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Povzetek
Povsod po svetu, tudi pri nas, se na milijone ljudi vsakodnevno sooča s problemi pitne vode,
nasičene z arzenom. Polovica prebivalstva danes še vedno nima druge možnosti in mora za
svoje preživetje uživati vodo, polno arzena, kar je zaskrbljujoče. Zato se v zadnjih letih ljudje
pogosto sprašujemo, kakšna je kakovost slovenske vode. Kakovost vode je izraz za fizikalne,
kemične in biološke značilnosti vode in je ves čas pod nadzorom Agencije RS za okolje.
V prvem delu diplomskega dela sem primerjala in optimizirala dve različni metodi za
določanje arzena, elektrotermično atomsko absorpcijsko spektrometrijo (ETAAS) in
volumetrijsko metodo, redoks-titracijo (oksidacijsko-redukcijsko) s kalijevim bromatom(V)
(KBrO3), ter z obema določila vsebnost arzena v realnih vzorcih z domnevno onesnaženega
področja.
Ugotovila sem, da je instrumentalna metoda ETAAS boljša za merjenje v nižjem
koncentracijskem območju, medtem ko je oksidacijsko-redukcijska titracija s kalijevim
bromatom(V) ustreznejša za merjenje v višjem koncentracijskem območju. V realnih vzorcih
je bilo zato mogoče samo z elektrotermično atomsko absorpcijsko spektrometrijo zaznati
prisotnost arzena, saj je bila koncentracija v vzorcu prenizka, da bi jo lahko določili tudi z
oksidacijsko-redukcijsko titracijo s kalijevim bromatom(V).
Raziskavo bi lahko v nadaljevanju razširili z večjim izborom realnih vzorcev. Poleg vode z
domnevno onesnaženega področja bi lahko analizirali še vzorce tal, sedimenta in različne
biološke vzorce.
V drugem delu diplomskega dela sem predstavila vsebino, ki sem jo prenesla v šolsko prakso
v sklopu izbirnega predmeta Kemija in hrana pri predmetu Kemija za gimnazijski program,
kjer dijaki v dveh učnih urah spoznajo redoks-titracijo (oksidacijsko-redukcijsko) kot eno
izmed metod za določanje vitamina C v različnih vzorcih šumečih tablet.
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Abstract

All over the world, even in our own country, millions of people are faced with the daily
problem of drinking water saturated with arsenic. Half of those, today, still have no alternative
and survive by drinking arsenic-ridden water. Therefore, in recent years, people often wonder
what the quality of water here actually is.
Water quality is the term for the physical, chemical and biological characteristics of water,
which are under the supervision of the Environment Agency of the Republic of Slovenia at all
times.

In the first part of the thesis, I compared and optimized two different methods for the
determination of arsenic; electrothermal atomic absorption spectrometry (ETAAS) and the
volumetric method, redox-titration (oxidation-reduction) with potassium bromate(V)
(KBrO3), and for each method, the content of arsenic in real samples of suspected
contaminated areas was also set.

I found that the ETAAS instrumental method is better for measurements in the low
concentration range, while the oxidation-reduction titration using potassium bromate(V) is
more suitable for measurement in higher concentration ranges.
In actual samples, it is therefore only possible to detect the presence of arsenic with
electrothermal atomic absorption spectrometry, since the concentration in the sample is too
low to be determined by oxidation-reduction titration with potassium bromate(V).

The study could therefore be extended with a larger selection of actual samples. In addition to
water from the allegedly contaminated areas, one could also analyze soil, sediment and
biological samples.

In the second part of the thesis, I presented content transferred from practical training as part
of an optional high school Chemistry and Food Chemistry course, where, in two lessons,
students learned redox-titration (oxidation-reduction) as one of the methods for determining
vitamin C concentrations in various samples of effervescent tablets.
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Okrajšave
ETAAS – elektrotermična atomska absorpcijska spektrometrija
ICP-MS – masna spektrometrija v induktivno sklopljeni plazmi
AAS – atomska absorpcijska spektrometrija
ICP – induktivno sklopljena plazma
MDK – maksimalna dovoljena koncentracija
HGAAS – atomska absorpcijska spektrometrija v povezavi s hidridno tehniko
NAA – nevtronska aktivacijska analiza
ICP-AES – atomska emisijska spektrometrija v povezavi z induktivno sklopljeno plazmo
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1

UVOD

1.1 Opredelitev področja in namen dela
Razvoj industrije in naraščanje števila prebivalstva v zadnjem stoletju povečujeta emisijo
različnih onesnaževalcev v okolje in posledica omenjenih dejavnikov so ogromne okoljske
spremembe. Onesnaženost okolja lahko ovrednotimo z uporabo različnih analitskih metod, ki
pa morajo zagotoviti zanesljive rezultate. Za oceno stopnje onesnaženosti se najpogosteje
analizirajo vzorci tal, sedimentov, voda, odpadnih blat in različni biološki vzorci.

V ta namen sem v eksperimentalnem delu diplomskega dela analizirala vzorce vod z
domnevno onesnaženega območja. Vzorčilo se je Kotredeščico, levi pritok potoka Medija, ki
teče skozi Zagorje ob Savi. Nekaj kilometrov od vasi Kotredeščica, v Znojilah, je bil
poplavljen nekdanji rudnik amonita.
Onesnaženost voda je posledica naravnega in veliko intenzivnejšega onesnaževanja z
organskimi substancami, različnimi kemijskimi spojinami, radioaktivnimi in drugimi
nevarnimi snovmi iz industrije, kmetijstva in drugih oblik proizvodnje. Vse to zmanjšuje
uporabnost vode ne le za pitje, temveč tudi za druge namene.
Večina težkih kovin je esencialnih pri nizkih koncentracijah, potrebujejo jih rastline, živali in
ljudje, da lahko normalno funkcionirajo. Pri višjih koncentracijah pa imajo ti elementi
toksičen učinek, kar lahko povzroči veliko škodo in celo prekinitev naravnega cikla življenja.
Pri določanju kovin v okoljskih vzorcih je treba izbrati občutljive in selektivne metode, saj se
te ponavadi pojavljajo v sledovih.
V svojem diplomskem delu sem se osredotočila na primerjavo dveh metod za določanje
arzena, eletrotermično atomsko absorpcijsko spektrometrijo (ETAAS) in oksidacijskoredukcjsko titracijo s kalijevim bromatom(V) (KBrO3).
V zadnjem delu diplomskega dela, pri prenosu v šolsko prakso, sem zaradi nedovoljene
uporabe arzena v šoli predstavila oksidacijsko-redukcijsko titracijo kot eno od metod za
določanje vsebnosti vitamina C v različnih vzorcih šumečih tablet.
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Zasnovala sem dve učni uri v sklopu izbirnega dela Kemija in hrana pri predmetu Kemija za
gimnazijski program, kjer bodo dijaki določali vitamin C v različnih šumečih tabletah.

1.2 Cilji in hipoteze dela
1.2.1 Cilji
Temeljni cilj diplomskega dela je bil prilagoditev, optimizacija in primerjava dveh izbranih
analitskih metod za določanje arzena, in sicer eletrotermične atomske absorpcijske
spektrometrije (ETAAS) in redoks-titracije s kalijevim bromatom(V) (KBrO3). Na podlagi
dobljenih rezultatov sem želela ugotoviti, katera analitska metoda ima boljše karakteristike v
nižjem in katera v višjem koncentracijskem območju in ali je v izbranih vzorcih iz domnevno
onesnaženega okolja vsebnost arzena nad ali pod vrednostjo MDK (maksimalna dovoljena
koncentracija).
Pri prenosu v šolsko prakso je bil temeljni cilj, da dijaki spoznajo oksidacijsko-redukcijsko
titracijo kot eno od metod za določanje vsebnosti vitamina C v različnih vzorcih šumečih
tablet.

1.2.2 Raziskovalne hipoteze
H1: Instrumentalna metoda – eletrotermična atomska absorpcijska spektrometrija bo imela
boljše karakteristike v nižjem koncentracijskem območju.
H2: Analitska metoda – oksidacijska-redukcijska titracija s kalijevim bromatom(V) bo
ustreznejša za določanje arzena v višjem koncentracijskem območju.
H3: V vzorcih domnevno onesnaženega območja pričakujem povišano koncentracijo arzena,
vendar vsebnost ne bo presegala vrednosti MDK (maksimalna dovoljena koncentracija).
Prenos v šolsko prakso:
H4: Pričakujem, da med eksperimentalno določeno količino vitamina C v tableti in
deklarirano vrednostjo ne bo velikega odstopanja.

13

Rebernik, U. Primerjava metod za določanje arzena.
Dipl. delo. Ljubljana, Uni. v Ljubljani, PeF, BF, FKKT, NTF, Kem in Bio, 2013

2

TEORETIČNI DEL

2.1 Splošni podatki o arzenu
Arzen je polkovina V. skupine periodnega sistema z vrstnim številom 33, relativno atomsko
maso 74.92, s tališčem 8 7 ˚C in vreliščem 6 0 ˚C ter enim stabilnim izotopom

75

As. Je

dvajseti najpogostejši element v naravi, pojavlja se v magmatskih in sedimentnih kamninah in
ga najdemo skoraj povsod v naravi, največkrat v obliki arzenovih mineralov. Najpogostejši so
arzenopirit (FeAsS), realgar (As4S4), auripigment (As2S3), arzenolit (As2O3) in večja skupina
železovih, kobaltovih in nikljevih arzenidov. V naravi so tudi manjše količine elementarnega
arzena. Element arzen je dobil ime po grškem imenu arsenikon za mineral As2O3, ki je bil
znan že v antiki [ ].

