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  Најбројнији елементи у Периодном систему су метали. Више од 
3/4 елемената ПСЕ чине метали.

  Анхидриди база су оксиди метала који у реакцији с водом дају 
базе односно хидроксиде.

  Елементи који имају слична хемијска својства налазе се у истој 
групи Периодног система елемената.

  Киселост односно базност средине зависи од количине 
водоничних (H+), односно хидроксидних јона (OH–) у јединичној 
запремини.

  Водени раствори хидроксида показују базна својства, јер 
приликом разлагања, под утицајем поларних молекула воде, 
дају позитивне јоне метала и негативне хидроксидне јоне.

  Легуре су смеше метала с другим металима или неметалима. 
Метал, који се налази у вишку, меша се са другим супстанцама 
како би се побољшала његова својства.

ПОДСЕТИТЕ СЕ
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МЕТАЛИ,ОКСИДИ 
И ХИДРОКСИДИ

• РУДЕ И МИНЕРАЛИ • АЛКАЛНИ МЕТАЛИ • ЛЕГУРЕ
• БИОГЕНИ ЕЛЕМЕНТИ • ЗЕМНОАЛКАЛНИ МЕТАЛИ • АНХИДРИДИ БАЗА
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Као најбројнији елементи у Периодном систему елемената, метали су вео-
ма заступљени у природи и најчешће се јављају у облику једињења, а та 
једињења налазе се у рудама и минералима. Да би се метали добили из 
руда и минерала у елементарном стању, користе се различити поступци 
(део поступка добијања бакра из руде приказан је на слици 1.1.2). У даљим 
процесима ови метали се користе за добијање различитих једињења и ле-
гура. Због њихових специфичних својства (чврстоће, тврдоће, еластичности 
и других) човек их је од давнина употребљавао за израду оруђа и оружја. 
Подсетите се периода из историје који се назива метално доба, а које се 
делило на бакарно, бронзано и гвоздено. Ови називи потичу од материјала 
које је човек највише користио за добијање оруђа и оружја. Метали и данас 
служе за добијање различитих легура, као материјали за алате, материјали 
који се користе у грађевинарству, материјали уз помоћ којих се развијају 
нове технологије и друго. Нажалост, процеси којима се метали добијају из 
руда и минерала загађују животну средину. Стога је веома важно, уз модер-
низовање тих процеса, развијати и начине заштите животне средине. О томе 
ћемо детаљније учити у последњем поглављу овог уџбеника.

Метали који се у природи могу наћи у елементарном стању слабо су реак-
тивни, на пример: бакар, сребро, злато, жива и гвожђе. Слаба реактивност 
ових метала може се објаснити чињеницом да у валентном нивоу имају више 
од једног, односно два, електрона (као што имају најреактивнији метали који 
припадају 1. и 2. групи Периодног система елемената).

Метали се у облику својих једињења могу наћи у Земљиној кори, у води 
(океани, мора...) и у живим организмима.
Трећи елемент по заступљености у Земљиној кори, а први од метала, јесте 
алуминијум. Осим алуминијума, у Земљиној кори могу се наћи магнезијум, 
калцијум, натријум, гвожђе, бакар и други. 

Шта повезује мермер, љуску јајета и шкољке? Од чега потиче боја 
драгог камена, црвена боја рубина или плава боја сафира? Знате ли 
шта је малокрвност?

МЕТАЛИ
У НЕЖИВОМ И ЖИВОМ СВЕТУ

ДА ЛИ  
ЗНАТЕ?

руде – врста 
стене која у 
себи садржи 
минерале 
са важним 
елементима, 
укључујући 
метале; места 
на којима се 
ископавају 
називају се 
рудници 
(слика 1.1.1)

минерали 
– елементи 
или једињења 
настали у 
природи који 
имају кристалну 
структуру

Слика 1.1.2. Добијање бакра из рудеСлика 1.1.1. Рудник бакра у Јужној Африци
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У минералу 
корунду поред 
јона алуминијума 
могу се наћи 
и јони других 
метала. У 
зависности од 
тога који су 
јони метала још 
присутни, може 
бити обојен: 
плаво (сафир), 
црвено (рубин) 
и друго. Сафир и 
рубин називамо 
драгим камењем.

Алуминијум се у Земљиној кори налази у облику руде боксита, минерала 
корунда и у облику алуминосиликата (погледајте табелу 1). 

