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Povzetek 

Ključni problem mojega diplomskega dela je element mangan, ki sem ga z izbrano 

analizno metodo -  spektrofotometrijo določala v jeklu. Da ima spektrofortometrična 

metoda ustrezne validacijske parametre, sem preverila tako, da sem določila valovne 

dolžine merjenja s posnetimi absorpcijskimi spektri standardnih raztopin in jih primerjala 

z absorpcijskimi spektri vzorcev. Rezultati so podani z narisanimi umeritvenimi 

krivuljami, ki podajajo odvisnost absorbance od koncentracije mangana. Iz umeritvenih 

krivulj pa sem določila delež mangana v jeklu. Stehiometrijo oksidacije mangana do 

manganata sem preverila s pomočjo analitsko čistega standarda MnCl2 × 4H2O s kalijevim 

jodatom(VII). Za to, da sem preverila čistost standarda MnCl2 × 4H2O in v njem določila 

vsebnost mangana, sem uporabila več analiznih metod. Te so bile, gravimetrija, atomska 

absorpcijska spektrometrija, kompleksometrična titracija. S titracijo po Karl – Fischerju, 

pa sem določila še vsebnost vode v soli kristalohidrata MnCl2 × 4H2O .  

V okviru metodološkega dela sem pripravila dvodnevno delavnico, ki se dogaja v 

projektnem tednu na šoli. Tu se učenci seznanijo z osnovami spektrofotometrije in 

eksperimentalnim delom. Dvodnevna delavnica je namenjena učencem v 7. Razredu 

osnovne šole pri predmetu Naravoslovje. 
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Abstract 

The main issue of my thesis is the element manganese, which I have determined in the 

steel by an analytical method called spectrophotometry. I verified the appropriate 

validation parameters of the spectrophotometry method by setting wavelength 

measurement recorded absorption validation parameters and compared them with the 

absorption spectra of the samples. The results are shown plotted with the calibration 

curves, indicating the dependence of absorbance on the manganese concentration. I 

determined the proportion of manganese in steel from the calibration curves. With the help 

of analytical grade standard MnCl2 × 4H2O with potassium iodate(VII) I examined the 

stoichiometry oxidation of manganese to manganate. Several analytical methods, such as: 

gravimetric, atomic absorption spectrometry and complex titration were used to verify the 

purity of Standard MnCl2 × 4H2O and then determine manganese. The water content in 

salt crystalohydrate MnCl2 × 4H2O was determined by titration, according to Karl – 

Fischer.  

For the methodological part of the thesis I prepared a two-day workshop, which takes 

place during the project week at school. Through this workshop pupils become familiar 

with the basics of spectrophotometry and experimental work. It is intended for 7 th- 

graders of the Primary school at the subject of Natural Science. 
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1 Uvod in namen dela 

 

V mojem diplomskem delu sem se osredotočila na kemijski element mangan. Mangan je 

kovina in je v periodnem sistemu uvrščen v skupino prehodnih kovin in ima zato tudi 

lastnosti, ki jih imajo prehodne kovine. Ena izmed teh lastnosti je ta, da nastopa v 

različnih oksidacijskih stanjih. Mangan najdemo v številnih mineralih in snoveh. Ima 

zlasti pomembno vlogo pri sestavi jekla. Uporablja se kot dodatek k specialnim jeklom z 

namenom, da mu izboljšajo fizikalne lastnosti in ga naredijo še bolj vzdržljivega in 

trdnejšega. Postopek dodajanja mangana pri proizvodnji jekla je potrebno skrbno 

nadzorovati, da s pravilno količino mangana v jeklu zagotovijo najboljše lastnosti jekla. 

Kolikšna je vsebnosti mangana v jeklu, pa sem raziskala v mojem diplomskem delu, na 

različnih vzorcih jekla.  

Analizne metode za določanje kovin v vzorcih so različne metode emisijske ali 

absorpcijske spektrometrije. Vsak analizni postopek opredeljujejo pravilnost, natančnost, 

občutljivost in meja zaznave. V mojem diplomskem delu sem se osredotočila na te 

osnovne analizne parametre za spektrofotometrično metodo, s katero sem določila 

vsebnost mangana v vzorcih jekla. Določila sem optimalne vrednosti valovne dolžine, pri 

katerih lahko merimo absorbanco, določila sem mejo zaznave in linearno območje 

metode. Na nekaj koncentracijskih nivojih sem preverila ponovljivost in občutljivost 

metode na podlagi meritev pri večih valovnih dolžinah.  

Stehiometrijo oksidacije mangana do manganata sem preverila s pomočjo analitsko 

čistega standarda MnCl2 × 4H2O s kalijevim jodatom(VII). Predno sem določila vsebnost 

mangana v jeklu, sem primerjalno z večimi analiznimi metodami preverila čistost 

analitskega standarda MnCl2 x 4H2O in z njimi določila vsebnost mangana v soli. S 

titracijo po Karl – Fischerju pa sem določila še vsebnost vode v kristalohidratu. 

Eksperimentalni del, določanje mangana v jeklu s spektrofotometrijo sem prenesla tudi v 

delo z učenci v osnovni šoli. Pripravila sem dvodnevno delavnico kot del projektnega 

tedna za učence sedmega razreda osnovne šole z namenom, da jim približam kemijo in 

znanost kot nekaj uporabnega v življenju, da razvijejo eksperimentalne spretnosti in 

spoznajo pomen spektrofotometrije. 
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2 Teoretični del 

 

2.1 Jeklo 

 

Jeklo je v zadnjih letih postalo zelo moderen in uporaben material. Srečamo ga skoraj 

povsod, saj je s svojo sestavo in trpežnostjo zelo zaželen material na najrazličnejših 

področjih od gradbeništva in strojne opreme, do zdravstva in modnih dodatkov. Je edini 

material, ki ga lahko popolnoma recikliramo, zato se vse jeklo, ki je na razpolago 

reciklira. To pa predstavlja v današnjem času izredno okoljsko prednost. 1 

Jeklo  je železova zlitina, kjer je poleg glavnega elementa železa najpomembnejši še 

element ogljik, ki ga dodajajo zlitini železa zato, da mu povečajo trdnost. Jeklo je izredno 

elastično, namreč trdnost železa je precej nizka. Zato je vsebnost ogljika v jeklu še toliko 

bolj pomembna. Pomembna lastnost jekla je tudi njegovo tališče, ki je okoli 1500 °C. Ker 

jeklo večinoma sestoji iz železa, ki ima tališče 1535 °C. Zato jeklo ne more zagoreti ali se 

preoblikovati po naravni poti, tudi pri zelo visokih temperaturah. 1,2 

Poleg ogljika jeklu dodajajo še druge elemente, kot je npr. mangan, da zmanjšajo 

negativen vpliv nečistoč, kot so žveplo, kisik, dušik in fosfor in s tem izboljšajo njegovo 

sestavo in uporabnost. Mangan prepreči delovanje škodljivega vpliva žvepla, saj ga veže v 

manganov sulfid, MnS, ki ima še višje tališče kot železo in sicer 1620 °C in le ta se 

razporedi v obliki vključkov v kristalnih zrnih ferita. Tako se prepreči slab vpliv žvepla na 

jeklo, ki bi sicer zmanjšal trdnost, napetost in korozijsko obstojnost. 1,2 

Jekla delimo glede na različne kriterije.  

1) Po stanju izdelave delimo jekla na: 2 

 lita, 

 kovana, 

 valjana, vlečna 

 sintrana.  

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Mangan
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ferit
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2) Po kemični sestavi delimo jekla na: 2 

 nelegirana jekla ( vsebujejo Si, Mn, P, Cu), 

 legirana jekla (vsebujejo Cr, Mo, Si, Mn, Al, Co, W, V, Ti, Ni). 

 

3) Po namenu uporabe delimo jekla na: 2 

 konstrukcijska jekla, 

 orodna jekla,  

 jekla s posebnimi lastnostmi. 

 

4) Po mikrostrukturi delimo jekla na: 2 

 podevtektoidna, 

 evtektoidna ali perlitna, 

 nadevtektoidna,  

 ledeburitna, 

 martenzitna, 

 feritna, 

 avstenitna. 

 

5) Po sestavi delimo jekla na: 2 

 

 maloogljična jekla (vsebujejo do 0,30 % C in do 1,5 % Mn), 

 srednjeogljična jekla (vsebujejo 0,30-0,60 % C in 0,60-1,65 % Mn), 

 mnogoogljična jekla (vsebujejo 0,60-1,00 % C in 0,30-0,90 % Mn). 
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2.2 Mangan 

 

Mangan je kemični element sivo bele barve, ki ga v periodnem sistemu najdemo med 

prehodnimi kovinami. Zato ima kot tak tudi lastnosti prehodnih kovin. V naravi ga 

najdemo v prosti obliki in mineralih. Odkril ga je švedski kemik in metalurg Johann 

Gottlieb Gahn, leta 1774. Njegova velika uporabnost je v kovinski industriji, v kovinskih 

zlitinah,  zlasti v jeklu 2. 

Je trdna in zelo krhka kovina, ki hitro oksidira. Najpogostejša oksidacijska stanja mangana 

so 0, +2, +4, +6 in +7. Barve vodnih raztopin z manganovimi ioni so v različnih 

oksidacijskih stanjih tudi različne. Raztopina mangana z oksidacijskim stanjem +2, je 

brezbarvna. Raztopina mangana z oksidacijskim stanjem +4, (MnO2), je rjavo obarvana. 

Raztopina mangana z oksidacijskim stanjem +6, (MnO4
2-

) je petrolej zelene barve. 

Raztopina mangana z oksidacijskim stanjem +7, (MnO4
-
) je vijolično obarvana 3. 

Najbolj stabilno in najpogostejše oksidacijsko stanje mangana je +2. Spojina v tem stanju 

je obarvana bledo vijolično. Veliko manganovih spojin je znanih z oksidacijskim številom 

+2, med njimi tudi sol manganov klorid, MnCl2, s katero sem kot z analitsko čistim 

standardom preverila stehiometrijo oksidacije mangana do manganata s kalijevim 

perjodatom (kalijev jodat (VII)).  

Najprepoznavnejše in najuporabnejše so raztopine mangana v oksidacijskem stanju +7, ki 

daje raztopinam vijolično barvo. Kar je zelo dobra in uporabna lastnost pri različnih 

analiznih tehnikah, kjer določamo vsebnost mangana, npr. pri titraciji s kalijevim 

permanganatom, saj tako ni potrebno uporabljati indikatorja, saj je raztopina kalijevega 

permanganata vijolična in se že ob  majhnem presežku titranta raztopina vzorca obarva 

rahlo vijolično. V večini vzorcev je mangan prisoten v elementarnem stanju ali v 

oksidacijskem stanju +2, zato ga je potrebno pred določitvijo še oksidirati do stanja +7. 

 

V biologiji imajo manganovi (II) ioni funkcijo kofaktorjev za veliko različnih encimov z 

različnimi funkcijami. Eden izmed takih kofaktorjev je MnO2. Človeško telo vsebuje 

približno 12 mg mangana, ki je shranjen predvsem v kosteh in v tkivu ledvic in jeter. 

Koncentracija mangana v prostoru ne sme preseči 5 mg/na dan, saj zaradi njegove 

toksičnosti postane škodljiv za človeka 3. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Oksidacijsko_stanje
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2.3 Spektrofotometrija 

 

Molekularna absorpcijska spektrometrija ali spektrofotometrija je analizna metoda, ki 

temelji na merjenju absorpcije svetlobe, ki prehaja skozi preiskovano raztopino. 

Absorpcijo merimo v vidnem, ultravijoličnem in infrardečem spektralnem območju. 

