 25,0 cm3 raztopine NaHSO3 (slepi vzorec)
pa smo porabili 25,7 cm3 jodovice. Izračunajte molarno in masno koncentracijo raztopine
metanala!
3. Kolikšen je teoretični izkoristek fenilhidrazona benzaldehida pri sintezi iz 30 g benzaldehida
in 70 g fenilhidrazina ob dodatku katalizatorja? Kolikšna masa produkta(g) nastane pri reakciji,
če je izkoristek reakcije 75 %? Napišite enačbo reakcije!
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8.

Dodatno gradivo k vaji Sinteza aspirina in derivati
karboksilnih kislin
(dodatek k delovnemu zvezku ˝Laboratorijske vaje iz kemije˝, stran 219 in 234.)

8.1

8.2

EKSPERIMENTALNA NALOGA
A. Naredite naštete kemijske reakcije sinteze in hidrolize derivatov karboksilnih kislin.
B. Sintetizirajte aspirin in določite izkoristek sinteze.
POROČILO VAJE

A. Kvantitativne reakcije –napišite reakcije s spojinami, ki jih uporabite v poskusu in
pripišite, kako vidite potek reakcije:
1. Sinteza derivatov karboksilnih kislin –DEMONSTRACIJA
- sinteza etil acetata (LV, stran 228, poskus 2.1)
- sinteza etil benzoata (LV, stran 228, poskus 2.2)
2. Hidroliza derivatov karboksilnih kislin:
- Hidroliza etil acetata – etil etanoata(LV, stran 230, poskus 5.1)
- Hidroliza acetamida - amida etanojske kisline(LV, stran 230, poskus 5.2a)
- Hidroliza sečnine - amida ogljikove kisline (LV, stran 230, poskus 5.3)
- Biuretska reakcija (LV, stran 230, poskus 5.4)

B. Sinteza aspirina, navodila za delo ˝Laboratorijske vaje iz kemije˝, stran 234
Enačba kemijske reakcije:

Tabela 1. Teoretični in praktični izkoristek sinteze acetilsalicilne kisline
masa salicilne kisline, msalici ln e kisline

g
cm3

volumen acetanhidrida, Vace tanh idrida
masa acetanhidrida, mace tanh idrida (   1,08 g cm-3)

g

masa produkta, macetilsalicilne kislin e

g

teoretični dobitek produkta, macetilsali cilne kisline(te or .)

g

praktični izkoristek, 
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8.3

IZKORISTEK KEMIJSKE REAKCIJE

Dejanska masa produkta, ki nastane pri kemijski reakciji in jo lahko merimo, ni vedno enaka
stehiometričnemu izračunu. Teoretična masa produkta je tista masa produkta, ki nastane v skladu
z izračunom masne bilance urejene kemijske reakcije. Dejanska masa je masa snovi, ki jo
izoliramo in stehtamo pri izvedbi reakcije. Razmerje med dejansko maso in teoretično maso
snovi imenujemo izkoristek reakcije (η).

8.4

NALOGE

1. Izračunajte praktični in teoretični izkoristek, če 3,5 mL anhidrida etanojske kisline
(acetanhidrida,  = 1,08 g/mL) reagira s 2,0 g salicilne kisline v prisotnosti koncentrirane
fosforjeve kisline, pri čemer dobimo 3,3 g produkta. Pazite, kateri od reagentov je v prebitku!
Napišite tudi enačbo kemijske reakcije in poimenujte produkt!
2. Izračunajte molarno in masno koncentracijo citronske kisline (2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilna kislina) v sadnem soku, če smo za popolno nevtralizacijo 50 cm3 sadnega soka
porabili 35,0 cm3 0,120 mol.dm-3 raztopine natrijevega hidroksida. Pri računu upoštevajte, da
sadni sok vsebuje samo citronsko kislino. (Masna koncentracija je 5.28 g/L in množinska 0,028
mol/L)
3. Kolikšno maso 2-metilpropanojske kisline smo raztopili v 250 cm3 vodne raztopine, če smo pri

