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1. Vlastnosti dusíku 1. Výskyt dusíku

2. Získávání dusíku 2. Využití dusíku

3. Vlastnosti amoniaku 3. Výroba amoniaku

4. Využití amoniaku 4. Vlastnosti dusíku

XII 1322:52

Je nezbytně nutný pro organický život na 
Zemi a pokud někde chybí, musí se tam 
ihned dodávat. Dopravujeme ho ve velkých 
nádržích pod mořskou hladinu, posílali 
jsme ho na Měsíc. Dodáváme ho 
umírajícím, abychom je udrželi při životě. 
Plníme jím motory, aby mohly spalovat 
palivo. Kyslík je esencí, která všemu 
vdechuje život - není-li přítomen, ustává 
jakýkoli pohyb i život. Taková je síla toho 
zdánlivě obyčejného prvku.

1) Peter Atkins
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Vlastnosti:
- nutný k dýchání a hoření
- způsobuje korozi
- málo rozp. v H 2O
- tvoří O 2 a méně stabilní O 3 - 

ozon
- velmi reaktivní, tvoří sloučeniny 

téměř se všemi prvky

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557port/275kapalneplyny/video/

6:30
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Výskyt:

Získávání:

- volný tvoří 21% zemské atmosféry
- nejrozšířenější prvek na Zemi 
(49,8%)
- součást všech živých organismů 
(biogenní prvek)

- rozklad peroxidu vodíku (H 2O2)

- destilace zkapalněného vzduchu

2 H 2O + O 2

http://vitejtenazemi.cenia.cz/hry/vzduch/kolobeh_kysliku/index.html

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/275-kapalne-plyny/video/
http://vitejtenazemi.cenia.cz/hry/vzduch/kolobeh_kysliku/index.html
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Využití:
- výroba, řezání a sváření kovů a skla
- náplň dýchacích přístrojů
- raketové palivo
- chemický průmysl
- spalování odpadů a čistění vody
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Čti uč. str.40

Připrav a dokaž kyslík

MnO2
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A B1. bezbarvý plyn bez chuti a 
zápachu, za běžných teplot 
málo reaktivní, nezbytný k 
růstu rostlin, biogenní prvek

1. hlavní složka vzduchu 
(78%), součást živých 
organismů (bílkoviny)

2. Destilace kapalného 
vzduchu

2. výroba amoniaku, 
výroba hnojiv, inertní 
(netečné) prostředí3. jedovatý, žíravý, 

zapáchající plyn, lehčí než 
vzduch, výborně rozpustný 
ve vodě

3. přímým slučováním 
prvků:
N2 + 3 H 2 2 NH 3

4. chladicí zařízení, výroba 
většiny dusíkatých látek 
(kyselina dusičná HNO 3, 
dusíkatá hnojiva, 
výbušniny...)
  

4. Vlastnosti dusíku
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