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Povzetek 

V teoretičnem delu diplomskega dela je izdelan pregled izbrane literature, pri čemer sta najprej 

na splošno opredeljeni bolečina in delitev zdravil glede na njihov namen uporabe. Opredeljena 

je acetilsalicilna kislina oziroma zdravilo Aspirin, vse od zgodovine odkrivanja pa do sinteze 

današnje oblike. Pregledana je bila literatura s področja sodobnih pristopov pri poučevanju 

kemije. Poseben poudarek je namenjen eksperimentalnemu delu in laboratorijskim tehnikam, 

ki so ključnega pomena za razumevanje pripravljenih učnih gradiv v nadaljevanju. Opredeljena 

je trojna narava kemijskih pojmov in z njo povezana abstraktnost kemije, informacijsko-

komunikacijske tehnologije in kontekst življenjskih situacij.  

Praktični del diplomskega dela obsega analizo uporabe mobilne aplikacije Register zdravil in 

tabelarični pregled zdravil, ki vsebujejo zdravilno učinkovino acetilsalicilno kislino, ter opis 

njihovih indikacij. Skozi vertikalo osnovnošolskega izobraževanja je bila analizirana učna 

vsebina o zdravju, zdravilih, medicini in karboksilnimi kislinami. Pri izdelanem učnem gradivu 

petih možnih eksperimentov je predstavljena možnost za povezavo s kontekstom življenjskih 

situacij, ki je primerna za učence devetega razreda osnovne šole. V podporo učiteljem so 

razvita navodila za učitelja in učence na temo aspirina oziroma acetilsalicilne kisline v 

vsakdanjem življenju, ki jih lahko vključijo v poučevanje vsebinskega sklopa Kisikove družine 

organskih spojin v učnem načrtu za kemijo v osnovni šoli.  

KLJUČNE BESEDE: acetilsalicilna kislina, aspirin, eksperimentalno delo, kontekst 

življenjskih situacij.
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Abstract 

The theoretical part of the diploma thesis provides an overview of the selected literature, where 

the pain and division of medicines according to their intended use is defined. Acetylsalicylic 

acid, or Aspirin, has been defined, from the history of detection to the synthesis of its present 

form. The literature on contemporary approaches to teaching chemistry has been reviewed. 

Particular emphasis is placed on experimental work and laboratory techniques, which are 

crucial for understanding the prepared study material below. The threefold nature of chemical 

concepts is defined as well as the related abstraction of chemistry, information and 

communication technology and the context of life situations. 

The practical part of the diploma thesis consists of an analysis of the use of the mobile 

application Register zdravil (Register of Medicinal products) and a tabular overview of 

medicines containing the active substance acetylsalicylic acid and a description of their 

indications. After rewieving the primary education system, teaching contents on health, 

medicines, medicine and carboxylic acids were analyzed. The teaching material of the five 

possible experiments provides an opportunity to relate to the context of life situations that is 

appropriate for students in the ninth grade of primary school. In support of teachers, 

instructions have been developed for teachers and students on the topic of aspirin or 

acetylsalicylic acid in everyday lives which can be included in the teaching of the Oxygen 

containing organic compounds in the elementary school chemistry curriculum. 

KEY WORDS: acetylsalicylic acid, aspirin, experimental work, context-based learn 
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1 UVOD 

Veliko učencev dojema vsebine iz učnega načrta za kemijo kot abstraktne, težko razumljive in 

praktično nepovezane z vsakdanjim življenjem. Učenje kemije jim zato ni zanimivo, saj se jim 

zdi, da usvojenega znanja ne morejo uporabiti v drugih življenjskih situacijah (De Vos, Bulte 

in Pilot, 2002). Za boljše povezovanje abstraktnih kemijskih učnih vsebin in vsakdanjega 

življenja je potrebno učno vsebino izpeljati iz življenjskih situacij in jih povezati z novimi 

vsakodnevnimi situacijami. Pri tem je pomembno, da učenci učno vsebino tudi razumejo in ne 

le navajajo nove primere. Takšen učni pristop v povezavi z življenjskimi izkušnjami ima namen 

spodbuditi motivacijo za učenje kemijskih pojmov (Ferk Savec idr., 2007). Najučinkovitejše 

dejavnosti, ki spodbujajo motivacijo za učenje, so: eksperimentalno delo, informacijsko-

komunikacijska tehnologija (IKT) ter različne aktivnosti izven šolskega prostora (Moravec, 

2014). Eksperimentalno delo, ki ima pri učenju in poučevanju kemijskih učnih vsebin osrednjo 

vlogo, mora biti zasnovano tako, da od učencev zahteva miselne dejavnosti in ne le ročne 

spretnosti. Učitelj mora dobro vnaprej razmisliti, katera predznanja morajo imeti učenci, da 

lahko uspešno izvedejo določeno eksperimentalno delo (Skvarč, 2014).  

Glavni namen diplomske naloge je izbor in priprava učnega gradiva, izhajajoč iz farmacevtske 

učinkovine acetilsalicilne kisline, v lekarnah dostopne pod komercialnim imenom Aspirin, za 

raven 9. razreda osnovne šole. Acetilsalicilna kislina se pogosto uporablja kot analgetik (blaži 

bolečino), antipiretik (znižuje povišano telesno temperaturo) in antiflogistik (zavira vnetje). 

Gre za šibko organsko kislino, ki je v vodi slabo topna (Mihevc, 2018). Temo lahko umestimo 

v učni načrt za kemijo, vsebinski sklop Kisikova družina organskih spojin, kjer je pod 

operativnimi učnimi cilji opredeljeno, da učenci proučijo lastnosti glavnih skupin organskih 

kisikovih spojin in jih povežejo z uporabo v življenju in industriji (Bačnik idr., 2011). Gradivo, 

predstavljeno v diplomski nalogi, tako izhaja iz življenjskih situacij, pri čemer učenci znanje 

usvajajo ob uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije in eksperimentalnega dela.  

  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Analgetik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Analgetik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Analgetik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Antipiretik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Antipiretik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Antipiretik
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Antiflogistik&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Antiflogistik&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Antiflogistik&action=edit&redlink=1
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 OPREDELITEV BOLEČINE 

Bolečina je odgovor in opozorilo telesa na neobičajno dogajanje znotraj stalnega okolja 

organizma. Posamezniku je ta čutna ali čustvena zaznava telesa neprijetna. Nastane zaradi 

aktivacije bolečinskih receptorjev, tako imenovanih prostih živčnih končičev. Po aksonih 

receptorji prenašajo kemične, mehanske in termične signale v centralni živčni sistem. Dovolj 

močen signal oziroma dražljaj osrednji živčni sistem zazna kot bolečino (Pavšar, Pustoslemšek 

in Hohler, 2016).  

Glede na čas trajanja bolečine ločimo akutno (kratkotrajno) in kronično (dolgotrajno) bolečino. 

Akutna bolečina nastopi nenadoma ob poškodbi organa, vnetju ali po operaciji. Traja kratek 

čas, lahko do nekaj dni ali tednov in preneha ob ozdravitvi poškodbe. Da bolečina iz akutnega 

stanja ne preide v kronično, je pomembno takojšnje ukrepanje. O kronični bolečini govorimo 

takrat, ko bolečina ostane tudi potem, ko sprožilnega dejavnika zanjo ni več oziroma ga ni 

mogoče odstraniti. Traja lahko tedne, mesece ali več let. Bolniki trpijo kronične bolečine 

najpogosteje zaradi obrabe sklepov (artroza), revmatičnih težav in bolečin v vratu ter hrbtenici, 

zaradi osteoporoze, nepravilnih obremenitev hrbtenice, kolkov in kolen ter okvare živcev. 

Posledice se kažejo v težjem gibanju, slabšem spancu, nizki imunski odpornosti, utrujenosti in 

izgubi apetita (Pavšar, Pustoslemšek in Hohler, 2016). 

Glede na mehanizem nastanka bolečine razlikujemo: (1) nociceptivno, (2) nevropatsko in (3) 

psihogeno bolečino. Draženje bolečinskih receptorjev (nociceptorjev) povzroča nociceptivno 

bolečino. Dražljaj, ki vzdraži nociceptorje, povzroči sočasno sproščanje živčnih prenašalcev iz 

poškodovanega tkiva. Te sproščene snovi prenesejo informacijo o bolečini v možgane in 

hrbtenjačo. Kadar je dražljaj dovolj močan, ga osrednji živčni sistem zazna kot bolečino. 

Nociceptivna bolečina je topa, dobro lokalizirana in se ne prenaša v druge dele telesa (npr. 

bolečina pri zobobolu, opeklini, udarcu, po operaciji, pri porodu itd.) (Pavšar, Pustoslemšek in 

Hohler, 2016).  

Nevropatska bolečina nastane kot posledica okvare ali nepravilnega delovanja živčevja. Pri tem 

tipu bolečine možgani signale iz okvarjenega živčevja napačno interpretirajo in zaznajo kot 

bolečino. Nevropatska bolečina zato nima varovalne vloge in zahteva posebno zdravljenje. 
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Bolezni, ki jo pogosto povzročajo, so sladkorna bolezen, rak, možganska kap, kirurška 

poškodba perifernih živcev, pasovec, multipla skleroza in kronične rane. Do okvar perifernega 

živčevja in s tem do nevropatske bolečine lahko pride tudi pri alkoholikih (Pavšar, 

Pustoslemšek in Hohler, 2016). Zdravila za zdravljenje nevropatske bolečine (npr. uspavala, 

analgetiki) povečajo učinek alkohola z zaviralnim delovanjem na osrednje živčevje (Urbanc in 

Locatelli, 2016). Običajna (nociceptivna) bolečina preneha, ko odpravimo vzrok zanjo, 

nevropatska pa lahko vztraja še dolgo (Pavšar, Pustoslemšek in Hohler, 2016).  

Psihogena bolečina se pojavlja brez znanega vzroka. Npr. dolgotrajna depresija lahko močno 

poveča občutljivost bolnika za bolečino. Velja tudi obratno, dolgotrajna in huda bolečina lahko 

sproži depresijo. Posebna vrsta bolečine je prenesena bolečina. Nastane, ko bolezenski proces 

v notranjem organu povzroči oddaljeno bolečino na površini telesa, ki je pogosto dobro 

lokalizirana (Pavšar, Pustoslemšek in Hohler, 2016). 

2.2 ZDRAVLJENJE BOLEČINE Z ANALGETIKI 

Najpogosteje se za zdravljenje in lajšanje bolečin uporabljajo zdravila proti bolečinam, ki jih 

imenujemo analgetiki. Primerne analgetike zberemo glede na vrsto in jakost bolečine. Na samo 

izbiro vplivajo tudi farmakokinetične lastnosti analgetika in njegova farmacevtska oblika. 

Glavni skupini analgetikov sta neopioidni (nenarkotični) in opioidni (narkotični) analgetiki 

(Kerec Kos, 2012). 

2.2.1 Opioidni analgetiki 

Opioidne analgetike delimo na šibke opioide (tramadol in dihidrokodein) ter močne opioide 

(morfin, hidromorfon, oksikodon, fentanil, buprenorfin in metadon). Opioidni analgetiki 

preprečijo nastanek občutka bolečine z vezavo na različne opioidne receptorje v osrednjem 

živčnem sistemu (možganih in hrbtenjači) in na perifernih živcih po telesu (Kerec Kos, 2012). 

2.2.2 Neopiodni analgetiki 

V skupino neopioidnih analgetikov spadajo paracetamol, metamizol, nesteroidna protivnetna 

in protirevmatična zdravila. Prednost uporabe neopiodnih analgetikov je v tem, da ne 
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povzročajo odvisnosti. Pri uživanju zdravila je vseeno potrebno upoštevati priporočeni 

odmerek, saj povečano zaužitje od priporočljivega lahko vodi do tako imenovanih neželenih 

učinkov (Kerec Kos, 2012).  

2.2.2.1 Nesteroidne protivnetne zdravilne učinkovine ali NSAID 

Nesteroidne protivnetne zdravilne učinkovine delujejo pri odpravljanju bolečine, vročine in 

vnetja. Z zaviranjem delovanja encimov ciklooksigenaze1 v telesu zmanjšajo nastajanje 

prostaglandinov2 (Kerec Kos, 2012). Ciklooksigenaza (COX) je encim, ki omogoča tvorbo 

prostaglandinov. Poznani sta dve obliki encima (1) COX-1 in (2) COX-2. Oblika COX-1 se 

nahaja v večini tkiv. Telo prostaglandine uporablja kot posrednike pri sporočanju signalov za 

bolečino do možganov. Ob uporabi zdravil, ki zavirajo nastajanje prostaglandinov, se slabijo 

povezave in prenos informacij do možganov, posledično se tudi zmanjšuje občutek za bolečino 

(Kočevar in Gartner, 2006). Uporaba nesteroidnih protivnetnih zdravilnih učinkovin je 

smiselna takrat, ko je bolečina povezana z vnetjem. Pri dolgotrajnem uživanju NSAID lahko 

pride do stranskih učinkov (draženja sluznice prebavnega trakta, strjevanja krvi). Med 

predstavnike uvrščamo neselektivne zaviralce encima ciklooksigenaze3 (acetilsalicilna kislina, 

ibuprofen, naproksen, ketoprofen, diklofenak, meloksikam) in selektivne zaviralce 

ciklooksigenaze,4 ki jih imenujemo tudi koksibi (etorikoksib, celekoksib). Koksibi imajo v 

primerjavi z neselektivnimi zaviralci ciklooksigenaze manj neželenih učinkov v prebavilih in 

manjši vpliv na strjevanje krvi (Kerec Kos, 2012). Vsem predstavnikom NSAID je skupno, da 

so šibke organske kisline. Večina se jih absorbira iz prebavnega trakta. Izločajo se skozi ledvice, 

deloma pa tudi z žolčem. Večina predstavnikov se veže na plazemske beljakovine (predvsem 

na albumin) (Mimica Matanović, 2014). 

2.3 ACETILSALICILNA KISLINA (2-ACETOKSIBENZOJSKA KISLINA) 

Acetilsalicilna kislina ali bolj poznana pod zaščitenim imenom Aspirin, se že več kot sto let 

uporablja za odpravljanje bolečin in zniževanje povišane telesne temperature (vročine). Zavira 

                                                
1 Cíklooksigenáza je encim, ki katalizira oksidacijo in ciklizacijo arahidonske kisline.  
2 Prostaglandíni so hormoni, nastali iz arahidonske kisline, nenasičene maščobne kisline z 20 ogljikovimi 

atomi, ki imajo različne fiziološke učinke, npr. mediatorji vnetja. 
3 Neselektivni zaviralci ciklooksigenaz inhibirajo vse izomerne oblike COX-1 in COX-2. 
4 Selektivni zaviralci ciklooksigenaz inhibirajo samo COX-2 obliko. 
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tudi vnetje, in sicer tako, da preprečuje nastajanje posebnih snovi, prostaglandinov, ki 

prispevajo k otekanju. Acetilsalicilna kislina uspešno preprečuje glavobol, zobobol, blage 

revmatične bolečine, boleče grlo. Konstantno uživanje te učinkovine odpravlja bolečine in 

vnetje pri kroničnem revmatoidnem artritisu. Uporabljamo jo tudi pri preprečevanju 

nenormalnega strjevanja krvi. Zato se uživanje te učinkovine odsvetuje ljudem, katerim se kri 

ne strjuje normalno (Stropnik, 2010).  

Ob primerjanju acetilsalicilne kisline z drugimi nesteroidnimi protivnetnimi zdravilnimi 

učinkovinami ta močneje zavira zlepljanje (agregacijo) trombocitov in bolj podaljša čas 

strjevanja krvi. Zdravilo se uporablja v odmerku 100–300 mg proti agregaciji trombocitov. 

Stranski učinki acetilsalicilne kisline se lahko kažejo v poslabšanem astmatičnem stanju ali pa 

sproženem napadu astme. Vpliva tudi na izločanje sečne kisline ter povečano izločanje inzulina. 

Acetilsalicilna kislina ni primerno zdravilo za lajšanje bolečin in vročine pri otrocih, mlajših od 

12 let, saj lahko povzroči Reyev sindrom. Ta se pojavi ob okužbi z noricami ali virusni okužbi 

dihal in sočasnem jemanju acetilsalicilne kisline. Povzroči lahko odpoved jeter, komo in smrt 

zaradi možganskega edema (Pavšar, Pustoslemšek in Hohler, 2016). 

Acetilsalicilna kislina je šibka organska kislina, trdna bela kristalinična snov brez vonja, rahlo 

grenkega okusa. V trdnih farmacevtskih oblikah je acetilsalicilna kislina dobro stabilna, v 

vodnih raztopinah pa je njena oblika nestabilna, kar privede do hidrolize. Acetilsalicilna kislina 

razpade na salicilno in etanojsko kislino (Kus Grilanc, 2013). 

 

Shema 1: Reakcijska shema hidrolize acetilsalicilne kisline (Chemistry LibreTexts, b.d.) 

Acetilsalicilna kislina se po peroralni aplikaciji hitro absorbira, najvišje plazemske 

koncentracije pa doseže 1–2 uri po aplikaciji. V želodcu z esterazami hidrolizira v salicilno 

kislino, ki se metabolizira do konjugatov z glicinom ali glukuronsko kislino ali pa se prosta 
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izloči skozi ledvice. Na plazemske proteine se acetilsalicilna kislina veže v visokem odstotku, 

kar lahko predstavlja težavo pri jemanju več zdravil hkrati. Salicilati prehajajo s pasivno 

difuzijo v vsa tkiva, celo v materino mleko, tkiva zarodka in v centralni živčni sistem. Pri nižjih 

odmerkih (t.j. 600–1000 mg/dan) je razpolovni čas odvisen od zasedenosti metabolnih poti in 

znaša med 2–3 ure, pri prevelikih odmerkih (t.j. večji od 2–4 g/dan) pa se podaljša tudi do 15 

ur. Priporočeni dnevni odmerek acetilsalicilne kisline je 500–1000 mg, 3–4-krat/dan, pri čemer 

je potrebno paziti, da ne pride do prekoračitve skupnega maksimalnega dnevnega odmerka, ki 

znaša 4000 mg (Craig in Stitzel, 2004) 

 

Tabela 1: Acetilsalicilna kislina na treh ravneh predstavitve kemijskega pojma 

 Makroskopska raven 

predstavitve 

Submikroskopska 

raven predstavitve 

Simbolna raven 

predstavitve 

acetilsalicilna 

kislina 

 
 

 

Viri slik: (Medical News Today, b. d.) (Wikipedia, b. d.) (Wikipedia, b. d.) 

2.3.1 Zgodovina pridobivanja acetilsalicilne kisline  

Acetilsalicilna kislina je danes ena najbolj pogosto uporabljenih zdravilnih učinkovin na svetu. 

Že pred 3500 leti so iz lubja vrbe pridobivali učinkovino, ki je delovala kot sredstvo proti 

bolečinam. Aktivna učinkovina, ki so jo starodavna ljudstva Sumercev in Egipčanov 

pridobivala iz lubja vrbe, je bila salicin. Ta kemijska spojina je bila kot izhodišče za kasnejše 

odkritje acetilsalicilne kisline oziroma aspirina (Desborough in Keeling, 2017). 

Dokazi za to zgodnjo uporabo učinkovine iz lubja vrbe kot analgetika in antipiretika so se prvič 

pojavili leta 1862 v starodavnih dokumentih. Ti svitki izvirajo okoli leta 1500 pred našim 

štetjem in so eni izmed najpomembnejših zgodovinskih dokumentov v medicini. Eden izmed 
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njih je znan kot Ebersov papirus. V njem je opisanih približno 160 zeliščnih zdravilnih 

učinkovin. Izmed vseh zdravilnih učinkovin je notri tudi prvi pisni zapis o uporabi lubja vrbe 

za zdravljenje bolečin. To znanje o učinkovitem zdravljenju s pripravki lubja vrbe za lajšanje 

bolečin se je preneslo iz stare Grčije, kjer je za lajšanje bolečin po rojstvu otroka uporabo 

priporočil tudi Hipokrat, vse do rimskih časov, ko je uporabo zapisal Plinij Starejši (Jeffreys, 

2004). 

Zdravilna učinkovina v lubju vrbe ni bila odkrita do leta 1828, ko je Johann Büchner (1783–

1852) prvič prečistil lubje vrbe in izoliral spojino, imenovano salicin. Korak naprej je leta 1838 

naredil Raffaele Piria (1814–1865), ko je salicin pretvoril v salicilno kislino (2-

hidroksibenzojska kislina). Leta 1852 je francoski kemik Charles Gerhardt (1816–1856) prvi 

sintetiziral acetilsalicilno kislino z uvedbo acetilne skupine namesto hidroksilne skupine, 

vendar spojina ni bila stabilna. Kasneje se je acetiliranje salicilne kisline izkazalo kot ključni 

korak pri zmanjševanju njenih dražilnih lastnosti (Desborough in Keeling, 2017). Leta 1859 je 

Hermann  von Gilm (1812–1864) opisal postopek za pripravo acetilsalicilne kisline, vendar 

prav tako kot Gerhardt ni določil njene molekulske strukture. V istem obdobju je Hermann 

Kolbe (1818–1884) izvedel postopek za pridobivanje salicilne kisline iz premogovega katrana. 

Postopek je še danes poznan pod imenom »Kolbejeva sinteza«. Deset let kasneje (1869) je Karl-

Johann Kraut (1829–1912) ponovil oba znana postopka za pridobivanje acetilsalicilne kisline 

in uspel določiti njeno molekulsko strukturo. Leta 1874 so po Kolbejevi metodi prvič 

industrijsko pripravili salicilno kislino, ki pa je povzročala hude želodčne težave (Stropnik, 

2010). 

Preboj acetilsalicilne kisline se je zgodil po letu 1890, ko je nemški proizvajalec barvil Bayer 

ustanovil farmacevtski oddelek z raziskovalnimi napravami za znanstvenike. Iz odpadnih 

produktov barvil je sledil hiter postopek pridobivanja antipiretikov. Z ustanovitvijo te enote se 

je v kratkem času razvilo veliko število zdravil. Za odkritje Aspirina so bili pri Bayerju zaslužni 

(1) Arthur Eichengrün (1867–1949), vodja farmacevtskega oddelka, ki je bil zadolžen za razvoj 

novih zdravil, (2) Felix Hoffmann (1868–1946), kemik, ki je delal za Eichengrün, in (3) 

Heinrich Dreser (1860–1924), vodja oddelka za farmakologijo, ki je bil odgovoren za klinična 

preskušanja (Desborough in Keeling, 2017). Eichengrün je imel namen razviti obliko salicilne 

spojine, ki ne povzroča draženja želodca. To nalogo je dodelil Hoffmannu. Desetega avgusta 

istega leta je Hoffmannu uspelo pripraviti prečiščeno acetilsalicilno kislino. Uspel je acetilirati 

fenolno skupino salicilne kisline in kot produkt dobil acetilsalicilno kislino (Jeffreys, 2004). 
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Acetilsalicilna kislina (znana tudi kot aspirin) je bila pripravljena za klinična preskušanja 

Dreserjevega oddelka za farmakologijo. Leta 1899 so izšli prvi rezultati preizkusov, ki so 

potrdili pozitivne učinke acetilsalicilne kisline. Družba Bayer je za zdravilo prvič uporabila ime 

»Aspirin« in ga ponudila zdravnikom v obliki praška. Po letu 1900, ko je družba Bayer 

predstavila tableto Aspirina, ki je v vodi topna, je s tem omogočila zmanjšanje stroškov 

proizvodnje za polovico. Po letu 1915 je Aspirin postal dostopen širši množici, saj ga je bilo 

mogoče dobiti brez recepta (Stropnik, 2010).  

2.3.2 Sinteza acetilsalicilne kisline (aspirina) 

Reakcija sinteze acetilsalicilne kisline oziroma aspirina se imenuje esterifikacija, natančneje 

gre za reakcijo substitucije. Poteče reakcija med hidroksilno skupino (-OH) salicilne kisline (2-

hidroksibenzojska kislina) in anhidridom etanojske kisline (acetanhidrid). Katalizator, na 

primer koncentrirana žveplova(VI) kislina, omogoči večjo hitrost poteka sintezne reakcije. Kot 

glavni produkt te reakcije nastane ester, acetilsalicilna kislina (aspirin) (Stropnik, 2010). 

 

Shema 2: Reakcijska shema sinteze acetilsalicilne kisline (aspirina) 
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2.4 UPORABA SODOBNIH PRISTOPOV PRI POUKU KEMIJE 

Jank in Mayer (2006) sta poučevanje opredelila kot metodično posredovanje določene učne 

vsebine učencu v pedagoško pripravljenem okolju (Jank in Mayer, 2006). Pri tem sta ključna 

dejavnika izkušnja učenca in njegova dejavnost pri pouku, ki posledično vplivata na poučevanje 

in učenje (Plut Pregelj, 2008). Adamič (2005) pouk definira kot vzajemno dejavnost učitelja in 

učencev, pri kateri vzporedno potekata dve aktivnosti: učenje (aktivnost učenca) in poučevanje 

(aktivnost učitelja). Kakovost poučevanja neposredno vpliva na kakovost učenja, na rezultate 

in dosežke učencev, njihov napredek, rast in razvoj (Adamič, 2005). 

Pri poučevanju učeči se velikokrat ne uvidijo povezave med znanjem, ki ga usvajajo pri 

različnih predmetih, tako imenovanim »šolskim znanjem«, in praktičnimi življenjskimi 

izkušnjami ter problemi. Na primer: znanje o kislinah in bazah učenec le redko uporabi pri 

razlagi kislega dežja in njegovih posledic, še manj pri razmišljanju, kako bi negativne posledice 

poskusili odpraviti (Marentič Požarnik, 2012).  