titraciji alikvota 50,0 cm3 porabili 38,1 mL raztopine natrijevega hidroksida s koncentracijo
0,20017 mol/dm3. Kateri indikator smo uporabili in zakaj le-tega ter kakšen je barvni preskok?
Kolikšen je pH izhodne raztopine, če je pKa te kisline 4,87? Napišite enačbi kemijskih reakcij!
(c = 0,1525 mol/L in pH = 2,84)
4. Napišite enačbo kemijske reakcije
a. Propanojska kislina reagira s butan-1-olom v prisotnosti žvelopve(VI) kisline
b. Hidroliza propil metanoata. Ne pozabite napisati ustreznega reagenta ali katalizatorje

37

9.

Dodatno gradivo k vaji Lipidi
(dodatek k delovnemu zvezku ˝Laboratorijske vaje iz kemije˝, stran 240.)

9.1 EKSPERIMENTALNA NALOGA
Jedilnemu olju določite kislinsko, saponifikacijsko in jodovo število.
9.2

POROČILO VAJE

a. Določitev kislinskega števila
Enačbe kemijskih reakcij analiznega postopka:

Tabela 1. Meritve in izračun kislinskega števila
c KOH 
molja g

V KOH / cm 3

kislinsko število
Povprečna vrednost kislinskega števila:

Izračun enega primera po korakih
- množina KOH porabljena za popolno nevtralizacijo prostih maščobnih kislin v zatehti:
n KOH  c KOH VKOH

-

kislinsko število =

n KOH  M KOH
molja
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b. Določitev esterskega (saponifikacijskega) števila
Enačbe kemijskih reakcij analiznega postopka:

- slepi poskus
V HCl, sl /cm

- vzorec

3

molja g

V HCl, preb / cm 3

c HCl 

V HCl,sl =

Izračun enega primera po korakih
- zatehta olja, molja 
- povprečna množina KOH v slepem vzorcu,
- poraba reagenta za titracijo preostanka KOH,

n KOH,sl  c HCl  V HCL,sl =

VHCl, preb 

- množina KOH, ki pri hidrolizi ostane nezreagirana, n KOH,preb  c HCl VHCL,preb =
- množina KOH, ki se je porabil pri hidrolizi, n KOH,olje  n KOH,sl  n KOH,preb 
- estersko število =

n KOH,olje  M KOH
molja

Povprečna vrednost esterskega (saponifikacijskega) števila:
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estersko število

c. Določitev jodovega števila
Enačbe kemijskih reakcij analiznega postopka:

Tabeli 4. Meritve in izračun jodovega števila
- slepi poskus
V Na2 S 2O3 , sl / cm

- vzorec
molja g

3

V Na2 S 2O3 , preb / cm 3

c Na2 S 2O3 

V Na2 S2O3 , sl 

Izračun enega primera po korakih
- zatehta olja, molja 
nI 2 , sl 

- povprečna množina I2(rač.) v slepem vzorcu,
- poraba reagenta za titracijo preostanka I2(rač.),

V Na

- množina I2(rač.), ki ostane nezreagirana, n I 2 , preb. 

c Na

 V Na2 S 2O3 , sl
2

2 S 2O3

c Na

2 S 2 O3

, preb

2 S 2O3



 V Na

2 S 2O3

2

- množina I2(rač.), ki se je adiral na olje, nI ,olje  nI , sl  nI , preb 
2
2
2
- jodovo število =

nI 2 ,olje .M I 2 100
molja

Povprečna vrednost jodovega števila:
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=

