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11.  VYBRANÉ KAPITOLY Z ANORGANICKEJ  CHÉMIE 

UHLÍK  A KREMÍK 
 
PRVKY IV. HLAVNEJ SKUPINY 
 
Uhlík a kremík patria do IV. hlavnej skupiny prvkov. Uhlík je nekov, kremík možno tiež považovať za 
nekov. Ďalšie prvky v tejto skupine sú germánium (polokov), cín a olovo (kovy). Atómy týchto prvkov 
v základnom stave majú vo valenčnej vrstve 4 elektróny a elektrónovú konfiguráciu ns2npx

1npy
1. Do 

stabilnej elektrónovej konfigurácie najbližšieho vzácneho plynu chýbajú týmto prvkom 4 elektróny, resp. 
vo valenčnej vrstve majú o 4 elektróny viac ako predchádzajúci vzácny plyn.  Atómy C a Si vytvárajú pri 
zlučovaní prevažne kovalentné väzby a vyskytujú sa hlavne v oxidačnom čísle IV. Uhlík a kremík sú 
nekovy Elektronegativita uhlíka je 2,5, kremíka 1,8. Ich oxidy (CO2, SiO2), podobne ako iné nekovy 
vytvárajú s vodou kyseliny (oxid uhličitý je plyn pomerne dobre rozpustný vo vode, oxid kremičitý je 
tuhá látka vo vode skoro nerozpustná). V soliach sú prítomné vo forme aniónov.  

 
11.1   UHLÍK 

 
Elektrónová konfigurácia uhlíka je  C (1s2 2s2 2px

1 2py
1). V zlúčeninách sa viaže prevažne štyrmi 

kovalentnými väzbami (je štvorväzbový). V mnohých zlúčeninách (diamante, CH4, CCl4) vytvára 4 
rovnocenné kovalentné väzby orientované tetraedricky (do rohov štvorstenu). Sú dôsledkom tzv. 
hybridizácie atómových orbitálov valenčnej vrstvy uhlíka. Vznik hybridných (zmiešaných) atómových 
orbitálov možno chápať ako proces pri ktorom z troch orbitálov p a jedného orbitálu s vzniknú štyri 
rovnocenné zmiešané orbitály, ktoré označujeme ako orbitály (sp3) - pozri  organickú chémiu. 

Uhlík má schopnosť vytvárať reťazce obsahujúce jednoduché aj násobné (dvoj- a troj- násobné) 
kovalentné väzby uhlík-uhlík s veľkou pevnosťou. To umožňuje vznik obrovského počtu organických 
zlúčenín. Uvedenými zlúčeninami sa zaoberá organická chémia. V nasledujúcich odsekoch sú uvedené 
niektoré zlúčeniny uhlíka ktoré zaraďujeme do oblasti anorganickej chémie. 

 
ELEMENTÁRNY  UHLÍK (uhlík ako prvok) 

 
Vyskytuje sa v dvoch alotropických modi-fikáciách - minerály diamant a grafit : 

a/  Diamant je veľmi tvrdá priezračná látka (posledná v Mohsovej stupnici tvrdosti), má atómovú 
štruktúru. Tvoria ju atómy uhlíka tetraedricky pospájané kovalentnými väzbami. Kubická sústava. Má 
vysoký bod topenia (asi 3500 °C). Je elektricky nevodivý, pri teplote nad 800 °C v atmosfére kyslíka 
zhorí. Použitie: tvrdý brúsny materiál, rezanie, vŕtanie. 

b/ Tuha  (grafit) má vrstevnatú štruktúru  -hexagonálna sústava. Je to čierna, mäkká, štiepateľná, 
elektricky a tepelne vodivá látka. Používa sa na výrobu elektród pre vysokoteplotné procesy (napr. 
výroba karbidu vápnika), žiaruvzdorných materiálov, ceruziek, mazadiel, náterov, moderátorov pre 
jadrové reaktory a podobne.  