Pri poučevanju in učenju so pomembne kombinacije metod, oblik in strategij, kjer učeči se 

proučujejo, raziskujejo in razrešujejo probleme. Vse to je opredeljeno kot aktivni pouk, pri 

čemer ima učitelj bistveno vlogo pri ustvarjanju ustreznih učnih pogojev in usmerjanju učečih 

se. Namen je predstavitev primerov v praksi preverjenih strategij, s katerimi je mogoče razvijati 

kompetence, razumljene kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, ki ustrezajo 

okoliščinam, ter dosegati ravni znanja nad nivojem pomnjenja in razumevanja (uporaba, 

analiza, sinteza, ovrednotenje ter ustvarjalnost) (Ferk Savec, 2012). Rezultat aktivnega učenja 

je razvoj znanja, shranjenega v dolgotrajni spomin, kjer imamo možnost uporabne informacije 

priklicati in jih uporabiti v novih situacijah. Takšen način učenja ni več le transmisija – 

prenašanje gotovega znanja, ki je velikokrat ločeno od izkušenj učencev in konkretnih 

življenjskih okoliščin, temveč tudi transakcija – vrsta smiselnih interakcij med učiteljem in 

učenci ter med učenci samimi – in transformacija – spreminjanje pojmovanj o svetu ter 

spreminjanje osebnosti. Pri takšnem učenju ima prednost uporaba učnih gradiv, zasnovanih na 

način, ki omogoča učečim se uporabo naučenih pojmov v situacijah iz resničnega življenja, 

delo v skupini in hkrati nudi priložnosti za učenje izven šolskega okolja (Marentič Požarnik, 

2012). Najučinkovitejše dejavnosti, ki spodbujajo motivacijo za učenje so: eksperimentalno 

delo, informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) ter različne aktivnosti izven šolskega 

prostora (Moravec, 2014).  
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2.4.1 Eksperimentalno delo 

Eksperiment je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika opredeljen kot znanstveni postopek, s 

katerim se nekaj ugotovi ali dokaže. Prav tako je v učnem načrtu za kemijo (Bačnik idr., 2011) 

eksperimentalno delo predstavljeno kot pomemben del pouka (Bačnik idr., 2011). 

Eksperimentalno delo pomaga učencu, da pridobiva izkušnje in poveže svoje usvojeno znanje 

s konkretnimi pojavi, poskusi. Učenec s tem, ko išče odgovore na zastavljena vprašanja iz 

lastnih izkušenj, postaja raziskovalec. Eksperimentalno delo je pomembno z vidika 

pridobivanja veščin (Čepič, 2014).  

Pri eksperimentalnem delu je ključna didaktična zasnovanost učne vsebine; niso pomembne le 

ročne spretnosti, temveč tudi miselna dejavnost učečih se. Zato je pomemben vrstni red in 

težavnost aktivnosti, ki si jih učitelj zamisli za potek izvedbe eksperimentalnega dela. Pri tem 

je v ospredju dobra priprava učitelja. Na začetku šolskega leta učitelj že lahko preveri 

predznanje učečih se in na osnovi dobljenih rezultatov osnuje nadaljnje delo. Po pridobljenih 

informacijah o predznanju učencev, je učitelj pripravljen na to, da presodi, ali učenci za 

eksperimentalno delo potrebujejo dodatno pripravo. Velikokrat ravno pomanjkljiva priprava 

učencev na delo v laboratoriju lahko daje vtis, da je aktivnost prezahtevna glede na razvojno 

stopnjo učencev. Pazljivo je potrebno izbrati ustrezne učne pristope in načine izvedbe 

eksperimentalnega dela, saj so od tega odvisni miselni procesi, ki se sprožijo pri učencih in 

spodbujajo njihovo ustvarjalnost (Škvarč, 2014). 

Pri uporabi eksperimentalnega dela za poučevanje kemije sta Logar in Ferk (2013) oblikovali 

nekaj smernic za šolsko prakso:  

- »Pri načrtovanju eksperimentalnega dela je smiselno vnaprej razmisliti o ciljih, ki jih 

lahko dosežemo z eksperimentalnim delom«.  

- »Eksperimentalno delo načrtujemo tako, da zajamemo čim več ciljev, ki jih lahko 

dosežemo z eksperimentalnim delom«.  

- »Po končani učni enoti je smiselno kritično analizirati posamezne zastavljene cilje in ne 

učno uro kot celoto« (Logar in Ferk, 2013, str. 196). 

Obstajajo različne oblike eksperimentalnega dela, ki se delijo glede na vrsto izvedbe. V šolski 

praksi so sicer največkrat izvajani demonstracijski eksperimenti, poznamo pa še individualno 

ali skupinsko eksperimentalno delo učencev (Wissiak in Glažar, 2001, v Nerat, 2016). 
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Vsaka vaja, ki vključuje eksperiment, naj bi bila zgrajena iz treh sklopov. Najpomembnejši 

sklop je tisti, pri katerem imajo osrednjo vlogo učenci. V predlaboratorijskem delu se učenci 

seznanijo s problemom ali predlogom teme raziskovanja. Nato se spoznajo z metodami dela in 

poskušajo zasnovati načrt raziskovanja. V laboratorijskem delu samostojno izbirajo podatke na 

podlagi opazovanja eksperimenta in analize podatkov. V polaboratorijskem delu učenci 

zapišejo ugotovitve in oblikujejo sklepe. Pomembno je tudi, da razmislijo o uporabnosti 

raziskave in podajo predloge in vprašanja za dodatna raziskovanja (Tomažič, 2014).  

2.4.1.1 Eksperimentalno delo v učnem načrtu za kemijo v osnovni šoli 

Eksperimentalno delo ima pri pouku kemije pomembno vlogo z vidika obravnavanja kemijskih 

pojmov na podlagi eksperimentalnih opažanj kot vira primarnih podatkov in preverjanja 

hipotez. Pri spodbujanju miselnih dejavnosti pri učencih je ključno, da je eksperimentalno delo 

zasnovano tako, da je raziskovalno vprašanje (raziskovalni problem) povezano z življenjem in 

okoljem. Pri umeščanju eksperimentalnega dela v učni proces je pomembno, da so pri tem 

upoštevane sposobnosti učencev, ki se jih lahko postopoma nadgrajuje z novimi oziroma manj 

znanimi problemi. Naloga učitelja je, da pri tem učence spodbuja in jih navaja na znanstveni 

pristop raziskovanja, tako da si pomagajo z eksperimentalnimi veščinami, ki jih nadgrajujejo in 

vrednotijo z vidika trajnostnega razvoja (Bačnik idr., 2011). 

»Pri uporabi eksperimentalnega dela učenci razvijajo spretnosti in veščine, ki so pomembne za 

raziskovalni pristop, saj jim ta omogoča sistematično navajanje na: 

- natančnost in zanesljivost pri opazovanju, opisovanju, zapisovanju, obdelavi in 

predstavitvi opažanj, podatkov in rezultatov, 

-  opredelitev eksperimentalnoraziskovalnega problema, zastavljanje 

eksperimentalnoraziskovalnih vprašanj in oblikovanje hipotez oziroma sposobnosti 

napovedovanja, 

- načrtovanje poteka eksperimentalnoraziskovalnega dela in iskanje primernih poskusov, 

ki vključujejo poznavanje osnovnih laboratorijskih pripomočkov in tehnik dela 

(pridobljenih pri pouku) ter skrb za varno delo, 

- opredelitev odvisnih in neodvisnih spremenljivk ter njihovo kontrolo oziroma 

poznavanje kontrolnih (referenčnih) poskusov, 
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- sposobnost povezovanja in primerjanja dobljenih eksperimentalnih rezultatov (primarni 

vir) z rezultati, objavljenimi v raznih strokovnih virih (sekundarni viri), in povezovanje 

teorije z življenjskim okoljem, 

- kritično vrednotenje rezultatov in izbranih metod eksperimentalnega dela ter iskanje 

predlogov za spremembe, dopolnitve ali nadgradnjo« (Bačnik idr., 2011, str. 23). 

2.4.1.2 Kromatografija 

Kromatografija je analizni oziroma tehnološki postopek za ločevanje, čiščenje ali izolacijo 

posameznih komponent iz raztopin ali plinov na trdnem nosilcu na podlagi razlik v fizikalno-

kemijskih lastnostih (Kromatografija, b. d.). 

Mikhail Tsvet (1872–1919), ruski botanik, je bil prvi, ki je zasnoval postopek kromatografije 

ločevanja rastlinskih pigmentov na koloni. Glede na opazovana barvila v listih rastlin (klorofil 

in ksantofil) je dobil tudi navdih za poimenovanje te tehnike. V grščini beseda »chroma« 

pomeni barva, beseda »graphein« pa pisati. Pri samem postopku je raztopino, v kateri je bila 

zmes barvil, nanesel v stekleno kolono s kalcijevim karbonatom. V koloni so se po razvitem 

postopku pojavili barvni pasovi (Skoog, West in Hooler, 1988). Kromatografija je najbolj 

uporabna tehnika za ločevanje in čiščenje organskih spojin. Temelji na različni porazdelitvi 

spojin med stacionarno in mobilno fazo. Pomembna je različna hitrost potovanja delcev skozi 

kromatografsko sredstvo. Sistem kromatografije sestavljata dve fazi: (1) stacionarna in (2) 

mobilna. Stacionarna faza je tista, ki miruje, mobilna faza pa potuje po stacionarni fazi in 

prenaša komponente vzorca. Molekule čistih snovi, ki se ločujejo, stalno prehajajo med 

mobilno in stacionarno fazo (Brodnjak-Volčina, 2006). 

Glede na vrsto stacionarne in mobilne faze delimo kromatografske metode na plinsko in 

tekočinsko kromatografijo. Pri plinski kromatografiji je stacionarna faza tekoča, zelo redko 

trdna, medtem ko je mobilna faza plin. Za tekočinsko kromatografijo je značilna tekoča ali trdna 

stacionarna faza, medtem ko je mobilna faza tekočina. Po mehanizmu interakcij med mobilno 

in stacionarno fazo kromatografijo razdelimo na porazdelitveno, adsorpcijsko, gelsko filtracijo 

in ionsko izmenjevalno kromatografijo. Glede na način vodenja mobilne faze mimo stacionarne 

faze kromatografijo delimo na kolonsko, tankoplastno (TLC) in papirno kromatografijo. Pri 

kolonski kromatografiji mobilna faza potuje mimo stacionarne faze zaradi gravitacije ali 

potiska. Med kolonske kromatografije uvrščamo plinsko (GC), enostavno tekočinsko in 
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visokotlačno tekočinsko kromatografijo (HPLC). Za tankoplastno (TLC) in papirno 

kromatografijo je značilno, da mobilna faza potuje mimo stacionarne faze zaradi kapilarnega 

vleka (Moody in Harwood, 1989). 

2.4.1.2.1 Tankoplastna kromatografija (Thin Layer Chromatography – TLC) 

Tankoplastna oziroma adsorpcijska kromatografija je analitska ali preparativna tehnika. 

Uporabna je za določitev števila komponent v zmesi in identifikacijo vzorca s primerjavo znane 

spojine. Zaradi preproste uporabe, visoke občutljivosti in hitrosti separacije se uporablja 

predvsem v šolske namene. Po končanem postopku je namen pridobiti čim boljše separacijske 

lise (Dolenc, 2013).  

Stacionarna faza je nanesena kot tanka plast (0,1–4 mm) silikagela ali aluminijevega(III) oksida 

na inerten nosilec (kos kovine, aluminijeva ali steklena plošča). Po navadi vsebuje snov, ki 

fluorescira UV-svetlobo. Mobilna faza je velikokrat tekoče čisto topilo ali zmes več topil. 

Silikagel predstavlja kovalentna struktura silicijevih in kisikovih atomov. Na površini silikagela 

so silicijevi atomi vezani s hidroksilno (-OH) funkcionalno skupino, kar naredi površino 

stacionarne faze polarno. Silikagel je primeren za ločevanje manj polarnih organskih spojin. 

Glede na lastnosti komponent v zmesi, ki jo želimo ločiti, se določi sestava mobilne faze. 

Najbolj ustrezno sestavo mobilne faze pa se lahko določi kar s preizkušanjem različnih topil. 

Pogosto je najboljše topilo tisto, ki nam poda retencijski faktor ali faktor zadrževanja v 

vrednosti od 0,3 do 0,7 (Jerman Zagorc, 2017). Po končanem postopku kromatografije se 

spojine iz zmesi separirajo in pojavijo kot lise na kromatogramu. Vsaka od teh lis ima svoj 

faktor zadrževanja ali retencijski faktor (Rf). Retencijski faktor je razmerje med potjo spojine 

in mobilno fazo. Ob primerjavi dveh čistih snovi med seboj, analiziranih pod enakimi pogoji, 

lahko pridemo so sklepa, da je snov z višjo vrednostjo Rf manj polarna od tiste, ki ima manjšo 

vrednost Rf. To je precej odvisno od tega, da se spojina z veliko vrednostjo Rf slabše absorbira 

na stacionarno fazo kot tista, ki ima manjšo vrednost Rf (Dolenc, 2013). 

2.4.1.2.1.1 Izvedba tankoplastne kromatografije  

Odrezati je potrebno primerno velik kos plošče za tankoplastno kromatografijo (TLC plošča). 

TLC plošče proizvajajo v različnih velikostih, najpogosteje so velike 20 x 20 cm ali 20 x 10 

cm. TLC plošče s stekleno podlago se nato razreže z nožem za steklo, tiste z aluminijasto ali 

plastično podlago pa z nožem za papir ali s škarjami. Z mehkim grafitnim svinčnikom se okoli 
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1 cm od roba označi startno črto. S kapilaro se na isto mesto startne črte nanese raztopino vzorca 

v topilu. V kadičko se nalije toliko mobilne faze, da je višina tekočine na dnu okoli 0,5 cm. V 

kadičko se vloži tolikšen filtrirni papir, da pokriva od ene tretjine do ene polovice površine sten 

kadičke. Filtrirni papir pospeši nasičenje kadičke s hlapi topila, kar je pomembno za 

ponovljivost pri TLC kromatografiji. V pripravljeno kadičko s topilom se vloži kromatografski 

papir z nanešenim vzorcem. Ko topilo zaradi kapilarnega vleka omoči skoraj ves nosilec (meja, 

do katere sega topilo – fronta, naj bo pod gornjim robom kromatografskega papirja), se razvit 

kromatografski papir oziroma kromatogram vzame iz kadičke in takoj z mehkim svinčnikom 

označi fronto topila. Če se kromatografira brezbarvne spojine, je potrebno na primeren način 

detektirati površine, na katerih so porazdeljene komponente zmesi in jih označiti s svinčnikom. 

Detekcija obarvanih spojin ni problematična, saj se na kromatogramu pojavijo obarvane lise. 

Spojine, ki absorbirajo v UV področju ali pa so fluorescentne, detektiramo z osvetlitvijo 

kromatograma z UV svetlobo. Nekaterim nosilcem (silikagel, aluminijev(III) oksid) se doda 

fluorescentni indikator. Na mestu, kjer so molekule spojine, ki absorbirajo UV svetlobo, je 

temna lisa. Za detekcijo brezbarvnih, reaktivnih spojin se lahko uporabi ustrezne reagente. 

Lahko se uporabi kristale joda, in sicer se posušen kromatogram vstavi v kadičko, v kateri so 

na dnu kristali joda. Obarvanje se najprej pojavi na mestu, kjer so molekule spojin (Moody in 

Harwood, 1989).  

Druga možnost je, da se kromatogram orosi z vodno raztopino kalijevega manganata(VII) 

(KMnO4) in prične segrevati. Ob segrevanju se na rožnati podlagi pojavijo svetle lise, ki 

označujejo pojavnost čiste komponente. Kromatografski papir se lahko razvije tudi ob pomoči 

nakisane raztopine alkohola. Kromatogram se prav tako orosi, nato pa suši petnajst minut na 

zraku in še segreva na 100 °C (Harwood in Moody, 1989). 
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Slika 1: Nerazvit in razvit TLC kromatogram 

 

Legenda: 

y – pot topila  

XA – razdalja, ki jo prepotuje spojina A 

XB – razdalja, ki jo prepotuje spojine B 

Formula za izračun retencijskega faktorja za spojino A: 𝑅𝑓 =  
𝑋𝐴

𝑌
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2.4.2 Poučevanje kemije in trojna narava kemijskih pojmov 

Ferkova s sodelavci (2007) pojasnjuje, da se poučevanje kemije nanaša na opazovanje snovi in 

njenih lastnosti. Pri laboratorijskem delu se na primer opazuje procese kemijske reakcije. Vsi ti 

procesi so očem zaznavni na tako imenovani makroskopski ravni in se jih v nadaljnjem 

izobraževanju razlaga še na ravni delcev, na tako imenovani submikroskopski ravni. Kadar pa 

je potrebno obe dejanski ravni procesa kemijske reakcije zapisati s kemijsko enačbo oziroma z 

reakcijsko shemo in so uporabljeni kemijski simboli, govorimo o tako imenovani simbolni 

ravni. Ravno to povezovanje vseh treh ravni predstavlja večini učencev največ težav pri 

razumevanju in usvajanju abstraktne kemijske učne vsebine (Ferk idr., 2007). S trikotnikom 

predstavitve trojne narave kemijskega pojma so prikazane vse tri zgoraj opisane ravni 

predstavitve kemijskih pojmov. V njem eno izmed oglišč predstavlja posamezno raven 

(makroskopsko, submikroskopsko in simbolno) (Johnstone, 1982). Sam princip sledenja ravni 

naj bi šel od makroravni, sledila naj bi uporaba modelov in s tem predstava na submikroskopski 

ravni, na koncu naj bi sledila še uporaba kemijskih simbolov, ki predstavlja simbolno raven. 

Nadgradnja tega trikotnika se je zgodila ob dodatku še enega oglišča z vidika boljšega 

razumevanja snovi, in sicer človeškega faktorja. Tako se trikotnik preoblikuje v tetraeder, ki 

ima še pomembno točko, s katero povezuje kemijske pojme in jih uvršča v življenjsko okolje 

(Ferk idr., 2007).   

 

Shema 3: Trikotnik trojne narave kemijskega pojma (Johnstone, 1982) 
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Shema 4: Tetraedrični model pristopa k učenju in poučevanju kemije (Mahaffy, 2004) 
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2.4.3 Poučevanje kemije ob podpori informacijsko – komunikacijske 

tehnologije 

Za ustrezno razlago kemijskih pojavov in procesov na makroskopski ravni je potrebno 

velikokrat uporabiti submikroskopsko in simbolno raven predstavitve. Pri učenju kemije je 

pomembno, da so učenci sposobni povezati kemijske pojme na vseh treh predstavnostnih 

ravneh (makroskopski, submikroskopski in simbolni). Pri tej sočasni povezavi vseh treh ravni 

je pomembna uporaba vizualizacijskih elementov, npr. modelov, analogij, metafor, animacij in 

druge informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Pri uporabi vizualizacijskih elementov 

in sodobne IKT je pomembno vključevanje le-teh v eksperimentalno delo (Bačnik idr. 2011). 

2.4.3.1 Virtualni kemijski laboratorij 

Tehnološki napredek je omogočil tudi nove oblike izobraževanja. Tako se je velik razvoj zgodil 

v smeri poučevanja z virtualno resničnostjo. Namen izdelave virtualnih kemijskih laboratorijev 

je bil predvsem v tem, da se poskuša v tridimenzionalnem in interaktivnem svetu zagotoviti čim 

bolj realistične simulacije kemijskih pojavov in procesov. Na ta način se proces učenja pri 

pouku kemije lahko olajša in s tem premosti določene omejitve, ki se lahko pojavljajo pri 

eksperimentiranju v laboratoriju (Rizman Herga, 2015).  

Rebolj (2008) je virtualni kemijski laboratorij opredelil kot spletno okolje, v katerem je možno 

opazovati in izvajati poskuse. Za virtualni laboratorij je značilno, da poskuša čim bolj približati 

realno stanje iz dejanskega sveta. Rebolj trdi tudi, da je prednost uporabe virtualnega 

laboratorija pri pouku kemije v tem, da omogoča izvedbo eksperimentov, za katere so surovine 

predrage ali pa je sam postopek izvedbe nevaren. Prav tako je uporaben za opazovanje 

eksperimentov, ki potekajo prehitro ali prepočasi. Slaba stran uporabe virtualnega laboratorija 

pa se kaže v izgubi občutka za realnost in v primanjkljaju določenih ročnih spretnosti pri 

učencih. Učenci so med uporabo tega didaktičnega pripomočka sposobni spreminjati 

parametre, najbolj pomembno pa je, da imajo kljub vsem prednostim, ki jih nudi virtualni 

laboratorij, možnost pogovoriti se o rezultatih s sošolci in učiteljem (Rebolj, 2008).  

Virtualni laboratorij se lahko uporabi kot uvodnik za pravo oziroma dejansko eksperimentalno 

delo. Tako se učenci lahko pripravijo na delo v laboratoriju in so pri samem delu bolj 

samozavestni, saj se že prej seznanijo z vsemi postopki in metodami dela. Raziskava (Rajendran 
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idr., 2010) je potrdila, da je raba virtualnega laboratorija učinkovita za poučevanje in pripravo 

učencev na laboratorijske aktivnosti. Virtualni laboratorij je pripomoček, ki učencem omogoča 

predhodni ogled eksperimenta in ponovljivost posnetkov. S tem pa poleg večje samostojnosti 

pri delu učencem omogoča boljšo interpretacijo in analizo dobljenih rezultatov (Domingues 

idr., 2010).  

Eksperimenti so pomembni pri samem učenju kemije, zato kljub vsem prednostnim, ki jih 

virtualni laboratorij nudi, ta ne bi smel nadomestiti praktičnega eksperimentalnega dela. Namen 

uporabe virtualnega laboratorija je predvsem v tem, da služi kot dopolnilo drugim učnim 

gradivom. Operativni in specifični učni cilji, ki jih je mogoče doseči med učno uro ob uporabi 

virtualnega laboratorija, so: (1) spodbujanje razumevanja kemijskih in naravoslovnih pojmov 

in pojavov, (2) izpeljevanje logičnih zaključkov na osnovi rezultatov poskusov in (3) razlaganje 

zaključkov s povezovanjem rezultatov poskusov s teorijo (Rizman Herga, 2015).  

2.4.4 Opredelitev konteksta življenjskih situacij pri pouku kemije 

Najpogosteje uporabljena definicija poučevanja z uporabo življenjskih situacij se nanaša na to, 

da je ta rdeča nit med samim procesom odkrivanja in preiskovanjem problema oziroma nekega 

znanstvenega vprašanja in ni le neka uvodna motivacija na začetku učne ure. Življenjska 

situacija je izhodišče za učenje, iz katerega v nadaljevanju sledi razumevanje uporabe le-tega 

pri vsakdanjem življenju (Broman in Parchmann, 2014). Opisani pojem temelji na tem, da učeči 

se prepozna življenjske situacije kot kontekst učenja. Hkrati naj bi te situacije spodbudile željo 

po učenju (angl. need-to-know) in motivirale za učenje abstraktnih kemijskih pojmov (Bulte 

idr., 2006). 

Obstajajo različne interpretacije konteksta. Pri socio-naravoslovnem kontekstu se situacija 

pojavlja v družbi, kjer učeči se živi. Individualno-naravoslovni kontekst se nanaša na življenje 

učečega in ni nujno povezan z delovanjem družbe. Okoljsko-naravoslovni kontekst pa se 

pojavlja v okolju, naravi in spodbuja željo po učenju in razlaganju naravnih pojavov (Devetak, 

2014).  
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2.4.4.1 Projekti za razvoj konteksta življenjskih situacij 

Začetki uporabe konteksta življenjskih situacij za poučevanje kemije segajo že v minulo 

desetletje. Glede na prenatrpanost učnih načrtov s številnimi in raznolikimi učnimi vsebinami, 

slabih kognitivnih povezav med novo usvojenimi pojmi in težave oziroma nepovezanost pri 

reševanju problemov, povezanih z vsakdanjim življenjem, je privedlo do tega, da je zanimanje 

dijakov za vpis v naravoslovne izobraževalne programe upadel. Pri poučevanju naravoslovja in 

naravoslovnih predmetov naj bi pomembno vlogo imel družbeni kontekst, kjer so naravoslovni 

oziroma kemijski pojmi povezani z življenjem. Prvi večji projekt, ki se je oblikoval kot odgovor 

na pereči problem, se je razvil leta 1983 v Veliki Britaniji pod imenom »Salters«. Njegov glavni 

namen je bila razprava o načinih, s katerimi bi kemijo lahko približali učečim se. Podobna 

projekta sta se razvila tudi v Nemčiji in na Nizozemskem. Nemški projekt z naslovom »Chemie 

im Kontext« – ChiK je temeljil predvsem na izboljšanju srednješolskega poučevanja kemije in 

povezovanju učiteljev z univerzitetnimi profesorji, projekt »Physics Curriculum Development 

Project« – PLON, razvit na Nizozemskem, je temeljil predvsem na povezovanju fizike s 

kontekstom vsakdanjega življenja. V Združenih državah Amerike pa se je razvil projekt 

»Chemistry in Practice« – ChiP, ki je temeljil na povezavi učenja kemije z vsakdanjimi 

družbenimi vprašanji (Ferk idr., 2007).  