Гвожђе је други метал по заступљености у Земљиној кори. Оно се у литос-
фери налази највише у силикатима и у магнетиту (табела 1), а Земљино језгро   
претежно је састављено од гвожђа.

Калцијум, трећи метал по заступљености у литосфери, налази се у природи 
у облику калцита (кречњак, креда, мермер) и друго (табела 1). Калцит (слика 
1.1.3) улази у састав седиментних стена.

Натријум се у природи налази у облику камене соли (табела 1, слика 1.1.5). 
Овај метал се у облику своје соли, натријум-хлорида, налази у морској води, 
у којoj је могуће наћи и једињења магнезијума, калцијума, калијума и још 
неких метала. Велике количине натријум-хлорида, који се користи у људској 
исхрани, добијају се из морске воде.

Калијум се у Земљиној кори може наћи у облику свог најважнијег минерала 
– силвина, а магнезијум у облику доломита и магнезита (табела 1).

Рубин

Сафир

Слика 1.1.3. 
Калцит

Слика 1.1.4. Базени у Турској 
изграђени од калцијум-карбоната

Слика 1.1.5. Рудник камене соли у Шпанији

Табела 1. Уобичајени називи руда и минерала и формула једињења које је у њима највише заступљено 

Назив руде/минерала Формула једињења

Боксит Al(OH)
3

Корунд (глиница) Al
2
O

3

Магнетит FeO ∙ Fe
2
O

3

Калцит (кречњак, мермер, креда) CaCO
3

Камена со NaCl

Силвин KCl

Доломит CaCO
3
 ∙ MgCO

3

Магнезит MgCO
3
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   Елементи који улазе у састав живих бића и неопходни су им у различи-
тим животним процесима називају се биогени елементи. 

Na Mg

K Ca Mn Fe Co Cu Zn

У живом свету такође се могу наћи једињења метала. Љуска јајета, корали 
(слика 1.1.6) и оклопи животиња сачињени су од калцијум-карбоната, док су 
од калцијум-фосфата изграђене кости и зуби. Јон калцијума је најзаступље-
нији јон метала у људском организму. У телесним течностима кичмењака на-
лазе се соли натријума и калијума, а ови јони су веома важни за нервно и 
мишићно ткиво, јер учествују у преносу нервних импулса. Такође, изузетно 
је важан и јон гвожђа, који улази у састав хемоглобина (смањена количина 
хемоглобина у крви изазива малокрвност или анемију). У крви пужева, рако-
ва (на пример, рак бодљаш који је приказан на слици 1.1.7) и других меку-
шаца и зглавкара налази се пигмент хемоцијанин. Тај пигмент садржи јоне 
бакра који њиховој крви даје плаву боју. Из биологије сте учили да биљкама 
зелену боју даје пигмент који се назива хлорофил. У саставу хлорофила на-
лази се јон магнезијума. 

хемоглобин 
– протеин 
који се налази 
у црвеним 
крвним зрнцима 
кичмењака 
и преноси 
кисеоник из 
плућа до осталих 
делова тела

Најважнији метали који припадају биогеним елементима приказани су у Пе-
риодном систему елемената на слици 1.1.8.

Слика 1.1.6. Корали Слика 1.1.7. Рак бодљаш           

Слика 1.1.8. Периодни систем елемената: макроелементи који су неопходни за основне животне 
функције (Na, Mg, K, Ca); микроелементи (у организму се налазе у траговима) који су неопходни за 
одржавање животних функција (Mn, Fe, Co, Cu, Zn)        
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Мермер, љуска јајета и шкољке у свом саставу имају калцијум-карбонат.

Боје драгог камена, рубина и сафира, потичу од јона метала (хрома, гвожђа 
и титана) који, поред алуминијума и кисеоника, улазе у састав корунда.

Недостатак хемоглобина, који садржи јоне гвожђа у крви, јесте малокрв-
ност или анемија.

1. Једињења којих метала могу да се нађу у Земљиној кори?
2. У ком облику (као елементи или као једињења) метали могу да се нађу 

у морској води?
3. Који метал улази у састав хлорофила, а који у састав хемоглобина у 

крви кичмењака?
4. Због чега се већина метала у природи може наћи само у облику је-

дињења? Који су то метали који се могу наћи и у елементарном стању?
5. Објасните шта су биогени елементи и набројте који метали припадају 

биогеним елементима.
6. Опишите поступак добијања кухињске соли из мора. Током процеса 

добијања кухињске соли долази до физичких или до хемијских про-
мена?

