
 

Izhlapevanje in
molekulske vezi

8. laboratorijska vaja



CILJ LABORATORIJSKE VAJE

Izmerite temperaturne spremembe pri izhlapevanju in hitrosti izhlapevanja uporabiti kot merilo za 
oceno, kako močne so molekulske vezi v kapljevinah.

TEORETIČNE OSNOVE

Nekatere fizikalne snovi, npr. temperatura vrelišča in izhlapevanje, so odvisne od molekulskih vezi, ki 
prevladujejo v snovi. 

Temperatura vrelišča vode je 100 °C. Ali se lahko voda spreminja iz kapljevine v plin pri 20 °C? 
Da 
Predstavljajte si pohod na Pohorje pozimi. Ko pridete na vrh, je vaša majica mokra, rezervne nimate. 
Kaj čutite po 10 minutah?
Zebe me. 
Izhlapevanje je proces, v katerem se energija porablja. Kako se spreminja temperatura podlage, s 
katere tekočina izhlapeva?
Temperatura pada 
Čim šibkejše so vezi med molekulami tekočin, tem laže se te vezi pretrgajo. Snovi, ki hitro hlapijo, 
imajo nizko temperaturo vrelišča.  

Tabela 1: Tabela spojin

Spojina Racionalna 
formula

Molska masa 
(g/mol)

Vrelišče 
Tv (˚C)

Vodikov
a
 vez 
(da/ne)

metanol CH3OH 28,06 64,5 Da
etanol C2H5OH 46,07 78,00 Da
propan-1-ol C3H8O 60,10 97-98 Da
butan-1-ol C4H10O 74,14 117,7 Da
voda H2O 17,00 100 Da
pentan C5H12 72,15 36-37 Ne
heksan C6H14 86,17 68,7 Ne 

SEZNAM LABORATORIJSKEGA INVENTARJA, PRIPOMOČKOV, KEMIKALIJ

INVENTAR

• računalnik s programsko opremo Logger Pro
• LabQuest
• merilnik temperature
• 7 epruvet, stojalo za epruvete
• 7 kosov filtrirnega papirja 2x3 cm
• Elastike

KEMIKALIJE

• Metanol  
• etanol
• propan-1-ol
• butan-1-ol
• heksan

   

AKUTNO NEVARNO OKSIDATIVNO EKSPLOZIVNO 

   

OKOLJU NEVARNO PLIN POD TLAKOM JEDKO 

   

VNETLJIVO AKUTNO STRUPENO RAKOTVORNO, 
MUTAGENO, 

STRUPENO ZA 
RAZMNOŽEVANJE 

 

   

AKUTNO NEVARNO OKSIDATIVNO EKSPLOZIVNO 

   

OKOLJU NEVARNO PLIN POD TLAKOM JEDKO 

   

VNETLJIVO AKUTNO STRUPENO RAKOTVORNO, 
MUTAGENO, 

STRUPENO ZA 
RAZMNOŽEVANJE 

 



• pentan
• voda

OPIS EKSPERIMENTALNEGA DELA IN VARNOSTNIH UKREPOV

Pri vaji smo oblekli zaščitni plašč in očala, nosili smo rokavice, dolge lase smo speli v čop. Pentan 
smo dali v posodo za odpadne kemikalije.

VARNOSTNI STAVKI

METANOL
R11- Lahko vnetljivo.
R23/24/25 -Strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
R39/23/24/25- Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri
zaužitju.
(S1/2- Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.)
S7- Hraniti v tesno zaprti posodi.
S16- Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.
S36/37- Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.
S45- Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati nalepko.

ETANOL 
R11- Lahko vnetljivo.
S2- Hraniti izven dosega otrok.
S7- Hraniti v tesno zaprti posodi.
S16- Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.
S46- Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. 

PROPAN-1-OL ( )
R11- Lahko vnetljivo.
R41- Nevarnost hudih poškodb oči.
R67- Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.
(S2- Hraniti izven dosega otrok.)
S7- Hraniti v tesno zaprti posodi.
S16- Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.
S24- Preprečiti stik s kožo.
S26- Če pride v stik z očmi, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
S39- Nositi zaščito za oči/obraz.

BUTAN-1-OL
R10- Vnetljivo.
R20/21/22- Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
R37/38- Draži oči in kožo.
R41- Nevarnost hudih poškodb oči.
R67- Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.
S7/9- Hraniti v tesno zaprti posodi na dobro prezračevanem mestu.
S13- Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
S16- Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.
S26- Če pride v stik z očmi, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
S36- Nositi primerno zaščitno obleko.
S37/39- Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči / obraz.
S46- Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Voda
http://sl.wikipedia.org/wiki/Voda
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Krmilo&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pija%C4%8Da&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Hrana
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%BEa


PENTAN ( )

R12- Zelo lahko vnetljivo.
R51/53- Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R65- Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.
R66- Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
R67- Hlapi lahko pozročijo zaspanost in omotico.
(S2- Hraniti izven dosega otrok.)
S16- Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.
S29- Ne izprazniti v kanalizacijo.
S33- Preprečiti statično naelektrenje.

