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Předmluva
Milí čtenáři,
dostává se vám do rukou soubor učebních textů zaměřený na přechodné kovy. Jsou vybrány kovy,
které mají pozoruhodné vlastnosti a navíc široké využití v běžném životě, které si ne vždy
uvědomujete. Je uveden i jejich vliv na člověka, přírodu a životní prostředí obecně.
Tento soubor učebních textů tvoří celek vzájemně propojených kapitol, které ale lze využít
i samostatně. Má za cíl rozšířit výuku přechodných kovů na střední škole. Primárně je určen pro
žáky, ovšem mohou jej využít i učitelé k přípravě vyučovací hodiny či přímo ve výuce.
Výklad je strukturován do logických celků. Nejprve je popsán výskyt prvku v přírodě spolu s jeho
fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Dále se text zaměřuje na výrobu nebo získávání daného
kovu, významné sloučeniny a jejich využití. Následují možnosti použití kovu a jeho slitin v praxi
a výklad o jeho biologickém významu. Na závěr kapitol je připraven soubor experimentů
proveditelných na střední škole.
Mnoho uvedených experimentů je uvedeno především proto, že je považuji za chemicky zajímavé
nebo efektní, ovšem často se při jejich realizaci pracuje s nebezpečnými chemikáliemi. Povolení
k práci s těmito chemikáliemi je odvislé od aktuální reformy konkrétní legislativy. Nechávám
zvážení jejich zařazení či nezařazení do výuky, případně způsob realizace, na laskavém čtenáři,
respektive vyučujícím.
Ráda bych vás upozornila, že na sebe neberu žádnou zodpovědnost za škody na zdraví či majetku
způsobené neodborným zacházením s chemikáliemi či prováděním uvedených experimentů bez
dohledu kvalifikované osoby na k experimentování vhodném místě.
Pro názornost a pochopení souvislostí jsou texty doplněny fotografiemi, obrázky a schématy.
Základní vlastnosti prvku jsou přehledně shrnuty v tabulkách. Zvídavý čtenář nalezne ve svislém
modrém pruhu na okraji stránky a v rámečcích v textu rozšiřující informace. Pro zhodnocení
nabytých vědomostí jsou texty doprovázeny úlohami, otázkami a úkoly k dohledání v dostupné
literatuře, případně na internetu.
Pevně věřím, že uvedené učební texty budou inspirací pro vyučující i motivací pro žáky.
Příjemné čtení a radost z objevování vám přeje
autorka

Poděkování:
Děkuji za soustavnou pomoc a trpělivou podporu RNDr. Janu Rohovcovi, Ph. D.
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Úvod
Prvky d-bloku (v periodické tabulce leží zhruba uprostřed a na obrázku níže jsou označeny světle
modře), označované jako přechodné kovy, jsou unikátní skupinou prvků. Svou pozicí
v periodickém systému představují přechod mezi alkalickými kovy a kovy alkalických zemin
(s-prvky) k prvkům bloku p. Od zbytku periodické tabulky je odlišuje přítomnost valenčních
elektronů v d-orbitalech, většinou jen částečně obsazených. Fyzikální a chemické vlastnosti
d-prvků jsou podmíněny elektronovým uspořádáním v těchto orbitalech. Tyto prvky mají podobné
základní fyzikální a chemické vlastnosti.
D–prvky mají bez výjimky kovový charakter (představujeme si zlato nebo železo), jsou lesklé.
Jsou zároveň dobrými vodiči elektrického proudu i tepla (zejména Cu a Ag). Kromě rtuti se jedná
za normální teploty o pevné a tvrdé látky, některé z nich mohou být křehké. Poněkud odlišně se
jeví prvky skupiny zinku (zinek, kadmium a zvláště rtuť), které mají spíše nízké teploty tání a jsou
měkké. D-prvky vyšších period mají vyšší hustotu. V pevném stavu vytváří plošně nebo tělesně
centrovanou krystalovou mřížku. Atomy v této mřížce jsou poutány kovovou vazbou, která nemá
směrový charakter. Obvykle vystupují ve více modifikacích. Snadno tvoří slitiny.
Jejich typickým rysem je schopnost vystupovat v mnoha různých oxidačních číslech. Tuto
vlastnost vykazují v důsledku přítomnosti více valenčních elektronů, které mohou být uspořádány
v mnoha podobných energetických stavech na d-orbitalech. Ve skupině stoupá stálost vyšších
oxidačních čísel s rostoucím protonovým číslem a jednotlivá oxidační čísla mohou vytvářet
dokonce spojité řady, jako v případě manganu, který nabývá ve sloučeninách oxidačních čísel ve
sloučeninách I, II, III, IV, V, VI, VII. Výjimkou nejsou ani silně kladné (sloučeniny osmičelé) či
záporné oxidační stavy (ferridy s formálním oxidačním číslem železa −II).
Typickou vlastností přechodných prvků je tvorba velmi stabilních sloučenin komplexní povahy.
Tyto sloučeniny obsahují koordinačně−kovalentní vazbu. V důsledku nespárovaných elektronů
v d-orbitalech a jejich přechodu mezi energetickými hladinami se tyto sloučeniny vyznačují
velkou škálou barev a zajímavými magnetickými vlastnostmi. Některými z nich jsou např.
hemoglobin nebo vitamin B12.
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Titan
Výskyt

Vlastnosti

Titan se vyskytuje ve dvou nejvýznamnějších rudách −
ilmenit (FeTiO3 oxid železnato−titaničitý) a rutil (TiO2).
Významné zásoby těchto minerálů se nacházejí
v Austrálii, Severní Americe, Skandinávii a Malajsii.

V misi Apollo 17 (Obr. 1)
byly objeveny na povrchu
Měsíce horniny obsahující
až 12 % TiO2.