Slovenski učitelji in raziskovalci so sodelovali v projektu »Professional Reflection-Oriented 

Focus on Inquiry-based Learning and Education through Science« – PROFILES (Učiteljeva 

refleksija o raziskovalnem učenju in izobraževanju z naravoslovjem). Namenjen je bil 

usposabljanju učiteljev biologije, kemije in fizike za uporabo učnih gradiv na družbeno-

naravoslovnem kontekstu. V ospredju je poučevanje in učenje naravoslovnih učnih vsebin, bolj 

ali manj odprto raziskovalno delo učenca, osnovano na izvajanju eksperimentalnega dela 

(Devetak, 2014). Prav tako so slovenski učitelji in raziskovalci razvijali gradivo za pouk kemije, 

izhajajoč iz življenjskih situacij v nacionalnem projektu Akcijsko raziskovanje za dvig kvalitete 

pouka naravoslovnih predmetov, ter razvili in ovrednotili učni pristop Življenje – opazovanje 

– zapisi na primeru vsebine Kemijske reakcije (Ferk Savec idr., 2007) ter model poučevanja 

vsebine Kisline, baze in soli na primerih iz življenja (Vidic, Sajovec in Ferk Savec, 2007).  
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2.4.4.2 Poučevanje kemije s kontekstom življenjski situacij 

Kemijo se je vrsto let poučevalo deskriptivno z definicijami in izpeljanimi pravili, zato so 

učenci pogosto imeli vtis, da na vsako vprašanje obstaja samo en pravilen odgovor (Zoller in 

Pushkin, 2007). Opisano dejstvo je vodilo do potrebe po poučevanju kemije z reševanjem 

problemov, kjer ne gre le za priklic informacij, temveč za kompleksno razmišljanje pri iskanju 

novih pristopov, ki temeljijo na kontekstu. Namen tovrstnega sodobnega načina poučevanja je 

iskati odgovore na vprašanje z več rešitvami. Pri reševanju zahtevnejših nalog od tistih, ki 

zahtevajo samo priklic, so pomembni kemijski primeri, ki poleg konteksta življenjskih situacij 

zahtevajo tudi pravilno rabo kemijskega izražanja (Gilbert, 2006).  

Poučevanje z uporabo življenjskih situacij je bilo oblikovano z namenom, da dvigne motivacijo 

ter poveča zanimanje za učenje naravoslovja. Obenem ima tak način poučevanja ključno vlogo 

tudi pri višanju naravoslovne pismenosti učečih se in pomembno vpliva na njihovo motivacijo 

ter sposobnost sprejemanja informacij, pripravljenost za smiselno in učinkovito sodelovanje pri 

pouku s postavljanjem vprašanj itd. Situacija mora biti vzeta iz vsakdanjega življenja in učečim 

se razumljivo predstavljena. Omogočen jim mora biti čas za razmislek in morebitna vprašanja. 

Po drugi strani pa situacija ne bi smela zastavljati preveč vprašanj, saj vprašanja, ki ostanejo 

neodgovorjena, negativno vplivajo na učenčevo motivacijo za učenje. Prednost dobre izbire 

situacije je v tem, da imajo učeči se priložnost spoznavanja učnih vsebin, ki jih zahteva učni 

načrt (Di Fuccia in Ralle, 2016). Rezultati raziskave (Bennett, 2003) kažejo, da si učenci lažje 

zapomnijo na novo usvojene naravoslovne pojme, če jih povežejo z lastnimi izkušnjami 

(Bennett, 2003). Zato je izobraževanje s kontekstom življenjskih situacij pomembna učna 

strategija (Labudde, 2008). Holbrook in Rannikmäe (2010) sta oblikovala tristopenjski 

poučevalni pristop, ki sta ga poimenovala »izobraževanje z naravoslovjem«. Prva stopnja 

temelji na verodostojnosti problema konteksta, ki je vzet iz vsakdanjega življenja učečih se. Na 

tem mestu je pomemben: (1) individualni interes učečih se, ki je potreben za pridobitev in 

ohranjanje njihove motivacije pri učenju kemije, in (2) vpogled učečih se v vrednost učnih 

vsebin ter dejavnosti. Na drugi stopnji je ključnega pomena, kako znanstvene ideje in probleme 

vključiti v pouk kemije. V tej fazi je pomemben proces, ki spodbuja učenčevo željo po učenju, 

da uvidi smisel širjenja svojega znanja. Na tretji stopnji je glavni pogovor, ki omogoča učečim 

se razmišljanje in tako prenašanje znanja na nove primere. Pri vseh opisanih postopkih se učeči 

se naučijo kritičnega mišljenja (Holbrook in Rannikmäe, 2010). 
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Za poučevanje in učenje kemije z uporabo življenjskih situacij je bil oblikovan 4C-model 

(Concepts; Contex; Content; Curriculum), ki temelji na povezavi pojmov (concepts) s 

kontekstom (contex) pri kemijskem učenju in poučevanju. Model sloni na tem, da se abstraktne 

kemijske pojme vključi v okvir opredeljenih učnih vsebin (content). Učne vsebine so vnaprej 

predpisane in so pomemben del učnega načrta (curriculum) za osnovno in srednjo šolo, kontekst 

pa naj bi se uporabil znotraj vsebin učnega načrta z namenom usvajanja novih pojmov. Glede 

na vsebino ločimo socio-naravoslovni, osebni, tehnološki ali zgodovinski kontekst (Devetak, 

2017).  

 

Shema 5: 4C-model uporabe konteksta v kemijskem izobraževanju (Devetak, 2017) 

2.4.4.2.1 Kritični pogled na poučevanje kemije s kontekstom življenjskih situacij 

Pristopi, ki temeljijo na poučevanju s kontekstom življenjskih situacij, so pogosto kritizirani 

zaradi prikazovanja situacij, ki najbolj ustrezajo učiteljem, raziskovalcem in avtorjem 

učbenikov (Broman in Parchmann, 2014). Sevian in Talanquer (2014) poudarjata pomembnost 

zavedanja kemijskega konteksta, in to ne le tistega dela, v katerem je ta razložen, kar sicer lahko 

privede do dviga motivacije za učenje abstraktnih kemijskih pojmov, ne pa tudi k razumevanju 

uporabnosti kemije v življenju (Sevian in Talanquer, 2014). V zadnjih štiridesetih letih postaja 

področje raziskovanja, kako poučevati z vključevanjem konteksta življenjskih situacij, 

pomembno. Ugotovljeno je bilo, da ima takšen pristop pozitivne učinke pri dvigovanju 

motivacije za učenje, medtem ko ni bilo ugotovljenih še nobenih povezav med reševanjem 

zahtevnejših nalog na višjih kognitivnih ravneh in tem pristopom poučevanja (King 2012; 

Ramsden, 1997). Večina raziskav (King in Ritchie, 2013; Overman idr., 2013; Marks idr., 2008; 

Marks in Eilks, 2010) je bila izvedena v državah, kjer so poleg takšnega pristopa poučevanja 
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spremenili tudi učne načrte, ki vsebujejo učne vsebine iz vsakdanjega življenja učečih se  

(Broman in Parchmann, 2014). 

 

2.4.4.2.2 Vloga učiteljev in didaktične aktivnosti pri poučevanju kemije s kontekstom 

življenjskih situacij 

Učitelji se morajo seznaniti z vključevanjem konteksta življenjskih situacij v učno okolje, če 

želijo tako poučevati (Gilbert, 2006). Tak način se razlikuje od tradicionalnega, pri katerem so 

pojmi najprej razloženi in šele nato umeščeni v smiselne situacije. Prav situacije bi morale 

spodbujati učenčevo željo po raziskovanju in umeščanju že znanih situacij v nove. Učitelji 

morajo biti sposobni zasnovati učno uro z uporabo življenjskih situacij (Parchmann idr., 2006). 

Vloga učiteljev je v ospredju, saj so oni tisti, ki se odločijo za izbiro učnih metod skozi učno 

uro (De Putter-Smits, Taconis in Jochems, 2016). Labudde (2008) ugotavlja, da je učni proces 

in usvajanje novega znanja možno spodbuditi do neke mere s frontalnim poučevanjem in 

pogovori z učenci. Toda za spodbujanje učenja kot aktivnega pouka so bolj primerne druge 

učne metode. Dejavnosti, kot so laboratorijsko delo, izvajanje ročnih spretnosti in projektno 

delo so primeri takšnih učnih situacij, kjer lahko učenci sami spremljajo svoj napredek (De 

Putter-Smits, Taconis in Jochems, 2016). Vermunt in Verloop (1999) sta ugotovila, da takšno 

učenje zahteva posebne učne aktivnosti. Učne aktivnosti, ki podpirajo učenčevo napredovanje, 

vključujejo: (1) učence, ki povežejo že usvojeno znanje z lastnimi izkušnjami, (2) spodbudno 

okolje za razvijanje učenčeve odgovornosti za učenje in svobodo učencev pri izbiri vsebin, (3) 

cilje in dejavnosti pri reševanju problemov (Vermunt in Verloop, 1999).  

Primeri, pri katerih so kemijski pojmi povezani z življenjem, z uporabo konkretne situacije, se 

pogosto pojavljajo v korelaciji z aktivnim učenjem. Pri uporabi oblik aktivnega učenja, kot so 

problemsko učenje in učenje z raziskovalnim pristopom, je glavna ideja novo znanje povezati 

s predhodnimi izkušnjami učencev (Ferk idr., 2007). Učna praksa učitelja je uporabna, kadar 

cilji poučevanja kemije spodbujajo kritično razmišljanje in seznanjanje učencev s spretnostmi 

in strategijami, potrebnimi za reševanje problemov v situacijah, ki presegajo predhodne učne 

vsebine, o katerih so se že učili (Henderleiter idr., 2001). 

Učno okolje, ki temelji na kontekstu življenjskih situacij, je osredotočeno na učenca in mu 

omogoča bolj aktivno vlogo pri procesu učenja. Za takšno okolje je značilna uporaba realnih 

situacij, ki služijo kot izhodišče za pogovor, reševanje naravoslovnih problemov (Taconis in 
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den Brok, 2016). Ustvarjanje učnega okolja, ki temelji na konkretnih življenjskih situacijah, 

lahko predstavlja problem za pripravo učitelja na učno uro (Pilot in Bulte, 2006). Za učitelje to 

pomeni ključno spremembo pedagoškega pristopa in preurejanje vsebine poučevanja. Učitelji 

so tako primorani raziskati pristop poučevanja in se spoznati z oblikovanjem novih učnih 

gradiv. Zdi se, da ni veliko raziskav, v katerih so te teze združene (De Putter-Smits, Taconis in 

Jochems, 2016). 
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3 NAMEN DIPLOMSKEGA DELA 

Namen diplomskega dela je izbor in priprava učnega gradiva v kontekstu življenjskih situacij, 

vezanih na farmacevtsko učinkovino acetilsalicilne kisline za raven 9. razreda osnovne šole. Pri 

pouku kemije so obravnavane teme oziroma vsebinski sklopi zapisani kot operativni učni cilji 

in predlagane vsebine v učnem načrtu. Vendar te teme niso velikokrat umeščene tudi v 

vsakdanje življenje.  

Na primer acetilsalicilna kislina, oziroma bolj poznana pod imenom aspirin, je zdravilo, s 

katerim se lahko srečamo vsak dan, pa vendar o njem ne razmišljamo kot o organski kislini, s 

katero lahko ublažimo pik ose (strup ose je bazičen), ker bi pri tem potekla reakcija 

nevtralizacije.  

S tem namenom je bila proučena strokovna literatura na temo acetilsalicilne kisline (aspirin) in 

pregled možnosti njene umestitve v konkretne življenjske situacije pri pouku kemije. 

Diplomsko delo zajema pripravo delovnih listov za učence in ustrezno učno pripravo za učitelja 

za delo v laboratoriju na omenjeno temo. Izbrani eksperimenti in pripravljena literatura lahko 

učitelju služijo kot pomoč pri pripravi na poučevanje Kisikove družine organskih spojin 

(natančneje karboksilnih kislin) v povezavi s kontekstom življenjskih situacij.  
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4 ANALIZA BAZE PODATKOV Z APLIKACIJO REGISTER 

ZDRAVIL MEDIATELY NA PRIMERU 

ACETILSALICILNE KISLINE 

Mobilna aplikacija Register zdravil je vstavljena v diplomsko delo zaradi uporabnosti 

poznavanja te aplikacije v vsakdanjem življenju. Učencem lahko koristi pri prepoznavanju 

specifičnih kemijskih spojin in njihovih aplikacij.  

Baza podatkov Register zdravil Mediately je bila zasnovana za pomoč zdravnikom in ostalim 

zdravstvenim delavcem ter farmacevtom pri dostopu do zdravstvenih informacij. 

Aplikacija ponuja podatke in orodja, s katerimi se zdravnikom olajša delo s pacienti in hkrati 

posameznikom omogoča tudi samozdravljenje (Register zdravil Mediately, b. d.).  

Aplikacija ponuja iskanje po bazi z več kot 6200 različnimi zdravili. Zdravilo se lahko poišče 

na več različnih načinov, in sicer po imenu zdravila, po učinkovini ali pa po ATC (anatomska 

– terapevtska – kemična) klasifikaciji. Z uporabo se lahko pridobijo podatki o sestavi zdravila 

oziroma učinkovini, ki jo vsebuje, proizvajalcu, načinu izdaje zdravila ter omejitvi njegove 

uporabe (Register zdravil Mediately, b. d.). 

 

Slika 2: Iskanje informacij po bazi podatkov 

  

https://mediately.co/
https://mediately.co/
https://mediately.co/
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4.1 ISKANJE INFORMACIJ PO ATC KLASIFIKACIJI 

ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) klasifikacija je univerzalni, mednarodni 

klasifikacijski sistem za zdravila. Te razvršča glede na njihovo indikacijo, in sicer na 14 glavnih 

(anatomskih) skupin. Vsaka anatomska skupina ima svojo oznako in opredeljuje določen 

organski sistem (A – zdravila za bolezni prebavil in presnove, B – zdravila za bolezni krvi in 

krvotvornih organov, C – zdravila za bolezni srca in ožilja, D – zdravila za bolezni kože in 

podkožnega tkiva, G – zdravila za bolezni sečil in spolovil ter spolni hormoni, H – hormonska 

zdravila za sistemsko zdravljenje, J – zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij, L – zdravila z 

delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorji, M – zdravila za bolezni mišično-skeletnega 

sistema, N – zdravila z delovanjem na živčevje, P – antiparazitiki, insekticidi in repelenti, R – 

zdravila za bolezni dihal, S – zdravila za bolezni čutil, V – razna zdravila) (Hribovšek, Jerman, 

Pleša in Šemrl, 2013). 

 

Slika 3: Iskanje informacij po ATC klasifikaciji 
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4.1.1 Acetilsalicilna kislina po ACT klasifikaciji v registru zdravil Mediately 

V aplikaciji odpremo zavihek ATC kvalifikacija. Izberemo skupino N – Zdravila z delovanjem 

na živčevje. Nato se odpre sedem podskupin (Anestetiki, Analgetiki, Antiepileptiki, 

Antiparkinsoniki, Psiholeptiki, Psihoanaleptiki, Druga zdravila z delovanjem na živčevje). 

Izberemo poglavje, podpoglavje Analgetiki. Dobimo nova podpoglavja (Opioidi, Drugi 

analgetiki in antipiretiki, Zdravila proti migreni). Glede na to, da acetilsalicilno kislino 

uvrščamo med neopiodne analgetike, izberemo podpoglavje Drugi analgetiki in antipiretiki, 

kjer najdemo poglavje Salicilna kislina in njeni derivati. Z znanjem povežemo, da je 

acetilsalicilna kislina derivat salicilne kisline, in izberemo to poglavje. S klikom na to poglavje 

se odprejo še nova podpoglavja, kjer lahko najdemo Acetilsalicilno kislino (Register zdravil 

Mediately, b. d.).  

 

 

Slika 4: Acetilsalicilna kislina po ATC klasifikaciji v Registru zdravil Mediately 

  

https://mediately.co/
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4.2 ISKANJE INFORMACIJ PO IMENU ZDRAVILA ALI UČINKOVINE 

Postopek za iskanje informacij po imenu zdravila oziroma po učinkovini je identičen. V bazo 

podatkov se vpiše ime zdravila ali učinkovine. Aplikacija ponudi vsa zdravila s tem imenom, 

pri čemer izberemo tisto zdravilo, ki ga iščemo.  

Prvi zavihek prikazuje osnovne informacije o zdravilu (indikacije, odmerjanje, pakiranja in 

cene).  

Pod drugim zavihkom, imenovanim SmPC (summary of product characteristics), najdemo 

podrobnejši opis glavnih karakteristik; tu lahko uporabnik najde klinične podatke (indikacije, 

odmerjanje, kontraindikacije, posebna opozorila, interakcije, nosečnost, sposobnost vožnje, 

neželeni učinki in preveliko odmerjanje), farmakološke lastnosti (farmakodinamika in 

farmokokinetika) ter dokumente s podrobnejšim opisom zdravila oziroma zdravilne 

učinkovine.  

Tretji zavihek prikazuje paralele z zdravilom oziroma učinkovino glede na ATC klasifikacijo.  

Na koncu so pod zadnjim zavihkom opisana še pakiranja (Register zdravil Mediately, b. d.). 

  

Slika 5: Iskanje informacij po imenu zdravila: primer Aspirin 500 mg obložene tablete 

https://mediately.co/
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4.2.1 Analiza baze podatkov zdravil na primeru acetilsalicilne kisline 

V bazo podatkov Register zdravil Mediately se v orodje za iskanje vpiše ime zdravilne 

učinkovine »acetilsalicilna kislina«, ki je poznana tudi pod imenom aspirin. Izpišejo se vsa 

zdravila, ki vsebujejo to učinkovino in so dostopna v Sloveniji (tabela 2).  

 

Tabela 2: Pregled zdravil z vsebovano zdravilno učinkovino acetilsalicilno kislino in njihovimi 

indikacijami v bazi Register zdravil Mediately  

 

 Se nadaljuje 

 

 

 

Zdravila v bazi 

Register zdravil 

Mediately 

Indikacije 

Aspirin protect 100 mg 

gastrorezistentne tablete 

Acetilsalicilna kislina je indicirana pri odraslih za uporabo pri 

naslednjih srčno-žilnih boleznih: za zmanjšanje tveganja 

umrljivosti pri bolnikih s sumom na akutni srčni infarkt, za 

zmanjšanje tveganja obolevnosti in umrljivosti pri bolnikih, ki 

so že preboleli srčni infarkt, za sekundarno preprečevanje 

možganske kapi, za zmanjšanje nevarnosti tranzitornih 

ishemičnih atak (TIA) in možganske kapi pri bolnikih s TIA, 

za zmanjšanje tveganja obolevnosti in smrti pri bolnikih s 

stabilno in nestabilno angino pektoris, za preprečevanje 

trombembolije po kirurških ali revaskularizacijskih posegih 

v/na arterijah (npr. PTCA, CABG, karotidna 

endarterektomija, arteriovenske premostitve), za zmanjšanje 

tveganja za pojav prvega srčnega infarkta pri ljudeh s srčno-

žilnimi dejavniki tveganja (sladkorna bolezen, 

hiperlipidemija, hipertenzija, debelost, kajenje, starost). 

Aspirin protect 300 mg 

gastrorezistentne tablete 

 

Cardiopirin 100 mg 

gastrorezistentne tablete 

Zdravilo Cardiopirin je indicirano pri odraslih za: 

preprečevanje ponovitve srčnega infarkta, preprečevanje 

tromboze po kirurških posegih na ožilju, npr. pri 

premostitveni operaciji koronarnih arterij, sekundarno 

profilakso po prehodnem ishemičnem napadu in apopleksiji. 

https://mediately.co/
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Tabela 2 - nadaljevanje 

 Se nadaljuje 

 

 

Zdravila v bazi 

Register zdravil 

Mediately 

Indikacije 

Acetilsalicilna kislina 

Krka 100 mg 

gastrorezistentne tablete 

Zdravilo se uporablja za preprečevanje ponovitve srčnega 

infarkta, preprečevanje obolevnosti zaradi srčno-žilnih 

dogodkov pri bolnikih s stabilno angino pektoris, nestabilna 

angina pektoris v anamnezi, razen akutne faze bolezni, 

preprečevanje zamašitve presadka po premostitveni operaciji 

koronarnih arterij (CABG – Coronary Artery Bypass 

Grafting), koronarna angioplastika, razen v akutni fazi, 

preprečevanje ponovitve prehodnega ishemičnega napada 

(TIA – Transient Ischaemic Attack) in ishemičnih srčno-žilnih 

dogodkov (CVA – Cerebrovascular Accident) po izključitvi 

možganske krvavitve. 

Zdravilo Acetilsalicilna kislina se ne priporoča za zdravljenje 

nujnih stanj.  

Acetilsalicilna kislina 

Krka 160 mg 

gastrorezistentne tablete 

Acetilsalicilna kislina 

Krka 75 mg 

gastrorezistentne tablete 

Acetilsalicilna kislina 

Lek 100 mg 

gastrorezistentne tablete 

Acetilsalicilna kislina 

Lek 75 mg 

gastrorezistentne tablete 

Acetilsalicilna 

kislina/psevdoefedrin 1A 

 Pharma 500 mg/30 mg 

zrnca za peroralno 

Zdravilo Acetilsalicilna kislina/psevdoefedrin se uporablja za 

zdravljenje težav zaradi zamašenega nosu pri prehladu, ki ga 

spremljajo bolečine in zvišana telesna temperatura. 

Acetilsalicilna 

kislina/psevdoefedrin 

Lek 500 mg/30 mg zrnca 

za peroralno 

Andol 100 mg tablete 

Tablete zdravila Andol so namenjene: za preprečevanje in 

zdravljenje stanj, pri katerih se zveča kopičenje krvnih ploščic 

(trombocitov) npr. srčnega infarkta in možganske kapi; za 

dodatno zdravljenje nestabilne angine pektoris in 

kratkotrajnih motenj možganskega krvnega obtoka; za 

preprečevanje zamašitve aortokoronarne premostitve. 

Zdravilna učinkovina v zdravilu je acetilsalicilna kislina. 

Acetilsalicilna kislina lajša bolečine, zbija vročino in deluje 

protivnetno. 
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Tabela 2 - nadaljevanje 

 

 Se nadaljuje 

Zdravila v bazi 

Register zdravil 

Mediately 

Indikacije 

Axanum 81 mg/20 mg 

trde kapsule 

 

Zdravilo Axanum vsebuje dve različni učinkovini, ki se 

imenujeta acetilsalicilna kislina in esomeprazol.  

 

Axanum se uporabljata v različne namene: acetilsalicilna 

kislina preprečuje ponovitev srčnega infarkta ali možganske 

kapi, ker redči kri. Nekaterim ljudem lahko povzroči razjede 

na želodcu. Esomeprazol prepreči nastanek razjed na želodcu. 

Spada v skupino zdravil, imenovanih "zaviralci protonske 

črpalke". Esomeprazol deluje tako, da zmanjša nastajanje 

kisline v želodcu.  

Doulfar 500 mg/300 mg 

šumeči prašek z okusom 

limone 

 

Zdravilo Doulfar vsebuje dve zdravilni učinkovini, ki imata 

skupno delovanje. Acetilsalicilna kislina lajša bolečine, 

znižuje povišano telesno temperaturo in deluje protivnetno.  

Askorbinska kislina (vitamin C) v telesu nadomešča 

primanjkljaj vitamina C, do katerega pride zaradi prehlada ali 

gripe.  

 

Zdravilo Doulfar se uporablja pri odraslih in mladostnikih 

starejših od 12 let za zdravljenje: blage in zmerne bolečine (pri 

npr. zobobolu, bolečini v sklepih in mišicah, glavobolu, 

nevralgiji (nenadna, ostra, zbadajoča bolečina, ki se pojavi v 

delu območja ali celotnem območju, ki je oživčeno s t.i. 

senzoričnim živcem)), povišane telesne temperature, 

povezane s prehladom in gripo. Zdravilo Doulfar se uporablja 

pri odraslih tudi za zdravljenje:  revmatičnih bolečin. 

 

Aspirin 500 mg obložene 

tablete 

Zdravilo Aspirin se uporablja za simptomatsko zdravljenje 

zvišane telesne temperature in/ali blage do zmerne bolečine 

pri npr. glavobolu, gripi, zobobolu, bolečini v mišicah.  

Aspirin 500 mg tablete 

 

Zdravilo se uporablja za lajšanje bolečin pri glavobolu, 

zobobolu, vnetem grlu, bolečinah v hrbtu, mišicah in sklepih, 

bolečinah med menstruacijo, blagih bolečinah zaradi vnetja 

sklepov ter  za lajšanje bolečin in zniževanje zvišane telesne 

temperature pri prehladu ali gripi. 

Aspirin Complex 500 

mg/30 mg zrnca za 

peroralno suspenzijo 

Zdravilo Acetilsalicilna kislina/psevdoefedrin Lek se 

uporablja za zdravljenje težav zaradi zamašenega nosu pri 

prehladu, ki ga spremljajo bolečine in zvišana telesna 

temperatura. 
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Tabela 2 - nadaljevanje 

 Se nadaljuje 

  

Zdravila v bazi 

Register zdravil 

Mediately 

Indikacije 

ASPIRIN direkt 500 mg 

žvečljive tablete 

 

Zdravilo se uporablja:  za lajšanje bolečin pri glavobolu, 

zobobolu, vnetem grlu, bolečinah v hrbtu, mišicah in sklepih, 

bolečinah med menstruacijo, blagih bolečinah zaradi vnetja 

sklepov, ter  za lajšanje bolečin in zniževanje zvišane telesne 

temperature pri prehladu ali gripi. 

