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1 DENZIMETRIJA
1.1 TEORETSKE OSNOVE
Gostota homogene snovi ali homogene zmesi snovi je osnovna lastnost materije.
Določanje gostote je ena izmed najbolj običajnih meritev v živilski tehnologiji. Gostoto
določamo predvsem tekočinam. (Rudan-Tasič in Klofutar, 2007)
Gostota je definirana kot masa enote volumna
d

m
V

(1)

kjer pomenijo: d gostoto, m maso in V volumen snovi. V skladu z merskim sistemom
(CGS oz. SI) je enota za gostoto g cm–3 in kg m–3.
Gostota trdnih in tekočih snovi se s temperaturo le malo spreminja. V splošnem se
gostota z naraščajočo temperaturo zmanjšuje in s povečanjem tlaka rahlo narašča.
Spremembo gostote povzroči sprememba volumna, ker je masa snovi neodvisna od
temperature in tlaka.
Določanje gostote tekočin je posebej ugodno pri tekočih mešanicah dveh komponent,
saj je gostota namreč odvisna od sestave mešanice. Tako lahko npr. določimo deleža
komponent raztopine z merjenjem gostote. Čim manjša je sprememba volumna pri
mešanju dveh komponent, tem bolj je delež ene od komponent odvisen od gostote
mešanice. Določanje gostote je uporabna metoda tudi pri analizi zelo kompleksnih
mešanic, npr. paradižnikovega soka ali mleka.
Gostota je značilna fizikalna lastnost snovi in jo zato uporabljamo za identifikacijo
snovi. Tako je npr. gostota maščobnih kislin odvisna od dolžine alifatske verige in od
števila dvojnih vezi v alifatski skupini.


Relativna gostota

Gostoto tekočine ali tekoče mešanice pogosto navajamo kot relativno gostoto, tj.
razmerje mas enakih volumnov tekočine ali tekoče mešanice in primerjalne tekočine,
običajno vode. Pri tem sta temperatura tekočine ali tekoče mešanice in primerjalne
tekočine enaki ali celo različni. Relativna gostota je definirana z zvezo
m
 
 V T
T
dT0 
 m0 
V 
 T0

(2)
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v kateri so: m masa tekočine ali tekoče mešanice, m0 masa primerjalne tekočine in V
volumen tekočine ali tekoče mešanice, oz. primerjalne tekočine pri temperaturi T oz.
T0 . Iz relacije (2) je razvidno, da relativna gostota nima enote. Gostoto tekočine ali
tekoče mešanice izračunamo iz relativne gostote z zvezo

dT  dTT0  dT0


(3)

Prostorninski raztezek

Gostota tekočine ali tekoče mešanice je odvisna od temperature. Zaradi prostorninskega
raztezanja tekočine se gostota zmanjšuje. Relativni prostorninski raztezek je
sorazmeren s temperaturno spremembo, če je ta majhna
dV
  dT
V

(4)

Sorazmernostni koeficient  imenujemo temperaturni koeficient prostorninskega
raztezka. Tudi ta je odvisen od temperature. Za večje temperaturne intervale moramo
računati s povprečnim koeficientom  za določen temperaturni interval.
Koeficient prostorninskega raztezka tekočine lahko izračunamo iz gostote tekočine. Pri
temperaturah T1 in T2 ( T2 > T1 ), sta gostoti tekočine d1 in d2 (d1 > d2). Če privzamemo,
da je volumen tekočine v1, kjer je v1 specifični volumen tekočine 1,0 cm3 g–1 pri T1 ,
potem je volumen tekočine pri višji temperaturi T2 večji. Povečanje volumna tekočine je
v  v 2 v1 

1 1

d 2 d1

(5)

in
v / v1 

d1
1
d2

kjer je d1 

d1
1
d2

T

(6)

1
 1,0 . Od tod sledi za  izraz
v1

(7)

Za gostoto tekočine, d pri poljubni temperaturi T v temperaturnem intervalu T1  T  T2
velja zveza
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d  d1 1   T



(8)

kjer je T  T1  T .



Navidezni molski volumen topljenca

Za dvokomponentni sistem je navidezni molski volumen topljenca, V (cm3 mol-1)
definiran z relacijo (Rudan-Tasič in Klofutar, 2004; Rabzelj, 2001)

V 

V  n1V10
n2

T , P  konst.

(9)

kjer so: V (cm3) volumen raztopine, n1 množina topila (mol), n2 množina topljenca
(mol) in V10 molski volumen topila (cm3 mol-1) pri določeni temperaturi in tlaku.
Navidezni molski volumen je merljiva količina; ker ima zaradi interakcij v raztopini
lahko negativno vrednost, se uporablja izraz »navidezni«. Molski volumen topila je
podan z razmerjem
V10 

M1
d0

(10)

kjer je M 1 molska masa (g mol-1) in d 0 (g cm-3) gostota topila. Za raztopino, ki vsebuje
n1 molov topila in n2 molov topljenca je volumen raztopine podan z zvezo
V

n1M 1  n2 M 2
d

(11)

kjer je M 2 molska masa topljenca (g mol-1) in d (g cm-3) gostota raztopine. Z
upoštevanjem relacij (10) in (11) v (9), dobimo za navidezni molski volumen topljenca
zvezo (12).

V 

1  n1M 1  n2 M 2

 n1V10 

n2 
d


(12)

Če izrazimo koncentracijo z molalnostjo, m (moli topljenca na kilogram topila in je
n1  1 M 1 , relacija (12) preide v zvezo

V 

(d 0  d ) M 2

mdd 0
d

(13)
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Enačbo (13) poenostavimo, če vpeljemo novi spremenljivki v in v0 , pri čemer je
v  1/ d in v0  1/ d 0 .
V 

(v  v 0 )
 vM 2
m

(14)

Iz relacije (13) je razvidno, da je napaka navideznega molskega volumna,  V odvisna
od natančnosti merjenja gostote,  d in koncentracije raztopine,  m . Napaka
navideznega molskega volumna zaradi napake pri določanju gostote,  V d (relacija

15) in napaka pri določanju koncentracije,  V m (relacija 16) torej določata napako

 V (relacija 17).

2

V 2d



 1 1

  2   M 2  (d ) 2

 d m





 1
 2
 m



V 2m

2

 1 1 

  (m) 2
 d 0 d 

 V   V d   V m 




2

(15)

2

(16)

1/ 2

(17)



Navidezni specifični volumen topljenca in okus

Navidezni specifični volumen topljenca, v (cm3 g-1) izračunamo iz navideznega
molskega volumna V (cm3 mol-1) ter molske mase topljenca M 2 (g mol-1); njegova
0

vrednost pri neskončnem razredčenju, v0  v 2 (cm3 g-1),

V0
v 
M2
0
2

(18)

kjer je V0 navidezni molski volumen topljenca pri neskončnem razredčenju, je zelo
primeren parameter za karakterizacijo skladnosti strukture topljenca s strukturo topila.
0

Na osnovi raziskav vrednosti v 2 različnih snovi z določenim osnovnim okusom so
namreč ugotovili, da lahko večino snovi uvrstimo v eno izmed skupin v Preglednici 1.
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Preglednica 1: Odvisnost osnovnega okusa spojine od njenega navideznega
0

specifičnega volumna, v 2 (Rudan-Tasič in Klofutar, 2004)
0

v 2 (cm3 g-1)

Področje okusa

 0,33
0,33-0,52
0,52-0,71
0,71-0,93

slano
kislo
sladko
grenko

0

Spojine z vrednostjo v 2  0,93 cm3 g-1 so verjetno že tako hidrofobne, da ležijo pod
mejo človekovega zaznavanja okusa; take spojine so lahko hlapne in povzročijo določen
vonj.

1.2 EKSPERIMENTALNI DEL
1.2.1 Naloga
a) Vzorcu sončničnega in oljčnega olja izmerite gostoto pri temperaturi 20 oC in
25 oC. Za preiskovana vzorca olja izračunajte povprečni koeficient
prostorninskega raztezka v izbranem temperaturnem intervalu (relacija 7) in
gostoto olj pri temperaturi 23 oC (relacija 8). Rezultate za obe vrsti olj
primerjajte s podatki iz literature.
b) Izmerite gostoto vodnim raztopinam natrijeve soli cikloheksilsulfaminske kisline
(natrijev cikloheksilsulfamat, natrijev ciklamat) v koncentracijskem področju od
0,1 mol kg-1 do 0,9 mol kg-1 in temperaturi 25 oC;
c) Za raztopine natrijevega ciklamata (primer b) izračunajte navidezni molski
volumen z napako (relacije 14-17). Odvisnost navideznega molskega volumna
od koncentracije predstavite grafično ter z enačbo, V = V (m), kjer je m molalna
koncentracija (mol kg-1). Iz odseka na ordinatni osi določite V0 in nato
navidezni specifični volumen natrijevega ciklamata pri neskončnem razredčenju
(relacija 18). Določite okus preiskovanega topljenca (Pregledica 1).
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1.2.2 Merjenje gostote tekočin in tekočih mešanic
1.2.2.1 Merjenje gostote s piknometrom
Klasična metoda določanja gostote tekočin je merjenje mase znanega volumna snovi.
Posodo, tj. piknometer, v kateri določamo volumen, vedno umerimo z vodo. Piknometer
je steklena posoda iz odpornega stekla, običajno iz stekla Pyrex. Ima lahko različne
oblike, ponavadi obliko majhne bučke, prostornine 5 do 25 cm3 in brušen zamašek s
kapilaro v sredini; z njo dosežemo, da je piknometer vedno enako napolnjen. Gostoto
neke tekočine določimo s piknometrom tako, da določimo maso praznega piknometra
m1, maso piknometra napolnjenega s tekočino znane gostote (običajno voda) m2, in
maso piknometra napolnjenega s tekočino, kateri določamo gostoto, m3. Gostota
tekočine je podana z relacijo
d

m3  m1
d0
m2  m1

(19)

kjer je d 0 gostota znane tekočine, tj vode.
Napaka določitve gostote je odvisna od natančnosti merjenja mase in temperature.
Običajna merjenja gostote so natančna na četrtem decimalnem mestu. Najbolj pogosti
vzrok napakam so mehurčki zraka v tekočini. Relativno napako gostote,  d / d
ocenimo z zvezo

d
d



 m3
m3



 m2
m2



 m1
m1

(20)

pri čemer upoštevamo, da je relativna napaka gostote vode,  d 0 / d 0 zanemarljivo
majhna v primerjavi z ostalimi napakami.
1.2.2.2 Merjenje gostote z digitalnim denzimetrom
Gostoto raztopin merimo z digitalnim denzimetrom Paar 60 (Anton Paar, K. G. Graz) s
termostatiranim nihajnim sistemom DMA 601, v kombinaciji z digitalnim termometrom
DT 100-20 (Paar).
Osnova metode je naslednja: če votla celica (oscilator), ki vsebuje tekočino ali celo plin
vibrira, je njena lastna frekvenca odvisna od mase in s tem tudi od gostote tekočine ali
plina. Oscilator (votla cevka v obliki črke U) je na odprtem koncu pritrjena, ostali del pa
prosto niha z lastno frekvenco. Cevka je obdana s steklenim valjem, ki je napolnjen s
plinom visoke toplotne prevodnosti, kar omogoča hitro vzpostavitev temperaturnega
ravnotežja med vzorcem v oscilatorju in termostatirano vodo. Plašč valja je dvojen,
vmes se pretaka termostatirana voda. V valj sega steklena kapilara, v katero je
vstavljeno čutilo za kontrolo temperature. Za termostatiranje vzorca v oscilatorju skrbi
termostat, ki je priključen na predtermostat.
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Preostali del termostatiranega nihajnega sistema je sestavljen iz elektronskega
vzbujevalnega sistema za oscilator, ki omogoča točno merjenje frekvenc v zelo kratkem
času in elektronike, ki skrbi za prenos signala v procesno enoto. Vgrajena je tudi zračna
črpalka za sušenje oscilatorja in luč za osvelitev celice. Termostatirani nihajni sistem je
ločen od procesne enote, kar omogoča boljše termostatiranje, ker ni izmenjave toplote
med elektronskim delom in celico.
Frekvenca, s katero niha oscilator napolnjen z vzorcem, je med 200 in 400 Hz.
Instrument meri čas, ki je potreben za število nihajev, ki smo ga izbrali na procesni
enoti; le-ta vsebuje natančen merilnik časa in vso potrebno elektroniko za obdelavo in
digitalno predstavitev signalov, ki prihajajo iz merilne celice. Nanjo je lahko priključen
tudi tiskalnik.
Lastna frekvenca opisanega sistema je podana z relacijo

f 

c
m  dV

1
2

(21)

kjer je f lastna frekvenca sistema, d gostota tekočine ali plina, m masa znotraj
vibracijske celice, V volumen znotraj vibracijske celice in c konstanta. Nihajna perioda
 je podana z relacijo

  2

m  dV
c

(22)

S kvadriranjem izraza (22) in vpeljavo konstant A in B

A

4 2V
c

B

4 2 m
c

(23)

dobimo za nihajno periodo izraz

 2  Ad  B

(24)

in za razliko gostot dveh snovi
d1  d 2




2
1

  22
A



(25)

Običajno umerimo denzimeter z vodo in zrakom, katerih gostoti pri določeni
temperaturi poznamo. Vrednost konstante A je v tem primeru enaka (glej relacijo 25)

A

2
2
 voda
  zrak

d voda  d zrak

(26)
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Z eksperimentalno določeno konstanto A in nihajno periodo oscilatorja, napolnjenega s
tekočino, izračunamo gostoto tekočine z relacijo
d  d voda 

1 2 2
(   voda )
A

(27)

Iz relacije (26) je razvidno, da je napaka konstante  A odvisna od napake izmerjene
nihajne periode vode,  voda in zraka,  zrak ; napaki  d voda in  d zrak sta zanemarljivi.
Napako konstante,  A dobimo s parcialnim odvajanjem relacije (26).

 A 

2

2

2

 2 voda 

2 zrak 
2
2

  voda   
  zrak
 d voda  d zrak 
 d voda  d zrak 

(28)

Podobno dobimo z odvajanjem relacije (27) napako gostote izmerjene tekočine,  d , pri
čemer zopet upoštevamo, da je  d voda zanemarljiva.

 d 

2

2
2
  2  2   2  2 
 2 voda 
 2 
2
2
2
voda

    
  voda    2    2    A
A 
 A 

 A   A  

(29)

Pri umeritvi denzimetra z vodo in zrakom velja relacija (27) v območju gostote od
0,50 g cm-3 do 1,50 g cm-3. Napaka merjenja je okoli 110-5 g cm-3 pri termostatiranju
±0,01K.
1.2.3 Postopek
1.2.3.1 Merjenje gostote s piknometrom
Na analitski tehtnici stehtamo suh in čist piknometer z zamaškom (masa m1)*. Nato
piknometer skoraj do vrha napolnimo z destilirano vodo. Pri tem pazimo, da med
steklom in vodo ni zračnih mehurčkov; preprečujemo jih tako, da nalivamo ob steni,
medtem pa posodico večkrat stresemo. V vrat polnega piknometra počasi vložimo
zamašek. Kapilara se napolni in na vrhu nastalo kapljico odstranimo s filtrirnim
papirjem. Piknometer obrišemo in ga do vratu potopimo v termostat. Pustimo, da se
temperatura izenači, oz. da se vzpostavi temperaturno ravnovesje med termostatirano
tekočino in merjenim vzorcem v piknometru (približno pol ure). Kapilara mora biti
polna do vrha, če se je nad njo nabrala kapljica, jo popivnamo. Če ni napolnjena, jo
moramo dopolniti. Nato vzamemo piknometer iz vode in ga skrbno obrišemo, pri čemer
ga držimo za vrat, da ga z roko ne segrejemo/ohladimo. Stehtamo piknometer z vodo,
dobimo maso m2. Nato ponovimo postopek s preiskovano tekočino; s tehtanjem dobimo
*

Piknometer čistimo s kromžvepleno kislino in vodo ali z vročim detergentom. Če je zelo masten, ga
očistimo s topilom.

9

Šegatin, N., Rudan-Tasič, D. in Poklar Ulrih, N.,
Fizikalno kemijske metode v živilstvu - Laboratorijske vaje. 2011

maso m3. Ves čas pazimo, da je temperatura konstantna in enaka v primeru vode (znana
gostota, Preglednica 2) in preiskovane tekočine.
Preglednica 2: Gostota vode v odvisnosti od temperature (Riddick in sod., 1986)
T (°C)

T (K)

d (g cm–3)

20
25
30

293,15
298,15
303,15

0,9982058
0,9970474
0,9956504

1.2.3.2 Merjenje gostote z digitalnim denzimetrom


Pred začetkom merjenja vzorcev (praviloma vsak dan) določimo konstanto
instrumenta, A (relacija 26). Tako kontroliramo njeno morebitno spreminjanje in
s tem pravilno delovanje denzimetra. V ta namen izmerimo nihajno periodo za
vlažen zrak,  zrak (prazen oscilator) in nato nihajno periodo oscilatorja,
napolnjenega z bidestilirano vodo,  voda .



Pred vsakim merjenjem merilno celico očistimo z dvakrat desilirano vodo
(trikrat) in z acetonom (trikrat) s pomočjo injekcijske brizgalke ter jo posušimo s
prepihovanjem z zračno črpalko. Nato jo napolnimo z raztopino (injekcijska
brizgalka) in odprtini zamašimo s plastičnim zamaškom. Pred začetkom
merjenja termostatiramo vsaj deset minut, da se vzpostavi temperaturno
ravnovesje med termostatirano tekočino in merjenim vzorcem v celici. Pri
polnjenju celice pazimo, da vzorca ne dodajamo prehitro (nastanek zračnih
mehurčkov, tudi mikro velikosti). Raztopina mora biti homogena in ne sme
vsebovati trdnih delcev. Po vsakem ciklu za izbrano število nihajev se na
številskem zaslonu in hkrati tudi na tiskalniku (priključen na merilno celico)
izpiše nihajna perioda (šest decimalnih mest). Po vsaj desetih (največ dvajset)
ciklih meritev ustavimo. Za posamezni set meritev izračunamo povprečno
vrednost.

1. 2.4 Podatki in izračuni
1.2.4.1 Merjenje gostote s piknometrom
a) Merjenje gostote sončničnega in oljčnega olja (Klofutar in sod., 1997)
Primarne eksperimentalne podatke o masi praznega piknometra, m1 , masi piknometra
napolnjenega z vodo, m2 ter masi piknometra napolnjenega z oljem, m3 pri ustrezni
temperaturi vnesite v Preglednico 3. Pri izračunu gostote vzorca (relacija 19) uporabite
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za gostoto vode podatke iz Preglednice 2. Pri izračunu relativne napake gostote (relacija
20) upoštevajte, da je  m1   m2   m3 (natančnost tehtnice).

 m1   m2   m3 =……………….g
d 0 (g cm-3) =……………………(20 oC)
d 0 (g cm-3) =……………………(25 oC)
Preglednica 3: Primarni eksperimentalni podatki in izračunana gostota pri izbranih
temperaturah za preiskovana vzorca olja
T (oC)

m1 (g)

m2 (g)

m3 (g)

d (g cm–3)

d
d

 (K-1)

sončnično olje
20
25
oljčno olje
20
25
Relativna napaka se giblje v mejah od…………………do…………………, kar
pomeni, da je gostota preiskovanih vzorcev določena na ………………decimalnih mest
natančno (Dopolnite).
Preglednica 4: Gostota sončničnega in oljčnega olja pri 23 oC
Vzorec olja

Sončnično olje

Oljčno olje

T1 (oC)

T2 (oC)
T (oC) = T (K)
d1 (g cm-3)



d (g cm -3 )  d1 1   T



Primerjava gostote preiskovanih olj s podatki iz literature:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………(Dopolnite)
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Primerjava koeficienta prostorninskega raztezka preiskovanih olj s podatki iz literature:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………(Dopolnite)
b) Merjenje gostote vodnih raztopin natrijeve soli cikloheksilsulfaminske kisline
pri temperaturi 25 oC
Primarne eksperimentalne podatke o masi praznega piknometra, m1 , masi piknometra
napolnjenega z vodo, m2 ter masi piknometra napolnjenega z raztopino soli, m3 vnesite
v Preglednico 5. Pri izračunu gostote vzorca (relacija 19) uporabite za gostoto vode
podatek iz Preglednice 2.

d 0 (g cm-3) =……………………(25 oC)
Preglednica 5: Eksperimentalni podatki in izračunana gostota za vodne raztopine
natrijeve soli cikloheksilsulfaminske kisline pri temperaturi 25 oC
m (mol kg-1)

m1 (g)

m2 (g)

m3 (g)

d (g cm–3)

0,1
0,3
0,5
0,7
0,9

1.2.4.2 Merjenje gostote z digitalnim denzimetrom
a) Merjenje gostote vodnih raztopin natrijeve soli cikloheksilsulfaminske kisline
Preglednica 6: Povprečne vrednosti in standardne deviacije izmerjenih nihajnih časov
oz. period oscilatorja, napolnjenega z zrakom, vodo in vodno raztopino natrijeve soli
cikloheksilsulfaminske kisline v odvisnosti od koncentracije pri temperaturi 25 oC
m (mol kg-1)
0,1
0,3
0,5
0,7
0,9

 

 zrak   zrak

 voda   voda
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Pogoji v laboratoriju:
Barometrski tlak, P (Torr) =
Relativna zračna vlaga, H (%) =



Izračun konstante denzimetra

Pri izračunu konstante denzimetra, A (relacija 26) z napako,  A (relacija 28) uporabite
za gostoto vode podatek iz Preglednice 2 ( d voda = 0,9970474 g cm–3), gostoto vlažnega
zraka, d zrak (g cm-3) pa določite z relacijo (30).
0  T0   P  0,3783  e 
d zrak  d zrak
=
 
P0
 T 


(30)

0
kjer je d zrak
= 1,2929 g dm-3 gostota suhega zraka pri 0 oC, T0 = 273,15 K (= 0 oC), T

(K) temperatura zraka, P0 = 760 Torr normalni zračni tlak, P (Torr) barometrski tlak in
e parameter, s katerim upoštevamo relativno vlago zraka preko relacije
e

HPvoda
=
100

(31)

Pvoda = 23,756 Torr je maksimalni tlak vodne pare pri 25 oC.
A

2
2
 voda
  zrak

d voda  d zrak

=

Pri izračunu napake  A upoštevajte, da je  voda   voda in  zrak   zrak (Preglednica
6).
1/ 2

2
2
 2



2 zrak 
2
2 
voda
 A  
  voda   
  zrak  =
 d voda  d zrak 
 d voda  d zrak 
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Izračun gostote raztopine

Gostoto preiskovanih raztopin sladila (natrijev cikloheksilsulfamat) izračunajte z
relacijo (27), napako gostote pa z relacijo (29); pri izračunu napake upoštevajte, da je
   . Rezultate vpišite v Preglednico 7.
Preglednica 7: Gostote preiskovanih raztopin natrijevega cikloheksilsulfamata pri
temperaturi 25 oC
m (mol kg-1)

d ±  d (g cm–3)

0,1
0,3
0,5
0,7
0,9

b) Izračun navideznega molskega volumna natrijevega cikloheksilsulfamata
Za vsako od preiskovanih vodnih raztopin natrijevega cikloheksilsulfamata, ki ste jim
pri temperaturi 25 oC določili gostoto s pomočjo piknometra ali pa denzimetra
(Preglednica 5 ali Preglednica 7), izračunajte navidezni molski volumen (relacija 14) z
napako (relacije 15 - 17) in rezultate vpišite v Preglednico 8; podatek za gostoto vode je
v Preglednici 2.
Preglednica 8: Odvisnost navideznega molskega volumna vodnih raztopin natrijevega
cikloheksilsulfamata od molalne koncentracije topljenca pri temperature 25 oC
m (mol kg-1)
0,1
0,3
0,5
0,7
0,9

M 2 (g mol-1) =
d 0 (g cm-3) =

V ±  V (cm3 mol-1)
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Graf funkcije: V = V (m).