Titan je šedý až stříbrolesklý lehký velmi tvrdý kov,
výborný vodič tepla i elektřiny. Na vzduchu je stálý,
neboť se pokrývá vrstvičkou TiO2. Vyznačuje se velkou
Obr. 1 Mise Apollo 17
odolností vůči povětrnostním vlivům a dobrými
mechanickými vlastnostmi. Tyto vlastnosti se dají dále
zlepšit ve slitinách s malým obsahem hliníku nebo cínu. Titan patří mezi kovy s vyšší
teplotou tavení než železo.
Titan je mimořádně chemicky stálý,
nereaguje s většinou běžných kyselin,
v kyselině dusičné se pasivuje1. Rozpouští
se v horké HCl nebo ve směsi HF s HNO3.
2 Ti + 6 HCl → 2 TiCl3 + 3 H2
(min 100°C)

Chemická značka

Ti

Atomové číslo
Oxidační číslo
Teplota tavení (vysoká)

22
0, (III), IV
1670 °C

Hustota

4,51 g/cm3

Za zvýšené teploty reaguje s většinou nekovů (s kyslíkem, vodíkem, uhlíkem)
Obr 2. Vrták
pokrytý nitridem
titanu

Ti + C → TiC
Touto reakcí vzniká velmi stálý a nereaktivní karbid titanu TiC. Titan dokonce hoří
v dusíku za vzniku zlatavého nitridu používaného k tvrzení a pokovování brusných
ploch a k dekorativním účelům
2 Ti + N2 → 2 TiN

Výroba

Výroba titanu je finančně nákladná. Průkopníkem moderní průmyslové výroby titanu
se stal v roce 1932 lucemburský metalurg William Justin Kroll. Krollův proces se
v převážné většině případů komerčně využívá až do současné doby.
Z přírodních oxidických sloučenin (rutilu a ilmenitu) se titan získává oklikou, protože
jsou tyto rudy velmi těžko redukovatelné (kyslík vázaný na titan se velmi těžko
odstraňuje).

1

1

Pasivace je tvorba ochranné vrstvy oxidu kovu, která kov dále chrání před působením kyselin.
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Nejprve se oxid titaničitý převede působením chloru a uhlíku na chlorid titaničitý,
TiO2 + 2 C + 2 Cl2 → TiCl4 + 2 CO
který je pak možné redukovat hořčíkem.
TiCl4 + 2 Mg → Ti + 2 MgCl2
Titan vzniklý touto reakcí je tuhá, pórovitá látka, tzv. titanová
houba. Ta se po odstranění hořčíku dále čistí a dále se odlévají
titanové tyče nebo ingoty.
Obr. 3 Titanové ingoty

Obtíže při výrobě titanu působí jeho značná reaktivita roztaveného
titanu s kyslíkem, dusíkem a vodíkem, které i při velmi malém obsahu zvyšují jeho
tvrdost a křehkost a snižují jeho tvárnost.

Titan se používá všude, kde je zapotřebí lehký, pevný, chemicky odolný, zdravotně
nezávadný kov a tolik nevadí vyšší cena materiálu.

Použití

Výrobky označované jako „výrobky z titanu“, ovšem nejsou často zhotovené
z čistého titanu, protože titan jako čistý kov je poměrně drahý, zejména kvůli
vysokým nákladům během procesu získávání. Proto se ve výrobě používají slitiny
titanu s jinými kovy, zejména hliníkem a vanadem.
Titan se používá v lékařství na výrobu zubních implantátů, umělých kostí a kloubů,
srdečních chlopní, stimulátorů nebo v čelistní a obličejové chirurgii. Vyrábějí se
z něho chirurgické nástroje nebo lehké invalidní vozíky.

Obr. 5 Titanové
obroučky brýlí

Významnou roli hraje titan ve šperkařství − pokovují se jím
piercingové ozdoby, které jsou pak zdravotně nezávadné a
zároveň mají žádaný vzhled. Z titanu se vyrábějí i další šperky,
náramkové hodinky nebo obroučky brýlí.

V leteckém
průmyslu
je
titan
základním materiálem při výrobě
vnějších povrchů letadel, součástí
podvozku a motoru a dalších
namáhaných součástí letadla. Titan je
nezbytnou součástí nadzvukových
stíhaček, raket a řízených střel, tanků a
dalšího
vojenského
technického
Obr. 7 Stíhačka F16
vybavení. V kosmickém průmyslu se
z titanu vyrábějí části sond, družic,
raketoplánů, i mezinárodní vesmírná stanice je z větší
části vyrobena právě z titanových slitin.

Obr. 8 Kolo s titanovým rámem

Titan slouží k výrobě zařízení, která jsou trvale
ve styku s mořskou vodou − ponorky, lodní šrouby a
další lodní vybavení.
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Obr. 4 Piercing
z titanu

Obr. 6 Lehký hrnek
pro táborníky
vyrobený z titanu

Dále se titan využívá k výrobě sportovního náčiní, jako jsou cyklistické rámy nebo
golfové hole, v architektuře a v chemickém průmyslu na výrobu reaktorů.
Titan by se v budoucnu mohl dočkat mnohem širšího uplatnění, pokud nalezneme
úspornější metody jeho výroby.

Sloučeniny

Sloučeniny titanu v oxidačním čísle čtyři jsou stálé, sloučeniny titanité jsou silnými
redukčními činidly a už působením vzdušného kyslíku rychle přecházejí na
sloučeniny titaničité.

