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Водоник 
Слободни водоник је у природи двоатомни молекул Н2. То је безбојни гас, без мириса и укуса. 

Водоник је супстанца са најмањом густином. Под истим условима водоник је лакши од хелијума, 

којим се пуне балони. 

За постојање водоника се знало још пре двеста година, али изотопи водоника су откривени знатно 

касније. 

Изотопи водоника 

Атоми који садрже исти број протона, а различит број неутрона називају се изотопи. 

Број протона код неког елемента је непроменљива величина, али број неутрона може да варира. 

Постоје три различите врсте атома водоника, при чему свака врста има по један протон у језгру. 

1. Протијум или „лаки“ водоник, који не садржи неутроне. Његов масени број је 

А=1.Најраспрострањенији је изотоп и има га 99,985%. 

2. Деутеријум је водоник чији атом има један неутрон у језгру (А=2). Често се означава са D. 

Његова распрострањеност је 0,015%. Вода која садржи деутеријум уместо обичног 

водоника означава се као D2O и назива се тешка вода. Користи се у нуклеарној индустрији. 

3. Трицијум је трећи тип атома водоника, који садржи два неутрона у језгру (А=3). Често се 

означава са Т. Распрострањеност је 10
-15

%. 

Протијум, деутеријум и трицијум су изотопи елемента водоника. 

Водоник је најраспрострањенији елемент у свемиру, а девети по распрострањености у Земљиној 

кори. Вода садржи 11,1% водоника. Водоника има и у нафти, као и у свим органским једињењима. 

Запаљени водоник даје пламен у облику бакље, чија температура износи 2500°С и може да 

растопи платину. 

Водоник је слабо реактивни гас, због јаке ковалентне везе Н-Н. Ова веза је јача у односу на већину 

веза које водоник гради са другим неметалима. 

Употерба водоника 

Највеће количине водоника се користе у индустрији добијања амонијака NH3. Знатне количине 

водоника се користе за добијање метил-алкохола (метанола, CH3OH). 

Водоник се користи у прехрамбеној индустрији за добијање засићених биљних уља. Овај поступак 

се зове хидрогеновање. У поступку хидрогеновања двоструке везе С=С (због чега је сунцокретово 

уље густа уљана течност) постају једноструке С-С. У зависности колико је двоструких веза 

прешло у једноструке, уље може да постане и биљна маст (маргарин). 

Водоник може да се користи и као гориво. Сагоревање водоника је потпуно безопасно, јер је 

производ сагоревања водоника водена пара.  

2Н2 + О2 → 2Н2О 

Међутим, још није нађен ефикасан начин за чување (складиштење) овог гаса. У свемирским 

летелицама у којима се Н2 користи као ракетно гориво, водоник се чува у течном стању (у 

резервоарима у облику оловке). Енергију за полетање летелице у свемир обезбеђује реакција 

између водоника и кисеоника  (кисеоник се такође чува у посебним резервоарима). 

Кисеоник 
Кисеоник је најраспрострањенији елемент на Земљи. Стене у Земљиној кори садрже кисеоник. 

Песак углавном садржи силицијум-диоксид SiO2, у коме је преко 50% кисеоника. Кисеоник чини 

око 90% масе свих океана и 2/3 људског тела. Ваздух садржи 21 запремински проценат кисеоника. 

Човек може да преживи неколико недеља без хране, неколико дана без воде, али неколико минута 

без кисеника. 

Атомски број кисеоника је 8. Електронска конфигурација кисеоника је  
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У ваздуху се кисеоник налази у облику двоатомног молекула О2. То је безбојни гас, без 

мириса, који потпомаже сагоревање. У индустрији се добија фракционом дестилацијом 

течног ваздуха. Азот и кисеник, као основне компоненте ваздуха се одвајају на основу 
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разлике температура кључања. Течни азот кључа на -196°С, а течни кисеоник кључа на -

183°С. Овако добијен кисеоник се чува у челичним боцама под високим притиском. 

Највеће количине кисеоника се користе у високим пећима за производњу челика. 

Кисеоник се користи за лечење астматичара. 

