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1 UVOD 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN NAMEN DELA 

Voda je preprosta spojina s kemijsko formulo H2O, vendar je kljub temu osnovni vir 

življenja na zemlji. Vsi organizmi za svojo rast in razvoj potrebujemo vodo. Čeprav je 

naravna voda snov, ki je brez barve, vonja in okusa, pa vsebuje mnoge raztopljene snovi in 

ima torej zapleteno kemično sestavo. Pri vodi lahko z različnimi analiznimi tehnikami 

določamo  trdoto vode, ki jo podajamo v nemških trdotnih stopinjah. 

Glavni namen diplomskega dela je določati kalcijevo in magnezijevo trdoto vode. Vzorci so 

bili odvzeti na različnih lokacijah po Sloveniji. Izvedla bom eksperiment s hitrim testom in 

titracijo, ter primerjala te rezultate med seboj. Glede na dobljene rezultate bom naredila 

primerjavo med vzorci in jo podkrepila s teoretičnimi osnovami. Namen je ugotoviti, kakšna 

je trdota vode v vzorcih, odvzetih iz različnih regij po Sloveniji in primerjava rezultatov med 

seboj.  

Za teoretični del diplomskega dela sem si izbrala predvsem pomen kalcija in magnezija v 

vodi, okolju in tleh: kake motnje povzroča prevelika ali premajhna koncentracija kalcija in 

magnezija v tleh. Kako sta kalcij in magnezij pomembna za človeka ter kakšno vlogo imata 

v živem organizmu. Pojasnila sem tudi pojme, kot so trdota vode, trda voda, mehka voda in 

titracija. Ker je pojem spektrometrija mogoče marsikomu nejasen, sem pojasnila 

spektrometrijo na primerih in razložila njene teoretske osnove. 

Za metodološki del sem si izbrala eksperiment določanja trdote vodovodne vode s hitrim 

testom. Potreben material in pripomočki za izvajanje eksperimenta niso nevarni, zato naj bi 

učenci v paru izvajali eksperiment s hitrim testom in na koncu primerjali rezultate med seboj. 

Tako bi se učenci naučili pojma trdota vode in kaj pomeni da je voda trda ter da je od zgradbe 

tal odvisno, kako trda je voda. Eksperiment naj bi za učence predstavljal veliko motivacijo, 

saj pri eksperimentu dobimo značilno obarvanost vzorca, kar je po mojem mnenju zanimivo 

za učence. 
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1.2 CILJI IN HIPOTEZE 

 Cilji 

Glavni cilj diplomskega dela temelji na primerjavi kalcijeve trdote vode v pitni vodi, rekah 

in zemlji z metodami, kot so hitri test, titracija in spektrometrija. Pri tem sem določala 

kalcijevo trdoto vode s hitrim testom in titracijo v pitni vodi in rekah. V nekaterih vzorcih 

sem določala tudi magnezijevo trdoto vode. Spektrometrijo sem izvajala v dveh primerih 

vzorcev. Namen diplomskega dela je bila tudi ugotovitev koncentracije kalcija v tleh in 

primerjava le-te z vzorci vode oz. rek. 

Vsebnost in pomen kalcija v vodi je odvisna od okolja, kjer voda izvira in kakšna je kemijska 

sestava tal. S pomočjo strokovne literature sem preučila tudi, kakšne probleme povzroča 

previsoka in prenizka koncentracija kalcija v tleh in kako to vpliva na rast rastlin. 

V okviru metodološkega dela želim učence seznaniti s tem, kako pomembna je voda, kako 

je zgrajena, kaj vsebuje in kaj vse lahko v njej določamo. Seznaniti jih želim, da vsebuje 

raztopljene ione ter jih spodbuditi k temu, kako lahko na enostaven način v njej določamo 

posamezne ione. Zato sem si za vsebinski sklop izbrala temo: Elementi v periodnem sistemu, 

kjer učenci spoznajo elemente druge skupine periodnega sistema torej zemeljskoalkalijske 

kovine, ter kalcij in magnezij, ki sta najpomembnejša elementa te skupine.  

 

 Hipoteze 

 H1: hitri testi in titracija istega vzorca nam podata dobro primerljive rezultate trdote 

vode. 

 H2: vzorca, ki sta odvzeta na istem območju (npr. v Zasavju), imata zelo podobno ali 

primerljivo trdoto vode. 

 H3: rezultati pri atomski spektrometriji se ujemajo z rezultati določitve  hitrega testa in 

titracije za določen vzorec. 

 H4: v vodah je raztopljenega več kalcija kot magnezija. 

 H5: nevtralne raztopine so iz tal raztopile le proste kalcijeve, magnezijeve in 

hidrogenkarbonatne ione. 



3 
Drnovšek U. Določanje kalcijeve in magnezijeve trdote vode s hitrimi testi, titracijo in spektrometrijo. 

Dipl.delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, kemija in biologija, 2016 

2 TEORETIČNI DEL 

2.1 ELEMENTI DRUGE SKUPINE PERIODNEGA SISTEMA  

V drugi (glavni) skupini periodnega sistema so elementi berilij, magnezij, kalcij, stroncij, 

barij in radij. Včasih jih zaradi tradicionalnih razlogov imenujemo tudi zemeljskoalkalijski 

elementi. Vsi elementi druge skupine so kovine. Najbolj pogosta elementa te skupine sta 

kalcij in magnezij. Oba elementa najdemo v zemeljski skorji v karbonatnih kamninah, npr. 

CaCO3 - apnenec. Magnezij reagira le z vročo vodo medtem, ko kalcij z vodo reagira že pri 

sobni temperaturi. Atomi teh elementov imajo po dva valenčna elektrona in vsi razen berilija 

tvorijo spojine s prevladujočim ionskim značajem. Berilij pa tvori kovalentne spojine in z 

vodo ne reagira, zato ga moramo hraniti v petroleju, da ne pride v stik  s kisikom in vodo, s 

katerima hitro reagira. Zemeljskoalkalijske kovine imajo večjo gostoto, so trše in imajo višja 

tališča kot kovine prve skupine periodnega sistema, ki jih imenujemo tudi alkalijske kovine. 

Vse so dokaj reaktivne, vendar manj kot elementi prve skupine. Vse so srebrno bele kovine. 

Na vseh takoj nastane oksidna plast, ki prepreči nadaljnjo reakcijo. V vseh spojinah nastopa 

element druge skupine kot kation v oksidacijskem stanju +2. Nekatere izmed spojin so 

netopne npr. karbonati in  hidroksidi. Vse so pri segrevanju manj obstojne kot ustrezne 

spojine elementov prve skupine. Kot v prvi skupini, so tudi tu anioni nekaterih spojin močne 

baze. Če jih raztopimo, pride po hidrataciji do hidrolize, pri kateri se z vodo tvori alkalna 

suspenzija. Ker so baze, se anioni mnogih njihovih spojin protonirajo in nastajajo topni 

produkti. Elementi sodelujejo tudi v redoks reakcijah. Reakcija kovin z vodo je redoks 

reakcija. Kovine so namreč močni reducenti, reagirajo z večino nekovin in tvorijo ionske 

produkte. Nekatere izmed spojin so netopne ali slabo topne in se lahko pri nadaljnji reakciji 

ponovno raztopijo, kot npr. pri reakciji med apnico in ogljikovim dioksidom. Topnost se po 

skupini navzdol spreminja, pri nekaterih spojinah narašča, pri drugih pa pada. Po skupini 

navzdol topnost hidroksidov narašča, medtem ko topnost sulfatov pada. Vsi elementi druge 

skupine oziroma vsi njihovi atomi imajo po dva elektrona v zunanji lupini. Njihovi atomi 

lahko oddajo dva elektrona in tvorijo kation z nabojem +2. Ker sta njihova zunanja elektrona 

zelo oddaljena od jedra in ju atomi zlahka oddajo, so močni reducenti. Po skupini navzdol 

sta zunanja elektrona čedalje šibkeje vezana. Vzrok za to je čedalje večja oddaljenost med 

jedrom in zunanjima elektronoma ter naraščajoče zasenčenje jedra z notranjimi 
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elektronskimi lupinami. Zato reaktivnost po skupini navzdol narašča, vendar pa oksidna 

zaščitna plast lahko prepreči reakcijo  (Lazarini in Brenčič, 2004; Atkins,1997). 

Elementi kažejo tipične kovinske lastnosti. Prevajajo električni tok, so kovni in tanljivi, 

tvorijo bazične okside (MgO, CaO), tvorijo katione in so močni reducenti. Njihove spojine 

značilno obarvajo plamen in  po teh barvah lahko ugotovimo, katera od teh kovin je vezana 

v spojinah (Vrtačnik in sod., 2014). 

 

2.2 VLOGE IN POMENI KALCIJA 

 Kalcij kot kemijski element 

Kalcij s simbolom, (Ca), je element druge (glavne) skupine periodnega sistema. Njegovo 

ime izvira iz latinske besede calcis,  kar pomeni apno. Odkril ga je Humphry Davy leta 1808 

(Parsons in Dixon, 2014). Kalcij je svetlo siva, mehka kovina in je peti najpogostejši element 

v zemeljski skorji. V periodnem sistemu elementov najdemo kalcij v drugi skupini in četrti 

periodi (internetni vir 2; Lazarini in Brenčič, 2004).  Kalcijeve soli obarvajo plamen 

opekasto rdeče. Nahaja se v vodah, zemlji in organizmih. Ob besedi kalcij nas večina pomisli 

na mleko, zobe, kosti, kapnike ali kraške jame, tu in tam kdo pa tudi na mavec in kredo. Čist 

kalcij je sijoča kovina, podobna aluminiju. V tej obliki ga vidimo le redko, na zraku dokaj 

hitro razpade na kalcijev hidroksid in kalcijev karbonat, ki sta obe beli, krhki, kredi podobni 

snovi (Parsons in Dixon, 2014). Kalcij podobno kot ostali elementi zemeljskoalkalijske 

skupine reagira z vodo ali kislino, pri čemer se sprošča vodik, vendar pa se to dogaja 

enakomerno in počasi, zaradi česar je kalcij priporočen vir manjših količin vodika (Vrtačnik 

in sod., 2014). 
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KEMIJSKE LASTNOSTI KALCIJA 

RELATIVNA ATOMSKA MASA 40,078 g/mol 

VRSTNO ŠTEVILO 20 

IZOTOPI 40Ca, 41Ca, 42Ca, 43Ca, 45Ca, 46Ca, 47Ca, 48Ca 

TALIŠČE 842 °C 

VRELIŠČE 1484 °C 

GOSTOTA pri 297 K 1,74 kg/dm3 

FAZA trdna 

KRISTALNA STRUKTURA ploskovno centrirana kocka 

Preglednica  1: Kemijske lastnosti kalcija 

(Vir: Parsons&Dixon, 2014) 

 

 Fiziološke funkcije kalcija 

Kalcij je nujno potreben za življenje vseh organizmov na zemlji. Kalcij potrebuje praktično 

vsaka celica v telesu, zato ima posebno vlogo pri fiziologiji celice. Ima tudi pomembno 

vlogo pri stabilizaciji celičnih membran, regulaciji celične rasti, posredovanju signalov med 

celicami, prenosu dražljajev med živčnimi celicami, delovanju mišic in pri strjevanju krvi. 

Poleg tega je tudi glavni mineral v kosteh in zobeh. Uporablja se kot dezoksidacijsko 

sredstvo v metalurški industriji, za kamenčke v vžigalnikih (Internetni vir 3, 2016). 

 

 Pomanjkanje kalcija pri človeku in posledice prekomernega vnosa 

V kostnem tkivu naše telo hrani pomembne zaloge kalcija za primer pomanjkanja. 

Nezadosten vnos kalcija lahko upočasni rast in mineralizacijo kosti v otroštvu in puberteti 

in povzroča izgubo kostne gostote (osteoporozo) v obdobju odraslosti, kar privede do 

pogostejših zlomov kosti. Ljudje, ki imajo nizek prehranski vnos kalcija s hrano, so bolj 

nagnjeni tudi k raku črevesja in povišanemu krvnemu pritisku. K osteoporozi so nagnjene 

tudi ženske v menopavzi, česar pa se ne da zdraviti le s povečanim vnosom kalcija, ampak 

skladiščenje kalcija lahko povečamo z dodatkom estrogena.  
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S prevelikim vnosom kalcija (nad 2,5 g dnevno) lahko tvegamo nastanek ledvičnih kamnov. 

Dnevni odmerki do 2 g so se izkazali za neproblematične. Pri prevelikem vnosu  se zaradi 

krčev gladkih mišic prebavil pojavijo zaprtje, slabost, bruhanje, anoreksija in bolečine v 

trebuhu. Lahko pride tudi do povečanja količine urina, zato postanejo bolniki kronično 

dehidrirani. Pri prekomernem vnosu nastanejo motnje pri delovanju možganov, ki vodijo v 

zmedenost, čustvene motnje, halucinacije, na koncu pa lahko sledi koma. Pogosto je 

izpostavljen velik pomen kalcija za močne kosti in res igra pomembno vlogo pri 

mineralizaciji našega okostja. Pri sesalcih je okostje sestavljeno iz trdnega hidroksiapatita, 

katerega osnova je hidratiziran kalcijev fosfat. Ob delovanju mišic se celica vzdraži in 

količina kalcija v njej se poveča, po opravljenem gibu pa spet pade na običajno raven. To 

stalno prehajanje iz celice in spet nazaj je pri medsebojnem delovanju živcev in mišic tako 

pomembno, da prične telo razgrajevati kosti, če mu grozi pomanjkanje kalcija v krvi. Ena 

od teorij o nastanku okostja celo trdi, da so organizmi sprva dragoceni kalcij v kosti zgolj 

spravljali za črne dni in da se je njihova strukturna funkcija razvila kot povsem stranski 

učinek. Kalcij je eden tistih elementov, ki so živim organizmom potrebni v znatnih količinah 

(Internetni vir 3 in 4). 

 

 Pomen in simptomi pomanjkanja kalcija za rastline 

Kalcij spada pri rastlinah med nutriente, ki ostanejo v ionski obliki. Najdemo ga v osrednji 

lameli celične stene. Potreben je kot kofaktor pri nekaterih encimih, ki so vpleteni v hidrolizo 

ATP in fosfolipidov. V celici opravljajo funkcijo sekundarnega sporočevalca. Pomanjkanje 

kalcija poruši uravnotežen in pravilen razvoj mladih rastlinskih tkiv, kot so listi, poganjki in 

korenine, nujno potreben pa je tudi za nastanek cvetnega prahu. V primeru pomanjkanja 

kalcija imajo rastline slabo začetno rast, pogosto so zgornji listi oveneli in lahko odmirajo. 

Najpomembnejši dokaz pomanjkanja pa so nekroze oziroma razbarvanje listja. Listi obledijo 

in na robovih se pojavijo pege. V celicah zapiralkah igra kalcij vlogo sekundarnega 

sporočevalca. ABA (abscizinska kislina) inducira porast citosolne koncentracije kalcija. 

Porast citosolne koncentracije kalcija povzroči blokado K+ influks kanalov in stimulira 

delovanje K+ efluks kanalov, kar rezultira v izčrpavanje K+ iz celic zapiralk in posledično 

izčrpavanje vode-zaprtje reže. Kalcij je poleg glavnih hranil, kot so dušik, fosfor in kalij, 
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četrto pomembno rastlinsko hranilo. Pomembno vlogo ima tudi pri delitvi in rasti rastlinskih 

celic (Vogel- Mikuš, 2013). 

 

 Vloga kalcija v tleh 

Kalcij vpliva na pH vrednost tal oziroma na kislost tal. Tla vsebujejo vodo, zrak, 

mikroorganizme, živa bitja, rastline, organske spojine, minerale in humus. Prsti so lahko 

kisle, nevtralne ali alkalne.  Vloga kalcija v tleh je prav tako pomembna, ker izboljšuje 

fizikalne lastnosti tal. V kislih tleh koncentracija kalcija pada, vendar pa je pomanjkanje 

kalcija v tleh zelo redko.  Prevelika koncentracija kalcija v tleh lahko zavira sprejem 

magnezija in obratno. Kalcij zmanjšuje mobilnost večjih količin škodljivih ionov in težkih 

kovin, kot so železo, aluminij in mangan. Zmanjšuje tudi koagulacijo koloidov in nevtralizira 

huminske kisline v humate. Kalcij popravlja strukturo tal, dostopnost vode v tleh in 

izmenjavo plinov. Mobilizira rastlinam nedostopne hranilne snovi in je sam pomembno 

hranilo. Vzpodbudno koristno deluje na mikroorganizme (bakterije) (Tisdale 1975, cit.po 

Prasadin Power, 1997; Beckett in sod., 1992). 

 

2.3 VLOGE IN POMENI MAGNEZIJA 

 Magnezij kot kemijski element 

Magnezij s simbolom Mg je element druge (glavne) skupine periodnega sistema. 

Magnezijeve spojine so poznali že v starem veku in jih uporabljali za nakit. Ime izvira iz 

imena grške pokrajine, odkril pa ga je Humphry Davy leta 1808 (Parsons in Dixon, 2014). 