Проверите своје знање

Сада  
знамо



  Атом угљеника у органским једињењима увек је 
четворовалентан.

  Атоми угљеника могу међусобно да се везују и да формирају 
отворене (ацикличне) и затворене (цикличне) низове.

  Атоми угљеника међусобним везивањем могу да формирају 
равне (нормалне) и разгранате низове.

  Између атома угљеника може се остварити једнострука, 
двострука или трострука ковалентна веза.

ПОДСЕТИТЕ СЕ
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УГЉОВОДОНИЦИ

• ЗАСИЋЕНИ УГЉОВОДОНИЦИ • ИЗОМЕРИ • АДИЦИЈА
• НЕЗАСИЋЕНИ УГЉОВОДОНИЦИ • СУПСТИТУЦИЈА • ПОЛИМЕРИ
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ИЗОМЕРИЈА  
УГЉОВОДОНИКА

Ако је молекулска формула једињења C2H2 , да ли са сигурношћу може
те знати структурну формулу тог једињења? А уколико је молекул
ска формула C4H6? У случају да имате два узорка угљоводоника, код 
оба се нормални низ састоји од шест угљеникових атома – у првом 
атому је двострука веза између првог и другог угљениковог атома, а 
у другом између трећег и четвртог – да ли су то два иста једињења?

ДА ЛИ  
ЗНАТЕ?

Видели смо да органска једињења можемо да прикажемо молекулским, 
структурним и рационалним структурним формулама.

Најједноставнији алкан, метан, има молекулску формулу CH
4
, а структурна 

формула је:

      H
       
H- C- H       
       H

Уколико напишемо структурне и рационалне структурне формуле и за етан 
и пропан, можемо да закључимо да је то једини начин везивања атома у 
овим молекулима. Међутим, једињење молекулске формуле C

4
H

10
 можемо 

да представимо структурном формулом и рационалном структурном фор-
мулом у којој угљеникови атоми формирају нормалан низ:

      H  H  H  H
                         
H- C- C- C- C- H
                                H  H  H  H

CH3- CH2- CH2- CH3

бутaн
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Aли и структурном формулом и рационалном структурном формулом у којој 
угљеникови атоми формирају рачвасти низ:

Као што видимо, ова два молекула имају исту молекулску формулу (што зна-
чи да имају исти број атома појединих елемената), а различите структурне 
формуле, односно атоми су везани на различите начине. Иако имају исти 
хемијски састав и моларну масу, то нису иста једињења, немају иста физичка 
и хемијска својства. Таква једињења називамо изомери.

   Једињења чији молекули имају исту молекулску формулу, а различиту 
структурну формулу називају се структурни изомери.

   Изомерија је појава постојања два или више хемијских једињења, која 
имају исту молекулску формулу, а различита физичка и хемијска својст-
ва, као и структурну формулу.

Алкан који у свом саставу има пет угљеникових атома има молекулску фор-
мулу C

5
H

12
. Навешћемо које све структурне изомере може имати једињење 

ове молекулске формуле.

  Први изомер јесте молекул који има нормални низ од пет угљеникових 
атома:

CH3- CH2- CH2- CH2- CH3
  Други изомер налазимо тако што ћемо у главном низу имати један угљени-
ков атом мање. Дакле, у овом случају су то четири угљеникова атома. По-
ред главног низа од четири угљеникова атома остаје и једна метил група. 
Метил групу не можемо ставити на први (а) и четврти (б) угљеников атом 
јер би то практично опет био нормалан низ од пет C атома. Дакле, остају 
нам други (в) и трећи (г) угљеников атом у низу. Та два молекула су, у ства-
ри, идентична, само код првог бројимо угљеникове атоме слева надесно, 
а код другог здесна налево:

a)   CH2- CH2- CH2- CH3 
CH3

H  -  C  -  C  -  C  -  H
H     H     H               

 HH-C-HH  
H

CH3 - CH - CH3           
          CH32-метилпропан

пентан

пентан
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б)   CH3- CH2- CH2- CH2                               
                              CH3

в)   CH3- CH- CH2- CH3           
          CH3

 

г)   CH3- CH2- CH- CH3                     
                    CH3

  Трећи изомер налазимо скраћивањем основног низа за још један угљени-
ков атом. Односно, сад су три атома угљеника у главном низу. Поред ових 
атома остају још две метил групе. Метил групе могу бити везане само за 
други угљеников атом главног низа:

          CH3           
CH3- C- CH3           
          CH3  
Често се дешава да се један изомер напише два пута. Ово је могуће избећи 
тако што ћете сваком изомеру дати назив и на тај начин проверити да ли 
сте неки изомер написали два пута.