Običajno jo merimo v tekočih vzorcih, z instrumentom, ki ga imenujemo 

spektrofotometer. Vir svetlobe v spektrofotometru je običajno volframova svetilka za 

vidno območje, ki seva zvezni spekter, mi pa ta čas merimo prepustnost svetlobe pri neki 

izbrani valovni dolžini ali večih valovnih dolžinah, ki najbolj ustrezajo maksimumom 

absorpcije. Med virom svetlobe in vzorcem je monokromator, ki izbere in prepušča želeno 

valovno dolžino. V ta namen se uporabljajo prizme in uklonske mrežice, ali pa filtri.  

Ko posnamemo spekter v širšem spektralnem območju za določeno raztopino vzorca, 

lahko  sklepamo iz njegove oblike na kvantitativno in kvalitativno sestavo preiskovane 

raztopine. V vidnem območju uporabljamo spektrofotometrijo za kvantitativno 

določevanje posameznih vzorcev 4,5. 

Svetloba izbrane valovne dolžine gre skozi vzorec, kjer opravi določeno optično pot. 

Vzorec vlijemo v posodico z ravnimi stenami iz stekla ali umetne mase, ki ne absorbira 

svetlobe v danem območju. Posodico imenujemo kiveta 4,5. 

Pri prehodu skozi vzorec se del svetlobe absorbira, prepuščena svetloba pa pride do 

detektorja, ki izmeri njeno intenziteto. Začetne intenzitete ne poznamo, izmerimo jo tako, 

da merimo prepustnost slepega vzorca, ki pri določeni valovni dolžini absorbira svetlobo. 

Če merimo absorbanco pri različnih valovnih dolžinah svetlobe za določen vzorec, potem 

dobimo absorpcijski spekter, ki je za raztopine zvezen 4,5. 

Molekulska absorpcijska spektrometrija je zelo uporabna tehnika za kvantitativno in 

kvalitativno analizo velikega števila molekul ter zvrsti. Je primerjalna tehnika, zato pri 

kvantitativni analizi vedno delamo s primerjavo s standardi, ki podajajo odvisnost 

absorbance od koncentracije analita v raztopini 5. 

Poleg molekulske spektrometrije pa poznamo tudi atomsko spektrometrijo, ki je osnovana 

na pojavu, da prosti nevzbujeni atomi absorbirajo svetlobo karakterističnih valovnih 

dolžin. Iz deleža absorbirane svetlobe sklepamo na množino elementa v raztopini 

(kvantitativna analiza), valovna dolžina absorbirane svetlobe pa določa element 

(kvalitativna analiza) 5. 
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3 Eksperimentalni del 

 

3.1 Standardizacija raztopine KMnO4  

 

Najprej sem se v mojem eksperimentalnem delu lotila standardizacije raztopine kalijevega 

permanganata KMnO4. Standardizacija je postopek s katerim ugotovimo točno 

koncentracijo raztopine. 

Standardno raztopino KMnO4 moramo pripraviti nekaj dni pred uporabo. Namreč KMnO4 

je običajno onesnažen z MnO2 in ga ne moremo uporabiti kot primarni standard. 

Nato pa se lotimo standardizacije raztopine KMnO4. 

Primerni primarni standardi za umerjanje so natrijev oksalat, oksalna kislina in arzenov 

trioksid. Primarni standard je kemijsko čista in stabilna snov. V moje primeru sem 

uporabila natrijev oksalat Na2C2O4, ker je v čisti obliki obstojen na zraku in ga pred 

uporabo sušimo 1 do 2 uri pri 110 °C.  Reakcija z natrijevim oksalatom v zelo kisli 

raztopini, običajno H2SO4, poteka sprva počasi, ko  pa se poveča koncentracija Mn
2+

, 

nastali ioni katalizirajo reakcijo 

2 MnO4
–
+ 5 C2O4

2–
 + 16 H3O

+
  2 Mn

2+
 + 10 CO2 + 24 H2O. 

Potek reakcije s KMnO4 je močno odvisen od pH. Tako se permanganatni ion reducira v 

alkalnem pH do stopnje +6, v nevtralnem do +4 in v kislem do oksidacijske  stopnje +2 

6. 

Dobra lastnost titracij s kalijevim permanganatom je, da pri titraciji ni potrebno uporabljati 

indikatorja, saj je raztopina kalijevega permanganata vijolična in se že ob  majhnem 

presežku titranta raztopina vzorca obarva rahlo vijolično.  

 

 

POSTOPEK DELA 6: 

Priprava standardne raztopine KMnO4 

Ustrezno zatehto KMnO4 raztopimo v vodi, segrejemo do temperature vrenja in 

segrevamo še približno eno uro, s čimer pospešimo delno redukcijo KMnO4 do MnO2 z 

organskimi spojinami, ki so v vodi. Pred standardizacijo raztopino stabiliziramo nekaj dni 

(MnO2 koagulira) in jo nato filtriramo skozi filtrirni lonček. 
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Standardizacija raztopine KMnO4 ali določitev točne koncentracije raztopine KMnO4  

Pripravimo 5 erlenmajeric za pet neodvisnih določitev. V vsako diferenčno odtehtamo 0,2 

– 0,3 g primarnega standarda natrijevega oksalata, Na2C2O4. Posamezno maso si natančno 

zapišemo. Natrijev oksalat Na2C2O4, raztopimo v približno 50 mL destilirane vode in 

dodamo 10 mL 50% raztopine H2SO4. Segrejemo do vrenja in vročo raztopino titriramo z 

raztopino manganata(VII). Titracijo zaključimo ob prvi obstojni vijolični barvi raztopine. 

 

Iz zbranih rezultatov sem izračunala povprečno vrednost koncentracije raztopine KMnO4 

in tako določila koncentracijo moje raztopine KMnO4. Izračunala sem še standardni 

odmik ter  relativni standardni odmik. Rezultat sem podala kot koncentracijo KMnO4 v 

mol/L z napako in z ustreznim številom signifikantnih mest. 

 

 

3.2 Priprava umeritvenih premic za spektrofotometrično določanje 

KMnO4 

 

Po standardizaciji raztopine kalijevega permanganata KMnO4  sem se lotila glavne 

raziskovalne metode mojega eksperimentalnega dela in sicer molekulske absorpcijske 

spektrometrije (spektrofotometrije) .  Za določitev valovnih dolžin merjenja sem najprej 

posnela absorpcijske spektre standardnih raztopin in jih v nadaljevanju primerjala tudi z 

absorpcijskimi spektri vzorcev, da sem se prepričala o odsotnosti interferenc. Najprej sem 

pripravila  umeritvene premice za spektrofotometrično določitev kalijevega permanganata 

KMnO4 iz standardne raztopine KMnO4, katere točno koncentracijo sem določila s 

standardizacijo. 

 

POSTOPEK DELA 6: 

Pripravila sem 15 raztopin v bučkah, z različnimi koncentracijami po naslednjem 

postopku. 

Standardno raztopino KMnO4 , najprej 10-krat razredčimo in nato v 100 mL bučke 

odmerimo po 1, 2, 5, 8 in 10 mL razredčene standardne raztopine. Dopolnimo do oznake z 

deionizirano vodo. 
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Nato osnovno raztopino KMnO4 še 100-krat razredčimo in nato v 100 mL bučke 

odmerimo 1, 2, 5, 8 in 10 mL razredčene standardne raztopine.  

Nato pa pripravimo še osnovno raztopino KMnO4 , ki je ne redčimo in direktno v 100 mL 

bučke odmerimo po 1, 2, 5, 8 in 10 mL osnovne standardne raztopine.  

Tako imamo pripravljenih petnajst  100 mL bučk. 10-krat, 100- krat redčeno in osnovno 

raztopino.  

Za vsako posamezno določitev sem izračunala posamezne koncentracije KMnO4. Z eno 

od raztopin sem najprej posnela absorpcijski spekter in glede na obliko spektra določila  

absorpcijske maksimume za MnO4
- 
ione. Izbrala sem ustrezno območje valovne dolžine in 

spektrofotometer nastavila na le to območje, ki ustreza maksimumom absorpcije MnO4
- 

ionov in pričela z merjenjem. Odčitala sem izmerjene absorbance standardnih raztopin in 

raztopine vzorca. 

Iz meritev absorbanc raztopin z znano koncentracijo sem pripravila umeritveno premico, 

ki podaja odvisnost absorbance od koncentracije MnO4
- 
ionov in na podlagi  le te, določila 

linearno odvisnost posameznih vrednosti.  

 

 

3.3 Priprava vzorca za spektrofotometrično določitev mangana iz 

analitsko čistega MnCl2 × 4H2O  

 

Po standardizaciji raztopine KMnO4, in pripravi umeritvenih krivulj za 

spektrofotometrično določanje  KMnO4, kjer sem določila valovne dolžine, za katere je 

absorbanca največja, sem pripravila vzorce raztopin za spektrofotometrično določitev 

mangana iz analitsko čistega vzorca soli manganovega (II) klorida tetrahidrata MnCl2 x 

4H2O.  

Vsebnost mangana v mojem analitsko čistem vzorcu soli MnCl2 x 4H2O 

spektrofotometrično določimo tako, da ga oksidiramo s kalijevim jodatom (VII), KIO4. S 

KIO4 oksidiramo mangan do vijolično obarvanih MnO4
-
 ionov. Torej spremeni se 

oksidacijsko število manganu, ta gre iz Mn(II) v Mn(VII). 

 

2 Mn
2+

+ 5 IO4
–
 + 3 H2O  2 MnO4

-
 + 5 IO3 + 6H

+  
7. 
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POSTOPEK DELA 7: 

Zatehtamo približno 100 mg  pripravljenega vzorca soli manganovega (II) klorida 

tetrahidrata, MnCl2 x 4H2O. Natančno odtehtano maso si zapišemo. 

Odtehtano maso vzorca kvantitativno prenesemo v 100 mL bučko in z destilirano vodo 

razredčimo do oznake. Nato  odmerimo v šest 150 mL čas  po 0˙2, 0˙4, 1, 2, 4 in 10 mL 

raztopine . V vsako čašo dodamo 50 mL 4 M HNO3. Raztopine iz čaš kvantitativno 

prenesemo v 100 mL merilne bučke in jih razredčimo do oznake z destilirano vodo. Bučke 

dobro premešamo. 

Nato iz vsake bučke odmerimo po 25 mL raztopine v novo pripravljene čaše. Dodamo 3 

mL H3PO4 (konc.). Tako naredimo za vsak vzorec dvakrat. Tako da imamo na koncu 

pripravljenih dvanajst čaš. V eno čašo od vsakega pripravljenega vzorca raztopine dodamo 

400 mg kalijevega jodata(VII) KIO4, druga čaša od vsakega pripravljenega vzorca 

raztopine pa nam služi kot slepi vzorec. Nato vse čaše segrevamo do vrenja. Čaše 

pripravljene s KIO4, se med segrevanjem obarvajo vijolično. Čaše pripravljene brez KIO4, 

se med segrevanjem ne obarvajo in služijo kot slepi vzorci.  Ohlajene raztopine 

kvantitativno prenesemo v 50 mL merilne bučke in razredčimo z destilirano vodo do 

oznake. 

 

Nato pripravim raztopine za umeritveno premico po naslednjem postopku. 

Iz osnovne raztopine, ki smo jo pripravili iz MnCl2 x 4H2O, v pripravljene čaše odmerimo 

0˙2, 0˙4, 1,2, 4 in 10 mL raztopine. Za vsak vzorec odmerimo dvakrat. Tako dobimo 12 

pripravljenih čaš. V vsako dodamo 30 mL destilirane vode, 400 mg KIO3 in 3 mL H3PO4 

(konc.). Segrevamo do vrenja. Pripravljene čaše se med segrevanjem obarvajo vijolično. 

Raztopine iz čaš kvantitativno prenesemo v 100 ml bučke in razredčimo z destilirano vodo 

do oznake.   