Enačba funkcije: V = V (m)

V = V0 +……………………………………..(Dopolnite)
V0 (cm3 mol-1) =

Limitni navidezni specifični volumen in okus preiskovanega topljenca:
0

v 2 (cm3 g -1 ) 

V0
=
M2

Okus natrijevega cikloheksilsulfamata (Preglednica 1): ……………………..(Dopolnite)
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1.2.5 Vprašanja
1. V Preglednici 9 je za vzorec nerafiniranega bučnega olja podana odvisnost gostote
od temperature v temperaturnem intervalu od 20 oC do 55 oC. Na osnovi teh
podatkov izrazite temperaturni koeficient prostorninskega raztezka olja kot funkcijo
temperature in določite njegovo vrednost pri 25 oC.
Preglednica 9: Gostota vzorca bučnega olja v temperaturnem območju od 20 oC do
55 oC
T (oC)

d (g cm-3)

20
25
30
35
40
45
50
55

0,91679
0,91409
0,91066
0,90737
0,90416
0,90078
0,89762
0,89448

*T0= 298,15 K

T (K)

T  T0 

(K)*

Namig:


Grafično predstavite odvisnost gostote olja, d od temperature, T  T0 

Enačba funkcije: d = d ( T  T0 )
d  d 0  a1 T  T0   a2 T  T0 

2

Vrednosti empiričnih konstant z napakami:

d 0 = ………………………………………………………………………… (Dopolnite)
a1 = ………………………………………………………………………… (Dopolnite)
a2 = ………………………………………………………………………… (Dopolnite)
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Graf funkcije: d = d ( T  T0 ).



Koeficient prostorninskega raztezka olja

Zaradi prostorninskega raztezanja olja, se zmanjšuje njegova gostota. Iz relacije (32) je
razvidno, da je relativna sprememba gostote dd / d sorazmerna s temperaturno
spremembo, sorazmernostni koeficient pa je enak koeficientu prostorninskega raztezka
olja,  .

1  dd 

   
d  dT  P
Za vzorec bučnega olja je
dd
=
dT

1  dd 

    =
d  dT  P

(32)
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Pri temperaturi T  T0 je    0 .
0 =
Napaka  0 
Primerjava vrednosti  0 za bučno olje s podatki iz literature:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………(Dopolnite)

1.3 REAGENTI, PRIBOR, OPREMA, VARNOSTNA PRIPOROČILA
Kemikalije
Ime
kromžveplena
kislina
aceton

Formula

CAS*

-

-

C3H6O

67-64-1

natrijev
C6H12NNaO3S 139-05-9
cikloheksilsulfamat

Kode
Standardna
tveganja opozorila R
T, C
8-35-43
F, Xi
-

Standardna
obvestila S
26-3036/37/39-45
11-36-66-67 9-16-26
-

-

* identifikacijska številka spojine v Chemical Abstracts

Reagenti


Vodne raztopine natrijevega cikloheksilsulfamata s koncentracijo, m:
0,1 mol kg-1, 0,3 mol kg-1, 0,5 mol kg-1, 0,7 mol kg-1, 0,9 mol kg-1

Varnostni ukrepi in odpadki
Uporabljajte zaščitne rokavice in očala. Kromžvepleno kislino obravnavajte kot nevaren
odpadek. Ostale odpadne raztopine lahko zlijete v odtok. Pri ravnanju z odpadki sledite
laboratorijski praksi v laboratoriju, kjer izvajate vaje.
Vzorci
 sončnično olje
 oljčno olje
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Pribor







filtrirni papir (črni trak)
erlenmajerice z obrusom
steklene palčke
tehtiči
piknometer
injekcijske brizgalke

Laboratorijska oprema








analitska tehtnica
digitalni denzimeter
termostatska kopel
sušilnik
eksikator
higrometer s temperaturnim indikatorjem
barometer
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2 TERMODINAMSKA AKTIVNOST VODE
2.1 TEORETSKE OSNOVE
Voda je pomembna komponenta živil in bioloških materialov. Pomembna je za masni
transport v celicah, služi kot topilo za polarne snovi in sodeluje pri kemijskih ter
mikrobioloških reakcijah (Maguer, 1987; Klofutar, 1997).
Celotna vsebnost vode v živilu je pomembna za mikrobiološko in kemijsko stabilnost
ter kakovost izdelka, za hranilno vrednost izdelka, od njene količine je odvisna oblika,
tekstura, struktura in konsistenca živila. Za nekatere izdelke so v pravilnikih predpisane
maksimalne vsebnosti vode, ki jih ni dovoljeno prekoračiti, da so živila mikrobiološko
stabilna.
Voda se nahaja v živilih v treh oblikah, to je kot prosta voda, vezana voda in čvrsto
vezana voda:
Prosta voda se nahaja v medceličnih prostorih in porah, to je voda, ki je ohranila
svoje fizikalne lastnosti. V živilu služi kot disperzno sredstvo za koloidne snovi,
topilo za kristalinične snovi in kot transportno sredstvo.
Vezana voda je adsorbirana na površini makromolekul koloidov (škrob, pektini,
celuloza, beljakovine). Na koloide je vezana z vodikovimi ali van der
Waalsovimi vezmi; te vezi so dovolj čvrste, da vodi spremenijo fizikalne
lastnosti.
Čvrsto vezana voda je kemijsko vezana voda v monomolekularni plasti koloida,
zato se ji spremenijo fizikalne lastnosti.






Najbolj pogosto uporabljena mera za količino vode v živilu, ki je razpoložljiva za
mikroorganizme (torej prosta, nevezana voda), je termodinamska aktivnost vode ali
kar vodna aktivnost, a1 (Rudan-Tasič in Klofutar, 2007). Številni procesi
konzerviranja živil vključujejo tehnike, ki temeljijo na znižanju vsebnosti proste,
nevezane vode, to je na znižanju vrednosti a1 , npr. koncentriranje, osmotska dehidracija
(dodajanje humektantov, to je osmotsko aktivnih snovi), sušenje z zmrzovanjem
(liofilizacija). Tudi zmrzovanje je tehnika, ki preprečuje mikrobiološki kvar živil, saj
voda v obliki ledenih kristalov ni razpoložljiva za mikroorganizme.
Termodinamska aktivnost vode, a1 je definirana z razmerjem
a1 

P1
P10

(1)

kjer je P1 parcialni tlak vodne pare nad živilom pri določeni temperaturi in P10 parcialni
tlak vodne pare nad čisto vodo pri isti temperaturi. Živila z vrednostjo a1 pod 0,70
zaznavamo kot suha, z vrednostjo a1 nad 0,80 kot vlažna ( a1 = 1,0 za čisto vodo).
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Termodinamska aktivnost vode je poleg temperature najvažnejši fizikalni faktor, ki
vpliva na presnovo in rast mikrobne populacije (Pokorn, 1990). Večina
mikroorganizmov se razvija pri a1 -vrednostih med 0,80 in 1,0. Poznamo pa tudi izjeme,
kot so halofilne bakterije, osmofilne kvasovke in kserofilne plesni, ki rastejo pri nižjih
a1 -vrednostih (do 0,60); reducirano a1 -vrednost dobro prenesejo tudi spore. Seveda pa
so mikroorganizmi na reducirano a1 -vrednost manj občutljivi, če so vsi ostali pogoji
(pH-vrednost, temperatura, hranila) blizu optimalnim.


Termodinamska aktivnost vode in osmolalna koncentracija

Osmolalna koncentracija raztopine, mˆ    mi (mol kg–1), je definirana z izrazom
i

mˆ  

ln a1
M1

(2)

Osmolalna koncentracija je pogosto uporabljena enota za koncentracijo raztopine, ker je
premo sorazmerna vsoti molalnih koncentracij topljencev, tj.  mi , in je zato mera za
i

število zvrsti topljencev v raztopini. Sorazmernostni koeficient  je praktični osmozni
koeficient.


Termodinamska aktivnost vode in osmozni tlak

Parameter, ki ga pogosto uporabljamo za opis in karakterizacijo vloge vode v bioloških
sistemih, je osmozni tlak , ki je definiran z

   RT

ln a1
V1

(3)

kjer je V1 parcialni molski volumen vode. Za zelo razredčene raztopine je torej

 ln a1 

 V10
RT

(4)

kjer je V10 (= V10 ) molski volumen čiste vode, tj. M 1 / d10 in kjer je d10 gostota vode.
Aktivnost vode je za take raztopine podana z

 ln a1 

 M1

RTd10

(5)
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Iz zveze (5) je razvidno, da je izraz  / RTd10 enak osmolalni koncentraciji raztopine
(primerjaj (5) z (2)). Za idealno raztopino je  / RTd10 enak vsoti molalnih koncentracij
molekul, ionov in ostalih delcev. V enačbi (5) je molekulska masa vode izražena v kg
mol–1 in gostota vode v kg m–3.


Termodinamska aktivnost vode in relativna vlaga

Pogosto navajamo tudi t.i. relativno vlago, r. Relativna vlaga je razmerje med parnim
tlakom vode P1 in parnim tlakom vode v nasičeni vodni pari P10 pri temperaturi T.
P1 T 
P10 T 

r

(6)

ali pa v odstotkih, r (%) = 100 × r; temperaturo, pri kateri je P1 = P10 (Tr) imenujemo
temperatura rosišča. Ko živilo izpostavimo okolju z določeno relativno vlago in se
vzpostavi ravnotežje, je aktivnost vode v živilu enaka relativni vlagi v okolju, ki obdaja
živilo
a1 

r (%)
100

(7)

Zveza (7) omogoča, da predvidimo, ali bo živilo, ki ga izpostavimo okolju z določeno
relativno vlago, vodo sprejelo ali izgubilo. Živilo z nižjo/višjo vrednostjo a1 bo vodo
sprejemalo/oddajalo do izenačitve kemijskega potenciala vode v živilu s kemijskim
potencialom vode v zraku, ki živilo obdaja (tudi izenačitev parcialnih parnih tlakov
vode).


Termodinamska aktivnost vode in temperatura

Vpliv temperature na aktivnost vode določamo s Clausius-Clapeyronovo enačbo

ln

a2 H ads

a1
R

1 1
T  T 
2
 1

(8)

kjer pomenijo a1 in a2 aktivnosti vode pri temperaturi T1 in T2, Hads toploto adsorpcije
in R splošno plinsko konstanto. Da določimo aktivnost vode v nekem vzorcu pri
določeni temperaturi, moramo poznati toploto adsorpcije, ki jo lahko določimo iz
adsorpcijsko-desorpcijskih izoterm, katere smo določili pri vsaj dveh temperaturah.
Ker je določanje adsorpcijsko-desorpcijskih izoterm v praksi zamuden proces, v okviru
laboratorijske vaje izmerimo termodinamsko aktivnost vode pri sobni temperaturi T1, in
rezultate korigiramo na temperaturo T2 = 298,15 K (običajna referenčna temperatura v
živilski in prehrambeni industriji) s pomočjo Clausius-Clapeyronove enačbe v obliki
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ln

P2 H izp

P1
R

1 1 
  
 T1 T2 

(9)

kjer pomenijo P1 (Torr) parcialni tlak vodne pare vzorca pri temperaturi T1 (K) in
P2 (Torr) parcialni tlak vodne pare vzorca pri temperaturi T2 = 298,15 K, R splošno
plinsko konstanto (8,31455 J mol-1 K-1) in H izp (kJ mol-1) povprečno vrednost
izparilne toplote vode med 20 oC in 25 oC oz. med 25 oC in 30 oC, ki je podana v
literaturi (glej Preglednico1).
Vrednost P1 izračunamo na osnovi relacije
P1  a1 P10

(10)

kjer je a1 termodinamska aktivnost vode pri temperaturi T1 in P10 parni tlak čiste vode
pri isti temperature (glej Preglednico 1). Iz relacije (9) izračunamo P2 , ki ga vstavimo v
relacijo (11)
a2 

P2
P20

(11)

v kateri je a2 termodinamska aktivnost vode v vzorcu pri temperaturi 298,15 K in P20
parni tlak čiste vode pri isti temperaturi.
Preglednica 1: Parni tlak in izparilna toplota vode pri določeni temperaturi* (Riddick in
sod., 1986)
T (oC)

P10 (Torr)

H izp (kJ mol-1)

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

17,536
18,651
19,828
21,070
22,379
23,758
25,211
26,741
28,351
30,045
31,827

44,2027

43,9897

43,7768

* Za izračun podatkov pri vmesnih vrednostih temperature uporabi Lagrangejevo interpolacijsko metodo
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Termodinamska aktivnost vode in humektanti

S humektanti (snovi z veliko sposobnostjo vezave vode) uravnavamo aktivnost vode.
Najbolj pogosto uporabljani humektanti so: glicerol, natrijev klorid, propilen glikol in
mnogi mono- in oligosaharidi, kot npr. fruktoza, saharoza in modificirani sirupi na
osnovi polisaharidov.
Aktivnost vode v živilu (večkomponentni produkt) lahko predvidimo tudi s kombinacijo
posameznih topljencev oz. sestavin živila. Vpliv slednjih v nekem živilu na celotno,
oziroma totalno aktivnost vode, je običajno podan z Rossovo relacijo, ki predpostavlja,
da se posamezen topljenec obnaša neodvisno od ostalih in da se raztaplja v celotni
količini vode v živilu (Ross, 1975)

a1  a1( z )  a1 1  a1 2  a1 3 ...  a1 i

(12)

kjer je a1 končna vodna aktivnost, a1( z ) začetna vodna aktivnost (pred dodatkom
topljenca i in (a1 )i vodna aktivnost topljenca, določena pri isti koncentraciji topljenca,
kot je prisoten v večkomponentni zmesi (živilu). Izračun vodne aktivnosti posameznih
komponent v Rossovi relaciji (12) omogoča Norrisheva enačba (Norrish, 1966)
(a1 )i  xvoda e


 Kx  
2
i

(13)



kjer je xvoda molski delež vode in xi molski delež topljenca i, K pa empirična konstanta
za topljenec i (glej Preglednico 2).
Preglednica 2: Vrednost konstante K v Norrishevi relaciji (13) za nekatere humektante
(Decagon Devices Inc., 2010)
Spojina
galaktoza
glukoza
fruktoza
glicerol
manitol
propilen glikol
alanin
manoza

K
-2,24±0,07
-2,25±0,02
-2,15±0,08
-1,16±0,01
-0,91±0,27
-1
-2,52±0,37
-2,28±0,22

Spojina
ksiloza
saharoza
PEG 400
PEG 600
citronska kislina
vinska kislina
maleinska kislina
glicin

K
-1,54±0,04
-6,47±0,06
-26,6±0,8
-56±2
-6,17±0,49
-4,68±0,5
-1,82±0,13
+0,87±0,11

24

Šegatin, N., Rudan-Tasič, D. in Poklar Ulrih, N.,
Fizikalno kemijske metode v živilstvu - Laboratorijske vaje. 2011

2.2 EKSPERIMENTALNI DEL
2.2.1. Naloga
a) Pri sobni temperaturi T1 izmerite termodinamsko aktivnost vode za vzorec
vodne raztopine a) saharoze b) sorbitola c) glicerola z masnim deležem
topljenca, w = 50 %. Na osnovi izmerjenih vrednosti za termodinamsko
aktivnost vode v vzorcu saharoze, sorbitola in glicerola (w = 50 %) ugotovite,
katera spojina je najboljši humektant.
b) Za raztopino saharoze s 50 % masnim deležem topljenca iz primera a)
korigirajte pri temperaturi T1 izmerjeno termodinamsko aktivnost vode na
vrednost pri temperaturi T2 = 298,15 K z uporabo relacij (9) do (11). Ugotovite,
ali je odstopanje eksperimentalnih vrednosti pri določeni temperaturi T1 od
vrednosti pri temperaturi T2 = 298,15 K (ne)zanemarljivo; odgovor utemeljite!
c) Za vzorec saharoze in sorbitola s 50 % masnim deležem topljenca iz primera a)
izračunajte osmolalno koncentracijo raztopine, m̂ (relacija 2). Primerjajte
rezultata!
d) Za vzorec vodne raztopine saharoze in sorbitola s 50 % masnim deležem
topljenca iz primera a) izračunajte osmozni tlak pri 25,0 oC (relacija 3).
Primerjajte rezultata!
e) Izmerite še termodinamsko aktivnost vodnih raztopin saharoze z naslednjimi
masnimi deleži topljenca: w = 10 %, w = 20 %, w = 30 %, w = 40 %, w = 60 %,
w = 70 %. Odvisnost vodne aktivnosti od koncentracije predstavite grafično ter z
matematično relacijo, a1 = a1 (m), kjer je m molalna koncentracija (mol kg-1).
f) 10 g vzorca saharoze (w = 50 %), ki ste mu že izmeril termodinamsko aktivnost
vode, dodajte 2,0 g glicerola, dobro premešajte in izmerite vodno aktivnost po
dodatku humektanta. Primerjajte eksperimentalno vrednost vodne aktivnosti po
dodatku humektanta z izračunano vrednostjo vodne aktivnosti (relacija 13).
2.2.2 Merjenje termodinamske aktivnosti vode
Termodinamsko aktivnost vode merimo s komercialnim instrumentom Decagon CX-1
(Campbell Scientific LTD). Instrument je primeren za merjenje termodinamske
aktivnosti vode v območju od 0,030 do 1,000. Občutljivost instrumenta je  0,003 a1
enote z ločljivostjo  0,001 a1 enote. Prednost aparata je hitrost (rezultat dobimo v
manj kot 5 minutah, ob zvočnem signalu), enostavna uporaba, ponovljivost in
pravilnost. Težave lahko predstavlja prah na zrcalu (praškasti vzorci) oz. kakršnakoli
kontaminacija.
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Instrument deluje na osnovi določitve točke rosišča oz. ohlajanju površine zrcala, s
katero pride v stik voda (para), ki izhlapeva iz vzorca in se na površini zrcala
kondenzira. Ravnotežje z vzorcem se vzpostavi v zaprti komori, ki vsebuje zrcalo,
optični senzor, vgrajen ventilator in infrardeči temperaturni senzor; ko je ravnotežje
vzpostavljeno, je relativna vlaga zraka v komori enaka termodinamski aktivnosti vode v
vzorcu. Naloga optičnega senzorja je detekcija točke, v kateri pride do pojava
kondenzacije. Žarek infrardeče svetlobe je usmerjen na zrcalo, od koder se odbije do
fotodetektorja, ki detektira spremembe v odbojni jakosti zaradi pojava kondenzacije na
površini zrcala. Termometer, ki je pritrjen na zrcalo, nato izmeri temperature rosišča.
Vgrajen ventilator služi za cirkulacijo zraka, ki skrajša čas vzpostavljanja ravnotežja.
Dodatni infrardeči temperaturni senzor meri temperaturo na površini vzorca. Obe
izmerjeni temperaturi, to je temperatura rosišča in temperatura površine vzorca služita
za določitev vrednosti vodne aktivnosti (Clausius-Clapeyronova enačba). Med
merjenjem termodinamske aktivnosti vode se ponavljajoče določa temperatura rosišča,
dokler ni vzpostavljeno ravnotežje, zato kalibracija instrumenta ni potrebna. Toda z
merjenjem termodinamske aktivnosti standardnih raztopin (Preglednica 3) preverimo
pravilno delovanje instrumenta.
Preglednica 3: Termodinamska aktivnost nasičenih vodnih raztopin nekaterih soli,
a1(lit ) pri temperaturi 25,0 oC ter eksperimentalno določene vrednosti, a1(eks)
Sol
LiCl
Ca(NO3)·4H2O
NH4NO3
NaCl
KCl
K2Cr2O7
H2O

a1(lit )

a1(eks)

a1  a1(lit )  a1(eks)

0,1105
0,4997
0,6183
0,7528
0,8426
0,9800
1,0000

2.2.3 Postopek


Pred meritvami vzorcev preverite delovanje instrumenta z vsaj dvema
standardnima raztopinama iz Preglednice 3 (Upoštevajte navodilo asistenta!).
Izmerjene vrednosti, a1(eks) vpišite v Preglednico 3 in primerjajte s podatki iz
literature, a1(lit ) ; upoštevajte občutljivost instrumenta!



*

Vzorci vodnih raztopin saharoze, sorbitola in glicerola ne zahtevajo posebne
predpriprave.* V posebne, dimenzijsko prilagojene posodice, nalijemo toliko
vzorca, da prekrije dno posodice. Pripravljene vzorce pred meritvami vedno

Pri praškastih vzorcih moramo vzorec pred meritvijo vodne aktivnosti vedno prekriti s filtrirnim
papirjem (črni trak). Nehomogene vzorce homogeniziramo (mletje, drobljenje,…).
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hranimo v pokritih posodicah. Preiskovanim vzorcem izmerite termodinamsko
aktivnost vode vsaj v treh paralelnih določitvah. Kot rezultat upoštevajte
povprečno vrednost opravljenih meritev.
2.2.4 Podatki in izračuni
a) Meritve termodinamske aktivnosti vode za raztopine s 50 % masnim deležem
topljenca
Preglednica 4: Izmerjene vrednosti termodinamske aktivnosti vode za različne
topljence pri temperaturi T1
Topljenec

a1

T1 (oC)
1. določitev

2.določitev

3.določitev

a1  

saharoza
sorbitol
glicerol
Zaporedje humektantov glede na njihovo učinkovitost:
………………………………………………………………………………..(Dopolnite)

b)Temperaturna korekcija termodinamske aktivnosti vode za raztopino saharoze s
50 % masnim deležem topljenca

T1 =…..oC = ………K
a1 =
T2 = 25 oC = 298,15K
P10 (Torr) 

P1 (Torr) = a1 P10 

H izp (kJ mol-1) =

P2 (Torr) =
a2 =
Odstopanje eksperimentalne vrednosti pri temperaturi T1 =…..oC od vrednosti pri
temperaturi T2 = 25 oC je/ni zanemarljivo. (Ustrezno obkrožite).
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Utemeljitev:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

c) Izračun osmolalne koncentracije raztopine saharoze in raztopine sorbitola s 50 %
masnim deležem topljenca

mˆ (saharoza) (mol kg 1 )  

mˆ (sorbitol) (mol kg 1 )  

ln a1(saharoza)
M1

ln a1(sorbitol)
M1





d) Izračun osmoznega tlaka raztopine saharoze in raztopine sorbitola s 50 %
masnim deležem topljenca
V1 = 18,018 cm3 mol-1

 (saharoza )   RT

 (sorbitol)   RT

ln a1(saharoza )
V1
ln a1(sorbitol)
V1





e) Meritve termodinamske aktivnosti vode za različno koncentrirane raztopine
saharoze
Preglednica 5: Odvisnost termodinamske aktivnosti vode od koncentracije saharoze pri
temperaturi 25 oC
w (%)
10
20
30
40
50
60
70

m (mol kg-1)

a1
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Graf funkcije: a1 = a1 (m).