Aspirin plus C 400 

mg/240 mg šumeče 

tablete 

ASPIRIN migran 500 

mg šumeče tablete 

 

Zdravilo se uporablja:  za lajšanje bolečin pri glavobolu, 

zobobolu, vnetem grlu, bolečinah v hrbtu, mišicah in sklepih, 

bolečinah med menstruacijo, blagih bolečinah zaradi vnetja 

sklepov, ter  za lajšanje bolečin in zniževanje zvišane telesne 

temperature pri prehladu ali gripi. 

Zdravilo Aspirin migran vsebuje acetilsalicilno kislino, ki 

lajša bolečine, znižuje zvišano telesno temperaturo in deluje 

protivnetno. Zdravilo Aspirin migran se uporablja za takojšnje 

zdravljenje glavobola pri napadih migrene z avro ali brez nje. 

Aspirin Zipp 500 mg 

zrnca 

 

Zdravilo Aspirin Zipp vsebuje acetilsalicilno kislino, ki lajša 

bolečine, znižuje zvišano telesno temperaturo in deluje 

protivnetno. Zdravilo Aspirin Zipp se uporablja: - za lajšanje 

bolečin pri glavobolu, zobobolu, vnetem grlu, bolečinah v 

hrbtu, mišicah in sklepih, bolečinah med menstruacijo, blagih 

bolečinah zaradi vnetja sklepov ter - za lajšanje bolečin in 

zniževanje zvišane telesne temperature pri prehladu ali gripi 

Bisoprolol/acetilsalicilna 

kislina Sandoz 10 

mg/100 mg trde kapsule 

 

Zdravilo Bisoprolol/acetilsalicilna kislina Sandoz vsebuje dve 

zdravilni učinkovini, bisoprololijev fumarat in acetilsalicilno 

kislino. Bisoprolol sodi v skupino zdravil, ki jim pravimo 

antagonisti adrenergičnih receptorjev beta. To zdravilo deluje 

tako, da vpliva na odgovor telesa na nekatere živčne impulze, 

zlasti v srcu ter znižuje krvni tlak. Acetilsalicilna kislina 

preprečuje nastajanje krvnih strdkov, znana pa je tudi 

pod imenom 'Aspirin'. Zdravilo Bisoprolol/acetilsalicilna 

kislina Sandoz uporabljamo za zdravljenje zvišanega krvnega 

tlaka ali pri bolnikih s tveganjem za srčne bolezni, ki so bili 

predhodno zdravljeni s posameznima učinkovinama. 

Bisoprolol/acetilsalicilna 

kislina Sandoz 5 mg/100 

mg trde kapsule 
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Tabela 2 - nadaljevanje 

Se nadaljuje 

Zdravila v bazi 

Register zdravil 

Mediately 

Indikacije 

Provapirin 100 mg 

gastrorezistentne tablete 

 

Zdravilo Provapirin vsebuje acetilsalicilno kislino, ki jo, kadar 

jo uporabljamo v majhnem odmerku, uvrščamo v skupino 

zdravil, ki jih imenujemo zaviralci agregacije krvnih ploščic. 

Krvne ploščice so majhne krvne celice, ki omogočajo 

strjevanje krvi in so pomembne pri nastanku krvnih strdkov v 

žilah. Krvni strdek, ki nastane v arteriji, prepreči tok krvi in 

oskrbo s kisikom. Če se to zgodi v srcu, lahko pride do srčnega 

infarkta ali angine pektoris. V možganih lahko tak strdek 

povzroči možgansko kap. Jemanje zdravila Provapirin 

zmanjša možnost nastanka krvnih strdkov in tako prepreči: - 

srčni infarkt, - možgansko kap, - srčnožilne zaplete pri 

bolnikih s stabilno ali nestabilno angino pektoris (bolečina v 

prsnem košu). Zdravilo Provapirin uporabljamo tudi za 

preprečevanje nastanka krvnih strdkov po nekaterih posegih 

na srcu z namenom razširitve ali sprostitve krvnih žil. 

EXCEDRINIL 250 

mg/250 mg/65 mg 

filmsko obložene tablete 

 

Vsaka tableta zdravila EXCEDRINIL vsebuje tri zdravilne 

učinkovine: acetilsalicilno kislino, paracetamol in kofein. 

Acetilsalicilna kislina in paracetamol zmanjšujeta bolečino in 

povišano telesno temperaturo, acetilsalicilna kislina pa 

zmanjšuje tudi vnetje. Kofein je blagi stimulans in poveča 

učinek acetilsalicilne  kisline in paracetamola. Zdravilo 

EXCEDRINIL se uporablja za akutno zdravljenje glavobola 

in napadov migrene (simptomi, kot so glavobol, slabost ter 

občutljivost za svetlobo in zvok) z avro ali brez nje. 

Ascalcin 500 mg/300 mg 

šumeči prašek z okusom 

limone 

 

Zdravilo Ascalcin vsebuje dve zdravilni učinkovini, ki imata 

skupno delovanje. Acetilsalicilna kislina lajša bolečine, 

znižuje povišano telesno temperaturo in deluje protivnetno. 

Askorbinska kislina (vitamin C) v telesu nadomešča 

primanjkljaj vitamina C, do katerega pride zaradi prehlada ali 

gripe. Zdravilo Ascalcin se uporablja pri odraslih in 

mladostnikih od 12. do 18. leta za zdravljenje: - blage in 

zmerne bolečine (pri npr. zobobolu, bolečini v sklepih in 

mišicah, glavobolu, nevralgiji (nenadna, ostra, zbadajoča 

bolečina, ki se pojavi v delu območja ali celotnem območju, 

ki je oživčeno s t. i. senzoričnim živcem), - povišane telesne 

temperature, povezane s prehladom in gripo. Zdravilo 

Ascalcin se uporablja pri odraslih tudi za zdravljenje 

revmatičnih bolečin 
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Tabela 2 - nadaljevanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravila v bazi 

Register zdravil 

Mediately 

Indikacije 

ASPEGIC 

INJECTABLE 1000 

mg/5 ml 

Ni podatka. 

 

ASPEGIC 

INJECTABLE 1000 

mg/5 ml prašek in 

vehikel za raztopino za 

injiciranje 

ASPEGIC 

INJECTABLE 1 g 

ASPEGIC 

INJECTABLE 500 mg/5 

ml 

ASPEGIC 

INJECTABLE 500 mg 

prašek za raztopino za 

injiciranje 
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5 ANALIZA UMESTITVE IZBRANE VSEBINE V UČNIH 

NAČRTIH SKOZI VERTIKALO OSNOVNOŠOLSKEGA 

IZOBRAŽEVANJA PRI POUKU NARAVOSLOVJA, 

BIOLOGIJE IN KEMIJE 

V preglednicah so zapisani operativni učni cilji skozi vertikalo osnovnošolskega izobraževanja, 

ki jih lahko povežemo s skrbjo za zdravje, zdravili, medicino, kislinami pri pouku naravoslovja, 

biologije in kemije. 
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Tabela 3: Pregled učnih ciljev po osnovnošolski vertikali od 1. do 3. razreda 

Razred 1.  2.  3.  

Ime predmeta Spoznavanje okolja Spoznavanje okolja Spoznavanje okolja 

Tema/vsebinski 

sklop 
ČLOVEK ČLOVEK ČLOVEK 

Operativni učni 

cilji 

Učenci ugotavljajo, 

da nekatere stvari, ki 

jih dobijo v telo iz 

okolja, lahko 

škodijo. 

 

 

Učenci poznajo 

pomen raznovrstne 

prehrane in razvijajo 

družabnost, povezano 

s prehranjevanjem. 

 

 

 

 

Učenci se seznanijo s 

preprečevanjem 

bolezni, pogostimi 

boleznimi, 

zdravljenjem, nego in 

okrevanjem.  

Učenci vedo, da 

nekatere bolezni 

povzročajo zelo 

majhna bitja 

(mikrobi) in da se 

lahko razširjajo na 

ljudi in živali. 

Učenci vedo, da 

poznamo nekatere 

bolezni, za katerimi 

lahko ljudje zbolijo le 

enkrat, in da mnoge 

bolezni lahko 

preprečujemo z 

zaščitnim cepljenjem. 

Vsebine:  

Nevarne snovi, ki 

ogrožajo zdravje, in 

bolezni;  

Zaščita pred 

boleznimi;   

Človeško telo (čutila, 

možgani, delovanje 

telesa). 
 

Učenci vedo, da jim zdrav način 

prehranjevanja, telesne vaje in počitek 

omogočajo rast in razvoj ter da jim pomagajo 

ohranjati zdravje. 

 

Učenci poznajo pomen redne nege telesa in 

razumejo vzroke dobrega počutja ob redni 

telesni vadbi. 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                                           Natalija Gruden; diplomsko delo 

 

38 

 

Tabela 4: Pregled učnih ciljev po osnovnošolski vertikali od 4. do 7. razreda 

Razred             4. 5. 

Ime predmeta 
Naravoslovje in 

tehnika 
Naravoslovje in tehnika 

Tema/vsebinski 

sklop 
ČLOVEŠKO TELO PREHRANA SKRB ZA ZDRAVJE 

Operativni učni 

cilji 

Učenci znajo opisati 

pomen hrane in 

razložiti, kaj se dogaja 

s hrano v človeškem 

telesu. 

Učenci znajo utemeljiti 

pomen zdravih zob in 

osebne higiene pri 

preprečevanju bolezni. 

Učenci znajo 

utemeljiti, da so 

posledice uživanja 

drog, alkohola in 

nekaterih zdravil lahko 

tudi hude (smrtno 

nevarne). 

Učenci znajo razložiti 

pomen pestre in 

uravnotežene prehrane 

za rast, razvoj in 

zdravje ljudi. 

Učenci znajo 

predstaviti in pojasniti 

vzroke in posledice 

podhranjenosti in 

prehranjenosti ljudi. 

 

 

Učenci znajo utemeljiti, 

da so tudi sami 

odgovorni za svoje 

zdravje (varno 

sončenje, higiena idr.). 

Učenci znajo pojasniti, 

da lahko nekatere 

bolezni in poškodbe 

sami preprečijo z 

odgovornim ravnanjem. 

 

Učenci znajo razložiti, 

zakaj je zasvojenost z 

nikotinom, 

alkoholom ali mamili 

bolezen, ki ima hude 

posledice, ter da je 

zasvojenost lažje 

preprečevati kot 

zdraviti. 

 

Razred 6. 7. 

Ime predmeta Naravoslovje  Naravoslovje  

Tema/vsebinski 

sklop 
/ / 

Operativni učni 

cilji 
/ / 
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Tabela 5: Pregled učnih ciljev po osnovnošolski vertikali od 8. do 9. razreda v UN za kemijo 

 

Razred 9. 

Ime predmeta Kemija 

Tematski sklop KISIKOVA DRUŽINA ORGANSKIH SPOJIN 

Operativni učni cilji Učenci proučijo lastnosti glavnih skupin organskih kisikovih spojin in jih 

povežejo z uporabo v življenju in industriji. 

Učenci v zapisu spojin ali modelu prepoznajo hidroksilno, karbonilno, 

karboksilno in estrsko funkcionalno skupino. 

Učenci uporabljajo eksperimentalnoraziskovalni pristop oziroma 

laboratorijske spretnosti. 

Učenci znajo sestavljati modele osnovnih kisikovih organskih spojin in 

razvijajo prostorske predstave z uporabo modelov oziroma raznih 

vizualizacijskih sredstev. 

Učenci razumejo pomen oziroma vpliv organskih kisikovih spojin na 

življenje oziroma okolje. 

Predlagane vsebine: 

Skupine organskih kisikovih spojin: 

alkoholi, karboksilne kisline in estri (aldehidi in ketoni le informativno): 

opredelitev funkcionalnih skupin in glavnih predstavnikov te skupine 

spojin ter poimenovanje. 

Lastnosti in uporaba kisikovih organskih spojin: 

- vpliv funkcionalne skupine na lastnosti (topnost, vrelišče, 

kislost/bazičnost v primerjavi z vodo in ogljikovodiki, reaktivnost idr.); 

- uporaba kisikovih organskih spojin (topila, razkužila, dodatki hrani 

idr.). 

Razred 8. 

Ime predmeta Kemija 

Tematski sklop KISLINE, BAZE IN SOLI 

Operativni učni cilji Učenci z uporabo indikatorjev razlikujejo med kislimi, bazičnimi in 

nevtralnimi snovmi iz svojega okolja. 

Učenci razumejo, da so v vodnih raztopinah oksonijevi ioni nosilci kislih 

lastnosti in hidroksidni ioni nosilci bazičnih lastnosti. 

Učenci razlikujejo med raztopinami kislin in baz glede na vsebnost 

oksonijevih in hidroksidnih ionov ter znajo zapisati kemijske formule 

osnovnih kislin in baz. 

Učenci uporabljajo pH-lestvico kot merilo za oceno kislosti in bazičnosti 

raztopin. 

Učenci spoznajo reakcijo nevtralizacije na preprostih primerih in 

poimenujejo produkte. 

Učenci poznajo pomen, uporabo in vpliv kislin, baz in soli v življenju in 

okolju. 

Predlagane vsebine: 

Kisline in baze v okolju; 

Uporaba in vpliv kislin, baz in soli v življenju in okolju.  
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Tabela 6: Pregled učnih ciljev po osnovnošolski vertikali za 8. in 9. razreda v UN za biologijo 

Razred 8. 9. 

Ime predmeta Biologija Biologija 

Tematski sklop Zgradba in delovanje človeka Biologija in družba 

Operativni učni cilji Bolezen je motnja v zgradbi ali 

delovanju organizma. Nekatere 

bolezni so posledica notranjih 

okvar ali poškodb, nekatere pa 

posledica okužbe. 

Učenci razumejo, da nekatere 

zajedavske bakterije in živali ter 

virusi povzročajo bolezni, ker 

telesu jemljejo snovi ali izločajo 

strupene snovi, ki povzročajo 

poškodbe. 

Učenci razumejo, da so nekatere 

bolezni tudi posledica različnih 

vrst poškodb in podedovanih 

nepravilnosti. 

Učenci razumejo, da ima 

organizem različne mehanizme za 

boj proti boleznim. 

Učenci razvijajo odgovornost za 

varovanje svojega zdravja in 

zdravja drugih. 

Biološko znanje je vse bolj 

pomembno kot temelj za razne 

družbene dejavnosti in za 

sprejemanje utemeljenih 

osebnih in družbenih odločitev. 

Spoznajo, da je biološko 

znanje temelj za medicino, 

veterino, farmacijo, 

biotehnologijo, kmetijstvo, 

gozdarstvo, živinorejo, živilsko 

industrijo itd. 

 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                                           Natalija Gruden; diplomsko delo 

 

41 

 

6 ZAKLJUČEK 

Bolečina je odgovor in opozorilo telesa na neobičajno dogajanje znotraj stalnega okolja 

organizma. Najpogosteje se za zdravljenje in lajšanje bolečin uporabljajo zdravila proti 

bolečinam, ki jih imenujemo analgetiki (Pavšar, Pustoslemšek in Hohler, 2016). Eden najbolj 

poznanih analgetikov je aspirin oziroma acetilsalicilna kislina (Stropnik, 2010). Dolgo časa so 

iz lubja vrbe pridobivali zdravilne učinkovine za lajšanje bolečin, ki so bile osnova za odkritje 

acetilsalicilne kisline, kot jo poznamo danes (Desborough in Keeling, 2017). Pri poučevanju 

lahko to vsebino umestimo v učni načrt za kemijo v osnovni šoli, in sicer v temo Kisikove 

družine organskih spojin oziroma natančneje karboksilne kisline (Bačnik idr., 2011). S 

pomočjo eksperimentalnega dela in uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije lahko 

temo približamo učencem, izhajajoč iz konteksta življenjskih situacij. Ideje za tovrstno 

poučevanje so se razvile že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Nastalo je veliko projektov, 

ki so se zavzemali za povezovanje na videz abstraktnih kemijskih učnih vsebin s poznanimi, 

vsakdanjimi primeri (Ferk idr., 2007).  

Namen diplomskega dela je bil izbor in priprava učnega gradiva, ki temelji na kontekstu 

življenjskih situacij, vezanih na farmacevtsko učinkovino acetilsalicilne kisline za raven 9. 

razreda osnovne šole. Pri pouku kemije so obravnavane teme oziroma vsebinski sklopi zapisani 

kot operativni učni cilji in predlagane vsebine v učnem načrtu. Vendar te teme velikokrat niso 

umeščene tudi v vsakdanje življenje. S tem namenom je bila proučena strokovna literatura in 

dan pregled možnosti umestitve pouka kemije na podlagi konkretnih življenjskih situacij. 

Pripravljena učna gradiva obsegajo tako uporabo informacijsko-komunikacijsko tehnologije 

kot tudi samostojno izvedbo eksperimentov v kemijskem laboratoriju. Eksperimentalne 

spretnosti in veščine tako učenci pridobijo na oba predstavljena načina. Predlagana je izvedba 

eksperimentalnega dela preko virtualnega laboratorija kot uvod v pravo laboratorijsko 

eksperimentalno delo. Predstavljene so analizne metode, kot je na primer tankoplastna 

kromatografija, s katero lahko preverimo čistost nastalih produktov oziroma sintetiziranih 

zdravil. Veliko ljudi še danes izkorišča učinkovine iz lubja vrbe s kuhanjem čaja za lajšanje 

bolečin, kar velja za ljudsko izročilo že več stoletij. S tem namenom je bil raziskan tudi 

zgodovinski vidik pridobivanja zdravilne učinkovine acetilsalicilne kisline. Poleg 

eksperimentalnega dela motivacijo za učenje kemije dviguje tudi informacijsko-

komunikacijska tehnologija, ki je učencem blizu. Mobilno aplikacijo Register zdravil sta razvila 
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dva študenta UL Medicinske fakultete kot bazo podatkov v pomoč medicinskemu osebju. 

Vendar, gledano s širšega vidika, lahko poznavanje uporabe te aplikacije učencem koristi pri 

prepoznavanju specifičnih kemijskih spojin in njihovem učinku na vsakdanje življenje. V 

diplomsko delo so vključene možnosti za povezavo acetilsalicilne kisline kot konteksta pri 

pouku kemije. Tema je umeščena v učni načrt v devetem razredu osnovne šole s pripravljenimi 

gradivi, katere lahko učitelji uporabljajo tekom poučevanja. 

V prihodnje bi bilo smiselno razvito gradivo na temo acetilsalicilne kisline ovrednotiti  z učenci 

9. razreda osnovne šole.  
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PRILOGE 

Priloga 1: NAVODILA ZA UČITELJA: Zdravilo Aspirin: kaj vem o njem in kako ga 

sintetiziram? 

1. Naslov vaje 

Zdravilo Aspirin: kaj vem o njem in kako ga sintetiziram? 

 

2. Ključni pojmi          

Aspirin, acetilsalicilna kislina, 2-hidroksibenzojska kislina (salicilna kislina), anhidrid 

etanojske kisline, etanojska kislina. 

 

3. Stopnja          

Laboratorijsko delo je primerno za učence osnovne šole. Vključimo ga v obravnavanje 

kisikovih organskih spojin (karboksilne kisline). 

 

4. Operativni cilji          

Učenci proučijo lastnosti glavnih skupin organskih kisikovih spojin (karboksilnih 

kislin) in jih povežejo z uporabo v življenju in industriji. 

 

5. Cilji eksperimentalnega dela  

Spoznati uporabo aplikacije Register zdravil Mediately in delo v virtualnem 

laboratoriju. Ugotoviti, katere reagente in laboratorijski inventar potrebujemo za sintezo 

aspirina, ob tem pa obnoviti nekatere laboratorijske spretnosti. 

 

6. Predlagana vsebina  

- Proučitev mobilne aplikacije Register zdravil Mediately, 

- proučitev uporabe virtualnega laboratorija The Royal Society of Chemistry 

(http://www.rsc.org/learn-chemistry/resources/screen-

experiment/aspirin/unlocked_activities/1/1/6), 

- učenje bralne strategije. 

 

 

 

 

http://www.rsc.org/learn-chemistry/resources/screen-experiment/aspirin/unlocked_activities/1/1/6
http://www.rsc.org/learn-chemistry/resources/screen-experiment/aspirin/unlocked_activities/1/1/6
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7. Predznanje          

Učenci poznajo reakcijo esterifikacije. Učenci vedo, da pri reakciji med karboksilno 

kislino in alkoholom ob prisotnosti katalizatorja poteče reakcija esterifikacije. Pri tej 

reakciji kot produkta nastaneta ester in voda. 

 

8. Način izvedbe            

Učenci bi ta del opravili v računalniški učilnici ob podpori informacijsko-

komunikacijske tehnologije. Učenci bi delo izvršili ob uporabi virtualnega laboratorija, 

aplikacije Register zdravil Mediately in pripravljenih delovnih listov za učence.  

 

9. Čas             

Del v računalniški učilnici je bil zamišljen kot 1. del aktivnosti in bi trajal približno 30 

minut. 

1. del: 10 min. 

2. del: 10 min. 

3. del: 10 min. 

 

10. Vodenje aktivnosti       

1. DEL: Ugotavljanje zdravilne učinkovine v aspirinu: 

Učencem vnaprej razdelimo različne škatlice zdravil z različno formulacijo aspirina in 

jim naročimo, naj pogledajo, katero zdravilno učinkovino vsebuje ta formulacija. Učitelj 

predvideva, da bodo učenci sami našli odgovor, da je to acetilsalicilna kislina. Učitelj 

nato predstavi aplikacijo Register zdravil in pokaže, kako se išče zdravila oziroma 

učinkovine. Nato učencem da nalogo, naj si s to aplikacijo pomagajo in poskušajo 

pregledati, ali je res acetilsalicilna kislina učinkovina, ki je se nahaja v aspirinu. Učitelj 

nalogo v nadaljevanju razširi na način, da učenci dobijo za nalogo, da si izberejo 

katerokoli formulacijo oziroma obliko zdravila in preverijo njegove indikacije. Sledi 

pogovor in poročanje učencev o zbranih informacijah.  

 

Učitelj nato vpraša, ali so opazili, da je učinkovina v aspirinu kislina. Omeni jim, da gre 

za karboksilno kislino. Učitelj nato z vprašanji preveri predznanje učencev o kislinah. 

Naredi kratko možgansko nevihto in ideje zapiše na tablo. Učitelj nato po pogovoru z 

učenci poskuša ugotoviti, v kolikšni meri so učenci usvojili znanje o estrih. Skupaj z 

učenci ponovi, da pri reakciji med karboksilno kislino in alkoholom ob prisotnosti 

https://mediately.co/
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katalizatorja poteče reakcija esterifikacije. Pri tej reakciji pa kot produkta nastaneta ester 

in voda. Nato učitelj učencem obrazloži, da je tudi znanstvenik Felix Hoffman prišel do 

zelo podobne ideje, ko je poskušal pridobiti aspirin, oziroma kot so do sedaj že 

ugotovili, acetilsalicilno kislino. Učencem razloži, da je acetilsalicilna kislina ester. 

Nato učencem predstavi kemijsko reakcijo sinteze aspirina. Skupaj z učenci pogledajo, 

kako pride do reakcije med salicilno kislino in anhidridom etanojske kisline. Na tablo 

učitelj najprej zapiše formule reaktantov za sintezo aspirina. Nato skupaj z učenci 

poskušajo ugotoviti, katera funkcionalna skupina bo pri salicilni kislini reagirala in jo 

učenci obkrožijo ter pogledajo še funkcionalno skupino na etanojskem anhidridu. 

Učitelj razloži, da to ni najbolj tipična reakcija, kot so je vajeni iz šolskih primerov in 

učbenikov. Učitelj obrazloži nov pojem anhidrid in učencem pove, kateri del anhidrida 

bo reagiral. Nato učenci skupaj z učiteljem dopolnijo shemo nastanka aspirina.  

Učitelj učencem razloži, naj si o pridobivanju aspirina bolj natančno preberejo v članku 

in sproti odgovorijo na vprašanja. Učencem predstavi bralno učno strategijo. Pred 

branjem članka še na kratko predstavi, kako naj pričnejo z branjem in reševanjem 

vprašanj na delovnem listu, predvsem z namenom, da usvojijo ustrezne bralne veščine. 

Nato sledi pogovor o vsebini prebranega in analiziranega članka.  

 

Učitelj po takšnem teoretičnem uvodu vpelje učence v virtualno laboratorijsko delo. 

Učencem predstavi virtualni laboratorij, ki ga je razvilo angleško podjetje The Royal 

Society of Chemistry. Virtualni laboratorij je v angleškem jeziku, vendar so aktivnosti 

in navodila zastavljena tako, da to ne bi smelo motiti dela učencev. Poleg prevedenih 

navodil na delovnem listu za učenca še učitelj pred posamezno aktivnostjo še pove, kaj 

točno morajo učenci v posamezni aktivnosti početi. Učencem pove, da se bodo s 

pomočjo tega virtualnega laboratorija pripravili na pravo eksperimentiranje, ki bo 

potekalo naslednjo učno uro. Najprej bodo s pomočjo aplikacije obnovili pravilni 

postopek za tehtanje reagentov. Ob odprtju okna virtualnega laboratorija je na desni 

strani vedno navodilo naloge. Od učencev je zahtevano, naj stehtajo 5 g 2-

hidroksibenzojske kisline (salicilne kisline). Namen tega dela je, da se učenci spomnijo, 

da morajo ob tem, ko uporabijo podlago za tehtanje, tehtnico nastaviti, saj v nasprotnem 

primeru pride do napačnih meritev. V naslednjem koraku morajo učenci pravilno 

stehtati izbrano spojino. Pojavijo se trije okrogli znaki s plusi. Vsak od njih prestavlja 

določeno količino, ki jo učenec s klikom na znak lahko doda na tehtnico. S klikom na 

prvi znak se masa tehtane vsebine poveča za 1 gram na tehtnici, s klikom na drugi znak 
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se poveča za 0,50 g in s klikom na tretji znak za 0,05 grama. Učenci se preizkušajo v 

natančnosti tehtanja. Ob koncu aktivnosti lahko preverijo, kako dobro so se odrezali pri 

zastavljeni nalogi. Učenci kliknejo na znak preveri in uspešni so samo, če so natehtali 5 

gramov salicilne kisline (2-hidroksibenzojske kisline) z možnostjo odstopanja 2 %. 

