
Bo między nami jest po prostu chemia… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Powietrze i procesy 

spalania 

 

 
Powietrze to mieszanina gazów, dzięki której mogą 

istnieć różne formy życia na Ziemi. Jego składniki – 

m.in. azot, tlen i dwutlenek węgla – otrzymuje się na 

drodze destylacji frakcyjnej skroplonego gazu. 

Powietrze zawiera pewien procent pary wodnej, mogą 

w nim być również obecne różne zanieczyszczenia. 

Spalanie 
Nazywamy tak reakcję egzotermiczną między pewną substancją i 

gazem. Spalanie zwykle odbywa się w powietrzu, gdy substancje 

łączą się z tlenem. Jednak może ono również przebiegać w obecności 

innego gazu np. w atmosferze chlorowej. Proces ten nie zachodzi 

spontanicznie – zwykle musi być zainicjowany. 

 



Wybuch 
Reakcja, w której w krótkim czasie wytwarza się duża ilość 

ciepła i światła. 

Spalanie powolne 
Reakcja spalania , która zachodzi w niskiej temperaturze. 

Nie towarzyszy jej płomień. Takim rodzajem reakcji jest 

oddychanie wewnątrzkomórkowe. 

 

Płomień 
Energia w postaci ciepła i światła wytworzona podczas 

gwałtownego spalania. 

 

Paliwa 
Substancje, z których przy spalaniu otrzymuje się energię . 

Większość używanych dzisiaj paliw to paliwa kopalne 

powstałe ze szczątków prehistorycznych roślin i zwierząt.  

Wartość kaloryczna 



Liczba określająca ilość ciepła uzyskanego z jednostki masy paliwa.  

 

Korozja 
Reakcja zachodząca między metalem i gazami w powietrzu. 

Polega na utlenieniu metalu i utworzeniu warstwy tlenku na 

jego powierzchni. Proces ten prowadzi zwykle do zniszczenia 

metalu , czasem jednak warstwa tlenków działa ochronnie i 

izolacyjnie. Korozji można zapobiegać przez niedopuszczenie  

tlenu do metalu lub zatrzymanie w metalu elektronów. 

Utlenianie żelaza nazywane jest rdzewieniem. 

 



Oddychanie 

wewnątrzkomórkowe 
Rodzaj powolnego spalania zachodzącego w komórkach 

zwierząt. Reakcja spalania glukozy w tlenie prowadzi do 

wytworzenia energii. 

 

 

Fotosynteza 
Reakcja fotochemiczna zachodząca w roślinach zielonych  

(tj. zawierających chlorofil). Polega na wytworzeniu  glukozy 

z dwutlenku węgla i wody pod wpływem światła słonecznego. 

Fotosynteza jest procesem odwrotnym do oddychania 

wewnątrzkomórkowego . 
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