Nato pripravim še raztopino za umeritev merilne naprave - spektrofotometra iz osnovne 

raztopine  KMnO4, katere točno koncentracijo sem že določila s standardizacijo. To 

raztopino najprej 10 x razredčim in nato v 100 mL merilno bučko odmerim 2 mL 

razredčene standardne raztopine in dopolnim do oznake z deionizirano vodo. S to 

pripravljeno raztopino posnamem absorpcijskih spekter v območju 400 do 700 nm. 

Primerjam absorpcijske maksimume pri valovnih dolžinah 507nm, 525 nm, 546 nm in 564 

nm, z absorbancami, ki sem jih že izmerila pri standardnih raztopinah. Pri teh valovnih 

dolžinah je absorpcija standardnih raztopin za MnO4
- 
ione največja.  
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Imam pripravljenih dvanajst 100 mL bučk. In šest 50 mL bučk in 10 x redčeno v 100 mL 

bučki osnovno raztopino KMnO4 za umeritev merilne naprave. Ko nastavim valovno 

dolžino v območju, ki ustreza maksimumu absorpcije za MnO4
- 
ione, izmerim absorbance 

raztopin vzorca soli manganovega (II) klorida tetrahidrata MnCl2 x 4H2O pri različnih 

koncentracijah. Narišem umeritvene krivulje, iz dobljenih meritev absorbanc raztopin z 

znano koncentracijo. 

 

3.4 Analiza čiste soli  

3.4.1 Volumetrična določitev vsebnosti mangana 

 

Ena izmed metod za analizo mojega vzorca soli je bila titrimetrična metoda in sicer 

kompleksometrična titracija. Kompleksometrične titracije so osnovane na tvorbi stabilnih 

koordinacijskih spojin, ki nastanejo pri reakciji med EDTA (ligandom) in kovinskim 

ionom. Ker EDTA ni selektiven reagent, dosežemo pogoje kvantitativne reakcije z 

uravnavanjem pH raztopine, ustreznim indikatorjem ter dodatkom spojin za 

kompleksiranje interfernčnih ionov 8.  

Pomembno je, da je pH konstanten, da se Mn ne začne obarjati. Pomembno je tudi, da je 

pH ves čas bazičen, da je EDTA deprotonirana. To sem dosegla tako, da sem dodala 

amoniakalni pufer, ki je vzdrževal bazično okolje. V mojem primeru sem uporabila 

indikator metil timol modro, ki sem ga sama pripravila po predpisanem postopku. 

POSTOPEK DELA 9: 

Najprej pripravimo indikator metiltimol modro. 

Natehtamo določeno maso EDTA. Maso, koliko EDTA je potrebno zatehtati smo pred 

tem teoretično določili, oz. izračunali.  

Natehtano EDTA kvantitativno prenesemo  v suho 1000 mL steklenico in raztopimo v 

destilirani vodi. Da zagotovimo pogoje za uspešno titracijo, je potrebno, da se ves EDTA 

raztopi, zato ga damo za nekaj minut na ultrazvočno mešalo. 

Nato pa dvakrat zatehtamo približno 0,5 g vzorca soli MnCl2 x 4H2O. Posamezno 

zatehtano maso si natančno zapišemo. Natehtani vzorec prenesemo v erlenmajerico, 
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dodamo 100 mL vode in ga raztopimo. Dodamo 1 g amonijevega klorida NH4Cl, 25 mL 

25% raztopine NH3 in žličko indikatorja metil timol modro in titriramo z EDTA. Postopek 

ponovimo dvakrat. 

 

3.4.2 Atomska absorpcijska spektrometrija  

 

Ena izmed analiznih metod za določitev čistosti vzorca soli je bila atomska absorpcijska 

spektrometrija.  Atomska absorpcijska spektrometrija je analizna metoda, ki je osnovana 

na pojavu, da prosti nevzbujeni atomi absorbirajo svetlobo in prehajajo v vzbujeno stanje. 

Atomi v plinastem stanju absorbirajo svetlobo tiste valovne dolžine, ki ustreza prehodu iz 

osnovnega v vzbujeno stanje, zato mora vir svetlobe sevati svetlobo take valovne dolžine. 

Iz deleža absorbirane svetlobe določimo koncentracijo elementa v raztopini (kvantitativna 

analiza), valovna dolžina absorbirane svetlobe pa določa element(kvalitativna analiza)..  

Atomi v plinastem stanju so ločeni drug od drugega, zato absorbirajo svetlobo 

karakterističnih valovnih dolžin, pri čemer dobimo črtast spekter 8. 

Kot vir svetlobe običajno uporabljamo žarnico z votlo katodo. Napolnjena z neonom ali 

argonom, anoda je iz volframa, na katodo pa je naparjen tisti element, ki ga določamo z 

AAS. Za vsak element, ki ga želimo meriti, torej potrebujemo svojo votlo katodo. 

Pri plamenski AAS raztopino vzorca s pomočjo razpršilnika uvedemo v plamen, kjer 

elementi preidejo v plinasto in atomarno stanje. Svetloba iz žarnice prehaja skozi plamen 

in atomi elementa, ki ga določujemo, absorbirajo svetlobo karakteristične valovne dolžine. 

Za plamenom je postavljen monokromator, s katerim odstranimo svetlobo, ki jo seva 

plamen, tako da z detektorjem zaznamo le svetlobo tiste valovne dolžine, pri kateri 

merimo absorbanco 8. 

Absorbanca je podobno kot pri molekulah linerano sorazmerna s koncentracijo elementa v 

plamenu in s tem koncentraciji le tega v raztopini:  

A= k * c 

Kjer je k konstanta in c koncentracija elementa v vzorcu. 

Koncentracijo elementa dobimo pri AAS na osnovi gornje enačbe primerjalno z metodo 

umeritvene krivulje 8. 
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POSTOPEK DELA 8: 

V 50 ml bučko odpipetiramo 5 mL raztopine mangana z masno koncentracijo 1mg/mL in 

z deionizirano vodo razredčimo do oznake. Z razredčevanjem te raztopine pripravimo v 

100 mL bučkah standardne raztopine z naslednjimi masnimi koncentracijami mangana: 1, 

2, 3, 4 ug/mL. nato pripravim še svoj vzorec soli. Ker je atomska absorpcijska 

spektrometrija ena izmed analiznih metod, ki je namenjena za raztopine z nizkimi 

koncentracijami, moram vzorec soli dovolj razredčit, da lahko uporabim AAS kot analizno 

metodo. Vzorec sem razredčila 1000 krat in 500 krat. S tem, ko sem raztopino tolikokrat 

razredčila, sem naredila analizno metodo in rezultat manj natančen, saj zaradi večkratnega 

redčenja lahko pride do večje napake pri določitvi. 

 

Za tako pripravljene standardne raztopine sem izmerila absorbance za mangan. Iz 

dobljenih rezultatov sem  narisala umeritveno premico, ki podaja odvisnost absorbanc od 

koncentracije standardnih raztopin. S pomočjo umeritvene premice pa sem določila 

vsebnost mangana v vzorcu. 

 

 

3.4.3 Gravimetrija  

 

Gravimetrija je ena izmed najbolj natančnih metod makro kvantitativne analize. Osnova 

metode je, da določevano snov ločimo od ostalega vzorca in tehtamo bodisi ločeno snov 

ali ostanek vzorca. Postopek ločevanja je lahko uparevanje, elektroliza ali obarjanje. 

Obarjalna metoda je v analizni kemiji med najpomembnejšimi 6.  

Postopek, s katerim prevedemo oborino v tehtano snov, mora biti enostaven - sušenje ali 

žarenje.  Snov nato stehtamo diferenčno, kar pomeni, da najprej stehtamo prazen lonček in 

nato lonček skupaj z določevano snovjo. Pri tem predpostavljamo, da smemo težo 

praznega lončka odšteti. Ta predpostavka pa drži samo takrat, kadar prazen lonček pred 

tehtanjem obdelamo na enak način kot med analizo, torej sušimo ali žarimo6.  

Obarjalno metodo sem uporabila tudi v mojem primeru. Moj vzorec mangana v soli, 

MnCl2 x 4H2O, sem gravimetrično določila z obarjanjem s fosfatom, pri ustreznem pH, ki 

je okoli 5,5. 
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Pri obarjanju mangana s fosfatom poteče naslednja reakcija: 

Mn
2+   

+  NH4
+ 

  +  PO4
3-   

+ 6H2O        MnNH4PO4  x 6H2O 6. 

Po obarjanju je sledila filtracija oborine in žarjenje oborine. Med postopnim segrevanjem 

oborina odda vodo in amoniak ter se pretvori v pirofosfat.  

MnNH4PO4  x 6H2O        Mn2P2O7
   

+  2NH3  +  13H2O 6.        

Tako sem dobila čisto sestavo manganovega pirofosfata, po katerem sem lahko izračunala 

odstotek mangana v snovi. In primerjala z odstotkom mangana v soli. 

 

POSTOPEK DELA 6: 

Najprej izračunamo delež mangana v mojem vzorcu soli, MnCl2 x 4H2O, in delež 

mangana v fosfatu, Mn2P2O7. Nato izračunamo kolikšno množino vzorca potrebujemo, da 

bi dobili 100 – 200mg oborine v alikvotu. Odtehtamo primerno množino vzorca, ki 

zadostuje za pet alikvotov in si jo zapišemo. Zatehtani vzorec kvantitativno prenesemo v 

250 mL bučko in ga razredčimo z deionizirano vodo do oznake. Vzorec v bučki dobro 

pretresemo. Nato s 50 mL pipeto prenesemo vzorec v čašo. To naredimo trikrat, da imamo 

tri različne paralelke. Potem v posamezno čašo dodamo nekaj  destilirane vode, približno 

50 mL, 4 mL 35% HCl, 15g NH4Cl, 15 mL diamonijevega-hidrogen fosfata ter nekaj 

kapljic indikatorja metil oranž. Potem vse tri čaše posamezno segrevamo do vrenja. Ko 

zavre, med mešanjem dodajamo počasi razredčen raztopino amoniaka, dokler indikator ne 

spremeni barve. Ko se pojavi oborina dodamo med mešanjem še 5 mL amoniaka in 

pustimo na hladnem več ur. Oborina je sprva amorfna, med mešanjem in segrevanjem pa 

se po kratkem času spremeni v kristalinično.  

Ko se zmes čez noč ohladi, kvantitativno prenesemo oborino, jo filtriramo skozi filtrni 

lonček v čašo. Oborino izpiramo z nekaj mL vode. Tako naredimo za vse tri paralelke. 

Oborino damo skupaj s filtrnim papirjem v lončke in žarit v peč pri 1000 °C. Lončke smo 

pred tem stehtali prazne, pred tehtanjem smo jih obdelali na enak način kot med analizo, 

torej žarili. Po žarjenju pa smo stehtali posamezni lonček skupaj z določevano snovjo.  

Tako sem dobila znano maso oborine v vseh treh lončkih in sem lahko izračunala odstotek 

mangana  v vzorcu soli manganovega (II) klorida tetrahidrata, MnCl2 x 4H2O. 
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3.4.4 Določitev vsebnosti vode po Karl-Fischer postopku 

 

Pri vzorcu soli manganovega (II) klorida tetrahidrata, MnCl2 x 4H2O , sem želela preveriti 

vsebnost vode ali je higroskopen, ker je kristalohidrat – sol, lahko veže in vsebuje več 

vode, kot naj bi jo dejansko. Uporabila sem postopek za določevanje vsebnosti vode v 

snoveh, ki je biamperometrična titracija po postopku Karl-Fischer. Titracije z 

amperometrično indikacijo z dvema polariziranima elektrodama so zaradi enostavne 

instrumentacije in natančnosti pri določitvi končne točke titracije posebno zanimive. 