Arzen je element, ki je zaradi prisotnosti v okolju predmet razprav in analiz predvsem zaradi
svoje toksičnosti in kancerogenosti – je tako rekoč sinonim za strup. Že stari Grki so poznali
strupenost arzena, saj so v rudniku arzenovega sul ida lahko delali samo sužnji [2]. Sloves
strupa si je pridobil tudi zaradi dolgoletne uporabe arzenovega(III) oksida (As2O3), prahu
belo-rumene barve, brez vonja ter okusa, za odstranjevanje političnih nasprotnikov in drugih
nezaželenih oseb.
Človek lahko pride v stik z arzenom s hrano, pijačo in preko zraka. Akutni zastrupitvi z
arzenom (anorganske arzenove spojine) sledi slabost, bruhanje, diareja, pekoče bolečine v
ustih in grlu, glavobol, zaspanost, bolečine v trebuhu in zmedenost. Tosksičnost arzena in
njegovih spojin je zelo različna. Elementarni arzen ni toksičen, medtem ko je anorganski
arzen kancerogen, organske zvrsti arzena pa prav tako v večini niso toksične [3, 4, 5]. Najbolj
toksičen med vsemi je plin arzin (AsH3). Ocenjuje se, da so anorganske spojine stokrat bolj
strupene od organskih [6].
Antropogeni vir arzena predstavljajo uporaba pesticidov, sežig lesa in premoga, pridobivanje
rud in se v večini sprošča v tla, nekaj pa tudi v zrak in vodo.
Arzen je pomembna sestavina zdravil, saj nekatere arzenove spojine delujejo na imunski
sistem, druge pa imajo antivirusno, antimikrobno ali protirakavo aktivnost. Znano je, da je že
Hipokrat (430–377 pred našim štetjem) priporočal uporabo realgarja (As4S4) za zdravljenje
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čirov [7]. V začetku dvajsetega stoletja je bila uporaba arzena omejena na zdravljenje sifilisa,
amebne griže in spalne bolezni. Nekateri so uporabljali arzenove spojine za zdravljenje
kožnih bolezni, astme, diabetesa ali pa preprosto za izboljšanje počutja.

2.2 Atomska absorpcijska spektroskopija
Atomska absorpcijska spektrometrija (AAS) je pomembna spektroskopska metoda, ki temelji
na sposobnosti, da prosti atomi absorbirajo svetlobo karakterističnih valovnih dolžin.
Uporablja se za kvalitativno analizo, kjer je valovna dolžina značilnost posameznega
elementa, in za kvantitativno analizo, kjer je delež absorbirane svetlobe sorazmeren
koncentraciji atomov v raztopini. Koncentracijo analita pri AAS določamo s pomočjo
umeritvene krivulje ali s tehniko standardnega dodatka. Občutljivost metod AAS je reda
velikosti od 10-6 do 10-9. Prednost te spektroskopske metode je še v:
 hitrosti;
 enostavnosti;
 visoki selektivnosti;
 občutljivosti;
 ponovljivosti.
Določitev atomskih vrst je možna samo v plinskem mediju, v katerem so posamezni atomi ali
njihovi ioni ločeni med seboj. Zato je atomizacija najbolj kritična aza v procesu. Temperature
atomizacije so v območju od

200 do 3 50 ˚C. Atomizacija je lahko plamenska ali

elektrotermična, prav po tem ločimo različne metode AAS. Merjeni izikalni parameter pri
AAS je absorbanca, ki je posledica absorbcije svetlobe atomov v nevzbujenem stanju [8, 9].
Od temperature sta odvisna stopnja atomizacije in razmerje vzbujenih, nevzbujenih in
ioniziranih atomov (razmerje opisuje Boltzmannova razporeditvena enačba).

Kjer je:
N*/N0 … razmerje atomov osnovnega in vzbujenega energijskega nivoja;
g0 … število de ormiranih stanj osnovnega energijskega nivoja;
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g* … število de ormiranih stanj vzbujenega energijskega nivoja;
∆E … energija, ki je potrebna, da atom preide na višji (vzbujeni) energijski nivo [J/atom];
.

k … boltzmannova konstanta [1,1381 10-23 J/K];
T … temperatura plamena [K].
Določen energijski nivo atoma lahko absorbira le točno določeno količino s točno določeno
valovno dolžino. Ob izpostavljenosti atoma svetlobi določene valovne dolžine njegovi
elektroni del te svetlobe absorbirajo in tako pride do prehoda iz nižjega v višji energijski nivo,
kar opisuje enačba:

Kjer je:
E1 … energija vzbujenega energijskega nivoja [J/atom];
E2 … energija osnovnega energijskega nivoja [J/atom];
.

h … Planckova konstanta [6,626 1034 Js].
Intenzivnost vpadne svetlobe (I0) se ob prehodu skozi absorpcijski medij (I) zmanjša zaradi
absorpcije nevzbujenih atomov.

Kjer je:
T … propustnost;
k … absorpcijski koe icient analita pri določeni valovni dolžini [cm-1];
α … koeficient molarne absorptivnosti [cm-1];
l … dolžina kivete;
c … koncentracija analita [8].
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Za določevanje arzena je bilo uporabljenih že veliko različnih metod. Od spektroskopskih so
najpogostejše atomska absorpcijska spektrometrija v povezavi s hidridno tehniko (HGAAS),
elektrotermična atomska absorpcijska spektrometrija (ETAAS) in atomska emisijska
spektrometrija v povezavi z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES). Prav tako sta razširjeni
induktivna sklopljena plazma v povezavi z masno spektrometrijo (ICP-MS) in tehnika, ki
temelji na radioaktivnosti, nevtronska aktivacijska analiza (NAA).
V diplomskem delu bo z dvema analitskima metodama določena koncentracija arzena v
izbranih vzorcih. Od tega je ena metoda spektroskopska, eletrotermična atomska absorbcijska
spektrometrija (ETAAS), druga pa je volumetrična, gre za oksidacijsko-redukcijsko titracijo s
kalijevim bromatom(V).
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2.2.1 Elektrotermična atomska absorpcijska spektrometrija (ETAAS)
Ključni proces, ki pogojuje nastanek signala, je atomizacija preiskovanih elementov. Poteka v
inertni atmos eri argona, s katerim odstranimo presežni material med sežigom in po
atomizaciji, preprečimo oksidacijo gra ita in reakcije med ogljikom in dušikom.
Atomizacijski medij pri ETAAS je grafitna kiveta. To je grafitna cevka (z Lvovovvo
plat ormo v notranjosti), ki jo vpeto preko gra itnih kontaktov uporovno grejemo s pomočjo
generatorja električnega toka (velika napetost in jakost električnega toka) [10].

Slika 1: Shema bočno grete kivete z ukrivljeno Lvovovvo plat ormo (vir 1)
Pri tej metodi od 0 do 20 µL vzorca vnesemo v gra itno kiveto in ga počasi posušimo.
Sušimo ga od 0 do 20 sekund pri 00 do 40 ˚C, da odparimo kisline, prisotne v vzorcu.
Sledi počasen dvig temperature od 400 do 200 ˚C, tako da odstranimo osnovo vzorca. Nato
poteka faza atomizacije, kjer vzorec za nekaj sekund izpostavimo temperaturi atomizacije –
od 800 do 2600 ˚C. Temperaturi sežiga in atomizacije moramo predhodno optimizirati glede
na vrsto vzorca in element, ki ga določamo. Sledi še aza čiščenja kivete, kjer jo 2 do 3
sekunde segrevamo pri 2400 do 2800 ˚C. Med temperaturnim programom, razen v azi
atomizacije, cevko prepihujemo z argonom s pretokom od 200 do 300 cm3/min. Celoten
sistem hladimo z vodo.
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Slika 2: Gra ični prikaz segrevanja gra itne cevke (vir 2)

Prednosti ETAAS:
 velika občutljivost;
 majhni volumni vzorca;
 direktna analiza trdnih vzorcev;
 nizka cena delovanja;
 avtomatizacija.

Slabosti ETAAS:
 čas analize;
 slabša natančnost;
 motnje;
 cena aparature;
 zahtevna optimizacija določitve;
 enoelementnost;
 majhna množina vzorca, kar je problem v primeru nehomogenosti vzorca [8].

Pri ETAAS se poleg atomske absorpcije merjenega elementa skoraj vedno pojavlja tudi
nespeci ična absorpcija, ki vpliva na ozadje merjenega signala. Povzročajo jo ralične
nedisociirane molekule in sipanje svetlobe na neizparjenih trdnih delcih. Zaradi molekularne
absorpcije navadno signal ozadja bistveno presega atomsko absorpcijo, zato ga je treba
zmanjšati s korekcijo ozadja, kot so korekcija z devterijevo žarnico, korekcija z dvema
črtama, korekcija s Smith-Hieftjevo metodo in korekcija, osnovana na Zeemanovem efektu
[9].
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2.2.1.1 Matrični modi ikatorji
Pri metodi ETAAS je uporaba matričnih modi ikatorjev pomemben del analitskega postopka.
Glavna naloga modi ikatorjev je stabilizacija relativno hlapnih elementov, tako da so možne
visoke temperature sežiga, ki dobro pretvorijo osnovo vzorca v hlapno obliko še pred azo
atomizacije brez izgube našega analita. Izbira modifikatorja je odvisna od sestave osnove
vzorca in analita, ne sme vsebovati elementa, ki ga analiziramo in določamo z ETAAS, ne
sme izrazito zmanjšati življenjske dobe gra itne kivete in povzročati ozadja blizu valovne
dolžine analiznega elementa [ 1,12].