Priemyselné produkty tvorené uhlíkom sú  koks, drevné uhlie, aktívne (živočíšne) uhlie a sadze. Majú 
grafitickú štruktúru, tvorenú veľmi malými kryštálikmi. Aktívne uhlie má veľmi nepravidelnú štruktúru, 
nepravidelne usporia-dané kryštáliky a obrovský špecifický povrch. Má preto aj veľkú adsorpčnú 
schopnosť. (Adsorpcia je viazanie molekúl iných látok (plynov, kvapalín, príp. aj tuhých látok) na povrchu 
uvažovanej tuhej látky - adsorbenta.) Používa sa k čisteniu a odfarbovaniu. 

Sadze sa vyrábajú neúplným spaľovaním uhľovodíkov. Používajú sa prevažne do gumárenských 
výrobkov.  

Uhlík má redukčné účinky. Koks sa používa ako palivo a redukčné činidlo na redukciu železa z rúd vo 
vysokých peciach. 
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ZLÚČENINY UHLÍKA:     CO a CO2 

 
Oxid uhoľnatý :  je bezfarebný plyn, teplota varu je -191 °C. Vlastnosti: je jedovatý (!) a nebezpečný, 
lebo je bez chuti a zápachu. Je málo rozpustný vo vode, má redukčné účinky (redukcia Fe z rúd vo 
vysokých peciach). Vzniká pri horení uhlíka (napr. koksu) a uhlíkatých zlúčenín  (uhlia, dreva, 
plynných a kvapalných uhľovodíkov) pri  nedostatku kyslíka (neúplné spaľovanie). Nevzniká priamo. 
Najskôr vzniká CO2 reakciou časti uhlíka s celým prítomným kyslíkom:       

 C + O2  =  CO2          (exotermická r. - vyvíja sa pri nej teplo) 

Následne reaguje CO2 s rozžeraveným koksom alebo iným palivom na CO (redukcia):  

 C  +  CO2   =  2 CO     (endotermická r.) 
V systéme existuje pri každej teplote rovnováha medzi CO2 a CO. So zvyšujúcou teplotou rastie podiel 
CO. Pri 400 °C je prítomný prakticky len CO2,  pri 1000 °C je prítomný prevažne CO;  pri cca 680 °C je podiel 
oboch oxidov asi 50 %.  
Generátorový plyn sa vyrába vháňaním vzduchu cez niekoľkometrovú vrstvu žeravého koksu. Odchádzajúca 
plynná zmes (generátorový plyn) obsahuje asi 50 % CO, 70 % N2 , 4 % CO2 a malé množstvo iných plynov. 
Uvedený plyn sa môže použiť na spaľovanie alebo na chemické syntézy. Ak sa do generátorov s rozžeraveným 
koksom vháňa vodná para, vzniká tzv. vodný plyn, ktorý je zmesou CO a H2. Reakcia prebieha podľa rovnice:      

 C +   H2O  =  CO + H2  

Oxid uhoľnatý na vzduchu horí, reakcia je exotermická:           
 CO + 1/2 O2 = CO2 
Pre jedovatosť oxidu uhoľnatého je použiteľnosť generátorového plynu na spaľovanie obmedzená.  
 
Oxid  uhličitý : je bezfarebný plyn slabo kyslej chuti. Je nejedovatý, asi 1,5 x ťažší ako vzduch. V 
uzatvorených pivničných priestoroch kde prebiehajú kvasné procesy (spojené s vývojom CO2) sa môže 
hromadiť a vytláčať tak vzduch (kyslík). Pivničná atmosféra je potom nedýchateľná. Ľahko ho možno 
skvapalniť (kritická teplota  je + 31 °C). Ochladzovaním možno pripraviť aj tuhý oxid uhličitý (tzv. 
suchý ľad), ktorý sublimuje (odparuje sa bez roztopenia). Použitie: hasiace prístroje, sýtenie nápojov, 
chemická výroba; tuhý CO2 napríklad na chladenie (preprava potravín).  
 