Magnezij je zelo lahka, srebrno bela kovina, preprosta za obdelavo, poleg tega pa razmeroma 

poceni. Njegova edina slaba lastnost je vnetljivost. Magnezij je tako vnetljiv, da trak te 

kovine zagori že ob pritaknjeni vžigalici, fin magnezijev prah pa rad eksplodira. V praksi se 

uporablja magnezij predvsem za izdelavo zlitin, zaradi vnetljivosti pa se uporaba magnezija 

v avtomobilski industriji ne zdi verjetna. Pa vendar ga uporabljajo. V velikih, trdnih kosih 

se presenetljivo težko vžge. Odvajanje toplote v globino kovinskih delov je namreč dovolj 

hitro, da površina ne vzplameni. Magnezij tako uporabljajo pri izdelavi dirkalnih 

avtomobilov, letal ter koles, in to kljub občasnim hudim smrtnim nesrečam, ki so posledica 

vžigov dirkalnikov z magnezijevo nosilno konstrukcijo. Na zraku postane motne barve 
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zaradi plasti oksida, na vlažnem zraku pa se prekrije s plastjo hidroksida. Na zraku zgori v 

magnezijev oksid z močnim belim plamenom. Magnezijev prah pa eksplozivno reagira s 

kisikom (internetni vir 5, 2016; Lazarini in Brenčič, 2004; Vrtačnik in sod., 2014). 

 

KEMIJSKE LASTNOSTI MAGNEZIJA 

RELATIVNA ATOMSKA MASA 24,305 g/mol 

VRSTNO ŠTEVILO 12 

IZOTOPI 24Mg 

TALIŠČE 650 °C 

VRELIŠČE 1090 °C 

GOSTOTA 1,738 g/cm3 pri 20 °C 

FAZA trdna 

KRISTALNA STRUKTURA heksagonalna 

Preglednica  2: Kemijske lastnosti magnezija 

(Vir: Parsons&Dixon, 2014) 

 

 Fiziološke funkcije magnezija 

Magnezij potrebujejo vsi živi organizmi na Zemlji za svojo rast in razvoj, pomembno vlogo 

ima tudi pri fotosintezi, kjer je del klorofila, zelenega pigmenta, ki rastlinam omogoča, da z 

uporabo svetlobe pretvarjajo ogljikov dioksid in vodo v glukozo in kisik. Magnezij pomaga 

tudi pri zmanjševanju škode, ki jo okolju prizadenejo avtomobili in letala. Magnezij namreč 

zmanjšuje maso avtomobilov in letal, zato ti porabijo manj goriva, s čimer se posledično 

zmanjšuje onesnaževanje. Magnezij je poleg tega mogoče tudi reciklirati, kadar avtomobili 

in letala niso več uporabna (Parsons in Dixon, 2014).  

 

 Pomanjkanje magnezija pri človeku in posledice prekomernega vnosa 

Magnezij je takoj za kalcijem najpogostejši intracelularni ion v človeškem organizmu. 

Ljudje dobimo magnezij z zaužitjem rastlin in živali. Zadostna količina magnezija je nujna 

za vrsto ključnih procesov v telesu.  Magnezij je četrti najpogostejši element v našem telesu 
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in kar 60 % ga porabimo za vzdrževanje kostne strukture. Preostali magnezij v telesu 

porabimo za živčne, mišične in srčne funkcije, za uravnavanje krvnega sladkorja in za 

sintezo proteinov. Crohnova bolezen pri človeku se pojavi zaradi pomanjkanja magnezija, 

kar povzroči konstantno ponavljajoče trebušne krče in diarejo.  Do pomanjkanja lahko pride 

tudi pri slabo nadzorovanem diabetesu ali zaradi rednega jemanja diuretikov. Znaki tega 

pomanjkanja so depresija, spremembe osebnosti, nenormalen srčni ritem in srčni napadi. 

Ljudje v povprečju potrebujemo 200 mg magnezija na dan. Zadostno količino magnezija 

dnevno lahko dobimo z zaužitjem čokolade, soje, pastinaka, mandljev in brazilskih 

oreščkov. Prekomerni odmerki magnezija povzročajo drisko, slabost, izgubo apetita, šibkost 

mišic, oteženo dihanje, psihične težave, zelo znižan krvni tlak in nereden srčni utrip. 

Previsoki odmerki magnezija so še predvsem nevarni za ljudi, ki imajo oslabljeno delovanje 

ledvic (Parsons  in  Dixon, 2014) 

 

 Pomen in simptomi pomanjkanja magnezija za rastline 

Magnezij ima pri rastlinah pomembno vlogo pri dihanju in izgradnji klorofila. Rastline 

absorbirajo magnezij iz zemlje in ker je bistveni del klorofila, zlahka opazimo njegovo 

pomanjkanje. Pomanjkanje magnezija pri rastlinah se najprej pokaže na njenih starejših 

listih, kjer lahko v sredini opazimo svetle pege med listnimi žilami, ki, predvsem glavne, 

ostanejo zelene. Zeleni pigmenti začnejo bledeti in listi postajajo rumeno-rjavi in na njih se 

pojavijo lise. To na rastlinah preprečimo tako, da liste poškropimo z magnezijevim pršilom 

ali prsti dodamo kalcijev-magnezijev karbonat (Parsons in Dixon, 2014; Vogel - Mikuš, 

2013). 

 

 Vloga magnezija v tleh 

V zemeljski skorji in morju je okoli 1,9 % magnezija in je tako tretja najpogostejša rudnina 

v zemeljski skorji. Da so magnezijeve spojine prisotne tudi v zemlji oziroma prsti, so odkrili 

že v 17. stoletju. Odkritje izvira iz zgodovine, ko je kmet Henry Wicker pešačil skozi Epsom 

Common v južni Angliji in presenečen opazil, da živina noče piti vode iz ribnika. Ko je vodo 

poskusil tudi sam, je ugotovil, da je voda grenka. Vzrok, da je voda grenka, je ugotovil, ko 

je je nekaj izparil in dobil kristale magnezijevega sulfata. Te so označili kot epsomove soli 
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in so kmalu postale cenjene v medicini, še zlasti pri zdravljenju zaprtja (Parsons in Dixon, 

2014). 

 

2.4 SESTAVA TAL 

Zemlja je planet oziroma nebesno telo, ki se od svojega nastanka nenehno spreminja. 

Človeku so dostopni trije deli Zemlje. Trdni del zemlje, površina in notranjost, se imenuje 

litosfera. Plini, ki obdajajo zemeljsko skorjo, so atmosfera. Oceani, reke, zaledenele površine 

in talna voda so hidrosfera. Okolje, v katerem se je razvilo življenje, pa imenujemo tudi 

biosfera. V vodah je raztopljenih mnogo trdnih sestavin, ki pripadajo litosferi. Razen tega se 

v vodi raztapljajo tudi plini iz atmosfere (Brenčič in Lazarini, 2004). V svojem diplomskem 

delu ne bom opisovala Zemlje kot planeta, na katerem živimo, temveč se bom osredotočila 

na sestavo tal oziroma prsti.   

Ko omenimo pojem zemlja, pogosto pomislimo na prst. Prst je preperel del Zemeljske 

skorje, ki se je zaradi delovanja živih organizmov in drugih dejavnikov močno spremenil. 

Njena najpomembnejša lastnost je rodovitnost (internetni vir 6, 2016). Kako rodovitna je 

prst, je odvisno od vsebnosti različnih mineralov, ki so prisotni v njej. Kisla tla imajo 

pomanjkljivo sestavo in so slab vir pomembnih hranil, kot so kalcij, magnezij, fosfor in 

dušik. Največja dostopnost večine hranil je v območju nevtralne pH vrednosti, to je med 6 

in 7. Prst v bolj vlažnih podnebjih je bolj verjetno kisla. Sčasoma namreč dež izpere iz zemlje 

osnovne elemente, kot so kalcij, magnezij, natrij in kalij, ki preprečujejo kislost tal. Če 

povzamemo: več kot je v prsti mineralnih snovi, bolj je prst rodovitna in lažje obrodi sadove 

(Jeršek, 2009). 

 

2.5 TRDOTA VODE 

Trdoto vode povzročajo kalcijevi in magnezijevi ioni, največkrat kalcijev hidrogenkarbonat. 

Ta nastaja, ko pride površinska voda v stik s kamninsko podlago. Te  kamnine so običajno 

iz kalcijevega karbonata, ki v vodi ni topen. Deževnica raztaplja atmosferski ogljikov 

dioksid, pri tem pa nastaja ogljikova kislina. Ta raztaplja kalcijev karbonat ki pri tem preide 

v kalcijev hidrogenkarbonat. Druge spojine, ki povzročajo trdoto, prehajajo v vodo, kadar 

pride deževnica v stik s kamninami, kot sta dolomit in sadra, ter iz tal.  Čim več kalcijevih 
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in magnezijevih ionov naravna voda raztopi iz prsti in kamnin, tem trša je (apnenčasta 

gorovja, apnenčasta tla in tla, ki vsebujejo sadro). Magmatske kamnine so zelo trdne. Voda, 

ki teče preko njih slabo topi minerale. V takih vodah je nizka koncentracija kalcija (Gifford, 

1993).  

Ločimo t.i. začasno oziroma karbonatno trdoto vode, ki se izloči pri prekuhavanju, in trajno 

ali nekarbonatno trdoto vode, ki ostane v vodi tudi po prekuhavanju. Pri segrevanju vode se 

izloča kalcijev in magnezijev karbonat v obliki belega trdnega ostanka. Trdoto vode tvorijo 

spojine kalcija in magnezija (karbonati, sulfati, kloridi). Karbonati predstavljajo prehodno 

trdoto, ki s segrevanjem vode izginja. Netopni karbonati pa se kot vodni kamen izločajo. 

Preostale spojine pa predstavljajo stalno trdoto vode (Gallagher in Ingram, 1992). Vsota 

spojin magnezija in kalcija je skupna trdota vode. Trdota vode je največkrat izražena v 

nemških trdotnih stopinjah (°dH oziroma °d), kjer ena stopinja pomeni vsebnost 10 mg CaO 

(vsebnost kalcija in magnezija) na liter vode (Kočar, 2008).  

 

 Lestvica trdote vode 

od 0 do 4 °d: zelo mehka voda 

od 4 do 8 °d: mehka voda 

od 8 do 12 °d: srednje trda voda 

od 12 do 18 °d: dokaj trda voda 

od 18 do 30 °d: trda voda 

nad 30 °d: zelo trda 

(Prosen, Kralj Cigić, 2012) 

 

 Trda voda 

Trda voda vsebuje višjo koncentracijo raztopljenih kalcijevih in magnezijevih ionov. Trdoto 

povzročajo torej raztopljeni minerali. Je mera za skupno količino raztopljenih soli v vodi. 

Kako trda je voda, je odvisno od vsebnosti kalcija in magnezija, ta lastnost pa je neposredno 

odvisna od kamnin, po katerih teče voda. Razlikujemo dva tipa trdih voda. 

PERMANENTNO TRDA VODA je tista, ki vsebuje dosti kalcijevih in magnezijevih soli, 
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medtem ko za vodo, ki vsebuje veliko kalcijevega hidrogenkarbonata, pravimo, da je 

PREHODNO TRDA VODA. Zaradi vsebnosti kalcijevih in magnezijevih ionov se pri 

uporabi vode pogosto pojavlja vodni kamen in otežuje penjenje mila. Trda voda pa ima tudi 

svoje dobre strani. Kalcijeve soli ugodno vplivajo na zdravje zob in dlesni (Gifford, 1993; 

Brancelj in sod., 2003; Gallagher in Ingram, 1992). 

 

 Mehka voda 

Mehka voda je tista voda, ki je brez raztopljenega kalcija in magnezija. Takšna voda izvira 

v področjih prastarih kamnin in drugih malo preperelih silikatov. V taki vodi se milo zlahka 

peni.  Le malo porabnikov prejema naravno mehko vodo. Ne vsebuje mineralov, ki bi tvorili 

usedline, zato se ne pojavi vodni kamen. Deževnica je mehka voda. Je najčistejša voda, ki 

vsebuje raztopljene pline, kot so kisik, dušik in ogljikov dioksid (Gifford, 1993; Brancelj in 

sod., 2003; Gallagher in Ingram, 1992). 

 

 Mehčanje trde vode 

Trda voda v tovarnah, pralnicah in gospodinjstvih povzroča težave, zato takšno vodo 

mehčamo. Mehčanje trde vode pomeni, da iz nje odstranimo kalcijeve in magnezijeve 

spojine. To lahko dosežemo na različne načine. Prehodno trdo vodo lahko mehčamo z 

vretjem. Permanentno trdo vodo pa lahko mehčamo z destilacijo, z dodajanjem natrijevega 

karbonata (znan kot pralna soda) ali z ionskimi izmenjevalci (Gifford, 1993; Gallagher in 

Ingram, 1992).  
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2.6 TEORETIČNE OSNOVE UPORABLJENIH ANALIZNIH TEHNIK 

 Hitri testi 

Hitri testi so kompleti reagentov in potrebščin, ki jih uporabljamo za analizo vode, prsti in 

drugih vzorcev pri delu na terenu. Omogočajo nam hitro in enostavno določanje snovi, zato 

so primerni tudi za delo pri pouku in pravilma niso nevarni za učence. Njihova slabost je, da 

niso ravno povsem natančni in zanesljivi, saj lahko pride do manjših napak pri merjenju 

barv, nenatančnem odmerjanju kapljic. Kljub temu pa imajo številne pozitivne lastnosti. Te 

lastnosti so, da so dokaj poceni in enostavni za uporabo ter da z njimi izvedemo hitro analizo 

in dobimo takojšnje rezultate.  S tako imenovanimi hitrimi testi sem določevala 

koncentracijo kalcijevih in magnezijevih ionov v vzorcih, odvzetih na različnih lokacijah po 

Sloveniji. S hitrimi testi sem določevala trdoto vode vzorcev.  

 

 

Slika 1: Komplet za hitre teste 

(Vir: lastna slika, 2014) 
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 Titracija 

Titracija je volumetrična kvantitativna metoda kemijske analize (internetni vir 7, 2016). Pri 

titraciji določimo koncentracijo z merjenjem volumna reagenta z znano koncentracijo. Pri 

titraciji najprej pripravimo standardno raztopino, to je raztopina, s katero titriramo. 

Standardna raztopina mora biti časovno obstojna, reakcija mora biti hitra in popolna, mogoča 

mora biti določitev končne točke titracije. Ločimo štiri vrste titracije. To so nevtralizacijske 

titracije, obarjalne titracije, kompleksometrične titracije in oksidacijsko redukcijske titracije 

(internetni vir 8, 2016). Od zgoraj naštetih titracij sem se pri diplomskem delu ukvarjala s 

kompleksometrično titracijo. Uporabljamo jo pri reakcijah med kovinskimi ioni, ki lahko 

sprejemajo elektronske pare, in spojinami, ki lahko elektronske pare oddajajo. Tako 

nastanejo koordinacijske spojine ali kompleksi. Pomembnejše so tudi reakcije med ioni 

kovin in ioni tistih organskih spojin, ki v atomu kovine zasedejo več koordinativnih valenc, 

pri čemer nastanejo obstojne kompleksne spojine- kelati. Pri kompleksometrični titraciji 

večinoma uporabljamo etilendiaminotetraocetno kislino, ki jo na kratko zapišemo EDTA, 

oziroma njeno dinatrijevo sol, ki se v vodi bolje topi. EDTA je je šibka tetraprotična kislina, 

ki deluje kot šestvezni ligand. Pri njeni reakciji se sproščajo vodikovi ioni, končno točko 

titracije pa običajno ugotavljamo z indikatorji (Gorenc, 1984). 

 

 

Slika 2: Postopek za določitev karbonatne trdote: barvni preskok iz rumene v čebulno barvo 

(Vir: lastna slika, 2014) 
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Slika 3: Postopek za določitev kalcijeve trdote: barvni preskok iz rožnate v modrovijoličasto barvo 

(Vir: lastna slika, 2014) 

 

 Spektrometrija 

SPEKTRALNA ANALIZA (spektrokemijska analiza) je metoda za kvalitativno in 

kvantitativno kemijsko analizo trdnih, tekočih in plinastih snovi, ki temelji na opazovanju  

in merjenju spektra, ki ga posname aparat, s katerim se izvaja določena vrsta spektroskopije. 

Položaj in intenzivnost črt nam da podatke o vrsti analizirane snovi in njeni koncentraciji 

(Prosen in Kralj Cigić, 2012). 

S kvalitativno spektralno analizo ugotavljajo, iz katerih elementov je vzorec sestavljen, 

oziroma kateri element v njem manjka. S kvantitativno spektralno analizo pa ugotavljajo 

koncentracijo posameznih sestavin v preiskovani snovi.  Analizni metodi sta emisijska in 

absorpcijska spektralna analiza. Pri emisijski spektralni analizi vzbujajo vzorec in raziščejo 

nastali emisijski spekter. Vzorec vzbujajo na različne načine: za analizo se lahko uporablja 

oblok in v obločnem plamenu analizira prisotnost nekaterih elementov (Prosen in Kralj 

Cigić, 2012). 

SPEKTROSKOPIJA- snemanje, opazovanje in registriranje ter ovrednotenje in razlaga 

spektra. Naloga spektrometrije je, da iz posnetega spektra določene snovi izmeri intenzitete 

pri posameznih valovnih dolžinah. Iz rezultatov, dobljenih z uporabo spektroskopije, lahko 
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sklepamo na prisotnost kemijskih elementov ali spojin v svetlobnem izvoru ali v presevani 

snovi,  pa tudi na njihovo koncentracijo.  

Pri plamenski atomski  emisijski  spektroskopiji merimo intenziteto svetlobe, ki jo sevajo 

vzbujeni atomi elementov v plinastem stanju. Z njo lahko kvantitativno določamo le 

elemente, ki imajo nizko energijo vzbujanja. Ti elementi so elementi prve in druge skupine 

periodnega sistema. Aparat za plamensko atomsko emisijsko spektroskopijo je sestavljen iz 

gorilnika, kamor v plamen neposredno razpršujemo raztopino vzorca monokromatorja in 

detektorja (Leksikon, 2004). 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 

3.1 OPIS EKSPERIMENTALNEGA DELA NA TERENU IN V LABORATORIJU 

V laboratoriju sem opravljala eksperimentalno delo in analizirala vzorce voda v obdobju 

med 2.12.2013 do vključno 15.1.2014. Delo je na začetku potekalo bolj preprosto, proti 

koncu pa se je stopnjevalo. Na začetku sem analizirala pitno vodo v kemijskem laboratoriju 

na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo na Katedri za analizno kemijo s pomočjo 

preprostih hitrih testov. Opravila sem tudi titracijo vzorca iste pitne vode ter primerjala 

dobljene rezultate. Nato sem v kemijskem laboratoriju dobila nekaj vzorcev rek, ki sem jih 

prav tako analizirala s hitrimi testi in rezultate sproti zapisovala v laboratorijski dnevnik. 