, preb

=

jodovo število

9.3

DOLOČANJE MAŠČOBNIH ŠTEVIL

Maščobe so zmesi različnih molekul triacilglicerolov, zato ne moremo govoriti o molski masi
maščobe. Za karakteristiko posameznih (kemijskih) lastnosti maščobe ali voska določamo
(merimo) različna »maščobnih števila«. Nekatera maščobna števila so:
• kislinsko,
• jodovo,
• saponifikacijsko in
• peroksidno število…
Kislinsko število
Definicija: Masa KOH (v mg) potrebna za nevtralizacijo prostih (nevezanih) maščobnih kislin v
1 g maščobe.
Določitev izvedemo s titracijo, ki temelji na reakciji nevtralizacije maščobne kisline z bazo. Za
analizo se največkrat uporablja raztopina kalijeva hidroksida:
RCOOH(etanol,eter) + KOH(aq) → RCOOK(zmes topil) + H2O
Analiza se od klasičnih kislinsko baznih reakcij loči pri izbiri topila, v katerem raztopimo
maščobo, ki jo analiziramo. Pri nekaterih metodah je topilo etanol, bolj ponovljivo pa titracija
poteče, če kot topilo uporabimo zmes etanola in etra. Indikator je fenolftelein, preskok iz mlečno
bele (suspenzija etanola, etra , maščobe in vode) v rožnato.

Estersko (saponifikacijsko) število
Estersko število je definirano kot masa kalijevega hidroksida (mg), ki ga potrebujemo za
popolno hidrolizo 1,0 g masti ali olja. Za jedilne maščobe, pri katerih je kislinsko število nizko,
je estersko število enako saponifikacijskemu. Saponifikacijsko število je vsota esterskega in
kislinskega števila.
Določitev esterskega števila temelji na povratni titraciji. S etanolno raztopino KOH
hidroliziramo esterske vezi. Ta reakcija je kvantitativna, a v vročem poteka nekaj 10 minut. Pri
reakciji dobimo kalijeve soli maščobnih kislin (kalijeva mila):
H2C

OCOR'

H2C

OH

HC

OCOR'' + 3 KOH

HC

OH + R'COOK + R''COOK + R'''COOK

H2C

OCOR'''

H2C

OH

Pri tej povratni titraciji analiziramo slepi poskus, s katerim določimo koliko KOH imamo na
voljo za reakcijo z zatehtano maščobo in poskus, s katerim določimo preostanek KOH, to je tisto
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množino KOH; ki ni zreagirala z zatehtano maščobo. Reagent, s katerim analiziramo KOH je
standardna raztopina HCl, indikator fenolftalein:
KOH(aq) +HCl(aq) → KCl + H2O
Izračunamo, kot je značilno za povratno titracijo:
nKOH, lipid = nKOH,ves – nKOH, po reakciji z lipidom
Estersko število odraža dolžino maščobnih kislin vezanih v triacilglicerol. Maščobe, z vezanimi
dolgimi maščobnimi kislinami, vsebujejo v enem gramu manj molekul, kot maščobe s kratkimi
maščobnimi kislinami. Maščobe z dolgimi verigami maščobnih kislin imajo tako nizko estersko
število v primerjavi z maščobami, ki vsebujejo kratke verige.
Jodovo število
Jodovo število je definirano kot masa joda (g), ki se adira na 100 g maščobe. Z jodovim število
ovrednotimo stopnjo nenasičenosti maščobe: večje jodovo število določimo pri maščobah, ki
imajo v triacilglicerolu vezanih več nenasičenih maščobnih kislin.
Določitev jodovega števila temelji na povratni titraciji. Reakcija, na kateri temelji analiza, je
počasna in kvantitativna adicija jodovega bromida na dvojne vezi v maščobi:

H

+
H3C(CH2)5

H

H

C

C

I

Br

H

H

C

C

Br

I

H
IBr

H3C(CH2)5

(CH2)7COOH

(CH2)7COOH + H3C(CH2)5

(CH2)7COOH

Tudi pri tej povratni titraciji analiziramo slepi poskus, s katerim določimo koliko IBr imamo na
voljo za reakcijo z zatehtano maščobo in poskus, s katerim določimo preostalo množino IBr, ki
ni zreagirala z zatehtano maščobo. Količino reagenta IBr analiziramo tako, da reakcijski zmesi
dodamo raztopino KI – jodov bromid se pretvori v jod in bromidni ion, jod pa titriramo z
standardno raztopino natrijevega tiosulfata. Kot indikator uporabimo škorbovico:
IBr + I- → I2 + BrI2 + 2 S2O32- → 2 I- + S4O62Računamo, kot da se ja na dvojne vezi v maščobi vezal jod:
njod, lipid = nIBr, lipid = nIBr,ves – nIBr, po reakciji
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9.4

