
VÝZNAMNÉ CHEMICKÉ 

PRVKY A ZLÚČENINY 

Významné soli kyslíkatých kyselín 

 



DUSIČNAN DRASELNÝ  KNO3 

 Je to biela tuhá látka, dobre rozpustná vo vode. 

 Poznáme ho aj pod názvom draselný liadok. 

 Použitie: 

 zložka hnojív, 

 výroba skla, 

 pyrotechnika, výroba pušného prachu. 

 Nahromadené umelé hnojivá však môžu presiaknuť cez pôdu a 

znečistiť vodné zdroje.  

 Zvýšené množstvo dusičnanov môžu obsahovať hlavne rýchlená 

jarná zelenina (šalát, špenát, reďkovka,...) 

 

 

 



DUSIČNAN SODNÝ  NaNO3 

 Je to biela tuhá látka, dobre rozpustná vo vode. 

 Poznáme ho aj pod názvom čílsky liadok. 

 Použitie: 

 zložka hnojív, 

 výroba skla, 

 v potravinárstve pri výrobe trvanlivých mäsových výrobkov, na 

ich konzervovanie, udržanie sfarbenia 

 pyrotechnika. 

 



UHLIČITAN  SODNÝ  Na2CO3 

 Je to biela tuhá látka, dobre rozpustná vo vode. 

 Poznáme ho aj pod názvom sóda. 

 Z vodného roztoku kryštalizuje s desiatimi  molekulami 

vody ako kryštálová sóda (Na2CO3 ∙ 10 H2O)  

 Použitie: 

 výroba skla, 

 výroba pracích prostriedkov, zmäkčovanie vody. 

 Známy je už zo starého Egypta (mumifikácia).  

 

 



HYDROGENUHLIČITAN  SODNÝ  NaHCO3 

 Je to biela tuhá látka, menej rozpustná vo vode. 

 Poznáme ho aj pod názvom sóda bikarbóna. 

 Použitie: 

 do zákuskov na kyprenie, 

 súčasť kypriaceho prášku do pečiva, 

 na neutralizáciu zvýšeného množstva žalúdočnej kyseliny, 

 na odstránenie  zápachu v domácnosti (odtoky, chladnička, 

kuchynské nádoby, ...) 

 Na čistenie kovových predmetov, škvŕn. 

 Pri zohrievaní sa rozkladá na uhličitan vápenatý, oxid 

uhličitý a vodu. 

 

 



UHLIČITAN  VÁPENATÝ  CaCO3 

 Je to biela tuhá látka, málo rozpustná vo vode. 

 Známy aj ako krieda. 

 Je hlavnou zložkou horniny s názvom vápenec. 

 Použitie: 

 v kozmetickom priemysle,  

 v maliarstve,  

 ako mramor v stavebníctve, 

 výroba páleného vápna, 

 hnojenie pôdy. 

 

 



HYDROGENHLIČITAN  VÁPENATÝ  

Ca(HCO3)2 

 Je známy len vo forme vodného roztoku. 

 Spôsobuje tvrdosť vody (po zahriatí vody sa usadzuje 

napr. na špirálach opäť uhličitan vápenatý ako vodný 

kameň). 

 Vzniká v prírode pri pôsobení vody a oxidu uhličitého na 

vápenec, kvapalina rozrušuje horninu, pričom po odparení 

vody a oxidu uhličitého vznikajú unikátne krasové útvary. 

 

 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ! 

Zdroj obrázkov: internet  