Procesy pri ktorých vzniká oxid uhličitý 
 

a/  Termický (tepelný) rozklad karbonátových hornín (vápenca, magnezitu, dolomitu): 

vápenec (900 °C)     CaCO3  →  CO2  + CaO  

dolomit (v rozpätí asi 400-900°C)   CaCO3.MgCO3  →  2 CO2 + CaO + MgO 
 
b/   Horenie (spaľovanie) látok obsahujúcich uhlík s dostatočným množstvom kyslíka: 

koks        C  +  O2  →  CO2

organické látky:  metán (zemný plyn)  CH4  +  2 O2  →   CO2   +  2 H2O  

acetylén      2 C2H2 + 5 O2 → 4 CO2  + 2 H2O   

benzín (podstatnou zložkou je heptán)  C7H16  + 11 O2 → 7 CO2  + 8 H2O  
 

c/ Úplná oxidácia organickej hmoty:  procesy dýchania (ustajnenie zvierat), alkoholické 
kvasenie a pod.  

e/  Rozklad uhličitanov kyselinami, vrátane kyslých zrážok (HNO3, H2SO4): 

rozklad vápenca kyselinami:      CaCO3  +  2 HCl   →  CO2  +   CaCl2     +  H2O 
CaCO3 +  H2SO4 →  CO2  +  CaSO3 +  H2O      CaCO3 + 2 HNO3 →  CO2  +  Ca(NO3)2 +  H2O 
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OXID UHLIČITÝ  VO  VODE - KYSELINA UHLIČITÁ  
 

Oxid uhličitý sa rozpúšťa vo vode. Rozpustnosť CO2 vo vode vzrastá s tlakom a klesá s rastúcou teplotou 
vody. Pri zahrievaní možno rozpustený CO2  z vody vypudiť, úplne sa odstráni pri vare.  
Koncentrácia CO2 v atmosfére je asi 335 ppm, t.j asi 0,035 % obj. Atmosférický tlak patm=101,325 kPa. Z uvedeného vyplýva, že 
parciálny tlak CO2 v atmosfére je asi 35,4 Pa. Z absorpčného koeficientu CO2 vo vode pri 25°C  (k = 0,3408.10-6mol.l-1.Pa-1) a 
parciálneho tlaku CO2 v atmosfére (pCO2 = 35,4 Pa) možno podľa Henryho zákona vypočítať rovnovážnu koncentrácia CO2 v 
čistej vode:  cCO2 = 1,209.10-5 mol.l-1, t.j asi 0,532 mg.l-1.  

 
Pri vzájomnom kontakte oxidu uhličitého v atmosfére CO2(g) a vo vode CO2(aq) sa po určitom čase 
ustáli rovnováha  
 CO2(g) = CO2(aq).  
Malá časť z rozpusteného CO2(aq) reaguje s vodou pričom vzniká kyselina uhličitá H2CO3(aq):   

CO2(aq) + H2O(l) = H2CO3(aq): 

Rozpustený oxid uhličitý, prítomný vo vode vo forme rozpusteného plynu CO2(aq) a vo forme kyseliny 
uhličitej H2CO3(aq), nazývame spoločne názvom voľný oxid uhličitý a označuje ho ako . 
Termínom „voľný oxid uhličitý“ (s označením )  teda rozumieme súčet CO

H CO2 3
∗

H CO2 3
∗

3

3

2(aq) a H2CO3(aq).  
Pre koncentráciu voľného oxidu uhličitého  platí vzťah: 
 [ ]  = [COH CO2

∗
2(aq)] + [H2CO3(aq)] 

V chemických rovniciach a výpočtoch sa pre voľný oxid uhličitý okrem označenia  používa aj  označenie 
CO

H CO2
∗

2, ale vždy sa tým rozumie celkové množstvo CO2. Výpočty ukazujú, že viac ako 99 % voľného oxidu 
uhličitého existuje vo forme CO2(aq), teda  vo forme fyzikálne rozpusteného plynu a len zvyšok (< 1 %) je vo 
forme H2CO3(aq).   
 