RAČUNSKE NALOGE

1. 6,2 g vzorca maščobe raztopimo v 10 cm3 zmesi etra in etanola (1+1), dodamo indikator
fenolftalein, titriramo z 0,13 M raztopino KOH do preskoka barve in si zabeležimo porabo
3,7 cm3.
a) Kakšen je barvni preskok indikatorja?
b) Zapišite enačbo reakcije!
c) Izračunajte ustrezno kemijsko konstanto omenjenega lipida!
d) Zakaj vzorca ne segrejemo?
e) Zakaj ne naredimo tudi slepega vzorca?
f) Čemu uporabimo omenjeno zmes topil?
2. Za določanje saponifikacijskega števila smo zatehtali 1,13 g sončničnega olja, dodali 25 cm 3
alkoholne raztopine kalijevega hidroksida in segrevali pri vrenju 30 minut. Za titracijo smo
porabili 25,3 cm3 raztopine klorovodikove kisline s koncentracijo 0,139 mol.dm-3. Vzporedno
smo naredili še slepi poskus in za titracijo porabili 49,6 cm3.
a. Kateri indikator smo uporabili?
b. Koliko mg kalijevega hidroksida se je porabilo pri zgornji reakciji?
c. Izračunajte saponifikacijsko število!
d. Napišite enačbi kemijskih reakcij!
3. Pri določanju nekega maščobnega števila smo stehtali 0,54 g sončničnega olja, dodali 25 cm 3
jodovega bromida v zmesi kloroforma in ocetne kisline in pustili stati v temi 30 minut ter dodali
20,0 cm3 15 % raztopine kalijevega jodida. Za titracijo smo porabili 15,3 cm3 raztopine
natrijevega tiosulfata s koncentracijo 0,0897 mol.dm-3. Vzporedno smo naredili še slepi poskus
in za titracijo porabili 47,6 cm3.
a. Kateri indikator smo uporabili in kakšna je bila barvna sprememba?
b. Izračunajte to maščobno število!
c. Napišite enačbo reakcije joda (ali jodovega bromida) z ustreznim delom triacilglicerola!
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10. Dodatno gradivo k vaji Aminokisline
(dodatek k delovnemu zvezku ˝Laboratorijske vaje iz kemije˝, stran 250 in 257.)
10.1 EKSPERIMENTALNA NALOGA
A. S formolno titracijo določite maso glicina v alikvotu in vzorcu
B. Pripravite potenciometrično krivuljo glicina in določite značilne kislinsko-bazne
konstante glicina.
10.2

POROČILO VAJE
A. Formolna titracija vodne raztopine glicina

Enačba kemijske reakcije:

Tabela1. Podatki za kvantitativno določitev glicina
številka vzorca
volumen alikvota raztopine glicina, VGly

cm3
mol·dm-3

koncentracija raztopine NaOH, c NaOH

cm3

volumen standardne raztopine NaOH, VNaOH
masa glicina v alikvotu, mGly

g

masa glicina v celotnem vzorcu, mGly

g

Izračun:
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B. Kislinsko bazne lastnosti aminokislin
Tabela 2. Odvisnost pH raztopine glicina od volumna dodane baze
VNaOH/mL

