
ŽELEZO IN JEKLO 

Lastnosti železa: trdno, kovno, dobro prevodno(električno in toplotno), magnetno.  Pridobivanje železa poteka v 

talilnih pečeh imenovanih plavži .  Nariši shemo plavža in zapiši reakcije, ki vodijo do nastanka raztaljenega železa. 

(skica iz učbenika) 

 

 

 

 

 

 

Železo iz plavža je _surovo železo, ki je krhko, zato je njegova uporaba omejena. Večino surovega železa predelajo v 

jeklo.  Jeklo na zraku in v prisotnosti vode ter drugih snovi propada – rjavi  (rjavenje- korozija jekla) Reakcija rjavenja:        

4Fe (s)    + 2 H2O (l)   +   3 O2     2Fe2O3 x  H2O (s) 

  Ladje in pristaniški pomoli, ki so izpostavljeni morju hitreje rjavijo. Zakaj? Ker sol (slana voda) pospešuje rjavenje, 

zato je dobro avtomobile v zimskem času redno umivati, ker na podvozje ˝šprica˝slana voda iz cestišče. 

     Kako zaščito kovinske predmete pred rjavenjem? – oljni premazi, plastične prevleke, barvanje,… 

 Pomembnost železovih spojin za človeka: Železove spojine so prisotne v hemoglobinu v rdečih krvnih celicah, ki 

sodelujejo pri prenosu kisika. Zato so živila (rdeča pesa, stročnice, oreški …), ki vsebujejo železove spojine, nujno 

potrebna v človeški prehrani.. Pomanjkanje železa vodi v slabokrvnost. 

 

HALOGENI ELEMENTI 

So nekovine, ki jih najdemo v  VII. skupini periodnega sistema, kar pomeni, da imajo 7 zunanjih elektronov. 

To so fluor, klor, jod, brom, astat.  Vsi elementi so zgrajeni iz dvoatomnih nepolarnih molekul, zato so 

dobro topni v nepolarnih topilih.  Elementi so v različnih_ agregatnih stanjih in so različnih barv. Fluor (F2) 

je zelen plin, klor (Cl2) je rumenozelen plin, brom ( Br2) je rdečerjava tekočina in jod (I2) je siva_trdna snov.                                                                                                                                              

Halogeni so reaktivne nekovine. Z alkalijskimi kovinami tvorijo halogenide  (NaCl, KBr,…). Fluor burno 

reagira z vodo in je strupen. Njegove spojine pa so nereaktivne Fluor je v obliki fluoridov sestavina zobnih 

past, saj zmanjšuje nastanek kariesa                                                                                                                      

Klorove spojine in njihova uporabnost :varekina- belilno sredstvo, klor se uporablja kot dezinfekcijsko 

sredstvo, različne vrste plastike vsebujejo klorove spojine, klorovodikova kislina – v želodcu,                         

Raztopino klora v vodi imenujemo klorovica                                                                                                         

Brom je strupena hlapna tekočina. Bromove spojine uporabljajo v medicini, fotografiji, kot dezinfekcijsko 

sredstvo. Raztopino broma v vodi imenujemo bromovica.                                                                                                 

Jod je trdna snov, ki sublimira. Posledice pomanjkanja joda:nepravilno delovanje ščitnice (hormon tiroksin 

uravnava presnovo), golšavost Uporabnost joda: razkužilo. Raztopino joda v vodo imenujemo jodovica.                                                                                             

Reaktivnost halogenov po skupini pada. 

 



ŽLAHTNI PLINI 

So elementi VIII.  skupine periodnega sistema, kar pomeni, da imajo 8  zunanjih elektronov. To so helij, 

neon, argon, kripton, ksenon, radon. Vsi so v plinastem agregatnem stanju. Žlahtni plini imajo polno 

zunanjo lupino in so zaradi tega nereaktivni . Skupna lastnost žlahtnih plinov je, da značilno žarijo (svetijo), 

če skoznje steče električni tok. Edini žlahtni plin, katerega ni v zraku  je helij, ker je njegova gostota manjša 

od zraka.                                                                                                                                                                     