2.3 Redoks-titracija
2.3.1 Volumetrijska metoda
Gre za volumetrijsko metodo, ki se jo uporablja v vseh vrstah analiznih, industrijskih,
kliničnih in raziskovalnih laboratorijih. Temelji na merjenju volumna reagenta (titranta), ki je
v stehiometrijskem razmerju z določeno množino merjene snovi (analita).
Na splošno velja:
aA + bB

AaBb

pri čemer je:
aA … analit
bB … titrant
AaBb … produkt reakcije
2.3.2 Standardne raztopine
Pravilnost rezultatov je pri volumetrijski analizi odvisna predvsem od točnosti določitve
koncentracije titranta in od pravilne izbire indikatorja (pravilne določitve končne točke
titracije). Titrant, katerega točno določeno koncentracijo poznamo, imenujemo standardna
raztopina. Ta mora biti obstojna, da jo lahko v določenem časovnem obdobju večkrat
porabimo, reakcija z analitom pa speci ična in stehiometrična. Standardizacija je postopek,
kjer določimo končno točko titracije. Določitev mora biti hitra in enostavna. Zelo redke
titrante lahko pripravimo direktno z zatehtanjem. Večino je treba predhodno standardizirati s
pomočjo primarnega standarda.
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Idealni primarni standardi naj bi bili:
 obstojni, kar pomeni, da ne smejo razpadati in delovati higroksopsko;
 čisti, nad 99,99 %;
 z visoko molsko maso (nizka napaka pri tehtanju);
 dostopni in poceni.
Takih standardov je zelo malo.

Glede na naravo titracij jih delimo na:
 nevtralizacijske titracije;
 obarjalne titracije;
 redoks-titracije (oksidacijsko-redukcijske titracije);
 kompleksometrične titracije [ 3].
Končno točko titracije določamo z indikatorji, ki spreminjajo barve zaradi spremembe
kemijske strukture, ali pa spremljamo titracijsko krivuljo, pri kateri merimo količine v
odvisnosti od dodanega titranta. Končna točka titracije se vedno razlikuje od ekvivalentne
točke, razlika se imenuje napaka titracije, ki jo je zaradi omejene barvne občutljivosti vida
nemogoče izničiti.

Pri redoks-titracijah (oksidacijsko-redukcijskih titracijah) gre za izmenjavo elektronov med
oksidanti in reducenti. Proces oksidacije ne more potekati ločeno od procesa redukcije – če
neka snov oddaja elektrone, jih mora druga snov sprejeti. Zato takšno reakcijo imenujemo
redoks reakcija.
Oksidacija je torej oddajanje elektronov, pri čemer se zviša oksidacijsko število. Snov, ki
oksidira, je reducent. Redukcija je sprejemanje elektronov, pri tem se zniža oksidacijsko
število. Snov, ki reducira, je oksidant [1].
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2.4 Parametri metode za določanje arzena
Z določanjem analiznih parametrov preverimo, kako natančne in pravilne rezultate lahko
pričakujemo od metode. Pri primerjavi metod za določanje arzena sem ovrednotila različne
parametre, in sicer:
 ponovljivost;
 mejo zaznave;
 točnost;
 linearnost;
 določanje koncentracije po metodi umeritvene krivulje.

2.4.1 Ponovljivost
Ponovljivost metode nam pove, kako se ujemajo rezultati, ki so dobljeni pri enakih pogojih,
kot so:
 ista oseba;
 enak testni material;
 isti laboratorij;
 isti operater [14].
2.4.2 Spodnja in zgornja meja določanja
Meja določitve je najmanjša množina analita, pri kateri ga lahko v vzorcu merimo in
določimo kvantitativno. Mejo zaznave določimo glede na povprečno vrednost signala in
standardni odmik slepega vzorca [14].
2.4.3 Točnost
Točnost meritve je skupen rezultat, ki nam ga zagotavljajo kakovostni merilni postopki,
merilne naprave in kakovostni standardi, s katerimi postopke in standarde umerjamo. V
točnost so zajete tudi sistemske napake. Točnost ugotavljamo na primerjavi meritev istih
vzorcev, ki so bile opravljene v drugih laboratorijih, z drugimi aparaturami ali kako drugače
neodvisno od naše meritve [ 4].
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2.4.4 Določanje koncentracije po metodi umeritvene premice – linearnost
Zaželeno je, da je umeritvena premica linearna. Dobimo jo tako, da pripravimo več
standardov s točno znano koncentracijo analita. Običajno te standarde pripravljamo sami, jih
uvedemo v inštrument in si zabeležimo odgovor inštrumenta. Navadno od dobljenega signala
za standardne vzorce odštejemo signal, dobljen za slepi vzorec, ki naj bi vseboval vse
sestavine vzorca, razen analita. Zvezo med odgovorom inštrumenta in vsebnostjo analita
imenujemo umeritvena krivulja [15].
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

Eksperimentalni del sem opravljala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, kjer sem
primerjala dve metodi za določanje arzena, elektrotermično atomsko absorpcijsko
spektrometrijo (ETAAS) in redoks-titracijo s kalijevim bromatom(V).
Vzorčna mesta:

Poplavljeno
območje

Slika 3: Poplavljeno območje Kotredeža (vir 3)
Vzorce smo odvzeli na območju Kotredeža na območju potoka Kotredeščica, poleg območja,
ki je bilo poplavljeno v času katastrofalnih poplav septembra 2010, in vzdolž struge, kjer je
obstajal sum onesnaženosti s težkimi kovinami, predvsem z arzenom. Nekaj kilometrov od
vasi Kotredeščica je v Znojilah nekdanji rudnik amonita. V poplavah jeseni 20 0 je iz rudnika
v potok Kotredeščico odplavilo naplavine. Analiza v letu 20 2 je pokazala, da so vsebnosti
arzena v pitni vodi glede na preskušene parametre skladne z zahtevami v okviru opravljenih
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preskusov in vsebnosti niso povečane. Z dvema analitskima metodama, ETAAS in
oksidacijsko-redukcijsko titracijo, sem želela preveriti, ali je pitna voda s tega področja v
skladu z zahtevami.

1

2

3

4

5

Slika 4: Vzorčna mesta (vir 4)

3.1 Določanje arzena z elektrotermično atomsko absorpcijsko spektrometrijo
(ETAAS)
3.1.1 Aparature
Meritve sem izvajala z atomskim absorpcijskim spektrometrom z elektrotermičnim
atomizatorjem, Perkin Elmer Analyst 600. Kot prepihovalni plin sem uporabila argon. Za
mikropipetiranje v gra itno cevko sem uporabljala avtomatski vzorčevalnik, za vir svetlobe pa
visoko rekvenčno žarnico za arzen.
3.1.2 Ostali laboratorijski pripomočki


00 mL merilne bučke;
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L merilna bučka;



00 mL čaše;

 stojalo za filtracijo;
 lijak za filtriranje;
 filter papir;
 kapalka;
 avtomatska pipeta in nastavki.
3.1.3 Reagenti
 deionizirana voda (Milli-Q Water Sistem, Millipore);
 65% dušikova(V) kislina (HNO3), (Chem Labs);
 standardna raztopina arzena (1 mg/mL, Merck);
.

 raztopina modifikatorja paladija (Pd(NO3)2 2 H2O; 0,2 mg/mL).
3.1.4 Eksperimentalni pogoji
Pri meritvah z avtomatskim vzorčevalnikom sem v grafitno kiveto injicirala 20 µL vzorca. Pri
meritvah, kjer je bil prisoten modifikator, pa sem poleg 20 µL vzorca injicirala še 0 µL
ustreznega modifikatorja.

3.1.5 Postopki

3.1.5.1 Priprava standardnih raztopin arzena
S primernim redčenjem osnovne standardne raztopine arzena (1 mg/mL) sem pripravila
raztopine različnih koncentracij za umeritveno krivuljo. Vse raztopine sem razredčevala z %
HNO3, ki sem jo pripravila z razredčevanjem osnovne 63% HNO3 z deionizirano vodo.
Odmerila sem 11,3 ml 63% HNO3 v litrsko bučko. Predhodno sem bučko že do polovice
napolnila z deionizirano vodo in po dodatku kisline samo še dopolnila do oznake. Dnevno
sem pripravila izhodno redčeno standardno raztopino arzena s koncentracijo

µg/mL iz

osnovnega standarda s koncentracijo 1 mg/mL. Osnovni standard sem torej tisočkrat redčila,
to sem storila tako, da sem v 00 mL bučko z avtomatsko pipeto odmerila 00 µL osnovnega
standarda in do oznake napolnila z 1% HNO3. Standardna raztopina arzena s koncentracijo 1
26

Rebernik, U. Primerjava metod za določanje arzena.
Dipl. delo. Ljubljana, Uni. v Ljubljani, PeF, BF, FKKT, NTF, Kem in Bio, 2013

µg/mL je bila vmesna redčitev, iz katere sem potem pripravila ostale raztopine arzena za
umeritveno krivuljo. Za umeritveno krivuljo sem pripravila standardne raztopine arzena pri
koncentracijah 1, 3, 5, 7 in 10 µg/L.

