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Povzetek
Tematski sklop Kisline, baze in soli se obravnava tako v osnovnih, kot tudi v srednjih šolah in
je za učence lahko zelo zanimiv, tudi zaradi tega, ker se s temi snovmi zelo pogosto srečujejo
v vsakdanjem ţivljenju.
V svojem diplomskem delu se bom osredotočila na baze, predvsem na to, kako z učenci na
čim bolj zanimiv način ugotoviti, ali je neka raztopina kisla ali bazična ter katera raztopina
(baza) to dejansko je. Moj cilj je razviti preproste kvalitativne teste za določevanje
anorganskih baz v osnovnih šolah.
Baze so v naravi manj pogoste kot kisline, najdemo jih lahko v rastlinah, kjer nastopajo
večinoma kot strupi, v majhnih količinah pa imajo pogosto zdravilne učinke. V gospodinjstvu
jih uporabljamo v nekaterih čistilnih sredstvih, uporabljajo pa se tudi v različnih industrijskih
postopkih.
Karbonati, oksidi in hidroksidi elementov 1. in 2. skupine periodnega sistema dajejo vodnih
raztopinah bazično reakcijo. Predvsem njihovi hidroksidi so močne baze. So trdne bele
kristalinične snovi, večinoma dobro topne v vodi in zelo jedke, enako pa velja tudi za njihove
raztopine.
Ključne besede
Kvalitativni testi, anorganske baze, indikatorji, plamenske reakcije

Abstract
The unit on acids, bases and salts is dealt with in primary and secondary schools and can be
very interesting to students because they encounter these substances on an everyday basis.
In my Diploma thesis I will focus on bases, especially on how the students could determine in
the most interesting way whether a solution is acid or base and which solution (base) that
actually is. My goal is to develop simple qualitative tests to determine inorganic bases in
primary schools.
In nature, bases are less frequent than acids, they can be found in plants, where they mostly
act as poisons, but in small doses they often have healing effects. In household they are used
in some cleaning detergents and they are also used in some industrial processes.
Carbonates, oxides and hydroxides of the elements in the first and second group of the
periodic table are bases. Especially their hydroxides are strong bases. They are solid white
crystalline substances, mostly soluble in water and very corrosive, the same applies also to
their solutions.
Key words
Qualitative tests, inorganic bases, indicators, flame tests
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1. Uvod
Kisline, baze in soli so v osnovnih šolah zelo pomembna tema, ki se obravnava v 9. razredu.
Za učence je lahko ta sklop precej zahteven, zato bom v svojem diplomskem delu razmišljala,
kako bi jim to temo na čim bolj zanimiv način, pribliţala. Zaradi količinske obseţnosti sklopa,
sem se odločila, da bom na tem mestu obdelala samo baze.
Cilj moje diplomske naloge je razviti preproste kvalitativne teste za določevanje anorganskih
baz v osnovnih šolah.
Tekom dela bom tudi skušala odgovoriti na naslednja vprašanja in hipoteze:
 Ali v literaturi lahko najdemo metode za določevanje anorganskih baz
 Ali so ti eksperimenti, ki jih najdemo v literaturi primerni za delo v osnovni šoli
 Ali so eksperimenti časovno izvedljivi
 Ali so eksperimenti zasnovani tako, da učenci razumejo kaj ţelimo pokazati
Raziskovalni metodi, ki jih bom uporabila, sta:
 Pregled literature
 Eksperimentiranje na področju analizne kemije
(vzorci: raztopine natrijevega, kalijevega, kalcijevega, stroncijevega in barijevega
hidroksida
pripomočki: lakmus papir, pH indikatorski lističi, fenolftalein, metiloranţ, indikator
rdeče zelje, tehtnica, čaše, ţličke, merilne bučke, steklene palčke, lijak, ţarilni lončki,
pipete, puhalke)
V literaturi bom poiskala teoretično ozadje za baze, pH in pH lestvico, indikatorje, katione
elementov prve in druge skupine periodnega sistema ter preproste dokazne reakcije.
Pri raziskovalnem delu bom uporabila raztopine natrijevega, kalijevega, kalcijevega,
stroncijevega in barijevega hidroksida.
Za te baze bi z učenci najprej s standardnimi metodami, ki jih obravnava ţe učni načrt v
osnovni šoli, prav tako pa tudi v srednjih šolah, ugotovili/potrdili, da so to res baze. To so
lakmus papir, pH-lističi, indikatorji (fenolftalein, metiloranţ, rdeče zelje). Bazičnost (in tudi
kislost) vodnih raztopin merimo s primerjalno lestvico z vrednostmi od 0 do 14, ki jo
imenujemo pH lestvica. Bazične raztopine imajo pH večji od 7.
Ko ugotovimo, kaj so naše raztopine (baze), pa nas zanima še točno katera baza to je.
To lahko ugotavljamo s plamenskimi reakcijami, ki jih učenci spoznajo ţe pri sklopu
alkalijske in zemeljskoalkalijske kovine, tako da ţe vedo kakšne barve plamena dajejo
določeni kationi.
To so kvalitativne metode, s katerimi ugotavljamo samo katere snovi so prisotne v raztopinah,
ne pa tudi količino teh snovi. Na koncentracijo posamezne raztopine lahko sklepamo po
intenziteti barve plamena.
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2. Teoretična izhodišča
2.1. Baze
Snovi, ki nevtralizirajo kisel okus kislin in so grenkega okusa, so bazične ali alkalne.
Vse bazične raztopine prevajajo električni tok, imajo visok pH (od 7-14), indikatorji jih
obarvajo z barvo, ki je značilna za bazične raztopine, na otip pa so milnate. Nekatere baze
lahko v večjih koncentracijah povzročijo opekline. (2)
Za baze obstaja nekaj različnih definicij.
Arrheinusova definicija pravi, da so baze snovi, ki v vodnih raztopinah povečajo
koncentracijo hidroksidnih ionov (OH-) in ionov kovin. Po tej definiciji je baza na primer
natrijev hidroksid (NaOH). Po Arrheinusovi teoriji ločimo močne in šibke baze glede na
stopnjo disociacije baze oz. hidroksida.
NaOH ↔ Na+ + OHBronsted in Lowry sta kasneje ugotovila, da kislinsko-bazne reakcije vključujejo prenos
protona (H+) in baze definirala kot snovi, katerih molekule ali ioni lahko veţejo (sprejemajo)
protone. Po Bronstedu so torej baze akceptorji protonov. Po tej definiciji je baza na primer
amonijak (NH3), ker lahko z neveznim elektronskim parom na dušiku kovalentno veţe proton.