    Структурни изомери који се разликују по начину међусобног везивања 
угљеникових атома (чине нормални низ и рачвасти низ) називају се 
изомери низа.

За разлику од алкана, најједноставнији алкен и алкин у свом саставу 
имају два угљеникова атома. Алкени и алкини који имају два и три угље-
никова атома немају изомере. Изомерија почиње од бутена односно бутина.

  Први изомер има нормалан низ од четири угљеникова атома и двострука 
односно трострука веза налази се између првог и другог угљениковог 
атома:

CH2= CH-CH2-CH3
CH  C-CH2-CH3

пентан

2-метилбутан

2-метилбутан

1-бутин1-бутен

2,2-диметилпропан
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  Други изомер такође има нормалан низ од четири угљеникова атома, 
али се двострука односно трострука веза налази између другог и трећег 
угљениковог атома:

Два приказана изомера бутена односно бутина разликују се по положају 
двоструке односно троструке везе.

   Структурни изомери код којих се разликује положај двоструке, одно-
сно троструке везе, називају се изомери положаја.

  Трећи изомер бутена добијамо скраћивањем основног низа на три угље-
никова атома. Метил група која је преостала може бити везана само за 
други угљеников атом. Трећи изомер бутина не постоји зато што би то 
значило да је један угљеников атом петовалентан. Када су само три угље-
никова атома у низу, не може постојати више изомера положаја:

CH2= C- CH3           
          CH3

За пентен можемо написати рационалне структурне формуле следећих 
 изомера:

a)                                                                       б)

в)                                                                       г)

д)

Изомери а и б, односно в и г јесу изомери положаја, док су в, г и д изомери 
низа у односу на а и б.

Размислите, на основу правила о давању назива која сте научили, који би 
били називи наведених изомера?
Што је више угљеникових атома у молекулу угљоводоника, то има и више 
изомера.

Током лабораторијске вежбе V имаћете прилику да вежбате давање назива, 
као и писање молекулских и структурних формула угљоводоника.

CH2=CH-CH2-CH2-CH3 CH3-CH=CH-CH2-CH3

CH2=C- CH2- CH3           
          CH3

CH2=CH- CH- CH3                    
                   CH3

CH3-C= CH- CH3           
          CH3

2-метил-1-пропен

CH3-CH =CH-CH3 CH3-C C-CH3
2-бутин2-бутен



97

Уколико је молекулска формула једињења C2H2 , са сигурношћу можете да 
знате структурну формулу тог једињења, јер овај молекул нема изомере.

H-C  C-H
Међутим, уколико је молекулска формула C4H6 , не можемо са сигурношћу 
знати која је структурна формула једињења јер, у случају алкина, ове мо
лекулске формуле постоје два структурна изомера.

CH  C-CH2-CH3

CH3-C  C-CH3
* Постоји и циклоалкен који има исту молекулску формулу, као и угљово
доник са две двоструке везе.

Ако постоје два узорка угљоводоника код којих се нормални низ састоји 
од шест угљеникових атома, у првом узорку је двострука веза између пр
вог и другог угљениковог атома, а у другом између трећег и четвртог. То 
нису иста једињења. У питању су изомери положаја.

CH2=CH-CH2-CH2-CH2-CH3

CH3-CH=CH-CH2-CH2-CH3

1. Шта је изомерија?
2. Шта су изомери низа, а шта су изомери положаја?
3. Објасните зашто не постоје алкени и алкини у чијем саставу се налази 

један угљеников атом.
4. Напишите називе свих изомера пентена чије су рационалне структур-

не формуле наведене на страни 94.
5. Напишите рационалне структурне формуле свих изомерa низа и изо-

мерa положаја пентина. Напишите називе свих изомера.
6. За изомере чије сте рационалне структурне формуле написали у 

претходном задатку, одредите који од њих су изомери низа, а који су 
изомери положаја.

Проверите своје знање

Сада  
знамо

етин

1-бутин

2-бутин

1-хексен

2-хексен



  Животна средина је простор на Земљи на коjем је могућ 
опстанак живих бића.

  Еколошки фактори су услови живота који одликују простор на 
којем владају слични животни услови.

  Етанол може да се користи као замена за фосилна горива или 
као њихов додатак.