Aparatura je sestavljena tako, da sta v raztopino potopljeni dve enaki inertni elektrodi z 

majhno površino, največkrat iz Pt. Med njima vzpostavimo neko majhno napetost (od 10 

do največ 100 mV), tako da sistem elektrod ne prevaja toka 5, 8.  

Titrni reagent vsebuje tako oksidant (I2), kot reducent (SO2), za potek reakcije pa je 

potrebna prisotnost vode:  2H2O + SO2 +I2  H2SO4 + 2HI 5. 

Reakcija je ravnotežna in poteka tudi z desne proti levi, vendar šele ko koncentracija 

žveplove(VI) kisline preseže 0,05%. Ko je v vzorcu porabljena vsa voda, je v raztopini 

prisoten reverzibilen redoks par I2/I
-
 in tok med elektrodama steče. Titrna raztopina je 

običajno pripravljena v metanolu in piridinu, pri čemer I2 ne izgubi oksidativnih lastnosti. 

Tirtacijo izvajamo pod nadzorovanimi pogoji, tako da poskušamo karseda temeljito 

izločiti vpliv zračne vlage, v zaprti, popolnoma suhi čaši za titriranje, s pripravljenimi 

obrusi za elektrodi ter za izliva topila(metanol) in titrnega reagenta. Titracijska celica in 

reagenčne steklenice morajo biti hermetično zaprte, da ne pridejo v stik z zračno vlago. 

Birete morajo biti povezane s pastmi s sušilnim sredstvom (silikagel). Obe elektrodi 

morata biti potopljeni v tekočino tudi med mešanjem. Kadar ne titriramo ali raztapljamo, 

je mešalo izključeno 5,8. 

Končno točko titracije lahko določimo na več načinov, pri vseh se zanesemo na detekcijo 

presežka joda oz. njegovega piridinskega adukta, ko se porabi vsa voda. Ta je temno rjave 

barve, tako da lahko že s prostim očesom prehod zaznamo relativno natančno, a v 

najboljšem primeru na +-0,2 mL. Kaže se tok pri titraciji po Karl-Fischerju pred dosego 

končne točke, po njej pa je nič, kar je obratno od dejanskega dogajanja, vendar se s tem 

olajša odločitev ob zaključku titracije 5,8.  
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POSTOPEK DELA 5: 

 

Določitev titra reagenta po Karl-Fischer postopku 

V titracijsko celico vkapljamo 3 kapljice vode iz plastičnega kapalnika. Maso kapljic 

določimo z diferenčnim tehtanjem. Titriramo, dokler kazalec titratorja ponovno ne obstane 

na ničli. Titracijo opravimo trikrat. 

Določitev vsebnosti vode v mojem vzorcu 

V pripravljeno titracijsko celico stresemo približno 100 mg trdnega vzroca soli MnCl2 x 

4H2O, ki ga zatehtamo na suhi tehtalni ladjici. Natančno zatehtano maso si zapišemo. 

Počakamo, da se raztopi (5-10 min) in titriramo. Če vzorca ne moremo kvantitativno 

pretresti, ugotovimo maso vzorca z diferenčnim tehtanjem. Postopek ponovimo trikrat.  

Najprej sem opravila titracijo z vodo, potem pa z raztopino vzorca soli manganovega (II) 

klorida tetrahidrata, MnCl2 x 4H2O.  Izračunala sem povprečno vrednost titra v 

mg(H2O)/mL reagenta, in poprečje določene vsebnosti vode v trdnem vzorcu soli v 

odstotkih.  
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3.5 Določanje vsebnosti mangana v dveh vzorcih jekla 

 

V končnem delu eksperimentalnega dela; k sem potrdila hipotezo, da je imela moja 

spektrofotometrična metoda ustrezne validacijske parametre, ki so odlikovale določeno 

analizno metodo, saj sem z analiznimi metodami preverila čistost analitskega standarda in 

z njimi potrdila ustreznost uporabljenega standarda; sem s spektrofotometrično metodo 

določila mangan v dveh vzorcih jekla.  

Mangan v vzorcih jekla določimo s pomočjo molekulske absorpcijske spektrometrije 

(spektrofotometrije), s katero merimo prepustnost svetlobe skozi snov v ultravijoličnem ali 

vidnem območju. Najprej pripravimo vzorce raztopin za spektrofotometrično določitev 

mangana iz dveh vzorcev jekla. 

Vsebnost mangana v jeklu določimo tako, da najprej Mn v kisli raztopini kvantitativno 

oksidiramo s perjodatom, KIO4, do vijolično obarvanih MnO4
-
 ionov: 

5IO4
-
  +  2Mn

2+
  3H2O   5IO3

- 
  + 2MnO4

-
  +  6H

+
. 

 

Raztopina permanganata je vijolično obarvana. Rumeno obarvan kompleks FeCl6
3- 

razbarvamo z dodatkom presežka H3PO4, ki daje brezbarven kompleks z železom 5. 

 

POSTOPEK DELA 5: 

Pripravljena dva različna vzorca jekla najprej zatehtamo. Natančni zatehtani masi jekla si 

zapišemo.  

Nato posamezni vzorec jekla prenesemo v čašo in raztopimo v 50 mL 4 M HNO3 med 

segrevanjem v digestoriju. Nato previdno dodamo 1 g amonijevega peroksodisulfata, 

(NH4)2S2O8, s katerim oksidiramo ogljik, in segrevamo 15 min. Ohladimo in 

kvantitiaitvno prenesemo v 100 mL merilno bučko in razredčimo do oznake.  Nato v dve 

150  mL čaši odpipetiramo po 25  ml raztopine in po 3 mL H3PO4. V eno čašo dodamo 

400 mg kalijevega jodata(VII), KIO4, druga čaša pa nam služi kot slepi vzorec. Obe čaši 

segrevamo do vrenja. Čaši, kateri smo dodali KIO4, se med segrevanjem obarva vijolično. 

Čaša pripravljena brez KIO4, se med segrevanjem ne obarva.  

Ko se raztopine v čašah ohladijo, jih kvantitativno prenesemo v 50 mL merilne bučke in 

razredčimo z destilirano vodo do oznake. 
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Nato pripravimo raztopine za umeritveno krivuljo iz osnovne raztopine  KMnO4. To 

raztopino najprej 10 x redčim in nato v 100 mL merilne bučke odmerimo 1, 2, 5, 8, 10 mL 

in dopolnimo z deionizirano vodo do oznake.  

 

Za določitev valovnih dolžin merjenja sem najprej posnela absorpcijski spekter 

pripravljene standardne 10 krat redčene raztopine in jih primerjala z absorpcijskimi spektri 

vzorcev, da sem se prepričala o odsotnosti interferenc. Nato sem naredila meritve 

absorbanc posameznega vzorca. 

Iz meritev absorbanc raztopin z znano koncentracijo in dveh vzorcev jekla, narišem 

umeritvene premice, ki podajajo odvisnost absorbance od koncentracije manganata in iz 

njih določim vsebnost mangana v dveh vzorcih jekla. Rezultat podam kot masni delež 

mangana v vzorcih jekla.   
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4 Rezultati in razprava 

 

4.1 Koncentracija raztopine KMnO4  

 

Tabela 1: Vrednosti koncentracij vzorcev raztopin.  

Št. erlenmajerice m(Na2C2O4) g 

V(porabljenega 

reagenta KMnO4) 

mL 

c (KMnO4) mol/L 

1. 0,2466 35,4 0,02079 

2. 0,2002 28,5 0,02097 

3. 0,2059 29,6 0,02076 

4. 0,2231 32,0 0,020811 

5. 0,2448 35,2 0,0207602 

 

Povprečna vrednost  

   

(mol/L) 

0,02082 

Standardni odmik 

s (mol/L) 
0,00008 

Relativni standardni 

odmik sre (%) 
0,38 

 

Merska napaka je podana v spodnjem rezultatu:  

 c(KMnO4) = (0,02082 0,00008) mol/L 

 c (KMnO4) = 0,02082(1  0,0038) mol/L 

 

Iz vseh petih erlenmajeric, ki sem jim določila koncentracijo sem izračunala povprečno 

vrednost koncentracije raztopine KMnO4 in na podlagi povprečne vrednosti koncentracij 

vseh raztopin, sem določila koncentracijo moje raztopine KMnO4.  

Koncentracija raztopine KMnO4, ki sem jo določila s standardizacijo je 0,02082 mol/L. 
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Izračunala sem še standardni odmik in relativni standardni odmik, ki sta merili za 

natančnost rezultata. Noben od dobljenih rezultatov ni močno izstopal, med seboj so si bili 

zelo podobni. 

Standardni odmik je 0,00008 mol/L. Relativni standardni odmik je 0,38 %. Merska napaka 

je majhna, torej je koncentracija mojega vzorca kalijevega permanganata precej natančno 

določena.  

 

4.2 Umeritvene premice za določitev mangana iz standardne raztopine 

KMnO4 

Absorpcijski spekter sem posnela s pripravljeno 2 mL 10 krat redčeno raztopino. Oblika 

absorpcijskega spektra ni bila tipična, imela je več vrhov in zavoj,  zato sem odčitala  4 

različne valovne dolžine, pri določenih koncentracijah, kjer so bili vrhovi najbolj izraziti, 

kar pomeni, da je bila tu absorpcija največja. In sicer pri 507nm, 525 nm, 546 nm in 564 

nm. Absorpcijski spekter sem zato nastavila na območje valovne dolžine, ki so zajemale te 

vrhove in so najbolj
 
 ustrezale maksimumom absorpcije za MnO4

- 
ione, to je območje od 

400 nm do 700 nm.  

 

 

Graf 1: Prikaz absorpcijskega spektra, kjer so vidni vsi maksimumi absorpcije. 
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Tabela 2: Absorbance pri različnih koncentracijah pri izbranih valovnih dolžinah. 

 
c (KMnO4) (mol/L) A ( A (2= 525) A (3= 546) A (4= 564) 

OR 0,0002082 0,369 0,4898 0,4729 0,2682 

 
0,0004164 0,7492 0,9955 0,9646 0,5434 

 
0,001041 1,8705 2,4937 2,408 1,3589 

 
0,001666 / / / / 

 
0,002082 / / / / 

10 x redčena 0,00002082 0,03937 0,0512 0,0496 0,0294 

 
0,00004164 0,075 0,0987 0,0953 0,0541 

 
0,0001041 0,1886 0,2498 0,2406 0,1359 

 
0,0001666 0,3046 0,4026 0,3883 0,2204 

 
0,0002082 0,3833 0,5076 0,4893 0,2778 

100 x redčena 0,000002082 / / / / 

 
0,00000416 0,0118 0,0136 0,013 0,009 

 
0,00001041 0,0185 0,0242 0,0235 0,0135 

 
0,00001666 0,0305 0,0398 0,0382 0,0218 

 
0,00002082 0,0375 0,0489 0,047 0,0262 

 

 

Najnižja koncentracija raztopine pri kateri še merimo absorbanco je 4,16 x 10
-6 

mol/L. 

Najvišja koncentracija raztopine pri kateri še merimo absorbanco pa je 1,041 x 10
-3 

mol/L. 

Iz razpredelnice vidimo, da zaradi redčenja raztopin, dobimo dve enaki koncentraciji 

KMnO4, pri dveh različnih raztopinah. In sicer 1 mL osnovne raztopine v 100 mL bučki in 

10 mL 10 krat redčene raztopine v 100 mL bučki. To nam je dober pokazatelj natančnosti 

in ponovljivosti rezultatov.  Rezultati se dobro ujemajo, kar vidimo tudi po narisanih 

umeritvenih premicah, ki se skoraj prekrivajo. To pomeni, da sem dosegla zanesljivost 

metode in sem bila pri delu dovolj natančna. 