;

NH3 + H2O ↔ NH4+ + OH-

Slika 1: Nastanek amonijevega iona

Po Lewisu pa so baze snovi, ki katerih molekule ali ioni imajo samski elektronski par, s
katerim se lahko kovalentno povezujejo z akceptorji elektronskega para. Lewisove baze so po
tej definiciji torej donorji elektronskega para (nukleofili). Tako je tudi po Lewisovi definiciji
baza molekula amonijaka (NH3), saj ima samski elektronski par, ki lahko tvori kovalentno
vez. (4, 13)

Slika 2: Lewisova baza
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Vodne raztopine baz vsebujejo hidroksidne ione (OH-), saj v vodi običajno disociirajo na
hidroksidni ion in kovinski ostanek. Raztopina je tem bolj bazična, čim večja je koncentracija
hidroksidnih ionov v njej. Koncentracija OH- ionov je v bazah, ki vsebujejo OH skupino
(hidroksidi) večja. Tako je na primer raztopina natrijevega hidroksida (NaOH) bolj bazična
kot raztopina amonijaka ali metilamina, posledično pa tudi bolje prevaja električni tok.
Primeri bazičnih raztopin so oksidi, hidroksidi in karbonati alkalijskih ter zemeljskoalkalijskih
kovin in večina dušikovih spojin, kot so amonijak, organski amini, alkaloidi, itd.
Vodne raztopine kovinskih (ionskih) hidroksidov, kot so Ba(OH)2, Ca(OH)2, KOH, NaOH so
močne baze. Vodne raztopine amonijaka in organskih aminov, kot so amonijak (NH3),
metilamin (CH3NH2), piridin (C5H5N) in fenilamin (C6H5NH2) pa so šibke baze.
Kisle, bazične in nevtralne raztopine se razlikujejo predvsem po koncentracijah oksonijevih in
hidroksidnih ionov. V kislih raztopinah prevladujejo oksonijevi, v bazičnih hidroksidni, v
nevtralnih pa je koncentracija oksonijevih in hidroksidnih ionov enaka.
Za kvantitativno definicijo kislosti ali bazičnosti raztopin je vpeljan izraz pH.
pH = -log [H3O+]
pH je definiran kot negativni dekadični logaritem koncentracije oksonijevih ionov. (2)

2.2. pH lestvica
Poznavanje pH vrednosti nam omogoča, da lahko neko raztopino opredelimo kot kislo,
bazično ali nevtralno. Pri določevanju pH vrednosti raztopin nam je v pomoč pH lestvica.

Slika 3: pH lestvica

pH lestvica narašča od 0 do 14. Kisle raztopine imajo pH vrednosti med 0 in 7, bazične pa
med 7 in 14. Nevtralne raztopine imajo pH vrednost enako 7.
Čim manjša je vrednost pH, tem bolj je snov kisla oziroma čim višja je vrednost, tem bolj je
snov bazična. (2)
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Na sliki 4 so prikazane snovi, ki sovpadajo z določeno pH vrednostjo.

Slika 4: pH lestvica

2.3. Indikatorji
Indikatorji (iz lat. indicare – pokazati, prikazati) so snovi, s katerimi lahko sledimo poteku
reakcij. Glede na postopek, pri katerem jih uporabljamo, razlikujemo različne vrste
indikatorjev.
 Nevtralizacijski indikatorji
To so organska barvila, katerih obarvanost je odvisna od pH vrednosti raztopine. Glede na
koncentracijo oksonijevih ionov, kar pomeni različno protoniranost molekule barvila, so te
snovi različno obarvane. Nevtralizacijski indikatorji so večinoma azobarvila (metiloranţ),
ftaleini (fenolftalein) ali nitrofenoli.
 Redoks indikatorji
So organska barvila, katerih barva se reverzibilno spreminja glede na to, ali so v reducirani ali
oksidirani obliki. Z uporabljenim titrantom so torej del reverzibilnega redoks sistema.
 Obarjalni indikatorji
Obarjalni indikatorji so snovi, ki s titranti tvorijo teţko topno oborino, kakor hitro pri titraciji
doseţemo ali preseţemo končno (ekvivalentno) točko titracije. (4)
10