Kyselina uhličitá je dvojsýtna kyselina, ktorá vo vodných roztokoch môže disociovať v dvoch 
stupňoch. Pre každý stupeň platí samostatná disociačná  konštanta. Pre vyjadrenie koncentrácie 
kyseliny uhličitej obvykle používame súčet koncentrácií CO2(aq) a H2CO3(aq), teda všetok voľný 
oxid uhličitý. 
 
  H2CO3

*
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-   KK1 = 4,5.10-7    (25°C) 
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Z hodnôt disociačných konštánt vyplýva, že kyselina uhličitá je veľmi slabou kyselinou. Vo vode 
disociuje prakticky len do prvého stupňa. Vodný roztok CO2 sa chová ako slabá kyselina. Hodnota 
pH destilovanej vody, ktorá je v rovnováhe s atmosférickým CO2 je asi 5,6. Hodnotu pH možno 
vypočítať z KK1 a rozpustnosti CO2 vo vode - t.j. koncentrácie c( ). H CO2 3

∗

 
SÚHRN: Rozpustený oxid uhličitý je vo vode prítomný vo forme nedisociovaných molekúl (voľne 
hydratovaného plynu CO2(aq) a kyseliny uhličitej H2CO3(aq)) a vo forme iónov. V čistej vode je 
kyselina uhličitá disociovaná len čiastočne a len do prvého stupňa. Spôsobuje miernu kyslosť čistej 
vody (pH ≥ 5,6). 

 
Formy oxidu uhličitého v roztoku pri rôznej hodnote pH:  
Hodnotu pH roztokov ovplyvňujú rôzne rozpustené látky. Hodnota pH vodných roztokov, vrátane 
prírodných, odpadových alebo priemyselných vôd sa môže pohybovať v širokom rozmedzí. Oxid 
uhličitý prítomný vo vodných roztokoch (vodách) sa môže byť prítomný:  (a) v nedisociovanej forme, 
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ako voľný oxid uhličitý a (b) v iónových formách - ako anióny HCO3
- a CO3

2- (hydrogénuhličitanový a 
uhličitanový). Pomer medzi rôznymi formami oxidu uhličitého v závisí od hodnoty pH (obr. 1). 
 
 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

pH

M
ól

ov
ý 

 z
lo

m
ok

H2CO3
*

(CO2)
HCO3

- CO3
2-

Obr. 1. Rozdelenie pomerov jednotlivých 
foriem oxidu uhličitého v závislosti od 
pH vodného roztoku pri 25 °C.  

Uvedené pomery sú vypočítané pomocou 
disociačných konštánt kyseliny uhličitej. 
Pri pH< 4,5 je v roztoku prakticky len 
nedisociovaná H2CO3

* (voľný CO2). Pri 
pH od 4,5 do 8,3 je prítomný voľný CO2 
a anión HCO3

-
. Nad pH 8,3 sú prítomné 

anióny HCO3
-  a CO3

2-. 

 
 
 

ROZPUSTNOSŤ  CaCO3  VO VODE  A  JEHO  VYLUČOVANIE Z  ROZTOKU  
(Rovnovážny a agresívny oxid uhličitý) 

 
ROZPÚŠŤANIE  CaCO3 (vápenca) v  čistej vode 

Rozpustnosť CaCO3 (vápenca) v čistej vode neobsahujúcej CO2 je nepatrná. Pri 20 °C asi 15 mg.l-1 . 
Vápenec je v čistej vode neobsahujúcej rozpustený oxid uhličitý prakticky nerozpustný.  

