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ZRAK

• Zrak kot zmes plinov.

• Pridobivanje kisika.

• Pomen kisika za življenje.

• Vloga kisika pri gorenju, popolno in nepopolno 
gorenje in produkti gorenja.

• Onesnaženost v domačem kraju.



ZRAK KOT ZMES PLINOV

• Zrak je snov, ki obdaja Zemljo.

• Temu pravimo ozračje ali atmosfera – tanek ovoj, 
ki varuje Zemljo pred škodljivim sevanjem s 
Sonca in ustvarja pogoje za življenje na njej.

• ZRAK je zmes PLINOV, ki sestavljajo ozračje.

• Zrak dihamo, prav tako ga diha tudi veliko vrst 
živali.

• Večina organizmov ne more preživeti brez zraka.



SESTAVA ZRAKA

• Zrak sestavljajo številni plini, in sicer je zrak 
sestavljen iz:

- 78% dušika,

- 21% kisika,

- 0,9% argona,

- 0,03% ogljikovega dioksida,

- drugi plini.



DUŠIK (N2)

• Dušik, ki ga je daleč največ, tvori dvoatomne
molekule N2 . V tej obliki je razmeroma 
nereaktiven plin, kar pomeni, da večina snovi 
v naravi z njim ne reagira. Uporabljamo ga v 
industriji, za proizvodnjo umetnih 
(mineralnih) gnojil, zdravil, goriv, eksplozivov 
ter za zmrzovanje in zagotavljanje svežine 
hrane.



KISIK (O2)

• Kisik je za nas najpomembnejši plin in nastopa 
v obliki dvoatomnih molekul O2.

• Kisik v ozračju je nastal s fotosintezo, 
organizmi ga potrebujemo za dihanje.

• V industriji uporabljajo kisik predvsem pri 
izdelavi jekla.



ARGON (Ar)

• Argon (Ar) je zelo slabo reaktiven plin. V 
naravi ni vezan v molekule, temveč nastopa le 
v obliki posameznih atomov. Pogosto ga 
uporabljamo v žarnicah, da preprečimo vžig 
žarilne nitke.



OGLJIKOV DIOKSID (CO2)

Ogljikov dioksid (CO2 ) je plin, ki nastaja pri 
celičnem dihanju in gorenju.

Med fotosintezo ga rastline porabljajo za 
izgradnjo sladkorjev.

Uporabljamo ga kot dodatek pijačam, pri 
varjenju ali v gasilnih aparatih.

Zmrzne pri okoli -78°C, iz trdnega stanja pa 
sublimira v plin.



VODA V ZRAKU 

• Voda (H2O) je v zraku v plinastem agregatnem 
stanju v obliki vodne pare ali v kapljevinastem
stanju v obliki drobnih kapljic, ki jih vidimo 
kot oblake.

• Količina vode je odvisna od vlažnosti zraka.

• Voda v zraku je ključen del vodnega kroga.



• Zrak v katerem je delež kisika zmanjšan, delež 
ogljikovega dioksida pa povečan, pravimo SLAB ZRAK.

• Kadar je v zraku prisotna kakšna škodljiva snov, 
pravimo, da je zrak ONESNAŽEN.

• Slab zrak je na primer v učilnici, ki je že dolgo časa 
nismo prezračili; zaradi prisotnosti ljudi je v zraku manj 
kisika in več ogljikovega dioksida, zrak je bolj vlažen in 
poln vonjav.

• Vonjave so neprijetne, a v glavnem niso strupene.

• Onesnaženost zraka pa lahko pripišemo urbanim 
središčem, kjer je v nekaterih primerih zaradi kurjenja 
in prometa zrak tako onesnažen, da dolgotrajna 
izpostavljenost lahko škoduje zdravju.



• Primer onesnaženja zraka v Londonu: 

Leta 1952 je bil 5 dni v decembru zrak v 
Londonu tako onesnažen, da je v naslednjem 
mesecu umrlo okoli 4000 ljudi več kot običajno, 
kar so pripisali smogu. Tudi leta 1991 je London 
prekril smog in v štirih dneh je umrlo 120 ljudi 
več kot običajno. Smog je mešanica goste 
megle, dima in strupenih plinov, zlasti 
žveplovega dioksida (SO2 ), ki nastaja pri 
gorenju slabšega premoga.



ONESNAŽENOST ZRAKA V 
SLOVENIJI





S ČIM NAJPOGOSTEJE 
ONESNAŽUJEMO ZRAK?
• Onesnaževalci (gospodinjstva in industrija) 

odvajajo v zrak žveplov dioksid, dušikov 
oksid,razne   druge pline, saje, trde delce, prav 
tako tudi organske snovi (pesticide in kemikalije).

• Ogljikov dioksid in ogljikovodiki vplivajo na 
ogrevanje zemeljskega površja, kar vpliva na 
podnebje.

• Pri kurjenju za ogrevanje, izpušni plini 
avtomobilov povečujejo količino dušika in žvepla.



POMEN KISIKA IN 
PRIDOBIVANJE
• Kisik pridobivajo s frakcionirno destilacijo 

(industrijsko),naravno pa kisik proizvajajo rastline s 
fotosintezo (kisik nastaja iz vode s pomočjo sončne 
svetlobe).

• Kisik iz ozračja in vode je potreben za dihanje in 
ohranitev skoraj vsega življenja na Zemlji.

• Porabljeni kisik se stalno obnavlja s fotosintezo v živih 
organizmih, v kateri nastaja kisik iz vode s pomočjo 
sončne svetlobe.

• Elementarni kisik proizvajajo cianobakterije, alge in 
zelene rastline, vsa živa bitja pa ga porabljajo 
za celično dihanje. 



• Za gorenje je potreben kisik, ki je v zraku!!

• Pri gorenju se sprošča energija v obliki toplote 
in svetlobe; nastaja dim v katerem sta vodna 
para in ogljikov dioksid.



SNOVNA IN ENERGIJSKA 
SPREMEMBA
• Spoznali smo, da se pri kemijski reakciji atomi 

prerazporedijo in da nastanejo nove čiste snovi z 
drugačnimi lastnostmi od lastnosti reaktantov.

• Zato pravimo, da so kemijske reakcije spremembe 
snovi – snovne spremembe.

• Med kemijsko reakcijo se ne spreminja le snov, pač pa 
tudi energija: energija se sprošča (oddaja) v okolico 
ali pa se energija iz okolice veže v novo nastali snovi.

• Zato pravimo, da so kemijske reakcije tudi energijske 
spremembe. Oddajanje energije med kemijsko 
reakcijo najpogosteje zaznamo kot toploto ali 
svetlobo, vezavo energije pa kot ohlajanje reakcijske 
zmesi. 



GORENJE

• Najpomembnejša reakcija, pri kateri se 
sprošča energija, je gorenje.

• Gorenje je kemijska reakcija, pri kateri gorivo 
reagira s kisikom, ob tem pa se sprosti veliko 
energije, predvsem v obliki toplote, pa tudi 
svetlobe.

• Gorijo na primer les, kurilno olje, plin metan, 
različni alkoholi in nekatere kovine.



POPOLNO IN NEPOPOLNO 
GORENJE

• POPOLNO GORENJE če imamo na voljo 
dovolj kisika. Produkta takšnega gorenja sta 
ogljikov dioksid in voda.

• NEPOPOLNO GORENJE če nimamo na voljo 
dovolj kisika. Poleg ogljikovega dioksida in 
vode sta produkta še ogljikov monoksid in 
saje.