Jednou z nejvýznamnějších sloučenin titanu je oxid titaničitý TiO2, tzv.
titanová běloba. Jedná se o mimořádně stálý bílý prášek, zdravotně
nezávadný, který se pro svou vysokou krycí schopnost a trvanlivost
využívá při výrobě nátěrových a malířských barev, ve sklářském a
keramickém průmyslu, při výrobě papíru, jako plnivo při výrobě plastů
a při výrobě kosmetiky.
Někteří výrobci jej přidávají do
zubních
past,
někteří
ho
Obr. 9 Oxid titaničitý TiO2
používají
k bělení
mléka.
Titanové nátěry velmi dobře odrážejí
infračervené světlo a jsou běžně využívány
ve slunečních observatořích. Dále se oxid
titaničitý používá k likvidaci ropných
skvrn, neboť velmi dobře sorbuje, a jako
tzv. fotokatalyzátor při katalytickém
rozkladu vody na kyslík a vodík za osvitu
UV zářením. Tento proces je možným
ekologickým řešením nahrazujícím paliva Obr. 10 Bílé zboží barvené oxidem titaničitým
fosilní. Oxid titaničitý dnes tvoří až 90 %
celosvětové spotřeby produktů z titanu.
Chlorid titaničitý TiCl4 je bezbarvá kapalina o bodu varu 137 °C. Je základním
meziproduktem při přípravě čistého titanu Krollovým procesem (viz str. 6).
Při kontaktu s atmosférickou vlhkostí dochází k jeho hydrolýze:
TiCl4 + 2 H2O → TiO2 + 4 HCl
Vznikající TiO2 vytváří intenzivní bílý dým, který není při krátké expozici příliš
nebezpečný, proto se využívá v pyrotechnice při vytváření umělé mlhy nebo při
leteckých show. Uvolňuje se ale i chlorovodík, který je dráždivý, proto se tento dým
nevyužívá v malých uzavřených prostorech.
Chlorid titanitý TiCl3 slouží jako katalyzátor při polymeracích nenasycených
uhlovodíků (součást tzv. Ziegler−Nattova katalyzátoru). Používá se například při
výrobě polyethylenu navázáním triethylhliníku na chlorid titaničitý a jeho reakcí
s ethylenem za normálního tlaku i teploty.

ethylen

TiCl3
Al(C2H5)3
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polyethylen

Zirkonium
Výskyt

Zirkonium je prvek příbuzný titanu, který se mu v mnohém
podobá. Má však vyšší hustotu, vlastní využití a je dražší.
V přírodě je často doprovázeno hafniem, od něhož se obtížně
odděluje. Hlavním minerálem zirkonia je zirkon (ZrSiO4), méně
častým pak baddeleyt (ZrO2).
Průmyslově se zirkonium vyrábí stejně jako titan Krollovým
procesem (viz str. 6). (Na výrobu zcela čistého zirkonia se
používá metoda založená na zahřívání surového zirkonia
s malým množstvím jódu.)

Obr. 11 Zirkon, lom
na kámen, Plešovice,
foto JS

Zirkonium má vynikající odolnost vůči korozi, a
Zr
proto se mu dává přednost před jinými Chemická značka
materiály, jako je např. korozivzdorná ocel, Atomové číslo
40
tantal nebo titan. Oxidační čísla
0, IV
Používá se pro
1852 °C
Teplota tání
výrobu
6,52 g/cm3
těžkotavitelných Hustota
slitin (tryskové motory, lopatky plynových turbín,
pancéřování vojenské techniky). Malé množství
hafnia přítomné vždy jako přirozený doprovod
zirkonia není v řadě případů nikterak na škodu,
naopak může dokonce zlepšit vlastnosti zirkonia.
Obr 12. Trubky ze slitiny
zirkonia a hliníku na kapsle
z prášku UO2 a PuO2 používané
v jaderných elektrárnách

Slitina zirkonia a cínu nebo hliníku slouží k výrobě a
potahování tyčí plněných oxidem uraničitým a
oxidem plutonia používaných ve vodou chlazených
jaderných reaktorech. Zde je přítomné hafnium
nežádoucí, neboť zachycuje neutrony (až 600krát víc

než zirkonium).
Oxid zirkoničitý ZrO2 je bílý prášek,
který se používá jako bílý pigment,
žáruvzdorný materiál a v zubním
lékařství jako bílý cement např. k výrobě
korunek.
Velmi tvrdý karbid zirkonia ZrC se
používá jako brusný materiál a k výrobě
nástrojů pro obrábění kovů.

Oxid zirkoničitý ZrO2
se používá jako
levnější náhražka
diamantu. Hlavním
rozdílem těchto dvou
materiálů je přibližně
dva krát vyšší hustota
oxidu zirkoničitého
oproti diamantu.
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Obr. 13 Zirkon

Velmi tvrdé a
odolné keramické
nože se vyrábějí
z oxidu
zirkoničitého
(nebo oxidu
hlinitého), jejich
tvrdost dosahuje
hodnoty až 8,2 na
Mohsově stupnici
tvrdosti. Problém
nastává s jejich
broušením.

Obr. 14
Keramické nože
Pro srovnání
diamant má
tvrdost 10, běžná
ocel 5 až 6.

Sloučeniny

Vanad
Výskyt
Vanad se
vyskytuje ve
velkém množství
v krvi mořských
pláštěnců rodu
Phallusia
mammilata
obsahujících až
1900 mg/kg
vanadu, což je
více než 106krát
větší koncentrace
než v mořské
vodě, ve které tyto
organismy žijí.
Proč pláštěnci
vanad koncentrují,
zatím není
zřejmé.

Obr. 17 Phallusia
mammilata
Příbuzný druh
pláštěnce Ascidia nigra
dokáže v krevních
buňkách,
obsahujících ještě
kyselinu sírovou
(pH ≈ 0) značné
koncentrace,
nahromadit
dokonce 14500
mg/kg vanadu.

