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p5- prvky Halogény 

 

Umiestnenie v PSP- ..... skupina (......A skupina), .....kovy, počet valenčných elektrónov.......... 

Elektrónové konfigurácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výskyt 

1. voľné – nie 

2. viazané 

• v mineráloch mineráloch ( vo forme halogenidov-  halit- NaCl, sylvín- KCl, fluorit(kazivec)- 

CaF2, Kryolit- Na3AlF6) 

• v morskej vode 

 

Fyzikálne vlastnosti – málo rozpustné vo vode ( dobre v polárnych) 

Fluór- zelenožltý plyn, jedovatý, zápach, čistý  popáli pokožku, rozpustný vo  

Chlór: žltozelený plyn, jedovatý, zápach, leptá sliznicu, rozpustný vo vode 

Bróm: hnedočervená kvapalina, jedovatá, žieravina- popálenie pokožky, na vzduchu dymí, rozpustný 

vo vode 

Jód- sivohnedá tuhá kryštalická látka, sublimuje (pary fialové), vo vode málo rozpustná ( dobre 

v nepolárnych) 

 

Chemické vlastnosti 

1. reaktivita vysoká ( reaktivita klesá k jódu), výskyt v dvojatómových zlúčeninách ( Cl2, Br2...) 

2. väzby- kovalentné a iónové  

3. väzbovosť 

• v základnom stave jednoväzbové 

• maximálna väzbovosť- F- jednoväzbový, Cl, Br, I- sedemväzbové (zapojenie d- 

orbitálov) 

4. oxidačné čísla- fluór iba –I, ostatné aj kladné po VII 

5. oxidačné vlastnosti- klesajú k jódu....halogén s nižším oxidačným číslom oxiduje ( vytláča 

z halogenidov)  halogén s vyšším F→Cl→Br→I 

                                                              

 

 

 

 

Biogénny význam 

F- zuby, kosti 

Cl- súčasť plazmy a v žalúdku ako žaludočná kyselina, regulácia osmotického tlaku a acidobázickej 

rovnováhy 

I- Činnosť štítnej žľazy, súčasť hormónu tyroxínu- syntéza bielkovín, podpora rastu, metabolizmu 
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Využitie  

Fluór- plasty( teflón), postreky, chladiace zmesi ( freóny), zubné pasty ( NaF) 

Chlór- bielenie papiera a textilu, kuchynská soľ, výroba zlúčenín chlóru( kyselina chlorovodíková), 

výroba plastov ( PVC), dezinfekcia- chlórové vápno ( zmes CaCl2 a Ca(ClO)2)a chlórny lúh (zmes KCl 

a KClO),  v  1. svetovej vojne sa používal ako otravná látka 

Bróm- výroba liečív ( ukľudňujúci, uspávajúci účinok), výroba slzotvorných látok( rozháňanie davov 

políciou), vo fotografickom priemysle, dezinfekcia v lekárstve – ajatín 

Jód- dezinfekcia povrchových rán ( jódová tinktúra- roztok 5% I2 v etanole s prídavkom KI), výroba 

liečív, krmív pre zvieratá, jodidovanie soli, očné kvapky (KI a NaI) 

 

Výroba - elektrolýzou roztokov alebo taveniny halogenidov 

A.elektrolýza vodného roztoku NaCl(soľanka)                     B. elektrolýza taveniny NaCl 

anóda                                  katóda                                              anóda                               katóda                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlúčeniny halogénov 

Halogénovodíky 

• bezfarebné, zapáchajúce plyny 

• výroba priamou syntézou alebo pôsobením silných kyselín na halogény 

 

 

 

 

Halogenovodíkové kyseliny 

• sila stúpa k smerom k jódu (s vyšším protónovým číslom, väčší atómový polomer, stúpa 

polarizovateľnosť väzby) 

• veľmi silné kyseliny ( okrem HF stredne silná) 

 

 

 

Kyselina chlorovodíková 

• Kyselina soľná (koncentrovaná 35-36%) 

• Žltkastá , prchavá so štipľavým zápachom 

• Lúčavka kráľovská HCl:HNO3 (3:1)- rozpustenie zlata 

• Vyskytuje sa v žalúdku- trávenie bielkovín 

Využitie: Čistenie ( WC, kanvice...), povrchová úprava kovov ( pred pozinkovaním), výroba PVC, 

liečivá( acylpyrín), dezinfekcia ( bazény...) 
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  Výroba  

1. Elektrolýza vodného roztoku NaCl- vznik plynného chlóru a vodíka      

 

 

2. Priama syntéza vodíka s chlórom- vznik chlorovodíka    

 

 

3. Rozpúšťanie chlorovodíka vo vode- vznik kyseliny chlorovodíkovej    

 

 

 

Kyselina fluorovodíková- najslabšia halogénovodíková kyselina, leptá sklo( uchováva sa v plastovej 

nádobe) 

 

 

Kyslíkaté kyseliny halogénov 

• sila kyslíkatých kyselín stúpa s počtom atómov kyslíka, zvyšujúcim sa oxidačným číslom 

halogénu (chloristá najsilnejšia) 

 

 

 

Halogenidy- dvojprvkové zlúčeniny halogénov a menej elektronegatívneho prvku 

Príprava:  

 

 

 

 

 

 

 

Chlorečnany a chloristany - silné oxidačné účinky, využitie- výbušniny, zápalková hlavička 