Enačba funkcije: a1 = a1 (m)

a1 = ………………………………………………………………………….. (Dopolnite)

f) Vpliv dodatka humektanta (glicerol) na vodno aktivnost raztopine saharoze s
50 % masnim deležem topljenca
Izmerjena vrednost a1 pred dodatkom glicerola: a1 = …………………….... (Dopolnite)
Izmerjena vrednost a1 po dodatkom glicerola: a1(eks) = ………………….….. (Dopolnite)
Izračunana vrednost a1 po dodatku glicerola: a1(rač) = ……………….…..…. (Dopolnite)
Namig:
Za izračun vodne aktivnosti glicerola s pomočjo Norrisheve relacije (13) določite:
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mglicerol



nglicerol 



nvoda 

mvoda

M voda



xvoda 

nvoda

nvoda  nglicerol



xglicerol  1  xvoda 



Uporabimo relacijo (13):

M glicerol



( a1 ) glicerol  xvoda  e




2
1,16 xglicerol




Uporabimo relacijo (12):
a1  a1( z )  (a1 )glicerol =

2.2.5 Vprašanja
1. Koliko glicerola (g) moramo dodati, da pripravimo suhomesnati izdelek s končno
termodinamsko aktivnostjo vode, a1 = 0,85, če je prvotna vrednost vodne aktivnosti
izdelka, a1( z ) = 0,92. Upoštevajte, da je celotna količina vode v izdelku 50 g.
Namig:


Vodno aktivnost dodanega glicerola določite z uporabo relacije (12):

(a1 )glicerol 


a1

a1( z )

Lahko uporabite relacijo (13) v naslednji obliki, da določite molski delež
glicerola:
2
ln(a1 ) glicerol  (ln x voda )  (1,16  xglicerol
)

Da se izognete reševanju omenjene enačbe, izračunajte vodno aktivnost, (a1 )glicerol z
Norrishevo relacijo (13) za različne dodane količine, mglicerol (glejte Preglednico 6), pri
čemer upoštevajte potek izračunov pri nalogi f). Nato grafično predstavite odvisnost
mglicerol (ordinatna os) proti izračunani vodni aktivnosti (a1 )glicerol (abscisna os) ter
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določite enačbo premice: mglicerol  a  b  (a1 )glicerol s koeficientoma a in b. Na osnovi
določene vrednosti (a1 )glicerol za dani primer ter znanih vrednosti koeficientov a in b,
lahko izračunate potrebni dodatek glicerola za želeno znižanje termodinamske
aktivnosti vode v živilu.
Preglednica 6: Izračunane vrednosti vodne aktivnosti (rel.13) za različne količine
dodanega glicerola
mglicerol (g)

10
20
30
40
50
60
70
Graf funkcije: mglicerol = mglicerol ( (a1 )glicerol ).

Vrednosti koeficientov:

(a1 )glicerol
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Vrednosti koeficientov:
a = ………………………………… (Dopolnite)
b = ………………………………... (Dopolnite)
Enačba premice:
mglicerol  a  b  (a1 )glicerol =

Potrebni dodatek glicerola:
mglicerol (g) =………………………. . (Dopolnite)

2.3 REAGENTI, PRIBOR, OPREMA, VARNOSTNA PRIPOROČILA
Kemikalije
Ime

Formula

saharoza
C12H22O11
sorbitol
C6H14O6
glicerol
C3H8O3
litijev klorid
LiCl
kalcijev nitrat Ca(NO3)·4H2O
tetrahidrat
amonijev nitrat
NH4NO3
kalijev
K2Cr2O7
dikromat(VI)

CAS*

Standardna
obvestila S
-

13477-34-4

Kode
Standardna
tveganja
opozorila R
Xn, Xi 22-36/37/38
O
8

6484-52-2
7778-50-9

O,Xi
T, O, N

17-26-36
53-45-6061

57-50-1
50-70-4
56-81-5
7447-41-8

* identifikacijska številka spojine v Chemical Abstracts

8-36/37/38

45-46-60-61-821-25-26-3442/43-48/23-50/53

26-36/37/39

-

Reagenti




vodne raztopine saharoze z masnim deležem topljenca, w:
10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %
vodna raztopina sorbitola z masnim deležem topljenca, w = 50 %
vodna raztopina glicerola z masnim deležem topljenca, w = 50 %

Varnostni ukrepi in odpadki
Uporabljajte zaščitne rokavice in očala. Kalijev dikromat(VI) obravnavajte kot nevaren
odpadek. Ostale odpadne raztopine lahko zlijete v odtok. Pri ravnanju z odpadki sledite
laboratorijski praksi v laboratoriju, kjer izvajate vaje.
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Pribor






filtrirni papir (črni trak)
erlenmajerice z obrusom
steklene palčke
kapalke
tehtiči

Laboratorijska oprema





aparat za merjenje termodinamske aktivnosti vode s pripadajočimi dimenzijsko
prilagojenimi posodicami za vzorec
analitska tehtnica
sušilnik
eksikator
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3 POTENCIOMETRIJA
3.1 TEORETSKE OSNOVE
Vse elektrokemijske tehnike uporabljajo elektrode. Med dvema elektrodama, ki ju
potopimo v preiskovano raztopino in povežemo v tokokrog, steče električni tok. V
elektrokemiji lahko merimo jakost toka, prevodnost preiskovane raztopine ali
napetost med elektrodama. Potenciometrija temelji na meritvah napetosti ali
potenciala ob prisotnosti zanemarljivo majhnega toka.
Na površinah elektrod se pojavi potencial, ki je odvisen od vrste elektrode in narave
raztopine, v katero je potopljena. Na površini elektrod poteka kemijski proces oksidacije
ali redukcije. V galvanskem členu se na elektrodi, ki jo imenujemo anoda, elektroni
sproščajo v procesu oksidacije. Elektroni potujejo po kovinskem vodniku na drugo
elektrodo, imenovano katoda. Na katodi se elektroni porabljajo v procesu redukcije.
Skozi raztopino prevajajo tok ioni in tako je tokokrog je sklenjen. Posamezno elektrodo
potopljeno v raztopino ustreznih ionov imenujemo polčlen in na polčlenu poteka delna
reakcija. Elektrodi povezani v tokokrog pa imenujemo celica ali člen.
Potenciometrične meritve temeljijo na konceptu galvanskega člena. Na osnovi
izmerjene napetosti galvanskega člena določamo, kolikšna je koncentracija iskane snovi
v raztopini.
Električni potencial (razlika v napetosti med dvema elektrodama, potopljenima v
raztopino ustreznega elektrolita) je odvisen od narave elektrode, količine elektrolita v
raztopini in temperature ter tlaka (pri ionoselektivnih elektrodah za določanje plinov).
Za interpretacijo meritev uporabljamo Nernstovo enačbo, saj z njo podajamo vpliv
temperature in aktivnosti ionov na potencial elektrode, E (V).
E  E0 

0,0591
log ai
zi

(1)

V enačbi (1) pomeni E 0 standardni elektrodni potencial, zi naboj iona i, ai aktivnost

iona i. Standardni elektrodni potencial, E 0 , je potencial elektrode pri aktivnosti ionov
ai  1 in temperaturi 298,15 K. Vrednosti standardnih elektrodnih potencialov so
preglednicirane (Rudan-Tasič in Klofutar, 2007). Zgoraj zapisana oblika enačbe (1)
velja za 298,15 K. Če se temperatura spremeni, se spremeni konstanta 0,0591 V.
Aktivnost iona v raztopini elektrolita, ai je definirana kot produkt množinske
koncentracije iona, ci in koeficienta aktivnosti, f i .

a i  ci  f i

(2)
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V teoriji izračunavamo povprečne koeficiente aktivnosti v soli na osnovi naboja iona in
ionske moči v raztopini. Ionska moč je odvisna od koncentracije vseh ionov v raztopini
in njihovega naboja (Rudan Tasič in Klofutar, 2007).
Napetost člena izračunamo po enačbi (3), v kateri je E K napetost polčlena na katodi in
E A napetost polčlena na anodi

E čl.  E K  E A

(3)

Merjenje elektrodnih potencialov lahko uporabljamo v analizne namene tako, da
direktno merimo potencial E čl. , ki je funkcija koncentracije/aktivnosti določanega iona.


Elektrode

Pri potenciometričnih metodah merimo potencial galvanskega člena, ki ga tvorita
indikatorska in referenčna elektroda v raztopini. Potrebujemo tudi napravo za
merjenje napetosti (slika 1). Indikatorska elektroda mora biti v direktnem stiku s
preiskovano raztopino, medtem ko je referenčna elektroda lahko v direktnem stiku z
raztopino ali pa je z raztopino vzpostavljen kontakt preko elektrolitskega ključa.

Slika 1: Shema sistema za merjenje z ionoselektivnimi elektrodami
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V potenciometriji ločimo dve vrsti elektrod, referenčne in indikatorske. Za referenčne
elektrode (Rudan-Tasič in Klofutar, 2007) uporabljamo kalomelsko ali srebrovo
elektrodo (Ag/AgCl).
Indikatorske elektrode delimo na kovinske in membranske. Ionoselektivne elektrode
so membranske elektrode. Osnova delovanja teh elektrod je proces ionske izmenjave
in difuzije ionov skozi membrano. Za določevanje pH-vrednosti raztopin uporabljamo
stekleno elektrodo, čutilo je tenko vlečena steklena membrana. Poleg steklenih
membran se v ionoselektivnih elektrodah lahko uporabljajo membrane iz ene ali več
slabo topnih anorganskih soli, tekočega ionskega izmenjevalca omejenega s porozno
plastično ali stekleno membrano ali membrane z imobiliziranimi encimi. Plinske
elektrode uporabljamo za določanje nekaterih plinov (CO2, NO2, NH3).
Ionoselektivne elektrode so primerne za potenciometrično določitev različnih kationov
in anionov v koncentracijskem območju od 1,0 M do 10-7 M. Primer izvedbe membrane
ionoselektrivne elektrode s stekleno membrano (natrijeva elektroda) in s kristalom
težkotopne anorganske soli (cianidna ionoselektivna elektroda) proizvajalca elektrod
Radiometer je prikazan na Sliki 2.

Slika 2: Fotografija steklene membrane pri natrijevi ionoselektivni elektrodi (levo) in
monokristala v cianidni ionoselektivni elektrodi (desno) proizvajalca Radiometer
Potencial ionoselektivne elektrode pogosto ni odvisen samo od aktivnosti iona, ki ga
določamo. Na potencial ionoselektivne elektrode vplivajo tudi nekateri drugi ioni. Vrste
ionov, ki motijo analizo je potrebno preveriti pri proizvajalcu, saj se glede na izvedbo
elektrode lahko razlikujejo. Običajno so ti podatki na voljo v prospektih proizvajalcev
ali v navodilih za uporabo elektrod.
Proizvajalci ponujajo ionoselektivne elektrode izdelane tako, da sta indikatorska in
referenčna elektroda izdelani kot polčlena in sta prostorsko ločeni. Par referenčne in
indikatorske elektrode je lahko izdelan kot kombinirana ionoselektivna elektroda. V tem
primeru sta v eno sondo vgrajeni obe elektrodi.
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Ovrednotenje potenciometričnih meritev

Elektrokemijski člen za določanje aktivnosti izbranega iona je sestavljen iz referenčne
elektrode, katere potencial je neodvisen od aktivnosti izbranega elektrolita in
indikatorske, to je ionoselektivne elektrode, katere potencial pa je odvisen od aktivnosti
izbranega elektrolita. Enačbo (4) smo izpeljali s pomočjo enačbe (1) za obe elektrodi in
enačbe (3).
E čl  E čl' 

0,059
log ai
zi

(4)

Enačba (4) kaže, da je merjeni potencial člena odvisen od aktivnosti izbranega iona v
analizirani raztopini. Če poznamo E čl ' in izmerimo E čl , lahko torej določimo aktivnost
izbranega iona.
Vrednosti E čl ' ne moremo točno izračunati, saj je sestavljena iz vrste parametrov, ki so
značilni za posamezen elektrokemijski člen. Običajno elektrokemijski člen umerimo z
umeritveno krivuljo: seriji standardnih raztopin izmerimo potencial in na osnovi meritev
z metodo najmanjših kvadratov poiščemo vrednost E čl ' .
Najpogosteje izračunavamo tudi naklon premice, saj se v praksi naklon premice
nekoliko razlikuje od teoretične vrednosti in operaterju predstavlja enega izmed
podatkov za preverjanje pravilnega delovanja sistema.
Pri določanju koncentracij ionov pri potenciometričnih meritvah se v praksi izognemo
izračunavanju ionske moči in koeficientov aktivnosti na sledeč način: v raztopino
analita dodajamo inertni elektrolit v visoki koncentraciji. Koncentracija tega inertnega
elektrolita dosega mnogo višjo vrednost kot jo po predvidevanjih lahko doseže ion, ki
ga želimo analizirati. Z visoko koncentracijo inertnega elektrolita zagotovimo
konstantno ionsko moč raztopine in s tem tudi konstanten koeficient aktivnosti. Tudi
standardne raztopine za umeritev pripravimo z enako koncentracijo inertnega
elektrolita.
Iz enačbe (4) lahko zaradi konstantnega koeficienta aktivnosti izpeljemo enačbo (5), ki
podaja linearno odvisnost napetosti elektrokemijskega člena od logaritma koncentracije
izbranega elektrolita.
E čl  E čl''  S

0,0591
log ci
zi

(5)

V enačbi (3) je E čl'' konstanta, ki poleg E čl' vključuje še člen, ki vsebuje koeficient
aktivnosti, S pa predstavlja odstopanje naklona realnega galvanskega člena od
Nernstove enačbe.
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Uporaba potenciometrije v živilstvu

V analizi živil uporabljamo direktne potenciometrične meritve (pH in uporaba drugih
ionoselektrivnih elektrod) in potenciometrične titracije.
Merjenje pH je hiter in precej natančen način določanja kislosti snovi. Običajno se
zaradi krhkosti steklene elektrode pH določa v raztopinah. Pijačam kot sta pivo in
mleko, določamo pH direktno, brez dodatne predpriprave živila. Trdna živila pa
običajno pred meritvijo suspendiramo v vodi in dobljeni raztopini izmerimo vrednost
pH. Pri določanju vrednosti pH živil se držimo postopkov, ki so točno določeni za
posamezno vrsto živila.
V živilstvu se uporablja še druge ionoselektivne elektrode za določanje vsebnosti
natrijevega klorida v živilih (natrijevih in/ali kloridnih ionov), lahkohlapnih baz
(amoniak), fluoridnih ionov v pitni vodi, CO2 v pijačah... Na membrane ionoselektivnih
elektrod lahko imobiliziramo encime, npr. fruktoza-dehidrogenazo ali glukoza-oksidazo
za določanje ustreznih sladkorjev v živilih.
Proizvajalci oblikujejo elektrode na načine, s katerimi dosežejo njihovo večjo mehansko
odpornost. S posebej oblikovanimi elektrodami lahko merimo koncentracije ionov
direktno v živilih: na primer vrednost pH direktno v mesu ali ribah, nitratne ione v
sadju, kloridne in fluoridne ione v sirih.
Potenciometrična titracija sodi v volumetrično analizo. Osnova volumetrične analize
je določanje volumna raztopine reagenta s točno poznano koncentracijo, ki jo porabimo,
da dosežemo ekvivalentno točko titracije. Med načine za določanje končne točke
titracije sodi tudi potenciometrični. Potenciometrične titracije lahko uporabljamo tudi
pri obarvanih in motnih raztopinah, so manj subjektivne kot je določanje končne točke z
barvnimi indikatorji in jih lahko avtomatiziramo. Pri potenciometričnem določanju
končne točke titracije merimo potencial med indikatorsko in referenčno elektrodo, ki sta
potopljeni v titrirano raztopino. Med titracijo se indikatorski elektrodi spreminja
potencial glede na koncentracijo analita, oziroma količino dodanega titrirnega reagenta.
V praksi poteka titracija tako, da po vsakem dodatku titrirnega reagenta odčitamo
potencial (pri kislinsko-baznih titracijah lahko pH) titrirane raztopine.
Končno točko titracije določimo naknadno iz titracijske krivulje. Titracijska krivulja
prikazuje odvisnost potenciala od volumna dodanega titrirnega reagenta. Končno točko
titracije lahko določamo grafično, ali mnogo natančneje z odvajanjem (Rudan-Tasič in
Klofutar, 2007). Moderni titratorji omogočajo "end point" titracijo. To je titracija, pri
kateri v naprej določimo vrednost pH, pri kateri želimo, da se titracija zaključi. Ta
postopek je hitrejši kot beleženje in vrednotenje celotne potenciometrične krivulje, a
manj natančen, saj je ekvivalentna točka titracije odvisna od vrste reagenta in analita ter
njune koncentracije.
Potenciometrično detekcijo lahko uporabimo pri kislinsko-baznih, oksidacijskoredukcijskih in obarjalnih titracijah.
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3.2 EKSPERIMENTALNI DEL
3.2.1 Naloga
Določite vsebnost natrijevega klorida v izbranih živilih s pomočjo natrijeve in/ali
kloridne elektrode (Nielsen, 2003).
3.2.2. Določanje natrijevega klorida v živilih
Uporaba vseh metod za določanje vsebnosti natrijevega klorida v živilih zahteva
predpripravo vzorcev, saj analizni postopki potekajo v raztopinah. Pred analizo natrijev
klorid ekstrahiramo iz živila ali naredimo razklop živila.
Klasični način za določanje natrijevega klorida v živilih temelji na obarjalni titraciji
kloridnih ionov z raztopino srebrovega nitrata, AgNO3. Pri titraciji po Mohru titriramo
vzorec s kloridnimi ioni s standardno raztopino srebrovega nitrata. Končno točko
titracije določamo z indikatorjem kalijevim kromatom(VI). V ekvivalentni točki nastane
rumena oborina srebrovega kromata. V bolj kompliciranem postopku po Volhardu pa
kloridne ione oborimo s prebitkom standardne raztopine srebrovega nitrata in prebitek
srebrovega nitrata titriramo z raztopino amonijevega tiocianata, indikator so
železovi(III) ioni, ki s tiocianatnimi ioni tvorijo rdeče obarvan kompleks.
Pri spektrometričnih metodah za določanje natrijevega klorida v živilih analiziramo
koncentracijo natrijevih ionov z atomsko absorbcijsko ali atomsko emisijsko
spektroskopijo. Metode so primerne za nizke koncentracije natrijevega klorida (pod 10
ppm).
Z uporabo ionoselektivnih elektrod pa lahko natrijev klorid določamo tako, da določimo
koncentracijo natrijevih ionov z ionoselektivno elektrodo občutljivo za natrijeve ione,
ali koncentracijo kloridnih ionov, v kolikor imamo na voljo kloridno elektrodo.
Prednost meritev z ionoselektivnimi elektrodami je v relativno nizki ceni celotne
opreme. Potrebujemo elektrodi, kvalitetnejši merilnik napetosti, mešalo, steklovino.
Zavedati se moramo, da prisotnost nekaterih ionov otežuje meritve z ionoselektivno
elektrodo. Tako natrijevo elektrodo običajno motijo enovalentni kationi, medtem ko
kloridno motijo enovalentni anioni. V navodilih za uporabo Radiometrove kloridne
elektrode ISE25Cl, ki jo bomo uporabili na vajah so moteči bromidni, jodidni, cianidni
in sulfidni ioni. Za natrijevo elektrodo ISE21Na istega proizvajalca pa so moteči litijevi,
kalijevi, talijevi in srebrovi ioni.
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3.2.3 Postopek
Pri vaji uporabiljamo instrument za merjenje potenciala PHM250 Ion Analyzer,
natrijevo elektrodo ISE21Na in/ali kloridno elektrodo ISE25Cl ter referenčno ˝red rod˝
elektrodo REF251 proizvajalca Radiometer.
Za delo lahko uporabljamo natrijevo in/ali kloridno ionoselektivno elektrodo. Pri
rokovanju s posamezno elektrodo uporabimo za to elektrodo ustrezne vodne raztopine
kot so: raztopino za spiranje elektrode, raztopino za zagotavljanje ionske moči,
referenčno raztopino za polnjenje elektrode, standardne raztopine in raztopino za
shranjevanje elektrode. Raztopine, ustrezne za natrijevo elektrodo ISE21Na in kloridno
elektrodo ISE25Cl (proizvajalca Radiometer), so predstavljene v Preglednici 1.
Preglednica 1: Predstavitev raztopin za rokovanje z ionoselektivno elektrodo
Vrste raztopin

Natrijeva elektroda

Kloridna elektroda

raztopina za spiranje

20 mL raztopine za
zagotavljanje ionske moči
razredčite na 1 L.

deionizirana voda

raztopine za zagotavljanje
4 M NH4Cl in 4 M NH3*
5 M kalijev nitrat(V)
ionske moči
standardne raztopine
Pripravimo po 100,0 mL raztopine NaCl s koncentracijo
(mol/L)
4,0  10-5
8,0  10-5
4,0  10-4
2,0  10-3
4,0  10-3


Priprava standardov

V 100 mL merilne bučke prenesite ustrezen volumen (0,100; 0,200; 1,00, 5,00 in 10,00
mL) standardne raztopine natrijevega klorida (0,0400 M), dodajte 2,0 mL raztopine za
zagotavljanje ionske moči† in razredčite do oznake.


Priprava posameznih živil za analizo

Športni napitki: 5,0 ml športnega napitka dodajte 2,0 mL raztopine za
zagotavljanje ionske moči ter razredčite na 100 mL.

*

Pri nekaterih natrijevih ionoselektivnih elektrodah se priporoča raztopina 0,046 M MgSO4 in 0,066 M
Tris (tris(hidroksimetil)aminometan).
†
V primeru MgSO4 / Tris raztopine za zagotavljanje ionske moči se za izpiranje elektrode in pripravo
standardnih raztopin ter vzorcev uporablja samo raztopina za zagotavljanje ionske moči brez razredčenja.

40

Šegatin, N., Rudan-Tasič, D. in Poklar Ulrih, N.,
Fizikalno kemijske metode v živilstvu - Laboratorijske vaje. 2011

Ketchup: Natančno stehtajte 1,0 g ketchupa v 50 mL merilno bučko in razredčite z
vodo in premešajte. 5,0 mL raztopine dodajte 2,0 mL raztopine za zagotavljanje
ionske moči ter razredčite na 100 mL.
Skuta: V 250 mL čašo natančno stehtajte 1,0 g dobro zdrobljene in pasirane skute.
Dodajte 100 mL 0,1 M raztopine dušikove(V) kisline, pokrijte z urnim steklom
ter 20 min ob stalnem mešanju previdno segrevajte na magnetnem mešalu v
digestoriju. Na ledu ohladite na sobno temperaturo. 5,0 mL ekstrakta dodajte 2,0
mL raztopine za zagotavljanje ionske moči ter razredčite na 100,0 mL.
Krompirjev čips: V 250 mL čašo natančno stehtajte 5,0 g čipsa. Čips zdrobite s
stekleno palčko. Dodajte 95 mL vroče vode in mešajte. Filtrirajte skozi lij s
stekleno volno, 5,0 mL filtrata prenesite v 100 mL merilno bučko, dodajte 2,0
mL raztopine za zagotavljanje ionske moči in razredčite do oznake.
Opomba: Pred pripravo 100 mL ekstrakta živila ali razredčenega živila se
prepričajte ali proizvajalec elektrode priporoča za živila z visoko vsebnostjo
maščob, da se maščobe predhodno odstrani.