 
                        ROZPÚŠŤANIE  CaCO3  v  uhličitých vodách    (rovnovážny CO2) 

V prítomnosti CO2 vo vode (uhličité vody) sa uhličitan vápenatý rozpúšťa vo významnej miere.  
Reakcia prebieha  podľa rovnice: 

CaCO3  + CO2  +  H2O  = Ca2+  +   2 HCO3
-  

V roztoku sú prítomné  ióny Ca2+ a HCO3
- . Rovnicu zjednodušene píšeme aj v tvare : 

CaCO3  + CO2  +  H2O  = Ca(HCO3)2  

Rozpúšťanie CaCO3 (vápenca) v uzatvorenej sústave: Do fľaše nalejeme vodu obsahujúcu rozpustený 
CO2, pridáme uhličitan vápenatý a fľašu uzatvoríme. Medzi zložkami začne prebiehať vyššie uvedená 
chemické reakcia. Koncentrácia CO2 vo vode postupne klesá a reakcia sa spomaľuje. Po určitom čase sa 
rozpúšťanie CaCO3 zastaví. V systéme sa dosiahla rovnováha medzi voľným CO2 , iónmi Ca2+  a 
HCO3

-  a nerozpusteným CaCO3. V rovnovážnom roztoku ostáva vždy isté množstvo nezreagovaného 
voľného CO2, ktoré je v rovnováhe s iónmi Ca2+, HCO3

- a nerozpusteným CaCO3. Tento nezreagovaný 
oxid uhličitý sa označuje ako rovnovážny (CO2).  Rovnovážny oxid uhličitý udržiava ióny Ca2+ a 
HCO3

- (hydrogénuhličitan vápenatý) v roztoku a zabraňuje, aby sa nerozkladali späť na CaCO3. 
Rovnovážny CO2 s vápencom teda už nereaguje. Rovnaké procesy prebiehajú aj v makroskopickom 
merítku. 
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  VYLUČOVANIE CaCO3  Z ROZTOKU    (vznik kotolného kameňa, travertínu) 

Ak vo vyššie uvedenom rovnovážnom vodnom roztoku znížime koncentráciu CO2 (vypudíme časť 
rovnovážneho CO2 napr. zohrievaním vody, alebo znížením tlaku CO2 nad roztokom), rovnováha sa 
poruší a z roztoku sa začne vylučovať „nerozpustný“ CaCO3 podľa rovnice: 

Ca2+  +   2 HCO3
-  =  CaCO3 + CO2   + H2O  

Rovnicu niekedy píšeme v stručnej forme:      Ca(HCO3)2  =  CaCO3 + CO2   + H2O 

Pri úplnom odstránení všetkého CO2 (napr. varom) možno z vody postupne vylúčiť všetok vápnik, ktorý 
bol v roztoku rozpustený  vo forme iónov Ca2+ a HCO3

-. Usadeniny nerozpustného uhličitanu vápenatého 
ktoré sa vylučujú pri vare vody označujeme ako vodný, alebo kotolný kameň. Podobným spôsobom sa 
pri uvoľňovaní CO2 z vyvierajúcej vody môže vylučovať CaCO3. Týmto spôsobom vzniká travertín, 
alebo krasové útvary (stalaktity a stalagmity) v jaskyniach). Vzniká v zmysle rovnice aj pri odparovaní vody. 

Agresívne uhličité vody (agresívny oxid uhličitý) 
Ak voda obsahuje viac voľného CO2, ako je jeho rovnovážna koncentrácia odpovedajúca množstvu 
Ca(HCO3)2 v roztoku, potom táto voda má schopnosť rozpúšťať ďalší CaCO3. Hovoríme o agresívnej 
uhličitej vode a agresívnom CO2. Agresívne uhličité vody pôsobia korozívnym účinkom na vápenec a 
betón. V betóne je napádané hlavne spojivo, t.j. cementový kameň (tmel) spájajúci zrná kameniva v 
betóne. Agresívne nepôsobí všetok voľný oxid uhličitý, ale len časť, ktorá prevyšuje koncentráciu 
rovnovážneho oxidu uhličitého. Agresívny CO2 rozpúšťa CaCO3  podľa rovnice  