pH

VNaOH/mL

pH

VNaOH/mL

pH

Na mm papir nariši diagram odvisnosti pH raztopine glicina od volumna dodane baze in ga
prilepi.
Na titracijski krivulji označi središčno točko vsakega platoja ter prevojno točko. Odčitaj
a. vrednost pKa za skupino –COOH:
b. vrednost pH v izoelektrični točki:
c. vrednost pKa za skupino –NH3:
Naslov in slika grafa:
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10.3 AMINOKISLINE IN FORMOLNA TITRACIJA
Formolno titracijo uporabljamo za določanje količine aminskih skupin v proteinih ali
koncentracije aminokislin v vzorcu.
Za to analizno tehniko je značilno, da z aldehidom reagira le anionska oblika aminokisline. V
analizno raztopino, v kateri želimo analizirati glicin, dodamo metanal, na katerega se adira –NH2
aminokisline. Staro ime za metanal je formaldehid in od tod ime analiznega postopka –
formolna. Reakcija poteka podobno kot adicija fenilhidrazina na benzaldehid:

Z metanalom sicer reagira le anionska oblika glicina, ki pa zaradi ravnotežne reakcije nastaja iz
iona dvojčka, zato se v adicijski produkt pretvori ves glicin. Pri tem se v analizni raztopini tvori
množina H3O+ ekvivalentna z množino glicina. Oksonijeve ione stitriramo s standardno
raztopino natrijevega hidroksida.
nGly  nH O   nNaOH
3

10.4 KISLINSKO BAZNE LASTNOSTI AMINOKISLIN
1. Vodno raztopino glicina nakisamo do pH 1,7, pri tem pH je ves glicin je v kationski obliki
2. V raztopino glicina dodajamo NaOH(aq), pri vsakem dodatku NaOH del glicin prehaja v
obliko iona dvojčka
H

H

H C

COOH + NaOH(aq)

NH3+

H C

+ Na+ + H2O

COO-

NH3+

3. Ko je koncentracija kationske oblike enaka koncentraciji iona dvojčka, določimo K(-COOH).
K(-COOH) lahko izpišemo iz enačbe naslednjega ravnotežja:
H
H C

Ka(-COOH)

COOH +

H2O

NH3+

H
H C

COO-

+

H3O+

NH3+

4. V točki, ko dodamo tolikšno množino NaOH kot je množina glicina je koncentracija
aminokisline v obliki iona dvojčka največja in tu odčitamo izoelektrično točko.
5. Še dodajamo NaOH (aq), glicin prehaja v anionsko obliko, kar lahko zapišemo z enačbo
reakcije:
H

H
H C
NH3+

COO-

+

NaOH(aq)

H C
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NH2

COO-

+ Na+ + H2O

6. Ko je koncentracija iona dvojčka enaka koncentraciji anionske oblike, določimo K(-NH3+).
K(-NH3+) lahko izpišemo iz naslednjega ravnotežja
H
H C

H

Ka(-NH3+ )
COO-

+

H2O

H C

NH3+

COO-

+

H3O+

NH2

Cela potenciometrična krivuljo, na kateri so označene značilne točke titracije, lahko predstavimo
na sliki:
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10.5

NALOGE

1. Raztopini glicina s koncentracijo 0,1 mol/L ste dodajali raztopino natrijevega hidroksida s
koncentracijo 0,25 mol/l, ter merili pH reakcijske zmesi. Odvisnost pH od volumna dodane
raztopine natrijevega hidroksida je predstavljena na naslednjem diagramu:

a) Katero značilno konstanto amino kisline lahko ocenite iz točke označene z belim kvadratom?
Kolikšna je ocenjena vrednosti te konstante? Z enačbo kemijske reakcije zapišite tudi, kakšna
reakcija poteka pri teh vrednostih pH v raztopini ob dodajanju NaOH(aq)!
b) Napišite strukturne oblike amino kisline, ki obstajajo v raztopini pri pH = 2 in pH = 12!
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11. Dodatno gradivo k vaji C vitamin
(dodatek k delovnemu zvezku ˝Laboratorijske vaje iz kemije˝, stran 284.)
11.1 EKSPERIMENTALNA NALOGA
Na osnovi oksidacije askorbinske kisline z jodom določite:
A. masno koncentracijo askorbinske kisline v neprekuhanem in prekuhanem soku
B. vsebnost askorbinske kisline v tabletah.
11.2

