
KEMIJA 8 – REŠITVE ELEMENTI V PERIODNEM SISTEMU 

PONOVITEV 

1. KATERI ELEMENTI SESTAVLJAJO SPOJINO KVERCETIN? 
KVERCETIN SESTAVLJAJO  

C – OGLJIK, H – VODIK, O – KISIK. 

2. RELATIVNA MOLEKULSKA MASA 
Mr (C15H10O7) = 302, 1 
 

3. MASNI DELEŽ OGLJIKA 
w (C) = 0, 596 
 

ALI ORTOPEDSKI KIRURG POTREBUJE ZNANJE KEMIJE? 

POTREBNO JE POVEZATI ZNANJE KEMIJE IN MEDICINE – TOREJ, DA. 

VPRAŠANJA, KI SI JIH LAHKO ZASTAVIŠ. 

1. Katere vrste materialov so primerni za pritrditev kosti? 
2. Zakaj se v kirurgiji uporabljajo kovine? 
3. Bo kovina  rjavela? 
4. Kako bodo določene kovine v kosteh, vplivale na bolnikovo življenje? 
5. Kakšna so merila za izbiro kovine? 
6. Zakaj kirurgi ne uporabljajo kaj drugega? 
7. Bo bolnik, ki je opravil tako operacijo, lahko šel skozi detektor kovin? 
8. Lahko telo zavrne kovine? 

 
KJE SE NAHAJAJO KOVINE, POLKOVINE, NEKOVINE?  

 

*** OPOMBA: BARVE V TEJ TABELI SE RAZLIKUJEJO OD TVOJIH BARV.  

KJE SE NAHAJAJO KOVINE? 

LEVA STRAN PERIODNEGA SISTEMA (4/5 VSEH ELEMENTOV JE KOVIN) 

KAJ LAHKO RAZBEREM IZ PS O KOVINAH?  

KOVINE V I. SKUPINI PS SO NAJBOLJ REAKTIVNE, REAKTIVNOST PO PERIODI 

PADA. 



KEMIJA 8 – REŠITVE ELEMENTI V PERIODNEM SISTEMU 

*** ZNAM ZA VEČ 

Kovinski materiali so izredno trdni in togi, zato so primerni za nosilno strukturo 

medicinskih vsadkov, pri katerih je potrebno prenašati relativno velike bremenilne sile, 

kot so na primer kostne ploščice in razni sklepni nadomestki. Problem kovinskih 

materialov je nizka sposobnost pravilnega odziva materiala v odnosu do gostitelja, 

korozija, previsoka togost glede na naravna tkiva, visoka specifična teža in odpuščanje 

kovinskih ionov, kar lahko v tkivu povzroči alergične reakcije. Ko izbiramo kovino, iz 

katere bomo naredili določen predmet, upoštevamo njeno  upornost proti udarcem in 

drugim mehanskim vplivom. Upoštevamo tudi reagiranje kovine s snovmi iz okolja, na 

primer s kisikom iz zraka, vodo in snovmi, raztopljenimi v vodi. 

Da pa dobimo mehansko odporne materiale, ki počasi reagirajo s snovmi v okolju in 

imajo druge za tehniko pomembne lastnosti pa je potrebno pripraviti zmes dveh ali več 

kovin. Te zmesi imenujemo ZLITINE.  

Okrog leta 1960 so začeli uporabljati zlitine kovin, kot so: jeklo, kobalta in kroma ter 

titanove zlitine. Proizvodnja teh materialov se je hitro razvijala, spreminjala in 

izboljšala. Poleg tega pa so zdravniki začeli uporabljati keramične materiale. 

Ugotovljeno  je bilo, da človeško telo ne zavrne teh zlitin in keramičnih materialov ter 

ni nevarnosti pri njihovi uporabi, dokler so še vedno v enem kosu in ne pride do kakšnih 

zlomov. 

 

 