Nato sem opravila še titracijo vzorcev rek, kjer sem določala tudi karbonatno trdoto, 

kalcijevo trdoto in celokupno trdoto vzorcev. Za vsak dobljeni rezultat titracije sem nato 

izračunala karbonatno in totalno trdoto ter kalcijevo, nekarbonatno ter magnezijevo trdoto 

vode, ki sem jih podala v nemških trdotnih stopinjah.  

Po poteku 14 dni sem prinesla v kemijski laboratorij tudi svoje vzorce in sicer reko Savo, 

katere vzorec sem vzela v Zasavju, natančneje v Zagorju, ter Lesji potok, ki teče čez Izlake. 

Oba vzorca sem prav tako najprej analizirala s hitrimi testi, nato še s titracijo, na koncu pa 

sem s pomočjo asistentke izvedla tudi spektrometrijo. Dobljene rezultate sem primerjala med 

seboj in narisala ustrezne grafe. 

Proti koncu eksperimentalnega dela pa sem z izluževanjem z raztopino amonijevega acetata 

ugotavljala še koncentracijo kalcija v tleh.  

Eksperimentalni del se je torej delil na dva dela. Prvi del sem izvajala v laboratoriju s 

preprostimi hitrimi testi in titracijo. Drugi del pa je zajemal odvzem vzorcev na dveh 

različnih lokacijah v Zasavju in ponovno delo v laboratoriju. Drugi del sem podkrepila še z 

dodatkom spektrometrije. Na terenu je torej potekalo vzorčenje in odvzem vzorcev reke in 

potoka, v laboratoriju pa analiza teh vzorcev. 
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3.2 OPIS REK, POTOKOV IN JEZER, KATERIH VODO SEM  ANALIZIRALA V 

LABORATORIJU 

SOTLA, RAJNKOVEC 

Sotla je mejna reka med Slovenijo in Hrvaško, je torej reka, ki jo najdemo v vzhodni 

Sloveniji. Je izrazita nižinska reka z večinoma počasnim tokom. Sotla je reka, ki je bila v 

preteklosti močno onesnažena zaradi majhnega pretoka poleti, industrije, počasnega toka, 

kmetijstva in številnih naselij, v zadnjih letih pa so se razmere precej izboljšale, tako da je 

njeno kemijsko stanje večinoma dobro. Dolžina reke je približno 89 km, njeno porečje 

obsega 581 km2, izvir reke je Macelj, izliva pa se v reko Savo (Wikipedija, 2016). 

 

 

Slika 4: Vzorčno mesto reke Sotle v Rajnkovcu 

(Vir: zemljevidi google.si, 2016) 
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LOGAŠČICA  sotočje Gornji Logatec 

Logaščica je potok, ki teče po Logaškem polju in zbira vode z zahodne, dolomitne okolice 

polja. Logaščica nastane z združitvijo vodotokov Reka in Črni potok v Gornjem Logatcu in 

ponikne v središču Logatca v obzidanem ponoru, imenovanem Jačka. Ta potok pogosto 

poplavlja. Ko odteče v podzemlje, se združi z vodami s Planinskega polja in odteka pod 

Logaškim poljem proti izvorom Ljubljanice na Vrhniki (Wikipedija, 2016). 

 

 

Slika 5: Vzorčno mesto reke Logaščice v sotočju Gornji Logatec 

(Vir: zemljevidi google.si, 2016) 
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LJUBLJANICA, KRAJ: VRHNIKA 

Ljubljanica je reka v osrednji Sloveniji, v južnem delu Ljubljanske kotline, desni 

pritok Save. Izvira iz več kraških izvirov v bližini Vrhnike, prečka celotno Ljubljansko barje, 

teče skozi mesto Ljubljana in po južnem robu Ljubljanskega polja ter se pri naselju 

Podgrad izliva v Savo. Vodna pot obsega večje število poimensko različnih si rek, kot so: 

Trbuhovica, Obrh, Stržen, Rak, Pivka, Unica, Ljubljanica, potok Logaščica. Ljubljanica je 

zelo vodnata reka, njeno porečje pa ima predvsem kraški značaj. Je torej tipična kraška reka. 

Struga reke Ljubljanice sodi med najpomembnejša arheološka najdišča v Sloveniji. Na dnu 

rečnega dna so predmeti iz različnih obdobji, od prazgodovine do novega veka. Zaradi 

arheološke vrednosti je zato reka Ljubljanica zaščitena kot kulturni spomenik (Mohar, 2001; 

Wikipedija, 2016). 

 

 

Slika 6: Vzorčno mesto reke Ljubljanice v kraju Vrhnika 

(Vir: zemljevidi google.si, 2016) 
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SOČA 

Soča je reka v zahodni Sloveniji in severni Italiji in velja za eno najlepših evropskih rek. 

Izvira iz kraškega izvira v spodnjem delu pobočja Velike Dnine, teče po ledeniško 

preoblikovani dolini Trente in nato skozi Bovško kotlino. Je 137 km dolga in zaradi svojih 

smaragdnih odtenkov pogosto imenovana Smaragdna lepotica. Soča je znana po svoji 

endemični podvrsti ribe, imenovani soška postrv, ki živi v zgornjem toku reke in je endemit 

jadranskega povodja. Za porečje Soče se uporablja pokrajinsko ime Posočje. Večji levi 

pritoki so Tolminka, Idrijca in Vipava. Večji desni pritoki pa so Koritnica, Učja in Ter. Izvira 

v Julijskih Alpah in se izliva v Jadransko morje (Wikipedija, 2016; Svoljšak, 2003) 

 

 

Slika 7: Vzorčno mesto reke Soče 

(Vir: zemljevidi google.si, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 



22 
Drnovšek U. Določanje kalcijeve in magnezijeve trdote vode s hitrimi testi, titracijo in spektrometrijo. 

Dipl.delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, kemija in biologija, 2016 

ZBILJSKO JEZERO 

Zbiljsko jezero je zajezitveno jezero na reki Savi pri kraju Zbilje. Nastalo je, ko je bil ob 

izgradnji hidroelektrarne Medvode v kraju Medvode postavljen jez. Je umetno 

akumulacijsko jezero. Zbiljsko jezero je široko 40-250 m in ima površino 69 ha. V jezeru 

živijo rdečeoke, pogosti so kleni, podusti, šarenke, ščuke in krapi, redkeje pa potočne postrvi, 

lipani, rdečerepke in linji. Naselja ob Zbiljskem jezeru so Zbilje, Podreča in Dragočajna. Čez 

jezero je speljan most, ki povezuje naselji Zbilje in Valburgo (Wikipedija, 2016). 

 

 

Slika 8: Vzorčno mesto na Zbiljskem jezeru 

(Vir: zemljevidi google.si, 2016) 
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SAVA 

Sava je reka v Srednji in Jugovzhodni Evropi, desni pritok Donave, najdaljša reka v 

Sloveniji, po količini vode največji pritok Donave in drugi največji pritok po velikosti 

porečja (za Tiso). Marsikdaj se navaja kot severna meja Balkanskega polotoka. Povirje Save 

leži v celoti v Sloveniji, njenemu porečju pripada več kot  polovica slovenskega ozemlja. 

Ima dva povirna kraka, vendar navadno štejemo Savo Dolinko kot njen glavni krak. Izvira 

v Zelencih pri Podkorenu, teče proti vzhodu in jugovzhodu ter se pod Radovljico združi 

s Savo Bohinjko, ki priteka iz Bohinjskega jezera.  

Združena reka nadaljuje svoj tok po Ljubljanski kotlini, se v ozki soteski prebije 

skozi Posavsko hribovje, prečka Krško kotlino in pod Brežicami vstopi v Panonsko nižino. 

Večinoma teče po široki dolini po njenem južnem robu in se pri Beogradu izlije v Donavo.  

Večji levi pritoki Save so Tržiška Bistrica, Kokra, Kamniška Bistrica in Savinja v Sloveniji 

ter Sotla, Krapina, Lonja, Orljava in Bosut na Hrvaškem. Večji desni pritoki Save so Sora, 

Ljubljanica, Mirna in Krka v Sloveniji ter Kolpa na Hrvaškem, Una, Vrbas, Bosna in Drina 

na meji BiH ter Kolubara v Srbiji (Wikipedija, 2016). 

 

 

Slika 9: Vzorčno mesto reke Save v Zagorju ob Savi 

(Vir: zemljevidi google.si, 2016) 
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LESJI POTOK  

Lesji potok je pritok potoka Orehovica. Izvira severno od naselja Izlake, kjer se izliva v 

potok Medija. Ta teče skozi Zagorje ob Savi in se kot levi pritok izliva v reko Savo 

(Wikipedija, 2016). 

 

 

Slika 10: Vzorčno mesto Lesjega potoka na Izlakah 

(Vir: zemljevidi google.si, 2016) 

 

 

3.3 POTEK DELA V LABORATORIJU 

 Analiza vode 

Za določitev kalcijeve in magnezijeve trdote vode sem uporabila hitri test, titracijo in 

spektrometrično metodo določanja. 

 

  Določanje totalne trdote vode s hitrim testom 

3.3.2.1 Reagenti 

Vzorec vode, indikator H20F: KOMPLETI ZA HITRI TEST: Proizvajalec- MACHEREY-

NAGEL, Visocolor HE, Gesamtharte H 20 F, raztopina TL H 20. 
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3.3.2.2 Material 

Čaša, kapalka, valj, brizga in dva nastavka. 

3.3.2.3 Potek dela 

Merilni valj prostornine 100 mL,  večkrat speremo z vzorcem, voda iz pipe, in ga napolnimo 

do oznake. Dodamo dve kapljici indikatorja H20F in premešamo. Opazimo, da se raztopina 

v valju obarva rdeče. V primeru, da bi se raztopina obarvala zeleno, pomeni, da je voda 

mehka. Na brizgo nataknemo konico in brizgo napolnimo z raztopino TL H 20 do oznake 

na batu. Brizgo primemo v levo roko, valj z raztopino pa v desno in po kapljicah dodajamo 

raztopino iz brizge v valj ter mešamo. Ko postane rdeča barva svetlejša, dodajamo počasneje, 

dokler se barva ne spremeni v zeleno. Totalno trdoto odčitamo iz skale na brizgi kar v 

nemških trdotnih stopinjah. Odčitamo tudi volumen porabljenega TL H 20 v brizgi in 

rezultat podamo v mmol/L (Prosen in Kralj Cigić, 2012). 

 

 Titracija – določitev trdote vode 

Določanje trdote temelji na kompleksometrični titraciji kalcijevih in magnezijevih ionov z 

EDTA (Kočar, 2008) 

 

3.3.3.1 Priprava standardne raztopine etilendiaminotetraocetne kisline 

Za titracijo z EDTA pripravljamo standardne raztopine z neposrednim raztapljanjem 

dinatrijeve soli EDTA (Na2H2Y x 2H2O) v vodi. Glede na koncentracijo in volumen 

raztopine, ki jo želimo pripraviti, odtehtamo primerno maso Na2H2Y x 2H2O  (molska masa 

je 372,1 g/mol), raztopimo v destilirani vodi in razredčimo na določen volumen. 

 

3.3.3.2 Določitev množine kalcijevih in magnezijevih ionov v vodi 

Naravne vode vsebujejo v višjih koncentracijah ione zemeljskoalkalijskih kovin, ki jih lahko 

določimo s titracijo z EDTA. 

Kalcijevi in magnezijevi ioni reagirajo z EDTA v alkalni raztopini, pH od 9 do 11. V 

raztopini z nižjim pH (pH<9) reakcija med ioni kovine in EDTA ni kvantitativna, v bolj 
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alkalni raztopini (pH>12) pa se obarja magnezijev hidroksid. Za določitev kalcijevih in 

magnezijevih ionov v vodi pripravimo standardno raztopino EDTA s koncentracijo 0,01 

mol/L. Volumen pri titraciji porabljene raztopine za 100 mL vzorca vode lahko preračunamo 

v masno koncentracijo γ (Me2+) in  množinsko koncentracijo c (Me2+). Masno koncentracijo 

izrazimo v mg/L, množinsko pa v mol/L. 

 

3.3.3.3 Skupna množina kalcijevih in magnezijevih ionov in množina hidrogenkarbonata 

V 300 mL erlenmajerico odpipetiramo 100 mL vzorca vode, dodamo dve kapljici 

metiloranža in titriramo s standardno raztopino HCl (c(HCl)= 0,1 mol/L) do spremembe 

barve indikatorja iz rumene v rdečerjavo. S to titracijo ugotovimo volumen klorovodikove 

kisline, ki ga potrebujemo za nevtralizacijo 100 mL vode (Gorenc in sod., 1986). 

Za določitev množine kalcijevih in magnezijevih ionov odpipetiramo po 200 mL vode (2-3 

določitve), dodamo dvakrat večji volumen standardne raztopine HCl, kot smo ga uporabili 

za nevtralizacijo, nato 2 mL amonikalnega pufra (NH3/NH4Cl) in za noževo konico 

indikatorja eriokromčrno- T. Premešamo in titriramo z raztopino EDTA do spremembe 

barve iz rdeče v modro. V bližini ekvivalentne točke, ko opazimo spremembo barve v 

vijolično modro, ob vsakem dodatku reagenta malo počakamo ter močno mešamo (Gorenc 

in sod., 1986). 

OPOMBA: vode z višjo koncentracijo hidrogenkarbonatov moramo pred titracijo 

nevtralizirati, sicer bi se v navzočnosti pufrske raztopine izločila oborina kalcijevega 

karbonata (Gorenc in sod., 1986). 

 

3.3.3.4 Množina kalcijevih ionov 

Odpipetiramo 100 mL vode, jo nevtraliziramo s klorovodikovo kislino, dodamo 10 mL 2 M 

NaOH in indikator mureksid- noževo konico. Titriramo z EDTA do spremembe barve iz 

rdeče v vijolično (Gorenc in sod., 1986). 
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3.3.3.5 Množina magnezijevih ionov 

Dobimo jo iz razlike med skupno množino kalcijevih in magnezijevih ionov in množino 

kalcijevih ionov (Gorenc in sod., 1986). 

 

 Določitev količine kalcija v tleh 

3.3.4.1 Priprava raztopine amonijevega acetata - NH4OAc 

Zatehtamo 77,1 g amonijevega acetata, stresemo v 500 ml čašo. Dodamo destilirano vodo 

do oznake in mešamo, da se amonijev acetat raztopi. Nato prelijemo v 1 L bučko in 

razredčimo do oznake z destilirano vodo.  

 

3.3.4.2 Potek dela 

V dve 500 mL čaši zatehtam 5 g zemlje in dodam 25 ml pripravljene raztopine. Čaši 

zamašim, ju dam v škatlo in obložim s peno. Škatlo postavim na stresalnik za eno uro. 

Stresalnik nastavim na srednjo hitrost. Stresalnik stresa zmes 1h. Pripravim pribor za 

filtriranje: dva obročka, stojalo, dva lija, dva filter papirja, dve 1L bučki. Skozi filter papir 

izpustim premešano suspenzijo, čašo večkrat  sperem z destilirano vodo in vlijem skozi 

filtrirni papir. Na koncu filtriranja, bučki z destilirano vodo dopolnim do oznake. Pripravljeni 

raztopini hranim pri sobni temperaturi za naslednji dan.  

 

 Priprava raztopine CaCl2 

NALOGA: Koliko gramov CaCl2 moramo zatehtati, da dobimo raztopino CaCl2 v 250 mL 

bučki, ki bo vsebovala 1 mg/mL kalcijevih ionov? Izračunamo, koliko zatehtamo in nalijemo 

vodo do oznake. 

POTEK RAČUNANJA: Najprej izračunamo maso kalcija. Izračunamo jo tako, da masno 

koncentracijo kalcija pomnožimo z volumnom raztopine. Dobimo maso kalcija, ki je 250 

mg. Nato izračunamo še maso CaCl2. Maso CaCl2 izračunamo tako, da maso kalcija 

pomnožimo z molsko maso CaCl2 ter delimo z molsko maso kalcija. Dobimo maso CaCl2, 

ki je 0,692g.  ODGOVOR: Zatehtati moramo 0,692g CaCl2.   
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 Postopek za pripravo raztopin za umeritvene krivulje 

Postopek za pripravo raztopin za umeritvene krivulje izračunamo tako, da najprej 

izračunamo potrebni volumen osnovne raztopine. Podani imamo masni koncentraciji kalcija, 

ki znašata γ1 100 mg/L ter γ2 3 mg/L, ter volumen končne raztopine, V2, ki znaša 100 mL. 

Zanima nas V1. V1 izračunamo tako, da zmnožek  masne koncentracije 2 in V2 delimo z 

masno koncentracijo 1. Dobimo volumen osnovne raztopine, ki znaša 3 mL.  

ODGOVOR: V(Ca)3=3 mL, V(Ca)5=5mL, V(Ca)7= 7 mL, V(Ca)10= 10 mL  

a) Iz 100 mL bučke v 50 mL bučke. Iz bučke, v kateri je raztopina CaCl2, odpipetiram, kot 

je izračunano, v vsako 50 mL bučko. V prvo 1,5 mL, v drugo 2,5 mL, v tretjo 3,5 mL 

in v četrto 5,0 mL osnovne raztopine. Iz teh bučk odpipetiram v vsako od novih štirih 

50 mL bučk po 5 mL pripravljenih raztopin. V nadaljevanju izračunam koncentracije 

kalcija v vseh štirih bučkah. 