Vanad hromadí i
muchomůrka
červená Amanita
muscaria - až 200
mg/kg.

Obr. 19
Muchomůrka
červená

Minerály vanadu, v nichž je
zastoupen
jako
metalurgicky
významná složka, jsou vzácné.
Mezi
nejdůležitější
minerály
s obsahem vanadu patří polysulfid
vanadu
zvaný
patronit VS4,
vanadinit Pb5(VO4)3Cl, který se
současně používá jako zdroj olova,
a carnotit, tedy vanadičnan Obr. 16 Vanadinit
Obr. 15 Carnotit
uranylo−draselný
K2(UO2)2[VO4]2·3H2O,
který
se
vyskytuje v USA a v Austrálii. Tento minerál se dříve zpracovával hlavně kvůli
příměsi radia. Dnes se z něho získává především uran a jako vedlejší produkt kromě
radia i vanad. Zajímavý je i poměrně významný obsah vanadu v ropě a v uhlí (i v
Česku).

Vlastnosti
Vanad je stříbrolesklý, měkký, kujný tažný
kov s vysokou teplotou tání. Je poměrně
ušlechtilý. Chemicky je odolný, za obyčejné
teploty nereaguje se vzduchem ani s vodou.
Rozpouští
se
v kyselině
dusičné,
fluorovodíkové a v lučavce královské.

Chemická značka
Atomové číslo
Oxidační čísla
Teplota tání
Hustota

V
23
0, II, III, IV, V
1915 °C
6,11 g/cm3

Výroba
Vanad se nejčastěji získává jako vedlejší produkt při zpracování některé z asi 60 rud,
v nichž je obsažen. Rozdrcená ruda se taví s NaCl nebo Na2CO3, přičemž vzniká
vanadičnan sodný NaVO3, který se z taveniny
vyluhuje vodou. Okyselením výluhu kyselinou
sírovou se sráží polyvanadičnan v podobě červeného
koláče, který tavením přejde na černý technický oxid
vanadičný V2O5. Příprava čistého kovového vanadu je
nákladná a provádí se redukcí vodíkem nebo
hořčíkem. Protože 80 % vyrobeného vanadu slouží
jako přísada do oceli, používá se V2O5 obvykle
k redukci železa nebo železných rud v elektrické peci,
čímž se získá slitina tzv. ferrovanad, který se Obr. 18 Kovový vanad
zužitkovává přímo bez čištění.
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Vanad se hlavně používá jako složka vysoce
kvalitních ocelí, kde tvoří s uhlíkem karbid
vanadu V4C3. Tento karbid se v oceli jemně
rozptýlí, čímž zjemní její zrnitou strukturu a
dodá jí zejména za vysokých teplot větší
odolnost proti opotřebení. Speciální slitinou
obsahující vanad je Vicalloy (obsahující
9,5 % vanadu, 52 % kobaltu a 38,5 %
železa).
Využívá
Obr. 20 Maticové klíče ze slitiny
se pro
obsahující chrom a vanad
výrobu
chirurgi
ckých nástrojů, hřídelí, namáhaných ozubených
kol, pružin, nožů apod. Slitina s hliníkem a
titanem se používá při výrobě leteckých motorů
a speciálních součástek pro konstrukci
kosmických sond a družic. Vanad se používá i
jako přísada do dentálních slitin. Slitiny vanadu
k materiálům
pro
s galliem
patří
přípravu supravodivých magnetů. Další slitiny
vanadu se používají např. k výrobě nádob Obr. 21 Chirurgické nástroje jsou
vyrobeny ze slitin obsahujících vanad
jaderných reaktorů.
Vanad se také uplatňuje při výrobě elektrických článků a baterií na uskladnění
energie vyrobené fotovoltaickými články či jinými alternativními zdroji energie.
Ve sloučeninách vykazuje vanad typické vlastnosti přechodného prvku, tj. zaujímá
celou škálu oxidačních čísel, a sloučeniny se vyznačují barevnou rozmanitostí
pastelových odstínů barev.
Oxid vanadičný je žlutohnědá krystalická látka,
která silně dráždí sliznice. Připravuje se
tepelným rozkladem vanadičnanu amonného:
2 NH4VO3 → V2O5 + 2 NH3 + H2O
Pro svou schopnost přenášet kyslík se používá
při výrobě kyseliny sírové kontaktním
způsobem, kdy se oxiduje oxid siřičitý na oxid
sírový:
2 SO2(g) + O2(g)

V2 O5

Obr. 22 Oxid vanadičný V2O5

2 SO3

Dále se používá k převedení oxidů dusíku na dusík v některých typech
automobilových katalyzátorů pro odstranění nežádoucích složek výfukových plynů.
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Použití

Nanokrystal je
krystalek o
velikosti řádově
stovek až
jednotek
nanometrů. Pro
představu lidský
vlas má průměr
kolem 100 000
nanometrů.

Oxid vanadičitý VO2 nachází uplatnění v pokročilých výrobcích sklářského
průmyslu. Sklo potažené tenkou vrstvou oxidu vanadičitého pohlcuje dopadající
infračervené záření a současně neovlivňuje optické vlastnosti skla ve viditelné oblasti
spektra (má jen lehce žlutozelený nádech). Toho se využívá například při výrobě tzv.
„chytrých“ oken, kdy se použitím skla s vrstvičkou VO2 obsahujícího malé procento
wolframu extrémně sníží tepelné ztráty způsobené teplem
prošlým okenními tabulemi zevnitř domu. Oxid vanadičitý má
totiž tu vlastnost, že se při nižších teplotách chová jako
polovodič a při vyšších jako vodič. Wolfram v něm obsažený
pouze posouvá tuto jeho vlastnost do teplot využitelných i
např. v oknech automobilu. Této vlastnosti se také využívá ve
fotovoltaice, při výrobě špičkových
Obr. 23 Jak vypadají
záznamových médií, kamer, úložišť dat,
nanokrystaly VO2
které se dají mnohokrát přemazávat,
pod elektronovým
apod. Proto je VO2 předmětem
mikroskopem
intenzivního výzkumu.
Vanad se užívá také k přípravě organokovových sloučenin.
V poslední době je zkoumána protinádorová aktivita
vanadocendichloridů, které by mohly později sloužit jako
chemoterapeutika místo cis−platiny (viz platina, str. 70).