POROČILO VAJE

1. Napišite oksidacijo vitamina C z jodom in jodat-jodidno reakcijo v kislem ter izpeljite
množinsko razmerje titracije

Tabela 1. Določanje vitamina C v tabletah
mol dm-3

koncentracija raztopine KIO3, c KIO 3
molsko razmerje, n Ask .kisl. : n KIO3

g mol-1

molska masa askorbinske kisline
deklarirana vsebnost vitamina C v tableti
deklarirana vsebnost vitamina C na 1,0 g tabletke
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mg
mg/g

Tabela 2A. Poraba raztopine KIO3 za titracijo prevretega soka
zap št.
1
2
3
4
5
VNaOH/mL

6

7

8

Tabela 2B. Poraba raztopine KIO3 za titracijo neprevretega soka
zap št.
1
2
3
4
5
VNaOH/mL

6

7

8

Tabela 2C. Določanje vitamina C v prevretem in neprevretem soku. Porabe raztopine KIO3, za
titracijo posamezne meritve napišite na hrbtno stran
prevreti sok
neprevreti sok
3
cm
cm3
volumen soka, Vsok
čas segrevanja
povprečni volumen standardne raztopine KIO3, V KIO3
koncentracija raztopine KIO3, c KIO 3
masna koncentracija vitamina C v soku,  A.K .
Kakšen delež vitamina C je razpadel pri segrevanju?
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min
cm3

cm3

mol dm-3

mol dm-3

g dm-3

g dm-3

11.3 NALOGE
1. Koliko je vsebnost vitamina C (izražena v %) v praškastem vzorcu? Vsebnost vitamina C smo
določili tako, tako da smo 4,24 g praškastega vzorca raztopili v 250,0 ml. 50,0 mL prenesli v
erlenmajerico, dodali kalijev jodid, 5,0 mL 1 molarne raztopino klorovodikove kisline in
škrobovico ter do končne točke titrirali z raztopino kalijevega jodata(V) koncentracija
0,01021 mol/dm3. Pri titraciji smo porabili 4,05 ml raztopine KIO3. Napišite enačbe kemijskih
reakcij, na katerih analiza temelji!

11.4 PREGLEDNE NALOGE PRI ORGANSKI KEMIJI
1. Napiši enačbo reakcije, če reagirata:
a) etil acetat (etil etanoat) in natrijev hidroksid v vodni raztopini
b) 2-metilpropan-2-ol in klorovodikova kislina v prisotnosti cinkovega klorida
c) etanal in fenilhidrazin (v prisotnosti kisline)
d) -2-heksenojska kislina reagira z jodovim bromidom
e) glicin v kisli vodni raztopini (pH= 1,5) reagira z vodno raztopino natrijevega hidroksida
f) esterifikacija 2-metilbutan-1-ola z anhidridom propanojske kisline
2.

Napišite enačbe kemijskih reakcij in reaktante, ki ponazarjajo pretvorbo etanola v:
- etanojsko kislino
- etilni ester benzojske kisline

3. Poimenujte naslednje spojine in jo razvrstite med različne derivate karboksilnih kislin
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12. Rezultati nalog iz dodatka k delovnemu zvezku
Gostota trdnih snovi in raztopin aaa
1.
0,00173; 1,3527.106; 0,0010; 0,001238; 7,00.105;
2.
2,96 g/mL
3.
Vrednosti so lahko precej različne, moji rešitvi: excell 8,9 g/mL; slika 8,5 g/mL
Raztopine
1. a. 15,8%; b. 1,15 g/mL; c. 3,11 mol/L ali b. 1,155 g/mL; c. 3,12 mol/L)
Kemijsko ravnotežje
3