 

 Priprava raztopine MgCl2 

NALOGA: Koliko gramov MgCl2 moramo zatehtati, da dobimo raztopino MgCl2 v 250 mL 

bučki, ki vsebuje 1mg/mL magnezijevih ionov? Izračunamo, koliko zatehtamo, in nalijemo 

vodo do oznake. 

POTEK RAČUNANJA: Najprej izračunamo maso magnezija. Izračunamo jo tako, da masno 

koncentracijo magnezija pomnožimo z volumnom raztopine. Dobimo maso magnezija, ki je 

250 mg. Nato izračunamo še maso MgCl2. Maso MgCl2 izračunamo tako, da maso magnezija 

pomnožimo z molsko maso MgCl2 ter delimo z molsko maso magnezija. Dobimo maso 

MgCl2, ki je 0,980g.  

ODGOVOR: Zatehtati moramo 0,980 g MgCl2.   
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Preračunam na MgCl2·6H2O 

     M(MgCl2·6H2O)= 24,3+2·35,5+ 12·1+ 6·18=215,3 g/mol 

             množina(n)=
m(MgCl2)

M(MgCl2)
=

m(MgCl2·6H2O)

M(MgCl2·6H2O)
 

             m(MgCl2·6H2O)=
m(MgCl2)·M(MgCl2·6H2O

M(MgCl2)
=

0,980g·203,3g/mol

95,3g/mol
 

             m(MgCl2·6H2O)= 2,09 g 

Vzamem 250 mL bučko, zatehtam 2,09 g MgCl2·6H2O, dam v bučko in do oznake napolnim 

z destilirano vodo. 

 

 Preračunavanje masne koncentracije kalcijevih ionov v maso kalcijevega 

oksida. 

Podano imamo masno koncentracijo kalcija, ter volumen raztopine kalcija. Zanima nas, 

kolikšna je masa CaO. Maso CaO izračunamo tako, da zmnožek masne koncentracije kalcija, 

volumna raztopine in molske mase CaO delimo z molsko maso kalcija. Dobimo maso CaO, 

ki je 0,209 mg. Enako izračunamo še za masne koncentracije kalcija pri 5 mg/L, 7 mg/L in 

10 mg/L.  
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 

4.1 PRIMERJAVA DOLOČANJA TOTALNE TRDOTE VODE S HITRIM TESTOM 

IN TITRACIJO 

 Določanje totalne trdote vode s hitrim testom 

S t.i. hitrim testom, sem v vodovodni vodi, odvzeti v kemijskem laboratoriju na fakulteti za 

Kemijo in kemijsko tehnologijo, določevala totalno trdoto vode. Totalno trdoto vode 

odčitam iz skale na brizgi, kar v nemških trdotnih stopinjah. Odčitam tudi volumen 

porabljenega reagenta in rezultat podam v mmol/L. 

 

1. DOLOČANJE 

 POSKUS 1 POSKUS 2 POSKUS 3 

c ( TL H 20 ) mmol/L 2,1 2,1 2,2 

TRDOTA VODE (°d ) 12 12 12,5 

Preglednica  3: Rezultati 1. določanja 

 

2. DOLOČANJE 

 POSKUS 1 POSKUS 2 POSKUS 3 

c ( TL H 20 ) mmol/L 2,4 2,3 2,3 

TRDOTA VODE (°d ) 14 13,5 13,5 

Preglednica  4: Rezultati 2. določanja 

 

3. DOLOČANJE 

 POSKUS 1 POSKUS 2 POSKUS 3 

c ( TL H 20 ) mmol/L 2,3 2,3 2,3 

TRDOTA VODE (°d ) 13,5 13,5 13,5 

Preglednica  5: Rezultati 3. določanja 
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RAZPRAVA: Iz navedenih podatkov lahko izračunamo povprečno vrednost koncentracije 

in trdoto vode. Povprečna vrednost koncentracije je 2,26 mmol/L, povprečna vrednost trdote 

vode pa 13,1 °d. Če pogledamo na lestvico trdote vode, vidimo, da je ljubljanska pitna voda 

dokaj trda. Iz zgoraj navedenih rezultatov lahko tudi razberemo, da smo pri tretjem določanju 

dobili najbolj natančne rezultate, saj smo pri vseh treh poskusih dobili enako koncentracijo 

in trdoto vode. 

 

 Določanje totalne trdote vode s titracijo  

Določanje trdote temelji na kompleksometrični titraciji kalcijevih in magnezijevih ionov z 

EDTA(Kočar, 2008). S t. i. kemijsko tehniko, titracijo, sem določevala karbonatno, 

celokupno in kalcijevo trdoto vodovodne vode odvzete v kemijskem laboratoriju na fakulteti 

za Kemijo in kemijsko tehnologijo. 

 

DOLOČITEV KARBONATNE, CELOKUPNE IN KALCIJEVE TRDOTE VODE 

 

 V1 V2 V3 V4 V5 

KARBONATNA TRDOTA (ml HCl) 4,3 4,5 4,3 4,3 4,3 

CELOKUPNA TRDOTA(°d) 14,1 14,1 14,1 14,0 14,1 

KALCIJEVA TRDOTA(°d) 9,5 10,0 9,5 9,5 9,5 

Preglednica  6: Rezultati določitve karbonatne, celokupne in kalcijeve trdote vode pri titraciji 

 

RAZPRAVA: Zgoraj navedeni volumni pri karbonatni trdoti so mL HCl, zato jih 

preračunamo na trdoto vode. Volumen porabljene HCl pomnožimo s koncentracijo HCl in 

molsko maso kalcijevega oksida, ter delimo z 2. Tako dobimo karbonatno trdoto v nemških 

trdotnih stopinjah.  Povprečna vrednost karbonatne trdote je torej 12,1 °d. Povprečna 

vrednost celokupne trdote je 14,1 °d in povprečna vrednost kalcijeve trdote je 9,6 °d. 

Če primerjamo rezultate hitrega testa z rezultati titracije ugotovimo, da je povprečje pri 

titraciji nekoliko višje, kot povprečje rezultatov hitrega testa. Iz tega lahko sklepamo, da 

rezultati hitrega testa niso povsem točni. Vseeno pa tudi iz dobljenih rezultatov titracije 
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ljubljanska pitna voda po lestvici trdote vode sodi med dokaj trdo vodo. Prednosti titracije 

so tudi, da lahko poleg celokupne trdote določimo tudi karbonatno in kalcijevo trdoto, 

medtem ko pri hitrih testih lahko ugotovimo samo celokupno trdoto vode.  

 

  Ponovitev – hitri test in titracija 

VZOREC: Ljubljanska voda (voda, vzeta iz pipe v kemijskem laboratoriju) 

 

REZULTATI HITRIH TESTOV 

  

POSKUS 1 

 

POSKUS 2 

 

POSKUS 3 

V ( TL H 20 ) mmol/L 2,3 2,3 2,3 

TRDOTA VODE (°d) 13,5 13,5 13,5 

Preglednica  7: Ponovitev - rezultati hitrega testa 

 

REZULTATI TITRACIJ 

  

V1 

 

V2 

 

V3 

KARBONATNA TRDOTA (ml) 4,5 4,5 4,5 

CELOKUPNA TRDOTA (°d) 15,0 15,0 15,0 

KALCIJEVA TRDOTA(°d) 10,5 10,5 10,5 

Preglednica  8: Ponovitev - rezultati titracij 

 

RAZPRAVA: Ko smo poskus ponovno ponovili in ga primerjali z rezultati pri prvem 

poskusu, smo ugotovili, da so si rezultati podobni. Vendar so bili v tem primeru rezultati 

hitrega testa povsem enaki kot v prvem primeru. Lahko rečemo, da so rezultati hitrega testa 

zanesljivi. Rezultati titracije pa so se razlikovali. Bili so nekoliko višji. Zopet smo 

karbonatno trdoto preračunali na trdoto vode. V tem primeru znaša karbonatna trdota v 

povprečju 12,7 °d, kar je tudi nekoliko višji rezultat kot v prvem primeru.  
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 Hitri test: Sotla, Logaščica, Ljubljanica, Soča in Zbiljsko jezero  

S t. i. hitrim testom sem določevala totalno trdoto vode različnih vzorcev rek, odvzetih na 

različnih lokacijah po Sloveniji.  

  

V (TL H 20) 

 

TRDOTA VODE (°d) 

 

VZOREC 1: V01b1-SOTLA 

 

2,5 

 

14,0 

 

VZOREC 2: V07-c-1- LOGAŠČICA 

 

2,4 

 

13,5 

 

VZOREC 3:V11a0- LJUBLJANICA 

 

1,6 

 

9,5 

 

VZOREC 4: V03b1-SOČA 

 

1,2 

 

7,0 

 

VZOREC 5:V08D1- ZBILJSKO JEZERO 

 

1,8 

 

10,0 

Preglednica  9: Hitri testi za različne vzorce rek 

 

 

 

Slika 11: Prikaz trdote vode različnih vzorcev rek 
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RAZPRAVA: Slika 11 prikazuje pet različnih vzorcev, odvzetih na različnih lokacijah po 

Sloveniji. Od zgoraj prikazanega vidimo, da se trdota vode na različnih lokacijah odvzetih 

vzorcev dokaj razlikuje. Trdota vode je od 7 °d do 14 °d. Vzorec 1 - SOTLA in vzorec 2 - 

LOGAŠČICA sodita po lestvici trdote vode med dokaj trde vode. Vzorec 3 - 

LJUBLJANICA in vzorec 5 - Zbiljsko jezero  sodita med srednje trde vode. Vzorec 4 - 

SOČA sodi med mehke vode. Na podlagi dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da je trdota 

vode odvisna od tega, kje reka teče oziroma izvira. Odvisna je od sestave tal. Sotla je reka v 

vzhodni Sloveniji, na Krasu, kjer je raztopljenih veliko kalcijevih in magnezijevih ionov in 

zato je voda bolj trda.     

 

 Titracija 

S t. i. kemijsko tehniko, titracijo, sem določevala karbonatno, celokupno in kalcijevo trdoto 

za različne vzorce rek, odvzetih na različnih lokacijah po Sloveniji. Z računom sem 

določila tudi magnezijevo in nekarbonatno trdoto vode. Kot rezultat sem podala trdote 

vode v nemških trdotnih stopinjah in kot koncentracije hidrogenkarbonata, kalcija in 

magnezija v mmol. 

 

4.1.5.1 Vzorec: V01b1 – Sotla (Rajnkovec) 

V1(HCl) = 2,1 mL                                         𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2 → 𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2𝑂 + 2𝐶𝑂2 

V2 (EDTA) = 7,75 ml                       0,178 · 10-3 mol/L = koncentracija raztopine EDTA 

V3 (EDTA) = 5,1 mL  

        IZRAČUN: 

n(HCO3¯) = V1 (HCl) · c(HCl) = 2,1 mL · 0,100 mol/L = 0,21 mmol 

n (Ca + Mg) = V2 (EDTA) ·c (EDTA) = 7,75 mL·0,0178 mol/L = 0,13795 mmol 

n (Ca) = V3 (EDTA) · c (EDTA) = 5,1 mL·0,0178 mol/L = 0,09078 mmol 

KARBON. TRDOTA =
n(HCO3¯)·𝑀(𝐶𝑎𝑂)

2·50 mL
 =

0,21mmol ·56 g/mol

2·50mL
 =0,1176 g/mL = 11,8 °d 
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TOTALNA TRDOTA=
n(Ca+Mg)·𝑀(𝐶𝑎𝑂)

Vv2
 =

0,13795mmol·56g/mol

50mL
 = 15,5 °d 

KALCIJEVA TRDOTA= 
n(Ca)·M(CaO)

Vv2
 =

0,09078mmol ·56g/mol

50mL
 = 10,2 °d 

NEKARBONATNA TRDOTA= °dtot - °dkarb = 15,5 °d – 11,8 °d = 3,7 °d 

MAGNEZIJEVA TRDOTA= °dMg = °dtot - °dCa = 15,5 °d – 10,2 °d = 5,3 °d 

 

4.1.5.2 Vzorec: V07-c-1 – Logaščica (sotočje - Gornji Logatec) 

V1 (HCl) = 2,7 mL 

V2 (EDTA) = 8 mL 

V3 (EDTA) = 3,5 mL 

        IZRAČUN: 

n(HCO3¯) = V1 (HCl) · c(HCl) = 2,7 mL · 0,100 mol/L = 0,27 mmol 

n (Ca + Mg)= V2 (EDTA) ·c (EDTA) = 8 mL·0,0178 mol/L = 0,1424 mmol 

n (Ca) = V3 (EDTA) · c (EDTA) = 3,5 mL·0,0178 mol/L= 0,0623mmol 

KARBONATNA TRDOTA= 
n(HCO3¯)·𝑀(𝐶𝑎𝑂)

2·V2
 =

0,27mmol·56g/mol

2·50mL
 = 15,0 °d 

TOTALNA TRDOTA=
n(Ca+Mg)·𝑀(𝐶𝑎𝑂)

Vv2
 =

0,1424mmol·56g/mol

50mL
 = 16,0 °d 

KALCIJEVA TRDOTA=
n(Ca)·𝑀(𝐶𝑎𝑂)

Vv2
 =

0,0623mmol·56g/mol)

50mL
 = 7,0 °d 

NEKARBONATNA TRDOTA= °dtot - °dkarb = 16 °d – 15 °d = 1,0 °d 

MAGNEZIJEVA TRDOTA= °dMg = °dtot - °dCa = 16 °d – 7 °d = 9,0 °d 

 

4.1.5.3 Vzorec: V11a0 – Ljubljanica (kraj: Vrhnika) 

V1= 2 mL 

V2 (EDTA) = 5,1 ml 

V3 (EDTA) = 4,25 mL  
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 IZRAČUN: 

n(HCO3¯) = V1 (HCl) · c(HCl) = 2 mL · 0,100 mol/L = 0,2 mmol 

n (Ca + Mg)= V2 (EDTA) ·c (EDTA) = 5,1 mL·0,0178mol/L = 0,09078 mmol 

n (Ca) = V3 (EDTA) · c (EDTA) = 4,25 mL·0,0178mol/L= 0,07565 mmol 

KARBONATNA TRDOTA= 
n(HCO3¯)·𝑀(𝐶𝑎𝑂)

2·V2
 =

0,2mmol·56g/mol

2·50mL
 = 11,2 °d 

TOTALNA TRDOTA=
n(Ca+Mg)·𝑀(𝐶𝑎𝑂)

Vv2
 =

0,09078mmol·56g/mol

50mL
 = 10,2 °d 

KALCIJEVA TRDOTA=
n(Ca)·𝑀(𝐶𝑎𝑂)

Vv2
 =

0,0623mmol·56g/mol)

50mL
 = 8,5 °d 

 

4.1.5.4 Vzorec: V03b1- Soča 

V1 = 1,3 mL 

V2 (EDTA) = 5 ml 

V3 (EDTA) = 2,7 mL  

        IZRAČUN: 

n(HCO3¯) = V1 (HCl) · c(HCl) = 1,3 mL · 0,100 mol/L = 0,13 mmol 

n (Ca + Mg)= V2 (EDTA) ·c (EDTA) = 5 mL·0,0178 mol/L = 0,089 mmol 

n (Ca) = V3 (EDTA) · c (EDTA) = 2,7 mL·0,0178 mol/L= 0,04806 mmol 

KARBONATNA TRDOTA= 
n(HCO3¯)·𝑀(𝐶𝑎𝑂)

2·V2
 =

0,13mmol·56g/mol

2·50mL
 = 7,3 °d 

TOTALNA TRDOTA=
n(Ca+Mg)·𝑀(𝐶𝑎𝑂)

Vv2
 =

0,089mmol·56g/mol

50mL
 = 10,0 °d 

KALCIJEVA TRDOTA=
n(Ca)·𝑀(𝐶𝑎𝑂)

Vv2
 =

0,04806mmol·56g/mol)

50mL
 = 5,4 °d 
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4.1.5.5 Vzorec: V08D1- Zbiljsko jezero 

V1 = 1,4 mL 

V2 (EDTA) = 4,5 ml 

V3 (EDTA) = 3,1 mL  

        IZRAČUN: 

n(HCO3¯) = V1 (HCl) · c(HCl) = 1,4 mL · 0,100 mol/L = 0,14 mmol 

n (Ca + Mg)= V2 (EDTA) ·c (EDTA) = 4,5 mL·0,0178mol/L = 0,0801 mmol 

n (Ca) = V3 (EDTA) · c (EDTA) = 3,1 mL·0,0178mol/L= 0,05518 mmol 

KARBONATNA TRDOTA= 
n(HCO3¯)·𝑀(𝐶𝑎𝑂)

2·V2
 =

0,14mmol·56g/mol

2·50mL
 = 7,8 °d 

TOTALNA TRDOTA=
n(Ca+Mg)·𝑀(𝐶𝑎𝑂)

Vv2
 =

0,0801mmol·56g/mol

50mL
 = 9,0 °d 

KALCIJEVA TRDOTA=
n(Ca)·𝑀(𝐶𝑎𝑂)

Vv2
 =

0,05518mmol·56g/mol)

50mL
 = 6,2 °d 

 

POSTOPKI RAČUNANJA:  Karbonatno trdoto določimo s titracijo Ca in Mg 

hidrogenkarbonata z 0,1 mol/ L HCl. Kot indikator uporabimo metiloranž. Totalno trdoto 

določimo s kompleksometrično titracijo kalcijevih in magnezijevih ionov v vzorcu z EDTA 

in indikatorjem eriokrom črno-T pri pH 10.  Kalcijevo trdoto ugotovimo s 

kompleksometrično titracijo kalcijevih ionov z raztopino EDTA s koncentracijo 0,0178 

mol/L in indikatorjem mureksid pri pH 12.  Magnezijevo in nekarbonatno trdoto pa 

določimo z računom. Iz razlike med totalno trdoto in kalcijevo trdoto dobimo magnezijevo 

trdoto, iz razlike med totalno trdoto in karbonatno trdoto pa dobimo nekarbonatno trdoto.  