ПОДСЕТИТЕ СЕ
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ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
И ЗЕЛЕНА ХЕМИЈА

• ЖИВОТНА СРЕДИНА • ОТПАД • ОБНОВЉИВЕ СИРОВИНЕ
• СМОГ • ОТПАДНЕ ВОДЕ • ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ



Х Е М И Ј А 8

152

Уколико посматрамо однос човека према природи, да ли можемо рећи 
да „човек сече грану на којој седи“? Објасните. Може ли угљен-диоксид 
који издишемо да штети квалитету животне средине?

ДА ЛИ  
ЗНАТЕ?

ЗАГАЂИВАЧИ, 
И ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂИВАЊА

Општи циљ људи у савременом свету јесте све већи привредни раст. Развој 
пољопривреде, саобраћаја, индустрије и других грана привреде, као и но-
вих технологија, омогућава бољи материјални положај појединца и квали-
тетнији начин живота. Међутим, тај развој ствара и одређене проблеме и 
опасности. Највећи проблем који проистиче из развоја привреде јесте угро-
жавање животне средине. Један од главних видова њеног угрожавања јесте 
загађeње.

   Загађење је промена физичког, хемијског и биолошког својства живот-
не средине, која може да угрози живот живих бића или да наруши њи-
хове екосистеме.

У зависности од узрока загађења, оно може бити физичко (изазвано буком), 
биолошко (на пример, изазвано бактеријама) и хемијско (изазвано разли-
читим супстанцама). До хемијског загађења долази због присуства загађују-
ћих супстанци у животној средини.

   Загађујуће супстанце јесу оне које имају штетан утицај на животну средину.

Највише загађујућих супстанци у животну средину доспева из различитих ин-
дустријских постројења, превозних средстава, пољопривредних машина током 
обраде земљишта и из отпада у домаћинствима. Из биологије сте учили о еко-
лошким факторима. Еколошки фактори утичу једни на друге и уколико човек 
мења састав свог окружења, утиче (често неповољно) на остали живи свет.

Савремена наука, техника и технологија, које се примењују у индустрији, сао-
браћају, пољопривреди и побољшавају квалитет живота човека, не могу саме 
по себи да угрожавају животну средину. За процес угрожавања животне среди-
не најодговорније је понашање људи. 

ЗАГАЂУЈУЋЕ СУПСТАНЦЕ 

Немачки физичар 
и нобеловац 
Макс Борн је 
рекао: „Чини ми 
се да покушај 
природе да 
на овој Земљи 
створи мисаоно 
биће није успео.”
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У зависности од тога који део животне средине је угрожен, можемо разлико-
вати загађење ваздуха, воде и земљишта.

Загађење ваздуха. Најчешће загађујуће супстанце јесу гасови: угљен-ди-
оксид, угљен-моноксид, азотови оксиди и сумпор-диоксид, као и пепео и 
чађ. Ове супстанце у ваздух могу доспети природним путем (услед пожара 
или вулканске активности) и као производи сагоревања фосилних горива у 
домаћинствима, у различитим индустријским постројењима (приликом пре-
раде руда и производње различитих производа од метала, у енергетским по-
стројењима и другим), као и из издувних гасова превозних средстава (неки 
од узрочника загађења ваздуха приказани су на слици 8.1.1). У градовима 
је често смањена видљивост због загађења, што може да се види на слици 
8.1.2. Узрок смањене видљивости јесте смог, који је последица загађења. 

смог – реч 
настала од 
енглеских речи 
дим и магла, 
загађена магла

отпад – 
супстанце у 
домаћинству, 
индустрији, 
пољопривреди 
и тако даље, 
које више немају 
употребну 
вредност

8.1.2. Загађен ваздух у Ваљеву                        8.1.1. Узрочници загађења ваздуха

Загађење воде. Резерве воде на Земљи су неисцрпне, али се мора одржа-
вати количина воде коју човек може да користи за свакодневне потребе, као 
и квалитет воде који одговара захтевима здравља људи. Промена квалитета 
воде односно њено загађење може бити узроковано изливањем отпадних 
вода (индустријске отпадне воде, из рудника, топла вода из електрана, из до-
маћинстава), пестицидима и вештачким ђубривима који се спирају с пољо-
привредног земљишта у воду, бацањем отпада (велика количина пластике 
доспева до река, мора и океана), киселим кишама, променом водних токова 
и променом флоре и фауне у води. Загађење може бити хемијско (на пример 
неорганским супстанцама – фосфатима, нитратима из ђубрива или орган-
ским супстанцама – детерџентима или пестицидима), физичко и биолошко. 
На слици 8.1.3. приказан је изглед отпадних вода (а), воде у коју је бачен от-
пад (б) и хемијски загађене воде (в).