Pri ugotavljanju kislosti oz. bazičnost raztopin se uporabljajo nevtralizacijski indikatorji.
Kot ţe rečeno so ti indikatorji so organske substance, ki se v odvisnosti od kislosti ali
bazičnosti različno obarvajo. Lahko jih uporabljamo v trdni ali v tekoči obliki. So šibke
kisline ali baze, ki v prisotnosti močnejše kisline ali baze oddajo ali sprejmejo proton.
Sprememba ali preskok barve nastane spremenjene kemijske strukture, ki je posledica
oddajanja oz. sprejemanja protonov.
Indikatorji torej z določeno barvo obarvajo raztopine in na ta način lahko prepoznamo ali je
vodna raztopina snovi kisla ali bazična. Vsak indikator obarva raztopino z drugačno,
specifično barvo.
V tabeli 1 so prikazani pomembnejši kislinsko-bazni indikatorji
Tabela 1: Pomembnejši kislinsko-bazni indikatorji (3)

Indikator
Timol modro
Metil rumeno
Bromfenol modro
Metiloranţ
Bromkrezol zeleno
Metil rdeče
Klorfenol rdeče
Bromtimol modro
Fenol rdeče
Krezol vijolično
Timol modro
Fenolftalein
Timolftalein
Alizarin rumeno

pH prehoda
1,2 – 2,8
2,9 – 4,0
3,0 – 4,5
3,1 – 4,4
3,8 – 5,4
4,4 – 6,2
4,8 – 6,4
6,0 – 7,6
6,4 – 8,2
7,4 – 9,0
8,0 – 9,6
8,2 – 9,8
9,3 – 10,5
10,1 – 12,1

Sprememba barve
rdeča → modro
rdeča → rumenooranţna
rumena → vijolično
rdeča → rumeno
rumena → modro
rdeča → rumeno
rumena → rdečo
rumena → modro
rumena → rdečo
rumena → vijolično
rumena → modro
brezbarvna → rdečevijolično
brezbarvna → modro
rumena → vijolično

Lakmus je rastlinsko vodotopno barvilo, ki se uporablja kot indikator kislosti oz. bazičnosti
vodnih raztopin. V kislin raztopinah (pH < 4,5) se moder lakmusov papir obarva rdeče, v
bazičnih raztopinah (pH > 8,3) pa se rdeč lakmusov papir obarva modro.
Lakmus se nahaja v več vrstah lišajev, pridobiva pa se predvsem iz lišaja Roccella tinctoria.
Po navadi je absorbiran v filtrirni papir. Takšen se imenuje lakmus papir in je eden izmed
najstarejših pH indikatorjev .
Različna sintetična barvila so za določanje kislosti oz. bazičnosti raztopin primernejša in
občutljivejša kot lakmus. (14)
pH indikatorski lističi, so namenjeni preprostemu določevanju pH vrednosti tekočin oz.
raztopin. Lističi imajo štiri kvadratke različnih barv, ki se po tem, ko jih pomočimo v
raztopino, kateri merimo pH vrednost, različno obarvajo. S pomočjo primerjalne tabele, ki je
priloţena testnim lističem, se nato določi pH vrednost raztopine.
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Slika 6: pH indikatorski lističi

Slika 5: Lakmusov papir

Metiloranţ je oranţna kristalinična snov, ki v prisotnosti kisline povzroči rdeče obarvanje, v
prisotnosti baze pa oranţno rumeno obarvanje.
Fenolftalein je bel prašek, ki v prisotnosti kislin ne povzroči obarvanja, saj vodna raztopina
ostane brezbarvna, v prisotnosti baz pa povzroči vijolično obarvanje.
Z zgoraj omenjenimi indikatorji lahko določimo ali je snov kisla ali bazična, glede na jakost
barve pa tudi pribliţno določimo jakost kislosti ali bazičnosti.
Poznamo pa tudi indikator, s katerim lahko določimo pH vrednosti raztopin. Ta indikator
imenujemo univerzalni indikator in je običajno zmes več indikatorjev oz. barvil. pH vrednosti
lahko določamo zato, ker ima ta indikator več sprememb barv na velikem (lahko tudi celem)
območju pH lestvice, barva pa nam omogoča direktno odčitavanje pH vrednosti.
Doma lahko sami pripravimo univerzalni indikator in sicer iz barvil rdečega zelja. Tudi ta
pripravljeni indikator obarva vodne raztopine z različno pH vrednostjo drugače. Če poznamo
njegovo barvno skalo za celotno območje pH lestvice, lahko precej natančno določimo pH
vodnih raztopin.

Slika 7: pH lestvica univerzalnega indikatorja
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2.4. Elementi alkalijskih in zemeljskoalkalijskih kovin
2.4.1 Natrij