HEKSAN ( )
R11- Lahko vnetljivo.
R38- Draži kožo.
R48/20- Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.
R51/53- Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R62- Možna nevarnost oslabitve plodnosti.
R65- Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.
R67- Hlapi lahko pozročijo zaspanost in omotico.
(S2- Hraniti izven dosega otrok.)
S16- Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.
S29- Ne izprazniti v kanalizacijo.
S33- Preprečiti statično naelektrenje.
S36/37- Draži oči in dihala.

POSTOPEK DELA

Na vklopljen LabQuest smo priklopili merilnik temperature. Konec merilnika smo ovili z filtrirnim 
papirjem in ga pritrdili z elastiko. Y os na grafu smo nastavili na temperature od -10 °C do 30 °C, nato 
smo merilnik vstavili v posodo z metanolom. Preden smo ga dvignili iz tekočine smo začeli zbirati 
podatke. Merilnik smo postavili na rob mize, od koder je tekočina hlapela iz filter papirja. Po ustalitvi 
temperature (ali po največ 3 minutah) smo končali zbiranje podatkov. Pred vsakim naslednjim 
merjenjem smo napovedali temperaturno razliko, oziroma končno temperaturo, po 3 minutah. Nato 
smo poskus ponovili z vsemi kemikalijami.

MERITVE IN OPAŽANJA

Tabela 2: Meritve in opažanja - spremembe tepmeratur

Spojina Napovedana T / ˚C T1 / ˚C T2 / ˚C T3 / ˚C

metanol 19,9 6,9 13

etanol 22,9 11,1 11,8

propan-1-ol 14,5 26,1 15,5 10,6

butan-1-ol 18,5 27,7 18,0 9,7

voda 15,5 27,7 13,3 14,4

pentan 26,1 5,2 20,9

heksan 7,5 21,0 7,3 13,7

REZULTATI

Povezava med temperaturo vrelišča spojine in izmerjeno temperaturno razliko pri izhlapevanju je višja 
kot je temperatura vrelišča spojine, nižja je temperaturna razlika pri izhlapevanju. Vendar to velja 
posebej za alkohole in vodo, ter posebej za alkane.
Večja kot je molska masa spojine, višje je njeno vrelišče. Enako velja posebej za alkohole, za vodo in 
posebej za alkane.

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stati%C4%8Dno_naelektrenje&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stati%C4%8Dno_naelektrenje&action=edit&redlink=1


Najmočnejše molekulske vezi (izmed alkoholov) ima butan-1-ol, saj ima najvišje vrelišče in njegova 
temperaturna razlika pri izhlapevanju je najmanjša. Ravno obratno je pri metanolu, ki ima najnižje 
vrelišče in največjo temperaturno razliko pri izhlapevanju, torej so njegove molekulske vezi 
najšibkejše. Molekulska vez pri alkoholih je vodikova vez.
Pentan in butan-1-ol imata podobno molsko maso, vendar so vezi med molekulami butan-1-ola veliko 
močnejše kot pri pentanu, kar mu omogoča vezana –OH skupina. Pentan nima vodikove vezi, za 
razliko od butan-1-ola, ki je najmočnejša med molekulskimi vezmi. Pentan ima kovalentne vezi, te so 
šibkejše, torej lažje razpadejo.

Graf 1: Sprememba temperature pri izhlapevanju alkoholov v odvisnosti od njihove molske mase

ZAKLJUČEK IN KOMENTAR

Največji minus pri vaji je bil zagotovo naša neveščost upravljanja z aparatom LabQuest. Vzelo nam je 
dosti časa, da smo se nanj prilagodili in začeli pravilno zbirati meritve. Verjamem, da se naše meritve 
od para do para zaradi tega precej razlikujejo. Če bi imeli čas opraviti vsako meritev dvakrat ali 
primerjati rezultate in ponoviti tiste, ki odstopajo, bi bila zanesljivost poskusa gotovo še večja. 

Napake pri meritvah so lahko tudi zaradi fizikalnih dejavnikov v učilnici. Vsi smo se premikali, torej niso
bili ves čas enaki pogoji za izhlapevanje. Tudi menjavanje filter papirja na merilniku je zahtevalo, da se
z rokami dotikamo merilnika temperature, torej je povišalo vrednost le-te. Ker smo filter papir menjali 
ročno, se lahko zgodi, da smo ga vsakič namestili drugače, torej je vplivalo na rezultate. 

VIRI 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol

http://en.wikipedia.org/wiki/Methanol

http://en.wikipedia.org/wiki/1-Propanol

http://en.wikipedia.org/wiki/Pentane

http://chemistry.slss.ie/resources/downloads/ph_sd_md_butan-1-ol.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol
http://chemistry.slss.ie/resources/downloads/ph_sd_md_butan-1-ol.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Pentane
http://en.wikipedia.org/wiki/1-Propanol
http://en.wikipedia.org/wiki/Methanol


http://en.wikipedia.org/wiki/Hexane

http://en.wikipedia.org/wiki/Hexane
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