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VII 2822:28

Na lahvi s kyselinou přečti, kolika procentní je 
koncentrovaná HCl. Proč nemůže být 100%?

Pozoruj, co se děje po otevření lahve 
s koncentrovanou kyselinou.

Reaguje zředěná kyselina se zinkem?
Jaký plyn se při reakci HCl se zinkem uvolňuje?
Je hořlavý?

Reaguje zředěná kyselina s mědí, na jejímž povrchu 
je vrstvička oxidu měďnatého?

Jakou barvu má měď a jakou oxid měďnatý?



VY_32_INOVACE_301.notebook

2

October 23, 2012

VII 2822:39

Vlastnosti:

kyselina solná
HCl

• bezkyslíkatá
• koncentrovaná (38%) dýmá (uvolňuje 
plynný HCl)
• zř. reaguje s některými kovy za vzniku 
vodíku a chloridu

Kyselina chlorovodíková

VII 2822:39

• zř. reaguje s některými oxidy za vzniku 
chloridu a vody

Výskyt:
součást žaludečních šťáv (0,3 až 0,4%)

VII 2822:49

• Na lžičku chloridu sodného ve skleněném 
válci nakapej trochu kyseliny sírové. Potom 
přilož k hrdlu válce vlhký lakmusový 
papírek.
• Průběh reakce zapiš chemickou rovnicí 
(podvojná záměna).

Příprava:  

VII 2822:59

Výroba:
přímým slučováním prvků získaných 
elektolýzou roztoku NaCl a rozpuštěním 
HCl ve vodě

Využití:
čištění plechů před letováním a 
smaltováním (nádobí, vany, ...), výroba 
plastů (PVC), barviv, chloridů, výroba 
polévkového koření...

VII 2823:10

Jaké jsou vlastnosti kyseliny 
chlorovodíkové?
Kde se kyselina chlorovodíková přirozeně 
vyskytuje?

Jak v laboratoři připravíš kyselinu 
chlorovodíkovou?

Jak se kyselina chlorovodíková vyrábí?

Jaké má kyselina chlorovodíková 
průmyslové využití?

Zopakuj si:

VII 2823:10

Jak se budeš chránit v prostředí 
zamořeném chlorovodíkem?

Jak se zachováš při polití kyselinou 
chlorovodíkovou?

Zopakuj si:

Pan Pišvic si v drogerii koupil technickou 
kyselinu chlorovodíkovou. K čemu by ji 
mohl potřebovat?
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Čím se liší chemický vzorec chlorovodíku a 
kyseliny chlorovodíkové?

Napiš rovnici reakce kyseliny 
chlorovodíkové se železem (nahrazování).

VIII 622:03
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