Koraki merjenja

1. Povežite ionoselektivno in referenčno elektrodo v tokokrog kot je označeno na
hrbtni strani instrumenta. Predpripravite elektrodi tako, da preverite nivo
referenčne raztopine, ju potopite v primerno raztopino (navodila) in odprite
odprtino za polnjenje referenčne tekočine. Preverite delovanje instrumenta.
Držite se navodil proizvajalca.
2. Na instrumentu izberite metodo tako, da se na zaslonu instrumenta izpisuje
potencial (mV).
3. Izmerite potencial za vse standardne raztopine. Meritve začnite z najbolj
razredčeno raztopino in nadaljujte z bolj koncentriranimi. Z magnetnim
mešalom zagotovite enako hitrost mešanja pri vseh meritvah. Vrednosti
izmerjenih potencialov za posamezne standardne raztopine zapišite v
Preglednico 2.
4. Med meritvami spirajte elektrodo z raztopino za spiranje elektrode.
5. Izmerite napetost raztopinam pripravljenim iz vzorcev živil. Tudi pri meritvah
vzorcev spirajte elektrodo z raztopino za spiranje elektrode. Vrednosti
izmerjenih potencialov za posamezne vzorce zapišite v Preglednico 3.
6. Po uporabi shranite elektrodo kot zahteva proizvajalec elektrode.
Opomba: Pri spiranju elektrod zagotovite, da raztopine za spiranje elektrode ne
natočite skozi odprtino za dodajanje referenčne raztopine.
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3.2.4 Podatki in izračun
a) Določite vsebnost natrijevega klorida v izbranih živilih s pomočjo natrijeve in/ali
kloridne elektrode.
Preglednica 2: Odvisnost potenciala natrijeve ali kloridne ionoselektivne elektrode od
koncentracije standardnih raztopin



Natrijeva elektroda

c Na  mol dm 3





E mV 

Kloridna elektroda

cCl  mol dm 3

4,0  10-5

4,0  10-5

8,0  10-5

8,0  10-5

4,0  10-4

4,0  10-4

2,0  10-3

2,0  10-3

4,0  10-3

4,0  10-3



E mV 

Preglednica 3: Odvisnost potenciala natrijeve in kloridne ionoselektivne elektrode za
raztopine pridobljene z ekstrakcijo ali razredčevanjem živil
Natrijeva elektroda
Vrsta živila

E mV 

Kloridna elektroda
Vrsta živila

športni napitek

športni napitek

ketchup

ketchup

skuta

skuta

krompirjev čips

krompirjev čips

E mV 

Narišite umeritveno krivuljo: odvisnost potenciala natrijeve ali kloridne ionoselektivne
elektrode od koncentracije standardnih raztopin natrijevih in kloridnih ionov.
Koncentracijo ionov nanesite na logaritmsko skalo.
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Graf 1: Odvisnost potenciala natrijeve ionoselektivne elektrode od koncentracije
standardnih raztopin natrijevih ionov.

Iz Grafa 1 določite vrednosti odseka in naklona premice ( E čl  E čl''  S log ci ) za
natrijevo elektrodo:

E čl''  ……………………………………….. (Dopolnite)
S  ……………………………………….….(Dopolnite)

Primerjava naklona S s podatki proizvajalca:
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………(Dopolnite)
Iz vrednosti potenciala raztopin pripravljenih z ekstrakcijo ali razredčevanjem živil
odčitajte (ali iz enačbe krivulje izračunajte) koncentracijo natrijevih ionov v raztopinah
in jih napišite v Preglednico 4.
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Graf 2: Odvisnost potenciala kloridne ionoselektivne elektrode od koncentracije
standardnih raztopin kloridnih ionov.

Iz Grafa 2 določite vrednosti odseka in naklona premice ( E čl  E čl''  S log ci ) za
kloridno elektrodo:

E čl''  ……………………………………….. (Dopolnite)
S  ………………………………………….. (Dopolnite)

Primerjava naklona S s podatki proizvajalca:
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………(Dopolnite)
Postopek izračuna za meritve narejene s kloridno elektrodo je tak kot za natrijevo.
Rezultate meritev napišite v Preglednico 4.
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Preglednica 4: Koncentracija natrijevih in kloridnih ionov za raztopine pridobljene z
ekstrakcijo ali razredčevanjem živil
Vrsta živila
športni napitek

Natrijeva elektroda
c Na  (mol/L)

Kloridna elektroda
cCl- (mol/L)

ketchup
skuta
krompirjev čips

Izračunajte masni delež natrijevega klorida v živilih. Pri tem upoštevajte razredčitve in
mase uporabljene pri pripravi vzorcev in rezultate zberite v Preglednici 5. V enačbi (4)
je primer izračuna masnega deleža natrijevega klorida v skuti, skladno s postopkom in
razredčitvami kot smo jih uporabili v našem primeru
wNaCl 

c Na   0,1 L  100 mL  58,443 g

(4)

5 mL  mol  mskute

V enačbi (4) je wNaCl masni delež natrijevega klorida v skuti, c Na  množinska
koncentracija natrijevih ionov v analizni raztopini in mskute masa skute uporabljene za
razklop.
Preglednica 5: Vsebnost natrijevega klorida v živilih določena z natrijevo in kloridno
elektrodo
Vrsta živila

Natrijeva elektroda
wNaCl

Kloridna elektroda
wNaCl

športni napitek
ketchup
skuta
krompirjev čips

Primerjajte vsebnost natrijevega klorida v živilih s podatki o vsebnosti natrijevega
klorida v posameznih živilih v državah USA in EU.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………(Dopolnite)
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3.2.5 Vprašanja
Katera elektroda deluje bolje: natrijeva ali kloridna? Katera ima večjo natančnost,
preciznost in čas meritve? Odgovore utemeljite!

3.3 REAGENTI, PRIBOR, OPREMA, VARNOSTNA PRIPOROČILA
Kemikalije
Ime

Formula

amonijev klorid
NH4Cl
vodna raztopina NH3(aq)
amoniaka
magnezijev sulfat
heptahidrat
tris(hidroksimetil)aminometan
dušikova(V)
kislina
kalijev nitrat(V)
natrijev klorid
natrijev nitrat

MgSO4 · 7H2O

CAS*

Kode
tveganja
12125-02-9 Xn
1336-21-6 C,N

Standardna
opozorila R
22-36
34-50

Standardna
obvestila S
22
2636/37/3945-61

10034-99-8

NH2C(CH2OH)3 77-86-1

Xi

36

26

HNO3

7697-37-2

O,C

8-35

KNO3
NaCl
NaNO3

7757-79-1
7647-14-5
7631-99-4

O

8

23-26-3645

O,Xn

8-2236/37/38

* identifikacijska številka spojine v Chemical Abstracts

17-26-2736/37/39

Reagenti
•
•
•
•
•
•
•

raztopina amonijevega klorida s koncentracijo 4,0 mol/L in amonijevega
hidroksida s koncentracijo 4,0 mol/L
raztopina tris(hidroksimetil)-aminometana s koncentracijo 0,066 mol/l in
magnezijeva sulfata heptahidrata s koncentracijo 0,046 mol/L.
kalijev nitrat(V) s koncentracijo 5,0 mol/L
amonijev klorid s koncentracijo 0,100 mol/L
10 % kalijev nitrat
natrijev klorid s koncentracijo 0,0400 mol/L.
raztopina dušikove(V) kisline s koncentracijo 0,10 mol/L

Varnostni ukrepi in odpadki
Uporabljajte zaščitne rokavice in očala. Vodno raztopino amoniaka obravnavajte kot
nevaren odpadek. Ostale odpadne raztopine lahko zlijete v odtok. Pri ravnanju z
odpadki sledite laboratorijski praksi v laboratoriju, kjer izvajate vaje.
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Vzorci
•
•
•
•

ketchup
skuta
krompirjev čips
športni napitki

Pribor
•
•
•
•
•
•
•

čaše, 100mL
merilni valj, 100 mL
magnetna mešala
avtomatske pipete z nastavki
merilne bučke, 100 mL; 50 mL
urno steklo
tehtiči

Laboratorijska oprema
•
•
•
•
•
•

analitska tehtnica
instrument za merjenje pH in potenciala ionoselektivnih elektrod z natančnostjo
0,1 mV
magnetno mešalo
magnetno mešalo z dodanim segrevanjem
kloridna elektroda
natrijeva elektroda

3.4 VIRI
Lide D. R. 1995. CRC Handbook of chemisty and physics. Boca Raton, CRC Press: V86.
Nielsen S. S. 2003. Food analysis laboratory manual. New York, Kluwer
Academic / Plenum Publisher: 57-61.
Rudan-Tasič D., Klofutar C. 2007. Fizikalnokemijske metode v živilstvu. Ljubljana,
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta: 197-222.
PHM250 Ion Anlyser, Operating instructions, D21M015. Copenhagen, Radiometer
Analytical S.A.: 133 str.
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4 ELEKTRIČNA PREVODNOST RAZTOPIN
4.1 TEORETSKE OSNOVE
Električna prevodnost*, G , je fizikalnokemijska količina recipročna električni
upornosti, R . Za električno upornost in prevodnost velja Ohmov zakon:

R U I

ali

GI U

(1)

V enačbi (1) je I električni tok in U napetost. Specifična električna prevodnost,  , ki
odraža naravo prevodnika, je odvisna od dimenzij prevodnika. V enačbi (2) je l dolžina
in a presek prevodnika.



l
aR

(2)

Za upornost se uporablja enota ohm ( Ω ), medtem ko za prevodnost Ω -1 ali siemens
( 1 S  1 Ω -1 ) Specifična prevodnost,  , ima v SI sistemu enoto Ω -1 m 1 ali S m 1 .
Prevodnost pogosto določamo v raztopinah (Rudan-Tasič in Klofutar, 2007). Inertni
elektrodi, običajno platinasti, potopimo v raztopino in izmerimo upornost sistema.
Enačba (2) velja tudi za raztopine. V raztopinah imenujemo  specifična prevodnost
raztopine, a je površina elektrod in l razmak med elektrodama. Specifična prevodnost
raztopin je odvisna od narave raztopine in je tista količina, s katero primerjamo različne
raztopine med seboj. Parametra l in a sta konstantna pri nekem elektrodnem paru in
njuno razmerje imenujemo konstanta celice, K ( cm 1 ):
K

l
a

(3)

Za določanje vpliva posameznih komponent na specifično prevodnost celotne zmesi je
smiselno vpeljati še molsko prevodnost,  (Ω-1 cm2 mol-1). Molska prevodnost
raztopine je enaka specifični prevodnosti raztopine, ki vsebuje 1 mol elektrolita
raztopljenega v 1 dm3 raztopine in jo izračunamo tako, da specifično prevodnost delimo
z množinsko koncentracijo elektrolita:



*


c

(4)

Namesto električne prevodnosti in upornosti se v literaturi pojavljata tudi izraza električni prevod in
upor.
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Merjenje prevodnosti raztopin

Prevodnost je sposobnost raztopine, da skoznjo prehaja električni tok. Nosilci
električnega toka v raztopinah so ioni. Več kot je v raztopini prisotnih ionov, večja je
prevodnost raztopine.
Prevodnost merimo z izmeničnim električnim tokom, saj se tako zmanjša pojav
polarizacije elektrod. Z izrazom polarizacija elektrode označujemo različne kemijske
in fizikalne procese na površini elektrod, do katerih prihaja zaradi dovajanja
električnega toka tekom merjenja. Polarizacija celice, ki se ji pri meritvah ne moremo
izogniti, vpliva na natančnost določitve prevodnosti. Poleg izbire izmeničnega toka pri
meritvi, polarizacijo celice zmanjšamo še z izbiro materiala elektrod in ustrezno
geometrijo celice. Do manjše polarizacije prihaja pri platinastih celicah, prevlečenih s
črno gobasto platino. Take elektrode se imenujejo platinizirane.
Najenostavnejše celice za merjenje prevodnosti so sestavljene iz dveh platinastih
elektrod. Danes poleg dvo-polnih celic pogosto uporabljamo štiri-polne (slika 1). Pri
štiri-polni celici zunanji elektrodi priključimo na električni tok, na notranjih dveh
elektrodah pa merimo napetost. V praksi na zunanji elektrodi priključimo električni tok
na tak način, da je na notranjih dveh elektrodah napetost stalna. Priključeni tok je
sorazmeren prevodnosti raztopine.
Merjena napetost med 2. in 3. elektrodo

Električni tok, priključen na 1. in 4. elektrodo

Slika 1: Izvedba štiri-polne celice za merjenje električne prevodnosti
Ker lahko iz geometrije celice konstanto celice le ocenimo, celice za merjenje
prevodnosti umerjamo s standardnimi raztopinami kalijevega klorida. Enota za
koncentracijo standardnih raztopin je Demal, D. Priprava standardnih raztopin in
njihova specifična prevodnost pri nekaterih temperaturah sta podani v Preglednici 1.
Postopek umerjanja poteka tako, da izmerimo prevodnost raztopine z znano specifično
prevodnostjo in izračunamo konstanto celice (enačba 2).
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Preglednica 1: Standardne raztopine za umerjanje konstante celice (Lide, 1995)
mKCl
na 1 kg vode

Koncentracija*

76,5829
7,47458
0,745819

1D
0,1 D
0,01 D

*Demal (1 D)

 / (S m -1 )
0 ºC
6,514
0,7134
0,07733

18 ºC
9,781
1,1163
0,12201

25 ºC
11,131
1,2852
0,14086

Prevodnost raztopine narašča s temperaturo. Vpliv temperature je različen pri različnih
raztopinah. Tako se prevodnost čiste vode, če se temperatura spremni za stopinjo,
spremeni za 5,2 %, pitne vode za 2,2 % in koncentriranih raztopin kislin, baz ali soli za
1,5 %. Pri meritvah in primerjavi specifične prevodnosti vpliv temperature upoštevamo
tako, da podajamo specifično prevodnost hkrati s podatkom o temperaturi merjenja.



Uporaba v živilstvu

Proučevanje električne prevodnosti živil je pomembno pri načrtovanju modernih metod
segrevanja živil kot sta uporovno ali ohmsko segrevanje in segrevanje s pulzi
električnega polja. Pri uporovnem ali ohmskem segrevanju živilo vstavimo v električni
tokokrog z izmeničnim električnim tokom in živilo se zaradi svoje upornosti segreje.
Segrevanje s kratkimi intenzivnimi pulzi električnega polja se uporablja predvsem za
sterilizacijo živil.
Pri analizi živil uporabljamo konduktometrijo za detekcijo pri kromatografskih
metodah, pri direktnih konduktometričnih meritvah in konduktometričnih titracijah
(Pomeranz in Meloan, 1994).
Pri detekciji pri kromatografskih metodah na osnovi električne prevodnosti merimo
prevodnost celotne mobilne faze. Tako detektor zaznava vse ionske zvrsti, tako tiste, ki
so prisotne v mobilni fazi kot komponente zmesi, ki jih ločujemo s kromatografijo. Tak
tip detekcije lahko uporabljamo pri ionski izmenjevalni kromatografiji, tekočinski
kromatografiji visoke ločljivosti, plinski kormatografiji in kapilarni conski elektroforezi.
Direktne konduktometrične meritve se uporabljajo pri detekciji staranja tekočin, za
merjenje vsebnosti vode v živilih (Pomeranz in Meloan, 1994) in pri analizi vode (pitne,
odpadne, morske vode...). Merjenje prevodnosti na točno določen način pripravljenih
raztopin ali ekstraktov živil, se v zadnjih letih uveljavlja kot nadomestilo za zamudno
tehniko določanja vsebnosti pepela. Ta metoda se razvija predvsem za živila z visoko
vsebnostjo sladkorjev ali škroba kot so med, sladkorni sirupi in mlevski izdelki.
Senzorji za merjenje prevodnosti so precej robustni v primerjavi z npr. ionoselektivnimi
elektrodami. V posameznem proizvodnem procesu poskušajo določanje vrednosti pH ali
vsebnosti natrijevega klorida nadomestiti z meritvami prevodnosti tako, da upoštevajo
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številne parametre. Ne smemo pozabiti, da je električna prevodnost kompleksne zmesi
odvisna od prisotnosti vseh ionskih zvrsti, nekoliko pa vplivajo tudi druge komponente
kot so ogljikovi hidrati in lipidi, saj ovirajo gibljivost ionov. Klasične metode za
določanje pH vrednosti ali vsebnosti natrijevega klorida pa so specifične.

Konduktometrična titracija
Konduktometrično titracijo lahko uporabljamo za določanje končne točke titracije pri
tistih titracijah, pri katerih prihaja do velike spremembe prevodnosti analizirane
raztopine zaradi dodajanja reagenta. Tak primer so kislinsko bazne, obarjalne in
kompleksometrične titracije. Končne točke redoks titracije s konduktometrično metodo
ne moremo določiti.
Prednost konduktometrične določitve končne točke titracije pred uporabo različnih
indikatorjev se izrazi predvsem pri titracijah močno obarvanih raztopin.
Prevodnost raztopine je odvisna od vrste ionov in njihove koncentracije. Topilo in
molekulske spojine, ki nastajajo pri titraciji imajo zanemarljiv vpliv na prevodnost
raztopine.
Prevodnost raztopine narašča, če narašča koncentracija ionov v raztopini. Na prevodnost
raztopine pa poleg koncentracije ionov vpliva tudi narava ionov, predvsem njihov naboj
in velikost. Majhni ioni (oksonijevi, hidroksilni) so zelo gibljivi in njihov prispevek k
prevodnosti raztopine je velik. Veliki ioni pa zaradi svoje omejene gibljivosti manj
prispevajo k prevodnosti raztopine.
Pri titraciji HCl za NaOH, damo v celico za merjenje prevodnosti neko količino
klorovodikove kisline. Prevodnost te raztopine je velika, saj vsebuje majhne in močno
gibljive oksonijeve ione in manj gibljive kloridne ione. Ko dodajamo natrijev hidroksid,
se koncentracija oksonijevih ionov zmanjšuje (H3O+ + OH− → 2 H2O) in prevodnost
pada. Hitro gibljive oksonijeve ione nadomeščajo počasnejši natrijevi ioni. Pri končni
točki titracije so v raztopini natrijevi in kloridni ioni z relativno majhno gibljivostjo.
Po ekvivalenti točki prevodnost narašča zaradi prebitka natrijevega hidroksida.
Hidroksidni ioni so majhni in močno prispevajo k prevodnosti raztopine. Potek krivulje
odvisnosti prevodnosti raztopine od dodanega volumna natrijevega klorida je prikazan
na Sliki 2. Končna točka titracije je v presečišču premic.
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V/cm

3

Slika 2: Odvisnost prevodnosti od volumna dodanega titranta za sistem HCl + NaOH
V živilstvu pogosto titriramo šibke, organske kisline. Za titracijo šibkih kislin z močno
ali šibko bazo dobimo drugačne oblike krivulj kot kaže Slika 2 (Pomeranz in Meloan,
1994). Ker so šibki elektroliti v vodni raztopini le delno disociirani, le malo vplivajo na
prevodnost raztopine. Na prevodnost raztopine vpliva nastajanje soli. Izkaže se, da je za
titracijo šibkih kislin primernejša šibka baza kot močna. Pri vaji bomo titrirali šibke
kisline v sadnem soku z vodno raztopino amoniaka. Titracijska krivulja in način
določitve končne točke titracije sta prikazana na Sliki 3 A. Ko šibko disociiranim,
pretežno karboksilnim kislinam v sadnem soku dodajamo amoniak, nastajajo amonijeve
soli. Prevodnost reakcijske zmesi narašča, titracijska krivulja je strma. Po ekvivalentni
točki dodajamo v reakcijsko zmes prebitek amoniaka. To je slabo disociirana šibka
baza, ki zelo malo vpliva na naraščanje prevodnosti raztopine. Ta del titracijske krivulje
je položen. Končno točko titracije določimo v presečišču strmega in položnega dela
titracijske krivulje.
Kompleksometrična titracija z EDTA (dinatrijev etilendiamintetraacetat dihidrat) se
uporablja za določanje vsebnosti nekaterih kovinskih ionov, kot so kalcijevi,
magnezijevi, aluminijevi, cinkovi, svinčevi itd. Potek titracijske krivulje pri
kompleksometrični titraciji ionov prehodnih kovin z EDTA je prikazan na Sliki 3 B. S
titracijo z EDTA v vodi (brez prisotnosti pufra) lahko titriramo naslednje ione: bakrove,
nikljeve, cinkove, kadmijeve, kobaltove in svinčeve. Pri tem tipu titracije lahko
določimo le celokupno vsebnost ionov. Na titracijski krivulji vidimo, da zaradi
dodajanja EDTA prevodnost soka pada, saj nastaja kompleks med kovinskimi ioni in
EDTA, po ekvivalentni ročki pa dodajamo prebitek ionizirane EDTA in prevodnost
položno narašča zaradi majhne gibljivosti precej velikih EDTA ionov. Pri tem tipu
titracije določimo lahko le celokupno vsebnost ionov.
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Slika 3: Spreminjanje prevodnosti raztopine pri titraciji ribezovega soka z amoniakom
(A) in korenčkovega soka z EDTA (Rudan-Tasič in Klofutar, 1985); (Evstratova in
sod., 1999)

4.2 EKSPERIMENTALNI DEL
4.2.1 Naloga
a) Vzorcem cvetličnega in gozdnega medu, moki, sladkornemu sirupu in
sladkorju določite vsebnost pepela v živilu s pomočjo merjenja specifične
prevodnosti raztopin.
b) Določite temperaturni koeficient specifične prevodnosti.
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c) S konduktometrično titracijo določite vsebnost celokupnih kislin in
večvalentnih ionov prehodnih elementov v sadnem soku.

4.2.2. Merjenje specifične prevodnosti raztopin
Specifično prevodnost raztopin bomo določali z instrumentom za merjenje prevodnosti
Radiometer CDM230 Conductivity Meter in s štiri-polno platinizirano celico z
vgrajenim temperaturnim senzorjem Conductivity Cell CDC866T. Celico potopite v
deionizirano vodo za 1 do 2 uri. Merilnik in celico povežite v tokokrog kot zahtevajo
navodila za uporabo instrumenta. Vezava je jasno označena tudi na hrbtni strani
instrumenta. Prižgite instrument in preverite njegovo delovanje.
Instrumenti za merjenje prevodnosti omogočajo preračunavanje specifične prevodnosti
iz temperature, pri kateri poteka meritev na referenčno temperaturo. Za izbito te
možnosti moramo v instrument vnesti podatek o temperaturnem koeficientu.


Kalibracija celice

Namen kalibracije je določiti konstanto celice. To je konstanta, ki jo potrebujemo, da iz
meritve upornosti izračunamo specifično prevodnost raztopine (enačbi 2 in 3).
1. Celico sperite z raztopino za kalibriranje (raztopina kalijevega klorida s
koncentracijo 0,01D).
2. V 100 mL erlenmajerico nalijte vodno raztopino kalijevega klorida s
koncentracijo 0,01 D in vanjo potopite celico za merjenje prevodnosti. Preverite,
da nivo tekočine sega ~ 1 cm nad rob zgornje elektrode. Erlenmajerico z
vstavljeno celico termostatirajte 15 minut pri 25,0 ºC. Če ima celica vgrajen
temperaturni senzor sledite temperaturi vzorca na ekranu instrumenta. V
nasprotnem primeru vstavite v raztopino termometer.
3. Na instrumentu izberite program za kalibracijo celice. V skladu z navodili za
uporabo instrumenta izvedite kalibracijo celice pri temperaturi 25,0 ºC in
koncentraciji raztopine kalijevega klorida 0,010 D (specifična prevodnost,  
1,409 mS cm-1, Preglednica 1) in vrednost konstante celice vnesite v instrument.
Vrednost konstante celice zapišite tudi v rubriko 4.2.3.


Merjenje specifične prevodnosti raztopin

1. V čašo nalijte vzorec in jo postavite na magnetno mešalo.
2. V raztopino potopite celico za merjenje prevodnosti, nivo tekočine v čaši naj
sega ~ 1 cm nad rob elektrode. Segrejte vzorce na 25,0 ºC.
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3. Raztopinam pripravljenim iz vzorcev živil izmerite specifično prevodnost pri
25,0 ºC v treh paralelnih določitvah. Povprečne vrednosti izmerjenih specifičnih
prevodnosti za posamezne vzorce zapišite v Preglednico 2.
4. Pri menjavi vzorcev spirajte elektrodo z MilliQ vodo.
5. Po uporabi shranite elektrodo v skladu z navodili proizvajalca elektrode.