Enak postopek ponovijo pri tehtanju anhidrida etanojske kisline. Nato sledi virtualna 

sinteza aspirina. Učenci si morajo izbrati primeren laboratorijski inventar. V virtualnem 

laboratoriju sta že postavljena stojalo in prižema. Učitelj učencem pove, da so sedaj 

reagente že navidezno zmešali v bučki, vendar pa morajo za naslednji korak zmes v 

bučki segrevati, da bo potekla reakcija. Tako učenci lahko izberejo Bunsenov gorilnik 

ali pa električni grelnik. Ob izbiri Bunsenovega gorilnika se na zaslonu prikažejo še 

trinožno stojalo, mrežica in čaša, napolnjena z vodo. Prav tako se prikažejo znaki za 

uravnavanje ognja v Bunsenovem gorilniku (obnovimo, ali je moder plamen močnejši 

in koliko stopinj celzija dosežemo z njim) in znak za uravnavanje količine vode v čaši. 

Nato učenci izberejo lahko bučko ali erlenmajerico in jo navidezno vpnejo v stojalo. 

Nato preverijo, kako so se odrezali s klikom na znak »preveri«. Nato sledi še zadnja 

aktivnost tega sklopa. Ker imajo učenci sedaj aspirin še vedno v obliki raztopine, ga je 

potrebno kristalizirati (spraviti v obliko kristalov). Na to jih bo pripravila zadnja naloga 

iz tega sklopa: učencem v navodilih piše, da če hočejo dobiti kristale, morajo raztopini 

dodati hladno destilirano vodo, in če se jim kristali ne začnejo tvoriti, lahko poskusijo 

še z mešanjem s stekleno palčko.  

 

11. Pričakovani rezultati          

 

   Tabela 1: Zbrani rezultati eksperimentalnega dela 

OPAŽANJA SKLEPI 

Po dodatku mrzle destilirane vode 

segreti raztopini in rahlem 

drgnjenju s stekleno palčko se 

začnejo postopoma tvoriti beli, 

igličasti kristali.  

 

Beli kristali, ki začnejo izpadati, 

so kristali aspirina.  
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Potek dela v laboratoriju po posameznih stopnjah je prikazan s slikovnim gradivom.  

 

Slika 1: Tehtanje 2-hidroksibenzojske kisline (salicilne kisline) 

 

 

Slika 2: Tehtanje anhidrida etanojske kisline 

 

 

Slika 3: Sestavljanje aparature za sintezo aspirina 
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Slika 4: Nastavitev ustreznih pogojev za sintezo aspirina 

 

 

Slika 5: Vlivanje mrzle destilirane vode v bučko 

 

 

Slika 6: Uporaba steklene palčke za nastanek kristalov 
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Slika 7: Nastanek kristalov sintetiziranega aspirina 

 

12. Odgovori na vprašanja         

1. DEL: Ugotavljanje zdravilne učinkovine v aspirinu: 

1. Katero učinkovino vsebuje zdravilo Aspirin?  

Aspirin vsebuje učinkovino acetilsalicilno kislino. 

 

2. Katero obliko oziroma formulacijo zdravila aspirin ste si izbrali in kakšne so 

indikacije izbranega zdravila? 

Vse oblike oziroma formulacije zdravila z njihovimi indikacijami so opisane v poglavju 

3.2.1 Analiza baze podatkov zdravil na primeru acetilsalicilne kisline. 

 

 2. DEL: Branje članka (naslov članka): 

1. V 10 minutah podrobno analizirajte poljudni članek o aspirinu, pri čemer sledite 

korakom od a) do k). 

a) Zapišite naslov poljudnega članka. 

Vsestransko zdravilo Aspirin 

 

b) Preletite besedilo poljudnega članka. 

c) Pozorno preberite besedilo in označite ter izpišite vam nove, neznane besede. 

Učenci samostojno izpisujejo nove besede.  
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č) Izpisanim novim, neznanim besedam s pomočjo sobesedila poiščite ustrezen 

pomen.  

Učenci si lahko pomagajo s spletnimi slovarji pri iskanju pomenov novih besed. 

 

d) Kako so si ljudje pred stoletji že pomagali z učinkovinami podobnimi aspirinu? 

Pred stoletji so ljudje uspešno zdravili povišano telesno temperaturo in bolečino z 

učinkovinami, ki so jih pridobivali iz listov bele vrbe. 

 

e) Katero učinkovino so izolirali iz lubja vrbe? 

Iz lubja vrbe so dobili učinkovino imenovano salicin. 

 

f) Zakaj industrijska proizvodnja salicilne kisline ni bila uspešna? 

Proizvodnja ni bila uspešna, ker salicilna kislina deluje dražljivo na želodec. 

 

g) Kateri znanstvenik je odkril potek pridobivanja acetilsalicilne kisline, danes bolj 

poznane pod imenom aspirin? 

Potek pridobivanja acetilsalicilne kisline je odkril nemški kemik Felix Hoffman. 

 

h) Katere snovi se uporabljajo pri sintezi aspirina in katera snov nastane kot 

stranski produkt? 

S postopkom sinteze iz salicilne kisline in anhidrida etanojske kisline pridobijo aspirin 

(acetilsalicilno kislino). Stranski produkt pa je etanojska kislina. 

 

i) Kaj pomeni izraz antipiretik in analgetik? 

Antipiretik je zdravilo za zniževanje povišane telesne temperature. Analgetik pa je 

zdravilo za lajšanje bolečine. 

 

j) Kateri so pozitivni učinki prejemanja zdravila aspirin? 

Aspirin uspešno lajša bolečine glavobola, zobobola, blagih revmatičnih bolečin, 

bolečega grla. Zavira tudi vnetje. 
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k) Kateri so lahko stranski učinki uporabe zdravila aspirin? 

Zdravilo Aspirin ima stranske učinke in lahko poslabša astmo ali sproži napad astme, 

vpliva na izločanje sečne kisline, poveča izločanje inzulina in učinek nekaterih zdravil 

za zdravljenje sladkorne bolezni. Aspirin prav tako ni primerno zdravilo za lajšanje 

bolečin in vročine pri otrocih, mlajših od 12 let, saj lahko povzroči nevaren zaplet, ki 

ga imenujemo Reyev sindrom. 

 

3. DEL: Eksperimentalno delo v virtualnem laboratoriju 

1. Na kaj ste morali biti pozorni pri tehtanju 2-hidroksibenzojske kisline (salicilne 

kisline)? 

Pozorni smo bili na to, da smo tehtnico po tem, ko smo uporabili podlago za tehtanje, 

najprej ponastavili in šele nato nadaljevali s tehtanjem. 

 

2. Na kaj ste morali biti pozorni pri sestavljanju aparature za segrevanje zmesi in 

uravnavanju parametrov? 

Pozorni smo bili na to, da smo pripravili dovolj močan plamen (moder plamen) za 

segrevanje vsebine in na to, da je bila v čaši zadostna količina vode, da se je segrevala 

celotna snov v bučki. 

 

3. Kaj ste opazili ob dodatku mrzle destilirane vode zmesi v bučki? 

Po določenem času so se začeli tvoriti kristali.  
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4. Pri laboratorijskem delu je potrebno poskrbeti tudi za varnost pri delu. V tabeli 

so zapisane kemikalije, ki se uporabljajo za sintezo aspirina. Ob kemikalijah pa so 

nanizani piktogrami. 

     Tabela 2: Oznake za nevarne snovi 

Kemikalije Piktogrami 

anhidrid etanojske kisline 

(C4H6O3) 
 

2-hidroksibenzojska 

kislina 

(C7H6O3) 

(salicilna kislina) 

 

žveplova(VI) kislina 

(H2SO4) 
 

 

a) Na črte pod piktograme zapišite njihov pomen       

   

vnetljiva snov jedka snov akutno strupena snov 

 

b) Napišite kakšna bi bila ustrezna zaščita ob izvajanju tega eksperimenta v 

laboratoriju. 

Pri delu je obvezna uporaba delovne obleke (zaščitne halje). Obvezna je tudi zaščita rok 

z rokavicami in oči z zaščitnimi očali, še posebej če rokujemo z nevarnimi snovmi. 

Pazimo, da reagenti ne pridejo v stik s kožo in očmi, po končanem delu si roke umijemo 

z vodo in milom. Dolgi lasje so speti v čop.  
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Priloga 2: NAVODILA ZA UČENCA: Zdravilo Aspirin: kaj vem o njem in kako ga 

sintetiziram? 

Priimek in ime učenca: 

Datum: 

1. Naslov vaje 

Zdravilo Aspirin: kaj vem o njem in kako ga sintetiziram? 

 

2. Uvod 

Leta 1897 je nemški kemik Felix Hoffmann sintetiziral aspirin, v takšni obliki, kot ga 

poznamo danes. Aspirin je eno najbolj uporabnih in prodajnih zdravil že več kot 120 

let. Vsako leto je proizvedenih 35 ton aspirina, kar predstavlja kar 100 bilijonov tablet. 

Uporablja se za zdravljenje povišane telesne temperature, raznih vnetij, revmatizma in 

srčnih bolezni.  

 

3. Cilj 

Spoznati uporabo aplikacije Register zdravil Mediately in delo v virtualnem 

laboratoriju. Ugotoviti, katere reagente in laboratorijski inventar potrebujemo za sintezo 

aspirina, ob tem pa obnoviti nekatere laboratorijske spretnosti. 

 

4. Naloga 

Preko aplikacije Register zdravil Mediately boste ugotovili, katero zdravilno 

učinkovino vsebuje zdravilo Aspirin. Prebrali in analizirali boste članek z naslovom 

»Vsestransko zdravilo Aspirin«, vezan na zgodnje odkrivanje aspirina in namene 

zdravljenja. Nato boste preko virtualnega laboratorija spoznali eksperimentalni 

postopek za pridobivanje aspirina.  

 

5. Potek dela 

1. DEL: Ugotavljanje zdravilne učinkovine v aspirinu: 

1. V bazo podatkov Register zdravil Mediately vpišite ime zdravila Aspirin. 

2. Izberite si katerokoli formulacijo oziroma obliko zdravila in poglejte pod zavihek 

indikacije, zakaj se zdravilo uporablja.  

3. Odgovorite na prvi dve vprašanji pod točko 7.  

 

https://mediately.co/
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2. DEL: Branje in analiza članka »Vsestransko zdravilo Aspirin«  

1. V 10 minutah podrobno analizirajte poljudni članek o aspirinu, pri čemer sledite 

korakom od a) do k). Analiza bo obsegala izpis naslova članka, prelet besedila, iskanje 

novih besed in njihovega pomena ter odgovore, vezane na vprašanja iz vsebine članka. 

2. Odgovore na vprašanja si sproti zapisujte pod 7. točko, 2. del naloge.  

 

3. DEL: Eksperimentalno delo v virtualnem laboratoriju 

1. Odprite spletno stran The Royal Society of Chemistry (https://www.rsc.org). 

2. V desnem zgornjem kotu v iskalnik vpišite besedno zvezo »Aspirin on  screen«.  

3. Kliknite na prvo povezavo med zadetki iskanja. 

4. V naslednjem koraku kliknite na »okno«, kjer piše aspirin. 

5. Nato kliknite na »Log in« in učitelj vam bo dal aktivacijsko kodo za vstop v virtualni 

laboratorij.  

6. Izberite nalogo z naslovom »Weighing« (tehtanje). Ob odprtju okna virtualnega 

laboratorija je na desni strani zapisano navodilo naloge. 

7. Stehtajte 5 g 2-hidroksibenzojske kisline (salicilne kisline). Maso povečujete tako, da 

večkrat kliknete na enega od treh okroglih znakov s plusi. S klikom na prvi znak se masa 

tehtane snovi poveča za 1,00 g na tehtnici, s klikom na drugi znak se poveča za 0,50 g 

in s klikom na tretji znak se poveča za 0,05 g. 

8. Po končani aktivnosti kliknite znak »preveri«, ki ga imate pod navodilom naloge. 

9. Na enak način, kot ste zatehtali salicilno kislino, zatehtajte tudi 18 g anhidrida 

etanojske kisline.  

10. Po končani aktivnosti kliknite znak »preveri«, ki ga imate pod navodilom naloge. 

11. Sledi nova aktivnost, kjer se boste preizkusili v sestavljanju aparature za sintezo 

aspirina. Izberite novo nalogo z naslovom Synthesis (sinteza). Reagente ste navidezno 

zmešali v bučki, vendar pa morate za naslednji korak, da bo reakcija potekla, zmes 

segrevati. Izberite ustrezne laboratorijske pripomočke za segrevanje zmesi.  

12. Po končani aktivnosti kliknite znak »preveri«, ki ga imate pod navodilom naloge. 

13. Pridobljeno raztopino aspirina je potrebno kristalizirati. V bučko vlijte mrzlo 

destilirano vodo in počakajte nekaj časa. Nato vzemite stekleno palčko in z njo rahlo 

podrgnite po notranji strani bučke. Opazujte, kaj se dogaja. Opažanja in sklepe zapišite 

v tabelo 1.  

 

 

https://www.rsc.org/
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6. Rezultati   

 

        Tabela 1: Zbrani rezultati eksperimentalnega dela 

OPAŽANJA SKLEPI 

 

 

  

 

 

7. Vprašanja        

1. DEL: Ugotavljanje učinkovine v aspirinu: 

1. Katero učinkovino vsebuje zdravilo Aspirin? 

 

2. Katero obliko oziroma formulacijo zdravila Aspirin ste si izbrali in kakšne so 

indikacije tega zdravila? 

 

2. DEL: Branje članka (naslov članka): 

1. V 10 minutah podrobno analizirajte poljudni članek o aspirinu, pri čemer 

sledite korakom od a) do k). 

a) Zapišite naslov poljudnega članka.    

 

b) Preletite besedilo poljudnega članka. 

 

c) Pozorno preberite besedilo in označite ter izpišite vam nove, neznane besede. 

 

č) Izpisanim novim, neznanim besedam s pomočjo sobesedila članka poiščite 

ustrezen pomen.  
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d) Kako so si ljudje pred stoletji že pomagali z učinkovinami, podobnimi 

aspirinu? 

 

e) Katero učinkovino so izolirali iz lubja vrbe? 

 

f) Zakaj industrijska proizvodnja salicilne kisline ni bila uspešna? 

   

g) Kateri znanstvenik je odkril potek pridobivanja acetilsalicilne kisline, danes 

bolj poznane pod imenom aspirin? 

 

h) Katere snovi se uporabijo pri sintezi aspirina in katera snov nastane kot 

stranski produkt? 

 

i) Kaj pomenita izraza antipiretik in analgetik? 

  

j) Kateri so zdravilni učinki prejemanja zdravila aspirin? 

 

k) Kateri so lahko stranski učinki uporabe zdravila aspirin? 

 

 

3. DEL: Eksperimentalno delo v virtualnem laboratoriju 

1. Na kaj ste morali biti pozorni pri tehtanju 2-hidroksibenzojske kisline (salicilne 

kisline)? 

 

2. Na kaj ste morali biti pozorni pri sestavljanju aparature za segrevanje zmesi in 

uravnavanju parametrov? 
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3. Kaj ste opazili ob dodatku mrzle destilirane vode zmesi v bučki? 

 

4. Pri laboratorijskem delu je potrebno poskrbeti tudi za varnost pri delu. V tabeli 

so zapisane kemikalije, ki se uporabljajo za sintezo aspirina. Ob kemikalijah pa so 

nanizani piktogrami. 

     Tabela 2: Oznake za nevarne snovi 

Kemikalije Piktogrami 

anhidrid etanojske kisline 

(C4H6O3) 
 

2-hidroksibenzojska 

kislina 

(C7H6O3) 

(salicilna kislina) 

 

žveplova(VI) kislina 

(H2SO4) 
 

 

a) Na črte pod piktogrami zapišite njihov pomen. 

   

   

 

b) Napišite, kakšna bi bila ustrezna zaščita ob izvajanju tega eksperimenta v      

laboratoriju. 
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Priloga 3: ČLANEK: Vsestransko zdravilo Aspirin 

 

 

 

Že stari Grki so spoznali zdravilno učinkovino, s katero so uspešno zdravili bolečino in 

povišano telesno temperaturo. Pridobivali so jo iz lubja bele vrbe (lat. Salix). Šele čez 

stoletja so znanstveniki to učinkovino pripravili do današnje farmacevtske oblike 

aspirina, eno najbolj uporabnih in prodajanih zdravil na svetu že več kot 120 let. Vsako 

leto farmacevtska industrija proizvede okoli 35 ton aspirina, kar predstavlja kar 100 

bilijonov tablet. 

 

Kratka zgodovina odkritja 

 

Grški filozof Hipokrat je že 400 let pr. n. št. 

opisal zdravilno učinkovino, ki se je nahajala v 

vrbovem lubju. Leta 1763 so na seji Kraljeve 

družbe v Veliki Britaniji prvič znanstveno 

poročali o poskusih z izvlečki vrbove skorje. 

Angleški duhovnik Edward Stone je naredil 

poskus na petdesetih bolnikih in dosegel 

opazen terapevtski uspeh. Leta 1828 je Johann 

Andreas Büchner, profesor farmacije iz 

Müenchna, izločil učinkovino iz lubja vrbe in 

jo  poimenoval salicin.  

Raffaele Piria je salicin pretvoril v salicilno 

kislino (2-hidroksibenzojska kislina). Leta 

1859 pa je profesor iz Murburga, Hermann 

Kolbe, po razjasnitvi kemijske strukture 

salicilno kislino tudi sintetiziral. Kmalu se je 

začela industrijska proizvodnja salicilne 

kisline, vendar je njeno množično uporabo 

omejevalo veliko stranskih učinkov. Predvsem 

je bil problem njen dražilni učinek na želodec.  

 

Aspirin, kot ga poznamo danes 

 

Leta 1897 pa je nemški kemik Felix Hoffmann 

s postopkom sinteze iz salicilne kisline (2-

hidroksibenojske kisline) in anhidrida 

etanojske kisline izdelal Aspirin, poznan tudi 

pod imenom acetilsalicilna kislina (2-

acetohidroksibenzojska kislina). Kot stranski 

produkt sinteze je nastala še etanojska kislina.  

 

Uporaba v farmaciji 

 

Acetilsalicilna kislina, ali bolj poznana pod 

zaščitenim imenom Aspirin, je danes ena 

najbolj uporabnih analgetikov in 

antipiretikov. Zavira tudi vnetje, in sicer tako, 

da preprečuje nastajanje posebnih molekul, 

prostaglandinov. Acetilsalicilna kislina 

uspešno preprečuje glavobol, zobobol, blage 

revmatične bolečine, boleče grlo. Konstantno 

uživanje te učinkovine odpravlja bolečine in 

vnetje pri kroničnem revmatoidnem artritisu. 

Uporabljamo jo tudi pri preprečevanju 

nenormalnega strjevanja krvi. 

 

Stranski učinki uporabe  

 

Acetilsalicilna kislina ima lahko stranske 

učinke in poslabša astmo ali sproži napad 

astme, vpliva na izločanje sečne kisline, 

poveča izločanje inzulina in učinek nekaterih 

zdravil za zdravljenje sladkorne bolezni. Prav 

tako ni primerno zdravilo za lajšanje bolečin 

in vročine pri otrocih, mlajših od 12 let, saj 

lahko povzroči nevaren zaplet, ki ga 

imenujemo Reyev sindrom. Ta nastopi ob 

okužbi z noricami ali virusni okužbi dihal in 

sočasnem jemanju acetilsalicilne kisline. Vodi 

lahko do odpovedi jeter, kome in smrti zaradi 

možganskega edema. 

 

Slika 1: Tableta aspirina 

 

Vsestransko zdravilo Aspirin 
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Priloga 4: NAVODILA ZA UČITELJA: Kaj lahko spremenim, da bo nastalo čim več aspirina? 

1. Naslov vaje 

Kaj lahko spremenim, da bo nastalo čim več aspirina? 

 

2. Ključni pojmi          

Reakcijski čas, izkoristek, temperatura, katalizator. 

 

3. Stopnja           

Vaja je primerna za učence osnovne šole. Vključimo ga v obravnavanje kisikovih 

organskih spojin (karboksilne kisline). 

 

4. Operativni cilji           

Učenci proučijo lastnosti glavnih skupin organskih kisikovih spojin in jih povežejo z 

uporabo v življenju in industriji. 

 

5. Cilji eksperimentalnega dela 

Optimizirati pogoje (čas, temperaturo in katalizator) za sintezo aspirina ob uporabi 

virtualnega laboratorija in podpori informacijsko-komunikacijske tehnologije. 

 

6. Predlagana vsebina          

- Razvijanje razumevanja in uporabe simbolnih/grafičnih zapisov, 

- proučitev uporabe virtualnega laboratorija The Royal Society of Chemistry 

(http://www.rsc.org/learn-chemistry/resources/screen-

experiment/aspirin/unlocked_activities/1/1/6). 

 

7. Predznanje           

Predvideno je, da učenci znajo prepoznavati kemijske spremembe, razumejo kemijske 

spremembe kot kemijske reakcije oziroma kot snovne in energijske spremembe, 

opredelijo reaktante in produkte kemijske reakcije in razlikujejo med kemijskimi 

reakcijami, pri katerih se energija sprošča oziroma veže.  

Predlagano je, da učenci uporabljajo eksperimentalno-raziskovalni pristop oziroma 

laboratorijske spretnosti pri proučevanju kemijskih reakcij in poglabljajo znanja s  

http://www.rsc.org/learn-chemistry/resources/screen-experiment/aspirin/unlocked_activities/1/1/6
http://www.rsc.org/learn-chemistry/resources/screen-experiment/aspirin/unlocked_activities/1/1/6
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področja kemijske varnosti. Prav tako je predlagano, da učenci poskušajo razumeti 

kemijske reakcije z uporabo vizualizacijskih sredstev. 

 

8. Način izvedbe            

Učenci ta del opravljajo v računalniški učilnici ob podpori informacijsko-

komunikacijske tehnologije. Učenci delo opravijo ob uporabi virtualnega laboratorija in 

pripravljenih delovnih listov. 

 

9. Čas             

Del v računalniški učilnici je bil zamišljen kot 2. del aktivnosti in bi trajal približno 15 

minut. 

 

10. Vodenje laboratorijske aktivnosti       

Učencem smo v prvem delu učne ure že predstavili potek sinteze aspirina. Sedaj pa jim 

obrazložimo, da lahko reakcijo sinteze aspirina pospešimo, če prilagodimo določene 

pogoje. Predstavimo jim, da bodo tudi v tem delu učne ure delali v virtualnem 

laboratoriju spletne strani The Royal Society of Chemistry (http://www.rsc.org/learn-

chemistry/resources/screen-experiment/aspirin/experiment/1). Najprej preverimo, če 

učenci poznajo pojem izkoristek reakcije. Skupaj z učenci pridemo do sklepa, da je to 

razmerje med maso nastalega produkta in teoretično maso. Teoretična masa predstavlja 

tisto maso, ki jo izračunamo. Računsko skušamo napovedati, koliko mase bi moralo 

nastati glede na dane podatke. Nato učencem predstavimo še enačbo za računanje 

izkoristka kemijske reakcije sinteze. Naročimo jim, da si napišejo odgovore na prvi dve 

vprašanji pod točko 6.  

Učencem sedaj predstavimo delo v virtualnem laboratoriju. Izbrana aktivnost se 

imenuje Reaction time (reakcijski čas). Razložimo, da je na x osi podan čas v minutah 

in na y osi izkoristek v odstotkih. Učenci rešujejo nalogo in izrišejo graf reakcije. Sledi 

pogovor o tem, kaj prikazuje graf. Nato nadaljujejo aktivnost. Sedaj, ko imajo že izrisan 

graf, morajo premikati drsnik tako, da določijo najbolj optimalen časovni interval za 

izkoristek reakcije. Pri tem je pomembno, da ne izberejo prekratkega časovnega 

intervala. Pri pogovoru z učenci obrazložimo, da v začetnih minutah še ne bo veliko 

nastalega produkta in moramo počakati vsaj 10 oziroma 20 minut. Prav tako je 

pomembno, da učenci razumejo, da če bodo pustili potekati reakcijo v predolgem 

časovnem intervalu (npr. eno uro), ne bo izkoristek reakcije nič boljši.  

http://www.rsc.org/learn-chemistry/resources/screen-experiment/aspirin/experiment/1
http://www.rsc.org/learn-chemistry/resources/screen-experiment/aspirin/experiment/1
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Učitelj napove učencem, da si bodo sedaj še ogledali, kakšen vpliv ima sprememba 

temperature na potek reakcije. Učitelj spodbuja učence, da sami postavljajo 

raziskovalno hipotezo. Naj razmislijo, kakšna bo hitrost reakcije, če temperaturo med 

reakcijo povišujemo. Na primer: čim višja bo temperatura, hitreje bo reakcija potekla. 