Iz meritev absorbanc raztopin z znano koncentracijo, pri štirih različnih valovnih dolžinah; 

507nm, 525 nm, 546 nm in 564 nm, sem narisala umeritvene premice, ki podajajo 

odvisnost absorbance od koncentracije MnO4
-
 ioinov. 
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Graf 2: Umeritvene premice v odvisnosti absorbance od koncentracije MnO4
- ioinov. 

 

Tabela 3: Karakteristike umeritvenih premic. 

Valovna dolžina (nm) Enačba premice Korelacijski koeficient R
2
 

507 y = 1795,6x + 0,0018 1,000 

525 y = 2394,5x + 0,0005 1,000 

546 y = 2313,1x + 0,0004 1,000 

564  y = 1304,5x + 0,001 1,000 

 

Iz umeritvenih premic vidimo, da je absorbanca linearno odvisna od koncentracije MnO4
-
 

ionov. Kar pomeni, večja kot je koncentracija MnO4
-
 ionov v raztopini, večja je 

absorbanca. Metoda je še veljavna pri koncentraciji 1,041 x 10
-3 

mol/L, ki je najvišja 

koncentracija raztopine pri kateri lahko še merimo absorbanco.  Poleg koncentracije pa pri 

absorbanci  pomembno vlogo igra tudi primerna valovna dolžina. Kot razberemo iz grafa 

umeritvenih premic je pri vseh štirih različnih valovnih dolžinah maksimum absorpcije  

MnO4
-
 ionov pri 525 nm. Tu je občutljivost metode največja. 
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4.3 Umeritvene premice za določitev mangana  iz analitsko čistega 

MnCl2 × 4H2O  

 

Masa vzorca soli manganovega (II) klorida tetrahidrata MnCl2 x 4H2O, ki sem jo zatehtala 

je  102,6 mg. 

Zanesljivost rezultatov in mojega dela sem preverila tako, da sem primerjala rezultate 

izmerjenih absorbanc pri določenih valovnih dolžinah in znani koncentraciji osnovne 

standardne raztopine KMnO4, ki sem jo naredila danes, z rezultati absorbanc pri valovnih 

dolžinah in znani koncentraciji osnovne standardne raztopine KMnO4, ki sem jo naredila 

že dan pred tem.  

Izmerjene absorbance so bile tokrat malo nižje, za približno 0,01. Še vedno dovolj dobro, 

tako da lahko potrdim natančnost ter zanesljivost meritev in mojega dela. 

Nadalje sem odčitala absorbance pri 4 različnih valovnih dolžinah 507nm, 525 nm, 546 

nm in 564 nm za pripravljene raztopine v dvanajst 100 mL bučkah in šest 50 mL bučkah. 

Iz dobljenih meritev absorbanc raztopin z znano koncentracijo, pri štirih različnih 

valovnih dolžinah, sem narisala umeritvene premice, ki podajajo odvisnost absorbance od 

koncentracije MnO4
-
 ionov. 

 

Graf 3: Umeritvene premice, ki podajajo odvisnost absorbance od koncentracije MnO4
- ioinov. 
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Tabela 4: Absorbance pri različnih koncentracijah. 

V bučke 

(mL) 

VR 

(mL) 
c (mol/L) A ( A (2= 525) A (3= 546) A (4= 564) 

50 0,2 6,13636 x 10
-6 

0,0162 0,0184 0,018 0,0134 

 
0,4 1,22727 x 10

-5
 0,0192 0,0253 0,0241 0,0139 

 
1 3,06818 x 10

-5
 0,056 0,0701 0,0676 0,0428 

 
2 6,13636 x 10

-5
 0,1013 0,1317 0,1269 0,075 

 
4 0,000122727 0,1859 0,2471 0,2385 0,136 

 
10 0,000306818 0,4754 0,6314 0,6098 0,3475 

  
     

100 0,2 1,22727 x 10
-5

 0,0185 0,0254 0,025 0,0141 

 
0,4 2,45455 x 10

-5
 0,0381 0,0508 0,0493 0,0279 

 
1 6,13636 x 10

-5
 0,0955 0,1271 0,1232 0,0698 

 
2 0,000122727 0,1818 0,02424 0,2343 0,1324 

 
4 0,000245455 0,3779 0,503 0,4872 0,2759 

 
10 0,000613636 0,9432 1,255 1,2158 0,6869 

  
     

100 0,2 1,22727 x 10
-5

 0,0219 0,0286 0,0276 0,0166 

 
0,4 2,45455 x 10

-5
 0,0372 0,0491 0,0476 0,0273 

 
1 6,13636 x 10

-5
 0,0954 0,1264 0,1224 0,0698 

 
2 0,000122727 0,175 0,2326 0,2252 0,1275 

 
4 0,000245455 0,3793 0,5056 0,4893 0,2767 

 
10 0,000613636 0,9278 1,2386 1,1984 0,6771 

  
     

Stand. r.  

10 x red. 
2 0,00004164 0,066 0,0882 0,0854 0,0481 
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Za odčitane absorbance pri različnih valovnih dolžinah sem izračunala še izkoristke. Ki so 

podani v spodnji tabeli. 

 

Tabela 5: Izkoristki pri izbranih valovnih dolžinah. 

IZKORISTEK_507 IZKORISTEK_525 IZKORISTEK_546 IZKORISTEK_564 

1,211451237 1,217054839 1,259134561 1,597309079 

0,742355457 0,843099441 0,844112555 0,829851982 

0,967339258 0,946447115 0,949626624 1,053225674 

0,896291742 0,892053602 0,8919456 0,928435902 

0,833442016 0,838340009 0,838485138 0,844826755 

0,860767984 0,857921673 0,857759041 0,865791437 

0,710475161 0,846499036 0,875766776 0,842330959 

0,80156172 0,854998022 0,865215369 0,851690192 

0,843461538 0,860777333 0,865918796 0,863545221 

0,814769272 0,807063744 0,823713168 0,822364596 

0,853936492 0,854148123 0,856598386 0,858865604 

0,856486916 0,852958265 0,855156361 0,856432204 

0,865322312 0,95528606 0,967212302 0,998318174 

0,781067245 0,826101469 0,835319716 0,832971727 

0,842550672 0,8560179 0,860291379 0,863545221 

0,783799841 0,789045888 0,791707234 0,791791102 

0,857124522 0,858567596 0,860291379 0,8613614 

0,842459586 0,841807595 0,842916729 0,844202806 

0,847001194 0,878733284 0,88423665 0,873520229 
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Kot lahko razberemo iz grafa umeritvenih premic, je absorbanca za MnO4
-
 ione največja 

pri valovni dolžini 525 nm. Za vse odčitane absorbance pri različnih valovnih dolžinah 

sem izračunala še izkoristke, ki so podani v zgornji tabeli. Tam kjer je absorbanca večja, 

so tudi izkoristki večji. Največji izkoristki so pri valovni dolžini 525 nm.  

Vendar vrednosti izkoristkov so ne glede na vse, precej nizke. Vzrok temu lahko pripišem 

mojemu vzorcu soli manganovemu (II) kloridu tetrahidratu, MnCl2 x 4H2O.  Ker je vzorec 

kristalohidrat – sol je lahko higroskopen in nase veže vodo in jo potemtakem vsebuje več, 

kot naj bi jo dejansko. Lahko vsebuje nečistoče in druge snovi, kar kazi uspešnost mojega 

dela in s tem posledično dobimo slabe izkoristke. Vzrok pa je lahko tudi nenatančnost 

priprave mojih postopkov dela ali nenatančnost mojih meritev. Ker se mi je zdel prvi 

vzrok zelo verjeten, sem se v svojem raziskovanju odločila, da sem preverila čistost 

standarda soli in se tako srečala še z mnogimi metodami, ki mi bodo pri mojem delu in 

uspešnem poučevanju v prihodnosti zagotovo prišle prav.  

 

4.4 Analiza čiste soli  

 

Volumetrična določitev vsebnosti mangana 

 

Masa natehtane EDTA je znašala 37,2223 gramov. 

 

Tabela 6: Dobljeni rezultati kompleksometrične titracije z EDTA. 

ŠT. 

ERLENMAJERICE 

m(MnCl2 x 4H2O) 

g 

V(porabljene 

raztopine EDTA) 

mL 

Delež Mn v vzorcu 

soli % 

1. 0,5033 25,85 28,2 

2. 0,5100 26,2 28,3 
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Iz dobljenih meritev, mase soli in volumna porabljenega reagenta sem izračunala kolikšna 

je vsebnost mangana v soli. V prvi erlenmajerici je delež Mn 28,2% v drugi erlenmajerici 

je delež mangana 28,3%. Rezultata sta si zelo enaka in primerljiva, kar pomeni, da je bilo 

moje delo dovolj natančno izvedeno in je rezultat zanesljiv. Rezultata o deležu mangana v 

vzorcu soli se tudi dobro ujemata s teoretičnim rezultatom. Teoretično naj bi bilo mangana 

v vzorcu soli MnCl2 x 4H2O 27,7%. Torej ta analizna metoda, kompleksometrična 

titracija, ki sem jo izvedla, da sem določila vsebnost mangana v soli, potrdi, da je vzorec 

soli čist in ne vsebuje drugih nečistoč, ki bi vplivali na nizke izkoristke pri 

spektrofotometriji. 

 

Atomska absorpcijska spektrometrija  

 

Za raztopine z znanimi koncentracijami sem izmerila absorbance. Nato pa sem izračunala 

še delež mangana v vzorcu soli. Rezultati so zapisane v spodnji tabeli.  

m (MnCl2 x 4H2O) = 1,1361 g 

 

Tabela 7: Izmerjene absorbance in izračunan delež mangana. 

 

 

AAS Konc(mg/mL) Absorbance 
 

 

 

 

 
1000  0,1468 

 
2000  0,2834 

 
3000  0,409 

 
4000  0,5303 

 
Delež Mn v vzorcu soli % 

1000 x redčena 
rač. iz UK 

0,1762 27,8 
1,263 1,197 

500 x redčena 

rač. iz UK: 

0,3354 27,1 
2,466 

2,445 
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Iz dobljenih rezultatov sem  narisala umeritveno premico, s katero sem določila vsebnost 

mangana v vzorcu. 

 

 

Graf 4: Odvisnost absorbance od koncentracije mangana 

 

Kljub velikem redčenju, je dobljeni rezultat zelo dober in primerljiv teoretičnemu 

rezultatu vsebnosti mangana v soli. Teoretično izračunana vsebnost mangana v soli je 

27,7%. Pri 1000 krat redčeni raztopini vzorca soli je delež mangana 27,8%, pri 500 krat 

redčeni raztopini vzorca soli pa  je delež mangana 27,1 %. Rezultata sta si zelo 

primerljiva, tako pri 500 krat redčeni kot pri 1000 krat redčeni raztopini. Tudi ta analizna 

tehnika je potrdila čistost vzorca soli manganovega (II) klorida tetrahidrata, MnCl2 x 

4H2O. 
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Gravimetrija  

 

Najprej sem izračunala kolikšna je teoretična vsebnost mangana v soli in delež mangana v 

fosfatu. Podatki so v spodnji tabeli. 

 

Tabela 8: Delež mangana v soli in v fosfatu in masa vzorca. 

WMnCl2x4H2O(delež Mn v vzorcu v soli, MnCl2 x 4H2O) % 27,7 

WMn2P2O7(delež Mn v fosfatu, Mn2P2O7) % 38,7 

mob.t(teoretična masa vzorca za pripravo oborine) g 1,0357 

mob.z(zatehtana masa vzorca za pripravo oborine) g 1,1361 

 

 

V spodnji tabeli so dobljeni rezultati mase oborine in iz tega izračunani deleži mangana v 

njih. Izračunala sem še izkoristek posameznega lončka in oborine. 