N 2   H 2 
1. K c 
NH 3 2
2. Kc = 0,82
3. Kc = 13
4. Kc = 70
5. Kc = 44,4
6. Kc = 70
Obarjalne reakcije
1. Cu(NO3)2(s) → Cu2+(aq) + 2 NO3-(aq)
Mg(OH)2 → Mg2+(aq) + 2 OH-(aq)
2. Ag+(aq) + 2 NO3-(aq) + 2 Na+(aq) + CO32-(aq) → Ag2CO3(s) + 2 Na+(aq) + 2 NO3-(aq)
Kisline in baze
1. a)2,85; b) 12,95
2. pH=11,13
Titracije
1. 0,199 mol/L
2. Koeficienti v urejeni enačbi so: 2,3,2,3,4
3. 0,0691 mol/L
4. koeficienti: 2, 5, 8, 5, 2, 5; oksidant CuSO4, nP=1,8.10-4mol in mP= 0,0056g
5. pH=12,12
Pregledne naloge iz splošne kemije
1. a. pH=2,74 c. V36,5%HCl= 1,99 mL, d. Močni kislini HCl moramo dodati šibko bazo-polovico
množine močne kisline ali sol šibke baze z močno kislino, NH4Cl, isto množino kot imamo
močne kisline,
2. pH=10,8;  =2,8 %;
3. mCu (OH )2  0,380 g, VHCl=16 mL)
Alkoholi
1. c=0,674 mol/L in w=3,00 %
2. primarni alkoholi: butan-1-ol in 2-metilpropan-1-ol, sekundarni:butan-2-ol; terciarni 2metilpropan-1-ol.
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Aldehidi
1. etanal, aldoheksoza, propanon
2. c = 0,0365 mol/L in γ = 1,09 g/L
3. n = 0,283 mol; 55,46 g. Masa produkta 42 g.
Karboksilne kisline in sinteza aspirina
1. Teoretični izkoristek je 0,037 mol ali 6,7 g, praktični pa 49 %.
2. Masna koncentracija je 5,28 g/L in množinska 0,028 mol/L)
3. c = 0,1525 mol/L in pH = 2,84
4. a. CH3-CH2-COOH + HO-CH2-CH2-CH2-CH3 → CH3-CH2-CO-O-CH2-CH2-CH2-CH3 + H2O
4.b. H-CO-O-CH2-CH2-CH3 + NaOH → H-COO- + Na+ + HO-CH2-CH2- CH3

Lipidi
1. a. iz mlečno bele v rožnato; b. RCOOH + KOH  RCOOK +H2O; c. 4,4
d. nevtralizacija je hitra reakcija, ki poteče kvantitativno že pri sobni temperaturi
e. ne delamo povratne titracije, pred poskusom potrebujemo standardno raztopino KOH, tj.
raztopino KOH s točno poznano koncentracijo, f. netopnost maščobnih kislin v vodi
2. a.fenolftelein, b. 190 mg c. 168

d

H2C

OCOR'

H2C

OH

HC

OCOR'' + KOH

HC

OH + R'COOK + R''COOK + R'''COOK

H2C

H2C

OCOR'''

OH

KOH(aq) +HCl(aq) → KCl + H2O
3 a. škrobovica , iz vijolične v brezbarvno; jodovo število je 68; c. stran 42 tega teksta.
Aminokisline
1. a. pKa(-NH3+)=10; Ka(-NH3+)=10-10
H

H
H C

b

COO-

+

NaOH(aq)

H C

NH3+

COO-

+ Na+ + H2O

NH2
H
H C

c. pH=2; kationska oblika

NH3+

H

COOH

H C

; pH=6; dipolarna oblika

COO-

NH3+

Kvantitativno določanje vitamina C
1. 2,58 %; enačbe kemijskih reakcij: Laboratorijskih vaja na strani 283 enačbi (1) in (2).
Pregledne naloge pri organski kemiji
1.a. CH3-CO-O-CH2-CH3 + NaOH → CH3-COO- + Na+ + HO-CH2- CH3
b.
c.
d.

CH3CHO + H2N-NH-C6H5 → CH3CH=N-NH-C6H5
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e.

f
2.

