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ZRAK JE ZMES PLINOV

 Zrak je zmes plinov, ki sestavlja ozračje Zemlje.
  Zrak dihamo, prav tako pa ga diha tudi veliko  živali in 

rastlin. Za nekatere organizme so plini v zraku strupeni. 
 Sestava zraka na isti nadmorski višini se veliko ne 

spreminja. Na višjih gorah pa je zrak redkejši zato alpinisti 
potrebujejo dihalne naprave.

Bakterije



SESTAVA
 Zrak, ki ga vdihavamo vsebuje približno 78% dušika, več kot 

20% kisika, nekaj manj kot 1% žlahtnih plinov (največ 
argona, nekaj manj neona, helija in kriptona), malo 
ogljikovega dioksida ter vodne pare. 

-Dušik
-Kisik
-Žlahtni 
plini(argon,neon,kripton,
Ksenon,helij)
-Vodik
-Amonijak
-Ogljikov dioksid





ZGODOVINA
 Preden so se razvili prvi enostavni rastlinski enoceličarji, 

zrak ni imel enake sestave, kot jo ima danes.
  Zaradi vulkanskega delovanja je bilo v ozračju veliko 

ogljikovega dioksida, amonijaka in vodne pare in nič kisika.
  Enostavni rastlinski enoceličarji so velike količine 

ogljikovega dioksida pretvarjali v kisik in ga kot stranski 
produkt izpuščali v ozračje. To se ni zgodilo čez noč. V več 
kot 2,5 milijardah let so enoceličarji (modro-zelene alge) 
skupaj z drugimi razvitimi rastlinami, ki so bile sposobne 
proizvajati kisik, spreminjale sestavo ozračja.



PRIDOBIVANJE PLINOV
 Če zrak močno ohladimo in stisnemo, se utekočini. Z 

destilacijo utekočinjenega zraka lahko dobimo kisik, dušik in 
argon, ker imajo različna vrelišča. Dušik, kisik in argon 
preidejo iz tekočega v plinasto stanje pri različnih 
temperaturah. 

 Zrak utekočinijo z Lindejevim strojem.





ZAKAJ JE ZRAK POMEMBEN?
 Zrak, oziroma nekatere njegove sestavine so nujno potrebne 

za življenje na Zemlji.
 Kisik sodeluje v procesih dihanja živih bitij in pri razkroju 

odmrlih organizmov. 
 Dušik se v naravi ob pomoči bakterij v zemlji pretvarja v 

dušikove spojine, ki jih rastline uporabljajo za rast.
 Tudi žlahtne pline precej uporabljajo.



ZANIMIVOST

 Brez kisika lahko človek zdrži brez posledic za zdravje le pet 
minut, zato je zelo pomembno, kakšen zrak dihamo.



VIRI IN LITERATURA:
 http://sl.wikipedia.org/wiki/Zrak
 http://www.arso.gov.si/zrak/
 http://sl.wikipedia.org/wiki/Ozra%C4%8Dje
 http://dxmain1.tripod.com/sestava.htm
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