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V 2221:08

Doplň značky prvků:
fluor __, chlor __, brom __, jod __

Tyto prvky se nazývají ________ a 
nacházejí se v ______ skupině per. soust. 
prvků. Mají __ valenčních e - , _______ X a 
proto snadno tvoří _______ s oxidačním 
číslem ___.

Jaké další vlastnosti těchto prvků znáš?

F Cl Br I

halogeny
VII.A

7 vysokou
anionty

-I

V 2221:15

Fluorovodík - ___

Halogenovodíky jsou _________ 
sloučeniny _______ a _____.

dvouprvkové
halogenu vodíku

HF

Vysoce toxický, žíravý, bezbarvý plyn.
Způsobuje těžké popáleniny.

V 2221:15

Příprava:

Použití:

reakcí fluoridu vápenatého CaF 2

(kazivec) s kyselinou sírovou 
(podvojná záměna)

rozpouštěním ve vodě výroba 
kyseliny fluorovodíkové (leptá sklo)

VI 1422:48

Chlorovodík - ___

Vlastnosti:

bezbarvý plyn těžší než vzduch, 
způsobuje poleptání, dráždí dýchací 
orgány, dobře se rozpouští ve vodě 
(kyselina chlorovodíková)

Výskyt:
žaludeční šťávy

HCl

http://www.hradeckralove.org/urad/prostredky-improvizovane-ochrany
http://www.milcom.cz/ziraviny/prodej.php
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VI 1422:48

Ochrana :
HCl

2)

Překrytí úst a nosu 
vlhkou rouškou.

Výroba:
vodík s chlorem se přímo slučují na 
chlorovodík

VI 1515:44

nezbytný pro mnoho dalších výrob 
(kyselina chlorovodíková, PVC, FeCl 3 
pro úpravu vody...)

Použití:

3) 3)

Doprava HCl

VI 158:46

S kolika litry vodíku se sloučí 1,12 l Cl 2 na HCl? 
Jaká bude hmotnost všech tří látek?

řešení

VI 158:46

vodík

helium

oxid zlatný

oxid barnatý

oxid bromný

sulfid kobaltnatý

jodovodík

He

HI

BaO

H2

Au2O

Br2O

CoS

VI 158:46

oxid stříbrný

jod

oxid arseničný

kyslík

oxid zlatitý
fluorovodík

sulfid chromitý
Ag2O
Cr2S3

As2O5

O2

Au2O3

HF

I2

VI 158:46

S kolika litry vodíku se sloučí 11,2 l Cl 2 na HCl? 
Jaká bude hmotnost všech tří látek?

H2    +    Cl 2 2 HCl

x ...... 11,2 l ...... y
22,4 l ... 22,4 l  ...  2.22,4 l

x = 11,2 l y = 22,4 l

22,4 l H 2 ..... 2 g

22,4 l Cl 2 ... 70 g

44,8 l HCl .. 72 g

11,2 l H 2 ..... 1 g

11,2 l Cl 2 ... 35 g

22,4 l HCl .. 36 g

zpět


	Stránka 1
	Stránka 2