Uporabnost argona: - polnjenje žarnic 

Uporabnost helija: - za hlajenje reaktivnih snovi, za dihalne aparate pri potapljanjuin v vesoljskih 

raziskavah 

Uporabnost neona: za signalne naprave, njegova rdeča svetloba je vidna tudi v megli 

Uporabnost kriptona: v žarnicah na rudarskih čeladah, v laserjih za očesne operacije 

 Uporabnost ksenona: v žarnicah luči svetilnikov 

Uporabnost radona: za zdravljenje rakavih obolenj z obsevanjem 

 

Rešitve nalog v DZ  Preveri svoje znanje Elementi v periodnem sistemu  

1. Dopolni besedilo.  

 

Glavni viri surovin v naravi so: zrak, zemeljska skorja in voda. V zraku je največ dušika, sledita kisik in argon. V 

zemeljski skorji sta elementa z največjim masnim deležem: kisik in silicij. Iz morske vode pridobivamo predvsem 

natrijev klorid.  

2. a) kalcijev karbonat, CaCO3  

b) CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g) Kalcijev oksid imenujemo tudi žgano apno. Uporablja se za proizvodnjo cementa, 

opeke, stekla, umetnih gnojil.  

c) Ca(OH)2 Kalcijev hidroksid imenujemo še gašeno apno. Uporablja se za pripravo malte in za beljenje sten.  

3. Simbol in ime elementa: Fe, železo. Je kovina.  

4. NALOGE NE RABIŠ REŠEVATI, saj vsebina te naloge še ni predelana 

5. Dopolnjena preglednica:  
Simbol 

elementa  

Ime elementa  Agregatno 

stanje  

Kovina, 

polkovina ali 

nekovina?  

Električna 

prevodnost  

DA/NE  

Al  aluminij  trdno  kovina  DA  

Br  brom  tekoče  nekovina  NE  

Si  silicij  trdno  polkovina  DA  

Zn  cink  trdno  kovina  DA  

 

 
6. Aluminij ima majhno gostoto (zlitine so lahke) in je odporen proti koroziji (ne rjavi) 

7. 2 Na(s) + 2 H2O(l) → 2 NaOH(aq) + H2(g)      natrijev hidroksid vodik (ko bomo spoznavali kemijske reakcije 

bomo o tem več povedali) 



8. C Ca(HCO3)2  

9. V stiku z zrakom (kisik) in vodo.  

10. a) Bron in medenina sta zmesi bakra in drugih kovin.  

b) Jeklo. Vsebuje nekaj ogljika.  

c) Zlitine imajo drugačne, dostikrat boljše lastnosti kot kovine.  

 

11. Ker je količina kovin v naravi omejena in pri reciklaži kovin porabimo manj energije za njihovo pridobivanje, kot 

če jih pridobivamo neposredno iz rude.  

 

12. a) Pridobivali so živo srebro.  

b) Agregatno stanje živega srebra pri običajnih pogojih je tekoče.  

c) Njegove zlitine amalgami.  

č) Uporaba živega srebra se zmanjšuje, ker je strupeno.  

 

 

13. Pravilni zapisi elementov pri običajnih pogojih:  F2(g), Cl2(g), He(g), Ne(g) ,Fe(s), Na(s)  

 

14. a) Najbolj reaktivna nekovina VII. skupine je fluor.                                                                                                          

b) Njegova spojina z natrijem je natrijev fluorid.                                                                                                                 

c) Je sestavina zobnih krem, preprečuje nastajanje kariesa.  

15. a) Žlahtni plini so v VIII. ali 18. skupini periodnega sistema elementov.                                                                          

b) Najpomembnejši lastnosti žlahtnih plinov: niso reaktivni in pri prehodu električnega toka značilno žarijo. Z 

argonom polnijo žarnice in ga uporabljajo kot inerten plin v metalurški industriji. Žlahtne pline uporabljamo za 

raznobarvne svetlobne napise.                                                                                                                                            

c) Argona proizvedejo največ in se največ uporablja.  

16. a) Najbolj razširjena silicijeva spojina je silicijev dioksid SiO2.  

b) Rastline potrebujejo za rast v večjih količinah: dušik, fosfor in kalij.  

c) Nanodelci so zelo majhni – veliki od 1 do 100 nm. Zaradi velike površine so zelo reaktivni. 

 

 