Obr. 24
Vanadocendichlorid
V[C5H5]2Cl2]

Biologický význam vanadu a jeho sloučenin
Potravou se vanad do organismu dostává jako složka rostlinných olejů, některých
minerálních vod, vyšší koncentraci vanadu nalezneme i v rybím mase a zelenině.
Čína uzavřela
v říjnu 2008 tři
továrny na
výrobu vanadu
poté, co kvůli
jejich
zastaralému
provozu
onemocnělo
1000 lidí
kožními
chorobami.

Je základním stavebním kamenem některých enzymů jako například nitrogenázy,
která je nezbytná pro funkci mikroorganismů, které zprostředkovávají upevnění
dusíku v půdě a tím jeho dostupnost pro výživu rostlin.
Poslední výzkumy naznačují, že některé sloučeniny vanadu příznivě ovlivňují stav
nemocných cukrovkou, protože mají schopnost zvyšovat využitelnost inzulínu
v organismu a zefektivňovat transport živin do svalové tkáně. Po jejich podání
dochází ke snížení hladiny krevního cukru a tím umožňují lidem užívat nižší dávky
inzulínu, v některých případech dokonce umožňují přestat s inzulínovou léčbou.
Vanad má význam i při syntéze hemoglobinu, dlouhodobý nedostatek vanadu
ve stravě se proto může projevit chudokrevností.
Naopak nadbytek vanadu působí výrazně negativně. Jedná se hlavně o každodenní
expozice pracovníků nadměrným dávkám tohoto prvku při jeho výrobě a
metalurgickém zpracování nebo z kontaminovaných důlních vod.
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Experiment
Pomůcky: Erlenmayerova baňka 250 ml, lžička, zátka
Chemikálie: kyselina sírová (10 %), vanadičnan amonný, zinek granule i práškový
Postup: V Erlenmayerově baňce rozpustíme 0,5 g vanadičnanu amonného ve
100 ml 5% roztoku kyseliny sírové. Po přídavku kyseliny z bezbarvého roztoku
vanadičnanu vznikne žlutá kyselina vanadičná, při vyšší koncentraci kyseliny roztok
až červená (vzniká oxid vanadičný). Pak přidáme dvě granulky zinku. Směs
promícháváme a pozorujeme redoxní reakci provázenou změnou zabarvení roztoku
na modrou, redukcí vanadičnanu na síran vanadylu VOSO4. K modrému roztoku
přidáme do baňky 2 g práškového zinku a uzavřeme zátkou. Občas zamícháme,
vzniká purpurově fialový síran vanadnatý VSO4, popř. se přechodně tvoří zelené
sloučeniny vanadité.
Dodatek: Postupnou oxidaci roztoku síranu vanadnatého můžeme demonstrovat
přikapáváním 1 M roztoku manganistanu draselného. Manganistan se redukuje na
bezbarvý síran manganatý, takže můžeme dobře pozorovat barevné změny:

Obr. 25 Barevné roztoky obsahující vanad v různých oxidačních
číslech: žlutý VV (může být až červený – záleží na koncentraci, teplotě,
přítomnosti kyseliny); modrý vanadyl (kation oxovanadičitý) VO2+;
zelený VIII; fialový VII
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Chrom
Výskyt

Chrom se v přírodě obvykle vyskytuje současně s rudami železa v podobě chromitu –
oxidu chromito−železnatého FeO.Cr2O3 neboli FeCr2O4. Technický význam má
krokoit PbCrO4. Rudy chromu se těží zejména v jižní Africe, dále pak v Turecku a na
Uralu.
Příměsi chromu přispívají k zabarvení některých drahokamů, v nichž chrom zastupuje
hliník: např. smaragd (tmavozelený) a rubín (červený). Další drahé kameny s obsahem
chromu jsou turmalín, granát apod. (V českém granátu je obsah chromu zvláště
vysoký – slouží jako „poznávací znamení“.)

Vlastnosti

Obr. 26 Rubín, smaragd, turmalín, české granáty

Chrom je nejtvrdším elementárním kovem a vyznačuje se nízkou reaktivitou a
vysokou chemickou odolností.
Přes svoji značnou chemickou stálost se
chrom pomalu rozpouští v neoxidujících
kyselinách (HCl, H2SO4) za vývoje
vodíku, zatímco kyseliny s oxidačním
působením
povrch
kovu pasivují
(HNO3, lučavka královská) a chrom

Chemická značka
Cr
24
Atomové číslo
0, II, III, (IV), (V), VI
Oxidační čísla
1907 °C
Teplota tání
7, 15 g/cm3
Hustota
s nimi pozorovatelně nereaguje.
2 Cr + 4 HCl → 2 H2 + 2 CrCl2

Obr. 27 Kovový chrom

Hlavním postupem metalurgického získávání
chromu je redukce chromitu koksem v elektrické
peci za vzniku ferrochromu, slitiny používané na
výrobu korozivzdorných ocelí, jimž dodává
patřičnou tvrdost:

