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"Chlor ohrožuje populace i jinými, záludnějšími způsoby; 
chlorované a fluorované uhlovodíky, označované též jako 
freony, se používají v chladicích zařízeních, a pokud 
uniknou do horních vrstev atmosféry, ztenčují ozonovou 
vrstvu Země. Ozon - molekula složená ze tří atomů 
kyslíku - tvoří kolem Země ochranný štít, který brání 
pronikání ultrafialového záření ze Slunce. Toto záření je 
škodlivé, protože narušuje citlivé funkční organické 
molekuly a rozkládá je na nepotřebné a někdy i 
nebezpečné fragmenty. Chlor napadá molekuly ozonu, 
mění je v normální molekuly kyslíku a ztenčuje tak 
ochranný štít Země."

1) Peter Atkins

Text pečlivě přečti a 
vyhledej výrazy, kterým 
ne zcela rozumíš. Ptej se.
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Účinkem UV záření nebo elektrického 
výboje (blesku) na molekuly 
kyslíku O 2.

O

Vymodeluj molekulu kyslíku a molekulu ozonu.

kyslík ozon

Napiš rovnici vzniku ozonu z kyslíku.

Vznik:
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Využití:
dezinfekce pitné vody  
silné oxidační a dezinfekční činidlo

Výskyt:
v horních vrstvách atmosféry; za 
teplého slunného počasí v místech se 
silným automobilovým provozem
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Vliv na životní prostředí:
Ve vyšších vrstvách atmosféry pohlcuje 
část UV záření z vesmíru a chrání tak 
život na Zemi.

V přízemních vrstvách poškozuje 
rostliny, dráždí oči a dýchací cesty, je 
karcinogenní.
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"Chlor ohrožuje populace i jinými, záludnějšími způsoby; 
chlorované a fluorované uhlovodíky, označované též jako 
freony, se používají v chladicích zařízeních, a pokud 
uniknou do horních vrstev atmosféry, ztenčují ozonovou 
vrstvu Země. Ozon - molekula složená ze tří atomů 
kyslíku - tvoří kolem Země ochranný štít, který brání 
pronikání ultrafialového záření ze Slunce. Toto záření je 
škodlivé, protože narušuje citlivé funkční organické 
molekuly a rozkládá je na nepotřebné a někdy i 
nebezpečné fragmenty. Chlor napadá molekuly ozonu, 
mění je v normální molekuly kyslíku a zmenšuje tak 
ochranný štít Země."

1) Peter Atkins
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Jak vypadá molekula ozonu?
Zopakuj si:

Kde ozon vzniká a kde se vyskytuje?
Co způsobuje rozpad ozonové vrstvy?
Jaké důsledky má rozpad ozonové vrstvy?
Jaké má ozon vlastnosti?
K čemu se ozon používá?


	Stránka 1
	Stránka 2