3.1.5.2 Priprava raztopine modifikatorja
Pri meritvah sem uporabila raztopino modifikatorja paladija s koncentracijo 0,2 mg/mL. To
.

raztopino sem pripravila z raztapljanjem 0,0219 g Pd(NO3)2 2 H2O v 100 mL 1% HNO3.

3.1.5.3 Priprava vzorcev
Za slepi vzorec sem uporabila 1% HNO3. Vzorce vode z domnevno onesnaženega okolja sem
pred začetkom analize pre iltrirala.

3.2 Določanje arzena z redoks-titracijo (oksidacijsko-redukcijsko) s kalijevim
bromatom (KBrO3)

3.2.1 Laboratorijski pripomočki
 erlenmajerica;



avtomatska pipeta in nastavki;
00 mL merilne bučke;

 bireta;
 stojalo;
 mufa;
 prižema;
 merilni valj;
 stojalo za filtracijo;
 lijak za filtriranje;
 filter papir;
 kapalka.
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3.2.2 Reagenti
 destilirana voda;
 standardna raztopina arzena (1 mg/mL, Merck);
 kalijev bromat(V), KBrO3 (0,00167 M);
 kalijev bromat(V), KBrO3 (0,000167 M);
 indikator, metiloranž;
 klorovodikova kislina (1 M).

3.2.3 Eksperimentalni pogoji
Pri oksidacijsko-redukcijski titraciji s kalijevim bromatom(V) sem za umeritveno krivuljo
uporabila različne volumne standardne raztopine arzena s koncentracijo

mg/mL. Te

volumne sem odmerjala z avtomatsko pipeto.

3.2.4 Postopki
3.2.4.1 Priprava standardnih raztopin
KBrO3
S primernim redčenjem (desetkratnim) osnovne raztopine kalijevega bromata(V) s
koncentracijo 0,00167 mol/L sem dobila raztopino s koncentracijo 0,000167 mol/L. Obe
raztopini kalijevega bromata(V) sem uporabila za umeritveno krivuljo.

Arzen
Za umeritveno krivuljo sem uporabila različne volumne standardne raztopine arzena (50 µL,
100 µL, 150 µL, 200 µL, 500 µL, 1 ml in 2 ml) s koncentracijo 1 mg/ml.
Z avtomatsko pipeto sem odmerjala različne volumne standardne raztopine arzena v
erlenmajerico. Nato sem dolila približno 50 ml destilirane vode in dodala še 0 ml

M

klorovodikove kisline in indikator metiloranž. Tako pripravljeno raztopino sem titrirala z
dvema koncentracijama kalijevega bromata(V) do preskoka barve:
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 s koncentracijo 0,00167 mol/L sem titrirala 200 µL, 500 µL, 1 ml in 2 ml standardne
raztopine arzena;
 s koncentracijo 0,000167 mol/L sem titrirala 50 µL, 100 µL in 150 µL standardne
raztopine arzena.
3.2.4.2 Priprava vzorcev
Vzorce z domnevno onesnaženega okolja pripravimo na enak način kot pri elektrotermični
atomski absorpcijski spektrimetriji (ETAAS), torej vzorce vode pred začetkom analize
prefiltriramo.
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4

REZULTATI IN DISKUSIJA

4.1 Določanje arzena z elektrotermično atomsko absorpcijsko spektrometrijo
(ETAAS)
4.1.1 Določitev pogojev za merjenje z ETAAS
Za točno in zanesljivo določanje vsebnosti elementov v vzorcih moramo optimizirati
parametre merjenja. V diplomskem delu sem optimizirala elektrotermični temperaturni
program (čas in temperaturo posamezne

aze). Vsak parameter elektrotermičnega

temperaturnega programa sem optimizirala z ali brez uporabe izbranega matričnega
modifikatorja. Za vsak parameter je bila meritev ponovljena trikrat. Poleg optimizacije
temperaturnega programa sem določala tudi območje linearnosti, prav tako z ali brez uporabe
modifikatorja. Ponovljivost analitskega postopka sem pri predhodno določenih optimalnih
pogojih merjenja za ETAAS preverila tako, da sem vsako standardno raztopino arzena
pripravila trikrat in tolikokrat na vsaki izmed teh izvedla meritev. Na koncu sem preverjala
tudi obstojnost arzena in ugotavljala, kako uporaba vodovodne ali deionizirane vode pri
pripravi vzorca vpliva na sam rezultat meritve absorpcijskega signala.
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4.1.1.1 Določitev temperature sežiga za arzen
Krivulje na Sliki

prikazujejo odvisnost ploščine absorpcijskega signala od temperature v

azi sežiga za arzen.

Slika 5: Odvisnost ploščine absorpcijskega signala od temperature za arzen pri meritvah
ob prisotnosti modifikatorja paladija oziroma pri meritvi brez njega
Namen je bil določiti čim višjo sežigno temperaturo, saj ta zagotavlja učinkovitejši razkroj
organskih komponent v vzorcu, odstranitev težje hlapnih spojin, ki bi lahko vplivale na
merjenje absorpcijskih signalov, in stabilizacijo elementa, ki ga določamo v azi sežiga
vzorca. S slike je razvidno, da se temperatura sežiga od dodatku modi ikatorja zviša. Tako je
mejna sežigna temperatura za arzen brez modi ikatorja 900 ˚C, ob prisotnosti modifikatorja
paladija pa

00 ˚C. Vidimo, da se ob dodatku modi ikatorja temperatura zviša kar za 200 ˚C.

Poveča se tudi ploščina absorpcijskega signala. Zaradi te razlike v temperaturi sežiga lahko
predvidevamo, da bo določitev arzena ob dodatku modifikatorja točnejša.
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Tabela 1: Temperaturni program za ETAAS za arzen brez modifikatorja in z njim

Program
(čas gretja (s)/ T (˚C)/ čas

Brez modifikatorja

Raztopina modifikatorja Pd

Sušenje

1/110/30

1/110/30

Sušenje 2

15/130/30

15/130/30

Sežig

10/900/20

10/1100/20

Atomizacija

1/1500/5

1/1500/5

Čiščenje

1/2450/3

1/2450/3

obstanka (s))

4.1.1.2 Določanje linearnosti

Slika 6: Linearnost pri odvisnosti absorpcijskega signala od koncentracije arzena
Na gra ikonu je prikazana odvisnost v območju linearnosti. Vidimo, da je območje linearno v
koncentracijskem območju arzena od

do

0 µg/L v obeh primerih, ko smo meritev

opravljali z dodatkom modifikatorja in tudi v primeru brez njega. Naklon krivulje oziroma
odvisnost absorpcijskega signala od koncentracije arzena sta večja v primeru oporabe
modifikatorja, kar je pričakovano, saj je glavni namen uporabe modi ikatorja prav v znižanju
vpliva motečih komponent na meritev absorpcijskega signala.
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4.1.1.3 Ponovljivost metode

Slika 7: Odvisnost ploščine absorpcijskega signala od povprečja standardov
S ponovljivostjo metode sem želela opisati kakovost ujemanja vseh rezultatov. Pogoji so bili
ves čas enaki, prav tako metoda, operater in laboratorij. Izbrala sem si tri različne
koncentracije z območja linearnosti. Vsako standardno raztopino sem nato pripravila trikrat in
vsako prav tolikokrat izmerila.
Oznake:
 std1 – predstavlja standardno raztopino arzena 1 s koncentracijo 1 µg/L;
 std3 – predstavlja standardno raztopino arzena 3 s koncentracijo 3 µg/L;
 std7 – predstavlja standardno raztopino arzena 7 s koncentracijo 7 µg/L.
S slike je razvidno, da ploščina absorbcijskega signala narašča s koncentracijo standardne
raztopine arzena, kar je pričakovano. Najnižji signal je bil izmerjen pri najnižji koncentraciji
standardne raztopine arzena (c = 1 µg/L), najvišji pa pri koncentraciji c = 7 µg/L.
Po končanih meritvah sem izračunala še povprečno vrednost ploščine absorpcijskega signala
za izbrane standarde (A), standardni odmik (∆A) in relativni standardni odmik(∆Are (%)), da bi
preverila natančnost rezultatov. Izračuni so prikazani v Tabeli 2.
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Tabela 2: Izračuni za tri izbrane standardne raztopine arzena iz območja linearnosti

Standard
1std1

Ploščina absorpcijskega signala, A
0,0066

2std1

0,0066

3std1

0,0067

1std2

0,0148

2std2

0,0150

3std2

0,0148

1std3

0,0247

2std3

0,0244

3std3

0,0245

Povprečna vrednost ploščine
absorpcijskega signala za izbrane
standarde, A
std1

0,0066

std2

0,0149

std3

0,0245

Standardni odmik, ∆A
std1

0,00007

std2

0,00012

std3

0,00015

Relativni standardni odmik, ∆Are (%)
std1

0,9

std2

0,8

std3

0,6
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Iz tabele je razvidno, da noben od rezultatov ne iztopa, saj so vrednosti relativnih standardnih
odmikov pod

% v vseh treh primerih. Torej lahko zaključimo, da je metoda ponovljiva in da

z njo dobimo dovolj zanesljive rezultate.