 

Tabela 9: Dobljeni rezultati mase oborine in  izračunani deleži mangana . 

m1(masa 

lončka brez 

oborine) g 

m2(masa lončka po 

žarjenju z oborino) 

g 

mob (masa 

oborine) g 

W(Delež Mn v 

oborini- čistem 

Mn2P2O7) % 

izkoristek 

13, 6813 13,8092 0,1279 21,8 0,79 

16, 0731 16,2137 0,1406 24,0 0,87 

16,2407 16,3953 0,1546 26,4 0,95 

 

Ker je gravimetrija ena izmed analiznih metod v kemiji, ki najbolj natančno podaja 

rezultate, so dobljeni izkoristki nekoliko nizki. Če zanemarimo prva dva lončka in prva 

dva rezultata in primerjamo samo zadnjega, kjer je izkoristek 95 % in je delež mangana v 

čistem fosfatu 26,4 %, je dobro primerljiv teoretičnemu rezultatu vsebnosti mangana v 

vzorcu soli, ki 27,7%. Za ostala dva rezultata, kjer je izkoristek veliko nižji, pa je verjetno 

posledica nenatančnosti mojega dela.   
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Določitev vsebnosti vode po Karl-Fischer postopku 

 

Tabela 10: Volumen porabljenega reagenta in titra. 

m3kapljic vode (g) Vr (mL) titer v mg(H2O )/mL 

0,0399 8,8 4,53 

0,0395 8,7 4,54 

0,0422 9,2 4,59 

     = 4,55 

 

Tabela 11: Delež vode v vzorcu soli. 

mvzorca soli (g) Vr (mL) Delež vode v soli v % 

0,1028 8,0 35,4 

0,1007 7,9 35,7 

0,1087 8,7 36,4 

     = 35,8 

 

Iz volumna porabljenega reagenta pri vzorcu soli in povprečne vrednosti titra v 

mg(H2O)/mL  sem izračunala delež vode v vzorcu soli. Vsi dobljeni rezultati se približno 

ujemajo, kar pomeni, da je metoda zanesljiva in je bilo moje delo dovolj natančno. 

Dobljeni delež vode v soli se ujema s teoretično izračunanim deležem vode v vzorcu soli, 

ki je 36,4%. Povprečni dobljeni delež vode v soli pa je 35,8%. S tem ovržem mojo 

predvideno hipotezo, da je v kristalohidratu več vode kot naj bi jo dejansko vseboval. Saj, 

kot kažejo rezultati, se teoretično izračunan delež vode in eksperimentalno dobljeni delež 

vode v soli zelo ujemata. Torej moj vzorec soli MnCl2 x 4H2O vsebuje 4 enote vode. 
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4.5  Delež mangana v jeklu 

 

Imela sem pripravljena dva vzorca jekla, v katerih sem določevala vsebnost mangana s 

spektrofotometrično analizno metodo.  Masa prvega vzorca jekla je 0,4021 gramov. Masa 

drugega vzorca jekla je 0,2021 gramov. 

 

Tabela 12: Mase posameznega vzorca jekla. 

 m(g) 

m1(vzorec 1) 0,4021 

m2(vzorec 2) 0,2021 

 

Nato sem izmerila absorbance pripravljenih raztopin z znano koncentracijo in 

pripravljenih vzorcev jekla. Izmerjene absorbance sem odčitala pri 4 različnih valovnih 

dolžinah 507nm, 525 nm, 546 nm in 564 nm.  

 

Tabela 13: Izmerjene absorbance raztopin pri različnih koncentracijah in dveh vzorcih jekla. 

c(mol/L) A ( A (2= 525) A (3= 546) A (4= 564) 

0,0000208 0,0408 0,0495 0,0467 0,0273 

0,0000416 0,0759 0,1004 0,0967 0,0549 

0,000104 0,1909 0,2519 0,2434 0,1382 

0,000166 0,2976 0,396 0,3823 0,2156 

0,000208 0,3761 0,4997 0,4822 0,2729 

vzorec 1 0,1771 0,2284 0,2195 0,1314 

vzorec 2 0,2769 0,3643 0,3507 0,2028 
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Iz dobljenih meritev absorbanc raztopin z znano koncentracijo in dveh vzorcev jekla, sem 

narisala umeritvene premice, ki podajajo odvisnost absorbance od koncentracije MnO4
-
 

ionov. 

 

Graf 5: Umeritvene premice pri različnih absorbcijskih maksimumih. 

 

Tabela 14: Karakteristike umeritvenih premic. 

Valovna dolžina (nm) Enačba premice Korelacijski koeficient R
2
 

507 y = 1789,1x + 0,0029 0,999 

525 y =  2396,1x + 0,0005 0,999 

546 y = = 2316,7x - 0,0001 0,999 

564 y = 1305,9x + 0,0006 0,999 

 

Iz grafa umeritvenih premic vidimo, da je največji izkoristek absorpcije manganatnih 

ionov pri valovni dolžini 525 nm. Kot sem že dokazala s predhodnimi analiznimi 

metodami, se je tudi v tem primeru izkazala ta valovna dolžina za najboljšo, saj je tu 

absorpcija za manganatne ione največja. 
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Iz umeritvenih premic, ki sem jih narisala, sem si pomagala pri nadaljnjih izračunih za 

določitev vsebnosti mangana v mojih vzorcih jekla. Najprej sem iz umeritvenih krivulj pri 

posameznih valovnih dolžinah  izračunala koncentracijo posameznega vzorca jekla. 

Nadalje sem s pomočjo dobljenih koncentracij izračunala teoretično maso mangana v 

vzorcu in jo delila z dejansko natehtano maso vzorca. Delež mangana v prvem vzorcu 

jekla pri maksimumu absorpcije je znašal 0,26 %, delež mangana v drugem vzorcu jekla 

pri maksimumu absorpcije je znašal 0,83%. Rezultat je zelo primerljiv teoretičnemu 

izračunu vsebnosti mangana v mojih vzorcih jekla. Torej je bilo moje delo natančno in 

sama metoda, spektrofotometrija je zanesljiva. 

 

 

Tabela 15: Delež mangana v dveh vzorcih jekla 

 

konc iz 

UK_Abs 507 

mol/L 

konc iz 

UK_Abs 525 

mol/L 

konc iz 

UK_Abs 546 

mol/L 

konc iz 

UK_Abs 564 

mol/L 

n(Mn)= 50 mL x c 
    

vzorec 1 4,86837 x 10
-6

 4,75564 x 10
-6

 4,73518 x 10
-6

 5,00804 x 10
-6

 

vzorec 2 7,65748 x 10
-6

 7,5915 x 10
-6

 7,5668 x 10
-6

 7,74179 x 10
-6

 

     
m(Mn)= 4x n(Mn) masa g masa g masa g masa g 

vzorec 1 0,001071041 0,001046242 0,00104174 0,001101769 

vzorec 2 0,001684646 0,001670131 0,001664695 0,001703193 

     
masni delež Mn % % % % 

vzorec 1 0,266361926 0,260194432 0,259074958 0,274003704 

vzorec 2 0,833570466 0,826388238 0,823698898 0,842747749 
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5 Metodološki del 

 

 

5.1 Umestitev vsebine diplomskega dela v učni načrt za devetletno 

osnovno šolo 

 

Da bi ugotovila v kateri vsebinski sklop v učnem načrtu za devetletno osnovno šolo lahko 

umestim vsebino mojega diplomskega dela, sem pregledala in analizirala učne načrte 

obveznih predmetov v devetletni osnovni šoli in sicer  za Naravoslovje v 6. in 7. razredu 

in Kemijo v 8. in 9. razredu. Učni načrti so dosegljivi na Ministrstvu za izobraževanje, 

znanost, kulturo in šport. 

 

 

Naravoslovje 

 

6.razred: 

V učnem načrtu za Naravoslovje 6 nisem našla vsebinskega sklopa kamor bi lahko 

neposredno umestila mojo temo diplomske naloge 11.  

 

7. razred: 

Pri analizi učnega načrta za Naravoslovje 7 sem ugotovila, da se tema mojega 

diplomskega dela povezuje z vsebinskim sklopom Energija. V učni temi Svetloba in 

barve, se tema diplomskega dela lahko naveže na operativne cilje, kjer učenci: 

 spoznajo, da svetloba posreduje sliko okolice in da so telesa vidna, ker oddajajo 

ali odbijajo svetlobo, 

 spoznajo, da svetilo lahko oddaja svetlobo na vse strani in opredelijo pojme 

svetilo, osvetljeno telo, svetlobni curek, senca, 

 spoznajo, da je svetloba valovanje,  

 spoznajo, da je bela svetloba sestavljena iz svetlob mavričnih barv, 

 spoznajo, da se svetloba na meji dveh snovi deloma lomi, deloma odbije  11. 
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Kemija 

 

8. in 9. razred:  

Pri pouku kemije v devetletni osnovni šoli, bi lahko temo mojega diplomskega dela 

umestila  v vsebinski sklop Elementi v periodnem sistemu. Navezala bi se na element 

mangan in spoznavanje njegovih lastnosti kot prehodni element v periodnem sistemu. 

Operativni cilji in dejavnosti učencev, ki so skladni z vsebino diplomskega dela, so 

naslednji:   

 znajo izračunati masni delež elementov v spojinah, 

 razumejo vlogo izbranega elementa v sodobnih tehnologijah, 

 uporabljajo eksperimentalnoraziskovalni pristop oziroma laboratorijske spretnosti, 

 uporabljajo in predstavljajo podatke iz raznih virov oziroma zbirk podatkov in s 

tem razvijajo spretnosti predstavitev lastnih izdelkov (seminarskih nalog, 

projektnega dela itd.), 

 spoznajo pomen kemijske industrije pri pridobivanju oziroma predelavi 

najrazličnejših snovi (spojin) in vloge kemije v sodobnih tehnologijah 12. 
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5.2 Učna metoda 

 

Na podlagi analize učnih načrtov za devetletno osnovno šolo in obravnavane tematike 

mojega diplomskega dela sem pripravila dvodnevno delavnico, ki naj bi jo učitelj izvedel 

v okviru projektnega tedna. Delavnica je namenjena za učence 7. razreda. Pri predmetu 

naravoslovje se v okviru vsebinskega sklopa Energija obravnava učna tema Svetloba in 

barve. Učenci  se bodo seznanili z osnovami spektrofotometrije in razvijali spretnosti pri 

eksperimentalnem delu.  

Učiteljeva naloga je, da učencem predstavi svoj predmet na čim bolj zanimiv način in s 

tem pridobi njihovo pozornost. Razvoj naravoslovnih kompetenc zahteva uveljavitev 

novih izobraževalnih pristopov in oblik poučevanja, ki temeljijo na aktivnih oblikah 

usvajanja znanja. To pa mu omogoča ravno učna metoda projektno delo. Osem ključnih 

meril za projektno učno delo: 

 povezanost obravnavane tematike z izkušnjami učencev iz življenja,  

 interdisciplinarni pristop, 

 načrtovane in ciljno usmerjene aktivnosti, njihovi nosilci so učenci,  

 upoštevanje interesov, učnih stilov in sposobnosti učencev, 

 razvijanje medosebnih odnosov ter sposobnosti komuniciranja in sodelovanja,  

 težišče na učnem procesu,  

 odprtost učnega procesa,  

 pri ocenjevanju je vrednotena izpeljava projektnega učnega dela in projektni 

izdelek 13. 

 

Za projektno učno delo je značilno, da presega okvire pouka, saj se niti vsebinsko niti 

organizacijsko pa tudi časovno in prostorsko ne omejuje na pogoje, v katerih je 

organiziran šolski pouk. Projektno učno delo združuje elemente direktnega učiteljevega 

vodenja učnega procesa in elemente samostojnega dela učencev. 