Kot rezultat podajamo trdote vode v nemških trdotnih stopinjah in kot koncentracije 

hidrogenkarbonata, kalcija in magnezija v mmol/L (Kočar, 2008). 
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 Tabela dobljenih rezultatov zgornjih vzorcev titracije 

 

 VZOREC 1 VZOREC 2 VZOREC 3 VZOREC 4 VZOREC 5 

KARBONATNA 

TRDOTA (°d) 
11,8 15 / 7,3 7,8 

TOTALNA 

TRDOTA (°d) 
15,5 16 10,2 10 9 

KALCIJEVA 

TRDOTA (°d) 
10,2 7 8,5 5,4 6,2 

NEKARBONATNA 

TRDOTA (°d) 
3,7 1 / 2,7 1,1 

MAGNEZIJEVA 

TRDOTA (°d) 
5,3 9 1,7 4,6 3,8 

Preglednica  10: Preglednica dobljenih rezultatov različnih vzorcev rek 

 

RAZPRAVA: Če primerjamo totalno trdoto zgoraj dobljenih rezultatov, vidimo, da ima 

največjo trdoto vode vzorec 2, se pravi reka Logaščica. Njena trdota znaša kar 16 °d, kar bi 

jo po lestvici trdote vode uvrstili med dokaj trde vode. Sledi ji vzorec 1, reka Sotla, ki prav 

tako sodi med dokaj trde vode. Zanimivo je, da smo pri reki Soči, vzorec 4, dobili povsem 

drugačne rezultate kot v primerjavi s hitrim testom. Hitri test je pokazal, da reka Soča spada 

med izbranimi vzorci med najbolj mehke vode, kar ni potrdilo njenega izvira oziroma 

podlage po kateri teče. Pri določitvi trdote vode temu vzorcu z metodo hitrega testa, pa smo 

naleteli na najnižjo trdoto, saj so rezultati pokazali, da totalna trdota reke Soče znaša komaj 

7 °d. Da smo dobili takšno razliko v rezultatih v primerjavi s titracijo, lahko sklepamo, da je 

vzorec reke Soče predolgo stal v našem laboratoriju in bi se lahko oboril karbonat, kar se 

seveda lahko zgodi. Problem se je pojavil, ker smo hitri test in titracijo določenega vzorca 

izvedli  tremi dnevi razlike.  V teh dneh se je očitno oboril karbonat v vzorcu in zato smo 

dobili nižje rezultate. Sklepamo, da se je karbonat oboril zaradi spremembe temperature 

vzorca.  Iz tega ne moremo trditi, da se rezultati hitrega testa in titracije ne ujemajo. Pri 

vodovodni vodi iz pipe, pri kateri smo isti dan opravili poizkus s hitrim testom in titracijo, 
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so se rezultati povsem ujemali. Iz navedenega lahko trdim, da bi bili rezultati hitrega testa in 

titracije, če bi oboje izvajali na isti dan, enaki, tako pa so se zaradi predolgega časovnega 

obdobja med obema določitvama razlikovali. 

 

 Hitri test in titracija: Sava in Lesji potok 

S t. i. hitim testom in kemijsko tehniko titracijo, določamo trdoto vode v dveh izbranih 

vzorcih- vzorec Sava in Lesji potok. 

 

4.1.7.1 Hitri test 

 

SAVA POSKUS 1 POSKUS 2 POSKUS 3 

V (TL H 20 ) mL 1,7 1,8 1,8 

TRDOTA VODE (°d) 10,0 11,0 11,0 

Preglednica  11: Rezultati hitrega testa za vzorec Sava 

 

LESJI POTOK POSKUS 1 POSKUS 2 POSKUS 3 

V (TL H 20 ) mL 1,7 1,9 1,7 

TRDOTA VODE (°d) 10,0 12,0 10,0 

Preglednica  12: Rezultati hitrega testa za vzorec Lesji potok 
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4.1.7.2 Titracija 

a) VZOREC: SAVA ( Zagorje ob Savi) 

V1 (HCl) = 2 mL 

V2 (EDTA za Ca+Mg) =  5,8 ml 

V3 (EDTA za Ca) = 4 mL  

        IZRAČUN: 

n(HCO3¯) = V1 (HCl) · c(HCl) = 2 mL · 0,100 mol/L =0,2 mmol 

n (Ca + Mg)= V2 (EDTA) ·c (EDTA) = 5,8 mL·0,0178mol/L =0,10324 mmol 

n ( Ca)= V3 (EDTA) · c (EDTA) = 4 mL·0,0178mol/L= 0,0712 mmol 

KARBONATNA TRDOTA= 
n(HCO3¯)·𝑀(𝐶𝑎𝑂)

2·50mL
 =

0,2mmol·56g/mol

2·50mL
 = 11,2 °d 

TOTALNA TRDOTA=
n(Ca+Mg)·𝑀(𝐶𝑎𝑂)

Vv2
 =

0,10324mmol·56g/mol

50mL
 = 11,6 °d 

KALCIJEVA TRDOTA=
n(Ca)·𝑀(𝐶𝑎𝑂)

Vv2
 =

0,0712mmol·56g/mol

50mL
 = 8 °d 

b) VZOREC: LESJI POTOK ( potoček na Izlakah) 

V1 (HCl) = 1,7 mL 

V2 (EDTA za Ca+Mg) = 5,6 ml 

V3 (EDTA za Ca) = 3,2 mL  

        IZRAČUN: 

n(HCO3¯) = V1 (HCl) · c(HCl) = 1,7 mL · 0,100 mol/L =0,17 mmol 

n (Ca + Mg)= V2 (EDTA) ·c (EDTA) = 5,6 mL·0,0178mol/L =0,09968 mmol 

n ( Ca)= V3 (EDTA) · c (EDTA) = 3,2 mL·0,0178mol/L= 0,05696 mmol 

KARBONATNA TRDOTA= 
n(HCO3¯)·𝑀(𝐶𝑎𝑂)

2·50mL
 =

0,17mmol·56g/mol

2·50mL
 = 9,5 °d 

TOTALNA TRDOTA=
n(Ca+Mg)·𝑀(𝐶𝑎𝑂)

Vv2
 =

0,09968mmol·56g/mol

50mL
 = 11,2 °d 

KALCIJEVA TRDOTA=
n(Ca)·𝑀(𝐶𝑎𝑂)

Vv2
 =

0,05696mmol·56g/mol

50mL
 = 6,4 °d 
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4.2 DOLOČANJE KALCIJEVIH IN MAGNEZIJEVIH IONOV Z ATOMSKO 

SPEKTROMETRIJO 

 Določanje kalcijevih ionov z atomsko emisijsko spektrometrijo 

S pomočjo kemijskega instrumenta za atomsko emisijsko spektrometrijo, določamo 

vsebnost kalcija v dveh izbranih vzorcih, Sava in Lesji potok. 

V 4 bučke dam izračunan volumen osnovnih raztopin kalcijevih ionov in z destilirano vodo 

dopolnim do oznake. Naprava, s katero sem izvajala atomsko spektrometrično določitev 

kalcijevih ionov, ima oznako AA240, imenuje se ATOMIC ABSORPTION 

SPECTROMETER, proizvajalec VARIAN. 

 

Slika 12: Aparatura za atomsko spektrometrijo 

( Vir: atomic absorption spectrometer, 2016) 

 

Meritve za vsebnosti kalcija: valovna dolžina = 285,2 nm. 

SLEPA 149 (odčitek) 

3 mg/L 255-149= 106 

5 mg/L 290-149=141 

7 mg/L 320-149=171 

10 mg/L 317-149=168 

VZOREC 1 (Sava)  (10/25) 304-149=155 

VZOREC 2 (Lesji potok) (10/25) 281-149=132 

Preglednica  13: Meritve za vsebnosti kalcija 
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 Atomska absorpcijska spektrometrija za določitev kalcija in magnezija 

S pomočjo kemijskega instrumenta za atomsko absorbcijsko spektrometrijo, določamo 

vsebnost kalcija in magnezija v dveh izbranih vzorcih, Sava in Lesji potok. 

V 4 bučke dam izračunan volumen osnovnih raztopin kalcija in magnezija in z destilirano 

vodo dopolnim do oznake. Naprava, s katero sem izvajala atomsko spektrometrično 

določitev Ca in Mg, ima oznako AA240, imenuje se ATOMIC ABSORPTION 

SPECTROMETER, proizvajalec VARIAN. 

 

DOLOČITEV KALCIJA 

VALOVNA DOLŽINA=422,7 nm 

 ABSORBANCA 

STANDARD 1 (0,03 mg/L) 0,0205 

STANDARD 2 (0,05 mg/L) 0,0294 

STANDARD 3 (0,07 mg/L) 0,0333 

STANDARD 4 (0,1 mg/L) 0,0329 

Preglednica  14: Določitev kalcij 
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VZORCI: 

1. VZOREC 1 - Sava 

MERITVE REDČENJE 

MERITEV 1: A=0,7744 20 krat redčiti do 100 ml (damo 5 mL vzorca) 

MERITEV 2=/ previsok Še redčimo 4 krat do 100 mL 

MERITEV 3=/prenizek Še redčimo 2 mL/100 mL 

MERITEV 4: A=0,0302 Dobimo ustrezen rezultat, ko redčimo 3 krat                              

(3 mL/100 mL) 

MERITEV 5=/previsok 20 krat redčimo do 100 mL, še enkrat                              

(dobimo enako kot prvič) 

Preglednica  15: Meritve in rezultati redčenja vzorca Sava za kalcij 

 

2. VZOREC - Lesji potok 

MERITVE REDČENJE 

MERITEV 1: A=0,6477 20 krat redčiti do 100 mL(damo 5 mL vzorca) 

MERITEV 2=/previsok Še enkrat redčimo 20 krat do 100 mL 

MERITEV 3: A=0,0308 Dobimo ustrezen rezultat, ko redčimo 4 krat                               

(4 mL/100 mL) 

Preglednica  16: Meritve in rezultati redčenja vzorca Lesji potok za kalcij 
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DOLOČITEV MAGNEZIJA 

VALOVNA DOLŽINA ZA Mg=285,2 nm 

 ABSORBANCE 

STANDARD 1 (0,03 mg/L) 0,0116 

STANDARD 2 (0,05 mg/L) 0,0164 

STANDARD 3 (0,07 mg/L) 0,0193 

STANDARD 4 (0,1 mg/L) 0,0426 

Preglednica  17: Določitev magnezija 

 

VZORCI:  

1. VZOREC 1: Sava 

 

MERITEV 1: A=1,9095 100 krat redčim (1 mL/100 mL) 

MERITEV 2: A=0,0285 
Ustrezen rezultat 

Preglednica  18: Meritev in rezultati redčenja vzorca Sava za magnezij 

 

VZOREC 2: Lesji potok 

 

MERITEV 1: A=1,9339 
100 krat redčim (1 mL/100 mL) 

MERITEV 2: A=0,0315 

Dobimo ustrezen rezultat po            

100 kratnem redčenju 

Preglednica  19: Meritev in rezultati redčenja vzorca Lesji potok za magnezij 
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 Izračuni: umeritvene premice za atomsko spektrometrijo 

4.2.3.1 Atomska emisijska spektrometrija, določitev kalcijevih ionov 

 

C(Ca) mg/L ODZIV 

7,5 106 

12,5 141 

17,5 171 

25 / 

Preglednica  20: Atomska emisijska spektrometrija, določitev kalcijevih ionov. 

 

Y=6,5x+58,083     R2=0,998 

 

Slika 13: Umeritvena premica za meritve emisije pri različnih koncentracijah standardne raztopine kalcijevih 

ionov. 
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4.2.3.2 Atomska absorpcijska spektrometrija, določitev kalcijevih ionov 

 

C(Ca) mg/L ABSORBANCA 

0,75 0,0205 

1,25 0,0294 

1,75 0,0333 

2,5 / 

Preglednica  21:Atomska absorbcijska spektrometrija, določitev kalcijevih ionov 

 

Y=0,0128x+0,0117 

R2= 0,9516 

 

Slika 14: Umeritvena premica za meritve absorbance pri različnih koncentracijah standardnih raztopin kalcija 
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4.2.3.3 Atomska absorpcijska spektrometrija, določitev magnezijevih ionov 

 

C(Ca) mg/L ABSORBANCA 

0,03 0,0116 

0,05 0,0164 

0,07 0,0193 

0,1 / 

Preglednica  22:Atomska absorbcijska spektrometrija, določitev magnezijevih ionov. 

 

Y=0,1925x+0,0061 

R2= 0,9801 

 

Slika 15:Umeritvena premica za meritve absorbance pri različnih koncentracijah standardnih raztopin 

magnezija 

y = 0,1925x + 0,0061
R² = 0,9801
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 Izračuni za vzorca Sava in Lesji potok 

Za vzorec Sava in Lesji potok izračunamo koliko CaO in MgO je v vzorcih. Podano imamo 

masno koncentracijo kalcija in volumen raztopine. Zanima nas masa CaO. Najprej 

izračunamo množino kalcija. Izračunamo jo tako, da masno koncentracijo kalcija, delimo z 

molsko maso kalcija. Dobimo množinsko koncentracijo  kalcija. Masno koncentracijo CaO 

izračunamo tako, da pomnožimo množinsko koncentracijo kalcija in molsko maso CaO. Na 

koncu rezultate pretvorimo v nemške trdotne stopinje, tako da rezultate lahko primerjamo z 

rezultati titracije.  

 

1. VZOREC 1 -  Sava za Ca 

Meritev=155 (AES) 

Y=6,5x+58,083 

155=6,5x+58,083 

6,5x+58,083-155 

6,5x-96,917=0 

6,5x=96,917 

                       X=14,9                   (·25/10) =37,25 mg/L, TRDOTA VODE= 5,2 °d 

Meritev=0,0302=y (AAS) 

Y=0,0128x+0,0117 

0,0302=0,0128x+0,0117 

0,0128x+0,0117-0,0302 

0,0128x-0,0185=0 

0,0128x=0,0185 

                       X=1,44                   (·100/3) =48,2 mg/L, TRDOTA VODE= 6,7 °d 
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2. VZOREC 2 - Lesji potok za Ca 

Meritev= 132=y (AES) 

Y=6,5x+58,083 

132=6,5x+58,083 

6,5x+58,083-132 

6,5x-73,917=0 

6,5x=73,917 

                    X=11,37                   (·25/10) =28,42 mg/L, TRDOTA VODE= 3,9 °d 

Meritev=0,0308=y (AAS) 

Y=0,0128x+0,0117 

0,0308=0,0128x+0,0117 

0,0128x+0,0117-0,0308 

0,0128x-0,0191=0 

0,0128x=0,0191 

                     X=1,49                   (·100/4) =37,25 mg/L, TRDOTA VODE= 5,2 °d 

 

3. VZOREC 1 - Sava za Mg 

Meritev=0,0285 (AAS) 

Y=0,1925x+0,0061 

0,0285=0,1925x+0,0061 

0,1925x-0,0224=0 

0,1925x=0,0224 

                     X=0,116                   (·100/1) =11,6 mg/L, TRDOTA VODE= 1,6 °d 
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4. VZOREC 2 - Lesji potok za Mg 

Meritev= 0,0315 (AAS) 

Y=0,1925x+0,0061 

0,0315=0,1925x+0,0061 

0,1925x-0,0254=0 

0,1925x=0,0254 

                     X=0,132                   (·100/1) =13,2 mg/L, TRDOTA VODE=1,8 °d 

 

4.2.4.1 Primerjava rezultatov kalcijeve trdote vode za vzorca Sava in Lesji potok pri 

titraciji in spektrometriji 

 

 TITRACIJA AES AAS 

SAVA 8,0 °d 5,2 °d 6,7 °d 

LESJI POTOK 6,4 °d 3,9 °d 5,2 °d 

Preglednica  23: Primerjava rezultatov vzorca Sava in vzorca Lesji potok pri titraciji in spektrometriji 

 

RAZPRAVA: Iz gornje tabela lahko razberemo, da se rezultati titracije in atomske 

absorpcijske spektrometrije med seboj bolje ujemajo, medtem ko se rezultati pri atomski 

emisijski  spektrometriji v primerjavi s titracijo nekoliko slabše ujemajo.  
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4.3 DOLOČITEV KALCIJEVIH IONOV V TLEH 

S kemijsko tehniko, titracijo, skušamo določiti koncentracijo kalcijevih ionov v tleh, v dveh 

različnih izbranih vzorcih. 

 

 Potek dela in rezultati vzorca 1 

VZOREC 1: njivska zemlja 

POTEK DELA 1: Odpipetiram 25 mL raztopine po ekstrakciji tal in titriram s HCl. 

V1(HCl)= 24,5 mL 

POTEK DELA 2: Odpipetiram 50 mL raztopine po ekstrakciji tal in titriram s HCl. 

V2(HCl)= 46,4 mL 

Koncentracija hidrogenkarbonata v tleh znaša 18,6 mmol/g.  

Odpipetiram po 25 mL vzorca (1/40) v dve erlenmajerici, izvedem titracijo z EDTA za 

totalno trdoto in kalcijevo trdoto. 