4.1.1.4 Preverjanje obstojnosti arzena

Slika 8: Preverjanje obstojnosti primarne raztopine arzena
As … iz plastične posodice, v kateri je bil tri mesece (čas eksperimentalnega dela v
laboratoriju)
As* … direktno iz embalaže proizvajalca
Prikazani sta dve umeritveni krivulji, ki kažeta, da ni razlike v tem, kateri arzen uporabljamo,
saj sta naklona premic skoraj enaka. V času eksperimentalnega dela sem delala z obema
standardnima raztopinama arzena, zato sem želela preveriti, ali uporaba As ali As* vpliva na
rezultate merjenja. Izkazalo se je, da je standardna raztopina arzena obstojna in se rezultati pri
uporabi enega ali drugega ne razlikujejo, torej je vseeno, ali uporabimo As ali As*.
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4.1.1.5 Vpliv uporabe vodovodne in deionizirane vode pri pripravi vzorca na rezultat
merjenja signala

Slika 9: Preverjanje vpliva uporabe različnih vod pri pripravi vzorca na rezultat
merjenja ploščine absorpcijskega signala
Iz umeritvenih krivulj, ki sta prikazani, vidimo, da ni pomembne razlike v ploščini
absorpcijskega

signala,

kadar

koncentracijskem območju od

uporabimo

vodovodno

ali

deionizirano

vodo.

V

pa do 5 µg/L skoraj ni opazne razlike. Ta se pokaže v višjem

koncentracijskem območju standarda, pri 7 in 0 µg/L, ko se umeritvena krivulja, kjer je
standardna raztopina pripravljena z vodovodno vodo, ukrivi, ni več linearna, vendar ta razlika
ni statistično pomembna.
Ko sem optimizirala parametre za elektrotermično atomsko absorpcijsko spektrometrijo, sem
se lotila določanja vsebnosti arzena v izbranih vzorcih voda z domnevno onesnaženega
okolja.

4.1.2 Določitev arzena v realnih vzorcih z ETAAS
S pomočjo enačbe umeritvene premice y = 0,0037 . x – 0,0021 s Slike 6, kjer y predstavlja
površino absorpcijskega signala (A) in x koncentracijo arzena (c) v realnih vzorcih, sem
izračunala vrednost koncentracije v vzorcih s petih vzorčnih mest. Vrednosti so predstavljene
v spodnji tabeli.
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Tabela 3: Določitev koncentracije arzena v realnih vzorcih

Vzorčna mesta

Površina absorpcijskega
signala, A

1

0,0062

Koncentracija
arzena v vzorcu,
c (µg/L)
2,24

2

0,0035

1,51

3

0,003

1,38

4

0,0036

1,54

5

0,0034

1,49

MDK vrednost za arzen v Sloveniji je 10 g As/L [16]. Iz tabele je razvidno, da v analiziranih
vzorcih ni bistveno povišanih koncentracij, prav tako nobena vrednost ne presega vrednosti
MDK, kar je v zadnjih letih Agencija RS za okolje, ki je odgovorna za kakovost vode, tudi
večkrat potrdila.
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Slika 10: Koncentracija arzena v realnih vzorcih s petih vzorčnih mest

Koncentracija na nobenem vzorčnem mestu ni presegala vrednosti maksimalno dovoljene
koncentracije. Na vzorčnem mestu

je bila vrednost nekoliko večja glede na druga štiri

mesta, vendar ta razlika ni statistično pomembna.

4.2 Določanje arzena z oksidacijsko-redukcijsko titracijo s kalijevim
bromatom (KBrO3)
Pri določanju arzena z oksidacijsko-redukcijsko titracijo sem za titrant uporabila kalijev
bromat(V) dveh različnih koncentracij in z njima titrirala različne volumne standardne
raztopine arzena:
 s koncentracijo 0,00167 mol/L sem titrirala 200 µL, 500 µL, 1 ml in 2 ml standardne
raztopine arzena;
 s koncentracijo 0,000167 mol/L sem titrirala 50 µL, 100 µL in 150 µL standardne
raztopine arzena.

38

Rebernik, U. Primerjava metod za določanje arzena.
Dipl. delo. Ljubljana, Uni. v Ljubljani, PeF, BF, FKKT, NTF, Kem in Bio, 2013

Tabela 4: Rezultati oksidacijsko-redukcijske titracije s kalijevim bromatom(V)

Povprečje porabe,
V [mL]

Standardni
odmik,
∆V

Relativni
standardni
odmik,
∆Vre (%)

4,61

0,20

4,3

3,27

0,02

0,6

150

1,95

0,03

1,6

200

0,61

0,01

1,9

500

1,52

0,02

1,3

1000

1,21

0,03

2,5

2000

1,52

0,14

9,3

V (standarda) [µL]
50
100

Pri volumetrični metodi, oksidacijsko-redukcijski titraciji, je težje zagotoviti zanesljivost
rezultatov kot pri elektrotermični atomski absorpcijski spektrometriji, kjer je bil relativni
standardni odmik pod 1 %. Iz tabele je razvidno, da je pri titraciji ∆Vre (%) pri večini
rezultatov več kot 2%, pri zadnji vrednosti je celo okoli 0%.

4.2.1 Določitev arzena v realnih vzorcih z oksidacijsko-redukcijsko titracijo
V realnih vzorcih ni bilo mogoče določiti arzena z oksidacijsko-redukcijsko titracijo, saj je
bila vsebnost arzena v vzorcih prenizka, da bi jo lahko določili s to metodo, ki ima boljše
karakteristike v višjem koncentracijskem območju.
Na podlagi vseh rezultatov lahko zaključim, da bi bila elektrotermična atomska absorpcijska
spektrometrija boljša metoda za izbrane vzorce z domnevno onesnaženega okolja kot
oksidacijsko-redukcijska titracija, saj v analiziranih vzorcih nisem zaznala tako visokih
koncentracij arzena, ki bi jih s titracijo lahko določila. Meja zaznave je namreč pri titraciji
višja, zato je bila določitev možna samo v primeru metode ETAAS, kjer je meja zaznave
nižja, in sicer 1 µg/L.
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5

PRENOS V ŠOLSKO PRAKSO

5.1 Umestitev vsebine diplomskega dela v učni načrt za devetletno osnovno
šolo in splošno gimnazijo

V diplomskem delu sem proučevala različne metode za določanje arzena v vzorcih vode,
elektrotermično

atomsko

spektrometrijo,

ETAAS

in

redoks-titracijo

(oksidacijsko-

redukcijsko) s kalijevim bromatom(V). Med vsemi metodami se mi zdi za prenos v šolsko
prakso najprimernejša oksidacijsko-redukcijska titracija. Zaradi nedovoljene uporabe arzena v
šolah sem se odločila, da bom oksidacijsko-redukcijsko titracijo predstavila kot eno od metod
za določanje vsebnosti vitamina C v različnih vzorcih šumečih tablet.
Z analizo učnega načrta za devetletno osnovno šolo in splošno gimnazijo sem želela ugotoviti,
v kateri vsebinski sklop v učnem načrtu lahko umestim vsebino svojega diplomskega dela.
Poleg učnih načrtov za obvezne predmete sem pregledala tudi učne načrte za izbirne predmete
8. in 9. razreda osnovne šole, ki so v povezavi z obveznim predmetom Kemija. To so Kemija
v okolju, Kemija v življenju, Poskusi v kemiji in Način prehranjevanja. Učni načrti so
dosegljivi na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

5.1.1 Devetletna osnovna šola
Kemija
8. in 9. razred
V učnem načrtu nisem našla obveznega vsebinskega sklopa, kamor bi lahko neposredno
umestila temo diplomskega dela.
Izbirni predmeti
Prav tako v učnih načrtih izbirnih predmetov Kemija v okolju, Kemija v življenju, Poskusi v
kemiji in Način prehranjevanja ni operativnih ciljev, ki bi bili neposredno povezani s temo
diplomskega dela
Pri analizi učnega načrta za izbirni predmet Poskusi v kemiji sem ugotovila, da se tema
diplomskega dela neposredno ne povezuje z operativnimi cilji, medtem ko se najdejo
povezave v splošnih ciljih predmeta, kjer učenci:
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•

utrdijo in poglobijo znanje, razumevanje in uporabo kemijskih vsebin s pomočjo
samostojnega eksperimentalnega dela;

•

se seznanijo z raznolikimi vidiki dela v kemijskem laboratoriju;

•

se urijo v osnovnih tehnikah in operacijah laboratorijskega eksperimentalnega dela;

•

usvojijo postopke eksperimentiranja (raziskovalnega) dela: od načrtovanja do
izvajanja eksperimentov, opazovanja, zbiranja, beleženja, razvrščanja, analize in
predstavitve podatkov, postavljanja zaključkov in ocenitve smiselnosti rezultatov in
zaključkov ter njihovo povezovanje s teorijo in življenjskim okoljem.

5.1.2 Splošna gimnazija
Kemija
Pri analizi učnega načrta sem ugotovila, da bi bila tema diplomskega dela primerna za več
sklopov rednega programa: Reakcije oksidacije in redukcije, Zgradba in lastnosti organskih
kisikovih spojin, Karboksilne kisline in njihovi derivati in za sklop izbirnega programa
Kemija in hrana.
Po pregledu vseh učnih načrtov sem se odločila, da pripravim učni uri v sklopu izbirnega dela
Kemija in hrana, pri predmetu Kemija za gimnazijski program.