Slika 8: Natrij

Natrij, s kemijskim simbolom Na ter vrstnim številom 11, je mehka, voskasta, reaktivna
kovina srebrne barve, ki spada v skupino alkalijskih kovin. Pri sobni temperaturi je natrij
dovolj mehak, da ga lahko reţemo z noţem. Je zelo reaktiven, na zraku oksidira in burno
reagira z vodo, zato ga shranjujemo v petroleju. Če je zraku izpostavljen dalj časa, izgubi
srebrn kovinski sijaj in začne temneti. Z vodo reagira eksotermno, manjši koščki natrija
poskakujejo po vodni gladini, dokler ne izginejo, večji kosi natrija pa v stiku z vodo
eksplodirajo. Pri reakciji nastaneta jedek natrijev hidroksid in vnetljiv plin vodik.
V naravnih spojinah ga je v izobilju, elementarni natrij pa se, zaradi svoje reaktivnosti,
samostojno ne pojavlja, saj hitro oksidira in reagira ob stiku z vodo. Natrij je bistven element
za večino organizmov.
Natrijeve spojine so pomembne za steklarsko, kovinsko, papirno, naftno, tekstilsko,
kozmetično in kemijsko industrijo. Najpomembnejše spojine natrija so natrijev klorid (NaCl),
natrijev hidroksid (NaOH), soda bikarbona (NaHCO3), boraks ter mila, ki so natrijeve soli
višjih maščobnih kislin
Natrijeve spojine dajejo intenzivno rumeno barvo plamena.
V človeškem telesu je natrij pomemben za delovanje ledvic. Če pride do zmanjšanja
koncentracije natrija v ledvicah, ljudje to občutimo kot padanje krvnega pritiska (vrtoglavica,
glavobol, zaspanost). Ko v telo z vnosom hrane in pijače ponovno pride dovolj natrija, se
uravna tudi krvni pritisk. Dolgotrajni in teţji fizični napori zmanjšajo koncentracijo soli v
telesu, kar lahko privede do mišičnih krčev. Natrijevi ioni imajo pomembno vlogo za
moţgane in ţičevje ter pri osmotskem ravnoteţju medcelične tekočine. Uţivanje zadostnih
količin soli je bistvenega pomena za pravilen potek kemijskih reakcij v telesu. 90 % celotne
telesne tekočine vsebuje okrog 50 g natrija.
Natrijev ion (Na+) je sestavni del mnogih mineralov. Je topen v vodi in se nahaja tako v
stoječi sladki vodi, kot v oceanih, v katerih skupaj s kloridnim ionom tvori natrijev klorid, s
kemijsko formulo NaCl, ki ga poznamo tudi kot namizno sol. Natrijev klorid prispeva k
slanosti oceanov in zunajceličnih tekočin številnih večceličnih organizmov, v kuhinji pa se
uporablja kot začimba in konzervans. (6)
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2.4.2. Kalij

Slika 9: Kalij

Kalij je element, ki ga ravno tako kot natrij uvrščamo med alkalijske kovine, njegov kemijski
simbol je K, vrstno število pa 19. Je srebrno bela mehka kovina, ki jo lahko reţemo z noţem.
Na zraku podobno kot natrij zelo hitro oksidira, z vodo pa reagira še bolj burno kot natrij, zato
ga prav tako hranimo v petroleju. Če je v petroleju shranjen predolgo, na površini nastanejo
peroksidi, ki ob stiku s kovino povzročajo eksplozijo.
Je sedmi najpogostejši element zemeljske skorje, v naravi pa je razširjen v več spojinah.
Ekonomsko najpomembnejši spojini sta minerala silvin (KCl), ki se uporablja kot kalijevo
gnojilo ter karnalit (KCl×MgCl2×6H2O), surovina za pridobivanje kalijevih soli. Vsebujejo ga
morska voda (koncentracija kalijevih ionov v morski vodi je pribliţno 400 mg/L) in
organizmi, saj je nujno potreben za rast in razvoj tako rastlin kot ţivali. Rastline kalij
pridobivajo iz tal, zato ga je potrebno dodajati v obliki gnojil, ţivali pa predvsem iz hrane, saj
je kalij tudi pomembna sestavina hrane.
Druge pomembne kalijeve spojine so še kalijev hidroksid (KOH), ki se uporablja kot
razkuţilo v kirurgiji in za pridobivanje mehkih kalijevih mil, kalijev sulfat (K2SO4) za zobne
zalivke, kalijev manganat(VII) (KMnO4) oksidacijsko sredstvo, uporablja se za razkuţevanje
pri sanaciji koţnih bolezni ter kalijev karbonat (K2CO3), ki pa se uporablja za proizvodnjo
kalijevih stekel, mil in fotografskih razvijalcev.
Kalijeve spojine zagorijo v plamenu z vijoličnim plamenom. (7)

2.4.3. Kalcij

Slika 10: Kalcij

Kalcij je svetlo siva kovina, malce trša od natrija in kalija. Spada med zemeljskoalkalijske
kovine, njegov kemijski simbol je Ca, vrstno število pa 20. Kalcijeve spojine gorijo z
opečnato rdečim plamenom.
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Je peti najpogostejši element v zemeljski skorji, uporablja se pri pridobivanju torija, cirkonija
in urana in je nujno potreben za ţivljenje organizmov.
Pomembnejše kalcijeve spojine so kalcijev karbonat (CaCO3) bolj poznan kot apnenec,
kalcijev oksid (CaO) ali ţgano apno, ki ga pridobivamo z obdelavo apnenca na visoki
temperaturi in kalcijev hidroksid (Ca(OH)2) ali gašeno apno, ki nastaja pri hidrataciji
kalcijevega oksida in se uporablja za izdelavo malte. Nadalje se uporabljajo kalcijevi silikati
(kalcijev alumosilikat – beton), kalcijevi nitrati (Ca(NO3)2 in kalcijev hidrogensulfat(IV)
(Ca(HSO3)2) pri proizvodnji celuloze.
Kalcij je tudi eden najpomembnejših mineralov v človeškem telesu. 99 % se ga v obliki
kalcijevih fosfatov (Ca3(PO4)2) nahaja v zobeh in kosteh, kar jim daje strukturo in trdnost.
Kalcij najdemo še v ţivčevju, mišicah, srcu, krvi ter zunajcelični tekočini in je nujen za
številne telesne funkcije. Vloge kalcija v telesu so rast kosti in zob, prevajanje ţivčnih
impulzov, krčenje in sproščanje prečno progastih gladkih mišic, uravnavanje prepustnosti
celičnih membran, povezovanje med celicami in tvorba tkiv, pravilno delovanje številnih
encimov ter delovanje imunskega sistema. Skupaj z natrijem, kalijem in magnezijem
uravnava ravnoteţje kroţenja vode v telesu in krvni tlak. Kalcij je pogosta sestavina številnih
jedi, največ ga je v mlečnih izdelkih in mineralnih vodah, nekaj pa ga je tudi v ribah, mesu,
špinači, ohrovtu, korenčku in suhih slivah.
Kalcij je tudi peto najpomembnejše makro esencialno hranilo za rastline. Ima nepogrešljivo
vlogo pri rasti in razvoju rastlin, poleg tega pa sodeluje tudi pri delitvi in rasti rastlinskih
celic. Kalcij ima pomembno vlogo tudi v tleh, saj vpliva na pH vrednost oziroma kislost tal.
(8, 9)