Кисеоник је у атмосферу доспео процесом фотосинтезе. Фотосинтеза је хемиска реакција 

у којој биљке, коришћењем СО2 и Н2О из ваздуха, у присуству светлости производе 

кисеоник и угљене хидрате, који се јављају као скроб, шећери и целулоза. 

СО2 + Н2О → угљени хидрати + О2. 

Једињења која гради кисеоник се називају оксиди. Кисеоник је врло реактиван елемент. 

Реагује са већином елемената, изузев са племенитим металима. Само је флуор реактивнији 

од кисеоника. 

Већина метала реагује са кисеоником споро, али са повећањем температуре се повећава 

њихова реактивност. Неки метали могу да се спонтано запале, попут цинка. За овакве 

метале каже се да су пирофорни. 

Горива су једињења која током сагоравања у ваздуху (оксидацијом) ослобађају велику 

количину енергије. Већина горива чине једињења која садрже само угљеник и водоник и 

називају се угљоводоници. Метан је напростији угљоводоник и представља основну 

компоненту природног гаса. Са кисеоником реагује: 

СН4 + 2О2 → СО2 + 2Н2О 

Енргија која се ослободи сагоревањем горива користи се за покретање машина и за 

производњу електричне енергије Смеша етина (ацетилен,С2Н2) и кисеоника гори и даје 

пламен који може да отопи челик. 

Раствор водоник-пероксида концентрације 3% продаје се у апотекама (под називом 

хидроген), као благи антисептик (за испирање грла или посекотина) и средство за бељење. 

Обзиром да се раствор разлаже у присуству светлости, неопходно је да се пакује и чува у 

тамним боцама. Реакција разградње се може приказати: 

2Н2О2 → 2Н2О + О2 

Озон 

Када се у струју кисеоника пусти варница, део кисеоника прелази у озон О3, троатомни 

молекул: 

3О2 → 2О3. 

На собној температури, озон је светлоплави гас. Има оштар, карактеристичан мисрис, који 

може да се осети приликом олује. Озон је знатно реактивнији од кисеоника. Слабо 

реактивни метали, сребро или жива, не реагују са кисеоником, али са озоном граде оксиде. 

Озон се користи као средство за бељење, а у многим земљама се користи уместо хлора за 

дезинфекцију воде за пиће. Приликом хлорисања воде, у којој се често у малим 

количинама налази отпадни органски материјал, долази до стварања токсичних 

хлороганских једињења која су канцерогена. Овај еколошки проблем може се избећи 

третирањем воде озоном. 

Озон и кисеоник представљају алотропе. Алотропи су различити облици једног елемента. 

Алотропи имају различит просторни распоред атома у молекулу или различит број атома 

у молекулу. Осим кисеоника и угљеник се јавља у неколико алотропских модификација – 

графит, дијамант, фулерен. 

У горњим слојевима атмосфере озон има врло важну улогу. На висини од 25km од 

површине Земље, уз помоћ Сунчевог зрачења долази до настајања озона: 

О2 → 2О  (раскидање веза у молекулу кисеоника и настаје атомски кисеоник), 
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О2 + О → О3. 

Настали озон гради озонски омотач, који апсорбује ултраљубичасто зрачење и на тај 

начин штити Земљу од штетних УВ зрака. Без озонског омотача живот на Земљи био би 

немогућ. Дебљина озонског омотача је 3mm. 

Због испуштања штетних гасова у атмосферу, долази до стањивања и стварању рупа у 

озонском омотачу. Штетни гасови ступају у контакт са озоном и долази до његовог 

разлагања. 

У нижим слојевима атмосфере озон је полутант (загађивач човекове средине).Под 

дејством Сунчве светлости оксиди азота и испарљиви угљоводоници који настају при раду 

мотора реагују са кисеоником градећи озон. Озон има штетно дејство на људе. 

Природне воде 

Око ¾ Земљине површине је покривено водом, од тога 97,3% чини морска вода, 2,1% лед 

а само 0,6% је слатка вода. Реке, језера и подземне воде чине слатке воде. Није познат ни 

један живи организам који може да опстане без воде. 