Pri projektnem delu vodi učitelj učence postopno skozi učni proces v smeri uresničevanja   

vzgojno-izobraževalnih ciljev in razvijanja naravoslovnih kompetenc, ki jih je postavil v 

sodelovanju z učenci na začetku  izvajanja projekta 14. 
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V okviru celotnega projektnega tedna učitelji - mentorji pripravijo za učence različne 

delavnice iz področja jezika, naravoslovja, umetnosti in športa, na izbrano temo, na katero 

se navezuje projektni teden. Tema projektnega tedna je Barvito valovanje. 

Delavnice bodo potekale v okviru celotnega tedna, od ponedeljka do četrtka, v petek pa 

sledijo  predstavitve vseh posameznih delavnic vsem učencem in mentorjem. Delavnica 

poteka dva dni in traja po 6 ur na dan, od 8.00 do 14.00. Vsak učenec se prijavi na dve 

dvodnevni delavnici, ki jo  prostovoljno  izbere, glede na njegove interese. Prvo delavnico 

obišče v ponedeljek in torek, drugo izbrano pa v sredo in četrtek.  

Kot učiteljica kemije na šoli bi pripravila dvodnevno delavnico iz področja naravoslovja, 

za učence sedmega razreda, na predpisano temo projektnega tedna Barvito valovanje. 

Umestila bi ga v vsebinski sklop Energija, ki je obravnavan pri predmetu naravoslovje v 

sedmem razredu devetletne osnovne šole. Prvi dan delavnice bi obiskali Hišo 

eksperimentov, kjer se učenci na zabaven način, z delanjem eksperimentov in poslušanjem 

znanstvene dogodivščine seznanijo z osnovami svetlobe in barvami. Drugi dan delavnice 

učenci skozi eksperimentalno delo spoznajo osnove in uporabnost spektrofotometrije. Ob 

koncu obeh dni, učenci predstavijo njihovo delo in rezultate. Učitelj učencem pred 

začetkom vsakega dneva naredi uvod, predstavi potek dneva, poda jasna navodila za delo 

in razloži cilje. Med eksperimentalnim delom jih opozori na primerno zaščito in usmerja k 

zastavljenim ciljem. Po končanem dnevu skupaj pregledajo rezultate in izpolnjene delovne 

liste in jih analizirajo. Namen dvodnevne delavnice v okviru projektnega tedna, je da 

učenci čim bolj samostojno izvajajo eksperimente in jih znajo razložiti. 
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5.3 Učiteljeva priprava na dvodnevno delavnico v okviru projektnega 

tedna in opis dela po dnevih 

 

5.3.1 Prvi dan: Obisk Hiše eksperimentov 

 

Tema projektnega tedna: Barvito valovanje 

Naslov delavnice: Barvitost v spektrofotometriji 

Število učencev: 9 

 

 

1. Naslov ure:  Obisk Hiše eksperimentov 

Obiskali bi Hišo eksperimentov. 

 

2. Operativni učni cilji:  

 znajo razložiti pojme bela in vidna svetloba, 

 poznajo razliko med snovmi, ki so obarvane in neobarvane, 

 znajo razložiti zakaj neko snov vidimo rumeno/rdeče obarvano, 

 poznajo pojem prizma. 

 

3. Oblike in metode dela:  

 frontalni nastop, individualno delo, skupinsko delo; 

 pogovor, razlaga, pojasnjevanje, opazovanje, primerjanje. 

 

4. Izbor pojmov: 

 svetloba,  

 barve, 

 bela svetloba, 

 vidna svetloba, 

 prizma, 

 barvni krog. 
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5. Material:  

 eksperimenti v Hiši eksperimentov, 

 pripomočki za eksperimente, 

 slikovno gradivo, 

 učni list. 

 

6. Potek dneva: 

Eno šolsko uro bi imeli prost ogled v Hiši eksperimentov in spoznavanje z eksperimenti. 

Nato pa bi si ogledali znanstveno dogodivščino, barvologijo, ki vpelje učence v osnove 

barv, potovanja svetlobe in spektrofotometrije. Ker je vsebina znanstvene dogodivščine 

avtorsko zaščitena iz strani Hiše eksperimentov, sem na podlagi le te pripravila delovni 

list za učence, ki ga po ogledu dogodivščine  izpolnijo in s tem ponovijo kar so izvedeli in 

se novega naučili. Ko ga izpolnijo ga skupaj pregledamo in pokomentiramo.  

 

7. Motivacija:  

Posebna motivacija ni potrebna, saj je sam potek dneva tako zastavljen, da jim predstavlja 

veliko zanimanje. 

 

8. Pristop:  

Obisk Hiše eksperimentov in reševanje delovnega lista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alenka Kocjan Diplomsko delo 

 

45 

 

 

9. Delovni list za učence: 

 

 

Delovni list za učence 

 

Ime in priimek: 

Razred: 

 

Znanstvena dogodivščina BARVOLOGIJA v Hiši eksperimentov 

 

 

1. Katere barve je v naravi največ? 

Zelene, modre.. 

 

2. Zakaj vidimo, da je majica rumene barve? 

Pri odgovoru si pomagaj s sliko barvnega kroga. 

 

 



Alenka Kocjan Diplomsko delo 

 

46 

 

 

 

Oči ločijo samo tri osnovne barve: rdečo, zeleno in modro, vse ostale barve 

vidimo kot kombinacijo teh treh osnovnih barv. Snovi okoli nas so barvne, 

njihovo barvo pa določa svetloba, ki pada na to snov. Torej, če nekaj 

rumenega presvetlimo z belo svetlobo, skozi snov prehajata rdeča in zelena, 

modro barvo snov zadrži oz. prehaja v zelo majhni količini. Vzdražijo se 

čepnice in rdeča ter zelena svetloba skupaj dasta enak občutek kot rumena. 

 

 

3. Obkroži pravilno trditev! 

Katere so tri osnovne barve, ki jih naše oči ločijo? 

 

a) Rdeča, zelena in črna. 

b) Magenta, rumena in cian. 

c) Modra, rumena in zelena. 

č)  Rdeča, modra in zelena. 

 

 

4. Podčrtaj pravilne odgovore! 

 Iz katerih dveh barv, ki so napisane spodaj dobimo svetlobo magenta barve? 

 

Rdeča, oranžna, rumena, zelena, modra, indigo, vijolična. 

 

 

Svetloba magenta barve je mešanica modre in rdeče barvne svetlobe. To lepo 

vidimo na barvnem krogu. 
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5. Opiši kako v naravi nastane mavrica? Kako jo naredimo sami? 

 

Mavrica v naravi nastane zaradi sonca, ki sveti na dežne kaplje.  

Da jo naredimo sami doma, lahko namesto sonca uporabimo belo svetlobo 

(grafoskop, svetilko) in prozorno snov, to je lahko kos stekla ali kapljica vode. 

S svetlobo posvetimo v kos stekla ali kapljico in ko jo svetloba zapusti, se 

razčleni v vse mavrične barve. 

 

 

6. Nariši, kako potuje svetloba, zaradi katere vidiš predmete na svoji 

mizi. 

 

Svetlobo ponazorimo z ravnimi črtami, ker se širi premočrtno in s puščicami, 

ker ima smer. 

 

 

7. Dopolni manjkajoče besedilo. 

Vstavi naslednje besede: hitreje, lomi, počasneje, odbije, vpije, valovne dolžine 

  

Telo, ki večino svetlobe__VPIJE__, je videti temne, črne barve. Tisto, ki 

večino vpadne svetlobe __ODBIJE__, pa je videti svetle, bele barve.  

Po zraku potujejo vse__VALOVNE DOLŽINE__ svetlobe enako hitro, ko pa 

pridejo v steklo ali kapljico, pa se upočasnijo, toda ne vse enako. Rdeča 

svetloba potuje __HITREJE__ kot modra svetloba. Je kot hitri voznik 

avtomobila, zato ne more močno zaviti in se manj odkloni in je zaradi tega  

vedno na vrhu mavrice in jo najbolj vidimo. Modra svetloba pa potuje 

___POČASNEJE___ kot rdeča svetloba. Je kot previden voznik, ker potuje 

počasneje, lahko bolj zavije iz začetne smeri. Torej modra barva svetlobe se 

bolj __LOMI__ kot rdeča barva svetlobe in je zato modra barva vedno na dnu 

mavrice. Ostale barve so nekje vmes.  
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5.3.2 Drugi dan: Določanje mangana v jeklu s  spektrofotometrijo 

 

Tema projektnega tedna: Barvito valovanje 

Naslov delavnice: Barvitost v spektrofotometriji 

Število učencev: 9 

 

 

1. Naslov ure: Določanje mangana v jeklu s  spektrofotometrijo 

Izvedla bi učno uro o spektrofotometriji.  

Učence bi na kratko seznanila z osnovami spektrofotometrije. Najprej bi jih seznanila s 

teorijo, potem pa bi izvedli eksperiment.  

 

2. Predznanje:  

Ponovimo znanje o svetlobi, njeno delovanje opišemo kot valovanje.  

 

3. Operativni učni cilji:  

 spoznajo pojem spektrofotometrija in spektrofotometer, 

 naučijo se zakaj uporabljamo spektrofotometrijo, 

 razumejo na katerem osnovnem pojavu temelji spektrofotometrija, 

 poznajo kako je grajen spektrometer, 

 poznajo pojme prizma in uklonska mrežica, 

 znajo razložiti pojme absorpcija, absorbanca in delež absorbirane svetlobe, 

 poznajo pojem spekter, 

 spoznajo kemijski element mangan in barvo raztopine s kalijevim permanganatom 

(VII), 

 spoznajo jeklo in se naučijo da vsebuje mangan, 

 spoznajo postopek določanja mangana v jeklu. 

 

4. Oblike in metode dela:  

 frontalni nastop, individualno delo, delo v skupinah; 

 pogovor, razlaga, pojasnjevanje, opazovanje, primerjanje. 
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5. Izbor pojmov: 

 svetloba,  

 barve, 

 spektrofotometrija, 

 spektrofotometer, 

 absorbanca, 

 valovanje, 

 jeklo, 

 mangan. 

 

 

6. Material:  

 didaktične prosojnice – power point predstavitev, 

 knjižna literatura in internet, 

 slikovno gradivo, 

 kemikalije in pripomočki za izvedbo eksperimenta. 

 

 

7. Potek učne ure in navodila eksperimenta: 

Pred začetkom razlage o spektrofotometriji smo z učenci ponovili že osvojeno znanje o 

svetlobi. Postavila sem jim nekaj vprašanj: 

 

1. Kaj je svetloba? 

Svetloba je elektromagnetno valovanje, ki ga zazna človeško oko. Tako valovanje ima 

valovno dolžino med 380 nm in 760 nm in ga oddajajo nekatera telesa. 

 

2. V popolni temi ne vidimo. V katerih okoliščine vidimo neki predmet? 

Predmet vidimo le, če se od njega odbija svetloba ali pa jo oddaja sam in če ta svetloba 

pride v naše oči.  
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3.  V razredu poišči pet prozornih in pet neprozornih snovi ali predmetov. 

Steklo, zrak, celofan papir, prozoren polivinil, voda, olje.. To so prozorne snovi. Iz njih 

delamo take predmete, ki prepuščajo svetlobo.  

Les, kovina, karton, gosto tkano blago.. To so neprozorne snovi. Iz njih delamo predmete, 

ki ne prepuščajo svetlobe. 

 

4.  Zakaj svetlobo ponazorimo z ravnimi črtami s puščicami? 

Z ravnimi črtami zato, ker se širi premočrtno, s puščicami pa zato, ker ima smer. 