Nato sledi preizkušanje vpliva temperature reakcije v virtualnem laboratoriju. Ob 

odprtju okna virtualnega laboratorija se prikaže graf in na desni strani zapisano navodilo 

naloge. Na x osi je podan čas v minutah, na y osi pa izkoristek v odstotkih. Učenci 

morajo izbrati najmanj šest točk na temperaturni lestvici in na grafu se bo izrisalo več 

krivulj, ki prikazujejo razmerje izkoristka reakcije od časovnega poteka pri različnih 

temperaturah. Vsaka izrisana krivulja na grafu prikazuje čas poteka reakcije pri določeni 

temperaturi. Naloga učencev je, da ugotovijo katera od teh temperatur je najbolj ugodna 

za potek reakcije sinteze aspirina. Pri napačnih odločitvah virtualni laboratorij učencem 

daje povratne informacije in jih usmerja naprej. Na primer pri prenizki temperaturi 

reakcija sploh ne bo začela potekati ipd.  

 

Nato učence spomnimo na pogovor o sintezi aspirina, da je to reakcija esterifikacije. 

Vprašamo jih, če se še spomnijo, kaj je pomembno za sam potek reakcije poleg ustrezne 

izbire reagentov, optimalnega reakcijskega časa in temperature. Pričakujemo, da se 

bodo spomnili na to, da za nastanek estra potrebujemo katalizator. Učenci pričnejo z 

reševanjem nove naloge z naslovom Catalyst (katalizator). Ob odprtju naloge se prikaže 

6 spojin, med katerimi izbirajo primeren katalizator za reakcijo. Učenci lahko bi se 

spomnili, da je po navadi katalizator higroskopna žveplova(VI) kislina. Učence 

spodbujamo z vprašanji, kakšna je žveplova(VI) kislina po jakosti. Pričakujemo, da naj 

bi vedeli, da gre za močno kislino. Vprašamo jih, ali še katera od navedenih spojin 

izstopa in bi lahko bila podobna žveplovi(VI) kislini, pri čemer imajo na voljo še pet 

drugih snovi (cikloheksan, etanojska kislina, etanol, voda in fosforjeva(V) kislina). Na 

prvi pogled lahko takoj opazijo, da sta od vseh navedenih snovi samo še dve kislini 

(etanojska in fosforjeva(V) kislina). Učence vprašamo, po čem se razlikujeta. Morda 

bodo vedeli, da je fosforjeva(V) kislina prav tako higroskopna kot žveplova(VI) kislina 

in nase veže vodo. Lahko bi prišli do sklepa, da fosforjeva(V) kislina v primeru sinteze 

aspirina lahko ima vlogo katalizatorja.  
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11. Pričakovani rezultati         

Potek dela v laboratoriju po posameznih stopnjah je prikazan s slikovnim gradivom. 

 

 

Slika 1: Izkoristek reakcije glede na čas 

 

 

Slika 2: Optimalni čas za sintezo aspirina 
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         Tabela 1: Zbrani rezultati eksperimentalnega dela 

OPAŽANJA SKLEPI 

Krivulja grafa izkoristka reakcije v 

odvisnosti od časa narašča in se po 

dvajsetih minutah ustali.  

 

 

 

 

Najbolj optimalen časovni interval 

dobimo od 10 do 20 minut.  

Na začetku še nimamo nič produkta in zato 

tudi še ni izkoristka reakcije. Nato pa začne 

pospešeno skupaj z naraščajočim časom 

naraščati tudi izkoristek reakcije. Po 

dvajsetih minutah ne bo izkoristek reakcije 

več naraščal, saj smo dosegli maksimum.  

 

Najbolj optimalen časovni interval nam 

pove, koliko minut naj bi izvajali postopek 

sinteze aspirina, da bo izkoristek največji. 

Če ga bomo izvajali premalo časa, ne bo 

velikega izkoristka in produkta sinteze. 

Prav tako pa ga ni priporočljivo izvajati 

predolgo, saj ko dosežemo maksimalni 

izkoristek reakcije, ne bo nič več produkta, 

če reakcijo pustimo še potekati. Bolj 

ekonomično je, če postopek sinteze 

zaključimo po 20 minutah. 

 

 

Slika 3: Krivulje izkoristka reakcije glede na čas pri različnih temperaturah 
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Slika 4: Najbolj optimalna temperatura za sintezo aspirina 

 

Tabela 2: Zbrani rezultati eksperimentalnega dela 

OPAŽANJA SKLEPI 

Pri izbiri nižjih temperatur so se 

izrisale krivulje precej nizko na 

grafu. 

 

 

Prav tako so se pri izbiri visokih 

temperatur izrisale krivulje 

malenkost višje.  

 

 

Najvišja krivulja pa se je izrisala pri 

temperaturi 80 °C. 

Pri nizkih temperaturah ni dovedene 

zadosti energije, da bi reakcija potekala, 

posledično tudi izkoristek reakcije ni 

najboljši.  

 

Pri visokih temperaturah se začnejo 

tvoriti še stranski produkti reakcije, kar 

vpliva na to, da izkoristek spet ni 

najboljši. 

 

Pri temperaturi 80 °C pa so najbolj 

optimalni pogoji za sintezo aspirina, saj 

ni izgub energije, prav tako pa je 

izkoristek reakcije največji. 
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Slika 5: Izbrana katalizatorja za sintezo aspirina 

 

12. Odgovori na vprašanja         

1. Kaj je izkoristek reakcije? 

Izkoristek reakcije je razmerje med maso nastalega produkta in njegovo teoretično 

maso. 

 

2. Kako izračunamo izkoristek reakcije? 

            masa (teoretična) – masa (nastalega produkta) 
Izkoristek lahko izračunamo po enačbi: η = 

masa (teoretična) 

 

3. Kateri je najbolj optimalen časovni interval za potek reakcije? 

Najbolj optimalen časovni interval za sintezo aspirina je v časovnem obsegu med 10 in 

20 minut. 

 

4. Kaj bi se zgodilo, če bi izvajali eksperiment samo prvih pet minut in kako bi to 

vplivalo na izkoristek reakcije? 

Pri eksperimentu v prvih 5 minutah še ne bi bilo veliko nastalega produkta. 

 

5. Kaj bi se zgodilo, če bi pustili eksperiment potekati eno uro in kako bi to vplivalo 

na izkoristek reakcije? 

Eksperiment, ki poteka predolgo, ne daje boljšega izkoristka reakcije. 

 

6. Pri kateri temperaturi je reakcija sinteze najbolj ugodna? 

Pri temperaturi 80 °C. 
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7. Kateri reagent lahko uporabimo kot katalizator pri reakciji sinteze aspirina? 

Svojo odločitev izbire pojasnite.  

Kot katalizator lahko uporabimo žveplovo(VI) kislino ali pa fosforjevo(V) kislino. Obe 

kislini sta higroskopni, kar pomeni da nase vežeta vodo, tako reakcijo pospešita in 

delujeta kot katalizatorja pri reakcijah. 

 

8. Za sintezo aspirina ste v prejšnjem delu učne ure spoznali vse reaktante, 

produkte in reagente. Sedaj pa lahko zapišete shemo reakcije in vse reaktante ter 

produkte tudi poimenujete. Na reakcijsko puščico pa dopišite vse optimalne 

pogoje.  
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Priloga 5: NAVODILA ZA UČENCA: Kaj lahko spremenim, da bo nastalo čim več aspirina? 

Priimek in ime učenca: 

Datum: 

1. Naslov vaje 

Kaj lahko spremenim, da bo nastalo čim več aspirina? 

 

2. Uvod 

Pri sintezi oziroma pridobivanju aspirina je potrebno upoštevati nekatere strani trženja 

pridelanega zdravila. Predvsem je v interesu vseh firm, ki izdelujejo zdravila, da jih 

pridobijo v čim večjih količinah s čim manjšimi finančnimi in materialnimi stroški. Zato 

morajo znanstveniki dobro poznati mehanizem reakcije sinteze aspirina, da lahko 

preizkušajo različne parametre in s tem optimizirajo takšen sintezni postopek, kjer je 

izkoristek produkta največji. Vse to boste lahko raziskali v virtualnem laboratoriju 

angleške spletne strani The Royal Society of Chemistry. 

 

3. Cilj 

Optimizirati pogoje (čas, temperaturo in katalizator) za sintezo aspirina ob uporabi 

virtualnega laboratorija in podpori informacijsko-komunikacijske tehnologije. 

 

4. Naloga 

Z uporabo virtualnega laboratorija na spletni strani The Royal Society of Chemistry 

določiti optimalne pogoje za potek reakcije sinteze aspirina.  

 

5. Potek dela 

1. DEL: Določitev optimalnega časovnega intervala reakcije sinteze aspirina 

1. Odprite spletno stran The Royal Society of Chemistry (https://www.rsc.org).  

2. V desnem zgornjem kotu v iskalnik vpišite besedno zvezo »Aspirin on screen«.  

3. Kliknite na prvo povezavo med zadetki iskanja. 

4. V naslednjem koraku kliknite na »okno«, kjer piše aspirin. 

5. Nato kliknite na »Log in« in učitelj vam bo dal aktivacijsko kodo za vstop v virtualni 

laboratorij.  

6. Izberite nalogo »Reaction time« (čas reakcije). Ob odprtju okna virtualnega 

laboratorija se prikaže graf in na desni strani zapisano navodilo naloge. Na x osi je podan 

https://www.rsc.org/
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čas v minutah, na y osi pa izkoristek reakcije v odstotkih. Izberite točke na grafu in 

izrisal se vam bo graf, ki prikazuje razmerje izkoristka reakcije od njenega časovnega 

poteka.  

7. Po končani aktivnosti kliknite znak »preveri«, ki ga imate pod navodilom naloge. 

8. Zapišite svoja opažanja in sklepe v tabelo 1. 

9. Na izrisanem grafu določite optimalni časovni interval za izkoristek reakcije, tako da 

premikate drsnik levo in desno.  

10. Po končani aktivnosti kliknite znak »preveri«, ki ga imate pod navodilom naloge. 

11. Zapišite svoja opažanja in sklepe v tabelo 1. 

 

2. DEL: Določitev optimalne temperature za potek reakcije sinteze aspirina 

1. Izberite novo nalogo z naslovom »Reaction temperature« (temperatura reakcije). Ob 

odprtju okna virtualnega laboratorija se prikaže graf in na desni strani zapisano navodilo 

naloge. Na x osi je podan čas v minutah, na y osi pa izkoristek v odstotkih. Izberite 

najmanj šest točk na temperaturni lestvici in izrisalo se vam bo več linij na grafu, ki 

prikazujejo razmerje izkoristka reakcije od časovnega poteka reakcije pri različnih 

temperaturah.  

2. Po končani aktivnosti kliknite znak »preveri«, ki ga imate pod navodilom naloge. 

3. Zapišite svoja opažanja in sklepe v tabelo 2. 

4. Na grafu je izrisanih več linij glede na vaše predhodno izbrane temperature. Določite 

optimalno temperaturo za izkoristek reakcije, tako da premikate drsnik gor in dol. 

5. Po končani aktivnosti kliknite znak »preveri«, ki ga imate pod navodilom naloge. 

 

3. DEL: Izbor katalizatorja 

1. Izberite novo nalogo z naslovom »Catalyst« (katalizator). Ob odprtju naloge se 

prikaže 6 spojin, med katerimi izberite tiste, ki bi bile primerne kot katalizator za 

reakcijo sinteze aspirina. Svojo odločitev izbire pojasnite pri vprašanju številka 7. 
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6. Rezultati            

 

  Tabela 1: Zbrani rezultati eksperimentalnega dela 

OPAŽANJA SKLEPI 

  

 

 

 

 

 

 Tabela 2: Zbrani rezultati eksperimentalnega dela 

OPAŽANJA SKLEPI 

 

 

 

 

6. Vprašanja        

1. Kaj je izkoristek kemijske reakcije? 

 

 

2. Kako izračunamo izkoristek kemijske reakcije? 

 

 

3. Kateri je najbolj optimalen časovni interval za potek kemijske reakcije? 

 

 

4. Kaj bi se zgodilo, če bi izvajali eksperiment samo prvih pet minut in kako bi to 

vplivalo na izkoristek kemijske reakcije? 
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5. Kaj bi se zgodilo, če bi pustili eksperiment potekati eno uro in kako bi to vplivalo 

na izkoristek kemijske reakcije? 

 

6. Pri kateri temperaturi je reakcija sinteze najbolj ugodna? 

 

 

7. Kateri reagent lahko uporabimo kot katalizator pri reakciji sinteze aspirina? 

Svojo odločitev izbire pojasnite.  

 

  

8. Za sintezo aspirina ste v prejšnjem delu učne ure spoznali vse reaktante, 

produkte in reagente. Sedaj pa lahko zapišete shemo reakcije in vse reaktante ter 

produkte tudi poimenujete. Na reakcijsko puščico pa dopišite vse optimalne 

pogoje.  
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Priloga 6: NAVODILA ZA UČITELJA: Sinteza aspirina 

1. Naslov vaje 

Sinteza aspirina 

 

2. Ključni pojmi          

Acetilsalicilna kislina, salicilna kislina, anhidrid etanojske kisline, sinteza, aspirin, 

esterifikacija, ester. 

 

3. Stopnja           

Laboratorijsko delo je primerno za učence osnovne šole. Vključimo ga v obravnavanje 

kisikovih organskih spojin (karboksilne kisline). 

 

4. Operativni cilji           

Učenci proučijo lastnosti glavnih skupin organskih kisikovih spojin (karboksilnih 

kislin) in jih povežejo z uporabo v življenju in industriji. 

 

5. Cilji eksperimentalnega dela  

Sintetizirati aspirin iz salicilne kisline in anhidrida etanojske kisline ter preveriti čistost 

produkta. 

 

6. Predlagana vsebina          

- Spoznavanje postopka pridobivanja acetilsalicilne kisline (aspirina), 

- spoznavanje preverjanja čistosti sintetiziranega produkta z železovim (III) 

kloridom. 

 

7. Predznanje           

Učenci znajo računati relativno molekulsko maso.  

Učenci razumejo računanje in pomen izračunanega izkoristka kemijske reakcije. 

 

8. Način izvedbe            

Eksperimentalno delo se izvaja v skupinah po 4–5 učencev.  
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9. Čas             

Eksperiment sinteze aspirina traja eno šolsko uro (45 min). Za primerjavo in analizo 

rezultatov je potrebno upoštevati sušenje materiala čez noč. 

 

10. Varnost pri eksperimentalnem delu         

 

     Tabela 1: Oznake nevarnih snovi 

Kemikalije Piktogrami 

anhidrid etanojske kisline  

(C4H6O3) 
 

2-hidroksibenzojska kislina  

(salicilna kislina)  

(C7H6O3) 
 

žveplova(VI) kislina 

(H2SO4) 
 

železov(III) klorid 

(FeCl3) 
 

 

Uporaba varovalne opreme 

Pri delu je obvezna delovna obleka (zaščitna halja), ki jo v primeru kontaminacije 

zamenjamo in uporabimo šele po čiščenju. Obvezna je tudi zaščita rok z rokavicami in 

oči z zaščitnimi očali, še posebej če rokujemo z nevarnimi snovmi. Pazimo, da reagenti 

ne pridejo v stik s kožo in očmi, po končanem delu si roke umijemo z vodo in milom. 

Dolgi lasje so speti v čop.  

Pazimo, da učenci držijo kapalke navpično navzdol in da jih ne odlagajo na pult. Za vse 

rabljene kapalke učitelj pripravi posebno čašo, v katero jih učenci odlagajo. Opozorimo, 

da se s kapalko ne dotikajo ustja epruvete, da ne pride do kontaminacije tudi z drugimi 

kemikalijami.  

Opozorimo, da odpadke ne zlivajo v umivalnik, ampak v posebno reagenčno posodo 

(za organske odpadke). 
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11. Potrebščine in aparatura (za dva para)       

2 x 250 mL čaša 

1 x 50 mL erlenmajerica 

4 x epruvete 

1 x steklena palčka 

1 x 100 mL presesalna erlenmajerica s steklenim priključkom za cev 

1 x Büchnerjev keramični lij za nučiranje 

1 x gumijast zamašek 

1 x gumijasta cev 

1 x filter papir 

 

12. Kemikalije (za dva para)         

a) Substrati 

1 g 2-hidroksibenzojske kisline (salicilna kislina) 

2 mL anhidrida etanojske kisline 

0,5 g aspirina (lekarniško zdravilo) 

0,5 g 2-hidroksibenzojska kislina (salicilna kislina) 

b) Reagenti 

3–4 kapljice 85 % žveplove(VI) kisline 

3 kapljice 0,1 M raztopine železovega(III) klorida 

 

13. Vodenje laboratorijske aktivnosti       

Učence opomnimo, da so predhodno šolsko uro že spoznali postopek pridobivanja 

aspirina oziroma acetilsalicilne kisline. V virtualnem laboratoriju so hipotetično že 

pripravili aspirin. Pripravili so si vse potrebne reaktante, sestavili aparaturo in preverili 

optimalne pogoje za sintezo. Učenci torej lahko pričnejo s samostojnim izvajanjem. 

Predhodno jim samo še razložimo pravila varnega dela v laboratoriju.  

 

Test za preverjanje čistosti aspirina 

Učence opozorimo, da kljub temu, da so natančni pri postopkih eksperimentiranja, 

lahko končni produkt vseeno vsebuje določene primesi. Lahko so to reaktanti, ki niso 

reagirali povsem do konca, lahko je celo laboratorijski inventar kontaminiran itd. Zato 

bodo naredili preprost test, s katerim lahko preverijo čistost sintetiziranega produkta.  
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Razlika med salicilno kislino in aspirinom je v formuli snovi. Salicilna kislina ima 

prisotno fenolno skupino (benzenov obroč s prisotno hidroksilno skupino), medtem ko 

aspirin tega nima. Test temelji na tem, da fenolna skupina lahko reagira z reagentom 

železovim(III) kloridom in ob tem nastane vijoličen kompleks (heksafenoksidoferat 

(III)). 

 

6 C6H5OH        +          Fe3+                      [Fe(OC6H5)6]
3–      +      6 H+ 

           fenol                 železovi(III) ioni      vijoličen kompleks 

 

Učencem razložimo, da čim bo produkt dal vijolično obarvanje to pomeni, da vzorec 

aspirina ni povsem čist in lahko vsebuje še del primesi (salicilne kisline). 

Skupaj z učenci pregledamo rezultate in naredimo skupno analizo. 

 

14. Pričakovani rezultati          

1. Zapis izmerjenih podatkov: 

m (2-hidroksibenzojska kislina) =    [g] 

m (filtrirni papir) =    [g]  

m (filtrirni papir + produkt aspirina) = _____________ [g] 

m (produkt aspirina) =       [g] 
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Tabela 2: Zbrani rezultati preverjanja čistosti produkta 

OZNAKA 

VZORCA 
VZOREC OPAŽANJA SKLEPI 

A 

salicilna 

kislina + 

Fe3+(aq) 

Vzorec salicilne kisline 

se obarva vijolično. 

Prisotnost fenolne skupine 

v strukturi salicilne kisline 

daje ob dodatku 

železovega(III) klorida 

vijolično obarvanje vzorca. 

 

B 

Aspirin 

(lekarniško 

zdravilo) + 

Fe3+(aq) 

Vzorec farmacevtskega 

aspirina se obarva bledo 

rumeno. 

Odsotnost fenolne skupine 

v strukturni formuli 

aspirina ne daje vijoličnega 

obarvanja produkta. 

 

 

C 

produkt 

sinteze + 

Fe3+(aq) 

Vzorec produkta sinteze 

se lahko obarva rahlo 

vijolično. 

Rahlo vijolično obarvanje 

nakazuje na prisotnost 

salicilne kisline v 

produktu. Iz tega podatka 

lahko sklepamo, da 

produkt sinteze ni 

popolnoma čist in vsebuje 

še primesi salicilne kisline. 

 

15. Odgovori na vprašanja         

1. Pri eksperimentu je bila uporabljena žveplova(VI) kislina. Zakaj ste pri sintezi 

uporabili žveplovo(VI) kislino?  

Žveplova(VI) kislina je bila pri eksperimentu uporabljena kot katalizator.  

 

 2. Izračunajte teoretično maso sinteze aspirina.  

 Salicilna kislina: M (C7H6O3) = 138,12 g/mol 

𝑛(𝐶7𝐻6𝑂3) =
𝑚(𝐶7𝐻6𝑂3)

𝑀(𝐶7𝐻6𝑂3)
=

1𝑔

138,12
𝑔

𝑚𝑜𝑙

= 0,0072 𝑚𝑜𝑙 
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Enačba kemijske reakcije za sintezo aspirina:  

 

HOC6H4COOH    +  (CH3CO)2O                H3CCOOC6H4COOH   +      CH3COOH 

  

 

Učencem razložimo, da si pri računanju pomagamo z razmerjem med spojinami. 

Pogledamo stehiometrične koeficiente v enačbi kemijske reakcije za aspirin in salicilno 

kislino, ker vemo njeno maso in lahko izračunamo množino snovi. V enačbi je razvidno, 

da sta salicilna kislina in aspirin v stehiometričnem razmerju 1:1. Iz tega lahko 

sklepamo, da bo množina salicilne kisline enaka množini aspirina.  

 

𝑛 (𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑖𝑛) = 𝑛(𝑠𝑎𝑙𝑖𝑐𝑖𝑙𝑛𝑎 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑖𝑛𝑎) = 0,0072 𝑚𝑜𝑙 

 

Aspirin: M (C9H8O4) = 180,15 g/mol 

𝑚 (𝐶9𝐻8𝑂4) = 𝑛 (𝐶9𝐻8𝑂4) · 𝑀(𝐶9𝐻8𝑂4) = 0,0072 𝑚𝑜𝑙 · 180,15
𝑔

𝑚𝑜𝑙
= 1,3 𝑔 

  m (aspirin)teoretična = 1,3 g 

 3. Izračunajte izkoristek sinteze aspirina. 

Učenci so enačbo za računanje izkoristka že spoznali v 2. eksperimentu, pri optimizaciji 

pogojev v virtualnem laboratoriju. 

 

ƞ (𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑖𝑛) =
𝑚 (𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖č𝑛𝑎) − 𝑚 (𝑛𝑎𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑔𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑎)

𝑚 (𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖č𝑛𝑎)
 

 

 

 

 

 

 

 

salicilna kislina anhidrid etanojske kisline acetilsalicilna kislina 

(aspirin) 

etanojska kislina 
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4. Dopišite imena naslednjim spojinam. V formuli molekule obkrožite tisto 

funkcionalno skupino, ki ob dodatku železovega(III) klorida omogoči tvorbo 

vijoličnega kompleksa. 

 

Tabela 3: Skeletne formule spojin 

Skeletna 

formula 

spojine 
 

 

 

Ime spojine fenol 

salicilna kislina 

(2-hidroksibenzojska 

kislina) 

aspirin 

(acetilsalicilna kislina) 
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Priloga 7: NAVODILA ZA UČENCA: Sinteza aspirina 

Priimek in ime učenca: 

Datum: 

1. Naslov vaje 

Sinteza aspirina 

 

2. Uvod 

V laboratorijih še danes uporabljajo isti postopek za izdelavo aspirina, kot ga je leta 

1897 izumil nemški kemik Felix Hoffmann. Aspirin je danes eno izmed najboljše 

prodajanih zdravil, saj se je po prodaji uvrstil kar v Guinnessovo knjigo rekordov. 

Znanstveniki nadaljujejo raziskovalno delo na področju aspirina z namenom 

preprečevanja bolezni srca in ožilja.  

 

3. Cilj 

Sintetizirati aspirin iz salicilne kisline in anhidrida etanojske kisline ter preveriti čistost 

nastalega produkta. 

 

4. Naloga 

Ponovili boste postopek, po katerem je Felix Hoffman že leta 1897 sintetiziral 

acetilsalicilno kislino, oziroma aspirin. Nato boste še preverili čistost pridobljenega 

produkta acetilsalicilne kisline, bolj poznane pod imenom aspirin. 
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5. Varnost pri eksperimentalnem delu 

 

     Tabela 1: Oznake za nevarne snovi 

Kemikalije Piktogrami 

anhidrid etanojske kisline  

(C4H6O3) 
 

2-hidroksibenzojska kislina  

(salicilna kislina)  

(C7H6O3) 
 

žveplova(VI) kislina 

(H2SO4) 
 

železov(III) klorid 

(FeCl3) 
 

 

Uporaba varovalne opreme 

 

Pri delu se zaščitite z delovno obleko (zaščitna halja), ki jo v primeru kontaminacije 

zamenjajte in uporabite šele po čiščenju. Obvezno si tudi zaščitite roke z rokavicami in 

oči z zaščitnimi očali, še posebej če rokujete z nevarnimi snovmi. Pazite, da reagenti ne 

pridejo v stik s kožo in očmi, po končanem delu si roke umijte z vodo in milom. Dolge 

lase si spnite v čop. 

 

6. Potek dela 

1. DEL: Sinteza aspirina 

1. Pripravite vročo kopel. 250 mL čašo z destilirano vodo napolnite do polovice in jo 

postavite na štirinožno stojalo s steklokeramično ploščo. Vodo v čaši segrevajte do 

temperature 80°C. Doseženo temperaturo vzdržujte skozi celoten poskus sinteze. 