5.2 Učna priprava: Kvantitativno določanje vitamina C v šumečih tabletah
Cilji učne enote:
 spoznati vitamin C kot polifunkcionalno organsko kisikovo spojino in na osnovi
njegove zgradbe sklepati o osnovnih lastnostih;
 spoznati oksidacijsko-redukcijsko titracijo kot eno od metod za določanje vsebnosti
vitamina C v različnih vzorcih šumečih tablet;
 znati razložiti potek oksidacijsko-redukcijske titracije in prepoznati vitamin C kot
reducent ter jod kot oksidant v zapisu enačbe reakcije redoks-titracije vitamina C z
jodom;
 razvijati eksperimentalni pristop oziroma laboratorijske spretnosti;
 razvijati odgovoren odnos do eksperimentalnega dela;
 razvijati spretnosti predstavitve lastnega dela, zmožnost kritičnega vrednotenja
rezultatov in jasnega izražanja.
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Kompetence:
 sposobnost nadzorovanega izvajanja poskusa titracije in beleženja rezultatov;
 sposobnost opazovanja poskusa titracije;
 sposobnost urejanja podatkov v tabele in analize podatkov;
 sposobnost postavljanja hipotez in sklepanja;
 sposobnost timskega dela;
 sposobnost poročanja.

Predznanje:
 pojmi: oksidacija, redukcija, oksidant, reducent;
 prepoznavanje snovi, ki se je oksidirala oziroma reducirala na primeru preprostih
redoks enačb;
 urejanje redoks enačb;
 poznavanje aparature za titracijo.

Kontekst:
Pomen vitamina C, ki ga najdemo v agrumih, zelenjavi, sokovih, šumečih tabletah, za zdravo
prehrano.
Raven: SŠ
Učni načrt SŠ: Kemija in hrana
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5.2.1 Kvantitativno določanje vitamina C v šumečih tabletah (učiteljeva učna
priprava)
Ključni pojmi:
 vitamin C;
 titracija;
 oksidacijsko-redukcijska (redoks) reakcija.
Namen: S pomočjo oksidacijsko-redukcijske titracije določiti vsebnost vitamina C v šumečih
tabletah.
Učne oblike: delo v dvojicah.
Učne metode: razlaga, pogovor, eksperiment, prikazovanje.
Učni pripomočki: tabla, predstavitev powerpoint, učni list, laboratorijska oprema.
Izvedba učne ure

5.2.1.1 Uvodni del
Učitelj prinese v razred primere izdelkov, to so šumeče tablete treh različnih proizvajalcev, ki
vsebujejo vitamin C in prične razgovor o uporabi teh tablet. Opredeli vprašanje za dijake,
kateri vzorec šumečih tablet bi kupil in zakaj?

1

2

3

Slika 11: Šumeče tablete treh proizvajalcev
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Izpostavi vlogo vitamina C, učence vpraša, zakaj ga ljudje potrebujemo, kje ga najdemo.
Dijaki poslušajo učiteljevo razlago, odgovarjajo na vprašanja in tudi sami postavljajo
vprašanja. Učitelj dijakom predstavi zgradbo vitamina C in unkcionalne skupine. Na osnovi
zgradbe potem sklepajo o lastnostih te organske kisikove spojine.

Slika 12: Vitamin C (askorbinska kislina)

5.2.1.2 Eksperimentalni del
Opredelitev eksperimenta
Eksperimentalno vajo izvedejo dijaki, razdeljeni v pare.
Redoks titracija – jodimetrična titracija
Za kvantitativno določanje vitamina C lahko uporabimo njegove redukcijske lastnosti.
Kvantitativna oksidacija vitamina C poteče z jodom, ki nastane v reakciji med jodatnim
ionom, IO3- in jodidnim ionom, I-, v kisli raztopini.
Izvedba:

1. del: Vzorcu, ki vsebuje vitamin C, dodamo kalijev jodid, KI, klorovodikovo kislino, HCl,
in škrobovico. Zmes nato titriramo s kalijevim jodatom, ki ga predhodno nalijemo v bireto.
Ko dodajamo jodat, ta reagira z jodidnimi ioni v kisli raztopini, tako da nastane jod, I2.
IO3- + 5 I- + 6 H+

3 I2 + 3 H2O
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2. del: Nastali jod reagira kvantitativno z vitaminom C.

Ko ves vitamin C reagira z jodom, obarva prebitni jod zaradi dodatka škrobovice nastalo zmes
modro, s čimer določimo končno točko titracije.
Zaščita:
 halja;
 očala;
 rokavice.

Nevarnost:
 KIO3

Slika 13: Znaki za nevarnost za KIO3 (vir 5)
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 KI

Slika 14: Znaki za nevarnost za KI (vir 6)

 HCl

Slika 15: Znaki za nevarnost za HCl (vir 7)
Tabela 5: Potrebščine za dvojico dijakov

Pribor

Reagenti

 bireta

 šumeče

 stojalo

tablete

različnih

proizvajalcev
 raztopina kalijevega jodata, KIO3

 mufa
 prižema

(c = 0,01 M)

 merilni valj, 10 mL

 trden kalijev jodid

 čaša, 250 mL

 klorovodikova kislina (c = 1 M)
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 čaša, 100 mL

 škrobovica (w = 0,5 %)

 erlenmajerica, 300 mL

 destilirana voda

 kapalka
 žlička
 urno steklo
Predhodna priprava reagentov (pripravi učitelj za celo skupino):
Škrobovica
V čašo nalijemo 50 mL destilirane vode in jo segrevamo dokler ne zavre. Dodamo 0,25 g
škroba in pustimo vreti toliko časa, da se ves raztopi. Med segrevanjem raztopino mešamo.
Ko končamo s segrevanjem, raztopino ohladimo.

Kalijev jodat, KIO3
Za pripravo 0,0 M kalijevega jodata uporabimo sušen primarni standard, ki ga zatehtamo
točno 2, 39 g. Zatehtan kalijev jodat potem kvantitativno prenesemo v litrsko bučko in
napolnimo z destilirano vodo do oznake. Dobro premešamo, vsaj petnajstkrat.

Voden potek eksperimentalnega dela
Učitelj pred pričetkom dela dijakom predstavi problem. Koliko vitamina C vsebujejo tablete
treh različnih proizvajalcev in ali se dobljena količina vitamina C ujema z deklarirano? Dijaki
se morajo s pomočjo rezultatov odločiti, kateri produkt bi kupili in odgovor utemeljiti.
Dijaki po navodilih učitelja izvedejo eksperiment.
. Učitelj dijake razdeli v skupine po dva. Nato sestavijo aparaturo za titracijo. Učitelj jih
opazuje in opozarja na napake. Dvojica za sestavo aparature potrebuje:
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stojalo

mufo

prižemo

50 ml bireto

Slika 16: Aparatura za titracijo
2. Ko imajo vse dvojice sestavljeno aparaturo, jim učitelj razdeli pladnje s potrebščinami in
kemikalijami, ki jih potrebujejo za izvedbo. Vsaka dvojica ima na pladnju pripravljeno:
 erlenmajerico za reakcijsko zmes;
 merilni valj, 10 mL;


M klorovodikovo kislino v 00 mL čaši;

 0,0 M kalijev jodat v 250 mL čaši;
 0,5% škrobovico v 00 mL čaši;
 trden kalijev jodid na urnem steklu;
 žličko;
 kapalko;
 papir;
 vzorec vitaminske tablete 1, 2 ali 3;
 puhalko z destilirano vodo.
3. Ko imajo dijaki vse pripravljeno za delo, jih učitelj opozori na varnost pri delu in zaščito
(pokaže jim piktograme na predstavitvi powerpoint).
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4. Sledijo jasna navodila, kjer učitelj skupaj z dijaki pregleda učni list.
5. Nato dijaki samostojno izvedejo eksperiment po postopku, zapisanem na učnem listu.
Učitelj jih opazuje in opozarja na ključne dele eksperimenta.

Potek eksperimenta:
Za določanje vitamina C dijaki potrebujejo 0, M kalijev jodat, ki ga učitelj predhodno
pripravi. Pripravljenega iz 250 mL čaše prelijejo v bireto tako, da se v njej ne ujamejo
mehurčki. Na analitski tehtnici določijo maso vitamina C. Najprej nanjo postavijo papir, ki ga
tarirajo na 0,0000 g, nato stehtajo vzorec tablete vitamina C. Njeno maso si zapišejo na
ustrezno mesto na učnem listu. V 300 mL erlenmajerico dodajo približno 50 mL destilirane
vode in v njej raztopijo tableto. Vitamin C je odlično topen v vodi, tako da je netopni del
tablete običajno vezivo. Raztopini dodajo približno

g ( žličko) kalijevega jodida, 5 mL M

klorovodikove kisline, ki jo odmerijo z merilnim valjem. Nazadnje s kapalko dodajo še 2 do 3
mL sveže pripravljene raztopine škrobovice (w = 0,5 %). Tako pripravljeno reakcijsko zmes
titrirajo s kalijevim jodatom do pojava obstojne modre barve. Porabo si zapišejo na ustrezno
mesto učnega lista. Analizo še dvakrat ponovijo na vzorcu istega proizvajalca.
Preskok barve (učitelj dijake večkrat opozori na modro obarvanje) pokažemo na predstavitvi
powerpoint, in sicer barvo raztopine vzorca

pred končno točko (levo) in v končni točki

(desno).

Slika 17: Reakcijska zmes vitamina C pred (levo) in v končni točki (desno)
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Po končani analizi učenci pospravijo delovno površino in do konca izpolnijo tabelo. Dijaki
bodo dobili vzorce tablet treh različnih proizvajalcev. Rezultate bo vsaka skupina za svoj
vzorec dopisala še v tabelo, ki jo učitelj nariše na tablo. Manjkajoče rezultate dijaki prepišejo
na ustrezno mesto delovnega lista.