Priprava posameznih živil za analizo

Med: V 100 mL merilni bučki raztopite vzorec cvetličnega medu. V standardni
metodi je predpisano, da raztopina vsebuje 20 g suhe snovi medu v 100 mL
raztopine, zato pred meritvijo specifične prevodnosti izmerimo vsebnost suhe
snovi v medu. Pri današnjem delu predpostavite, da vsebujejo vzorci
slovenskega medu 15 % vode. V čašo stehtajte 23,5 g medu, raztopite ga v vodi,
kvantitativno prenesite v 100 mL merilno bučko in razredčite do oznake.
Izmerite specifično prevodnost pri 25,0 ºC (Kropf in sod., 2008).
Moka: V centrifugirki ekstrahirajte 1,0 g pšenične moke s 25 mL vode 60 minut ob
stalnem mešanju pri 30 ºC. Suspenzijo centrifugirajte pri 4000 min-1 3 do 5 min.
Supernatantu izmerite specifično prevodnost pri 25,0 ºC.
Sladkorni sirup: V 100 mL merilno bučko dajte 70 mL vode in do oznake
napolnite s sladkornim sirupom, izmerite specifično prevodnost pri 25,0 ºC.
Sladkor: 20 g sladkorja raztopite v 100 mL raztopine in izmerite specifično
prevodnost raztopine pri 25,0 ºC.
Sadni sok: Sadni sok za določanje vsebnosti kislin (npr. Fructal, ribezov sok) ne
potrebuje predpriprave. Za določanje vsebnosti polivalentnih ionov (npr.
korenčkov sok) pa sadje oz. zelenjavo stisnemo s sokovnikom, in sok
centrifugiramo 20 min pri obratih 4000 min-1.

4.2.3 Podatki in izračun
a) Vzorcem živil določite vsebnost pepela v živilu s pomočjo merjenja specifične
prevodnosti raztopin.


Konstanta celice

 (cm-1) = …………………………………………………………………...(Dopolnite)
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Specifična prevodnost raztopin živil

Preglednica 2: Specifična prevodnost raztopin pridobljenih z ekstrakcijo ali
razredčevanjem živil pri 25,0 ºC
Vrsta živila

 ( mS cm 1 )

Vrsta živila

 ( mS cm 1 )

Način podajanja rezultatov dobljenih z merjenjem specifične prevodnosti je pri različnih
vrstah živil različen. Pri medu in analizi vode podajamo specifično prevodnost, pri
sladkorju in sladkornih sirupih pa podajamo tako imenovano vsebnost pepela, določeno
s prevodnostjo (conductivity ash). Matematično preračunavanje vsebnosti pepela in
podatkov o prevodnosti je različno za različna živila. Enačbi (5) in (6) temeljita na
emprirični določitvi.


Med*

  2,41  wpepel  0,14

(5)

Enačba velja, kadar je delež pepela, w pepel podan v % in specifična prevodnost,

 ( mS cm 1 ).
w pepel =………………………………………………………………………..(Dopolnite)



Moka*

log w pepel   3,746  1,4375 log 

(6)

Enačba velja, kadar je delež pepela, w pepel podan v % in specifična prevodnost,

 ( μS cm 1 ).
w pepel =……………………………………………………………………..(Dopolnite)
*

Koeficienti enačb so eksperimentalno določeni
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b) Določanje temperaturnega koeficienta specifične prevodnosti
Instrumenti za merjenje prevodnosti omogočajo preračunavanje specifične prevodnosti
iz temperature, pri kateri poteka meritev na referenčno temperaturo. Za izbito te
možnosti moramo v instrument vnesti podatek o temperaturnem koeficientu. Eni izmed
raztopin, pripravljenih iz živil, določite temperaturni koeficient v temperaturnem
območju od 20,0 ºC do 35,0 ºC v intervalih po 5 ºC. Uporabite termostat. Iz meritev,
zapisanih v Preglednico 3, narišite graf (Graf 1) odvisnosti specifične prevodnosti
raztopine od njene temperature ter določite naklon. Temperaturni koeficient specifične
prevodnosti podaja, za koliko odstotkov se specifična prevodnost poveča, če se
temperatura poveča za 1 ºC. Pri računu uporabite za referenčno temperaturo 25 ,0 ºC.
Preglednica 3: Specifična prevodnost raztopin pridobljenih z ekstrakcijo ali
razredčevanjem živil pri temperaturah od 20,0 ºC do 35,0 ºC
T( ºC)

 ( mS cm 1 )

20,0
25,0
30,0
35,0

Enačba funkcije (Graf 1) :  =  (T)

 = ………………………………………………………………………..(Dopolnite)
Izračunajte temperaturni koeficient za izbrano raztopino živila tako, da naklon premice
delite s specifično prevodnostjo pri 25,0 ºC:
……………………………………………………………………………...(Dopolnite)
Vrednost temperaturnega koeficienta vnesite v instrument. Za preverjanje pravilnosti
lahko pri zadnji temperaturi izmerite specifično prevodnost z vključeno funkcijo
temperaturne korekcije in se seznanite še s to možnostjo merjenja, ki jo ponuja
instrument.
Specifična prevodnost raztopine živila pri 25,0 ºC, izmerjena z vstavljenim
temperaturnim koeficientom in avtomatsko preračunana iz temperature:
……………………………………………………………………………...(Dopolnite)
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Graf 1: Odvisnosti specifične prevodnosti raztopine od njene temperature.

c) S konduktometrično titracijo določite vsebnost celokupnih
polivalentnih ionov prehodnih elementov v sadnem soku


kislin

ali

Določanje vsebnosti kislin v sadnem soku

V čašo s prostornino 100 mL odpipetirajte 5 mL sadnega soka (npr. ribezovega), soku
dodajte 50 mL MilliQ vode. Ob stalnem mešanju dodajajte iz birete (volumen 10 mL)
po 0,50 mL standardne vodne raztopine amoniaka s koncentracijo 0,1 mol/L. Po vsakem
dodatku titranta napišite v Preglednico 5 vrednost specifične prevodnosti raztopine. V
primerih konduktometrične titracije lahko določitev konstante celice opustite, saj pri
titraciji sledimo spreminjanju prevodnosti raztopine zaradi dodatka reagenta.
Izračunajte korigirano specifično prevodnost (s tem izničite vpliv razredčitve zaradi
dolitega reagenta v analizirano raztopino),  kor :

 kor 

V v

V

(7)

kjer je V volumen analizirane raztopine (v tem primeru 55 mL) in v volumen dodanega
reagenta (v tem primeru V NH ).
3

58

Šegatin, N., Rudan-Tasič, D. in Poklar Ulrih, N.,
Fizikalno kemijske metode v živilstvu - Laboratorijske vaje. 2011

Preglednica 5: Odvisnost specifične prevodnosti analizirane raztopine od volumna
dodanega reagenta
V NH3 (mL)  ( mS cm 1 )  kor ( mS cm 1 )

V NH3 (mL)  ( mS cm 1 )  kor ( mS cm 1 )

0,5

5,5

1,0

6,0

1,5

6,5

2,0

7,0

2,5

7,5

3,0

8,0

3,5

8,5

4,0

9,0

4,5

9,5

5,0

10,0

Graf 2: Odvisnost korigirane specifične prevodnosti od volumna standardne raztopine
amoniaka.
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Narišite graf (Graf 2) odvisnosti spreminjanja specifične prevodnosti raztopine zaradi
dodajanja reagenta v reakcijsko zmes. V skladu s primeri na sliki 2 potegnite skozi
točke premici in iz presečišča odčitajte končno točko titracije.
Volumen ekvivalentne točke, V NH3 =………………………………………...(Dopolnite)
Izračun vsebnosti kislin v sadnem soku:

c HA 



c NH3 V NH
VHA

3

=…………………………………………………………....(Dopolnite)

Določanje vsebnosti polivalentnih ionov v sadnem soku

V čašo s prostornino 100 mL odpipetirajte 50 mL sadnega soka (npr. korenčkovega).
Sadni sok, stisnjen s sokovnikom, centrifugirajte 20 min pri obratih 4000 min -1. Ob
stalnem mešanju dodajajte iz birete po 0,025 mL standardne vodne raztopine EDTA s
koncentracijo 0,0050 mol/L. Vrednost specifične prevodnosti raztopin po vsakem
dodatku titranta napišite v Preglednico 6.
Če titriramo z EDTA določamo skupno vsebnost bakrovih, nikljevih, svinčevih,
cinkovih, kadmijevih in kobaltovih ionov (Evstratova, Ivanovskaya, Kucheryavaya,
1999).
Korigirano specifično prevodnost izračunajte po enačbi (7)
Preglednica 6: Odvisnost specifične prevodnosti analizirane raztopine od volumna
dodanega reagenta

VEDTA (mL)

 ( mS cm 1 )

 kor ( mS cm 1 )

VEDTA (mL)

0,10

0,75

0,15

0,80

0,20

0,85

0,25

0,90

0,50

0,95

0,55

1,0

0,60

1,1

0,65

1,2

0,70

1,3

 ( mS cm 1 )

 kor ( mS cm 1 )
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Narišite graf odvisnosti spreminjanja specifične prevodnosti raztopine zaradi dodajanja
reagenta v reakcijsko zmes. V skladu s primeri na sliki 2 potegnite skozi točke premici
in iz presečišča odčitajte končno točko titracije.
Graf 3: Odvisnost korigirane specifične prevodnosti od volumna standardne raztopine
EDTA.

Volumen ekvivalentne točke, VEDTA =………………………………………...(Dopolnite)
Izračun vsebnosti polivalentnih ionov v soku:
c Me 2  

c EDTAVEDTA
=………………………………………………………(Dopolnite)
VMe 2 

4.2.4 Vprašanja
1.
Pri vaji Potenciometrija ste določali količino natrijevega klorida v skuti. Kaj
menite, ali lahko po razklopu za potenciometrično določitev vsebnosti natrijevega
klorida v skuti vzorec uporabite tudi za določitev vsebnosti natrijevega klorida na
osnovi električne prevodnosti? Razložite!
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2.
Razložite, zakaj ne moremo določati končne točke titracije s konduktometrično
metodo za naslednjo redukcijsko-oksidacijske titracijo:
Fe2+ + MnO4- + H+ → Fe3+ + Mn2+ + H2O
Zaradi definirane stehiometrije izvajamo reakcijo v kislem mediju (koncentracija H + ~
0,5 M). Molske prevodnosti ionov pri neskončnem razredčenju so:
Λ0 (Fe3 ) = 204 S cm2 mol-1, Λ0 (Fe2 ) = 108 S cm2 mol-1, Λ0 (Mn 2 ) = 107 S cm2 mol-1 in
Λ
= 61 S cm2 mol-1, Λ0 (H  ) = 350 S cm2 mol-1.
0 (MnO 4 )

4.3 REAGENTI, PRIBOR, OPREMA, VARNOSTNA PRIPOROČILA
Kemikalije
Ime

Formula

kalijev klorid
KCl
vodna raztopina NH3(aq)
amoniaka
EDTA**
C10H14N2Na2O8·2H2O

CAS*

Kode
Standardna
tveganja opozorila R
7447-40-7 1336-21-6 C,N
34-50
6381-92-6

* identifikacijska številka spojine v Chemical Abstracts
**etilendiamintetraacetat dihidrat (Slika 4)

-

Slika 4: Strukturna formula natrijeve soli EDTA
Reagenti
•
•
•
•

kalijev klorid s koncentracijo 0,0100 D
MilliQ voda s prevodnostjo 1 μS cm 1
standardna raztopina amoniaka s koncentracijo 0,1 mol/L
standardna raztopina EDTA s koncentracijo 0,005 mol/L

-

Standardna
obvestila S
22-24/25
26-36/37/3945-61
22;
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Varnostni ukrepi in odpadki
Uporabljajte zaščitne rokavice in očala. Odpadne raztopine lahko zlijete v odtok. Pri
ravnanju z odpadki sledite laboratorijski praksi v laboratoriju, kjer izvajate vaje.
Vzorci
•
•
•

cvetlični in gozdni med
bela in črna moka
sladkorni sirupi

Pribor
•
•
•
•
•
•
•

čaše, 100 mL
merilne bučke 100 mL
magnetna mešala
urno steklo
tehtiči
bireta 10 mL
pipeta 5 mL, 50 mL

Laboratorijska oprema
•
•
•
•
•

analitska tehtnica
instrument za merjenje prevodnosti s platinasto celico
magnetno mešalo
termostat
centrifuga
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5 KROMATOGRAFIJA
5.1 TEORETSKE OSNOVE
Pojem kromatografija obsega vrsto zelo učinkovitih in pogosto uporabljenih
postopkov separacije in določitve kemijskih spojin v kompleksnih zmeseh. S
kromatografijo ločujemo zelo raznolike spojine, od malih molekul plina do velikih
biomolekul. Komponente v zmesi se z mobilno fazo (plin, tekočina) premikajo skozi
stacionarno fazo (trdna površina, nemobilna tekočina). Osnova kromatografske
separacije je v razliki v hitrosti potovanja posameznih komponent pod vplivom mobilne
faze, zaradi selektivnega zadrževanja (retencije) komponent na stacionarni fazi (RudanTasič in Klofutar, 2007).
Glede na to, kam nanesemo stacionarno fazo pa delimo kromatografske metode na dva
tipa. Pri kolonski kromatografija napolnimo stacionarno fazo v stekleno, kovinsko ali
plastično cev, imenovano kromatografska kolona. Mobilna faza se pomika skozi
stacionarno zaradi gravitacije ali nadtlaka. Pri planarni kromatografiji je stacionarna
faza nanešena v tanki plasti na ploščo iz inertnega materiala ali na celulozna vlakna
kromatografskega papirja. Mobilna faza se pomika skozi stacionarno zaradi kapilarnega
učinka.
Kolonske kromatografske metode razdelimo glede na naravo mobilne faze v tri skupine
(Preglednica 1, Skoog in sod., 2004). V drugi koloni so naštete kromatografkse metode
glede na vrsto stacionarne faze in tip ravnotežja med obema fazama.


Predstavitev nekaterih pogosto uporabljanih kromatografskih tehnik

Pri plinski kromatografiji (gas chromatography, GC) se kot mobilna faza uporablja
inertni plin, najpogosteje dušik, helij ali vodik. Stacionarna faza je nanešena ali
kemijsko vezana na delce polnila v kovinskih kolonah; pri kapilarni plinski
kromatografiji je v tanki plasti (do nekaj μm ) nanešena na notranjo steno kapilar iz
kvarčnega stekla. Stacionarne faze se razlikujejo po polarnosti, mobilna faza – plin pa
samo prenaša komponente uparjenih snovi skozi kolono. Spojine se absorbirajo na
stacionarno fazo zaradi svoje topnosti v njej, desorbirajo pa zaradi svoje hlapnosti. V
kromatografskem postopku grejemo injektor, da uparimo analitsko zmes, kolono in
detektor. Postopek lahko poteka ves čas pri konstantni temperaturi – izotermno, ali pa
temperaturo kolone med kromatografskim postopkom zvišujemo (temperaturno
programiranje). Temperaturno programiranje je bolj primerno za mešanice spojin z
različno hlapnostjo. Temperature postopkov dosegajo do 350 C, zato je metoda
primerna za ločitev hlapnih in termično stabilnih snovi. Glavni deli plinskega
kromatografa so jeklenka z nosilnim plinom, injektor za vzorec, termostatirna pečica s
kromatografsko kolono in detektor.
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Preglednica 1: Kolonske kromatografske metode
Splošna delitev

Specifična delitev Stacionarna faza

Tip ravnotežja

plinska
kromatografija

plinsko-tekoča

tekočina adsorbirana ali
vezana na trdno
površino

porazdelitev plintekočina

plinsko-trdna

trdna

adsorpcija

tekoča-tekoča
(porazdelitvena)

tekočina adsorbirana ali
vezana na trdno
površino

porazdelitev med
tekočini, ki se med
seboj ne mešata

tekoča-trdna
(adsorpcijska)
ionska izmenjava

trdna

adsorpcija

ionski izmenjevalec

ionska izmenjava

izločitvena

tekočina v medprostoru
trdnega polimera

porazdelitev, sejanje

afinitetna

tekočina s specifičnimi
skupinami (ligandi)
vezanimi na trdno
površino

porazdelitev med
tekočino na površini in
mobilno tekočino

organske skupine
vezane na trdno
površino

porazdelitev med
superkritično tekočino
in trdno površino

tekočinska
kromatografija

superkritična
kromatografija*

*Pri superkritični kromatografiji je mobilna faza superkritična tekočina; to je plin nad kritično T. Plin pri
superkritičnih pogojih ima gostoto podobno tekočini, difuzijski koeficient in viskoznost pa podobno plinu
in je zelo dobro topilo.

Pri tekočinski kromatografiji (liquid chromatography - LC, high performance liquid
chromatography - HPLC) se kot mobilna faza uporablja tekočina, stacionarna faza je
nanešena ali kemijsko vezana na delce polnila v kovinskih ali steklenih kolonah.
Osnova stacionarnih faz je največkrat silikagel. Stacionarna faza iz silikagela je polarna
in jo imenujemo normalna faza. Pri normalni fazi uporabljamo kot mobilno fazo
mešanico slabo polarnih organskih topil. Snovi se ločujejo zaradi različne topnosti v
mobilni fazi in različne sposobnosti interakcij na stacionarni fazi.
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Poleg normalne faze poznamo še reverzno fazo. Za reverzno fazo silikagel kemijsko
modificiramo, da postane bolj nepolaren. Za mobilno fazo pa uporabljamo polarna
topila: deionizirano vodo ali puferske raztopine, topila, ki se z vodo dobro mešajo kot
sta metanol, acetonitril ter različne zmesi naštetih topil. Snovi iz zmesi se ločujejo
zaradi različne topnosti snovi v mobilni in stacionarni fazi. Ločevanje temelji na
porazdeljevanju snovi med silikagelom, ogljikovodikom nanešenim na silikagel in
mobilno fazo.
Sestava mobilne faze je lahko ves čas enaka. Ta postopek imenujemo izokratski
kromatografski postopek (izokratska elucija). Lahko pa se sestava mobilne faze med
kromatografskim postopkom spreminja zvezno ali po korakih in ta postopek imenujemo
gradientno spreminjanje mobilne faze ali gradientna elucija. Gradientna elucija je
zlasti primerna za mešanice spojin z različno polarnostjo.
Pri tekočinski kromatografiji poteka kromatografski postopek običajno pri sobni
temperaturi. Tekočinska kromatografija je primerna tudi za termično slabše stabilne
snovi. Prav tako lahko s tekočinsko kromatografijo ločujemo različne organske snovi,
tudi nehlapne, snovi z različno velikimi molekulami (biomolekule, polimerne snovi),
ionske spojine... Glavni deli tekočinskega kromatografa so rezervoar za mobilno fazo,
črpalka za črpanje mobilne faze skozi kolono, injektor za vzorec, kromatografska
kolona in detektor.
Pri tekočinski kromatografiji visoke ločljivosti (HPLC) je instrument oblikovan za delo
pri visokih tlakih. S črpalko pri visokem tlaku potiskamo mobilno fazo s spojinami, ki
jih analiziramo, skozi kolono z gosto pakirano stacionarno fazo (majhni delci v
stacionarni fazi). Velika površina majhnih delcev v gosto pakirani koloni omogoča
učinkovito ločevanje snovi. Kolone uporabljene pri HPLC so v primerjavi s kolonami,
ki jih uporabljamo pri klasični tekočinski kromatografiji, kjer se mobilna faza premika
skozi stacionarno zaradi gravitacije, kratke. Sorazmerno z dolžino kolone je pri HPLC
krajši tudi čas kromatografskega postopka.
Delo z visokimi tlaki zahteva nekoliko drugačno izvedbo instrumenta v primerjavi z
običajno tekočinsko kromatografijo. Izvedbe HPLC instrumentov so lahko različne, ena
izmed možnih je shematsko predstavljena na Sliki 1.
Tekočinska kromatografija visoke ločljivosti (HPLC) na reverzni fazi se pogosto
uporablja pri analizi živil. Komponente živil, ki jih analiziramo s HPLC vključujejo
organske kisline, vitamine, aminokisline, sladkorje, nitrozamine, določene pesticide,
metabolite maščobne kisline, aflatoksine, barvila in nekatere aditive.
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Slika 1: Shematska predstavitev HPLC instrumenta: (1) posoda s topilom, (2)
razplinjevalec topila, (3) mešalni ventil (omogoča gradientno spreminjanje sestave
mobilne faze, (4) mešalna posoda za dostavo mobilne faze, (5) visokotlačna črpalka, (6
in 6') injektor – ventil z različnimi povezavami – povezava pretoka za vnos vzorca v
injekcijsko zanko in povezava pretoka mobilne faze za vnos vzorca v kromatografski
sistem (7) injekcijska zanka za vzorec, (8) predkolona, (9) kolona, (10) detektor (11)
enota za zapis in obdelavo kromatograma, (12) posoda za odpadno topilo
(YassineMrabet, 2009)


Ovrednotenje kromatografskih rezultatov

Po postopku ločevanja komponente zmesi opišemo s kromatogramom. Kromatogram
imenujemo zapis signala detektorja v odvisnosti od volumna mobilne faze. Posamezne
komponente se v kromatogramu kažejo kot kromatografski vrhovi (chromatographic
peaks). Njihova glavna karakteristika sta retencijski volumen (čas) in površina vrha.
Retencijski volumen (čas) je osnova za kvalitativno identifikacijo spojine, površina vrha
pa je sorazmerna količini spojine in omogoča določitev kvantitete snovi v zmesi.
Retencijski (elucijski) volumen je volumen, ki je potreben, da se neka snov izloči iz
kolone. Namesto retencijskega volumna se pri nekaterih vrstah kromatografije zapisuje
retencijski čas. To je čas, ki je potreben, da se neka spojina pojavi na iztoku kolone pri
konstantnem pretoku skozi kolono.
Ko analizirana spojina prepotuje kolono in je ločena od vseh ostalih komponent v
zmesi, jo moramo identificirati in kvantificirati. Identifikacija pogosto poteka s pomočjo
retencijskega časa. Retencijski čas analizirane spojine primerjamo z retencijskim časom
standarda, ki ga analiziramo predhodno pri enakih pogojih kromatografskega postopka.
Poleg retencijskega časa prispevajo nekateri moderni detektorji tudi k identifikaciji
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spojin. Primera sta DAD (diode array detector), s katerim posnamemo UV spekter in
MS (masni spekrometer), s katerim določimo molsko maso eluirane spojine.
Kvantifikacija pogosto poteka tako, da primerjamo višino ali površino
kromatografskega vrha vzorca z višino ali površino kromatografskega vrha standarda
pri istem retencijskem času. Za obdelavo kromatograma uporabljamo integrator, ki
kromatogram matematično obdela in ga opiše z retencijskimi časi komponent v zmesi
ter višinami in površinami kromatografskih vrhov. Za izračunavanje koncentracij
posameznih komponent v zmesi uporabljamo različne metode, kot so izračun deleža
celokupne višine ali površine vrhov, metode eksternega standarda, standardnega
dodatka in umeritvene krivulje (Rudan-Tasič in Klofutar, 2007).
Pri tej vaji bomo spoznali metodo umeritvene krivulje in metodo standardnega dodatka.
Metoda umeritvene krivulje
Kvantitativno ovrednotenje z umeritveno krivuljo je posebej primerno, kadar želimo
analizirati večje število vzorcev z različno vsebnostjo analita, kar je pogost primer pri
analizi živil.
Metoda umeritvene krivulje temelji na eksperimentalno dobljeni zvezi med površino (ali
višino) kromatografskega vrha in vsebnostjo analita. Vrednosti za umeritveno krivuljo
izmerimo tako, da pripravimo več standardnih raztopin (to je raztopin s točno znano
koncentracijo analita). Analit v standardnih raztopinah je lahko sintetičen, torej
raztopine pripravimo iz čistih, kemijsko pridobljenih spojin. Običajno standardne
raztopine pripravimo sami s tehtanjem in razredčevanjem. Pripravljene standardne
raztopine analiziramo po izbranem kromatografskem postopku in merimo površino
(višino) kromatografskega vrha. Zvezo med odzivom instrumenta in vsebnostjo analita
v standardni raztopini imenujemo umeritvena krivulja. Zaželeno je, da je ta zveza
linearna. Zvezo določimo grafično ali jo izračunamo z linearno regresijo po metodi
najmanjših kvadratov.
Opomba: Nikoli ne uporabljajte umeritvene krivulje izven koncentracijskega
območja standardnih raztopin. Na področju višjih ali nižjih koncentracij, kot ste
jih analizirali s standardi, ne poznate poteka krivulje. Zaradi nepoznavanja poteka
krivulje lahko zelo povečate napako določitve koncentracije iskane snovi.
Metoda standardnega dodatka (Prosen in sod., 2006)
Pogoj za uporabo metode standardnega dodatka je, da vsaj približno poznamo
koncentracijo določene substance v vzorcu. Postopek standardnega dodatka poteka tako,
da najprej posnamemo kromatogram samega vzorca in izmerimo odziv na detektorju.
Nato v isti vzorec dodamo določeno in znano količino preiskovane substance in zopet
posnamemo kromatogram. Postopek lahko izvedemo, tako, da samo enkrat dodamo
znano količino standarda ali pa postopek ponovimo večkrat (trikrat do petkrat).
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Če je zveza med površino signala in vsebnostjo analita linearna, lahko njegovo vsebnost
določimo grafično z ekstrapolacijo premice na absciso. Na Sliki 2 je prikazan postopek
grafične določitve koncentracije analita v vzorcu. Na grafu sta s c x ali  x označeni
množinska ali masna koncentracija analita v vzorcu, s cSD ali  SD množinska ali masna
koncentracija analita zaradi dodatka standardne raztopine in s P površina ali višina
kromatografskega vrha.