  

2. V drugo 250 mL čašo pripravite ledeno kopel. V čašo dajte kocke ledu in do polovice 

napolnite z destilirano vodo.  

 

3. Stehtajte 1 g 2-hidroksibenzojske kisline in jo pretresite v 50 mL erlenmajerico.  
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4. Meritve si sproti zapišite pod 1. točko rezultatov. 

 

5. V digestoriju dodajte vsebini v erlenmajerici še 2 mL anhidrida etanojske kisline in 

nato 3–4 kapljice 85 % žveplove(VI) kisline. Reakcijsko zmes postavite v vročo vodno 

kopel in jo pustite v njej 15 minut. 

 

6. Erlenmajerico vzemite iz vodne kopeli in s kapalko previdno dodajte 10 kapljic 

destilirane vode. Erlenmajerico z vsebino previdno stresajte in jo postavite v ledeno 

kopel za 5 minut. Opazujte in zapisujte vse spremembe med ohlajanjem. 

 

7. Po 5 minutah s kapalko odstranite čim več tekočine, ki je nastala na kristalih v 

erlenmajerici. Nato s kapalko v erlenmajerico dodajte 1 mL tople vode, da se nastali 

kristali popolnoma raztopijo.  

 

8. Zmes ponovno ohladite v ledeni kopeli in s kapalko ponovno odstranite tekočine, ki 

je nastala na kristalih. 

 

9. Odrežite filtrirni papir v dimenzijah 10 x 10 cm in ga stehtajte. Podatke tudi zabeležite 

pod 1. točko rezultatov.  

 

10. Produkt dajte na filtrirni papir in ga prenesite na urno steklo ter pustite, da se posuši 

do naslednjega dne. 

 

11. Naslednji dan si oglejte posušen produkt in zapišite svoja opažanja. Stehtajte maso 

produkta in filtrirnega papirja ter podatke zabeležite pod 1. točko rezultatov. 

 

2. DEL: Preverjanje čistosti produkta 

1. Za analizo čistosti dobljenega produkta boste sintetiziran produkt primerjali s čisto 

salicilno kislino in aspirinom, ki ga lahko kot zdravilo kupite v lekarni.  

 

2. Vzemite 4 epruvete in jih označite z oznakami A, B in C. V epruveto z oznako A 

dodajte 0,5 g salicilne kisline in v epruveto z oznako B 0,5 g aspirina, ki ga lahko kot 
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zdravilo kupite v lekarni, v epruveto z oznako C pa 0,5 g dobljenega produkta sinteze 

aspirina.  

 

3. V vsako epruveto s kapalko dodajte še tri kapljice vodne raztopine 0,1 M 

železovega(III) klorida in vsebino dobro premešajte.  

 

4. Svoja opažanja in sklepe zapišite v tabelo 2.  

 

7. Rezultati   

1. Zapis izmerjenih podatkov: 

m (2-hidroksibenzojska kislina) =    [g] 

m (filtrirni papir) =            [g] 

m (filtrirni papir + produkt aspirina) = _____________ [g] 

m (produkt aspirina) =       [g] 

 

Tabela 2: Zbrani rezultati preverjanja čistosti produkta 

OZNAKA 

VZORCA 
VZOREC OPAŽANJA SKLEPI 

A 
salicilna kislina + 

Fe3+(aq) 

  

B 

aspirin 

(lekarniško 

zdravilo)  

+ Fe3+(aq) 

 

 

 

 

 

C 
produkt sinteze + 

Fe3+(aq) 
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8. Vprašanja        

1. Pri eksperimentu je bila uporabljena žveplova(VI) kislina. Zakaj ste pri sintezi 

uporabili žveplovo(VI) kislino?  

 

2. Izračunajte teoretično maso sinteze aspirina.  

 

m (aspirin)teoretična = ____________ [g] 

3. Izračunajte izkoristek vaše sinteze aspirina. 

 

η (aspirina) = ______________ 

4. Dopišite imena naslednjim spojinam. V formuli molekule obkrožite tisto 

funkcionalno skupino, ki ob dodatku železovega(III) klorida omogoči tvorbo 

vijoličnega kompleksa.  

 Tabela 3: Skeletne formule spojin 

  

Skeletna 

formula 

spojine 
 

 

 

Ime 

spojine 
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Priloga 8: NAVODILA ZA UČITELJA: Analiza produktov sinteze aspirina s tankoplastno 

kromatografijo 

1. Naslov vaje 

Analiza produktov sinteze aspirina s tankoplastno kromatografijo 

 

2. Ključni pojmi          

Tankoplastna kromatografija (TLC), kromatogram, kromatografski papir, stacionarna 

faza, mobilna faza, silikagel, retencijski faktor, UV svetloba. 

 

3. Stopnja           

Laboratorijsko delo je primerno za učence osnovne šole. Vključimo ga v obravnavanje 

kisikovih organskih spojin (karboksilne kisline). 

 

4. Operativni cilji           

Učenci proučijo lastnosti glavnih skupin organskih kisikovih spojin (karboksilnih 

kislin) in jih povežejo z uporabo v življenju in industriji. 

 

5. Cilji eksperimentalnega dela   

  Identificirati nastali produkt pri sintezi aspirina s tankoplastno kromatografijo. 

 

6. Predlagana vsebina          

- Proučitev kromatografije, 

- učenje uporabe tankoplastne kromatografije, 

- učenje čiščenja produktov z metodo prekristalizacije. 

 

7. Predznanje           

Učenci poznajo kromatografijo kot metodo za ločevanje in čiščenje zmesi.  

Učenci so seznanjeni s papirno kromatografijo.  

 

8. Način izvedbe           

Eksperimentalno delo se izvaja v skupinah po 4–5 učencev.  

 

9. Čas             

Eksperimentalno delo se izvaja približno eno šolsko uro (45 minut). 
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10. Varnost pri eksperimentalnem delu         

 

   Tabela 1: Oznake za nevarne snovi 

Kemikalije Piktogrami 

etanol 

(C2H6O) 
 

diklorometan 

(CH2Cl2) 
 

jod  

(I2) 
 

etil acetat 

(C₄H₈O₂) 
 

 

Uporaba varovalne opreme 

Pri delu je obvezna delovna obleka (zaščitna halja), ki jo v primeru kontaminacije 

zamenjamo in uporabimo šele po čiščenju. Obvezna je tudi zaščita rok z zaščitnimi 

rokavicami in oči z zaščitnimi očali, še posebej če rokujemo z nevarnimi snovmi. 

Pazimo, da reagenti ne pridejo v stik s kožo in očmi, po končanem delu si roke umijemo 

z vodo in milom. Dolgi lasje so speti v čop.  

 

Pazimo, da učenci držijo kapalke navpično navzdol in da jih ne odlagajo na pult. Za vse 

rabljene kapalke učitelj pripravi posebno čašo, v katero jih učenci odlagajo. Opozorimo, 

da se s kapalko ne dotikajo ustja epruvete, da ne pride do kontaminacije tudi z drugimi 

kemikalijami.  

 

Opozorimo, da odpadke ne zlivajo v umivalnik, ampak v posebno reagenčno posodo 

(za organske odpadke). 
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11. Potrebščine in aparatura (za eno skupino)       

1 x 50 mL erlenmajerica  

1 x električni grelnik  

1 x aparatura na nučiranje: 1 x Büchnerjev lij; 1 x erlenmajerica s stekleno cevko; 1 x 

gumijast zamašek z luknjo, filter papir, 1 x gumijasta cev) 

1 x urno steklo 

1 x plošča za tankoplastno kromatografijo (15 x 10 cm)  

1 x mehek grafitni svinčnik  

4 x epruvete  

1 x stojalo za epruvete  

1 x alkoholni flomaster za označevanje epruvet 

3 x kapilare 

1 x kromatografska komora 

1 x UV luč 

 

12. Kemikalije (za eno skupino)          

a) Substrati 

Vzorci za testiranje: neprečiščeni aspirin, prekristalizirani aspirin in aspirin 

(lekarniško zdravilo) 

b) Reagenti 

2 mL etanola 

2 mL diklorometana  

3–4 kristali joda 

50 mL etil acetata 

 

13. Vodenje laboratorijske aktivnosti       

Učence opozorimo, da aspirin, ki so ga sintetizirali prejšnjo učno uro, ni čista snov, 

temveč zmes aspirina in nekaterih nečistoč (ne povsem reagiranih začetnih spojin in 

stranskih produktov). To zmes bomo poimenovali kar neprečiščeni aspirin. 

Farmacevtske učinkovine morajo biti čiste snovi. Zato je pomembno, da znanstveniki v 

laboratorijih očistijo produkte, preden gredo v prodajo za namen zdravljenja. Učencem 

povemo, da bodo tudi oni očistili neprečiščeni aspirin s postopkom prekristalizacije. 

Učencem obrazložimo, da je prekristalizacija postopek čiščenja, pri katerem se za 
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namen ločevanja in čiščenja uporabi odvisnost topnosti snovi od temperature. Za 

prekristalizacijo je potrebno najprej izbrati ustrezno topilo, v katerem se bo aspirin 

raztapljal. Z učenci obnovimo pojem »topnost snovi«. Z učenci pridemo do sklepa, da 

se polarne molekule dobro topijo v polarnih topilih in nepolarne molekule v nepolarnih 

topilih. Pri čiščenju produkta sintetiziranega aspirina potrebujemo topilo, v katerem se 

dobro topijo nečistoče, ki so prav tako prisotne v produktu. Pomembno je, da se 

nečistoče topijo takrat, ko je topilo še hladno. Ob segrevanju topila se mora raztapljati 

čisti aspirin. Aspirin lahko raztopimo v majhni raztopini vročega topila in ga nato 

ohlajamo. Pri tem se bodo izločali kristali aspirina, nečistoče pa bodo ostale raztopljene. 

 

Učencem obrazložimo, kako je sestavljena aparatura za nučiranje. Pred seboj imamo že 

sestavljeno aparaturo. Razložimo, da je sestavljena iz presesalne erlenmajerice s 

stekleno cevko, gumijastega zamaška z luknjo, Büchnerjevega lija, v katerega je vložen 

filtrirni papir (učence opozorimo na pravilno velikost filtrirnega papirja). Na stekleno 

cev pa imamo priključeno gumijasto cev, ki je priklopljena na vodno črpalko in ustvarja 

vakuum. Učencem povemo, da je potrebno filtrirni papir pred začetkom nučiranja rahlo 

omočiti (z raztopino, ki jo bomo filtrirali), da se popolnoma prilagaja dnu 

Büchnerjevega lija. Ko odpremo ventil za vodo, se v presesalni erlenmajerici ustvari 

podtlak. Ob tem lahko začnemo vlivati vsebino raztopine, ki jo želimo filtrirati, v 

Büchnerjev lij. Učencem povemo, da se bodo na filtrirnem papirju zadržali kristali 

raztopine. Za nadaljnjo analizo pa bodo morali produkt posušiti ali na zraku ali v 

sušilniku, če imajo to možnost. 

 

Sledi drugi del eksperimentalnega dela, pri katerem bodo učenci lahko preverili čistost 

vzorcev aspirina s TLC kromatografijo. Najprej preverimo predznanje učencev o 

kromatografiji. Obstaja namreč možnost, da so že izvajali papirno kromatografijo pri 

temi oziroma vsebinskem sklopu v učnem načrtu za kemijo Kemija je svet snovi, in 

sicer pri predlagani vsebini Snovi (čiste snovi in zmesi). Sledi pogovor o pomenu 

kromatografije. Pridemo do skupnega sklepa, da je to postopek za ločevanje, izolacijo 

posameznih komponent iz zmesi. Obnovimo pojme kot sta zmes in čista snov. 

Preverimo, koliko učenci že vedo o papirni kromatografiji in ugotovimo, ali so jo 

mogoče že izvajali. Učence spomnimo, da gre pri tej kromatografiji za identifikacijo 

različnih barvil, ki so na primer v alkoholnih flomastrih ali pa na primer v odpadlem 

listju. Predstavimo jim še eno od možnih kromatografskih tehnik, ki jo uporabljamo za 
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identifikacijo snovi. Razložimo, da se bodo pri eksperimentalnem delu spoznali s 

tankoplastno kromatografijo. Učencem predstavimo, da je to dobra tehnika za 

ugotavljanje identičnosti dveh spojin. Po končanem postopku kromatografije se spojine 

iz zmesi separirajo in pojavijo kot lise na kromatogramu. Če ne gre za kromatografijo 

na podlagi ločevanja barvil, se pri ločitvi belih oziroma skoraj brezbarvnih zmesi težko 

opazijo lise. Zato pogosto uporabljajo UV svetlobo za detekiranje spojin. Lahko so že 

same spojine takšne, da absorbirajo v UV področju ali pa so fluorescentne in jih 

detektiramo z osvetlitvijo kromatograma z UV svetlobo. Obstaja tudi možnost, da se 

nekaterim nosilcem (silikagel, aluminijev(III) oksid) doda fluorescentni indikator. Če 

opazimo ujemanje dveh lis na isti višini kromatograma, to pomeni, da gre za identični 

snovi. Vsaka od teh lis ima svoj faktor zadrževanja ali retencijski faktor (Rf). Retencijski 

faktor je razmerje med potjo spojine in mobilno fazo. Izračunamo ga tako, da najprej 

izmerimo obe dolžini poti (pot prepotovane spojine in pot prepotovane mobilne faze). 

Nato pot prepotovane spojine delimo s potjo prepotovane mobilne faze.  

 

Retencijski faktor lahko izračunamo po enačbi: 

𝑅𝑓 =
𝑋𝐴

𝑦
 

Legenda:  

y – pot topila  

XA – razdalja, ki jo prepotuje spojina A 

 

Iz kromatograma lahko ugotovimo čistost preiskovane spojine. V primeru, da se 

pojavijo identične liste tako na preiskovani kot na čisti spojini, lahko sklepamo, da je 

naš produkt sinteze čist in ne vsebuje nečistoč. Če pa se pojavijo še dodatne lise na 

kromatogramu pri preiskovani spojini, pa lahko sklepamo o prisotnosti nečistoč v našem 

vzorcu. V tem poskusu bodo učenci preverili neprečiščeni aspirin in kristalizirani 

aspirin in ga primerjali s čistim vzorcem.  
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14. Pričakovani rezultati          

 

    Tabela 2: Opažanja in sklepi postopka prekristalizacije produkta 

OPAŽANJA SKLEPI 

Ob segrevanju se je vzorec aspirina 

raztopil v topilu.  

 

Po končanem prvem filtriranju z 

aparaturo za nučiranje opazimo 

nekaj ostalega produkta na 

filtrirnem papirju in bistro raztopino 

v erlenmajerici. 

 

Po določenem času v erlenmajerici 

opazimo nastajanje belih kristalov.  

 

 

 

Po drugem nučiranju in s spiranjem 

s hladim topilom ostanejo na 

filtrirnem papirju kristali.  

Aspirin je ob segrevanju topen v 

topilu etil acetata. 

 

Na filtrirnem papirju so ostale 

nečistoče, ki niso topne v segretem 

topilu etil acetata. V erlenmajerici 

ostanejo topni aspirin in nečistoče, 

ki so topne v segretem topilu.  

 

Ko temperatura postopoma pada, 

se raztopina ohlaja, produkt pa 

postaja čedalje manj topen in 

začnejo se izločati kristali.  

 

Produkt, ki je ostal na filtrirnem 

papirju, je pretežno očiščeni 

aspirin. Nečistoče, ki so bile topne 

v hladnem topilu, so se sprale v 

erlenmajerico.  
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    Tabela 3: Določanje čistosti vzorcev aspirina 

OPAŽANJA SKLEPI 

Po opazovanju razvitega 

kromatograma pod UV svetlobo se 

opazijo temne lise. Pri prvem vzorcu 

je mogoče opaziti dve ali več lis.  

 

Pri drugem in tretjem vzorcu je 

mogoče opaziti eno samo temno liso 

na isti višini razvitega 

kromatograma. 

Več lis nakazuje na to, da nimamo 

čistega produkta, če ga primerjamo 

s tretjim čistim vzorcem aspirina 

(lekarniško zdravilo). 

  

Isti višini razvitega kromatograma 

nakazujeta na to, da gre za 

identični snovi. Sklepamo lahko, 

da je naš prekristalizirani produkt 

dobro očiščen, saj se ujema s 

čistim aspirinom (lekarniško 

zdravilo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shema 1: Razvit kromatogram z označenimi lisami in imeni vzorcev 

 

aspirin (lekarniško 

zdravilo) 

neprečiščeni aspirin 

prekristalizirani aspirin 
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Prekristalizirani produkt in farmacevtski aspirin pod UV svetlobo oziroma po nekaj 

časa v komori z jodom pokažeta samo eno liso na TLC kromatogramu. V neprečiščenem 

aspirinu pa je mogoče opaziti še druge lise kot posledico nečistoč. 

  

15. Odgovori na vprašanja         

1. Skicirajte aparaturo za nučiranje in označite vse sestavne dele.  

 

 

Shema 2: Aparatura za nučiranje 

 

2. Zakaj je bilo pri drugem filtriranju z aparaturo za nučiranje potrebno dodati 

hladno topilo? Kaj bi se zgodilo, če bi spirali s segretim topilom? 

V hladnem topilu so raztopljene v glavnem nečistoče in prehajajo skozi Büchnerjev lij 

v erlenmajerico, pri čemer ostane samo pretežno očiščen produkt na filtrirnem papirju. 

Če bi spirali s segretim topilom, bi izgubili velike količine očiščenega produkta 

aspirina, saj je topen v toplem topilu. 
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3. Na shemi 2 sta predstavljeni dve kromatografski ploščici (razvita in nerazvita 

ploščica). Vpiši vse manjkajoče pojme. 

 

Shema 3: Nerazvit in razvit TLC kromatogram 

Legenda: 

y – pot topila  

XA – razdalja, ki jo prepotuje spojina A 

XB – razdalja, ki jo prepotuje spojina B 

 

4. Kaj pomeni izraz retencijski faktor (Rf)? 

Retencijski faktor je razmerje med potjo spojine in mobilno fazo. 

 

5. Kako lahko izračunamo vrednost retencijskega faktorja?   

Retencijski faktor lahko izračunamo po enačbi: 𝑅𝑓 =
𝑋𝐴

𝑦
 

pri čemer XA predstavlja razdaljo, ki jo prepotuje spojina A, y pa pot topila.  

 

6. Izračunajte retencijske faktorje za dva vzorca (prekristalizirani aspirin in 

aspirin (lekarniško zdravilo)). Kaj lahko sklepate iz izračunanih vrednosti Rf? 

Učenci na podlagi razvitega kromatograma izmerijo dolžino prepotovane poti 

posamezne lise in jo delijo z vrednostjo prepotovane poti mobilne faze, ki v našem 

primeru znaša 10 cm. Oba vzorca imata identičen retencijski faktor, iz česar lahko 

sklepamo, da gre za isto snov. Glede na to, da aspirin (lekarniško zdravilo) predstavlja 

čisti vzorec, lahko sklepamo, da je prekristalizirani aspirin ravno tako dobro prečiščen 

produkt.  
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7. Poskusite načrtovati poskus, kjer bi preverili, ali je katera od izhodnih spojin, 

ki so potrebne za sintezo, še vedno v neprečiščenem produktu aspirina. 

Zasnovali bi eksperiment s tehniko tankoplastne kromatografije. Glede na to, da je ena 

od izhodnih spojin za sintezo aspirina tudi salicilna kislina (2-hidroksibenzojska 

kislina), bi jo lahko uporabili kot enega izmed vzorcev za nanos na ploščo TLC. Nanesli 

bi tri vzorce v naslednjem vrstnem redu: (1) 2-hidroksibenzojska kislina (salicilna 

kislina), (2) neprečiščni aspirin in (3) aspirin (lekarniško zdravilo). Aspirin (lekarniško 

zdravilo) potrebujemo, da dokažemo, da je nekaj čiste snovi tudi v neprečiščenem 

aspirinu, 2-hidroksibenzojsko kislino pa smo dodali zato, da dokažemo njeno prisotnost 

v neprečiščenem aspirinu. Predvidevamo, da se bo pri razvitem kromatogramu pojavila 

ena lisa za 2-hidroksibenzojsko kislino, ki se bo ujemala z liso neprečiščenega aspirina. 

Pri neprečiščenem aspirinu pa se bo pojavila še druga lisa, ki se bo ujemala z aspirinom 

(lekarniško zdravilo).  
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Priloga 9: NAVODILA ZA UČENCA: Analiza produktov sinteze aspirina s tankoplastno 

kromatografijo 

Priimek in ime učenca: 

Datum: 

1. Naslov vaje 

Analiza produktov sinteze aspirina s tankoplastno kromatografijo 

 

2. Uvod 

Kromatografija je analizni oziroma tehnološki postopek za ločevanje, čiščenje ali 

izolacijo posameznih komponent iz raztopin ali plinov na trdnem nosilcu na podlagi 

razlik v fizikalno-kemijskih lastnostih. Preprosto papirno kromatografijo se velikokrat 

uporablja za identifikacijo različnih barvil v alkoholnih flomastrih, odpadlem listju itd. 

Podobna tehnika se uporablja za ločevanje in identifikacijo snovi, ki niso barvila. 

Imenujemo jo tankoplastna kromatografija. Uporabna je za določitev števila komponent 

v zmesi in identifikacijo vzorca s primerjavo znane spojine.  

 

3. Cilj 

Identificirati nastali produkt pri sintezi aspirina s tankoplastno kromatografijo. 

 

4. Naloga 

Očistiti sintetizirani produkt aspirina z metodo prekristalizacije in nato s tankoplastno 

kromatografijo raziskati čistost vzorcev, pripravljenih s postopkom sinteze aspirina in 

jih primerjati s čistim vzorcem.  
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5. Varnost pri eksperimentalnem delu 

 

   Tabela 1: Oznake za nevarne snovi 

Kemikalije Piktogrami 

etanol 

(C2H6O) 
 

diklorometan 

(CH2Cl2) 
 

jod  

(I2) 
 

etil acetat 

(C₄H₈O₂) 
 

 

Uporaba varovalne opreme 

 

Pri delu se zaščitite z delovno obleko (zaščitna halja), ki jo v primeru kontaminacije 

zamenjajte in uporabite šele po čiščenju. Obvezno si zaščitite roke z rokavicami in oči 

z zaščitnimi očali, še posebej če rokujete z nevarnimi snovmi. Pazite, da reagenti ne 

pridejo v stik s kožo in očmi, po končanem delu si roke umijte z vodo in milom. Dolge 

lase si spnite v čop. 

 

6. Potek dela 

1. DEL: Prekristalizacija produkta 

1. Polovico sintetiziranega produkta aspirina dajte v 50 mL erlenmajerico. Dodajte 

topilo etil acetat in vsebino segrevajte. Po potrebi dodajte še malo topila, da se bo 

sintetizirani produkt popolnoma raztopil.  

2. Še vročo raztopino nučirajte z aparaturo za nučiranje. Med nučiranjem bodite pazljivi, 

da se raztopina ne ohladi preveč. Zapišite opažanja in ustrezne sklepe.  

3. Pustite raztopino v erlenmajerici za nučiranje, da se počasi ohlaja. Zapišite opažanja 

in ustrezne sklepe. 

4. Ohlajeno raztopino ponovno nučirajte z aparaturo za nučiranje. 

5. Preostanek produkta sperite z majhno količino hladnega topila etil acetata.  
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6. Produkt posušite na urnem steklu pri sobni temperaturi ali v pečici. Zapišite opažanja 

in ustrezne sklepe. 

 

2. DEL: Določanje čistosti vzorcev aspirina 

1. Vzemite ploščo za tankoplastno kromatografijo in z mehkim grafitnim svinčnikom 1 

cm od roba označite startno črto ter 10 cm nad njo frontno črto.  

2. Na startni črti označite tri točke, kot prikazuje shema 1. 

 

Shema 1: Označitev točk na startni črti 

 

3. Vzemite tri epruvete in jih označite s črkami A, B in C. V epruveto z oznako A dodajte 

eno konico spatule neprečiščenega aspirina. V epruveto z oznako B dodajte eno konico 

spatule prekristaliziranega aspirina in v epruveto z oznako C dodajte konico spatule 

aspirina (lekarniško zdravilo).  

4. Pripravite si topilo za vaše vzorce. V epruveto odmerite 2 mL etanola in 2 mL 

diklorometana. Epruveto zaprite z zamaškom in vsebino dobro premešajte.  

5. V vsako epruveto A, B in C s kapalko dodajte 1 mL pripravljene zmesi topila. 

6. Epruvete zamašite z zamaški in vsebino dobro premešajte. 

7. S kapilarami na startno črto nanesite raztopine vseh treh vzorcev v obliki pik s 

premerom 1–2 mm. Na prvo točko nanesite vzorec A (neprečiščen vzorec aspirina), na 

drugo točko nanesite vzorec B (prečiščen vzorec aspirina) in na tretjo točko nanesite 

vzorec C aspirina (lekarniško zdravilo).  

8. V kromatografsko komoro nalijte toliko etil acetata, da je višina tekočine na dnu okoli 

0,5 cm.  

9. V kromatografsko komoro vložite tolikšen kromatografski papir, da pokriva od ene 

tretjine do ene polovice površine sten kadičke.  

10. V pripravljeno kadičko s topilom vložite TLC ploščo kromatograma z nanešenimi 

vzorci. 
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11. TLC ploščo iz kromatografske komore vzemite, ko mobilna faza po stacionarni črti 

pripotuje od startne do frontne črte. 