Tabela 6: Vzorec 1
VZOREC 1

1. ponovitev

masa tablete, mtablete

2. ponovitev

3. ponovitev

g

g

g

mL

mL

mL

mol/L

mol/L

mol/L

mg

mg

mg

mg/g

mg/g

mg/g

volumen raztopine
kalijevega jodata, Vr
koncentracija
kalijevega jodata, cr
masa vitamina C,
mvitC
deklarirana vrednost
vitamina C v tableti
povprečna količina vitamina C v tableti

mg/g

Tabela 7: Vzorec 2
VZOREC 2

1. ponovitev

masa tablete, mtablete
volumen raztopine

2. ponovitev

3. ponovitev

g

g

g

mL

mL

mL

mol/L

mol/L

mol/L

mg

mg

mg

mg/g

mg/g

mg/g

kalijevega jodata, Vr
koncentracija
kalijevega jodata, cr
masa vitamina C,
mvitC
deklarirana vrednost
vitamina C v tableti
povprečna količina vitamina C v tableti

mg/g
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Tabela 8: Vzorec 3
VZOREC 3

1. ponovitev

2. ponovitev

masa tablete, mtablete

3. ponovitev

g

g

g

mL

mL

mL

mol/L

mol/L

mol/L

mg

mg

mg

mg/g

mg/g

mg/g

volumen raztopine
kalijevega jodata, Vr
koncentracija
kalijevega jodata, cr
masa vitamina C,
mvitC
deklarirana vrednost
vitamina C v tableti
povprečna količina vitamina C v tableti

mg/g

Tabela 9: Tabela za vse dijake
VZOREC 1
povprečna količina

VZOREC 2

VZOREC 3

mg/g

mg/g

mg/g

mg/g

mg/g

mg/g

vitamina C v tableti
deklarirana vrednost
vitamina C v tableti
Opomba: dijaki za izračun količine vitamina C upoštevajo stehiometrični zvezi v enačbah
reakcij:
a) IO3- + 5 I- + 6 H+

3 I2 + 3 H2O

b)
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5.2.1.3 Diskusija
Po končanem eksperimentalnem delu učitelj nadaljuje z razpravo o rezultatih. Dijakom pusti
nekaj časa, da do konca izpolnijo vprašanja na učnem listu, ki jih potem skupaj pregledajo.
Ves čas gre za dvosmerno komunikacijo med učiteljem in dijakom, dijaki manjkajoče
rezultate in odgovore dopisujejo.

Ravnanje z odpadki
Odpadne tekočine zlijemo v posodo, posebej označeno za odpadke.
Pričakovani rezultati
Eksperimentalni del sem opravljala na katedri za analizno kemijo, Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo.

Tabela 10: Rezultati za standard
STANDARD

1. ponovitev

2. ponovitev

3. ponovitev

masa standarda

0,1019 g

0,1150 g

0,1010 g

volumen raztopine

19,3 mL

21,4 mL

19,0 mL

0,01 mol/L

0,01 mol/L

0,01 mol/L

0,1020 g

0,1130 g

0,0039 g

kalijevega jodata, Vr
koncentracija
kalijevega jodata, cr
masa vitamina C,
mvitC
Analizo s standardom vitamina C naredi učitelj, da preveri ustreznost metode. Kot je razvidno
iz tablete, je metoda ustrezna, saj je razlika v masi zatehtanega standarda in masi, ki smo jo
izračunali s pomočjo izmerjenega volumna kalijevega jodata, pri titraciji statistično
nepomembna.

Tabela 11: Rezultati za vzorec 1
VZOREC 1
masa tablete, mtablete

1. ponovitev

2. ponovitev

3. ponovitev

4,5317 g

4,5745 g

4,4661 g
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volumen raztopine

15,0 mL

14,8 mL

14,9 mL

0,01 mol/L

0,01 mol/L

0,01 mol/L

79,26 mg

78,20 mg

78,73 mg

17,8 mg/g

17,8 mg/g

17,8 mg/g

kalijevega jodata, Vr
koncentracija
kalijevega jodata, cr
masa vitamina C,
mvitC
deklarirana vrednost
vitamina C v tableti
povprečna količina vitamina C v tableti

17,40 mg/g

Tabela 12: Rezultati za vzorec 2
VZOREC 2

1. ponovitev

2. ponovitev

3. ponovitev

masa tablete, mtablete

3,9885 g

3,9970 g

4,0493 g

volumen raztopine

35,1 mL

35 mL

34,8 mL

0,01 mol/L

0,01 mol/L

0,01 mol/L

185,46 mg

184,94 mg

183,88 mg

45 mg/g

45 mg/g

45 mg/g

kalijevega jodata, Vr
koncentracija
kalijevega jodata, cr
masa vitamina C,
mvitC
deklarirana vrednost
vitamina C v tableti
povprečna količina vitamina C v tableti

46,06 mg/g

Tabela 13: Rezultati za vzorec 3
Pri vzorcu 3 sem eno tableto razdelila na štiri dele in izvedla analizo.
VZOREC 3
masa tablete,

1. del

2. del

3.del

4. del

0,9770 g

0,8972 g

1,0598 g

1,0537 g

7,7 mL

7,6 mL

7,8 mL

7,8 mL

mtablete
volumen raztopine
kalijevega jodata,
Vr
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koncentracija

0,01 mol/L

0,01 mol/L

0,01 mol/L

0,01 mol/L

40,68 mg

40,16 mg

41,21 mg

41,21 mg

40 mg/g

40 mg/g

40 mg/g

40 mg/g

kalijevega jodata,
cr
masa vitamina C,
mvitC
deklarirana
vrednost vitamina
C v tableti
povprečna količina vitamina C v tableti

40,81 mg/g

Tabela 14: Primerjava rezultatov z deklarirano vrednostjo
povprečna količina

VZOREC 1

VZOREC 2

VZOREC 3

17,40 mg/g

46,06 mg/g

40,81 mg/g

17,80 mg/g

45 mg/g

40 mg/g

vitamina C v tableti
deklarirana vrednost
vitamina C v tableti
V vseh treh primerih povprečna koločina vitamina C ne odstopa veliko od deklarirane
vrednosti. Na podlagi izračunov naj bi se dijaki odločili za nakup tistega izdelka, ki ima
deklarirano vrednost najvišjo. Torej za nakup izdelka številka 2.
Izračuni
I.

Jodat-jodidna enačba reakcije v kislem:
IO3- + 5 I- + 6 H+

II.

3 I2 + 3 H2O

Enačba reakcije oksidacije vitamina C:
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III.

S pomočjo napisanih enačb reakcij izpeljemo množinsko razmerje med IO3- in
vitaminom C.
n (IO3-) : n (vitamin C) = 1 : 3

IV.

Izračunamo maso vitamina C (mvitC) po naslednjem postopku:

Enačbe, ki jih potrebujemo pri izračunu:
n (IO3-) : n (vitamin C) = 1 : 3

M (vitamina C) = 176,13 g/mol

n (vitamin C) = c .V (KIO3)

C (KIO3) = 0,01 mol/L

m

(vitamina C) = c . V (KIO3)

M
m (vitamina C) =

3.c . V(KIO3) M (vitamina C)

Rezultati, dobljeni po teh izračunih, so vpisani v tabele od 9 do 13.
Odgovori na vprašanja
1. Nariši aparaturo za titracijo in označi dele (učitelj pokaže sliko na predstavitvi
powerpoint)

stojalo

mufa

prižema

50 ml bireta

Slika 18: Aparatura za titracijo
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2. Kateri izdelek je vseboval največ vitamina C?
Največ vitamina C je vseboval izdelek številka 2.
3. Ali se eksperimentalno določene vrednosti razlikujejo od deklariranih?
Eksperimentalno določene vrednosti se ne razlikujejo veliko od deklariranih vrednosti.
4. Kateri izdelek šumečih tablet bi kupili in zakaj?
Kupila bi izdelek številka 2 , saj ta vsebuje največ vitamina C, prav tako se
eksperimentalno določena vrednost od deklarirane ne razlikuje veliko.

5. Katere funkcionalne skupine najdemo v zgradbi vitamina C?
V zgradbi vitamina C najdemo več unkcionalnih skupin, saj gre za poli unkcionalno
spojino. Spada v skupino organskih kisikovih spojin. Gre za ciklični ester (lakton). V
vitaminu C so vezane tudi hidroksilne skupine.

6. Katera snov je v eksperimentu oksidirala in katera reducirala? Dopolni!
Jod se reducira, vitamin C pa oksidira.

Sistem ocenjevanja
IME IN PRIIMEK DIJAKA:

Prvina
Merilo
vrednotenja
Varnost pri delu. Dosledno
upoševanje
navodil za varno
delo in ustrezno
ravnanje z
odpadki.
Natančnost pri
izvedbi titracije.

Pravilna sestava
aparature za
titracijo,
natančno
opazovanje
sprememb in
vpisovanje le
teh.

Število točk
10

10
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Spretnost
izvajanja
titracije.

Izvedba vaje v
predpisanem
času (ena šolska
ura).

10

Zbiranje,
urejanje in
analiza
rezultatov.

Pravilno
izpolnjena
tabela s podatki.
Vsako pravilno
izpolnjeno polje
v tabeli 1 in 2 je
ovrednoteno z
eno točko.