2.4.4. Stroncij

Slika 11: Stroncij

Stroncij je mehka, srebrno bela ali rumenkasta zemeljskoalkalijska kovina, ki je kemijsko zelo
reaktivna. Njegov kemijski simbol je Sr, vrstno število pa 38. Z vodo burno reagira, na zraku
pa hitro oksidira in pri tem porumeni, zato ga hranimo v kerozinu. Spojine stroncija gorijo s
karminsko rdečim plamenom.
Na Zemlji je stroncija celo več kot ţvepla, vendar je manj znan in tudi v industriji nima
velikega pomena. Uporaba stroncija je sicer precej raznolika: uporablja se v steklenih
katodnih ceveh pri barvnih televizorjih, za zaščito pred škodljivimi X-ţarki, je sestavina
nekaterih zlitin v avtomobilski industriji, in pirotehničnih izdelkov, radioaktivni izotopi
stroncija, Sr89 ter Sr9 se uporabljajo pri zdravljenju rakavih obolenj. Še ena znana stroncija
spojina je stroncijev titanat (SrTiO3), ki se uporablja kot umeten dragulj, saj močno lomi
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svetlobo in ima večjo optično disperzijo, kot diamant. Stroncijev klorid (SrCl2) ponekod
dodajajo v zobne paste, za bolj bel in svetleč učinek na zobeh. Nevaren izotop stroncija je
Sr90, ki nastane pri jedrskih poskusih. Uporabljajo ga pri virih električnega toka v vesoljskih
plovilih, v človeškem telesu pa lahko v kosteh zamenja kalcij in tvori kostnega raka.
Človeško telo stroncij absorbira na enak način kot kalcij, v kosteh, zaradi relativne podobnosti
teh dveh elementov. Stabilni stroncij pa zdravju, za razliko od izotopa Sr90, ne škodi.
Stroncijev ranelat se uporablja za zdravljenje osteoporoze. Je edino zdravilo, ki hkrati
spodbuja gradnjo nove kosti in zavira kostno razgradnjo. (10)