FeO.Cr2O3 + 4 C → Fe + 2 Cr + 4 CO

Výroba

vytvoří slitinu zvanou ferrochrom
Výroba čistého chromu je složitější, neboť se nejprve musí z chromitu odstranit
železo. Působením roztaveného hydroxidu nebo uhličitanu sodného vznikne
dichroman sodný a oxid železitý, který je ve vodě nerozpustný a odfiltruje se.
4 FeO.Cr2O3 + 7 O2 + 8 NaOH → 4 Na2Cr2O7 + 4 H2O + 2 Fe2O3
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Vzniklý dichroman je pak uhlíkem redukován a vzniká oxid chromitý.
2 Na2Cr2O7 + 3 C → 2 Cr2O3 + 2 Na2CO3 + CO2
Redukce oxidu chromitého na kov je obtížná, vyžaduje silné redukční činidlo.
Provádí se buď aluminotermicky (hliníkem) nebo křemíkem:
Cr2O3 + 2 Al → 2 Cr + Al2O3
2 Cr2O3 + 2 Si → 4 Cr + 3 SiO2
Chrom se nejvíce využívá při legování ocelí, které se využívají k výrobě
chirurgických nástrojů, vodních strojů (vodní turbíny) atd. Chrom se také přidává do
mosazi, aby se zvýšila její tvrdost.

Použití

S chromem se setkáme jako s materiálem, chránícím kovové povrchy před korozí za
současného zlepšení jejich estetického vzhledu (galvanické pochromování).
Klasickým příkladem je chromování chirurgických nástrojů i jiných pomůcek
používaných v medicíně (sterilizátory, zubařské nástroje). V běžném životě
nalezneme chromované předměty často ve vybavení koupelen, jako součást
luxusních automobilových a bytových doplňků, pochromované jsou příbory,
kuchyňské potřeby, vodovodní baterie, nářadí aj.

Obr. 28 Chromované předměty

Chrom je typický přechodný prvek, ve sloučeninách se vyskytuje ve velké škále
oxidačních čísel od I do VI, převážně však III a VI. Většina sloučenin chromu je
krásně a výrazně barevná. Odsud je odvozen i název prvku (z řečtiny chroma =
barva).
Oxid chromitý Cr2O3 se používá jako
barevný pigment pod označením chromová
zeleň. S kyselinami reaguje za vzniku fialového
[Cr(H2O)6]3+.

Obr. 29 Oxid chromitý Cr2O3
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Sloučeniny

Síran
(kamenec)
draselno−chromitý KCr(SO4)2·12H2O
neboli
dodekahydrát
síranu
draselno−chromitého je pěkně krystalická
tmavě fialová látka, která se používá
v koželužství nejen k vydělávání kůží, ale
i k jejich barvení.
Oxid chromový CrO3 je tmavočervená
látka,
Obr. 30 Síran draselno-chromitý
velmi
silně hygroskopická (= pohlcuje vzdušnou
vlhkost), která vzniká reakcí dichromanu
draselného s koncentrovanou kyselinou sírovou.

Oxid chromičitý
CrO2 se používal
jako záznamový
materiál
v magnetických
páskách, protože
má
ferromagnetické
vlastnosti a má
lepší
rozlišení,
než
levnější
k témuž
účelu
používané oxidy
železa.

Obr. 31 Oxid chromový CrO3

Při poutání vzdušné vlhkosti se oxid chromový
postupně mění ve zlatožlutou kyselinu
chromovou H2CrO4, která je známa pouze
v roztoku. Od kyseliny chromové se odvozuje
řada solí – chromanů.

Nerozpustné chromany vznikají srážením:
M2+ + CrO42- → MCrO4
Při působení malého množství hydroxidu, vzniká z chromanu olovnatého zásaditý
chroman olovnatý PbCrO4·Pb(OH)2, který má červenou barvu a používá se jako
barva chromová červeň. Při výrobě barev je dále důležitý chroman barnatý BaCrO4,
známý pod označením žlutý ultramarín a chroman olovnatý PbCrO4 − chromová
žluť a dnes už méně známá podvojná sůl chromanu zinečnatého a dichromanu
draselného 3 ZnCrO4·K2Cr2O7 známá pod názvem zinková žluť.

Obr. 32 Chroman draselný K2CrO4

Obr. 33 Dichroman draselný K2Cr2O7

Chroman draselný K2CrO4 je stabilní citronově žlutá ve vodě rozpustná krystalická
látka. Používá se v kožedělném průmyslu k vydělávání kůže, v textilním průmyslu
k barvení textilu a v analytické chemii k titracím.
Od kyseliny dichromové se odvozuje řada ve vodě rozpustných solí – dichromanů.
Dichroman draselný K2Cr2O7 je oranžová krystalická látka dobře rozpustná ve vodě.
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Používá se jako oxidační činidlo a v analytické chemii k titracím. Je jedovatý a
žíravý, podle některých údajů též karcinogenní.
Úloha: 1. Doplňte další příklady reakcí, v nichž působí dichroman jako silné
oxidační činidlo
Cr2O72- + 6 Fe2+ + 14 H+ → 2 Cr3+ + .... ........ + 7 H2O
Cr2O72-

Obr. 34
Elektronický
přístroj na zjištění
alkoholu v dechu
řidiče

+ 6 I + 14 H → 2 Cr + ..... ......... + 7 H2O
-

+

3+

Cr2O72- + 3 SO32- + 8 H+ → 2 Cr3+ + ..... ......... + 4 H2O
2. Napište rovnici vzniku oxidu chromového. Vedle něho vzniká ještě jedna sůl.