  CaCO3 + CO2 + H2O = Ca2++ 2 HCO3
-

 
Rozdiel medzi prítomným voľným CO2  vo vode a rovnovážnym CO2 vo vode je nadbytočný CO2 , ktorého celé 
množstvo, alebo určitá časť môže agresívne pôsobiť na rôzne materiály. Najčastejšie sa posudzuje agresivita na 
železo a na vápenec. Hovoríme o  CO2 agresívnom na Fe a o CO2 agresívnom na vápenec. Vo vode bez 
rozpusteného kyslíka reaguje nadbytočný CO2 so železom podľa rovnice: 

 Fe + 2 CO2 + 2 H2O =  Fe2+ +  2 HCO3
-  +  H2 
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HYDROGÉNUHLIČITANY  A  UHLIČITANY 
Od kyseliny uhličitej sa odvodzujú dva typy solí:  hydrogénuhličitany a uhličitany. 

Hydrogénuhličitany a uhličitany alkalických kovov 

Hydrogénuhličitany alkalických kovov - NaHCO3 a KHCO3 existujú vo forme tuhých kryštalických látok. Sú 
rozpustné vo vode. Roztoky hydrogénuhličitanov reagujú len slabo zásadito.  

Uhličitany alkalických kovov - Na2CO3 (sóda),  K2CO3  (potaš) sú tuhé látky vo vode dobre rozpustné. Vo vode 
hydrolyzujú, ich roztoky sú preto výrazne zásadité (pH > 7).  Pri zahrievaní sa tavia pri teplote nad 800 °C bez 
rozkladu. Uhličitan sodný existuje ako bezvodá látka (Na2CO3) alebo kryštalohydrát (Na2CO3.10 H2O). Z vodného 
roztoku kryštalizuje ako dekahydrát. Uhličitan sodný (podobne aj draselný) sa používa napr. pri výrobe skla, 
mydla, pri zmäkčovaní vody a podobne. 

Hydrogénuhličitany a uhličitany vápnika a horčíka  

Hydrogénuhličitany vápnika a horčíka neexistujú vo forme tuhých látok. Vzorce Ca(HCO3)2 a 
Mg(HCO3)2 označujú existenciu iónov Ca2+ a HCO3

-  resp. Mg2+ a HCO3
- v roztoku. Vznikajú 

rozpúšťaním CaCO3 a MgCO3 v uhličitých vodách. Spôsobujú tzv. uhličitanovú tvrdosť vody. Pri vare 
alebo pri vysušení roztoku sa rozkladajú sa na CaCO3 (MgCO3), CO2 a H2O (kotolný kameň, travertín). 

Ca(HCO3)2   =  CaCO3 + CO2   + H2O 

Uhličitany vápnika a horčíka sú tuhé látky nerozpustné vo vode. Rozkladajú sa v kyselinách. Termicky 
rozkladajú za vzniku oxidu príslušného kovu a CO2. Termický rozklad  vápenca sa využíva pri výrobe 
vápna (stavebný materiál), magnezitu pri výrobe pálenej magnézie (žiarunzdorný materiál): 

  •  vápenec pri  900 °C   (pri atm. tlaku) CaCO3 → CaO + CO2                
  •  magnezit nad 400 °C  (pri atm. tlaku) MgCO3  → MgO + CO2   

  •  dolomit:         (pri atm. tlaku) CaCO3.MgCO3   → CaO + MgO + 2 CO2   
 
 

KARBONÁTOVÉ   (UHLIČITANOVÉ)  HORNINY 
 
Uhličitan vápenatý (CaCO3) sa môže vyskytovať vo forme troch polymorfných kryštalických modifikácií: ako 
minerál kalcit, aragonit a vaterit. Každá modifikácie má odlišnú štruktúru, t.j. usporiadanie stavebných častíc 
v priestore. V prírode sa CaCO3 vyskytuje prevažne ako kalcit, len v malej miere ako aragonit. Kalcit je 
termodinamicky stabilná modifikácia CaCO3 pri normálnych podmienkach teploty a tlaku. Kalcit sa môže meniť na 
aragonit napr. pri vysokom tlaku. 
 