Морска вода садржи 3,5% минерала и сврстана је у слане воде.Слатке воде садрже  0-0,1% 

растворених минерала, слабослане 0,1-1,0%,слане 1-10% и врло слане >10%. Откривено је 

да морска вода садржи 72 хемијска елемента. 

Температура морске воде и воде у океанима зависи од дубине. Просечна температура свих 

морских и океанских вода је 22°С, а опадаза око 2°С на свака 2km дубине. При дну, 

температура воде је -2°С. 

Свежа вода 

Главни извор свеже воде су кише из облака. Облаци углавном настају испаравањем 

морске воде. У кишници су растворени  многи гасови: кисеоник, угљен-диоксид, азот. 

Кише које падају у загађеним областима (загађена атмосфера) садрже сумпор-диоксид, 

сумпорасту киселину, азотне оксиде, угљен-моноксид, прашину, полен, соли бројних 

метала (пре свега гвожђа и олова). 

Одакле потиче кисеоник? 

Данашња атмосфера садржи око 21% кисеоника Садржај кисеоника у атмосфери се мењао 

током различитих геолошких периода Земље. 

Постоји неколико теорија о настанку атмосфере. По једној теорији, атмосфера је настала 

када и планета Земља. Према другој теорији, атмосфера је настала после настанка планете 

и настала је након ослобађања гасова из унутрашњости Земље. Трећа теорија сматра да су 

данашњу атмосферу донели са собом метеори и делови комета који свакодневно падају на 

нашу планету. За ову теорију не постоје експериментални докази (мада на Земљу дневно 

падне 500 тона метеорита). 

Примарну атмосферу Земље сачињавали су водоник и хелијум, али је она „изгубљена“ у 

космосу, због мале моларне масе ових гасова и слабог гравитационог ппоља Земље. 

Садашња атмосфера је на почетку имала високи садржај угљен-диоксида, а кисеоника није 

ни било. 

Будући да је кисеоник врло реактиван гас и да реагује са скоро свим елементима, 

поставља се питање како то да је концентрација слободног кисеоника данас тако велика. 

Поред тога, уколико је тачна теорија да је данашња атмосфера настала вулканским 

ерупцијама, како је настао кисеоник када овог гаса нема у вулканским гасовима? 

У вулканским гасовима највише има водене паре и угљен –диоксида. Ова два гаса су 

једини вулкански гасови, који садрже кисеоник. Намеће се закључак, да је кисеоник морао 

да настане управо у реакцији између ова два гаса. 
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Поред тога, једна од најприхватљивијих теорија настанка кисеоника је настала на основу 

анализе фосилних остатака. Најстарији живи организми су се појавили пре око 3,5 

милијарди година и зову се архаеје. Претпоставља се да су ови организми развили 

способност фотосинтезе пре око 3 милијарде  година. Фотосинтеза је процес у коме 

долази до настанка угљених хидрата и кисеоника из воде и угљен-диоксида уз помоћ 

Сунчеве светлости. 

Живот на Земљи се одвија захваљујући постојању озонског омотача, који штити планету 

од ултравиолетног зрачења. У време настанка првих облика живота, није било озонског 

омотача. Зато се претпоставља да су се први организми јавили у води, јер на неколико 

метара испод површине воде, штетно дејство УВ зрака опада. Такође, на тим дубинама 

има светлости и због тога је фотосинтеза могућа.  

До стварања озонског омотача могло је да дође тек након што је настао кисеоник. 

Организми арахеје и данас постоје и показују највећу отпорност на УВ-зрачење. То значи 

да су архаеје могле да се развију упркос штетном дејству УВ-зрака. 

Садржај кисеоника у атмосфери је почео да расте тек пре милијарду година. Кисеоник се 

до тада трошио у реакцијама оксидације, пре свега са супстанцама присутним у стенама. 

Услед оксидације гвожђа у површинским слојевима стена, површина је постала црвена. 

Од тада, концентрација кисеоника у атмосфери почиње нагло да расте. 