Biologický význam chromu a jeho sloučenin
Biologické účinky chromu jsou silně závislé na oxidačním čísle, ve kterém se do
organismu dostává. Zatímco CrIII je pokládán za převážně
prospěšný a je nezbytnou součástí každodenní
stravy, pak naopak CrVI působí negativně a je
pokládán za potenciální karcinogen.
Obr. 35
Alkoholtestová
trubička

Z potravin bohatých na CrIII lze uvést
především melasu a přírodní hnědý cukr,
červenou řepu, lesní plody, kvasnice a pivo.
Obr. 36 Melasa

Dostatečný obsah chromu v organismu je
důležitý pro správný metabolismus cukrů. Pomáhá stabilizovat

Obr. 37 Doplněk
stravy

Dříve policisté používali k dechové zkoušce řidičů jednorázové detekční
trubičky. Šlo o orientační důkaz alkoholu v dechu, nedalo se určit jeho
množství. Trubičky obsahovaly dichroman draselný, který alkohol obsažený
v dechu redukuje na sůl chromitou, která má sytě zelenou barvu. Nyní je
možné tyto jednorázové trubičky zakoupit pro soukromé účely, policie používá
o něco přesnější elektronické přístroje.
Cr 2 O7

2-

+
+ 3 CH3CH2OH + 8 H

2 Cr

3+

O

+ 3 H3C C

+ 7 H2O
H

V této reakci vystupuje chrom v oxidačním čísle šest jako silné oxidační
činidlo oxidující alkohol na aldehyd nebo dokonce až na kyselinu octovou.
hladinu tuku a tlumí chuť na sladké potraviny. Farmaceutické přípravky s obsahem
chromu jsou vhodné ke kontrole tělesné hmotnosti a také jako doplněk sportovní
stravy pro údajný, zatím neprokázaný růst svalové hmoty.
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Experimenty
1. Chroman

dichroman

Chromany a dichromany v roztocích mohou navzájem
přecházet mezi sebou v závislosti na pH prostředí. Přitom
platí, že chromany jsou stálé v alkalickém prostředí a mají
citronově žlutou barvu. Dichromany jsou pomerančově
oranžové a jsou stabilní v kyselém prostředí. Vyzkoušejte si
tento přechod chromanu na dichroman v závislosti na pH.
Pomůcky: Erlenmayerova baňka, lžička
Chemikálie: kyselina sírová (5 %), roztok NaOH (5 %)
2 CrO42- + 2 H+ → Cr2O72-+ H2O
chroman

dichroman

Obr. 38 Vlevo je roztok
dichromanu draselného K2Cr2O7,
vpravo po přidání několika kapek
hydroxidu vniká roztok chromanu
draselného K2CrO4

Cr2O72- + 2 OH- → 2 CrO42-+ H2O
dichroman (oranžový) chroman (žlutý)
2. Sopka na stole
Pomůcky: nehořlavá podložka, porcelánová miska,
zápalky
Chemikálie: pevný dichroman amonný, ethanol ve
střičce
Pozor! Jedná se o experiment s toxickým a teratogenním
dichromanem amonným.
Postup:
Na
nehořlavou
podložku
položíme
porcelánovou misku, do níž nasypeme na hromádku
dichroman amonný, provlhčíme ethanolem ze střičky a
zapálíme.
Probíhá reakce (NH4)2Cr2O7 → N2+Cr2O3+ 4 H2O.
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Obr. 39 Sopka na stole

3. Srážecí reakce chromanu a dichromanu draselného s olovnatými solemi
Pomůcky: zkumavky, kapátko
Chemikálie: roztok chromanu draselného, roztok dichromanu draselného, roztok
dusičnanu olovnatého Pb(NO3)2 či jiné olovnaté soli
K roztoku chromanu draselného a roztoku dichromanu draselného přidejte kapku
olovnaté soli. Pozorujte srážecí reakce.
Pozorování: Podle různého pH, poměrů výchozích chemikálií, teploty a způsobu
míchání a zpracování vznikají různě barevné sraženiny v barvách od čistě žluté do
červenooranžové. Po izolaci je lze využít jako pigmenty, např. chromová žluť.
4. Výroba vlastní alkoholtestové trubičky
Pomůcky: skleněná či plastová trubička, lžička, skelná vata, promývací baňky,
hadičky, zkumavky, případně balónek
Chemikálie: silikagel, koncentrovaný roztok dichromanu draselného, zředěná
kyselina sírová, různé druhy alkoholu (pivo, víno, slivovice,…)
Postup: Namočíme silikagelové kuličky do roztoku dichromanu s několika kapkami
kyseliny sírové, necháme uschnout. Poté je vložíme do trubičky, kterou z obou stran
ucpeme skelnou vatou (aby se kuličky při foukání nevysypaly). Do promývacích
baněk nalijte různé druhy alkoholu a připojte k vyrobeným trubičkám. Při foukání do
promývaček (pusou či balónkem) pozorujte různá zabarvení silikagelu v trubičce.
Varianta: Do zkumavek s okyseleným zředěným roztokem dichromanu přidejte pár
kapek vody, piva, bílého vína, vodky, slivovice,… a pozorujte různé odstíny
zelených roztoků. Podle počtu kapek do úplného zezelenání roztoku lze odhadnout
obsah alkoholu v nápoji.
5. Příprava kamence draselno−chromitého KCr(SO4)2·12H2O
Pomůcky: plastová lékovka, hodinové sklo, lžička, tyčinka
Chemikálie: dichroman draselný K2Cr2O7, konc. kyselina sírová H2SO4, ethanol,
síran draselno−hlinitý KAl(SO4)2·12H2O
Postup: V plastové zavírací lékovce rozpustíme 2 g dichromanu draselného ve
20 ml vody a opatrně přidáme 1,5 ml koncentrované kyseliny sírové. Uzavřeme
a necháme prochladit v lednici. Po kapkách (během několika hodin) postupně
přidáme celkem asi 4 ml ethanolu (až zmizí oranžové podbarvení roztoku). Roztok
stále uchováváme v chladu. Pokud oranžová barva nemizí, zkontrolujeme kyselost
roztoku (pH asi 1−2, případně přidáme ještě kapku k. sírové). Když je roztok zelený,
přelijeme ho na hodinové sklo a necháme krystalizovat v lednici nebo za laboratorní
teploty. Ze zeleného roztoku se vyloučí fialové krystalky kamence:
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Obr. 40 Roztok
chromanu draselného
K2CrO4 po přidání
několika kapek olovnaté
soli, vzniká červená
sraženina chromanu
olovnatého