Vápenec je usadená hornina, ktorej hlavnou zložkou je uhličitan vápenatý  prítomný vo forme kalcitu. 
V nepremenených súvrstviach sú obyčajne celistvé, v premenených súvrstviach sú vápence kryštalické, 
makroskopicky zrnité. Vápence obsahujú často rôzne prímesi. Vznikajú tak rôzne odrody vápencov, 
napr. vápence piesčité, ílovité, živičné, dolomitické a pod. Čisté vápence majú farbu bielu alebo 
bielosivú, železité látky zafarbujú vápence do žlta alebo červenohnedá, živičné vápence bývajú 
tmavosivé až čierne. Vápence pomerne dobre vzdorujú vplyvom poveternosti. Reaguje však s roztokmi a 
parami kyselín. Napr. v HCl sa rýchle rozpúšťa. Reakcia je sprevádzaná šumením v dôsledku 
uvoľňovania CO2 

 CaCO3 + 2 HCl  → CaCl2 + CO2  + H2O 
Reaguje aj s kyslými zložkami v atmosfére (viď. kyslá depozícia). Vápenec sa pomaly rozpúšťa aj pri 
pôsobení podzemných vôd obsahujúcich agresívny CO2:  

CaCO3 + CO2 + H2O  =  Ca(HCO3)2

Použitie: V stavebníctve sa vápenec používa ako stavebný kameň, alebo rozdrvený sa na kamenivo 
(cesty, železnice). Vybrané vápence sa leštia na mramor. Vápenec  sa používa tiež ako surovina na 
výrobu vzdušného a hydraulického vápna a cementu. Pre výrobu portlandského cementu sa hodia najmä 
ílovité vápence, sliene a zmesi vápencov s ílovitými horninami (íly vnášajú do suroviny SiO2, Al2O3, 
príp. Fe2O3). Čisté vápence sa používajú na výrobu kvalitného vápna, skla, karbidu vápenatého, pri 
tavení železa (ako troskotvorná prísada) a pri výrobe cukru (saturácia cukrovej šťavy). V mletom stave sa 
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používajú na vápnenie prirodzene kyslých pôd a na neutralizáciu vôd a pôd okyslených kyslou 
precipitáciou. Vápenec reaguje s kyselinami a neutralizuje ich. 

Vápenec sa používa aj pri odsírovaní dymových plynov v tepelných elektrárňach spaľujúcich 
fosílne palivá so zvýšeným obsahom síry. Pre odsírovanie dymových plynov obsahujúcich SO2 sa vo väčšine 
prípadov používa vodná suspenzia vápence, alebo vápna. Pri použití metódy tzv. mokrej vápencovej výpierky 
prebieha sumárne reakcia  

  CaCO3 + SO2 + 1/2O2 + 2 H2O  =  CaSO4.2H2O + CO2

Pri reakcii vzniká tzv. energosadrovec. Obsahuje CaSO4·2H2O rôznej čistoty, ktorý finálnym produktom procesu 
odsírenia spalín. Podľa kvality ho možno použiť napr. na výrobu sadrokartónových dosiek.  
 
Slieň  je usadená spevnená hornina zložená zo zmesi ílu (cca 25 %) a vápenca (cca 75 %). Sliene sa 
používajú pri výrobe cementu. 

Dolomit.  Hornina obsahujúca prevažujúce množstvo minerálu dolomitu (CaCO3.MgCO3) a menšie 
množstvo kalcitu (CaCO3).  Názvom dolomit označujeme tak minerál ako aj horninu. Slovenská 
technická norma STN 72 1475 „Dolomitové kamenivo do betónu, Technické požiadavky“ definuje 
dolomit ako uhličitanovú horninu obsahujúcu minimálne 90 % hmotnosti minerálu dolomitu 
s maximálne 10 % hmotnosti kalcitu.  