Смањење концентрације угљен-диоксида је настало због појаве фотосинтезе, у којој 

настаје кисеоник. 

Угљеник 
Teжња угљеника да гради хемијске везе је толико изражена да данас познајемо око 16 

милиона једињења угљеника, знатно више једињења од било ког другог елемента. Област 

хемије која проучава ова угљеникова једињења се зове органска хемија. 

Угљеник се попут других немаетала (кисеоника, сумпора, фосфора) појављује у 

различитим облицима – алотропским модификацијама: графит, дијамант, аморфни 

угљеник итд. 

Графит 

Графит је један од најмекших материјала. Користи се као чврсто средство за подмазивање 

машинских делова. Добија се од угљеничних остатака, сагоревањем нафте. Добија се 

загревањем у пећима у одсуству кисеоника, у инертној атмосфери (нереактивна атмосфера 

се добија удувавањем азота).  

Атоми угљеника су повезани у слојеве. Имају изглед саћа. Између слојева су слабе 

привлачне силе. Када се графит изложи притиску, слојеви клизе један преко другог. Зато 

графитна оловка оставља траг приликом писања. 

Графит проводи струју само у равни слоја, док је у правцу нормалном на слој – графит 

изолатор, тј. не проводи струју. Растојања између слојева су велика па није могуће 

остварење струјног тока. 

Дијамант 

Дијамант је најтврђи материјал.Због јачине С-С веза, дијамант има високу температуру 

топљења и велику тврдоћу. 

Фулерени 

Лоптасти молекул С60 и С70 називају се фулерени. Назив су добиле по архитекти Фулеру, 

чије грађевине подсећају на фудбалску лопту и на С60. 

Угљеничне наноцеви 
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Угљеничне наноцеви имају атоме, који сачињавају структуру цевастог облика. Угљеничне 

наноцеви имају чврстоћу већу од челика, а малу масу, електричну и топлотну 

проводљивост бољу од бакра, стабилност на високим температурама. Сматра се да би 

њихова примена у производњи рачунара, допринела повећању брзине процесора за 

неколико хиљада пута. 

Аморфни угљеник 

Чађ и угаљ представљају аморфни угљеник. Ове модификације немају уређену структуру. 

Угаљ је разврстан по садржају угљеника. 

Једињења угљеника 

Једињења угљеника су угљен диоксид, угљен моноксид, метан, етан, итд. 

Угљен- диоксид 

Угљен диоксид је безбојан гас, слабо киселог укуса у благо иритирајућег мириса. Гушћи је 

од ваздуха и у већим количинама се налази у пећинама и рудницима. Не гори, нити 

помаже горење. Због тога се користи при гашењу пожара, у кондензованом облику (као 

течност). 

Користе га биљке приликом фотосинтезе, како би уз помоћ Сунчеве светлости призвео 

кисеоник: 

6СО2 + 12Н2О → С6Н12О6 + 6О2 + 6 Н2О 

Ефекат стаклене баште и глобално загревање планете 

Угљен-диоксид се сматра главним узрочником климатских промена. Поред водене паре, 

оксида азота, метана, угљен-диоксид има способност да привремено апсорбује и чува, а 

затим отпушта (реемитује) топлотно зрачење. Тако поменути гасови у атмосфери 

остварују улогу стакла на стакленој башти. Зато се каже да они стварају ефекат стаклене 

баште. 

Када у атмосфери не би било гасова стаклене баште, просечна температура на Земљи би 

опала са +15 (колико сада износи) на -18°С. Због тога, захваљујући гасовима стаклене 

баште опстаје живот на Земљи. 

Међутим, развојем индустрије, у атмосферу се испушта недозвољена количина гасова са 

ефектом стаклене баште и то доприноси значајном загревању планете. Због тога се 

глечери и лед топе, расте ниво мора и океана, повећава се влажност ваздуха, а тиме расте 

вероватноћа за појаву тропских циклона. 