21

Pravilnost
izračunov

Pravilni potek
izračuna,
pravilno
uporabljene in
zapisane enačbe
in reakcije.
Pravilna izbira
izdelka na
podlagi
dobljenih
rezultatov.

10

Odgovori na
vprašanja.

Vsak pravilen
odgovor je
ovrednoten z
eno točko.

6

Sposobnost
poročanja.

Logična
predstavitev
rezultatov.

5

Sposobnost
postavljanja
hipotez in
sklepanja.

10

Največje možno število točk:

82

Doseženo število točk:
Odstotek:
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5.2.2 Kvantitativno določanje vitamina C v šumečih tabletah (delovni list za dijake)
Ime in priimek:
Razred:
Datum:
Skupina:

Vitamin C v šumečih tabletah

1

2

3

Slika 19: Šumeče tablete treh proizvajalcev

Zakaj potrebujemo vitamin C, kje vse ga najdemo? Kakšna je njegova zgradba in
kako vpliva na njegove lastnosti? Ali je v šumečih tabletah res toliko vitamina C,
kolikor sporoča deklarirana vrednost? Na vsa vprašanja boste lahko odgovorili v
naslednjih dveh šolskih urah.

1) UVOD
Pri krepitvi imunskega sistema igra pomembno vlogo zdrava prehrana z optimalnimi
količinami hranil, ki pozitivno vplivajo na imunski sistem. Eno od hranil, ki ga najpogosteje
povezujemo z obrambo pred prehladom, je vitamin C, ki je eden najpomembnejših
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antioksidantov. Ti preprečujejo škodljive učinke prostih radikalov, ki nastajajo kot stranski
produkti pri presnovi hrane. Skladiščenje prostih radikalov v telesu je v veliki meri vzrok
procesov staranja, vplivajo pa še na pojav številnih bolezni, kot so rak, bolezni srca in ožilja
ter druge.

2) CILJ
Na osnovi eksperimentalnega dela določite, v katerem izdelku je prisotno največ vitamina C,
v izdelku 1, 2 ali 3?
3) ZAŠČITA
Pri delu nosite zaščitna očala in rokavice. Po končanem eksperimentalnem delu odlijte
reakcijske zmesi v posebej pripravljene posode za odpadke. Preden zapustite laboratorij, si
umijte roke.

Tabela 15: Znaki za nevarnost uporabljenih reagentov pri eksperimentu
Reagent

Znak za nevarnost (piktogram)

KIO3

KI

HCl
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4) POTEK DELA
Potrebščine:

Pribor

Reagenti

 bireta

 šumeče

 stojalo

tablete

različnih

proizvajalcev
 raztopina kalijevega jodata, KIO3

 mufa
 prižema

(c = 0,01 M)

 merilni valj, 10 mL

 trden kalijev jodid

 čaša, 250 mL

 klorovodikova kislina (c = 1 M)

 čaša, 100 mL

 škrobovica (w = 0,5 %)

 erlenmajerica, 300 mL

 destilirana voda

 kapalka
 žlička
 urno steklo

Izvedba eksperimenta

1. Sestavi aparaturo za titracijo.
2. Iz 250 mL čaše prelij kalijev jodat v bireto tako, da se v njej ne ujamejo mehurčki.
3. Na analitski tehtnici stehtaj vzorec vitamina C in rezultat zapiši na ustrezno mesto
delovnega lista.
4. Vzami 300 mL erlenmajerico, dodaj približno 50 mL destilirane vode in v njej raztopi
vzorec vitaminske tablete.
5. Raztopini dodaj približno

g ( žličko) kalijevega jodida in 5 ml

M klorovodikove

kisline, ki jo odmeri z merilnim valjem.
6. Na koncu s kapalko dodaj še 2 do 3 mL sveže pripravljene raztopine škrobovice (w =
0,5 %).
7. Tako pripravljeno reakcijsko zmes titriraj s kalijevim jodatom do pojava obstojne
modro-črne barve.
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PAZI!!! Titer (kalijev jodat) reakcijski zmesi dodajaj po kapljicah in ves čas mešaj,
dokler se ne pojavi obstojna modro-črna barva.
8. Porabo kalijevega jodata zapiši na ustrezno mesto delovnega lista.
9. Analizo ponovi še dvakrat na vzorcu istega proizvajalca.

5) ZBIRANJE IN UREJANJE PODATKOV

Tabela 1:Rezultati
Vzorec_______

1. ponovitev

masa tablete, mtablete

2. ponovitev

3. ponovitev

g

g

g

mL

mL

mL

mol/L

mol/L

mol/L

C,

mg

mg

mg

deklarirana vrednost

mg/g

mg/g

mg/g

volumen

raztopine

kalijevega jodata, Vr
koncentracija
kalijevega jodata, cr
masa

vitamina

mvitC

vitamina C v tableti
povprečna količina vitamina C v tableti

mg/g

Tabela 2: Primerjava rezultatov
VZOREC 1
povprečna

količina

VZOREC 2

VZOREC 3

mg/g

mg/g

mg/g

mg/g

mg/g

mg/g

vitamina C v tableti
deklarirana vrednost
vitamina C v tableti
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6) IZRAČUNI
. Napiši reakcijo oksidacijo vitamina C z jodom in jodat-jodidno reakcijo v kislem ter izpelji
množinsko razmerje med vitaminom C in jodom.

2. Izračunaj maso vitamina C. Pomagaj si z množinskim razmerjem, ki si ga določil zgoraj.
Rezultat vpiši na ustrezno mesto v Tabeli .
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3. Prostor za pomožne izračune.

7) VPRAŠANJA
1. Nariši aparaturo za titracijo in označi dele.
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2. Kateri izdelek je vseboval največ vitamina C?

3. Ali se eksperimentalno določene vrednosti razlikujejo od deklariranih?

4. Kateri izdelek šumečih tablet bi kupili in zakaj?

5. Katere funkcionalne skupine najdemo v zgradbi molekule vitamina C?

6. Katera snov se je pri titraciji oksidirala in katera reducirala? Dopolni!
Jod se__________, vitamin C pa _____________.
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8) VREDNOTENJE DELA IN REZULTATOV (s sošolcem druge skupine zamenjaj

učni list, ga preglej in oceni rezultate po učiteljevih navodilih)
Število možnih točk:
Število doseženih točk:
Odstotek :
Učiteljev podpis:
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6

ANALIZA HIPOTEZ

Zastavljene so bile štiri hipoteze. Na podlagi rezultatov sem jih zavrnila ali potrdila.
H1: Instrumentalna metoda, eletrotermična atomska absorpcijska spektrometrija bo
imela boljše karakteristike v nižjem koncentracijskem območju.
Hipoteza je potrjena na podlagi rezultatov na straneh 28, 29 in 30.

H2: Analitska metoda, oksidacijsko-redukcijska titracija s kalijevim bromatom(V) bo
ustreznejša za določanje arzena v višjem koncentracijskem območju.
Hipoteza je potrjena na podlagi rezultatov na straneh 37 in 38.
H3: V vzorcih domnevno onesnaženega območja pričakujem povišano koncentracijo
arzena, vendar vsebnost ne bo presegala vrednosti MDK (maksimalna dovoljena
koncentracija).
Hipoteza je potrjena na podlagi rezultatov na straneh 36, 37 in 38.
Prenos v šolsko prakso:
H4: Pričakujem, da ne bo velikega odstopanja med eksperimentalno določeno količino
vitamina C v tableti in deklarirano vrednostjo.
Hipoteza potrjena na podlagi rezultatov na straneh 51, 52 in 53.
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ZAKLJUČEK

Z diplomskim delom sem raziskala vse zastavljene probleme. V začetnem delu sem se
osredotočila na primerjavo dveh metod za določanje arzena, elektrotermične atomske
absorpcijske spektrometrije in oksidacijsko-redukcijske titracije s kalijevim bromatom(V). Za
točno in zanesljivo določanje vsebnosti elementov v vzorcih sem pri obeh metodah
optimizirala parametre in na podlagi teh meritev preverila, kako natančne in pravilne rezultate
lahko pričakujem. Izkazalo se je, da da spektroskopska metoda, ETAAS, zanesljivejše
rezultate kot pa volumetrijska, oksidativna-redukcijska titracija. Hkrati sem ugotovila, da je
ETAAS primernejša za merjenje v nižjem koncentracijskem območju, oksidativnoredukcijska titracija pa za merjenje v višjem. Zato sem arzen v vzorcih z domnevno
onesnaženega okolja lahko določila samo s spektroskopsko metodo, saj v analiziranih vzorcih
nisem zaznala dovolj visokih koncentracij arzena, ki bi jih s titracijo lahko določila.
V diplomskem delu je bil zasnovan tudi prenos v šolsko prakso v okviru dveh šolskih ur v
sklopu izbirnega dela Kemija in hrana pri predmetu Kemija za gimnazijski program, kjer
dijaki spoznajo oksidacijsko-redukcijsko titracijo kot eno izmed metod za določanje vitamina
C v šumečih tabletah. Šolski uri sem želela zasnovati tako, da bi bili dijaki čim bolj dejavni,
kar je v skladu s sodobnimi smericami poučevanja naravoslovnih vsebin. Zato sem se
odločila, da vsebino predstavim s pomočjo eksperimentalnega dela v dvojicah, učne metode,
ki bi mi omogočila uresničitev zastavljenih ciljev in kompetenc.
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