2.4.5. Barij

Slika 12: Barij

Barij je mehka, srebrna, strupena kovina, s kemijskih simbolom Ba ter vrstnim številom 56.
Uvrščamo ga med zemeljskoalkalijske kovine. Elementarnega barija v naravi ni, zaradi
njegove reaktivnosti z zrakom, s katerim oksidira in z vodo, ki ga raztaplja. Največ barija
najdemo v mineralih baritu, kjer se nahaja v obliki barijevega sulfata (BaSO4) ter viteritu, kjer
je v obliki BaCO3.
Barit je glavni in najpogostejši barijev mineral, ki se ne raztaplja v vodi in kislinah Običajno
je brezbarven ali bel, lahko pa je tudi v različnih drugih odtenkih. Uporablja se v gumarski
industriji, industriji keramike ter v proizvodnji eksploziv. Barijev sulfat, je najpomembnejša
barijeva sol, ki se poleg zgoraj naštetega uporablja tudi v analizni kemiji, kot pigment v
barvilih, v kozmetiki, rudarstvu,… Pri ţarenju barijevega sulfata z ogljikom nastaja barijev
sulfid (BaS), ki v mraku, po izpostavljenosti na svetlobi, oddaja svetlobo. Poleg tega se
uporablja še kot pigment za barvila, kot polnilo v gumarski in papirni industriji, ponekod pa
tudi v kozmetiki, kot depilator. Barijev klorid (BaCl2) je dobro topna in strupena barijeva sol.
Uporablja se v analizni kemiji ter za impregnacijo lesa in stekla. Zlitina barija in niklja se
uporablja za avtomobilske svečke.
Barijeve spojine gorijo z zelenim plamenom.
Vse barijeve spojine, ki so topne v vodi ali v kislinah, so zelo strupene. V manjših količinah
deluje kot mišični stimulans, v večjih pa deluje na ţivčni sistem, povzroča nepravilno bitje
srca, slabost, tresenje in paralizo. Vse to je posledica barijeve sposobnosti, da blokira ionske
kanale kalija, ki so bistvenega pomena za pravilno delovanje ţivčnega sistema. Barij se, za
razliko od drugih teţkih kovin, ne kopiči v organizmu. V kolikor pa pride do vdihavanja
prašnih delcev, ki vsebujejo barijeve spojine, pa lahko pride do akumulacije v pljučih in
posledično do bolezni imenovane baritoza. (11,12)
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2.5. Plamenske Reakcije
Plamenske reakcije uporabljamo za dokazovanje elementov prve in druge skupine periodnega
sistema. Elemente lahko identificiramo ţe na osnovi barve plamena. Spojine teh elementov
segrevamo v plamenu in pri tem dobimo različna obarvanja. Plamen gorilnika se odvisno od
elementa v raztopini različno obarva, jakost barve pa je odvisna od njegove koncentracije.
Večja kot je jakost barve, večja je koncentracija elementa v raztopini.
Osnova plamenskih reakcij je vzbujanje atomov. Pri segrevanju atomi ali ioni absorbirajo
energijo. Če sistem absorbira dovolj energije, elektroni v atomu ali ionu preidejo iz osnovnega
v višje energetsko stanje. Ta proces imenujemo vzbujanje ali ekscitacija. Višje energetsko
stanje pa je nestabilno, zato se elektroni atomov ali ionov po kratkem času spontano vrnejo v
osnovno stanje, pri tem pa oddajajo fotone svetlobe značilne valovne dolţine. Pri prehodih
elektronov med energetskimi nivoji se namreč razlike v energiji, ki nastanejo med
posameznimi nivoji, sprostijo v obliki svetlobe. Valovna dolţina te svetlobe je določena s
poloţajem ustreznih nivojev. (1)
Sevanje, ki ga neka snov lahko odda, je torej sestavljeno iz različnih barv, saj se energije
osnovnih in vzbujenih stanj v različnih atomih oziroma ionih razlikujejo.
Elektromagnetni spekter sestavljajo sevanja širokega območja različnih valovnih dolţin,
vendar pa človeško oko zaznava le tako imenovani vidni spekter, območje valovnih dolţin
med 400 in 700 nm. (5)
Pri plamenskih reakcijah dobimo t.i. emisijske spektre, ki jih lahko uporabimo za dokazovanje
elementov. Emisijske spektre uporabljamo za ugotavljanje majhnih količin elementov v vodi,
hrani ali pri analizi elementov.
Iz atomskih spektrov lahko ugotovimo energijo nivojev v atomu in ionizacijske energije.
Raziskave teh spektrov pa so veliko prispevale tudi k današnjemu razumevanju zgradbe
atoma.
V tabeli 2 so prikazane značilne barve plamena za posamezne elemente.
Tabela 2: Barve plamenov alkalijskih ter zemeljskoalkalijskih elementov (15)

Ime elementa
Litij
Natrij
Kalij
Rubidij
Cezij
Magnezij
Kalcij
Stroncij
Barij
Radij

Značilna barva plamena
Roţnata
Rumena
Vijolična
Rumeno-vijolična
Modro-vijolična
Bela
Opečnato rdeča
Karminsko Rdeča
Zelena
Rdeča
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Plamenske reakcije lahko izvajamo na različne načine.
Za osnovno in srednjo šolo so najprimernejše naslednje izvedbe.
1. Kristalčke soli alkalijskih in zemeljskoalkalijskih kovin s pomočjo ţličke, palčke,
spatule,… potresemo v plamen, ki se ob tem značilno obarva.
2. Platinaste ali grafitne palčke pomočimo v raztopino soli alkalijskih oziroma
zemeljskoalkalijskih kovin in nato še v plamen, ki se pri tem značilno obarva.
3. Raztopine soli ţe imamo pripravljene v razpršilki. Razpršimo jih v plamen in
opazujemo barve.
4. V petrijevkah pripravimo raztopine metanola in soli alkalijskih in zemeljskoalkalijskih
kovin. Nato se z gorečo trsko pribliţamo raztopinam, ki se vţgejo in opazujemo barve
plamenov.
5. Izvedba z gorilnikom na plamen zrak-plin, kjer barvo plamena prav tako dobimo iz
raztopin soli alkalijskih in zemeljskoalkalijskih kovin. Izvedba je podrobneje opisana
v raziskovalnem delu.

Mislim, da sta najprimernejši izvedbi za osnovne šole 1. in 2., saj sta najenostavnejši in
najmanj nevarni ter jih učenci lahko izvajajo samostojno. Prav tako sta za osnovne šole
primerni 3. in 4. izvedba, vendar predvsem za demonstracijsko izvajanje učitelja.
Za srednje šole so, tako za demonstracijo, kot tudi za samostojno delo dijakov, primerne vse
izvedbe, razen zadnje z gorilnikom na plamen zrak-plin, saj ga šole večinoma ne premorejo.
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3. Raziskovalni del
Reagenti:
Natrijev hidroksid
Kalijev hidroksid
Kalcijev hidroksid
Stroncijev hidroksid
Barijev hidroksid
Destilirana voda
Metiloranţ
Fenolftalein
Univerzalni indkator
Natrijev klorid (NaCl) – p.a. (za analizo), (Kemika)
Kalijev klorid (KCl) – p.a., (J.T.Baker)
Kalcijev klorid (CaCl2x2H2O) – p.a., (Merck)
Stroncijev klorid (SrCl2x6H2O) – p.a., (Merck)
Barijev klorid (BaCl2) - p.a., (Alkaloid Skopje)
Potrebščine:
Lakmus papir, pH indikatorski lističi, tehtnica, 100 ml čaše, ţličke, steklene palčke, 100 ml
merilne bučke, lijak, ţarilni lončki, pipete, puhalka
Delo:
V prvem delu sem raztopinam natrijevega, kalijevega, kalcijevega, stroncijevega in barijevega
hidroksida z različnimi indikatorji preverila kislost oz. bazičnost.
Začela sem z lakmusovim papirjem. Rdeč lakmusov papir se je v vsaki izmed petih raztopin
obarval modro, kar je pokazalo, da so vse raztopine bazične.