8.1.3. Узрочници загађења воде

а б в
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Да би се 
разградила 
пластична 
кеса, потребно 
је 20 година, 
пластични 
прибор за јело 
100 година, 
а сламчице 
200 година. 
Разградња 
пластичних чаша 
траје 400 година, 
а флаша 450 
година.

Загађење земљишта. Непрекидно повећавање броја становника на Зе-
мљи, између осталог, доводи до потребе за повећањем производње хране 
и до настанка све веће количине отпада. Како би се повећала производња 
хране, све више се користе пестициди и вештачка ђубрива. С обзиром на 
то, највећи загађивачи земљишта су пестициди, вештачка ђубрива (прили-
ком прекомерне употребе) и отпад. У отпаду се налазе и различите опасне 
супстанце, које потичу, на пример, из батерија, акумулатора, фарбе, уља за 
подмазивање, разређивача и друго. Такође, због лошег складиштења хеми-
калија које се користе у индустријској производњи и ослобађања штетних 
хемикалија ископавањем руда, долази до загађења земљишта.

8.1.4. Загађење земљишта због непланског одлагања чврстог отпада

Део топлотног зрачења које стиже 
до Земљине коре одбија се и одла-
зи у атмосферу, али уместо да оде у 
свемир, апсорбују га гасови који се 
налазе у атмосфери. Ти гасови су пр-
венствено угљен-диоксид, азот-суб-
оксид и метан. На овај начин повећа-
ва се температура на нашој планети, 
а овај процес назива се ефекат ста-
клене баште. Природан је и важан за 
живот на Земљи, јер би без њега про-
сечна температура била око –18 оC   
и било би ледено доба. Због ефек-
та стаклене баште стварна просеч-
на температура на Земљи је 14 оC. 
Проблем је у томе што је у послед-
ње време ефекат стаклене баште 
постао јачи и због тога долази до 
глобалног загревања које доводи до 
климатских промена. 

Загађење узрокује нездраву животну средину, а самим тим изумирање биљ-
них и животињских врста (помор риба, птица, нестајање корала и друго), 
уништавање станишта, смањење приноса житарица, воћа и поврћа, развој 
различитих болести (болести дисајних органа, као што је астма, органа за ва-
рење, рака). Киселе кише (подсетите се на страни 44) такође су узроковане 
загађењем, као и ефекат стаклене баште и стварање озонских рупа. 

одбијена Сунчева 

светлост

Су
нч

ев
а 

ен
ер

ги
ја

апсорбована 
енергија

ослобођена 
енергија гасови који 

узрокују ефекат 
стаклене баште

8.1.5. Ефекат стаклене баште
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На прве негативне промене у животној средини указали су истраживачи 1962, 
после открића биолога Рејчел Карсон о штетном утицају пестицида DDT. Она је 
уочила прве негативне последице његове употребе на локалну флору и фауну. 
Написала је књигу Тихо пролеће, у којој је детаљно представила штетне последице 
DDT-а и сличних пестицида на здравље људи и природу. Убрзо након њене смрти, 
америчке  власти забраниле су употребу овог пестицида.

Како би се смањило загађење, најважније је да се промени однос људи пре-
ма животној средини. Веома је важно да државе доносе законе који се по-
штују, да се, где год је то могуће, пређе на изворе енергије као што су: сунче-
ва енергија, снага ветра, хидроенергија, енергија биомасе и биогорива, и да 
се у различитим индустријским гранама користе нове технологије и пречи-
шћивачи воде и ваздуха (како би се елиминисали узроци загађења). Важно 
је и правилно одлагање отпада, као и планско формирање депонија. Такође, 
код људи се мора развијати свест о важности пошумљавања, рециклаже и 
рационалног коришћења воде.

8.1.6. Пошумљавање и коришћење снаге ветра неке су од мера заштите животне средине

Како би побољшали живот, људи развијају привреду и нове технологије. При 
томе је њихов однос према природи неодговоран, јер загађују околину и неми-
лице троше природна богатства. На тај начин људи сами себи наносе ште-
ту, те се, нажалост, може рећи да „човек сече грану на којој седи“. 