3. Rešitev v vrsti kot se bere: metil metaonat; klorid etanojske kislien; feniletanoat, glicin,
anhidrid propanojske kisline, etil propanoat, 2-kloropropanojska sislina, 2-aminopropanojska
kislina; amid butanojske kisline, anhidrid butanojske kisline, amid propanojske kisline, metil
etanoat)
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13. Rezultati nalog iz delovnega zvezka Laboratorijske vaje iz
kemije
Gostota trdnih snovi in tekočin
1. premosorazmerna
2. CGS: g/mL; SI: kg/m3
3. Slučajne napake
4. Določitev na osnovi večjega števila meritev je vedno natančnejša.
5.  = 5,0 g/mL (1 ± 0,1); = 5,0 g/mL ± 0,5 g/mL.
6. Sistematska napaka: V/V = 3 %.
7. Odsek je gostota topila oz. gostota vode.
8. Gostota metanola je 0,79148 g/mL in gostota kadmija 8,852 g/mL.
Raztopine
1. 64 g (Popravite v nalogi 5 % na 5,0 %.)
2. 2,22 g
3. 2,50 mol/L
4. 177 g
Kemijsko ravnotežje I
1. a) 3,2.10-7 mol
b) 5,0.10-6 mol
c) in d) 4,68.10-6 mol
e) 4,68·10-4 mol/L
f) 73
2. Fe3  2 HSCN ⇄ FeSCN 2   2 H 
Kc 

(Fe(SCN) )  H 
Fe  HSCN 


 2

2

3

2

Kisline in baze I
1. 1·10-4 mol/L
2. Alkalna raztopine, [H3O+] = 3,2.10-10 mol/L in [OH-] = 3,2.10-5 mol/L.
3. Stopnja disociacije ej 1 % in Ka je 1,0.10-5 mol/L.
4. Ka je 2,5.10-5 mol/L
5. 20 mL
Kisline in baze II
1. c = 0,11 mol/L
2. c = 0,09116 mol/L
3. Mkisline = 121,5 g/mol
Oksidacija in redukcija
1. a) 16 H   2 MnO 4  Sn 2   2 Mn 2   5 Sn 4   8 H 2 O
b) 2 : 5
c) 0,005 mol
d) 0,002 mol
2. Po vrsti: +6; +6; +5; +7; +4; +7; +5

 10 H 
3. 5 H 2 O  4 Cl 2 (g)  S 2 O 32(aq)  2 SO 24(aq)  8 Cl (aq)
a)0,005 mol; b)1 : 4
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Alkoholi

1.

2.
3. CH3-O-CH3, CH3-O- CH2CH3, CH3CH2-O- CH2CH3
Aldehidi in ketoni
1. Množinska koncentracija etanala je 0,0374 mol/L in masna 1,64 g/L.
2. Množinska koncentracija metanala je 1,10 mol/L in masna 33,2 g/L
Karboksilne kisline in njihovi derivate ter sinteza aspirina
1. V molekuli kisline sta dve –COOH skupini
2. Molska masa kisline je 119,6 g/mol.
3. 37,3 g

i.
3.
4.
Lipidi
2.
3.
4.

R= CH3- in R'=
2.
CH3CO-O- COCH3 + H2O → 2 CH3COOH
Izkoristek je 97 %.
Saponifikacijsko število je 188.
Jodovo število je 85.
Pripravimo lahko 0,670 mol mila ali 21,6 g kalijevega mila.

Aminokisline
1. Izoelektrični točki bi določil enako vrednost tudi v primeru poskusov opisanih pod a) ali b).

2. pH = 2 – aminokislina je v kationski obliki
; pH=12
Pri pH=4 imamo zmes kationske kisline in iona dvojčka, pri čemer je iona dvojčka več kot
kationske oblike. Pri pH=12 je praktično ves glicin v anionski obliki.
Kvantitativno določanje vitamina C

1.

(Samo ena resonančna oblika!)
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