V1(EDTA)= 0,5 mL za totalno trdoto 

V2(EDTA)= 0,3 mL za kalcijevo trdoto 

Koncentracija kalcija in magnezija v tleh znaša 0,071 mmol/g, koncentracija kalcija pa 0,043 

mmol/g.  

 

  Potek dela in rezltati vzorca 2 

VZOREC 2: VZOREC TAL G1544-60550, SLEPA- KEMIJSKI INŠTITUT 

 titriram po 25 mL ekstrakta tal  in sicer enkrat s HCl, enkrat z EDTA za kalcijevo 

trdoto in enkrat za totalno trdoto. 

 REZULTATI PARALELKE 1: - V1(HCl)=26 mL 

                                                              - V2(EDTA)=7,2 ml (totalna) 

                                                              - V3(EDTA)=6,4 mL (kalcijeva) 
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 REZULTATI PARALELKE 2: - V1(HCl)=26,5mL 

                                                              - V2(EDTA)=7,4 mL (totalna) 

                                                              - V3(EDTA)=6,4 mL (kalcijeva) 

 

 Izračuni paralelke 1 in paralelke 2 

IZRAČUNI PARALELKE 1: 

n(HCO3¯) = V1 (HCl) · c(HCl) = 26 mL · 0,100 mol/L = 2,6 mmol 

n (Ca + Mg) = V2 (EDTA) ·c (EDTA) = 7,2 mL·0,0178mol/L = 0,128 mmol 

n ( Ca) = V3 (EDTA) · c (EDTA) = 6,4 mL·0,0178mol/L= 0,114 mmol 

Koncentracija hidrogenkarbonata v tleh je 20,8 mmol/g. Koncentracija kalcijevih in 

magnezijevih ionov v tleh je 1,024 mmol/g. Koncentracija kalcijevih ionov v tleh pa je 0,912 

mmol/g.  

 

IZRAČUNI PARALELKE 2: 

n(HCO3¯) = V1 (HCl) · c(HCl) = 26,5 mL · 0,100 mol/L = 2,65 mmol 

n (Ca + Mg) = V2 (EDTA) ·c (EDTA) = 7,4 mL·0,0178mol/L = 0,132 mmol 

n ( Ca) = V3 (EDTA) · c (EDTA) = 6,4 mL·0,0178mol/L= 0,114 mmol 

Koncentracija hidrogenkarbonata v tleh je 21,2 mmol/g. Koncentracija kalcijevih in 

magnezijevih ionov v tleh je 1,056 mmol/g. Koncentracija kalcijevih ionov v tleh pa je 0,912 

mmol/ 

 

RAZPRAVA: Paralelka 1 in paralelka 2 se glede na dobljene rezultate ne razlikujeta, saj gre 

za preizkušanje istega vzorca. Koncentracija kalcijevih ionov v tleh je povsem enaka. 

Koncentracija pri prvem vzorcu, njivka zemlja, pa je nižja kot v drugem primeru, ko smo 

preizkušali izbrani vzorec. Vendar tudi tukaj so odstopanja zelo majhna. Če rezultate titracije 

voda in titracije ekstrakta zemlje primerjamo med seboj, vidimo, da so vsebnosti analitov pri 

titraciji ekstrakta zemlje precej nižje kot pri titracijah voda. Iz tega lahko sklepamo, da 
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prostih kalcijevih in magnezijevih ionov v tleh ni veliko. Z uporabljeno ekstrakcijsko metodo 

smo določali samo proste ione v tleh, ne pa tudi vezanih. Deževnica lahko sprosti tudi vezane 

ione, saj ima nekoliko kisel pH zaradi raztopljenega CO2. Raztopina NH4OAc, s katero sem 

ekstrahirala tla, je imela nevtralen pH. 
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5 METODOLOŠKI DEL DIPLOMSKEGA DELA 

5.1 UČNI NAČRT 

Kot bodoča profesorica kemije in biologije se zavedam, da moram dobro poznati učni načrt 

in vsebinske sklope oziroma jedrne vsebine, ki jih predpisuje. Učni načrti so na voljo na 

internetnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v Republiki 

Sloveniji. Učni načrti se iz leta v leto nekoliko spreminjajo, vseskozi pa je pomembno, da 

kot učitelji razvijamo procese naravoslovne kulture. To pomeni, da mora biti pouk zasnovan 

na eksperimentalnih in problemsko-raziskovalnih temeljih. Doseči moramo aktivnost 

učencev, jih motivirati, spodbujati ter narediti pouk kemije čim bolj zanimiv, saj so določene 

vsebine težke in jih učenci težko razumejo in povežejo z naravo in vsakdanjim življenjem. 

To učencem najlažje približamo z izvajanjem različnih eksperimentov in zapisovanjem 

rezultatov. Priporočeno je, da učencem večkrat dovolimo samostojno izvajati eksperiment z 

nenevarnimi kemikalijami, saj bo s samostojnim delom lažje prišel do rezultatov in se tako 

naučil uporabljati svoje znanje za razlago eksperimentalnih opažanj. Pri učenju kemije se 

učitelj večkrat srečuje s problemom, da na koncu šolskega leta ne obdela vseh tem, ki jih 

predpisuje učni načrt, saj je število ur kemije ali naravoslovja premalo za tako obširne teme. 

Zato določene vsebine niso predelane in imajo učenci lahko probleme v višjih razredih. Zato 

moramo kot učitelji dobro naštudirati učni načrt, da ga v celoti izpolnimo ter učencem damo 

potrebno znanje. (Učni načrt- program osnovnošolskega izobraževanja, KEMIJA). 

 

5.2 UMESTITEV TEME DIPLOMSKEGA DELA V UČNI NAČRT PRI PREDMETU 

NARAVOSLOVJE (6. IN 7. RAZRED) IN KEMIJI ( 8. IN 9. RAZRED) 

Iz internetnih strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike 

Slovenije sem si pridobila in dobro preučila vsebine, ki jih določa učni načrt za 6. in 7. razred 

pri predmetu Naravoslovje ter 8. in 9. razred pri predmetu Kemija. Dobro sem pregledala 

tudi izbirne vsebine za ta dva predmeta in tako temo diplomskega dela umestila v učni načrt. 

Najprej sem pregledala učni načrt za 6.razred osnovne šole za predmet Naravoslovje. Tu 

nisem zasledila primerne jedrne vsebine, ki bi bila vezana na temo diplomske naloge. 

Nadaljevala sem s pregledom učnega načrta za 7.razred osnovne šole za predmet 
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Naravoslovje. Tu sem zasledila vsebinski sklop: Celinske vode, učno temo: Deževnica in 

podtalnica, ter učno enoto: Analiza vode v laboratoriju, kar se mi je zdelo primerno za moje 

diplomsko delo. Pri tej učni temi učenci dosežejo naslednje operativne cilje: 

 učenci spoznajo, od česa je odvisna trdota vode 

 učenec zna primerjati različne vrste voda v naravi po trdoti 

 spozna in zna našteti možne nevšečnosti, ki jih v gospodinjstvu povzroča trdota vode 

in ve, kako se jim lahko izognemo 

 razumejo pojem trdota vode in pomen mehčanja vode 

 razumejo povezavo med trdoto vode in penjenjem milnice 

V učnem načrtu za 8. razred pri predmetu kemija pa sem zasledila najbolj primerno temo za 

diplomsko delo. Jedrna vsebina, ki ustreza temi diplomskega dela so ELEMENTI V 

PERIODNEM SISTEMU. V tem sklopu učenci spoznajo: 

 vire elementov in spojin v naravi, kot so zrak, voda, zemeljska skorja 

 spoznajo razdelitev elementov periodnega sistema v skupine 

 spoznajo kovine in nekovine, od tega spoznajo alkalijske in zemeljskoalkalijske 

kovine. 

 spoznajo najpomembnejša elementa zemeljskoalkalijskih kovin, to sta kalcij in 

magnezij. 

 Spoznajo, da sta elementa kalcij in magnezij prisotna v vodi in da povzročata trdoto 

vode.  

(internetni vir 16, 2016) 

Za metodološki del sem si torej izbrala 8. razred pri predmetu kemija. Gre za ponovitev 

znanja iz 7. razreda ter za njegovo nadgradnjo. Za 9. razred pri predmetu kemija nisem našla 

primerne jedrne vsebine. 

Pregledala sem tudi izbirne predmete iz Kemije. Izbirni predmeti se v programu osnovne 

šole povezujejo s splošno izobraževalnim predmetom Kemija v 8. in 9. razredu in tudi s 

predmetom Naravoslovje v 7. razredu. Predstavljajo nadgradnjo navedenih predmetov. 

Zasledila sem, da učenci lahko izbirajo med tremi izbirnimi predmeti: Poskusi v kemiji, 
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Kemija okolja in Kemija v življenju. Ko sem pregledala vse eksperimente in vsebine, ki jih 

predpisujejo navedeni izbirni predmeti, sem našla vsebinski sklop v okviru Kemije okolja, 

ki se neposredno veže na temo diplomske naloge. Gre za vsebinski sklop: Kakovost celinskih 

voda. Cilji, ki jih učenci dosežejo pri tem sklopu in ki se navezujejo na temo diplomske 

naloge, so: 

 učenci poznajo in razumejo pomen pitne vode za človeka 

 primerjajo in kritično presojajo porabo pitne vode v domačem kraju in nasploh v 

svetu. 

 Se seznanijo s kovčki za analizo vode, ki ga potrebujemo za delo na terenu. 

 Načrtujejo terensko delo v domačem kraju - analiza površinskih voda. 

Za druga dva izbirna predmeta nisem zasledila ustrezne teme za diplomsko delo (internetni 

vir 17, 2016). 

 

5.3 UČNA METODA 

Kot sem že omenila, sem si za najbolj primerno temo izbrala ELEMENTI V PERIODNEM 

SISTEMU, s katero se učenci seznanijo v 8. razredu osnovne šole pri predmetu kemija. Gre 

za neko nadgradnjo že osvojenega znanja iz 7. razreda. Učno pripravo sem si zasnovala tako, 

da z učenci najprej ponovimo snov, ki jo že znamo oziroma poznamo. Ker sem mnenja, da 

učenci najlažje stvari razumejo, če jih vidijo oziroma samostojno izvedejo, sem v učno 

pripravo uvedla eksperimentalno delo. Eksperimentalno delo se deli na dva dela. Pri del 

temelji na opazovanju demonstracijskega eksperimenta, ki ga izvaja učitelj, nato sledi 

samostojno delo učencev, pri katerem učenci samostojno ob pomoči učitelja izvajajo 

eksperiment in beležijo meritve pri eksperimentu in zapišejo rezultate. V učno pripravo sem 

zato vključila delovni list za učenca in učitelja. Delovni list za učenca zajema vprašanja, ki 

se navezujejo na ponovitev snovi, vprašanja za usvajanje novega znanja ter tabelo za 

beleženje meritev in dobljenih rezultatov pri eksperimentu.  

Pri izvajanju eksperimenta moramo biti previdni in učencem posredovati jasna in natančna 

navodila. Učence moramo pred izvajanjem eksperimentalnega dela vedno opozoriti na 

varnost pri eksperimentalnem delu. Eksperiment vedno izvajamo s primerno varnostno 
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zaščitno opremo, ki je laboratorijska halja, očala in zaščitne rokavice. V primeru izbranega 

eksperimenta učenci eksperimentalno delo izvajajo v paru. Po končanem eksperimentalnem 

delu se z učenci skupaj pogovorimo o dobljenih rezultatih na osnovi izvedenih meritev pri 

izvedenem eksperimentu. Nato sledi kratko preverjanje usvojenega znanja, ki so ga učenci 

usvojili tekom dveh šolskih ur.  
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5.4 PRIPRAVA NA UČNO URO 

 
PREDMET: KEMIJA                                          ZAP.ŠT.URE (letna priprava): 50 in 51 

ŠOLA: OSNOVNA ŠOLA IZLAKE                  DATUM: 7.4.2016 

UČITELJ: URŠKA DRNOVŠEK                       UČNA TEMA/VSEBINSKI SKLOP PO UN: ELEMENTI V PERIODNEM SISTEMU 

RAZRED: 8.razred                                              NASLOV UČNE URE: ZEMELJSKOALKALIJSKE KOVINE- določanje trdote vode 

 

Učni cilji iz UN: 

spoznavni (S) 

psihomotorični (PM) 

čustveno motivacijski 

(ČM) 

- Spoznajo glavne skupine PSE ( značilne lastnosti in uporaba zemeljskoalkalijskih kovin) 

- Spoznajo, da sta kalcij in magnezij najpomembnejša elementa, ki ju najdemo v pitni vodi in povzročata 

trdoto vode. 

- Spoznajo material za določanje kalcijeve in magnezijeve trdote vode s hitrimi testi. 

- Vedo, da sta kalcij in magnezij iona, ki sta prisotna v pitni vodi in da je od njune prisotnosti odvisno, kako 

trda je voda.  

Učenčevo predznanje:  Učenci v vsebinskem sklopu po učnem načrtu: ELEMENTI V PERIODNEM SISTEMU, že poznajo naslednje 

operativne cilje: 

 poznajo naravne vire elementov in spojin (zrak, voda, zemeljska skorja) 

 razumejo soodvisnost med lego elementa v PSE in njegovimi lastnostmi (razvrstitev elementov v PS) 

 razlikujejo med kovinskimi in nekovinskimi lastnostmi elementov v povezavi s PSE (večina elementov je 

kovin) 

 pričnejo spoznavati glavne skupine PSE (značilne lastnosti in uporaba) 

 

 

 

Ključni pojmi  (stari in 

novi):  

ŽE USVOJENI KLJUČNI POJMI: 

 PONOVITEV ZA 7. RAZRED ( DEŽEVNICA, PODTALNICA, MEHKA VODA) 

 ELEMENTI V NARAVI: VODA, KAMNINE, ZRAK 

 PODROČJA PERIODNEGA SISTEMA 

 KOVINE, NEKOVINE IN POLKOVINE 

 LASTNOSTI KOVIN 
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NOVI KLJUČNI POJMI 

 ZEMELJSKOALKALIJSKE KOVINE- kovine druge skupine periodnega sistema elementov 

 HIDROKSIDI 

 TRDA VODA 

 HITRI TESTI 

 TRDOTA VODE 

 

 

 

Učila in učni 

pripomočki:  

 

 

 UČBENIK: Moja prva kemija- učbenik za 8. in 9. razred osnovne šole 

 UČBENIK: NARAVOSLOVJE za 7.razred devetletne osnovne šole 

 zvezek 

 delovni list za učitelja in delovni list za učenca 

 šolska tabla in flomaster za belo tablo 

 periodni sistem elementov 

 laboratorijsko delo: vsi pripomočki in kemikalije navedene na delovnem listu za učitelja in učenca. 

Literatura in viri za 

učence: 

- obvezna  

- dodatna 

 Vrtačnik, M., Wissiak Grm, K. S., Glažar, S. A., Godec, A., Moja prva kemija. Učbenik za 8. in 9. 

razred osnovne šole, Modrijan, Ljubljana, 2014 

 

Učne metode:    razlaga          razgovor (diskusija)       demonstracija 

  praktične (operacijske) metode          delo z gradivi (besedili, slikami, video, modeli…) 

 

Učne oblike:   frontalna            skupinska          delo v parih (tandem)         

Primeri vprašanj za 

preverjanje in 

ocenjevanje znanja: 

  

Primeri vprašanj za ponovitev znanja: 

 naštejte naravne vire elementov in spojin v naravi. 

 pojasnite razvrstitev elementov v periodnem sistemu. 

 na periodnem sistemu pokažite lego kovin, nekovin in polkovin. 
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 naštejete nekaj lastnosti in primerov kovin in nekovin. 

 kaj so zemeljskoalkalijske kovine: naštejte jih in kje jih najdemo? 

 

 

 

Primeri vprašanj med potekom učne ure: 

 v kateri skupini periodnega sistema najdemo zemeljskoalkalijske kovine? 

 naštejte elemente, ki jih uvrščamo med zemeljskoalkalijske kovine? 

 kaj je deževnica in kaj je podtalnica, kako nastanejo padavine? 

 kaj je mehka voda? 

 kako nastane iz mehke vode, trda voda? 

 Kje je voda bolj trda: na Krasu ali v Mariboru? 

 kaj sta produkta pri reakciji kalcija in magnezija z vodo? 

 naštej lastnosti zemeljskoalkalijskih kovin: kaj so, kje se nahajajo v PSE, naštejte kovine.  

 kaj je trda voda in kaj so hitri testi? 

 

 

 

Medpredmetne povezave 

in kemija 

(družbenonaravoslovni 

kontekst): 

 

FIZIKA: Električni tok ( kovine) 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA: Gradiva in obdelave - kovine (vrste in lastnosti kovin, uporabnost, površinska 

zaščita) 

ZGODOVINA: Prazgodovinski ljudje (doba kovin)  
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Teoretična izhodišča učne 

ure  

(vsebinska priprava učne 

ure  

s tabelnimi zapisi 

/slikami) 

 

 

Učila in učni pripomočki ( za pomoč učencem pri pouku) 
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PROSOJNICE NA GRAFOSKOPU 

                                           

 

TABELNI ZAPISI 

Naslov učne ure - v zvezek napišejo naslov : ZEMELJSKOALKALIJSKE KOVINE  

Reševanje delovnega lista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTREBŠČINE KEMIKALIJE 

 čaša 

 kapalka 

 valj 

 brizga 

 dva plastična nastavka 

 vodovodna voda 

 KOMPLET ZA HITRE TESTE( 

Proizvajalec- MACHEREY- 

NAGEL, Visocolor HE, 

Gesamtharte H 20 F, raztopina TL 

H 20. 
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ENAČBA KEMIJSKE REAKCIJE: eden od učencev enačbo napiše na tablo, preberemo imena reaktantov in 

produtov. 

