
ЗАСТОСУВАННЯ 
НЕМЕТАЛІВ



Водень:
виробництво 

амоніаку, хлоридної 
кислоти, метанолу, 

перетворення рідких 
жирів на тверді, 
зварювання та 

різання тугоплавких 
металів, відновлення 

металів з руд.



Гелій 
в металургії для створення 

інертної і захисної атмосфери 
при зварюванні, різанні і плавці 
металів; в МРТ-сканерах; для 

заповнення газорозрядних 
трубок (ламп);

для наповнення 
повітроплаваючих суден 

(дирижаблі і аеростати), для 
наповнення повітряних кульок і 

оболонок метеорологічних 
зондів; дихальних сумішах для 

глибоководного занурення



Бор: 
складова 

нейтронопоглинаючих 
матеріалів ядерних 
реакторів, захист 

поверхонь сталевих 
виробів від корозії, у 
напівпровідниковій 

техніці, виготовлення 
перетворювачів 

теплової енергії в 
електричну.



Вуглець: графіт –
ливарне, металургійне, 

радіотехнічне виробництво; 
виготовлення акумуляторів; 

адсорбція; у 
нафтогазовидобувній 

промисловості для проведення 
бурових робіт; виготовлення 
антикорозійних покриттів, 

технічних мастил; алмаз –
виготовлення інструментів для 
буріння й різання, абразивний 
матеріал, ювелірні прикраси.



Азот: 
для виробництва 

амоніаку, створення 
інертного середовища 

при зварюванні металів, 
у вакуумних установках, 

електричних лампах. 
Рідкий азот - як 
холодоагент у 

морозильних установках, 
медицині.



Оксиген: 

зварювання та різання 
металів; у медицині;

у металургії; у 
сільському господарстві;

ракетне паливо;
вибухові речовини.



Флуор:

газоподібний 
ізолятор в 

електротехнічній 
промисловості; як 

окиснювач ракетного 
палива.



Неон: 
для наповнення газорозрядних 

ламп, сигнальних ламп 
радіотехнічної апаратури, 

індикаторних ламп. Суміш неону 
і гелію використовують як робоче 

середовище в газових лазерах. 
Трубки, заповнені сумішшю 

неону й азоту, при пропусканні 
через них електричного розряду 
дають червоне світіння, у зв'язку 

з цим вони широко 
використовуються в рекламі.



Силіцій (кремній):
в електроніці й 

електротехніці для 
виготовлення схем, 
діодів, транзисторів, 

фотоелементів, 
виготовлення 

сплавів.



Фосфор: 
білий – для 

одержання червоного 
фосфору, у 

військовій справі; 
червоний – для 
виробництва 
сірників, у 
металургії.



Сірка: 
одержання 

сульфатної кислоти, 
виготовлення гуми з 

каучуку, виробництво 
сірників та чорного 

пороху, виготовлення 
лікарських 
препаратів.



Хлор: 
виробництво 

хлоридної кислоти, 
багатьох органічних 
розчинників, ліків, 

мономерів для 
виробництва 

пластмас, 
відбілювачів; як 

дезінфікуючий засіб.









Селен: 
в фотоелементах; в 

напівпровідниковій техніці, 
для виготовлення 
фотоелементів, у 

вимірювальній апаратурі, 
телебаченні, сигналізації, в 

металургії у складі 
легуючих домішок до різних 
сталей і сплавів кольорових 

металів, як барвник у 
склоробній промисловості.



Бром:
у фотографії (як 

світлочутлива речовина), 
медицині (як заспокійливий 

засіб), виробництві 
барвників, виробництві 

зброї (у часи Першої світової 
війни для виробництва 

бойових отруйних речовин), 
у техніці (як потужний 
окислювач ракетного 

палива, як інсектициди і 
пестициди), в 

нафтовидобутку.



Криптон: 
у суміші з ксеноном і 

аргоном, 
використовують для 

заповнення 
люмінесцентних 

ламп; у медицині для 
магнітно-резонансної 
томографії легень як 
контрастуючий агент.





Телур: 
у енергетиці 
та металургії.





Ксенон:
в медицині: в 

радіографії для 
діагностики, для 

загального наркозу; 
для ракетного палива, 
в двигунах космічних 

апаратів; для 
виробництва 

газорозрядних ламп.



Астат: 
Оскільки астат 

супроводжує йод, то 
це дозволяє разом з 
препаратами йоду 

вводити 
радіоактивний астат 
і використовувати 

його при 
радіотерапії ракових 

пухлин.



Радон:
при розвідці родовищ 
урану (за еманаціями 
Rn у приповерхневому 

шарі атмосфери), у 
медицині (радонові 
ванни, радіаційна 
терапія), техніці.