 

5. Kaj se zgodi s svetlobo, ko pride do ovire? 

Na oviri se velik del svetlobe odbije, če je ovira iz neprozorne snovi. Na ovirah iz 

prozorne snovi večji del svetlobe nadaljuje pot, manjši pa se odbije.  

 

 

Ne pričakujemo, da bo odgovor učencev tako podroben in natančen. Skupaj pa s 

pojasnjevanjem in razlago pridemo do takih zaključkov.  

Nato učencem ob didaktičnih prosojnicah - s power point predstavitvijo predstavim 

osnovne pojme spektrofotometrije in kako je uporabna spektrofotometrija, kako jo 

izvedemo praktično. Razložim in pojasnim vsa dejstva, ki sem jih navedla v operativnih 

učnih ciljih.  

Po predstavitvi pa se odpravimo na bližnjo srednjo šolo oz. fakulteto, v opremljen 

laboratorij z vsemi potrebščinami in reagenti za primerno izvedbo eksperimenta.  

Pred tem se pogovorimo še o varnosti in kako se primerno zaščitimo. Pogovorimo se tudi 

o nevarnosti kemikalij, ki jih bomo uporabili.  

 

Ko pridemo v laboratorij, se najprej primerno zaščitimo s haljami, očali in rokavicami. 

Nato jim razkažem laboratorij in laboratorijski pult, kjer bodo izvajali eksperiment. 

Pokažem jim še instrument za izvajanje spektrofotometrije, spektrofotometer. Sledi 

spoznavanje z instrumentom. Potem se vrnemo na delavni pult, kjer jim pokažem vse 

potrebščine in kemijski material s katerimi bodo delali. Seznanim jih s kemikalijami, s 

katerimi bomo izvedli poskus. Pokažem jim pripravljeno raztopino mangana, ki je 

vijolične barve. Seznanim jih z degistorijem in grelno ploščo. 

Nato sledi izvedba poskusa. 
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Laboratorijski pripomočki: 

 kos vzorca (jekla),  

 pila, 

 dve 150 mL čaši, 

 bireta 

 50 mL merilni valj, 

 100 mL bučka, 

 sedem 50 mL bučk, 

 10 mL pipeta, 

 merilne pipete,1 mL, 2 mL, 5 mL, 6 mL, 8 mL, 10 mL in 25 mL, 

 grelna plošča, 

 laboratorijska žlička, 

 tehtnica, 

 spektrofotometer, 

 kiveta.  

 

Reagenti: 

 amonijev peroksodisulfat, (NH4)2S2O8, trden, 

 fosforjeva kislina H3PO4, konc.,  

 dušikova kislina HNO3, 4 M, 

 kalijev jodat(-1) KIO4, trden, 

 pripravljena standardizirana raztopina kalijevega permanganata (VII), KMnO4, s 

koncentracijo 0,002 mol/L. 

  

Inštrument: 

 Spektrofotometer Cary 50 Probe UV-VIS spektrofotometer, proizvajalec Varian, 

ZDA. 

Varnost: 

Pri vaji moramo uporabljati zaščitna očala, laboratorijsko haljo, zaščitne rokavice. Imeti 

moramo spete lase, saj delamo z nevarnimi kemikalijami in grelno ploščo. 
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 Prvi del eksperimenta:  

Prvi del eksperimenta zaradi večje varnosti in natančnosti pri delu izvede učitelj sam. 

Učenci so zbrani okli njega in spremljajo njegovo delo, celoten postopek in razlago. 

Priprava vzorca 

Najprej v čašo natehtamo približno 400 mg jeklenih ostružkov, ki smo jih dobili s 

pomočjo pile iz kosa jekla.  Nato  v čašo dodamo v 50 mL 4 M HNO3 in segrejemo do 

vrenja v digestoriju. Nato previdno dodamo 1 g amonijevega peroksodisulfata, 

(NH4)2S2O8) in segrevamo 15 min. Ohladimo in prenesemo v 100 mL merilno bučko in 

razredčimo do oznake.  Nato v 150  mL čašo odpipetiramo po 25  ml raztopine in dodamo 

3 mL H3PO4  in 400 mg kalijevega jodata(-1), KIO4, segrevamo do vrenja. Čaša se med 

segrevanjem obarva vijolično. Nato vzorec prenesemo v 50 mL bučko, in ga razredčimo z 

destilirano vodo do oznake. 

 Drugi del eksperimenta: 

Učenci ob navodilih učitelja izvedejo sami. Učence razdelim v skupine po tri, ker jih je 

devet, dobimo tri skupine po tri učence. Vsaka skupina učencev zasede svoj prostor na 

pripravljenem laboratorijskem pultu in pripravi raztopine z različnimi koncentracijami 

mangana. Z merilnimi pipetami odmerijo 1, 2, 5, 8 in 10 mL predhodno pripravljene 

standardizirane raztopine kalijevega permanganata.  

Priprava raztopin za umeritveno premico: 

V 50 mL bučke odmerimo s pripravljenimi merilnimi pipetami 1 mL, 2 mL, 5 mL, 6 mL, 

8 mL in 10 mL predhodno pripravljene in standardizirane raztopine kalijevega manganata, 

ki je vijolično obarvana in jih dopolnimo do oznake in dobro premešamo.  

Na spektrofotometru nastavimo valovno dolžino, ki ustreza maksimumu absorpcije za  

MnO4
- 

ione in izmerimo absorbance vseh pripravljenih raztopin. Tu dela učitelj sam, 

učenci pa ga spremljajo ob delu in razlagi. Iz meritev absorbanc in koncentracije 

manganovih raztopin posamezne skupine, učitelj nariše graf na računalniku. Iz grafa 

skupaj odčitamo koncentracijo mangana v našem vzorcu jekla. Primerjamo grafe vseh treh 

različnih skupin in smo pozorni na podobnosti in razlike. 
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Učenci  dokončajo in izpolnijo opis celotnega eksperimentalnega dela na delovnem listu, 

ki sem ga pripravila. Narisane grafe natisnem iz računalnika in jih skopiram, da jih dobijo 

vsi učenci in jih tako lahko nalepijo v pripravljeni delovni list. 

 

8. Pristop: 

Izvedba eksperimenta in reševanje delovnega lista. 

 

9. Literatura: 

1. D. Gorenc, M. Čuk, L. Kosta, M. Strlič: Vaje iz analizne kemije - kvantitativni del 

(za univerzitetni študijski program kemije), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 

kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za analizno kemijo, 2000.  

2. Spektrometrija v šoli: eksperimenti z izkustvenim pristopom; 

http://www.scienceinschool.org/2010/issue14/spectrometer/slovene (10.8.2012) 

3. A. Kolman, D. M. Djuraki, D. Pintar, I. Furlan,M. Klanjšek Gunde, R. Jerman, R. 

Ocepek, D. Skribe Dimec: Priročnik za učitelje. Naravoslovje 7 za 7. razred 

devetletke. Prenovljena izdaja. Ljubljana, Rokus, 2006. 

4. A. Kolman, D. M. Djuraki, D. Pintar, I. Furlan,M. Klanjšek Gunde, R. Jerman, R. 

Ocepek, D. Skribe Dimec: Delovni zvezek. Naravoslovje 7 za 7. razred devetletke. 

Prenovljena izdaja. Ljubljana, Rokus, 2006. 
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Delovni list za učence 

 

Ime in priimek: 

Skupina: 

 

Naslov vaje: Določanje mangana v jeklu s spektrofotometrijo 

 

1. Cilji: 

Z določanjem mangana v jeklu boš spoznal/a osnove spektrofotometrije. 

 

2. Preverjanje predznanja: 

a. Kaj je svetloba? 

 

b. V popolni temi ne vidimo. V katerih okoliščine vidimo neki predmet? 

 

c. V razredu poišči pet prozornih in pet neprozornih snovi ali predmetov. 

 

d. Zakaj svetlobo ponazorimo z ravnimi črtami s puščicami? 

 

e. Kaj se zgodi s svetlobo, ko pride do ovire? 

 

 

3. Eksperiment: 

Laboratorijski pripomočki: 

 kos vzorca (jekla),  

 pila, 

 dve 150 mL čaši, 

 bireta 
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 50 mL merilni valj, 

 100 mL bučka, 

 sedem 50 mL bučk, 

 10 mL pipeta, 

 merilne pipete,1 mL, 2 mL, 5 mL, 6 mL, 8 mL, 10 mL in 25 mL, 

 grelna plošča, 

 laboratorijska žlička, 

 tehtnica, 

 spektrofotometer, 

 kiveta.  

 

Reagenti: 

 amonijev peroksodisulfat, (NH4)2S2O8, trden, 

 fosforjeva kislina H3PO4, konc.,  

 dušikova kislina HNO3, 4 M, 

 kalijev jodat(-1) KIO4, trden, 

 pripravljena standardizirana raztopina kalijevega permanganata (VII), KMnO4, s 

koncentracijo 0,002 mol/L. 

 

Varnost in zaščita: 

 zaščitna očala, 

 zaščitna halja,  

 zaščitne rokavice, 

 spete lase. 

 

Inštrument: 

 

 Spektrofotometer Cary 50 Probe UV-VIS spektrofotometer, proizvajalec Varian, 

ZDA. 
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4. Izvedba: 

 

Dopolni spodnje besedilo! 

 

 Prvi del eksperimenta izvede učitelj sam.  

Priprava vzorca 

V čašo natehtamo približno _____ mg jeklenih ostružkov, ki smo jih dobili s pomočjo pile 

iz kosa jekla.  Nato  v čašo dodamo ____ mL 4 M HNO3 in segrejemo do vrenja v 

digestoriju. Nato previdno dodamo ____ amonijevega peroksodisulfata, (NH4)2S2O8)in 

segrevamo ____min. Ohladimo in prenesemo v 100 mL merilno bučko in razredčimo do 

oznake.  Nato v 150  mL čašo odpipetiramo po____ml raztopine in dodamo ____mL 

H3PO4  in ____ mg kalijevega jodata(-1), KIO4, segrevamo do vrenja. Čaša se med 

segrevanjem obarva vijolično. Nato vzorec prenesemo v 50 mL bučko, in ga razredčimo z 

destilirano vodo do oznake. 

 Drugi del eksperimenta izvedete učenci sami ob pomoči učitelja 

Priprava raztopin za umeritveno krivuljo: 

V 50 mL bučke odmerimo s pripravljenimi merilnimi pipetami ___mL, ___mL, ___mL, 

___mL, ____mL in ___mL predhodno pripravljene in standardizirane raztopine kalijevega 

manganata, ki je vijolično obarvana in jih dopolnimo do oznake in dobro premešamo.  

 

5. Rezultat: 

Vstavi grafe, ki jih je dobila posamezna skupina iz dobljenih rezultatov na 

spektrofotometru in prikazuje odvisnosti absorbance od koncentracije pripravljenih 

raztopin vzorcev. 
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6 Sklep 

 

V diplomskem delu sem dosegla kar sem si zastavila. Delo je potekalo po pričakovanjih, 

rezultati so dobri. Spektrofotometrija se je izkazala za primerno analizno metodo pri 

določevanju mangana v jeklu, saj sem dosegla vse osnovne analizne parametre, ki  so 

pravilnost, natančnost, občutljivost in meja zaznave. Spoznala in naučila sem se obvladati 

še druge analizne postopke in metode, ko sem določevala čistost analitskega standarda. Te 

so gravimetrija, kompleksometrična titracija, atomska absorpcijska spektrometrija, in 

biamperometrična titracija.  

V metodološkem delu sem zasnovala dvodnevno delavnico iz področja naravoslovja za 

učence sedmega razreda kot del projektnega tedna Barvito valovanje. Za uspešnost pouka 

in razvijanje učenčevih naravoslovnih kompetenc so zagotovo takšni načini dela v šoli 

zelo pomembni in zaželeni. 
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