Човек издише угљен-диоксид, који није отрован гас и у нормалним количина-
ма не штети квалитету животне средине. Међутим, прекомерна производ-
ња овог гаса (он настаје и сагоревањем фосилних горива) доводи до повећаног 
ефекта стаклене баште и на тај начин до загревања Земље, што негативно 
утиче на животну средину.

Сада  
знамо



Х Е М И Ј А 8

156

Истражи и запиши

1. Шта је загађење?
2. Шта су загађујуће супстанце?
3. Наведите неколико неорганских и неколико органских загађујућих 

супстанци.
4. Који су главни узроци загађења воде?
5. Које су последице загађења животне средине?
6. Наведите поступке којима би се смањило загађење животне средине.

Проверите своје знање

Код куће погледајте филм Ерин Брокович, снимљен 
по истинитом догађају. Затим на интернету потражите 
и текстове у вези с догађајима из филма и напишите 
своја запажања о овој теми у виду новинарског чланка.

Пројекат

Изведите уз помоћ одрасле особе!
Припремите теглу и исеците парче алуминијумске фолије које може да пре-
крије отвор тегле. Затим исеците папирну траку, пресавијте је напола и пот-
пуно je уврните по дужини. У теглу сипајте мало воде, поквасите унутрашње 
зидове тегле и проспите воду. На поклопац од алуминијумске фолије стави-
те 2–3 коцке леда. Нека одрасла особа упали папирну траку. Кад је упали, 
ставите траку у теглу и брзо је прекријте поклопцем од алуминијума на ко-
јем се налазе коцкице леда. 
Када убаците упаљену папирну траку, вода са зидова тегле почеће да испа-
рава и појавиће се водена пара. Мала количина водене паре се кондензује 
у додиру с хладним ваздухом у тегли (од леда), претвара се у капи воде и 
изгледа као магла. Од магле и угљен-диоксида, који настаје сагоревањем 
папира, добићете вештачки смог. Запишите једначину хемијске реакције са-
горевања у којој као производ настаје угљен-диоксид.
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ХЕМИЈА

Размислите да ли, осим рециклаже, постоји још неки начин да се ума-
њи загађење животне средине. На који начин хемичари могу да помог-
ну у очувању животне средине?

ДА ЛИ  
ЗНАТЕ?

ЗЕЛЕНА 

Видели смо да је за опстанак људи и целе планете веома важно умањити 
загађење животне средине. То је могуће одговорним понашањем свих нас 
које, између осталог, подразумева и рециклажу. Поред тога, хемичари и на-
учници из других области, повезаних с хемијом, створили су нову грану хе-
мије – зелену хемију.

Реч је о научној дисциплини која се бави истраживањима у вези с развојем 
технолошких процеса који омогућавају добијање различитих производа, а 
да се при томе што мање користе и да што мање настају опасне супстанце.

Циљ зелене хемије је смањење и спречавање загађења животне средине од 
почетка процеса производње неког производа, па до краја, као и прилаго-
ђавање хемијских процеса и производа који том приликом настају.

8.3.1. Пелет од биомасе (дрвета) Слика 8.3.2. Гориво произведено од алги

Поред развијања нових хемијских процеса, развијају се и нове супстанце и 
методе које повећавају искоришћеност тих процеса, а не утичу неповољно 
на животну средину. Нови хемијски процеси који се развијају троше мање 
енергије и смањују количину отпада. С том сврхом користе се обновљи-
ве сировине и обновљиви извори енергије. Сировине су све оно што 
људи користе из природе како би добили материјале за производњу разли-
чите робе и производа. Потенцијалне обновљиве сировине су: биомаса (на 
слици 8.3.1. приказан је пелет од биомасе), јестива и нејестива биљна уља, 
животињске масти и уља, рециклирана или отпадна уља, засићене и незаси-
ћене масне киселине, које варирају у дужини ланца угљеника и у броју не-
засићених веза. Човек свакодневно користи енергију у различите сврхе. Не 
може да је створи, само је користи из различитих извора. Обновљиви изво-
ри енергије укључују сунчеву енергију, снагу ветра, хидроенергију, енергију 
биомасе и биогорива (може бити произведено од кукуруза, шећерне трске, 
алги и друго, слика 8.3.2).
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Основне идеје од којих полази зелена хемија јесу:

  да је боље спречити стварање отпада, него га прерађивати кад се створи;
  да се током процеса што више искористе супстанце које су употребљене;
  да процеси треба да користе и производе супстанце које су мало или нису 
уопште опасне за човека и околину;