𝐶𝑎(𝑠) + 2𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2(𝑎𝑞) +  𝐻2(𝑔) 

ODGOVOR: pri reakciji zemeljskoalkalijskih kovin z vodo dobimo ustrezne hidrokside in plin - vodik. 
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Didaktična struktura učne ure (stopenjski in časovni načrt izvedbe učne ure) 

 

Stopnja  

učne ure 

Časovni

ca 

Metoda in 

oblika 

Operativni  cilj 

teme/vsebinskega 

sklopa po UN 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev 

PU 

 

 

 

5 min 

Razlaga in 

razgovor, 

Frontalna in 

skupinska 

Elementi v 

naravi, 

Razvrstitev 

elementov v PS, 

Večina 

elementov je 

kovin 

 

Učitelj prične učno uro s ponovitvijo snovi iz prejšnjih 

ur, ki se nanašajo na vsebinski sklop: Elementi v 

periodnem sistemu. Da jim možnost, da si pomagajo z 

učbenikom ( Moja prva kemija) in periodnim 

sistemom elementov, saj gre za utrjevanje in 

ponavljanje že osvojenega znanja. Učitelj preverja 

učenčevo znanje z zastavljanjem vprašanj. Učitelj 

zastavi učencem naslednja vprašanja: 

 naštejete naravne vire elementov in spojin v 

naravi. (učenci si lahko pomagajo z 

učbenikom) 

ODGOVOR: naravni viri elementov in spojin 

v naravi so voda, kamnine, zrak, zemeljska 

skorja… 

                    
 pojasnite razvrstitev elementov v periodnem 

sistemu. (učenci s pomočjo periodnega sistema 

pokažejo lego in razvrstitev elementov v  

periodnem sistemu). 

Učenci odprejo učbenik- Moja 

prva kemija na strani 92 in si 

pripravijo periodni sistem 

elementov. Učenci sodelujejo 

in odgovarjajo na zastavljena 

vprašanja z dvigovanjem roke. 

Pomagajo si lahko z učbenikom 

in periodnim sistemom. 

Pozorno poslušajo, sodelujejo, 

razmišljajo in odgovarjajo na 

vprašanja. 
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ODGOVOR:  V periodnem sistemu razvrstimo 

elemente glede na zgradbo njihovih atomov v 

periode in skupine- pokažejo, kje so periode in 

kje skupine v periodnem sistemu. Skupine 

navpično in periode vodoravno. Elementi iste 

skupine so si podobni v tem, da imajo enako 

število zunanjih elektronov. 

 na periodnem sistemu pokažite lego kovin, 

nekovin in polkovin. Učenci si pomagajo s 

periodnim sistemom. 

ODGOVOR: V periodnem sistemu so na levi 

strani kovine, na desni pa nekovine. Največ je 

kovin. Med njimi so po diagonali razvrščene 

polkovine. 
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 naštejete nekaj lastnosti in primerov kovin in 

nekovin. (učenci si pomagajo s periodnim 

sistemom in z učbenikom) 

 

ODGOVOR:  

KOVINE: vse kovine, razen Hg, so v trdnem 

agregatnem stanju. Imajo kovinski sijaj, 

prevajajo električni tok in so dobri prevodniki 

toplote. Kovine lahko kujemo in vlečemo. 

Imajo visoka vrelišča in tališča. Večinoma 

tvorijo trdne kristale. Kovine so npr.: litij, 

natrij, kalij, magnezij, baker, cink… 

NEKOVINE: ne prevajajo električnega toka in 

toplote. Ne moremo jih kovati ali vleči. 

Kristali niso trdni. Nekovine so npr.: ogljik, 

dušik, kisik, žveplo, klor… 
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 Kaj so alkalijske kovine, naštejte jih in kje jih 

najdemo? 

ODGOVOR: alkalijske kovine so kovine prve 

skupine periodnega sistema. V prvi glavni 

skupini periodnega sistema so elementi litij, 

natrij, kalij, rubidij, cezij in francij. Najdemo 

jih na skrajni levi strani periodnega sistema. 

 

 

 

 

 

 

 



68 
Drnovšek U. Določanje kalcijeve in magnezijeve trdote vode s hitrimi testi, titracijo in spektrometrijo. 

Dipl.delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, kemija in biologija, 2016 

 

 
 

UV 

 

 

 

 15 min  

Razlaga in 

razgovor, 

Frontalna in 

skupinska 

Alkalijske in 

zemeljskoalkalijs

ke kovine, 

spoznajo 

osnovne značilne 

lastnosti in 

uporabo 

zemeljskoalkalijs

kih kovin, glavne 

skupine PSE 

 

Napovem naslov in cilj današnje učne ure. Povem, da 

bomo spoznali elemente druge skupine periodnega 

sistema ter da te elemente s skupnim imenom 

imenujemo tudi zemeljskoalkalijske kovine. Preverim, 

če so me učenci razumeli in poslušali, tako, da jim 

ponovno zastavim vprašanje: V kateri skupini 

periodnega sistema najdemo zemeljskoalkalijske 

kovine? 

ODGOVOR: 

Zemeljskoalkalijske kovine so elementi druge skupine 

periodnega sistema. Učencem razdelim delovni list: 

periodni sistem elementov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci poslušajo razlago nove 

snovi in sodelujejo z 

dvigovanjem roke na 

zastavljena vprašanja. Odprejo 

zvezek in napišejo naslov: 

ZEMELJSKOALKALIJSKE 

KOVINE. Prilepijo delovni list, 

označen z elementi druge 

skupine periodnega sistema. 

Poslušajo razlago nove snovi. 

Učenci si pozorno ogledajo 

filemček o reaktivnosti 

zemeljskoalkalijskih kovin. 
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PROSOJNICA NA GRAFOSKOPU 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Učenci na periodnem sistemu označijo elemente druge 

skupine periodnega sistema. Pokličem enega od 

učencev, da mi našteje elemente druge skupine. 

Zastavim vprašanje: Naštej elemente, ki jih uvršamo 

med zemeljskoalkalijske kovine?  
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ODGOVOR: 

Elementi druge skupine periodnega sistema oziroma 

zemeljskoalkalijske kovine so: berilij, magnezij, kalcij, 

stroncij, barij in radij. 

Povem jim, naj odprejo zvezke in na tablo zapišem 

naslov: 

TABELNI ZAPIS: ZEMELJSKOALKALIJSKE 

KOVINE 

 

Naslov si učenci prepišejo iz table v zvezke. Pod naslov 

prilepijo delovni list. Opozorim jih, da bomo delovni 

list v prihodnje še uporabljali, ko bomo spoznavali 

druge elemente in skupine periodnega sistema. 

Opredelimo lego zemeljskoalkalijskih kovin. Nahajajo 

se na skrajni levi strani periodnega sistema. Navedemo 

nekatere splošne fizikalne lastnosti 

zemeljskoalkalijskih kovin. Pričnem z razlago, da so 

zemeljskoalkalijske kovine reaktivne, vendar manj kot 
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kovine prve skupine periodnega sistema. V naravi so le 

v spojinah, najpogosteje v spojinah z ogljikom in 

kisikom kot karbonati.  

Kalcijev karbonat je apnenec, ki je nastal iz apnenčastih 

hišic morskih živali.  

 

 

 

 

Tudi soli zemeljskoalkalijskih kovin so raztopljene v 

morski vodi. Precej kalijevega hidrogenkarbonata je 

raztopljenega tudi v celinskih vodah. Reakcije 

zemeljskoalkalijskih kovin z vodo niso tako burne kot 

reakcije alkalijskih kovin. Reaktivnost 

zemeljskoalkalijskih po skupini navzdol narašča. 

Magnezij reagira le z vročo vodo, medtem ko kalcij z 

vodo reagira že pri sobni temperaturi.  Pri reakciji 

zemeljskoalkalijskih kovin z vodo nastaneta hidroksid 

posameznega elementa in vodik. Najpomembnejša 

elementa te skupine sta kalcij in magnezij. Pomembna 

sta za rast in razvoj vseh živih organizmov na zemlji. 

Omenimo, da ju vsakodnevno uživamo, saj sta prisotna 

v pitni vodi.  

Učencem, samo v vednost pokažem eksperiment, ki je 

dostopen na internetni strani: 
http://www.modrijan.si/Solski-program/Solski-

program/Gradiva-za-ucitelje/Osnovna-sola/kemija/Poskusi-

in-animacije/6.-Elementi-v-periodnem-sistemu Datum 

dostopa: (1.9.2016)  

 

   

http://www.modrijan.si/Solski-program/Solski-program/Gradiva-za-ucitelje/Osnovna-sola/kemija/Poskusi-in-animacije/6.-Elementi-v-periodnem-sistemu
http://www.modrijan.si/Solski-program/Solski-program/Gradiva-za-ucitelje/Osnovna-sola/kemija/Poskusi-in-animacije/6.-Elementi-v-periodnem-sistemu
http://www.modrijan.si/Solski-program/Solski-program/Gradiva-za-ucitelje/Osnovna-sola/kemija/Poskusi-in-animacije/6.-Elementi-v-periodnem-sistemu
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PU 

 

5 min 

Razlaga in 

razgovor, delo z 

gradivi, 

frontalna in 

skupinska 

CELINSKE 

VODE- brez 

vode ni življenja, 

deževnica in 

podtalnica 

 

Pred vstopom v laboratorij z učenci ponovim snov iz 7. 

razreda pri predmetu naravoslovje. Tam se učenci 

seznanijo s pojmi, kot so deževnica in podtalnica. Z 

učenci ponovimo pojme, kot so deževnica in podtalnica 

ter ponovimo, kako nastanejo padavine. Ponovimo tudi 

pojem mehka voda. Učence povprašam, kako nastane iz 

mehke vode trda voda. Pokažem jim spodnjo 

razpredelnico: 

 
 

Ponovimo, da površinske vode z raztopljenimi solmi 

imenujemo trda voda. Več je v naravnih vodah 

raztopljenih teh soli, trša je voda. Podtalnica je torej 

trda voda in je vir pitne vode. Trdota vode je odvisna 

torej od sestave tal, skozi katero pronica. Učence zato 

povprašam, kje mislijo, da je voda bolj trda? Na Krasu 

ali v Mariboru? Voda na Krasu in v obmorskih krajih , 

kjer je veliko apnenca, je zelo trda, drugje po Sloveniji 

pa je manjša trdota. Deževnica je torej mehka voda, 

v kateri je raztopljen ogljikov dioksid. Iz mehke 

Učenci se poskušajo spomniti 

»lanskoletne« snovi. Dobro si 

ogledajo prosojnico, odgovorijo 

na vprašanja z dvigovanjem 

rok. Skupinsko sodelovanje. 

mehka 
voda

trda voda
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vode nastane trda voda z raztapljanjem mineralnih 

snovi predvsem kalcijevega in magnezijevega 

hidrogenkarbonata. Mineralne snovi se v mehki 

vodi lahko raztapljajo, zato ker je v mehki vodi 

raztopljen ogljikov dioksid.  Dobimo trdoto vode, 

ki vsebuje raztopljen kalcijev in magnezijev 

hidrogenkarbonat. 

 

 

 

 

                          

 

NZ 

 

2 min 

 

Razlaga, 

razgovor in 

demonstracija, 

skupinska 

Zemeljskoalkalijs

ke kovine 

Učence povabim v laboratorij. Vedno jih pred vstopom 

v laboratorij opozorim na nevarnosti, ki se lahko 

pojavijo. Pred vstopom smo ustrezno oblečeni: halja, 

očala, ustrezna obutev, ter rokavice.  

Pričnem z razlago eksperimentalnega dela.  

Učence že prejšnjo uro opozorim, da naj k naslednji uri 

prinesejo v steklenici vodo iz pipe, ki so jo odvzeli na 

pipi iz kuhinje - pitna voda. Dala sem jim možnost, da 

se lahko tudi dva učenca v paru dogovorita, kdo bo 

prinesel vzorec vode.  

 

Učenci vstanejo in gredo v 

laboratorij. Razporedijo se 

okoli delovnega pulta, tako da 

lahko čim bolje in lažje 

opazujejo potek dela. 

 

 

PU  

 

10 min 

Razlaga in 

razgovor, 

praktične 

(operacijske) 

metode 

CELINSKE 

VODE – brez 

vode ni življenja, 

deževnica in 

podtalnica 

Da bi učenci dobili še boljšo predstavo o trdoti vode 

izvedem eksperiment s penjenjem milnice. V čašo 

nalijem do polovice vodo iz pipe. Vzorcu vode v čaši 

dodajam po kapljicah milnico in stresam. Milnico 

dodajam toliko časa, dokler se plast pene ne obdrži 

vsaj eno minuto. Količina porabljene milnice je merilo 

za oceno trdote vode.  Več milnice kot porabimo za 

enake prostornine vzorcev vode, bolj trda je voda. 

Učenci pozorno opazujejo 

eksperiment in se ga poskušajo 

spomniti iz 7. razreda. 
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(ponovitev eksperimenta iz 7. razreda) 

 

NZ 5 min 

Razgovor in 

demonstracija, 

skupinska 

Alkalijske in 

zemeljskoalkalijs

ke kovine- 

spoznajo 

osnovne značilne 

lastnosti in 

uporabo 

zemeljskoalkalijs

kih kovin. 

Z učenci nato nadaljujemo razpravo o vodi. Želim jih 

spodbuditi, da voda ni le navadna tekočina, ki je brez 

barve, vonja in okusa- pokažem vzorec vode. V njej 

lahko določamo posamezne ione. Nagovorim jih, da 

bomo v nadaljevanju v paru izvajali eksperiment, kjer 

bomo določili, kako trda je voda, ki so jo sami prinesli 

od doma. 

Učenci pozorno poslušajo in 

opazujejo 

 

 

 

NZ 

 

3 min 

Razgovor in 

demonstracija, 

skupinska 

Alkalijske in 

zemeljskoalkalijs

ke kovine- 

spoznajo 

osnovne značilne 

lastnosti in 

uporabo 

zemeljskoalkalijs

kih kovin. 

Vsakemu učencu razdelim delovni list. Na delovnem 

listu si učenci zapišejo potrebne reagente in material za 

izvajanje eksperimenta, ki so že pripravljeni na 

delovnem pultu. Učencem predstavim ustrezne 

materiale in reagente, ter jim predstavim komplet za 

hitre teste.  

Učenci opazujejo in odgovorijo 

na vprašanja iz delovnega lista: 

reagenti in materiali, opazujejo 

in poslušajo.  

 

NZ 

 

 

10 min 

Razgovor in 

demonstracija, 

skupinska 

Alkalijske in 

zemeljskoalkalijs

ke kovine, 

spoznajo 

osnovne značilne 

lastnosti in 

uporabo 

zemeljskoalkalijs

kih kovin. Trdota 

vode s hitrimi 

testi 

SLEDITA RAZLAGA IN POTEK DELA ZA 

DOLOČANJE TRDOTE VODE S HITRIMI TESTI. 

Pričnem z izvajanjem eksperimenta ter zraven 

podajam navodila.  

Učenci dobro opazujejo potek 

eksperimenta. 
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Valj večkrat speremo z vzorcem, ki smo ga 

pripravili z uporabo vodovodne vode in ga 

napolnimo do oznake.  

Dodamo dve kapljici indikatorja iz izbranega 

kompleta za hitri test in premešamo. Opazimo, da 

se ob dodatku indikatorja vodna raztopina v valju 

obarva rdeče. V primeru, da bi se vodna raztopina 

obarvala zeleno pomeni, da je voda mehka. Na 

brizgo nataknemo plastično konico in brizgo 

napolnimo z raztopino, ki je v kompletu za hitri 

test, do oznake. Valj s pomočjo brizge napolnimo 

z pripravljeno vodno raztopino po kapljicah, pri 

čemer vsebino v valju ves čas previdno mešamo.  

Ko postane barva vodne raztopine v valju 

svetlejša, pričnemo počasneje dodajati vodno 

raztopino iz brizge dokler se barva raztopine v 

valju ne spremeni v zeleno.  Odčitamo prostornino 

porabljene raztopine kar v nemških trdotnih 

stopinjah. Odčitamo volumen porabljene 

raztopine v brizgi in rezultat podamo v mmol/L. 

 

 

NZ 10 min 

Demonstracija 

in razgovor, 

frontalna in 

skupinska 

Spoznajo 

osnovne značilne 

lastnosti in 

uporabo 

zemeljskoalkalijs

kih kovin. 

Učence razdelim v skupine, v vsaki skupini sta dva 

učenca. Sledi samostojno izvajanje eksperimenta in 

beleženje dobljenih rezultatov. Vsak par pozorno 

opazujem, spodbujam in podajam navodila. 

 

Učenci se razdelijo v skupine in 

izvajajo eksperiment. 
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      PU   10 min  

Razlaga in 

razgovor, delo z 

gradivi in 

skupinska 

Alkalijske in 

zemeljskoalkalijs

ke kovine- 

spoznajo 

osnovne značilne 

lastnosti in 

uporabo 

zemeljskoalkalijs

kih kovin. 

Ko vsak od parov zaključi z eksperimentalnim delom, 

se učenci odpravijo nazaj v svoje klopi. Sledita 

pogovor in razprava o eksperimentu. Sledi skupno 

reševanje delovnega lista. Na delovnem listu imajo 

učenci razložen celoten potek eksperimenta: potek dela 

po stopnjah, zaščita in varnost pri delu ter vprašanja in 

naloge za ponovitev že usvojenega in pridobljenega 

znanja.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

                                                                                                                  

 

TABELNI ZAPIS: 

Eden od učencev na tablo zapiše reakcijo 

zemeljskoalkalijske kovine z vodo: 

 

𝐶𝑎(𝑠) + 2𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2(𝑎𝑞) +  𝐻2(𝑔) 

 
 

ODGOVOR: pri reakciji zemeljskoalkalijskih kovin z 

vodo dobimo ustrezen hidroksid in plin - vodik. 