P

cX ali  X

c SD ali

SD

Slika 2: Odvisnost površine (višine) vrha od koncentracije standardnega dodatka in
prikaz ekstrapolacije na absciso za določitev koncentracije analita
Za izračun določitve koncentracije analita v vzorcu po metodi najmanjših kvadratov
določimo enačbo premice za odvisnost površine vrha in vsebnosti analita v standardnih
dodatkih vzorcu.

P  a  b  cSD ali P  a  b   SD

(1)

Iz enačbe izračunamo koncentracijo analita v vzorcu, c X ali  X , kot kvocient
koeficientov odseka premice, a in naklona premice, b :
cX 

a
a
ali  X 
b
b

(2)

Če smo meritev opravili z enim standardnim dodatkom, izračunamo koncentracijo
analita v vzorcu z naslednjo enačbo:

cX 

Pv
P
 cSD ali  X  v   SD
PSD
PSD

(3)
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V enačbi (3) je s Pv označena površina kromatografskega vrha za vzorec in s PSD
površina kromatografskega vrha za standardni dodatek.
Metoda standardnega dodatka ima prednost pred metodo umeritvene krivulje, v primeru
ko druge snovi v analizirani raztopini (ozadje, matriks) vplivajo na površino ali
retencijo snovi, ki jo želimo analizirati. Pri metodi standardnega dodatka analiziramo
vzorec in standardni dodatek v enakem matriksu.

5.2 EKSPEREMENTALNI DEL
5.2.1 Naloga
Določite koncentracijo rožmarinske kisline v vodnem ekstraktu sveže in posušene
navadne melise (Melissa officinalis) s HPLC (Canelas in sod., 2007)
a) z metodo umeritvene krivulje
b) z metodo standardnega dodatka


Melissa officinalis

Melissa officinalis je rastlina, ki jo pod imenom citronska melisa ali navadna melisa
najdemo na vrtovih po Sloveniji in v Sredozemlju. Če liste zmečkamo med prsti, imajo
značilen vonj po limoni. Zaradi prijetnega okusa liste rastline uporabljamo za čaje in
poparke ter jo kot začimbo uporabljamo pri pripravi ribjih in gobjih jedi in jo dodajamo
v solate, bovle in likerje.
Kot zdravilna rastlina je navadna melisa znana po svojem pomirjevalnem delovanju,
blaži glavobole, lajša menstrualne bolečine, pomaga pri vrtoglavici, potrtosti,
pomanjkanju apetita, pri utrujenosti in prebavnih motnjah. Ekstrakt listov navadne
melise ima protimikrobno in protivirusno delovanje. Pri nekaterih raziskavah so
ugotovili, da zavira delitev celic tumorja. Raziskave pripisujejo zdravilne učinke
navadne melise antioksidativni učinkovitosti pripravkov, narejenih iz navadne melise in
za to zelišče značilni sestavi fenolnih spojin (Canelas, de Costa, 2007).
Raziskave večino antioksidativne učinkovitosti in drugih zdravilnih lastnosti navadne
melise, pripisujejo visoki vsebnosti rožmarinske kisline (Slika 3). Rožmarinska kislina
je ester; karboksilna skupina kavne kisline (2',3'-dihidroksifenil-3-propenojske kisline)
je zaestrena s hidroksilno skupino 3',4'-dihidroksifenil-2-hidroksi propanojske kisline.
Rožmarinsko kislino pogosto najdemo tudi v drugih rastlinah, zeliščih in začimbah.
Delež rožmarinske kisline v vzorcih čaja se lahko močno razlikuje. Razlogov za to je
več. Med drugim lahko analiziramo suhe ali sveže liste navadne melise, listi so lahko
nabrani v različnih letnih časih, rastlina je rasla v različnih klimatskih pogojih, različna
vegetacijska faza pri nabiranju rastline ali vrsta kultivarja vzorca rastline...
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Slika 3: Strukturna formula rožmarinske kisline

5.2.2 Postopek
Za analizo ekstraktov navadne melise boste uporabili HPLC sistem MILTON ROY,
sestavljen iz črpalke Costa Metric 3000 solvent delivery system, injektorja Rheodyne z
20 μL zanko, detektorja Spectro Monitor 3100 variable wavelength detector in
tiskalnika ter integratorja CI 4000.


Meritve s HPLC instrumentom

1. Analiza bo potekala na reverzni fazi s kolono C-18, proizvajalca Säulentechnik,
H. Knauer GmbH, velikost delcev 5 μm in dimenzije kolone 24  4,6 mm.
Uporabili bomo izokratsko mobilno fazo sestavljeno iz 32,5 % v/v acetonitrila,
67 % v/v destilirane vode in 0,5 % v/v metanojske kisline. Pretok mobilne faze
je 1,0 mL/min, valovna dolžina na detektorju pa 360 nm.
2. Poskrbite za pogoje delovanja HPLC sistema: preverite količino in pretok
mobilne faze, nadtlak na črpalkah. Na integratorju izberite metodo integriranja.
3. Z injekcijsko iglo, v katero ste vnesli 20 μL vzorca, napolnite zanko injektorja.
Z obratom zanke od desne proti levi vnesite v zanki shranjeno raztopino v HPLC
sistem in kromatografski postopek se začne. Hkrati z zasukom injektorja
sprožite začetek programa na integratorju.
4. Za vsako standardno raztopino ponovite kromatografski postopek v treh
ponovitvah. Retencijski čas in površine vrha zapišite v Preglednico 3.
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5. Kadar zamenjate raztopino, injekcijo večkrat sperite z destilirano vodo in
raztopino, ki jo boste analizirali v naslednjem koraku.
6. Količina rožmarinske kisline v ekstraktu navadne melise je odvisna od številnih
parametrov. Pri analizi moramo zagotoviti, da se površina signala
kromatografskega vrha za rožmarinsko kislino v ekstraktu ujema s
koncentracijskim območjem standardnih raztopin. Pripravite razredčitev
ekstrakta: 3,0 mL ekstrakta razredčite v merilni bučki na 10,0 mL. Izračunajte
masno koncentracijo suhe zmesi v tako pripravljeni raztopini in jo zapišite v
Preglednico 3.
7. Izvedite kromatografski postopek za razredčen vzorec ekstrakta. Površino vrha
primerjajte s površinami vrhov standardnih raztopin. V kolikor se površina vrha
ujema s površinami dobljenimi pri standardnih raztopinah (delamo znotraj
umeritvene krivulje), analizo ponovite še dvakrat in izpustite točko 7.
8. V primeru, da koncentracija rožmarinske kisline v ekstraktu ne ustreza
koncentracijam standardnih raztopin rožmarinske kisline ocenite, kako razredčen
ekstrakt si morate pripraviti. Za izbrano raztopino izvedite kromatografski
postopek v treh paralelkah. Vrednosti izmerjenih površin signalov in masne
koncentracije suhe snovi zapišite v Preglednico 4.
9. Po uporabi nastavite HPLC sistem na nižji pretok mobilne faze skozi instrument
(0,2 mL/min).


Priprava vodnega ekstrakta sveže in posušene navadne melise

V erlenmajerici segrejte 50 mL vode do vrenja. Vodo odstavite s kuhalnika in vanjo
prenesite 0,25 g suhih listov navadne melise. Ekstrakt svežih listov navadne melise
pripravite tako, da v erlenmajerici zatehtate 2,00 g svežih listov navadne melise in jih
prelijete s 30 ml vroče vode. Zelišča v vroči vodi mešate in ekstrahirate 5 minut.
Zeliščni vodni ekstrakt precedite skozi filtrirni papir v 50,0 mL merilni valj. Vrednosti
mase zelišč in volumna ekstrakta vnesite v Preglednico 2.
 Določanje mase suhe snovi v ekstraktu
V stehtano 50,0 mL bučko z okroglim dnom prenesite 10 mL ekstrakta in vodo v
ekstraktu odstranite na rotavaporju in v sušilniku (15 min pri 100 C). Bučko ohladite in
stehtajte. Iz razlike mase prazne bučke in mase bučke s suho snovjo ekstrakta ter
volumna ekstrakta, izračunajte masno koncentracijo suhe snovi v ekstraktu. Po analizi
preostali ekstrakt shranite v hladilniku do prihodnje vaje, ko boste določali
antioksidativno učinkovitost tega ekstrakta. Vrednosti mas pri določanju suhe snovi
ekstrakta in masne koncentracije suhe snovi v ekstraktu vnesite v Preglednico 2.
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5.2.3 Podatki in izračun
Preglednica 2: Podatki o pripravi ekstraktov navadne melise
Količina
masa zelišča (g)

Sveže zelišče

Sušeno zelišče

volumen ekstrakta (mL)
masa bučke (g)
masa bučke s suho snovjo (g)
masa suhe snovi (g)
masna koncentracija suhe snovi (mg/mL)

a) Določanje koncentracije rožmarinske kisline v vodnem ekstraktu navadne melise
z metodo umeritvene krivulje
 Priprava standardov
Iz osnovne raztopine rožmarinske kisline s koncentracijo 0,200 mg/mL pripravite po
10,0 mL raztopin s koncentracijo 0,100, 0,050 in 0,025 mg/mL
Preglednica 3: Odvisnost retencijskega časa in površine kromatografskega vrha od
masne koncentracije standardnih raztopin rožmarinske kisline

 RK (mg/mL)
0,025
0,050
0,100
0,200

Rt (min)

Površina signala

Povprečna površina
signala
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Preglednica 4: Odvisnost površine vrha od masne koncentracije suhe snovi v ekstraktu
navadne melise

 EKS (mg/mL)

Površina signala

Povprečna
površina signala

Za umeritveno krivuljo narišite odvisnost površine vrha rožmarinske kisline od
koncentracije standardnih raztopin rožmarinske kisline. Z metodo najmanjših kvadratov
določite enačbo premico. Izpišite naklon premice, k.
k =…………………………………………………………………………...(Dopolnite)
Graf 1: Odvisnost površine kromatografskega vrha od koncentracije rožmarinske
kisline.

Iz vrednosti povprečne površine kromatografskega vrha iz Preglednice 4, kjer so zbrane
meritve dobljene pri analizi ekstrakta navadne melise, odčitajte (ali iz enačbe premice
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izračunajte) masno koncentracijo rožmarinske kisline v vzorcu, ki smo ga injicirali v
HPLC instrument,  RK,HPLC .

 RK,HPLC =…………………………………………………………………...(Dopolnite)
Z upoštevanjem morebitnih razredčitev izračunajte masno koncentracijo rožmarinske
kisline v ekstraktu svežih in/ali sušenih listov navadne melise,  RK . Izračunajte masni
delež rožmarinske kisline v suhi snovi ekstrakta iz listov sveže in posušene navadne
melise, wRK ter masni delež rožmarinske kisline v listih zelišča. Vrednosti podajte kot
rezultat.
Masna koncentracija rožmarinske kisline, določena v ekstraktu iz svežih/suhih listov
navadne melise

 RK  ………………………………………………………………………...(Dopolnite)
Masni delež rožmarinske kisline v suhi snovi ekstrakta iz listov sveže/posušene navadne
melise

wRK  ……………………………………………………………………….(Dopolnite)
Masni delež rožmarinske kisline v listih zelišča
wRK, listi  ……………………………………………………………………...(Dopolnite)

Primerjajte vsebnost rožmarinske kisline v suhi snovi v ekstraktu iz listov sveže in
posušene navadne melise. Koliko rožmarinske kisline zaužijete, če spijete 2 dL čaja?
Komentar:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………(Dopolni)

b) Določitev koncentracije rožmarinske kisline v vodnem ekstraktu sveže in
posušene navadne melise z metodo standardnega dodatka
Pogoj za uporabo metode standardnega dodatka je, da vsaj približno poznamo
koncentracijo določene substance v vzorcu. Iz podatkov v literaturi vemo, da je v
vodnih ekstraktih navadne melise koncentracija rožmarinske kisline med 0,1 in 1,0
mg/mL. V kolikor poznate rezultate naloge a), jih lahko uporabite za oceno
koncentracije za metodo standardnega dodatka.
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Priprava raztopin za izvedbo metode standardnega dodatka

1. Pripravite raztopine za injiciranje v HPLC sistem, kot je opisano v preglednici 5.
Preglednica 5: Priprava raztopin za določanje koncentracije rožmarinske kisline s
standardnim dodatkom
Oznaka
raztopine
EKS 1
EKS 2
EKS 3
EKS 4

Priprava raztopine
2,0 mL ekstrakta razredčite na 10,0 mL
2,0 mL ekstrakta dodate 1,0 mL standardne raztopine
rožmarinske kisline (0,200 mg/mL) in razredčite na 10,0 mL
2,0 mL ekstrakta dodate 2,0 mL standardne raztopine
rožmarinske kisline (0,200 mg/mL) in razredčite na 10,0 mL
2,0 mL ekstrakta dodate 3,0 mL standardne raztopine
rožmarinske kisline (0,200 mg/mL) in razredčite na 10,0 mL

2. HPLC sistem in pogoji kromatografske separacije in kromatografski postopek so
enaki kot v poskusu A. Preberite si točke od 1 do 4.
3. Z injekcijsko iglo, v katero ste vnesli 20 μL vzorca napolnite zanko injektorja. Z
obratom zanke vnesite v zanki shranjeno raztopino v HPLC sistem. S tem
omogočite, da se kromatografski postopek začne. Hkrati sprožite zapisovanje
kromatograma na integratorju.
4. Za vsako raztopino iz Preglednice 5 po 2 ponovite kromatografski postopek.
Vrednosti retencijskega časa in površine vrha zapišite v Preglednico 6.
Preglednica 6: Prispevek h koncentraciji rožmarinske kisline zaradi dodatka standardne
raztopine rožmarinske kisline  SD  in površina vrhov na kromatogramu
Oznaka
raztopine
EKS 1

 SD (mg/mL)
0

EKS 2

0,0200

EKS 3

0,0400

EKS 4

0,0600

Površina signala

Povprečna
signala

površina

Narišite krivuljo: odvisnost površine vrha rožmarinske kisline od koncentracije
rožmarinske kisline zaradi dodatka standardne raztopine rožmarinske kisline v
raztopinah EKS 1-EKS 4. Z metodo najmanjših kvadratov določite enačbo premice
(Glejte Sliko 2):
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površina signala = a + b   SD
Odčitajte vrednosti odseka a = …………… in naklona b = …………… . (Dopolnite)
Graf 2: Odvisnost povprečne površine vrha rožmarinske kisline od koncentracije
rožmarinske kisline zaradi dodatka standardne raztopine rožmarinske kisline.

Iz Grafa 2 odčitajte koncentracijo rožmarinske kisline v vzorcu EKS 1,  RK,razr. , tako da
ekstrapolirate meritve in poiščete presečišče premice z absciso (osjo x). Vrednost
koncentracije rožmarinske kisline v vzorcu EKS 1,  RK,razr. lahko izračunate tudi iz
enačbe premice na Grafu 2:

 RK,razr. 

a
=………………………………………………………………...(Dopolnite)
b

Z upoštevanjem morebitnih razredčitev izračunajte masno koncentracijo rožmarinske
kisline v ekstraktu svežih in/ali posušenih listov navadne melise,  RK . Izračunajte masni
delež rožmarinske kisline v suhi snovi ekstrakta iz listov sveže in posušene navadne
melise, wRK ter masni delež rožmarinske kisline v listih zelišča.

77

78

Šegatin, N., Rudan-Tasič, D. in Poklar Ulrih, N.,
Fizikalno kemijske metode v živilstvu - Laboratorijske vaje. 2011

Masna koncentracija rožmarinske kisline, določena v ekstraktu iz svežih/suhih listov
navadne melise:

 RK  ………………………………………………………………………...(Dopolnite)
Masni delež rožmarinske kisline v suhi snovi ekstrakta iz listov sveže/posušene navadne
melise:

wRK  ………………………………………………………………………...(Dopolnite)
Masni delež rožmarinske kisline v listih zelišča:
wRK, listi  ……………………………………………………………………...(Dopolnite)

5.3 REAGENTI, PRIBOR, OPREMA, VARNOSTNA PRIPOROČILA
Kemikalije
Ime

Formula

CAS*

acetonitril

CH3CN

75-05-8

metanojska kislina
rožmarinska kislina

HCOOH
C18H16O8

64-18-6
20283-925

Kode
tveganja
F,Xn
C

Standardna
opozorila R
11-20/21/2236
35

Standardna
obvestila S
16-36/37
23-26-45

* identifikacijska številka spojine v Chemical Abstracts

Reagenti
- mobilna faza sestavljena iz 32 % acetonitrila in 68 % vodne raztopine metanojske
kisline (0,5 % v/v)
Varnostni ukrepi in odpadki
Uporabljajte zaščitne rokavice in očala. Mobilno fazo, ki vsebuje acetonitril in
metanojsko kislino, obravnavajte kot nevaren odpadek, saj acetonitril močno
obremenjuje okolje. Ostale odpadne raztopine lahko zlijete v odtok. Pri ravnanju z
odpadki sledite laboratorijski praksi v laboratoriju, kjer izvajate vaje.
Vzorci
•

sveži listi navadne melise
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•

čaj navadne melise

Pribor
•
•
•
•
•
•
•
•

erlenmajerici, 100 mL
tehtiči
merilni valj, 50 ml
lij, filtrirni papir
merilna pipeta, 10,0 mL
avtomatske pipete z nastavki
merilne bučke, 10,0 mL
100 μL injekcijska igla s topo konico za HPLC

Laboratorijska oprema
•
•
•

analitska tehtnica
kuhalnik
HPLC sistem z UV-Vis ali DAD detektorjem
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6 ABSORPCIJA ULTRAVIJOLIČNEGA (UV) IN
VIDNEGA (VIS) ELEKTROMAGNETNEGA VALOVANJA
6.1 TEORETSKE OSNOVE
Spektrometrične metode temeljijo na merjenju interakcije med elektromagnetnim
valovanjem in kemijskimi snovmi v vzorcu. Pri svetlobi govorimo o njeni dvojni naravi.
Korpuskularno naravo svetlobe opisujemo kot snop delcev z določeno energijo
(fotonov), valovno naravo svetlobe pa opišemo kot elektromagnetno valovanje. Kot
valovanje ima svetloba določeno valovno dolžino ( /nm ) in frekvenco ( /s-1), ki sta
obratno sorazmerni. Produkt frekvence in valovne dolžine ( c = ) je hitrost svetlobe
(c = 3108 m s-1). Pri večji valovni dolžini je frekvenca manjša. Pri manjši frekvenci je
nižja tudi energija fotona svetlobe ( E  h  ; Planckova konstanta h = 6,62610-34 J s).
Glede na pojav, ki ga opazujemo, ločimo emisijsko in absorpcijsko spektrometrijo,
glede na naravo snovi pa molekulsko in atomsko spektrometrijo. Elektroni v atomih in
molekulah imajo različne energetske nivoje: osnovne in vzbujene. Elektroni se
večinoma nahajajo v osnovnih energetskih nivojih z najnižjo energijo. Na vzbujene
nivoje, to je na nivoje z višjo energijo pa lahko elektroni pridejo z absorpcijo energije.
Energijo lahko elektroni pridobijo z absorpcijo fotonov svetlobe (absorpcijski spekter)
in s termičnim vzbujanjem (segrevanje). Stanje elektronov na višjih energetskih nivojih
pa ni stabilno, zato vzbujeni elektroni težijo k vrnitvi na osnovni nivo. Pri tem pa
morajo višek energije oddati in pogosto se to zgodi z oddajanjem fotonov
elektromagnetnega valovanja. Kadar dovajamo energijo s termičnim vzbujanjem, snovi
pa oddajajo elektromagnetno valovanje, dobimo emisijski spekter. Pri vzbujanju z
absorpcijo elektromagnetnega valovanja in emisiji elektromagnetnega valovanja pa
dobimo fluorescenčni spekter (takojšna emisija) ali fosforescenčni spekter (emisija
svetlobe z zakasnitvijo).
Glede na valovno dolžino in s tem tudi energijo fotona elektromagnetnega valovanja
ločimo različne spektrometrične metode (Slika 1). Z absorpcijo X-žarkov in
ultravijolične (UV) svetlobe v vakuumu se vzbujajo notranji elektroni in se ionizirajo
atomi. Analizno tehniko, s katero spremljamo absorpcijo atomov elementov v plinastem
stanju v tem področju elektromagnetnega valovanja, imenujemo atomska absorpcijska
spektroskopija. V območju ultravijolične (200-400 nm) ali vidne svetlobe (400-780
nm) se energija absorbira zaradi prehodov elektronov v molekulah. Analizno tehniko, ki
zajema to področje elektromagnetnega valovanja imenujemo molekulska absorpcijska
spektrometrija ali UV/VIS spektrometrija. Pri valovnih dolžinah 800-106 nm, to je v
področju infrardečega območja svetlobe absorbirana energija povzroči vibracijo in
rotacijo molekul. Vibracijski spekter uporabljamo za identifikacijo značilnih strukturnih
skupin v organskih molekulah, kot so na primer karbonilna, karboksilna ali amidna
skupina.
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kratka 
visoki E

prehodi v jedrih

prehodi valenčnih
elektronov

rotacije skupin

12106kJ

600 kJ

elektroni
na notranjih
nivojih

višja
harmonska nihanja

ionizacija atomov
in molekul

molekulske
vibracije

300 kJ

prehodi valenčnih
elektronov

molekulske
rotacije

orientacija spina

Slika 1: Različni spektri v širokem področju elektromagnetnega valovanja (Pomeranz in
Meloan, 1994)
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Mikrovalovi z valovnimi dolžinami med 106 in 109 nm povzročijo rotacijo malih
molekul (voda) ali funkcionalnih skupin v večjih molekulah. V območju najdaljših
valovnih dolžin (najnižjih frekvenc) pa delujeta elektronska spinska in nuklearna
magnetna resonanca. V posamezni organski molekuli so mogoči elektronski,
vibracijski, rotacijski prehodi in spremembe orientacije spina, torej lahko posamezna
organska molekula absorbira elektromagnetno valovanje v UV/VIS področju, IR
področju, v področju mikrovalov in elektronske spinske ali nuklearne magnetne
resonance.
Pri spektrometriji v UV in vidnem območju elektromagnetnega valovanja prihaja do
vzbujanja zunanjih elektronov v molekuli. UV svetloba ima dovolj energije, da povzroči
prehod  elektronov (elektronov v enojni vezi organske molekule) ali neveznih
elektronov v atomu v vzbujeno stanje. Prehode označujemo z    * in n   * , kjer
je z zvezdico označeno vzbujeno stanje. Vidna svetloba omogoča prehode n in 
elektronov v konjugiranih sistemih. Z UV/VIS spektrometrijo lahko opazujemo spojine,
ki vsebujejo atome z neveznimi zunanjimi elektroni (vsebujejo elemente kot so kisik,
dušik, halogeni) ali imajo v strukturi dvojne, ali trojne vezi (alkeni, alkini, karbonilne
spojine, aromati...). Del molekule ali molekulo, ki absorbira UV/VIS svetlobo,
imenujemo kromofor.
Spojine brez naštetih strukturnih značilnosti, kot so npr. alkani, niso primerne za
opazovanje z UV/VIS. Tako alkane kot sta heksan in heptan pogosto uporabljamo za
topila pri molekulski absorpcijski spektrometriji. Tudi etanol in voda sta primerni topili
za ta tip spektrometrije, saj kljub kisiku v strukturi nimata izrazitega absorpcijskega
vrha.
Po drugi strani tudi velja, da pri kvalitativni in kvantitativni analizi spojin iščemo tiste
značilnosti, ki posamezno molekulo ločijo od ostalih. To običajno niso  vezi in
nevezni elektroni na kisiku ali dušiku. Absorpcija elektronov v teh vezeh je značilna za
večino organskih molekul in se pojavlja pri valovnih dolžinah okrog 200 nm. Tako z
molekulsko absorpcijsko spektrometrijo ne analiziramo alkenov, alkinov, alkoholov in
monosaharidov.
Z molekulsko spektrometrijo analiziramo spojine, ki imajo bolj reprezentativne skupine
atomov v svoji strukturi. Ti absorbirajo pri daljših valovnih dolžinah ali celo v vidnem
območju. Morda je pomembno omeniti konjugirane sisteme in na konjugirane sisteme
vezane funkcionalne skupine, saj večji kot je konjugiran sistem, k daljšim valovnim
dolžinam se pomakne absorbirana svetloba. Če spojina sama po sebi ne absorbira
svetlobe, pogosto z reakcijo derivatizacije tvorimo (običajno) obarvan produkt.
Bistveno je, da je nastali produkt stabilen v času, dokler merimo.
Pri molekulski absorpcijski spektrometriji merimo prepustnost ali absorbanco svetlobe
skozi raztopino v ultraviojoličnem (UV) in vidnem (VIS) delu spektra svetlobe. Za
praktično delo je zelo pomemben Beer-Lambertov zakon, ki podaja zvezo med
prepustnostjo ali absorbanco, ki ju običajno odčitavamo pri merjenju ter koncentracijo
kromoforja.
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Beer-Lambertov zakon