Угљен- моноксид 

Угљен- моноксид је гас без боје и мириса. Врло је отрован, јер у поређењу са кисеоником 

има триста пута већи афинитет да се веже за хемоглобин у крви (хемоглобин преноси 

кисеоник неопходан за одржавање животних функција). То значи да мале концентрације 

СО могу да спрече везивање кисеоника и да плућа остану без неопходног кисеоника и 

убрзо наступа смрт. 

Међутим, изненађење је да сасвим мала количина СО у мозгу има улогу преноса 

информација за неуроне. 

Азот 
Азот је гас без боје и мириса. У молекулу азота атоми су повезани троструком везом 

(N≡N) и то се сматра главним разлогом нереактивности (инертности). У атмосфери се 

налази 78% запремремине овог гаса и због тога је ваздух главни извор азота. 

Двоатомни азот N2 не учествује у хемијским реакцијама и због тога се користи за 

постизање инерне атмосфере, коју је неопходно остварити при неким  синтезама. 

У индустрији једињења азота се граде у условима високог притиска и температуре. 
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Једињења азота 

Амонијак 

Амонијак се у ваздуху налази у малим количинама, а настаје распадањем беланчевина из 

угинулих биљака и животиња. То је безбојан гас, врло оштрог мириса. 

Амнијачне соли се користе за добијање вештачког ђубрива. Амонијачне соли се добијају 

додавањем неке киселине воденом раствору амонијака. 

Оксиди 

Азот –субоксид N2О је безбојни гас, слаткастог укуса. Има анестетичко дејство и користи 

се у краткотрајним хирушким интервенцијама. Назива се „смејавац“. 

Азотна киселина и њене соли (нитрати) 

Азотна киселина је безбојна уљаста течност, у чистом облику је изузетно опасна 

хемикалија. Употребљава се за: 

1. Производњу вештачког ђубрива, 

2. Производњу експлозива. Врло су експлозивна нека једињења азотне киселине, као 

што је тринитритритолуен (Т N Т), 

3. Производњу боја и боја за косу, 

4. Производњу нитроцелулозе (добија се третирањем памука смешом азотне и 

сумпорне киселине. 

Сумпор 
Сумпор је жуте боје и у природи се налази у елементарном стању. У Земљиној кори има 

свега 0,05% сумпора, који је врло значајан елемент у хемиској индустрији. 

Налазишта сумпора могу да буду површинска, у близини вулкана, а налазе се и под 

земљом. Из подземних налазишта сумпор се добија Фрешовим поступком (на слици). 

Сумпор се топи на релативно ниској температури (око 110°С), што се користи при 

добијању сумпора из подземних налазишта. Загрејана вода (170°С) се под притиском 

упумпава у цев, која долази до слоја сумпора. Тако долази до топљења сумпора. У средњу 

најтању цев се упумпава врућ ваздух, који подиже растопљен сумпор на површину. Овако 

добијен сумпор је врло чист (чистоће 99%). 

Сумпор је реактиван елемент и гради оксиде са кисеоником, хлориде са хлором и сулфиде 

са сумпором. 

Сумпор-диоксид (SO2) је гас оштрог и непријатног мириса, лако се раствара у води и један 

је од главних загађивача ваздуха. Велике количине овог гаса настају у металуршким 

процесима, приликом пржења сулфидних руда. У градским срединама, ложењем 

неквалитетног угља се ослобађају велике количине SO2. 

Сумпор-диоксид у ваздуху оксидише до SO3, који растворен у капљицама кише гради 

сумпорну киселину. Тако сумпорна киселина пада на земљу у капљицама кише, које се 

називају “киселе кише“. 

2SO2 + O2 → 2SO3 

SO3 + H2O → H2SO4 

Ношене ветром киселе кише могу да падају у областима и до 1500 km удаљеним од 

димњака, који у атмосферу емитују велике количине сумпор-диоксида.Киселе кише имају 

врло штетно дејство на живот на Земљи и на грађевински материјал. 

Сумпорна киселина (H2SO4)  је на првом месту у индустријској производњи хемикалаија. 

Годишње се у свету произведе 140 милиона тона сумпорне киселине. Користи се у 

производњи фосфорне киселине и вештачких ђубрива. 
 