 

 

Po končanem eksperimentu se 

učenci posedejo nazaj v klopi. 

Sledi skupno reševanje 

delovnega lista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eden od učencev na tablo 

zapiše kemijsko reakcijo ki 

poteče med zemeljsko 

alkalijsko kovino in vodo. Na 

glas prebere nastala produkta. 
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Opozorilo na domačo nalogo. Ostale naloge na 

delovnem listu so za domačo nalogo. Naloge bomo 

naslednjo uro tudi preverili. 

 

PU 10 min  

Razlaga in 

razgovor in delo 

z gradivi, 

frontalna in 

skupinska. 

Zemeljskoalkalijs

ke kovine.  

Spoznajo 

osnovne značilne 

lastnosti in 

uporabo 

zemeljskoalkalijs

kih kovin. 

Povzetek učne ure: Kaj smo se naučili, ponovimo, kaj 

so zemeljskoalkalijske kovine, kje se nahajajo v PSE, 

jih naštejemo, povemo nekaj lastnosti 

zemeljskoalkalijskih kovin, omenimo najpogostejša 

elementa kalcij in magnezij ter na kratko ponovimo, da 

smo z eksperimentom določali trdoto pitne vode s 

hitrimi testi. Učence vprašam, kaj je trdota vode in kaj 

so hitri testi? 

Z učenci razpravljamo, kaj smo 

se naučili pri današnji učni uri. 

Učenci z dvigovanjem roke 

odgovarjajo na zastavljena 

vprašanja za ponovitev 

današnje snovi.  

NZ 5 min  razlaga 

Zemeljskoalkalijs

ke kovine- 

spojine 

alkalijskih in 

zemeljsko 

alkalijskih kovin, 

prehodni 

elementi 

Zaključek ure s kratkih uvodom v naslednjo uro. 

Napovem naslov naslednje učne ure in jih opozorim, da 

se bo nanašala na današnjo uro, saj bomo obravnavali 

spojine alkalijskih in  zemeljskoalkalijskih kovin, 

pričeli bomo tudi z uvodom in spoznavanjem prehodnih 

elementov.  Potrebovali bomo tudi delovni list: periodni 

sistem elementov, ki so ga že uporabljali.  

 

Učenci poslušajo uvod v 

naslednjo uro. 

    KONEC URE 
Učenci pospravijo za seboj in 

se poslovijo. 

 

Stopnje učne ure:  uv – uvajanje, nz – novo znanje, pu – ponavljanje in utrjevanje



78 
Drnovšek U. Določanje kalcijeve in magnezijeve trdote vode s hitrimi testi, titracijo in spektrometrijo. 

Dipl.delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, kemija in biologija, 2016 

                                                                                            DELOVNI LIST ZA UČITELJA 

Ime in priimek:_________________________ 

Določanje trdote vodovodne vode s hitrim testom 

Ponovitev snovi iz 7. razreda.  

1.) Odgovori na spodnja vprašanja. 

a) Zakaj je voda za nas tako pomembna? 

 Brez vode ni življenja. Čeprav je voda snov, ki je brez barve, vonja in okusa vsi živi 

organizmi brez nje nebi preživeli. Vsaka oblika življenja potrebuje vodo. 

b) Kaj je deževnica in kaj je podtalnica?  

Deževnica je mehka voda, ki vsebuje raztopljen dušik, kisik in ogljikov dioksid. 

Podtalnica pa je vir pitne vode in je trda voda. 

c) Kaj pomeni, da je voda trda in kaj da je voda mehka?  

Trda voda pomeni, da vsebuje raztopljen kalcijev in magnezijev hidrogenkarbonat 

- vodni kamen. Mehka voda pa je deževnica z raztopljenimi plini iz zraka.  

 

2.) Oglej si spodnjo shemo in poskušaj razložiti kako nastane iz mehke vode trda voda? 

 

ODGOVOR: Deževnica je mehka voda, v kateri je raztopljen ogljikov dioksid. Iz mehke 

vode nastane trda voda z raztapljanjem mineralnih snovi predvsem kalcijevega in 

magnezijevega hidrogenkarbonata. Mineralne snovi se v mehki vodi lahko raztapljajo, 

zato ker je v mehki vodi raztopljen ogljikov dioksid.  Dobimo trdoto vode, ki vsebuje 

raztopljen kalcijev in magnezijev hidrogenkarbonat.                                                                    

mehka 
voda

trda voda
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3.) Ovrednotite trditve. 

a) Destilirana voda je trša od morske vode. 

PRAVILNO     NAPAČNO 

b) Voda na Krasu je trša kot voda v Ljubljani. 

 PRAVILNO     NAPAČNO 

c) Deževnica je mehka voda. 

PRAVILNO     NAPAČNO 

 

4.) Rezultati in opažanja eksperimentalnega dela 

ZAŠČITA IN VARNOST PRI DELU 

Pri izvajanju eksperimenta moramo biti zelo previdni, in moramo upoštevati stroge 

varnostne ukrepe. Ves čas nosimo očala in haljo ter si nadenemo zaščitne rokavice. 

Rokavice imamo lahko ves čas na roki saj pri eksperimentu ne uporabljamo gorilnika. 

Za vsako posamezno uporabljeno kovino si  v tabeli ogledamo ustrezen varnostni znak 

in spoznamo njegov pomen. 

a) Trdoto vode lahko preprosto ocenimo s penjenjem milnice. Razložite kaj pomeni, če 

se milnica v vodi močno peni in kaj, če se slabo peni.  

Milnica se v vodi dobro peni. To pomeni, da v vodi ni raztopljenih soli, ki bi proces 

penjenja motile. Voda je mehka. V primeru, da se milnica v vodi peni slabo pomeni, 

lahko sklepamo, da so v vodi raztopljene soli, ki proces penjenja motijo. Voda je 

trda.  
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b) POTEK DELA PO STOPNJAH: DOLOČANJE TRDOTE VODE S HITRIM 

TESTOM 

 Valj večkrat speremo z vzorcem, ki smo ga pripravili z uporabo vodovodne vode in 

ga napolnimo do oznake.  

 Dodamo dve kapljici indikatorja iz izbranega kompleta za hitri test in premešamo. 

Opazimo, da se ob dodatku indikatorja vodna raztopina v valju obarva rdeče. V 

primeru, da bi se vodna raztopina obarvala zeleno pomeni, da je voda mehka.  

 Na brizgo nataknemo plastično konico in brizgo napolnimo z raztopino, ki je v 

kompletu za hitri test, do oznake.  

 Valj s pomočjo brizge napolnimo z pripravljeno vodno raztopino po kapljicah, pri 

čemer vsebino v valju ves čas previdno mešamo.   

 Ko postane barva vodne raztopine v valju svetlejša, pričnemo počasneje dodajati 

vodno raztopino iz brizge dokler se barva raztopine v valju ne spremeni v zeleno.   

 Odčitamo prostornino porabljene raztopine kar v nemških trdotnih stopinjah.  

 Odčitamo volumen porabljene raztopine v brizgi in rezultat podamo v mmol/L. 

 

c) POTREBŠČINE IN KEMIKALIJE 

V spodnjo tabelo zapiši katere potrebščine in kemikalije smo potrebovali pri izvedbi 

demonstracijskega eksperimenta. 

 

POTREBŠČINE KEMIKALIJE 

 čaša 

 kapalka 

 valj 

 brizga 

 dva plastična nastavka 

 vodovodna voda 

 KOMPLET ZA HITRE TESTE( 

Proizvajalec- MACHEREY- 

NAGEL, Visocolor HE, 

Gesamtharte H 20 F, raztopina 

TL H 20. 
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d) REZULTATI 

V laboratoriju si analiziral vzorec vode s hitrim testom. Vzorec si prinesel sam.  

1) Zapiši mesto odvzema vzorca, datum in čas odvzema vzorca, vremenske 

razmere in temperaturo vode, ki si jo ob odvzemu vzorca izmeril. 

PRIMER: Vzorec je bil odvzet v kraju Trojane. Odvzet je bil 1.3.2016 okrog 

15:00h. Vreme je bilo oblačno, okoli 10 °C. Temperatura vode je bila 5 °C. 

2) Zapiši meritve analize vode in rezultate vpiši v spodnjo tabelo. S sošolci 

medsebojno primerjajte dobljene rezultate analize vode. 

 Vraztopine (mmol/L) TRDOTA VODE ( °d) 

VZOREC 2,1 12  

Totalno trdoto odčitamo iz skale na brizgi, kar v nemških trdotnih stopinjah. 

Odčitamo tudi volumen porabljene raztopine v brizgi in rezultate podamo v mmol/L. 

3) Kaj nastane pri reakciji zemeljskoalkalijskih kovin z vodo? Zapiši tudi enačbo 

kemijske reakcije. 

Pri reakciji zemeljskoalkalijskih kovin z vodo nastaneta kalcijev hidroksid in 

plin vodik.  

ENAČBA KEMIJSKE REAKCIJE: 𝐶𝑎(𝑠) + 2𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2(𝑎𝑞) +  𝐻2(𝑔) 
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DELOVNI LIST ZA UČENCA 

Ime in priimek:_________________________ 

Določanje trdote vodovodne vode s hitrim testom 

Ponovitev snovi iz 7. razreda.  

1.) Odgovori na spodnja vprašanja. 

a) Zakaj je voda za nas tako pomembna? 

 

b) Kaj je deževnica in kaj je podtalnica? 

 

c) Kaj pomeni, da je voda trda in kaj da je voda mehka? 

 

 

2.) Oglej si spodnjo shemo in poskušaj razložiti kako nastane iz mehke vode trda voda? 

 

ODGOVOR:  

 

 

 

 

 

mehka 
voda

trda voda
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3.) Ovrednotite trditve. 

a) Destilirana voda je trša od morske vode. 

PRAVILNO     NAPAČNO 

b) Voda na Krasu je trša kot voda v Ljubljani. 

PRAVILNO     NAPAČNO 

c) Deževnica je mehka voda. 

PRAVILNO     NAPAČNO 

 

4.) Rezultati in opažanja eksperimentalnega dela 

ZAŠČITA IN VARNOST PRI DELU 

Pri izvajanju eksperimenta moramo biti zelo previdni, in moramo upoštevati stroge 

varnostne ukrepe. Ves čas nosimo očala in haljo ter si nadenemo zaščitne rokavice. 

Rokavice imamo lahko ves čas na roki saj pri eksperimentu ne uporabljamo gorilnika. 

Za vsako posamezno uporabljeno kovino si  v tabeli ogledamo ustrezen varnostni znak 

in spoznamo njegov pomen. 

 

a) Trdoto vode lahko preprosto ocenimo s penjenjem milnice. Razložite kaj pomeni, če 

se milnica v vodi močno peni in kaj, če se slabo peni.  

ODGOVOR: 

 

 

b) POTEK DELA PO STOPNJAH: DOLOČANJE TRDOTE VODE S HITRIM 

TESTOM 

 Valj večkrat speremo z vzorcem, ki smo ga pripravili z uporabo vodovodne vode in 

ga napolnimo do oznake.  
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 Dodamo dve kapljici indikatorja iz izbranega kompleta za hitri test in premešamo. 

Opazimo, da se ob dodatku indikatorja vodna raztopina v valju obarva rdeče. V 

primeru, da bi se vodna raztopina obarvala zeleno pomeni, da je voda mehka.  

 Na brizgo nataknemo plastično konico in brizgo napolnimo z raztopino, ki je v 

kompletu za hitri test, do oznake.  

 Valj s pomočjo brizge napolnimo z pripravljeno vodno raztopino po kapljicah, pri 

čemer vsebino v valju ves čas previdno mešamo.   

 Ko postane barva vodne raztopine v valju svetlejša, pričnemo počasneje dodajati 

vodno raztopino iz brizge dokler se barva raztopine v valju ne spremeni v zeleno.   

 Odčitamo prostornino porabljene raztopine kar v nemških trdotnih stopinjah.  

 Odčitamo volumen porabljene raztopine v brizgi in rezultat podamo v mmol/L. 

 

c) POTREBŠČINE IN KEMIKALIJE 

V spodnjo tabelo zapiši katere potrebščine in kemikalije smo potrebovali pri izvedbi 

demonstracijskega eksperimenta. 

POTREBŠČINE KEMIKALIJE 

  

 

 

 

 

 

 

d) REZULTATI 

 

V laboratoriju si analiziral vzorec vode s hitrim testom. Vzorec si prinesel sam.  

 

1) Zapiši mesto odvzema vzorca, datum in čas odvzema vzorca, vremenske 

razmere in temperaturo vode, ki si jo ob odvzemu vzorca izmeril. 

     ODGOVOR: 
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2) Zapiši meritve analize vode in rezultate vpiši v spodnjo tabelo. S sošolci 

medsebojno primerjajte dobljene rezultate analize vode. 

 Vraztopine (mmol/L) TRDOTA VODE ( °d) 

VZOREC   

 

Totalno trdoto odčitamo iz skale na brizgi, kar v nemških trdotnih stopinjah. 

Odčitamo tudi volumen porabljene raztopine v brizgi in rezultate podamo v 

mmol/L. 

3) Kaj nastane pri reakciji zemeljskoalkalijskih kovin z vodo? Zapiši tudi 

enačbo kemijske reakcije. 

                    ODGOVOR: 
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6 SKLEPI 

V prvi hipotezi sem predvidevala, da nam hitri testi in titracija istega vzorca podajo dobro 

primerljive rezultate trdote vode. 

Pri tej hipotezi sem se osredotočila na primerjanje določitve trdote vode s hitrimi testi in 

titracijo na primeru odvzetega vzorca pitne vode v kemijskem laboratoriju. Povprečna trdota 

vode s hitrimi testi je znašala 13,1 °d. Povprečna trdota vode s titracijo pa 14,1 °d. Iz 

dobljenih rezultatov hitrih testov in titracije vidimo, da se rezultata med seboj razlikujeta 

ravno za 1 °d. Iz navedenega ne moremo potrditi, da se rezultati hitrih testov in titracije za 

isti vzorec popolnoma ujemajo. Pri odvzetem volumnu in določanju trdote vode s hitrimi 

testi so bila odstopanja nekoliko večja kot pri odvzemu volumna in določanja trdote vode s 

titracijo, zato predvidevam, da so dobljeni rezultati titracije bolj natančni in točni kot 

dobljeni rezultati hitrih testov. Iz tega še ne morem zaključiti, da hitri testi niso zanesljivi, 

saj je bila primerjava izvedena na premajhnem številu vzorcev.  

Na podlagi dobljenih laboratorijskih rezultatov, te hipoteze ne morem potrditi in ne ovržti.  

 

V drugi hipotezi sem predvidevala, da imata vzorca, ki sta odvzeta na istem območju (npr. v 

Zasavju), primerljivo  trdoto vode. 

S hitrimi testi in titracijo sem primerjala trdoto vode dveh izbranih vzorcev in sicer reko 

Savo in Lesji potok. Oba tečeta skozi Zasavje v  osrednji Sloveniji, torej po isti karbonatni 

podlagi. Iz dobljenih rezultatov hitrih testov sem ugotovila, da se oba vzorca po trdoti vode 

bistveno ne razlikujeta in imata povprečno trdoto vode 10,6 °d. Tudi pri eksperimentiranju 

s titracijo obeh vzorcev nisem zasledila izrazitih odstopanj. Oba dva vzorca sta imela trdoto 

vode 11,6 °d. Ponovno pa sem dobila odstopanja za 1 °d v primerjavi hitrih testov s titracijo.  

To hipotezo lahko na podlagi dobljenih rezultatov potrdim. Lahko pa tudi potrdim, da se 

rezultati hitrih testov in titracije razlikujejo za 1 °d. 
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V tretji hipotezi sem predvidevala, da se rezultati trdote vode pri atomski  spektrometriji 

ujemajo z rezultati določitve hitrih testov in titracije za določen vzorec (Sava ali Lesji potok). 

Iz dobljenih laboratorijskih rezultatov lahko to hipotezo ovržem. Rezultati hitrih testov in 

titracije za isti vzorec se približno ujemajo. Rezultati atomske spektrometrije pa so povsem 

drugačni. Na podlagi dobljenih rezultatov je celokupna trdota, določena s spektrometrijo, 

precej nižja v primerjavi z določitvijo s hitrimi testi in titracijo.  

 

V četrti hipotezi sem predvidevala, da je v vodah raztopljenega več kalcija kot magnezija.  

To hipotezo lahko v celoti potrdim, saj sem pri vseh rezultatih dobila v vzorcih voda višjo 

koncentracijo raztopljenega kalcija kot magnezija. 

 

V peti hipotezi sem domnevala, da bo nevtralna raztopina iz tal raztopila le proste kalcijeve, 

magnezijeve in hidrogenkarbonatne ione.  

To hipotezo lahko glede na dobljene rezultate povsem potrdim. Nevtralna raztopina, s katero 

sem ekstrahirala tla, je raztopila le proste kalcijeve, magnezijeve in hidrogenkarbonatne 

ione. Koncentracije vseh treh ionov v ekstraktu tal so bile namreč občutno nižje kot njihove 

koncentracije v površinskih vodah.  

Glede na dobljene rezultate ocenjujem, da je trdota vode odvisna od sestave tal, po katerih 

teče voda. Rezultati so nazorno pokazali, da reke, ki tečejo na Krasu, vsebujejo več 

raztopljenih kalcijevih in magnezijevih ionov in zato so bolj trde. Tudi reke v osrednji 

Sloveniji imajo raztopljenih veliko kalcijevih in magnezijevih ionov.  
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