Za kvantitativno interpretacijo spektrometričnih podatkov uporabimo zvezo med
absorbanco raztopine in koncentracijo kromoforja, kot jo opisuje Beer-Lambertov
zakon:

 I
A   log
I0


    c  b


(1)

V enačbi (1) pomeni A absorbanco, I 0 je intenziteto vstopnega žarka pri dani valovni
dolžini, I je intenziteto prepuščenega žarka,  je molski absorpcijski koeficient
(dm3mol-1cm-1), c množinska koncentracija (mol dm-3) in b je dolžina optične poti
(cm). Molski absorpcijski koeficient,  predstavlja naravo snovi, ki absorbira in je za
neko spojino in pri dani valovni dolžini in temperaturi konstanten. Poimenujemo ga
lahko še na druge načine: molarna absorptivnost, ekstinkcijski koeficient… Kadar
koncentracijo kromoforja podajamo z masno koncentracijo, uporabimo specifični
absorpcijski koeficient, a (dm3 g-1 cm-1).
Poleg absorbance pri molekulski absorpcijski spektrometriji uporabljamo še izraz
prepustnost, T . Prepustnost je definirana kot razmerje med intenziteto prepuščenega in
vstopnega žarka pri dani valovni dolžini. Ima vrednosti od 0 do 1 ali v odstotkih 0 do
100 %.
T

I
I0

(2)

Analiza zmesi
V primeru, da imamo v raztopini vzorca več snovi, ki absorbirajo svetlobo določene
valovne dolžine, je izmerjena absorbanca vsota prispevkov absorbanc posameznih
komponent:

A   1  c1  b    2  c 2  b   ...

(3)

Indeksi v enačbi označujejo molski absorpcijski koeficient in množinsko koncentracijo
posameznih komponent, ki se nahajajo v vzorcu.
Komponento v zmesi lahko s spektrometrijo določamo brez izrazitega predhodnega
čiščenja vzorca. Pogoj je, da iskana spojina absorbira pri neki valovni dolžini, ki je v tej
zmesi značilna le za to spojino.
Bolj kompliciran primer uporabe Beer-Lambertovega zakona v zmeseh je, kadar v neki
zmesi absorbirata dve komponenti zmesi. Za rešitev potrebujemo vrednosti absorbance
pri dveh različnih valovnih dolžinah. Poleg tega moramo poznati še absorpcijska
koeficienta obeh čistih komponent pri obeh valovnih dolžinah. Za določitev
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koncentracij obeh snovi zapišemo na osnovi enačbe (2) sistem dveh enačb z dvema
neznankama za dve vrednosti absorbance pri dveh valovnih dolžinah. Natančnejši
pristop zahteva meritve absorbance zmesi in poznavanje absorpcijskih koeficientov pri
več različnih valovnih dolžinah in rešitev problema z metodo najmanjših kvadratov.
Podobno lahko analiziramo tudi zmesi, ki vsebujejo več kot dve komponenti, ob
poznavanju absorpcijskega koeficienta potrebujemo vrednosti absorbance pri najmanj
toliko valovnih dolžinah kot je komponent v zmesi. Za primer poglejte računsko nalogo
v točki Vprašanja.
Odstopanja od Beer-Lambertovega zakona
Razlogi za odstopanje od Beer-Lambertov zakona so v previsokih koncentracijah analita
v raztopini, v izvedbi instrumenta, fizikalnih lastnostih sistema in kemijskih lastnostih
topljenca:
a)

Beer-Lambertov zakon je limitni zakon. To pomeni, da velja za raztopine z
nizko koncentracijo absorbirajoče komponente (>0,01 M). Velikost povprečne
razdalje med molekulami in s tem možnost interakcij med njimi, je odvisna od
koncentracije raztopine. Povprečna razdalja med molekulami kromoforja se ne
sme zmanjšati do tiste meje, ko posamezna molekula čuti spremembo
porazdelitve naboja sosednje molekule. Te interakcije med molekulami lahko
vplivajo na sposobnost molekule, da absorbira elektromagnetno valovanje enake
valovne dolžine. Posledica je odstopanje od linearne zveze med koncentracijo
kromoforja in absorbanco. Podoben učinek se včasih opazi tudi, če imamo v
analizni zmesi poleg iskane komponente še visoko koncentracijo drugih snovi.
Tako bližina ionov okrog kromoforja spremeni molsko absorbtivnost kromoforja
zaradi elektrostatskih interakcij. Ta učinek zmanjšamo z razredčevanjem vzorca,
saj postane pri koncentracijah pod 0,01 M zanemarljiv.
Beer-Lambertov zakon je osnova za vrsto analiznih metod, vendar ni univerzalni
zakon. Za vsako substanco veljavnost Beer-Lambertov zakona eksperimentalno
preverimo. Na vrednosti molskega absorpcijskega koeficienta vpliva tudi
kemijski način priprave vzorca in fizikalni pogoji, v katerih se vzorec nahaja. Za
potrditev veljavnosti Beer-Lambertovega zakona morajo biti kemijski in
fizikalni pogoji testnih vzorcev in referenčnih meritev identični. Za velike,
kompleksne molekule kot so organska barvila se odstopanja od BeerLambertovega zakona (linearnosti) kažejo v obliki polinoma druge stopnje.

b)

Odstopanja zaradi kemijskih lastnosti topljenca so rezultat kemijskih
sprememb, povezanih s spremembo koncentracije kromoforja. Navidezno
odstopanje se pojavi, kadar snov, ki jo analiziramo, disociira, asociira, reagira s
topilom ali se pod vplivom svetlobe pretvori v produkt, ki ima drugačen
absorpcijski spekter kot snov, ki jo analiziramo. Pri ravnotežnih reakcijah ne
smemo pozabiti, da je premik kemijskega ravnotežja funkcija koncentracije.
Tipičen primer so kislinsko-bazni indikatorji.
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c)

Fizikalne lastnosti analita. Odstopanje od Beer-Lambertovega zakona se lahko
pojavi zaradi drugih interakcij svetlobe z vzorcem v raztopini, na primer sipanje
svetlobe na delcih vzorca, fosforescenca ali fluorescenca vzorca, sprememba
lomnega količnika medija. Sprememba lomnega količnika medija povzroči
spremembo molskega absorpcijskega koeficienta. Običajno je ta pojav pri
koncentracijah pod 0,01 mol/l zanemarljiv. V kolikor sprememba koncentracije
znatno vpliva na spremembo lomnega količnika raztopine, to odstopanje
ovrednotimo z vpeljavo lomnega količnika v enačbo Beer-Lambertovega
zakona. Na odstopanje od Beer-Lambertovega zakona vpliva tudi nehomogenost
raztopine v kiveti in pojav absorpcijskega platoja zaradi absorpcijskega
nasičenja analita, ali blizu 100 % absorpciji vpadlega žarka.

d)

Instrumentalni vzroki. Spektrofotometer je sestavljen iz vira svetlobe,
monokromatorja, posode za vzorec (kiveta, pretočna celica) in detektorja (Slika
2). Vir svetlobe je najpogosteje volframova (300-2500 nm) in devterijeva (190400 nm) žarnica. Svetloba z različnimi valovnimi dolžinami se na uklonski
mrežici ali prizmi monokromatorja siplje v žarke posameznih valovnih dolžin.
Vzroki napak se pojavljajo pri zagotavljanju širine snopa monokromatskega
žarka (snop naj bi bil čim bolj ozek), vzporednosti žarkov v snopu
monokromtske svetlobe (tako da vsak žarek opravi enako dolgo pot skozi
absorpcijski medij), odstopanju dejanske valovne dolžine od deklarirane
(navadno merimo na vrhu absorpcijskega vrha, kjer se pojavi plato in to mesto je
najmanj občutljivo za nenatančnost valovne dolžine). V primeru, da snop žarka
ni dovolj ozek in svetloba ni več monokromatska, se del žarka absorbira pri
drugem, verjetno nižjem absorpcijskem koeficientu kot je nazivni in instrument
poda napačno vrednost.

Slika 2: Shema dvožarkovnega UV in VIS spektrometra
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Ovrednotenje rezultatov

Molekulska absorpcijska spektrometrija je primerjalna tehnika. V dobro definiranih
sistemih izračunavamo koncentracijo preiskovane spojine s poznavanjem molskega
absorpcijskega koeficienta. V bolj kompleksnih preiskovanih sistemih ali kadar
absorpcijskega koeficient ni poznan pa pripravimo umeritveno krivuljo; to je
standardnim raztopinam z znano koncentracijo pomerimo absorbanco. Prav tako se
uporablja metoda standardnega dodatka (Rudan-Tasič in Klofutar, 2007).
Slepi vzorec
Pri prehodu svetlobnega žarka skozi kiveto, napolnjeno z vzorcem, ta absorbira
svetlobo. Dogajajo pa se še drugi fizikalni procesi, kot so: odboj svetlobe in interference
svetlobe na stenah kivete, sipanje svetlobe in absorpcija topila. Ti procesi zmanjšujejo
prepustnost. Pri spektrometrični analizi se želimo tem pojavom izogniti. Običajen način
je določitev absorbance slepega vzorca. Pri prvem poskusu meritve absorpcije slepega
vzorca zajamemo vse komponente sistema, ki predstavljajo ozadje analitu. V drugem
poskusu merimo absorbanco sistemu, ki vsebuje tudi analit. Spremembo v absorpciji
med vzorcem z analitom in slepim vzorcem, tako pripišemo samo analitu.
Glede na tip instrumenta se referenčna meritev (slepi vzorec) izvaja sočasno z meritvijo
vzorca (instrumenti z dvožarkovnim sistemom) ali pa se referenčna meritev shrani v
instrumentu in se vzorec meri glede na shranjeno vrednost za slepi vzorec (instrumenti z
enožarkovnim sistemom) (Rudan-Tasič in Klofutar, 2007).

6.2 EKSPERIMENTALNI DEL
6.2.1 Naloga
Določite antioksidativno učinkovitosti ekstraktu navadne melise (Melissa officinalis) ter
rožmarinski kislini z metodo izginjanje barve radikala DPPH:
a) Določite EC50 rožmarinski kislini
b) Določite EC50 vodnenu ekstraktu navadne melise
c) Določite antioksidativni potencial ekstrakta melise glede na rožmarinsko kislino,
AOP
d) Določite spekter rožmarinske kisline ali DPPH v celotnem UV/VIS območju
6.2.2 Določanje antioksidativne učinkovitosti živil
Zdrav način prehranjevanja je povezan s količino zaužitega sadja in zelenjave. Poleg
drugih, za zdravje pomembnih sestavin, vsebujeta sadje in zelenjava tudi veliko
antioksidantov. Analizne metode za določanje vsebnosti antioksidantov temeljijo na
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kromatografskih metodah kvantitativnega določanja posameznih, kemijsko definiranih
komponent v živilu, ki so jim dokazali antioksidativni učinek ter na vrsti različnih
primerjalnih metod (Vidrih in Kač, 2000).
Pri primerjalnih metodah standardnemu, za oksidacijo občutljivemu substratu, dodamo
antioksidant in primerjamo potek oksidacije substrata glede na vzorec brez dodanega
antioksidanta. Primerjalne metode so zelo različne, saj preizkušamo kemijsko različne
antioksidante (vitamin A, C, E, fenolne spojine), ki jih uporabljamo v različne namene
(preprečevanje kvara živil, preprečevanje škodljivih kvarnih procesov v organizmu...).
Nadalje se metode med seboj razlikujejo po uporabljenem substratu in
fizikalnokemijskih parametrih, ki so pokazatelj poteka oksidacije substrata. V literaturi
se navajajo različni testi na substratu Trolox (vodotopna oblika vitamina E), primerjalne
meritve glede na vsebnost vitamina C (AEAC), določanje antioksidativne vrednosti z
merjenjem kapacitete absorbance kisikovih radikalov (ORAC), kemoluminiscenčna
metoda z luminolom, kvantifikacija fenolnih spojin z reagentom Folin-Ciocalteau ter
primerjalno fotokemično razbarvanje radikala DPPH in še mnoge druge (Abram in sod.,
2010)
DPPH metoda temelji na redukciji radikala DPPH• (1,1'-difenil-2-pikrilhidrazil, Slika 5)
s fenolno spojino AOH (reakciji 4 in 5), pri čemer se zmanjša količina radikala DPPH•.
V reakciji (4) gre za prenos vodikovega atoma (prenos H iz AOH na DPPH•), v reakciji
(5) pa za prenos elektrona z AO• na DPPH•. Vrsta reakcije je odvisna od topila in
redoks potenciala zvrsti, ki reagirajo v reakciji. Na splošno velja, da prevladuje reakcija
(4) v nepolarnih topilih, v polarnih topilih, kot sta metanol in etanol, pa reakcija (5).
DPPH•

+ AOH 

AO• + DPPH•



DPPH-H +

AO•

produkti reakcije

(4)
(5)

Zmanjšanje absorbance metanolne raztopine DPPH• pri 517 nm je sorazmerno
koncentraciji in antioksidativni učinkovitosti antioksidanta. Antioksidativno
učinkovitost fenolnih spojin izrazimo na različne načine:
a) kot koncentracijo fenolnih spojin, ki je potrebna, da se začetna količina DPPH•
radikala zmanjša za 50 % (EC50);
b) kot delež preostale količine DPPH• radikala;
c) kot TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity)
indeks, kjer antioksidativno učinkovitost analiziranih fenolnih raztopin
primerjamo s standardnim antioksidantom Troloxom, analogom vitamina E;
d) kot ekvivalent standardne fenolne spojine, npr. galne kisline.
Pomembno skupino antioksidantov predstavljajo fenolne spojine (Abram in sod., 2010).
Fenolne spojine so sekundarni metaboliti, torej tiste spojine, ki niso direktno vključene
v osnovni metabolizem (fotosintezo, celično dihanje, prenos snovi, sintezo ogljikovih
hidratov, proteinov in maščob). Nastajajo v rastlinah in v mikroorganizmih, v
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človeškem organizmu pa ne. Kemijsko so zelo različne spojine. Molekule fenolnih
spojin vsebujejo vsaj en aromatski obroč in vsaj eno –OH skupino na tem obroču, zato
jih pogosto imenujemo tudi polifenoli. Fenolne spojine poimenujemo predvsem s
trivialnimi imeni. Spojine so vključene v obrambo rastlin pred zunanjimi vplivi (UV
svetloba, mikrobi, insekti, itd.), so barvila (cvetovi, sadeži), vplivajo pa tudi na
senzorične lastnosti (barva, okus, aroma) živil. Okus in aroma čaja sta na primer zelo
odvisna od vsebnosti fenolnih spojin. Določene vrste čaja vsebujejo skoraj 30 %
fenolnih spojin. Prav tako je pivo grenko zaradi fenolnih spojin, rdečo barvo vinu dajo
antocianini. V celici so fenolne spojine v vakuoli, ali pa so vezane v celični steni.
Prehransko so najpomembnejše fenolne kisline, flavonoidi in tanini. Pripisujejo jim
antioksidacijsko, antimikrobno in antiinflamatorno učinkovitost.


Antioksidativna učinkovitost ekstrakta navadne melise

Raziskave pripisujejo antioksidativno učinkovitost navadne melise (Melissa officinalis)
značilni sestavi njenih fenolnih spojin (Canelas in de Costa, 2007). Med fenolnimi
spojinami navadne melise po vsebnosti izstopa rožmarinska kislina. Rožmarinska
kislina se zaradi svoje polarnosti izloči v vodni ekstrakt. Raziskave večino
antioksidativne učinkovitosti in drugih medicinskih lastnosti ekstraktov navadne melise
pripisujejo prav visoki vsebnosti rožmarinske kisline. Antioksidativna učinkovitost
vzorcev navadne melise se lahko močno razlikuje. Razlogi za to se skrivajo v času
obiranja listov rastline, načinu njihovega sušenja in shranjevanja.
Antioksidativno delovanje rožmarinske kisline je povezano s štirimi fenolnimi
skupinami, v njeni strukturi; v strukturi ima dva kateholna obroča (1,2dihidroksibenzenova obroča) ter karboksilno in estrsko skupino. Iz tega lahko sklepamo,
da je precej polarna.
Ena izmed možnih oksidacij rožmarinske kisline je prikazana na Sliki 3.

Slika 3: Oksidacija rožmarinske kisline
Antioksidativno učinkovitost navadne melise določimo s spektrometrično metodo
določanja antioksidativne učinkovitosti z radikalom 1,1'-difenil-2-pikrilhidrazil
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(DPPH). DPPH je relativno stabilen radikal, ki ob prisotnosti antioksidantov pospešeno
reagira. Pri tem se mu spremeni barva iz vijolične v rumeno, kar izkoristimo za
spektrometrično določanje koncentracije DPPH. Iz spreminjanja koncentracije DPPH
izračunavamo antioksidativno učinkovitost antioksidantov ali ekstraktov zelišča ali
sadja na različne načine. Omejili se bomo na EC50 in AOP. EC50 predstavlja tisto
koncentracijo antioksidanta, ki povzroči redukcijo 50 % DPPH. Antioksidativni
potencial AOP izrazimo kot koncentracijo standarda, ki da enak signal kot izbrani
ekstrakt.


Postopek določanja antioksidativne učinkovitosti z DPPH

V vsaki epruveti pripravite 250 μL razredčene raztopine rožmarinske kisline ali
ekstrakta (glej preglednice z navodili), dodajte 2,750 mL 0,1 mM raztopine DPPH in
počakajte 30 minut, da antioksidant reagira z DPPH. Tekom reakcije hranite reakcijske
zmesi v temi. Vzporedno naredite slepi vzorec. To je poskus, v katerem raztopino
antioksidanta nadomestite z vodo. Absorbanco raztopin merite pri 517 nm proti topilu metanolu.
Postopek merjenja s spektrometrom
Delo poteka na instrumentu CECIL CE 2021. Za merjenje absorbance sledite navodilom
za uporabo instrumenta.
Pri spektrometričnih meritvah uporabljamo kivete v obliki kvadra z znanimi
dimenzijami. Širina kivete določa dolžino optične poti žarka skozi vzorec. Poznamo
kivete z različnimi volumni, običajno pa je dolžina poti žarka skozi kiveto 1 cm. Stene
kivete morajo biti čim bolj paralelne in propustne. Kivete morajo prepuščati svetlobo v
območju valovnih dolžin poskusa. Za vidno območje se uporabljajo kivete iz navadnega
stekla, za UV območje pa iz kvarčnega stekla. Poznamo tudi kivete za enkratno uporabo
iz plastičnih mas. Pri izbiri kivete moramo biti vedno pozorni na deklaracijo
proizvajalca o primernem območju valovnih dolžin.
Stene kivet, skozi katere prehaja svetloba (propustne, ne mat), morajo biti čiste. Za
čiščenje uporabljamo tkanine ali papir, oboje namenjeno uporabi za čiščenje optičnih
elementov. Nivo tekočine v kiveti mora biti dovolj visok, da ves svetlobni snop prehaja
skozi raztopino, to je nekje do 2/3 ali 3/4 višine kivete.
6.2.3 Podatki in izračun
a) Določitev EC50 rožmarinski kislini
Iz raztopine rožmarinske kisline (RK) s koncentracijo 0,2 mg/mL pripravite po
navodilih v Preglednici 1 bolj razredčene raztopine rožmarinske kisline in vsaki dodajte
2,750 mL raztopine DPPH s koncentracijo 0,10 mM. Držite se postopka za določanje
antioksidativne učinkovitosti z DPPH. Izmerjene absorbance vpišite v Preglednico 1.
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Preglednica 1: Odvisnost absorbance pri 517 nm od količine rožmarinske kisline v
reakcijski zmesi
VRK ( μL )

VH 2O ( μL )

RK 0

0

250

RK 1

10

240

RK 2

20

230

RK 3

30

220

RK 4

40

210

RK 5

50

200

Oznaka

A517

A517

RK 6
RK 7
RK 8
Izračunajte  to je delež DPPH, ki se pri posamezni koncentraciji rožmarinske
kisline reducira:

 =

A

slepi vzorec

Aslepi

 Avzorec 

x100

(6)

vzorec

pri čemer je Aslepi vzorec absorbanca slepega vzorca pri 517 nm (oznaka reakcijske zmesi
RK 0), Avzorec so absorbance vzorcev od 1 naprej. Narišite graf odvisnosti deleža
reduciranega DPPH od koncentracije rožmarinske kisline v kiveti. S pomočjo grafa
določite koncentracijo rožmarinske kisline, pri kateri se reducira 50 % DPPH.
Preglednica 2: Odvisnost deleža redukcije DPPH (d začetne koncentracije
rožmarinske kisline v reakcijski zmesi

Oznaka
RK 0
RK 1
RK 2
RK 3
RK 4
RK 5
RK 6

 RK ( mg/L )

 (%)
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Določite enačbo premice, ω  k  γ RK . Iz te enačbe izračunajte  RK,50 to je vrednost  RK
pri deležu redukcije DPPH, ω  50% .
Naklon premice: k = ………………………………………………………… (Dopolnite)
γ RK,50  ω/k  ……………………………………………………………….. (Dopolnite)

Ker EC50 predstavlja koncentracijo antioksidanta, ki povzroči 50 % redukcijo DPPH,
moramo izračunati začetno koncentracijo rožmarinske kisline pred dodatkom DPPH
vzorcu. Z dodatkom DPPH smo začetno raztopino rožmarinske kisline (250 L)
razredčili na 3,0 mL.
EC50 = ……………………………………………………………………….. (Dopolnite)
Graf 1: Odvisnost deleža redukcije DPPH,  d začetne koncentracije rožmarinske
kisline v reakcijski zmesi.