Slika 13: Rdeč lakmusov papir pomodri
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pH lističe sem pomočila v vsako raztopino. Vsi lističi so se obarvali podobno. Ko sem barve
preverila na primerjalni lestvici, sem ugotovila, da so pH lističi vsem raztopinam izmerili pH
vrednost 13 – 14, kar pomeni, da so vse raztopine močno bazične.
Nato sem poskusila z metiloranţem. Nekaj mililitrov vsake raztopine sem prelila v manjšo
čašo ter dodala 2-3 kapljice metiloranţa. V vseh petih raztopinah je prišlo do rumenega
obarvanja, kar je prav tako dokazalo, da so vse spojine bazične.
Isti postopek sem ponovila tudi s fenolftaleinom. V vseh raztopinah je prišlo do vijoličnega
obarvanja, kar je zopet potrdilo, da so raztopine bazične.
Na koncu sem poskusila še z univerzalnim indikatorjem. Zanimalo me je, ali bo med
raztopinami prišlo do različnega obarvanja, s čimer bi pokazali, da imajo raztopine različne
pH vrednosti.
Pri vseh raztopinah je prišlo do temno modrega obarvanja. To nam pokaţe, da so vse
raztopine močne baze.

Do sedaj sem dokazala, da so raztopine natrijevega, kalijevega, kalcijevega, stroncijevega in
barijevega hidroksida bazične ter da so vse močne baze. Noben izmed eksperimentov pa ni
pokazal, da bi se raztopine kakorkoli razlikovale med sabo.
Ker razvijam metodo, s katero bi lahko enostavno ugotovili, katero snov imamo v raztopini,
sem se na podlagi dejstva, da so v raztopinah ioni elementov prve in druge skupine
periodnega sistema, odločila za plamenske reakcije.

Za ta del sem se odločila za delo s kloridi, saj so varnejši za uporabo, kot hidroksidi. To sem
lahko storila zato, ker so pri plamenskih reakcijah pomembni le kationi.

Najprej sem pripravila 2 M raztopine soli natrijevega, kalijevega, kalcijevega, stroncijevega
ter barijevega klorida v deionizirani vodi.
Zatehte posameznih soli so bile sledeče:
m (NaCl) = 11,7g / 100 ml (dejansko sem zatehtala 11,7046g)
m (KCl) = 14,92g / 100 ml (dejansko sem zatehtala 14,9133g)
m (CaCl2) = 22,22g / 100 ml (dejansko sem zatehtala 22,3045g)
m (SrCl2) = 31,72g / 100 ml (dejansko sem zatehtala 31,1949g)
m (BaCl2) = 41,6g / 100 ml (dejansko sem zatehtala 41,6999g)
V čaše sem zatehtala zgoraj navedene soli ter jih raztopila v destilirani vodi. S stekleno palčko
sem mešala toliko časa, da se je sol raztopila. Nato sem raztopine prelila v 100 ml merilne
bučke ter razredčila do oznake. Barijev klorid se ni raztopil v celoti, zato sem namesto 2 M
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raztopine v tem primeru pripravila 0,2 M raztopino ( m(BaCl2) = 4,166g / 100 ml, dejansko pa
sem zatehtala 4,3530g. Postopek priprave raztopine je bil enak prejšnjim.).
Nekaj mililitrov vsake raztopine prelila v ţarilne lončke in s plamensko reakcijo preverila
barvo plamena. Plamen gorilnika se odvisno od elementa v raztopini različno obarva, jakost
barve pa je odvisna od njegove koncentracije. Plamenske reakcije sem izvajala na gorilniku
na zrak-plin, ki sesa raztopino (skica spodaj).

Slika 14: Gorilnik za plamenske reakcije

Najprej sem barvo plamena preverila pri raztopini barijevega klorida. Plamen se je obarval
zeleno. Nato sem sesalno kapilaro sprala z destilirano vodo (to sem ponovilo vedno, ko sem
zamenjala raztopino soli), da barva plamena ne bi motila naslednje reakcije. Nadaljevala sem
z raztopino stroncijevega klorida. Barva plamena je bila intenzivno rdeče barve. Ravno tako je
intenzivno rdečo barvo dala raztopina soli kalcijevega klorida, čeprav barvi nista bili povsem
enaki. Barva kalcija je bila za odtenek svetlejša, lahko jo poimenujemo opečnato rdeča,
medtem ko je barva stroncija karminsko rdeča. Sledili sta še raztopini soli alkalijskih kovin –
kalija ter natrija. Raztopina kalijevega klorida je gorela z vijoličnim plamenom, raztopina soli
natrijevega klorida pa z intenzivno rumenim plamenom.
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Slika 15: Rumen plamen natrija

Slika 16: Vijoličen plamen kalija

Slika 17: Opečnato rdeč plamen kalcija

Slika 18: Karminsko rdeč plamen stroncija
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Slika 19: Zelen plamen barija