  да треба користити раствараче који нису опасни за човека и околину; уко-
лико то није могуће, избећи њихово коришћење;

  да се током процеса троши што је могуће мање енергије; уколико је могу-
ће, изводити их на температури и при притиску околине;

  да се у хемијским процесима користи биомаса (и друге обновљиве сиро-
вине);

  да се користе катализатори како би се трошило што мање реактаната;
  да се стварају производи који се након употребе разграђују на супстанце 
које нису опасне, нити постојане у животној средини;

  да се стварају сигурни хемијски процеси који онемогућавају или своде 
на најмању могућу меру несреће као што су испуштање гасова и течности 
који неповољно утичу на околину, експлозије и пожари.

Дакле, у зеленој хемији се користе хемијска знања која се примењују на про-
цес производње, на употребу и одлагање хемикалија, уз што мању потрошњу 
и са што је могуће мањим излагањем живог света хемикалијама и отровним 
супстанцама. Када се све узме у обзир, процеси које развија ова грана хеми-
је економичнији су од уобичајених процеса производње.

Неки од производа зелене хемије су:  

  природне боје које се производе од биљака и минерала, уместо од суп-
станци које су пореклом од нафте, угља или природног гаса;

  лепкови и детерџенти произведени од биљака;
  пластичне кесе и амбалажа произведени од биоразградивих материјала;
  кућишта лаптопа и мобилних телефона од материјала у којима има и биљ-
не супстанце; на пример, кућишта се изолују конопљом, ланом или дрве-
ним влакнима уместо полимерима добијеним из нафте;

  уља за подмазивање прављена на биљној бази, која су чак отпорнија на 
топлоту и на хладноћу у односу на уобичајена уља.

економичније 
– исплативије

Будућност
хемије

је
зелена!

Слика 8.3.3. Људи помажу очувању планете одговорним понашањем, а хемичари 
и развојем зелене хемије
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Смањење загађења животне средине, осим рециклажом, могуће је постићи 
и производњом и производима који су резултат истраживања научника у 
области научне дисциплине која се зове зелена хемија.

Један од начина да хемичари, али и други истраживачи који имају додирне 
тачке с хемијом, помогну у очувању животне средине јесте да развијају про-
цесе и производе по принципима зелене хемије.

Сада  
знамо

Биогорива су биоетанол и биодизел. Биоетанол се 
може добити од биомасе: од зрна кукуруза, шећер-
не трске, резанаца шећерне репе или из лигноце-
лулозних остатака (отпада) из пољопривредне и 
прехрамбене производње. Такође, може се добити 
из канализационог муља и остатака алги. Биодизел 
је течно гориво произведено из биљних уља или из 
коришћених уља и масти. Као сировина за његово 
добијање могу се користити уљана репица, соја, 
палмино и сунцокретово уље. 

Истражите и запишите на који начин се добијају, где 
могу да се користе и које су предности и мане био-
горива.

Истражите и запишите

1. Шта је зелена хемија?
2. Који је њен основни циљ?
3. Чему теже научници који се баве зеленом хемијом када је у питању 

отпад?
4. Да ли су процеси који су развијени на основама зелене хемије енер-

гетски повољнији од оних који су до сада били уобичајени? Објасните.
5. Шта се, по принципима зелене хемије, користи као замена за нафту, 

угаљ и природни гас?
6. Наведите неке од произода који су настали радом научника у области 

зелене хемије.

Проверите своје знање

8.3.4. Биоетанол добијен из зрна кукуруза, а биодизел из палминог уља
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ФИЗИЧКО

ХЕМИЈСКО

БИОЛОШКО

САОБРАЋАЈ

ВОДА

ВАЗДУХ

ЗЕМЉИШТА

УМАЊЕЊЕ

ДОМАЋИНСТВА ПОЉОПРИВРЕДА

ИНДУСТРИЈА

СКУПЉАЊЕ

ПРЕРАДА НОВИ 
ПРОИЗВОД

РАЗВРСТАВАЊЕ

Неорганске
супстанце

Органске
супстанце

ЗАГАЂЕЊЕ

ЗЕЛЕНА 
ХЕМИЈА

ЗАГАЂУЈУЋЕ 
СУПСТАНЦЕ

ЧОВЕКОВА 
СВЕСТ

РЕЦИКЛАЖА 
ОТПАДА