12. Pustite, da se TLC plošča posuši.  

13. Opazujte razvit kromatogram pod UV svetlobo in z mehkim grafitnim svinčnikom 

označite morebitne lise. 

14. V čisto stekleno komoro dodajte nekaj zrn joda. Razvit kromatogram vstavite v 

stekleno komoro in jo pokrijte s pokrovom. Kromatogram v komori pustite toliko časa, 

dokler na njem ne opazite obarvanih lis.  

15. Svoja opažanja in ustrezne sklepe zapisujte v tabelo 3. 

16. Narišite skico kromatograma z označenimi lisami, ki so se pojavile pod UV svetlobo 

in po določenem času v komori z jodom. Označite vzorce v pravilnem vrstnem redu. 

 

7. Rezultati   

 

   Tabela 2: Opažanja in sklepi postopka prekristalizacije produkta 

OPAŽANJA SKLEPI 

 

 

 

 

  

  

 

    Tabela 3: Opažanja in sklepi določanja čistosti vzorcev aspirina 

OPAŽANJA SKLEPI 
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       Skica 1: Razvit TLC kromatogram 

 

 

 

8. Vprašanja        

1. Skicirajte aparaturo za nučiranje in označite vse sestavne dele.  

 

 

 

 

2. Zakaj je bilo pri drugem filtriranju z aparaturo za nučiranje potrebno dodati 

hladno topilo? Kaj bi se zgodilo, če bi spirali s segretim topilom? 

 

 

 

3. Na shemi 2 sta predstavljeni dve kromatografski ploščici (razvita in nerazvita 

ploščica). Vpišite vse manjkajoče pojme. 

 

Shema 2: Nerazvit in razvit TLC kromatogram 
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Legenda: 

y – pot topila  

XA – razdalja, ki jo prepotuje spojina A 

XB – razdalja, ki jo prepotuje spojina B 

 

4. Kaj pomeni izraz retencijski faktor (Rf)? 

 

 

5. Kako lahko izračunamo vrednost retencijskega faktorja? 

 

 

6. Izračunajte retencijske faktorje za vzorca (prekristalizirani aspirin in aspirin 

(lekarniško zdravilo)). Kaj lahko sklepate iz izračunanih vrednosti Rf? 

 

Rf (prekristalizirani aspirin) = 

Rf (aspirin (lekarniško zdravilo)) = 

 

 

 

7. Poskusite načrtovati poskus, kjer bi preverili, ali je katera od izhodnih spojin, 

ki so potrebne za sintezo, še vedno v neprečiščenem produktu aspirina. 
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Priloga 10: NAVODILA ZA UČITELJA: Naravno zdravilo iz lubja vrbe 

1. Naslov vaje 

Naravno zdravilo iz lubja vrbe  

 

2. Ključni pojmi         

Lubje vrbe, salicin, salicilna kislina, acetilsalicilna kislina. 

 

3. Stopnja           

Laboratorijsko delo je primerno za učence osnovne šole. Vključimo ga v obravnavanje 

kisikovih organskih spojin (karboksilne kisline). 

 

4. Operativni cilji           

Učenci proučijo lastnosti glavnih skupin organskih kisikovih spojin in jih povežejo z 

uporabo v življenju in industriji. 

 

5. Cilji eksperimentalnega dela   

Izolirati učinkovino v lubju vrbe in jo s postopkom tankoplastne kromatografije 

primerjati s čistim vzorcem.  

 

6. Predlagana vsebina          

Karboksilne kisline, zgodovina pridobivanja acetilsalicilne kisline (aspirina). 

 

7. Predznanje          

Učenci so že seznanjeni s postopkom filtracije, ki naj bi ga obravnavali v vsebinskem 

sklopu Kemija je svet snovi, pri poglavjih o čistih snoveh in zmeseh po učnem načrtu. 

 

8. Način izvedbe           

Eksperimentalno delo se izvaja v skupinah po 4–5 učencev.  

 

9. Čas            

Prvi del eksperimentalnega dela obsega približno 30 minut dela. 

Drugi del eksperimentalnega dela obsega približno 4 ure dela. 

Tretji del eksperimentalnega dela pa obsega približno 20 minut dela. 
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10. Varnost pri eksperimentalnem delu         

 

   Tabela 1: Oznake nevarnih snovi 

Kemikalije Piktogrami 

aceton 

(C3H6O) 
 

etanol 

(C2H6O) 
 

diklorometan 

(CH2Cl2) 
 

jod  

(I2) 
 

etil acetat 

(C₄H₈O₂) 
 

salicin 

(C13H18O7) 
 

 

Uporaba varovalne opreme 

Pri delu je obvezna delovna obleka (zaščitna halja), ki jo v primeru kontaminacije 

zamenjamo in uporabimo šele po čiščenju. Obvezna je tudi zaščita rok z rokavicami in 

oči z zaščitnimi očali, še posebej če rokujemo z nevarnimi snovmi. Pazimo, da reagenti 

ne pridejo v stik s kožo in očmi, po končanem delu si roke umijemo z vodo in milom. 

Dolgi lasje so speti v čop.  

 

Pazimo, da učenci držijo kapalke navpično navzdol in da jih ne odlagajo na pult. Za vse 

rabljene kapalke učitelj pripravi posebno čašo, v katero jih učenci odlagajo. Opozorimo, 

da se s kapalko ne dotikajo ustja epruvete, da ne pride do kontaminacije tudi z drugimi 

kemikalijami.  

Opozorimo, da odpadke ne zlivajo v umivalnik, ampak v posebno reagenčno posodo 

(za organske odpadke). 
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11. Potrebščine in aparatura (za eno skupino)      

Potrebščine 

1 x 300 mL erlenmajerica  

1 x zamašek za erlenmajerico 

1 x žlička za tehtanje 

1 x tehtnica 

1 x magnetno mešalo 

1 x magnet (za magnetno mešalo) 

1 x 100 mL merilni valj 

 

Aparatura za filtracijo 

1 x stojalo 

1 x mufa 

1 x držalo za lij 

1 x 100 mL bučka  

1 x podstavek za bučko 

1 x lij 

1 x filter papir 

1 x zamašek za bučko 

 

Aparatura za ekstrakcijo s Soxhletovim aparatom 

1 x stojalo 

1 x trinožno stojalo 

1 x mrežica 

1 x hladilnik 

2 x mufa  

2 x prižema 

1 x podstavek za bučko 

1 x 100 mL bučka  

1 x tulec za ekstrakcijo 

1 x kosem vate 

1 x Bunsenov gorilnik 
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Potrebščine za kromatografijo 

1 x plošča za tankoplastno kromatografijo (15 x 10 cm)  

1 x mehek grafitni svinčnik  

4 x epruvete  

1 x stojalo za epruvete  

1 x alkoholni flomaster za označevanje epruvet 

3 x kapilare 

1 x kromatografska komora 

1 x UV luč 

 

12. Kemikalije (za eno skupino)         

a) Substrati 

2 x 20 g lubja vrbe v prahu 

1 x konica spatule salicina 

 

b) Reagenti 

2 x 90 mL 80 % acetona 

2 mL etanola 

2 mL diklorometana  

3–4 kristali joda 

50 mL etil acetata 

 

13. Priprava vzorcev       

Potrebujemo 5–7 mladih vej (premer 4–8 mm in dolžina do 30 cm) bele vrbe. Vejam 

odstranimo lubje in ga narežemo na čim manjše koščke. Vzorec lahko posušimo v 

sušilniku za sadje. Nato koščke suhega vzorca zmeljemo z električnim mešalcem.  

 

14. Vodenje laboratorijske aktivnosti      

Učitelj preveri predznanje učencev o pridobivanju »domačih zdravil« iz narave. Nato 

vpraša, če so mogoče že slišali za uporabo vrbovega lubja in v kakšne namene se ga 

uporablja. Učenci bi morda znali odgovoriti, da so ga nekateri pripravljali kot čaj z 

namenom odpravljanja bolečin. Učitelj razloži, da lubje vrbe vsebuje več zdravilnih 

učinkovin. Če želimo izolirati te učinkovine iz lubja, pa moramo uporabiti metodo 

ekstrakcije. Učencem razložimo, da je ekstrakcija metoda za izločanje snovi iz trdne 
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snovi ali tekočine na podlagi različne topnosti čistih snovi v topilu. V nadaljnjem 

eksperimentalnem delu bomo imeli za vzorec trdno snov – lubje vrbe. Za izvedbo 

ekstrakcije je potrebno izbrati takšno topilo, v katerem bo snov, ki jo želimo ekstrahirati, 

topna. Učencem povemo, da je ena pomembnejših učinkovin v lubju vrbe salicin. 

Pogledajo si skeletno formulo salicina, ki jo prikazuje slika 1. 

 

 

Slika 1: Skeletna formula salicina (Wikipedia, b. d.) 

 

Učitelj učence usmerja, da si ogledajo funkcionalne skupine v skeletni formuli molekule 

salicina. Učenci naj bi ugotovili, da vsebuje veliko hidroksilnih skupin. Naredimo 

skupne sklepe, da je ravno zaradi vseh teh funkcionalnih skupin celotna molekula 

polarna. Učence spomnimo na možnost vzpostavljanja vodikovih vezi na primer v 

polarnih topilih. Nato jih spomnimo na pogovor o ekstrakciji, da moramo izbrati takšno 

topilo za ekstrakcijo, v katerem bo snov, ki jo želimo ekstrahirati, dobro topna. Za 

izolacijo salicina, ki je polarna snov, moramo torej izbrati polarno topilo. Pomembno 

je, da izberemo takšno polarno topilo, ki ga je mogoče po ekstrakciji na enostaven način 

tudi odstraniti iz raztopine, da dobimo trden produkt. Učence vprašamo, katera vsa 

polarna topila poznajo. Po naštevanju polarnih topil (npr. voda, aceton, etanol itd.) nas 

zanima, če imajo mogoče idejo, kako bi katere od teh lahko uporabili pri 

eksperimentalnem delu. Nato učitelj nadaljuje z vprašanji o tem, kako bi lahko 

mehansko ločili raztopljen salicin od preostalega dela zmesi. Učenci bi lahko prišli na 

idejo o filtraciji, saj naj bi ta postopek že spoznali iz poglavja o čistih snoveh in zmeseh 

pri vsebinskem sklopu Kemija je svet snovi. Učitelj skupaj z učenci obnovi, katere 

pripomočke potrebujejo za sestavo aparature za filtracijo in kakšen je namen takšne 

filtracije. Po teoretičnem uvodu so učenci pripravljeni na prvi del eksperimentalnega 

dela.  
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Nato sledi še ekstrakcija po Soxhletu. Ta postopek je bil zamišljen za izvedbo z učenci, 

ki bi pokazali večji interes za eksperimentiranje na podlagi ekstrakcije iz trdnih snovi. 

Postopek je malo težji, saj obsega poznavanje aparature in tudi časovno je bolj obsežen. 

Učencem učitelj obrazloži sestavo aparature. 

 

 

  

Slika 2: Princip ekstrakcije s Soxhletovem aparatom (Košmrlj, 2019) 

 

Aparatura za ekstrakcijo s Soxhletovim aparatom sestavljajo bučka (ekstrahirka), 

nastavek (ekstraktor) in hladilnik. Spodaj bučko z vsebovanim topilom segrevamo. Od 

temperature vrelišča topila je odvisno, kdaj bo topilo začelo izparevati. Temperatura 

vrelišča za aceton je pri 56 °C. Pri tej temperaturi bodo iz bučke začeli izhajati hlapi 

acetona in potovati po stranski cevki do hladilnika, kjer se bodo zaradi razlike v 

temperaturi kondenzirali in kapljali v tulec v ekstraktorju. V ekstraktorju topilo izločuje 

oziroma ekstrahira želeno snov iz zmesi. Ko topilo z vsebovano izolirano snovjo doseže 

vrh natege (glej sliko 2), steče nazaj v bučko. Ta postopek se večkrat ponovi. Takšna 

metoda ekstrakcije lahko poteka tudi več ur. Po končani ekstrakciji se ekstrahirani 

material skoncentrira v bučki.  

 

Dobljene produkte pri obeh postopkih bi lahko v naslednji učni uri preverili s 

postopkom tankoplastne kromatografije (postopek so učenci že spoznali pri 

eksperimentu preverjanja čistosti produkta sinteze aspirina). 
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15. Pričakovani rezultati          

1. IZMERJENI PODATKI MED EKSPERIMENTALNIM DELOM 

Vsi izmerjeni rezultati so odvisni od natančnosti eksperimentalnega dela učencev in se 

vpisujejo sproti.  

1. DEL: Ekstrakcija trdno – tekoče 

m (lubja vrbe) = ____________ [g] 

m (bučke) = ___________ [g] 

m (bučke in produkta) = ___________[g] 

 

2. DEL: Ekstrakcija po Soxhletu – nadgradnja 

m (lubja vrbe) = ____________[g] 

m (bučke) = ___________[g] 

m (bučke in produkta) = ___________[g] 

 

3. DEL: Določanje čistosti vzorcev  

 

    Tabela 2: Zbrani rezultati eksperimentalnega dela 

OPAŽANJA SKLEPI 

Po opazovanju kromatograma pod 

UV svetlobo se opazijo temne lise. 

Pri prvem vzorcu je mogoče opaziti 

več lis.  

Pri drugem vzorcu je mogoče 

opaziti dve ali več lis. 

Pri tretjem vzorcu je na 

kromatogramu mogoče opaziti eno 

liso. 

Iz kromatograma in števila lis pri 

prvem (vzorec ekstrakcije trdno – 

tekoče) in drugem vzorcu (vzorec 

ekstrakcije po Soxhletovi metodi) 

je mogoče sklepati, da oba vzorca 

vsebujeta še druge snovi, 

nečistoče in zato se lise s čistim 

vzorcem salicina ne ujemajo 

popolnoma.  

 

16. Odgovori na vprašanja        

1. Iz zabeleženih podatkov izračunajte mase končnih produktov. 

Učenci mase vzorcev lahko izračunajo po enačbi: 

m (produkta) = m (bučke in produkta) – m (bučke) [g] 
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2. Zakaj mislite, da je bil vzorec za ekstrakcijo učinkovin iz lubja vrbe pripravljen 

v prahu in ne v večjih kosih? 

Vzorec, ki je pripravljen v prahu, ima večjo reakcijsko površino. Na večji površini pa je 

večja možnost, da bo več gradnikov oziroma delcev snovi istočasno reagiralo. V našem 

primeru to pomeni, da se bo snov bolje raztapljala v topilu. S tem se poveča količina 

končnega ekstrakta iz zmesi. 

 

3. Zakaj ste pri poskusu ekstrakcije iz lubja vrbe kot topilo uporabili aceton? 

Pri metodi ekstrakcije je pomembno, da bo čista snov, ki jo želimo ekstrahirati, topna v 

topilu. Predpostavili smo, da bi želeli izolirati salicin iz lubja vrbe. Salicin je polarna 

snov, zato potrebujemo tudi polarno topilo. Aceton je dobro polarno topilo, v katerem 

je salicin dobro topen, hkrati pa je tudi izredno hlapen, kar nam omogoča enostavno 

odstranjevanje od končnega produkta.  

 

4. Katero drugo topilo bi lahko prav tako uporabili za ekstrakcijo učinkovin iz 

lubja vrbe? 

Lahko bi uporabili katero drugo polarno topilo, na primer etanol ali pa metanol. Pri 

tem moramo paziti, da ga potem lahko z enostavno metodo izhlapevanja oz. izparevanja 

tudi odstranimo.  

 

5. Primerjajte rezultate čistosti produktov, ki ste jih pridobili z analizo 

tankoplastne kromatografije. Opišite svoje ugotovitve.  

Prvi in drugi vzorec sta produkta, pridobljena med učno uro. Iz kromatograma je 

razvidno, da vsebujeta večje število lis kot čisti vzorec salicina. Iz tega lahko sklepamo, 

da vzorci eksperimentalnega dela niso bili dobro prečiščeni oziroma vsebujejo snovi, ki 

so prav tako dobro topne v topilu. V lubju vrbe so poleg salicina še druge snovi, kot so 

razni tanini in druge substance.  
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Priloga 11: NAVODILA ZA UČENCA: Naravno zdravilo iz lubja vrbe  

Priimek in ime učenca: 

Datum: 

1. Naslov vaje 

Naravno zdravilo iz lubja vrbe 

 

2. Uvod 

Lubje vrbe vsebuje kemično učinkovino salicin, ki se v telesu pretvori v salicilno kislino 

(2-hidroksibenzojska kislina). Salicilna kislina je znana kot protibolečinsko in 

protivnetno sredstvo in je bila vrsto let predhodnica aspirina. Kasneje je bila kemikalija 

spremenjena v sedanjo obliko aspirina, ki ga lahko imenujemo tudi acetilsalicilna 

kislina. Pri pridobivanju učinkovine iz lubja vrbe se najpogosteje uporablja metoda 

ekstrakcije. Ekstrakcija je metoda za izločanje snovi iz trdne snovi ali tekočine na 

podlagi različne topnosti v topilu. 

 

3. Cilj 

Izolirati učinkovino iz lubja vrbe in jo s postopkom tankoplastne kromatografije 

primerjati s čistim vzorcem.  

 

4. Naloga 

Iz lubja vrbe boste z metodo ekstrakcije poskušali izolirati salicin. Za analizo boste 

uporabili tankoplastno kromatografijo in produkte primerjali s čistim vzorcem.  
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5. Varnost pri eksperimentalnem delu 

   

   Tabela 1: Oznake nevarnih snovi 

Kemikalije Piktogrami 

aceton 

(C3H6O) 
 

etanol 

(C2H6O) 
 

diklorometan 

(CH2Cl2) 
 

jod  

(I2) 
 

etil acetat 

(C₄H₈O₂) 
 

salicin 

(C13H18O7) 
 

 

Uporaba varovalne opreme 

 

Pri delu se zaščitite z delovno obleko (zaščitna halja), ki jo v primeru kontaminacije 

zamenjajte in uporabite šele po čiščenju. Obvezno si zaščitite roke z rokavicami in oči 

z zaščitnimi očali, še posebej če rokujete z nevarnimi snovmi. Pazite, da reagenti ne 

pridejo v stik s kožo in očmi, po končanem delu si roke umijte z vodo in milom. Dolge 

lase si spnite v čop. 

 

6. Potek dela 

1. DEL: Ekstrakcija trdno – tekoče 

1. Zatehtajte 20 g vzorca zmletega lubja vrbe in podatek zabeležite pod 1. točko 

rezultatov. 

2. Vzorec pretresite v 300 mL erlenmajerico in dodajte 90 mL 80 % acetona.  

3. V erlenmajerico dodajte magnet (za magnetno mešalo) in jo zamašite z zamaškom. 
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4. Erlenmajerico z zmesjo za 15 minut postavite na magnetno mešalo. 

5. Stehtajte 100 mL bučko in rezultat zabeležite pod 1. točko rezultatov. 

6. Sestavite si aparaturo za filtracijo. Na stojalo z mufo pritrdite prižemo za lij. Vzemite 

100 mL bučko in jo postavite na podstavek. Prislonite ustje bučke tako, da se bo stikalo 

z izvodilom za lij. V lij vstavite ustrezno velik naguban filtrirni papir.  

7. Izvedite filtracijo vašega vzorca. 

8. Vzorec v bučki posušite na zraku do naslednjega dne. Suh vzorec v bučki ponovno 

stehtajte in rezultate zabeležite pod 1. točko rezultatov. 

 

2. DEL: Ekstrakcija po Soxhletu – nadgradnja 

1. Stehtajte 20 g vzorca zmletega lubja vrbe in podatek zabeležite pod 1. točko 

rezultatov. 

2. Vzorec pretresite v tulec za ekstrakcijo s Soxhletovim aparatom in ga pokrijte s 

kosmom vate. Tulec vstavite v ekstraktor.  

3. Stehtajte 100 mL bučko in podatke zabeležite pod 1. točko rezultatov. 

4. V bučko dajte vrelni kamenček, ki bo omogočal lepše in bolj enakomerno vrenje 

raztopine zmesi. 

5. Bučko nato vpnite v stojalo z mufo in prižemo, tako da bo nad trinožnim stojalom z 

mrežico. 

6. Sestavite skupaj bučko z nastavkom (ekstraktor). 

7. Nastavek (ekstraktor) vpnite v stojalo z mufo in prižemo.  

8. V nastavek (ekstraktor) počasi nalijte 45 mL topila acetona in počakajte, da steče po 

nategi v bučko. Postopek še enkrat ponovite. 

9. Sestavite dokončno aparaturo za ekstrakcijo s Soxhletom. Dodajte hladilnik nad 

nastavek (ekstraktor) in dobro pritrdite na stojalo, nato pa ga priključite na vodno 

napajanje.  

10. Prižgite Bunsenov gorilnik in pričnite s segrevanjem bučke.  

11. Pri temperaturi 56 °C bo začelo topilo izparevati. Izhajati bodo začeli hlapi acetona 

in potovali po stranski cevki do hladilnika, kjer se bodo zaradi razlike v temperaturi 

kondenzirali in kapljali v tulec v ekstraktorju. V ekstraktorju topilo izločuje oziroma 

ekstrahira želeno snov iz zmesi. Ko topilo z vsebovano izolirano snovjo doseže vrh 

natege, steče nazaj v bučko. Ta postopek se večkrat ponovi. 

12. Pustite postopek potekati vsaj štiri ure.  

13. Prekinite ekstrakcijo tako, da ugasnete Bunsenov gorilnik. 
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14. Vzorec v bučki posušite na zraku do naslednjega dne. Suh vzorec v bučki ponovno 

stehtajte in rezultate zabeležite pod 1. točko rezultatov. 

 

3. DEL: Določanje čistosti vzorcev  

1. Vzemite ploščo za tankoplastno kromatografijo in z mehkim grafitnim svinčnikom 1 

cm od roba označite startno črto ter 10 cm nad njo frontno črto.  

2. Na startni črti označite tri točke, kot prikazuje shema 1. 

 

Shema 1: Označitev točk na startni črti 

 

3. Vzemite tri epruvete in jih označite s črkami A, B in C. V epruveto z oznako A dodajte 

eno konico spatule vzorca, pripravljenega po prvi metodi. V epruveto z oznako B 

dodajte eno konico spatule vzorca, pripravljenega po Soxhletovi metodi in v epruveto z 

oznako C konico spatule vzorca čistega salicina.  

4. Pripravite si topilo za vaše vzorce. V epruveto s kapalko odmerite 2 mL etanola in 2 

mL diklorometana. Epruveto zaprite z zamaškom in vsebino dobro premešajte.  

5. V vsako epruveto A, B in C s kapalko dodajte 1 mL pripravljene zmesi topila. 

6. Epruvete ponovno zaprite z zamaški in jih dobro premešajte. 

7. S kapilarami na startno črto nanesite raztopine vseh treh vzorcev v obliki pik s 

premerom 1–2 mm. Na prvo točko nanesite vzorec A (vzorec ekstrakcije trdno – 

tekoče), na drugo točko nanesite vzorec B (vzorec ekstrakcije po Soxhletovi metodi) in 

na tretjo točko nanesite vzorec C (vzorec čistega salicina).  

8. V kromatografsko komoro nalijte toliko etil acetata, da je višina tekočine na dnu okoli 

0,5 cm.  

9. V kromatografsko komoro vložite tolikšno kromatografsko ploščo, da pokriva od ene 

tretjine do eno polovico površine sten kadičke.  

10. V pripravljeno kadičko s topilom vložite kromatografsko ploščo z nanešenimi 

vzorci. 
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11. Ko mobilna faza po stacionarni pripotuje od startne do frontne črte, kromatogram 

vzemite iz kromatografske komore. Kromatogram pustite, da se posuši.  

12. Opazujte kromatogram pod UV svetlobo in z mehkim grafitnim svinčnikom 

označite morebitne vidne lise. 

13. V drugo stekleno komoro dodajte nekaj zrn joda. Vstavite suh kromatogram v 

stekleno komoro in jo pokrijte s pokrovom. V komori kromatogram pustite toliko časa, 

dokler se ne pojavijo značilno obarvane lise.  

14. Svoja opažanja in njim ustrezne sklepe sproti zapisujte v tabelo 2.  

 

7. Rezultati   

1. IZMERJENI PODATKI MED EKSPERIMENTALNIM DELOM 

 

1. DEL: Ekstrakcija trdno – tekoče 

m (lubja vrbe) = ____________ [g] 

m (bučke) = ___________[g] 

m (bučke in produkta) = __________ [g] 

 

2. DEL: Ekstrakcija po Soxhletu – nadgradnja 

m (lubja vrbe) = ____________ [g] 

m (bučke) = ___________[g] 

m (bučke in produkta) = ___________[g] 

 

3. DEL: Določanje čistosti vzorcev  

 

   Tabela 2: Zbrani rezultati eksperimentalnega dela 

OPAŽANJA SKLEPI 
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8. Vprašanja        

1. Iz zabeleženih podatkov izračunajte mase končnih produktov. 

 

m (produkta) = ___________ [g] 

2. Zakaj mislite, da je bil vzorec za ekstrakcijo učinkovin iz lubja vrbe pripravljen v 

prahu in ne v večjih kosih? 

 

 

3. Zakaj ste pri poskusu uporabili aceton kot topilo pri metodi ekstrakcije iz lubja 

vrbe? 

 

 

4. Katero drugo topilo bi lahko prav tako uporabili za ekstrakcijo učinkovin iz lubja 

vrbe? 

 

 

5. Primerjajte rezultate čistosti produktov, ki ste jih pridobili z analizo tankoplastne 

kromatografije. Opišite svoje ugotovitve. 

 

 