Potem sem vsako raztopino še štirikrat razredčila, tako da sem za vsako sol dobila 0,2 M, 0,02
M, 0,002 ter 0,0002 M raztopino (razen za barijev klorid, katerega izhodna raztopina je bila
0,2 M, tako da so bile razredčene raztopine 0,02 M, 0,002 M, 0,0002 M ter 0,00002 M).
Iz 2 M raztopine sem odmerila 1 ml raztopine, jo prelila v čašo ter ji dodala 9 ml deionizirane
vode. Tako sem dobila raztopino s koncentracijo 0,2M. Nato sem iz 0,2 M raztopine odmerila
1 ml, ga prelila v drugo čašo ter dodala 9 ml destilirane vode in tako dobila raztopino s
koncentracijo 0,02M. Postopek sem ponovila še dvakrat, da sem dobila še raztopini s
koncentracijama 0,002 M in 0,0002 M.
Pri najniţjih koncentracijah sem preverila, če je barva plamena še vidna s prostim očesom.
Reakcija je bila pozitivna samo pri raztopini natrijevega klorida, ki je še vedno blago rumeno
obarval plamen. Raztopino sem razredčila še na 0,00002 M in preverila plamen, ki je bil še
vedno rahlo rumeno obarvan. Razredčila sem še enkrat (0,000002 M raztopina), vendar tokrat
do obarvanja plamena ni več prišlo.
Pri ostalih raztopinah so bile mejne koncentracije, pri katerih je bila barva plamena še vidna,
naslednje: raztopina kalijevega klorida pri 0,002 M, enako pri raztopinah kalcijevega in
stroncijevega klorida, pri raztopini barijevega klorida pa je bila mejna koncentracija 0,02 M.
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Slika 20: Plamen raztopine NaCl s
koncentracijo 0,002 M

Slika 22: Plamen raztopine CaCl2 s
koncentracijo 0,002M

Slika 21: Plamen raztopine KCl s koncentracijo 0,002M

Slika 23: Plamen raztopine BaCl2
s koncentracijo 0,002M

Za primerjavo intenzivnosti barve plamena so spodaj vse koncentracije raztopine
stroncijevega klorida, ki so obarvale plamen.
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Slika 24: Plamen 0,002M raztopine SrCl2
s koncentracijo 0,002M

Slika 26:Plamen raztopine SrCl2
S koncentracijo 0,2M

Slika 25: Plamen 0,02M raztopine SrCl2
s koncentracijo 0,02M

Slika 27: Plamen raztopine SrCl2
s koncentracijo 2M
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4. Sklep
V diplomskem delu sem razvila in preizkusila preprost kvalitativen test za določevanje
anorganskih baz, ki je primeren za uporabo v osnovnih šolah.
Če ima učitelj dovolj časa, da test lahko izvede v okviru rednega pouka, se ta lahko izpelje v
eni šolski uri ali manj. Lahko se ga izvaja po obravnavi baz ali pa po končani obravnavi
celotnega tematskega sklopa Kisline, baze in soli. Test pa je prav tako zelo primeren za
izvajanje pri raznih dodatnih kroţkih in izbirnih predmetih.
Test se lahko izpelje na več različnih načinov. Za hitro izpeljavo, lahko učitelj ţe predhodno
pripravi vzorce raztopin hidroksidov, tako da se v razredu naredijo samo testi z indikatorji ter
plamenske reakcije. Lahko pa se učitelj odloči tudi, da učenci vzorce pripravijo sami.
Test se lahko izvaja v celoti demonstracijsko, delno demonstracijsko, delno s samostojnim
delom učencev (bolj primerno je, če so učenci razporejeni po skupinah, saj se tako prihrani na
porabi reagentov, pripomočkov ter tudi časa), ali v celoti s samostojnim delom učencev.
Pri delu morajo učitelj in učenci upoštevati navodila varnega dela.
V literaturi učbenikov, delovnih zvezkov ter priročnikov z nalogami in laboratorijskimi
vajami, za osnovne in srednje šole nisem našla podobne metode. Veliko je nalog z metodami
za določevanje kislosti oz. bazičnosti raztopin, zelo malo pa jih vsebuje tudi nadaljnje
postopke ugotavljanja, katere spojine vsebujejo vzorci.
Ravno tako v literaturi lahko najdemo eksperimente s plamenskimi reakcijami, ampak skoraj
vedno pri sklopu alkalijskih in zemeljskoalkalijskih kovin, redko v povezavi z bazami.
Teh dveh metod oz. postopkov pri nobeni nalogi, v pregledani literaturi, nisem našla
uporabljenih skupaj.
Obe metodi sta drugače primerni za delo v osnovnih šolah, časovno sta izvedljivi tako za
demonstracijsko, kot za samostojno delo učencev v skupinah. Naloge so zasnovane na način,
da učenci razumejo, kaj ţelimo dokazati oz. pokazati.
Metoda, ki sem jo razvila, vsebuje elemente, ki jih najdemo v večini učbenikov, delovnih
zvezkov in priročnikov za laboratorijsko delo, vendar ta elementa dokazovanja baz z
indikatorji in dokazovanja kationov s plamenskimi reakcijami še nista bila uporabljena
skupaj. Je relativno preprosta za izvajanje, tako da jo učenci brez teţav lahko izvajajo
samostojno, časovno pa je izvedljiva v manj kot eni uri. Zasnovana je na način, da učenci
razumejo, kaj dokazujemo, hkrati pa obnavljajo znanje prejšnjih vsebin ter med sabo
povezujejo znanja in metode dela različnih vsebin.
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