Iz zapisa lahko ugotovimo, da 250 L raztopine rožmarinske kisline s koncentracijo
…………… mg/L (…………… mmol/L) reagira s 50 % DPPH, ki je v 2,750 mL
raztopine DPPH s koncentracijo 0,10 mM. (Dopolnite)

91

92

Šegatin, N., Rudan-Tasič, D. in Poklar Ulrih, N.,
Fizikalno kemijske metode v živilstvu - Laboratorijske vaje. 2011

Množinsko razmerje, v katerem reagirata DPPH in rožmarinska kislina:

nRK
c RK  VRK

nDPPH 0,50  c DPPH  VDPPH

(7)

nRK
 ……………………………………………………………………... (Dopolnite)
nDPPH

nRK : nDPPH  …………………………………………………………………. (Dopolnite)

b)

Določanje EC50 vodnemu ekstraktu navadne melise

Pripravite vodni ekstrakt čaja navadne melise, kot je opisano pri vaji kromarografija.
Morda imate ekstrakt že shranjen v hladilniku. Po postopku, opisanem pri vaji
kromatografija, določite še masno koncentracijo suhe snovi v ekstraktu.
Masna koncentracija suhe snovi v ekstraktu,  EKS =……………………..… (Dopolnite)
Ekstrakt uporabite za pripravo raztopin, kot je opisano v Preglednici 3. Sledite postopku
za določanje antioksidativne učinkovitosti z DPPH. Izmerjene absorbance pri 517 nm
vpišite v Preglednico 3.
Preglednica 3: Odvisnost absorbance pri 517 nm od količine suhe snovi navadne
melise v reakcijski zmesi
Oznaka

Vekstrakta ( μL )

VH 2O ( μL )

EKS 0

0

250

EKS 1

10

240

EKS 2

20

230

EKS 3

30

220

EKS 4

40

210

EKS 5

50

200

EKS 6
EKS 7
EKS 8

A517

A517
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Izračunajte koncentracijo suhe snovi v raztopinah iz Preglednice 3. Iz meritev
absorbance izračunajte delež DPPH (enačba (1)), ki se pri posameznem razmerju
volumnov ekstrakta in dodatkov, reducira. Narišite graf odvisnosti deleža redukcije
DPPH od koncentracije suhe snovi v ekstraktu. S pomočjo grafa določite koncentracijo
suhe snovi, pri kateri se reducira 50 % DPPH.
Preglednica 4: Odvisnost deleža redukcije DPPH (d začetne koncentracije suhe
snovi ( γ SS ) v reakcijski zmesi


Oznaka

γSS ( mg/L )

 (%)

EKS 0
EKS 1
EKS 2
EKS 3
EKS 4
EKS 5
EKS 6
Graf 2: Odvisnost deleža redukcije DPPH, ω d začetne koncentracije suhe snovi v
reakcijski zmesi, γ SS .
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Skozi točke potegnite premico z enačbo: ω  kγSS .
k = …………………………………………………………………………... (Dopolnite)
Izračunajte γ SS,50 , kadar je ω  50% .
γ SS,50 = ………………………………………………………………….…... (Dopolnite)

Koliko je bila začetna koncentracija suhe snovi v epruveti (v 250 μL ) pred dodatkom
raztopine DPPH? To je EC50 za ekstrakt navadne melise:
EC50 = ……………………………………………………………………..... (Dopolnite)
Določite, kolikšna je antioksidativna učinkovitost ekstrakta v primerjavi z rožmarinsko
kislino?
EC 50,EKS
EC 50,RK

 …………………………………………………………………... (Dopolnite)

Antioksidativna učinkovitost rožmarinske kisline je ……………… večja v primerjavi z
ekstraktom navadne melise. (Dopolnite)

c) Antioksidativni potencial ekstrakta melise glede na rožmarinsko kislino, AOP

AOP je antioksidativni potencial, izražen kot tista koncentracija rožmarinske kisline, ki
da enak signal kot pripravljen ekstrakt. AOP lahko podajamo z masno koncentracijo
standarda (v mg/mL) ali z množinsko koncentracijo standarda (v mmol/L).
Narišite umeritveno krivuljo: Absorbanca pri 517 nm (A517) v odvisnosti od začetne
koncentracije rožmarinske kisline v reakcijski zmesi,  RK . Uporabite meritve iz
Preglednice 1 in Preglednice 2. Z metodo najmanjših kvadratov poiščite premico z
enačbo:
0
Avzorec  A517
 k RK .
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Preglednica 5: Odvisnost absorbance pri 517 nm (A517) od začetne koncentracije
rožmarinske kisline v reakcijski zmesi
Oznaka

 RK ( mg / L )

A517

RK 0
RK 1
RK 2
RK 3
RK 4
RK 5

Graf 3: Odvisnost absorbance pri 517 nm ( A 517) od začetne koncentracije rožmarinske
kisline v reakcijski zmesi.

Vrednosti koeficientov premice:
•

0
odsek premice, A517
= ……………………………………………... (Dopolnite)

•

naklon umeritvene krivulje, k = …………………………………... (Dopolnite)
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Izračunajte, kolikšen je antioksidativni potencial raztopin ekstrakta glede na rožmarinsko
kislino, AOPrazr.
AOPrazr

A
=

0
 A517
k

vzorec



(9)

AOPrazr izračunajte za vse smiselne meritve, narejene z različnimi razredčitvami
ekstrakta navadne melise. Vrednosti γSS in A 517 izpišite iz Preglednice 3 in 4. Z
izračunom dobite tisto koncentracijo rožmarinske kisline, ki da enako absorbanco
DPPH kot koncentracija suhe snovi v ekstraktu, ki ste jo uporabili pri posameznem
poskusu. Koncentracija suhe snovi v nerazredčenem ekstraktu pa je večja,  EKS . Za
izračun antioksidativnega potenciala ekstrakta (AOP) upoštevajte še razredčitev:



AOP = AOPrazr  EKS

(10)

 SS

Preglednica 6: AOPrazr. razredčenih raztopin ekstrakta in AOP ekstrakta
Oznaka
RK 0

γ SS
(mg/L)

A517

AOPrazr
(mg/L)

AOP
(g/L)

RK 1
RK 2
RK 3
RK 4

Povprečna vrednost, AOP = ……………………………………………….. (Dopolnite)
Standardna napaka: …………………………………………………………. (Dopolnite)
Rezultat:
Po poskusu z DPPH ima ekstrakt navadne melise s koncentracijo suhe snovi
…………… tolikšen antioksidativni potencial kot raztopina rožmarinske kisline s
koncentracijo …………… g/L (…………… mmol/L). Izračunajte, kolikokrat je
antioksidativni potencial rožmarinske kisline večji od antioksidativnega potenciala
ekstrakta navadne melise! Odgovor: …………………. (Dopolnite)
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d) Spekter rožmarinske kisline ali DPPH v celotnem UV/VIS območju
S spektrofotometrom z Diode Array detektorjem posnemite spekter rožmarinske kisline
(20 μL raztopine s koncentracijo 0,20 mg/mL razredčite z metanolom na 3,0 mL) in
DPPH ter primerjajte spektra s spektroma na Slikah 4 in 5. Razmislite, katero valovno
dolžino ste izbrali za meritve koncentracije DPPH.

Slika 4: UV spekter rožmarinske kisline
Če imate enostavnejši spektrofotometer, narišite UV/VIS spekter ali za raztopino
rožmarinske kisline ali DPPH tako, da merite absorbanco raztopine pri različnih
valovnih dolžinah. Pri vsaki valovni dolžini je slepi vzorec topilo. Sledite Preglednici 7.
Preglednica 7: Odvisnost absorbance od valovne dolžine

 (nm)

A

 (nm)

220

520

270

570

320

620

370

670

420

720

470

770

A
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Graf 4: Absorpcijski spekter.

6.2.4 Vprašanja
Kolikšno napako bi naredili, če bi pri določanju koncentracije DPPH upoštevali le
prisotnost DPPH? V resnici imamo v reakcijski zmesi tako DPPH kot njegov
redukcijski produkt. Kako se v praksi omenjeni napaki izognemo?
Namig: Iz Slike 5 odčitamo molski absorpcijski koeficient pri valovni dolžini 516 nm
DPPH (  DPPH  1,1  10 4 L mol 1 cm 1 ) in molski absorpcijski koeficient redukcijskega
produkta DPPH je  DPPH  H  1,5  10 3 L mol 1cm 1 .
Ko reagira 5,0 mL raztopina DPPH s koncentracijo 0,1  10-3 mol/L z antioksidantom,
izmerimo absorbanco A517 = 0,843 (kiveta 1,0 cm). Kolikšna je koncentracija DPPH, če
uporabimo za izračun Beer Lambertov zakon in kolikšna, če upoštevamo razširjeni Beer
Lambertov zakon za zmesi?
Raztopina čiste DPPH:

c DPPH 

A517

 DPPH

0,843 mol cm
=7,7  10-5 mol/L
4
 l 1,1  10 L  1 cm

=

Zmes DPPH in DPPH-H:
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A517   DPPH  b  c DPPH   DPPH  H  b  c DPPH  H
Množina nastalega redukcijskega produkta DPPH-H je s kemijsko enačbo in molarnim
razmerjem 1 : 1 povezana s množino zreagiranega DPPH.
nDPPH, zač  nDPPH  nDPPH  H

in

c DPPH, zač  c DPPH  c DPPH  H
A517   DPPH  b  c DPPH, zač  (1  W )   DPPH  H  b  c DPPH, zač  W

W je delež poteka reakcije DPPH v DPPH-H.

 / L mol-1cm-1

•

•

•

 / nm
Slika 5: Absorpcijski spekter DPPH (sklenjena črta) in njegovega redukcijskega
produkta DPPH-H (črtkana črta)
(Rezultat: W=0,27 in c DPPH =7,3  10-5 mol/L)

100

Šegatin, N., Rudan-Tasič, D. in Poklar Ulrih, N.,
Fizikalno kemijske metode v živilstvu - Laboratorijske vaje. 2011

6.3 REAGENTI, PRIBOR, OPREMA, VARNOSTNA PRIPOROČILA
Kemikalije
Ime

Formula

1,1'-difenil-2pikrilhidrazil, DPPH C18H13N5O6
rožmarinska kislina
C18H16O8
metanol
CH3OH

CAS*

Kode
tveganj
a

Standardna
opozorila R

Standardna
obvestila S

1898-66-4
20283-92-5
67-56-1

Xn
F,T

42/43
1123/24/2539/23/24/25

22-36/37-45
7-16-36/3745

* identifikacijska številka spojine v Chemical Abstracts

Reagenti
•
•

raztopina DPPH (M = 394,32 g/mol) s koncentracijo 0,100 mM (1,00  10-4
mol/L) v metanolu
raztopina rožmarinske kisline (RK; M = 360,31 g/mol) s koncentracijo 0,20
mg/mL.

Varnostni ukrepi in odpadki
Uporabljajte zaščitne rokavice in očala. Odpadne raztopine lahko zlijete v odtok. Pri
ravnanju z odpadki sledite laboratorijski praksi v laboratoriju, kjer izvajate vaje.
Vzorci
•
•

posušena navadna melisa
sveži listi navadne melise

Pribor
•
•
•
•

epruvete za enkratno uporabo, 10 mL
merilna bučka, 100mL
stojalo za epruvete
kivete za delo v vidnem območju svetlobe

Laboratorijska oprema
•

analitska tehtnica
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•
•
•

avtomatske pipete z nastavki
vrtinčnik
spektrofotometer
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7 DODATEK
7.1 GRAFIČNI ZNAKI (SIMBOLI) IN NAPISI ZA OPOZARJANJE NA
NEVARNOST ZA NEVARNE SNOVI IN PRIPRAVKE
B Biohazard

F Lahko vnetljivoo
F+ Zelo lahko vnetljivo

O Oksidativno

C Jedko

Xn Zdravju škodljivo
Xi Dražilno

R

E Eksplozivno

N Okolju nevarno

Radioaktivno

T Strupeno
T+ Zelo strupeno

7.2 R/S STAVKI
Standardna opozorila R (stavki R, iz angleškega Risk – nevarnost) in standardna obvestila S (stavki S,
iz angleškega Safety – varnost) za označevanje nevarnih snovi in pripravkov, so sistem standardnih kod
in stavkov za označevanje nevarnih kemikalij in pripravkov.
R/S stavek kemikalije je sestavljen iz opozorilnega dela R, ki opisuje nevarnost, in obvestilnega dela S, ki
predpisuje ukrepe za varno delo in ukrepe ob morebitni nezgodi. Vsak opozorilni stavek ima poleg
črkovne oznake R ali S tudi številko, na primer S22 in R11, ki ustreza podrobnemu opisu nevarnosti
oziroma ukrepa. Vsebina stavkov R in S je v vseh jezikih popolnoma enaka.
Stavke R in S bodo do leta 2015 zamenjali stavki o nevarnosti in stavki o varnostnih ukrepih, s čemer se
bo razvrščanje, označevanje in pakiranje kemikalij uskladilo z Globalnim harmoniziranim sistemom ZN
za razvrščanje in označevanje kemikalij (GHS).

7.2.1 Seznam stavkov R
Opozorilni stavki oziroma stavki R (angl. Risk = nevarnost) so standardna obvestila o nevarnih snoveh
in pripravkov; vsak opozorilni stavek ima tudi številčno oznako (na primer stavek R1, R33 ...).
Standardna opozorila R opozarjajo na posebna tveganja pri uporabi in ravnanju z nevarnimi snovmi in
izhajajo iz ugotovljenih nevarnih lastnosti snovi. Uporabljajo se v mednarodnem prostoru, v Evropski
uniji pa so bili objavljeni v direktivi 67/548/EEC. Za nevarne snovi, ki se dajejo v promet v Republiki
Sloveniji, pa velja Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi: Uradni list
RS, št. 101/2002.
Preglednica 1: Standardna opozorila R (stavki R) za označevanje nevarnih snovi in pripravkov
Oznaka Pomen
R1
Eksplozivno v suhem stanju.
R2
Nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.
R3
Velika nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.
R4
Tvori zelo občutljive eksplozivne kovinske spojine.
R5
Segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
R6
Eksplozivno na zraku ali brez zraka.
R7
Lahko povzroči požar.
R8
V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroči požar.
R9
Eksplozivno v mešanici z vnetljivim materialom.
R10
Vnetljivo.
R11
Lahko vnetljivo.
R12
Zelo lahko vnetljivo.
R14
Burno reagira z vodo.
R15
V stiku z vodo se sproščajo zelo lahko vnetljivi plini.
R16
Eksplozivno v mešanici z oksidativnimi snovmi.
R17
Samovnetljivo na zraku.
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Oznaka
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R48
R49
R50
R51
R52
R53
R54
R55
R56
R57
R58
R59
R60
R61
R62
R63
R64
R65
R66
R67

Pomen
Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.
Lahko tvori eksplozivne perokside.
Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Strupeno pri vdihavanju.
Strupeno v stiku s kožo.
Strupeno pri zaužitju.
Zelo strupeno pri vdihavanju.
Zelo strupeno v stiku s kožo.
Zelo strupeno pri zaužitju.
V stiku z vodo se sprošča strupen plin.
Med uporabo utegne postati lahko vnetljivo.
V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.
V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin.
Nevarnost za zdravje zaradi kopičenja v organizmu.
Povzroča opekline.
Povzroča hude opekline.
Draži oči.
Draži dihala.
Draži kožo.
Nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja.
Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.
Nevarnost hudih poškodb oči.
Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.
Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru.
Lahko povzroči raka.
Lahko povzroči dedne genetske okvare.
Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.
Pri vdihavanju lahko povzroči raka.
Zelo strupeno za vodne organizme.
Strupeno za vodne organizme.
Škodljivo za vodne organizme.
Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
Strupeno za rastline.
Strupeno za živali.
Strupeno za organizme v zemlji.
Strupeno za čebele.
Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje.
Nevarno za ozonski plašč.
Lahko škoduje plodnosti.
Lahko škoduje nerojenemu otroku.
Možna nevarnost oslabitve plodnosti.
Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.
Lahko škoduje zdravju dojenčka preko materinega mleka.
Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.
Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

Preglednica 2: Standardna sestavljena opozorila R (sestavljeni stavki R)
Oznaka
Pomen
R14/15
Burno reagira z vodo, pri čemer se sprošča zelo lahko vnetljiv plin.
R15/29
V stiku z vodo se sprošča strupen, zelo lahko vnetljiv plin.
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Oznaka
R20/21
R20/22
R20/21/22
R21/22
R23/24
R23/25
R23/24/25
R24/25
R26/27
R26/28
R26/27/28
R27/28
R36/37
R36/38
R36/37/38
R37/38
R39/23
R39/24
R39/25
R39/23/24
R39/23/25
R39/24/25
R39/23/24/25
R39/26
R39/27
R39/28
R39/26/27
R39/26/28
R39/27/28
R39/26/27/28
R40/20
R40/21
R40/22
R40/20/21
R40/20/22
R40/21/22
R40/20/21/22
R42/43
R48/20
R48/21
R48/22
R48/20/21
R48/20/22
R48/21/22
R48/20/21/22
R48/23
R48/24
R48/25

Pomen
Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo.
Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju.
Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri zaužitju.
Strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.
Strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.
Strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
Strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.
Zelo strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.
Zelo strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.
Zelo strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
Zelo strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.
Draži oči in dihala.
Draži oči in kožo.
Draži oči, dihala in kožo.
Draži dihala in kožo.
Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.
Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.
Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.
Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.
Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.
Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.
Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri
zaužitju.
Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.
Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.
Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.
Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.
Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.
Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.
Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri
zaužitju.
Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.
Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.
Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri zaužitju.
Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.
Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.
Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.
Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri
zaužitju.
Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo.
Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.
Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.
Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.
Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s
kožo.
Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in
zauživanja.
Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in
zauživanja.
Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s
kožo in zauživanja.
Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.
Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.
Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.
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Oznaka
R48/23/24
R48/23/25
R48/24/25
R48/23/24/25
R50/53
R51/53
R52/53

Pomen
Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.
Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.
Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.
Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in
zauživanja.
Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno
okolje.
Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje

7.2.2 Seznam stavkov S
Obvestilni stavki oziroma stavki S (angl. Safety = varnost) so standardna obvestila o nevarnih snoveh in
pripravkov; vsak opozorilni stavek ima tudi številčno oznako (na primer stavek S1, S33 ...). Uporabljajo se v
mednarodnem prostoru, v Evropski uniji pa so bili objavljeni v direktivi 67/548/EEC.
Preglednica 3: Standardna obvestila S (stavki S) za označevanje nevarnih snovi in pripravkov
Oznaka
Pomen
S1
Hraniti zaklenjeno.
S2
Hraniti izven dosega otrok.
S3
Hraniti na hladnem.
S4
Hraniti izven bivališč.
S5
Hraniti pod/v... (ustrezno tekočino določi proizvajalec).
S6
Hraniti v ... (ustrezen inertni plin določi proizvajalec).
S7
Hraniti v tesno zaprti posodi.
S8
Posodo hraniti na suhem.
S9
Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu.
S12
Posoda ne sme biti tesno zaprta.
S13
Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
S14
Hraniti ločeno od ... (nezdružljive snovi določi proizvajalec).
S15
Varovati pred toploto.
S16
Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.
S17
Hraniti ločeno od gorljivih snovi.
S18
Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati.
S20
Med uporabo ne jesti in ne piti.
S21
Med uporabo ne kaditi.
S22
Ne vdihavati prahu.
S23
Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice (ustrezno besedilo določi proizvajalec).
S24
Preprečiti stik s kožo.
S25
Preprečiti stik z očmi.
S26
Če pride v stik z očmi, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
S27
Takoj sleči vso onesnaženo obleko.
S28
Ob stiku s kožo takoj izpirati z obilo ... (sredstvo določi proizvajalec).
S29
Ne izprazniti v kanalizacijo.
S30
Nikoli dolivati vode.
S33
Preprečiti statično naelektrenje.
S35
Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.
S36
Nositi primerno zaščitno obleko.
S37
Nositi pnmerne zaščitne rokavice.
S38
Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo.
S39
Nositi zaščito za oči/obraz.
S40
Tla in predmete, onesnažene s to snovjo/pripravkom, očistiti s/z .. (čistilo določi proizvajalec).
S41
Ne vdihovati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji.
S42
Med zaplinjanjem /razprševanjem nositi primerno dihalno opremo (natančnejše pogoje določi
proizvajalec).
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S43
S45
S46
S47
S48
S49
S50
S51
S52
S53
S56
S57
S59
S60
S61
S62
S63
S64

Za gašenje uporabiti ... (natančno navesti vrsto gasila in opreme za gašenje. Če voda povečuje
nevarnost, dodati: "Ne uporabljati vode").
Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati nalepko.
Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.
Hraniti pri temperaturi, ki ne presega ...° C (temperaturo določi proizvajalec).
Hraniti prepojeno s/z ... (primerno omočilo določi proizvajalec).
Hraniti v izvirni posodi.
Ne mešati s/z ...(določi proizvajalec).
Uporabiti le v dobro prezračevanih prostorih.
Ne uporabljati na velikih notranjih površinah.
Izogibati se izpostavljanju - pred uporabo pridobiti posebna navodila.
Snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.
S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.
Posvetovati se s proizvajalcem/dobaviteljem o ponovni predelavi/recikliranju.
Snov /pripravek in embalažo odstraniti kot nevaren odpadek.
Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.
Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo in nalepko.
V primeru nezgode pri vdihavanju: prizadeto osebo umakniti na svež zrak in pustiti počivati.
Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo če je oseba pri zavesti).

Preglednica 4: Standardna sestavljena obvestila S (sestavljeni stavki)
Oznaka
Pomen
S1/2
Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.
S3/7
Hraniti v tesno zaprti posodi na hladnem.
S3/7/9
Hraniti v tesno zaprti posodi na hladnem, dobro prezračevanem mestu.
S3/9/14
Hraniti na hladnem, dobro prezračevanem mestu ločeno od ... (Nezdružljive snovi, ki jo je
navedel proizvajalec).
S3/9/14/49 Hraniti samo v izvirni posodi na hladnem, dobro prezračevanem mestu ločeno od ...
(Nezdružljive snovi, ki jo je navedel proizvajalec).
S3/9/49
Hraniti samo v izvirni posodi na hladnem, dobro prezračevanem mestu.
S3/14
Hraniti v hladnem in proč od ... (Nezdružljive snovi, ki jo je navedel proizvajalec).
S7/8
Hraniti v tesno zaprti in suhi posodi.
S7/9
Hraniti v tesno zaprti posodi na dobro prezračevanem mestu.
S7/47
Hraniti v tesno zaprti posodi pri temperaturi, ki ne presega ... oC (, ki ga določi
proizvajalec).
S20/21
Med uporabo ne jesti, piti in ne kaditi.
S24/25
Izogibajte se vdihavanju, stiku s kožo in očmi. Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne
rokavice.
S27/28
Ob stiku s kožo nemudoma sleči vso onesnaženo obleko in takoj izprati z obilo ... (, ki ga
določi proizvajalec).
S29/35
Ne izprazniti v kanalizacijo.
S29/56
Ne izprazniti v kanalizacijo.
S36/37
Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.
S36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči / obraz.
S36/39
Nositi primerno zaščitno obleko in zaščito za oči / obraz.
S37/39
Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči / obraz.
S47/49
Hraniti samo v izvirni posodi pri temperaturi, ki ne presega ... oC (, ki ga določi
proizvajalec).
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