Vápence sú niekedy definované ako horniny obsahujúce okrem kalcitu do 10 % dolomitu, dolomitické vápence 
ako horniny obsahujúce 10 - 50 % dolomitu, vápnité dolomity obsahujúce 50 - 90 % dolomitu a dolomity 
obsahujúce 90 - 100 % dolomitu. Zvyšok je kalcit.  

 
Travertín  - sa zráža z vôd ktoré obsahujú hydrogénuhličitan vápenatý. Tákéto vody vznikajú 
v podzemí pri pôsobení uhličitých vôd na vápence, vápenaté živce a pod. Z vody po vyvretí na povrch 
uniká voľný CO2 do atmosféry a hydrogénuhličitan vápenatý sa rozkladá. Rozklad hydrogénuhličitanu 
vápenatého podporuje aj odparovanie vody. Z vody sa zráža „nerozpustný“ CaCO3 obvykle vo forme 
kalcitu. Reakcia prebieha podľa rovnice: 

 Ca(HCO3)2    =   CaCO3 + CO2 + H2O 

Okrem kalcitu môže travertín obsahovať aj iné prímesi, ktoré boli pôvodne rozpustené vo vode, 
napríklad sírany.  Obdobnou reakciou vznikajú aj kvaple v jaskyniach (krasové útvary).  

Magnezit - hornina tvorená prevažne MgCO3. Býva znečistený uhličitanom železnatým, vápenatým a 
manganatým. Používa sa na výrobu žiaruvzdorných materiálov (pre tieto účely sa vypaľuje sa pri teplote 
nad 1500 °C) a špeciálnych spojív (napr. Sorelovej maltoviny). 

 
 KARBIDY 

Karbidy sú umelo pripravené zlúčeniny uhlíka s kovmi a niektorými polokovmi a nekovmi (B a Si).  

• Karbidy bóru (B4C3) a kremíka (SiC) - sú veľmi stále a neobyčajne tvrdé látky, blížiace sa tvrdosťou diamantu.  
(Majú polymérnu štruktúru, tvoria kovalentné kryštály. Napr. napr. usporiadanie atómov v SiC je zhodné 
s usporiadaním v štruktúre diamantu, kde 1/2 atómov C je nahradená atómami Si.) Vodou sa nerozkladajú. 
Karbidom bóru je možné brúsiť aj diamanty (Rais).  Karbid kremíka, SiC sa používa ako brúsivo aj ako 
žiaruvzdorný materiál (je pevný a chemicky stály v žiari). Technický karbid kremíka (SiC) sa nazýva 
karborundum. Vyrábajú sa z neho brúsne kotúče a brúsne prášky. Vyrába sa redukciou čistého SiO2 malým 
prebytkom koksu v elektrickej peci pri 2000-2500 °C:       SiO2 + 2 C = Si + 2 CO   a  následne      Si + C = SiC . • 
Karbid wolfrámu WC a karbid titánu TiC sú podstatnou zložkou  spekaných karbidov a vyrábajú sa z nich 
prievlaky na ťahanie drôtov a brity vŕtacích hláv (Rais) . V oceli je časť uhlíka viazaná na karbid Fe3C (cementit), 
ktorý dáva oceli tvrdosť. 

• Karbidy vápnika (CaC2) a horčíka (MgC2) obsahujú v štruktúre tzv. acetilidovú skupinu C2
2-. Možno 

ich považovať za soli acetylénu C2H2; označujú sa preto ako acetylidy. Acetylid vápnika CaC2 sa 
vyrába redukciou vápna (CaO) koksom (C) v elektrickej peci. Vodou sa rozkladá, pričom vzniká 
acetylén (etín). Používa sa na príprava  acetylénu : CaC2

  +  2 H2O  =  Ca(OH)2  + H-C≡C-H 

 