K2Cr2O7 + 4 H2SO4 + 3 CH3CH2OH → 2 KCr(SO4)2 + 3 CH3CHO + 7 H2O
Varianta: Připravíme vodné roztoky síranu
draselno−chomitého a síranu draselno−hlinitého. Oba
jen lehce zahřejeme (maximálně 60 °C) a postupným
sléváním
připravíme
izomorfní
řadu
K(CrxAly)(SO4)2·12H2O, kde x+y=1, tedy hliník
s chromem se mohou zastupovat. Podle množství
roztoku bílého kamence hlinito−draselného nám
během několika hodin vykrystalizují různě barevné
krystalky kamenců od světle růžových až po tmavě
fialové.
Upozornění:
Roztok
kamence
chromito−draselného zahříváme opatrně, nesmí se
přehřát!! Přehřeje-li se, vzniknou zelené chromité
soli a fialový kamenec už nevykrystalizuje.
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Obr. 41 Krystaly kamence draselnochromitého vzniklé ze zeleného roztoku

Mangan
Mangan je po železe nejrozšířenější těžký kov.
Nejdůležitější rudou je pyroluzit (burel) MnO2, který
se vyskytuje v Německu a v Krušných horách. Velká
část světové spotřeby manganu se těží v blízkosti
města Čiatura v Gruzii
(nákladní auta vjíždějí do
šachet a pyroluzit se
odloupává
přímo
do
valníku).

Obr. 43 Pyroluzit

Výskyt

Obr. 42 Manganit

Další oxidické manganové rudy jsou braunit Mn2O3,
manganit MnO(OH) a hausmannit Mn3O4.

Vzhledem k podobnosti železa a
Chemická značka
Mn
manganu se v rudách železa,
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vyskytuje vždy větší nebo menší Atomové číslo
0, II, III, IV, V, VI, VII
množství manganu. Bohatý jím Oxidační čísla
bývá siderit FeCO3 (ocelek), kde Teplota tání
1247 °C
se mangan vyskytuje ve formě Hustota
7,21 g/cm3
MnCO3.
Manganem
bohaté
železné rudy jsou dokonce hlavním zdrojem manganu.
Mangan je kov vzhledem podobný železu, na rozdíl od železa je však tvrdý a velmi
křehký. Jako železo je v čistém stavu světle šedý, obsahuje-li uhlík, je tmavě šedý.

Vlastnosti

Mangan je velmi elektropozitivní prvek. Nejstálejší jsou sloučeniny manganu MnII,
MnIV a MnVII, ale lze získat i ostatní oxidační čísla.
V silných minerálních kyselinách se kovový mangan rozpouští za vývoje plynného
vodíku. V koncentrované kyselině sírové se rozpouští za vzniku oxidu siřičitého
Mn + 2 H2SO4 → 2 MnSO4 + SO2 + 2 H2O
V kyselině dusičné se podle její koncentrace rozpouští buď za vzniku oxidu
dusnatého, nebo oxidu dusičitého. Protože je chemicky poměrně podobný železu, je
jeho odolnost vůči korozi nízká.
Úloha: Napište rovnici reakce kovového manganu s kyselinou chlorovodíkovou.
Kovový mangan lze získat buď elektrolýzou vodného roztoku síranu manganatého,
nebo aluminotermicky, při čemž se vychází z pyroluzitu. Protože hliník sám reaguje
s pyroluzitem příliš prudce (téměř explozivně), musí být ruda nejprve převedena
žíháním na oxid manganato−manganičitý Mn3O4.
3 MnO2 → Mn3O4 + O2
Směs tohoto oxidu s hliníkem se potom zapálí:
3 Mn3O4 + 8 Al → 9 Mn + 4 Al2O3
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Výroba

Slitiny manganu se železem, ferromangan a zrcadlovina, se připravují zahříváním
oxidických rud obsahujících současně železo a mangan. Liší se pouze poměrem
složek.
Mn3O4 + 4 C → 3 Mn + 4 CO
slitina manganu a železa - ferromangan
Fe2O3 + 3 C → 2 Fe + 3 CO
Zvláště čistý mangan se získává elektrolýzou roztoku síranu manganatého.

Použití

Podstatná část světové těžby manganu se spotřebuje při výrobě oceli. Slouží
k odstranění kyslíku, který se na mangan naváže. Vzniklé sloučeniny manganu
s kyslíkem jsou převedeny do strusky a tím se vznikající ocel vyčistí. Po dokončení
tavení však v oceli zůstává určité procento manganu, čímž je dosaženo specifických
mechanických vlastností vyrobené oceli (není křehká, netvoří se bublinky, má vyšší
tvrdost). Manganová ocel se používá všude tam, kde se vyžaduje odolnost proti
nárazu a opotřebení, např. na součásti bagrů, rypadel nebo kolejových výhybek.
Další slitina manganu je silikomangan, který obsahuje 65−70 % manganu a zbytek
křemíku. Další mimořádně důležitou slitinou s obsahem manganu je dural. Tento
název označuje skupinu velmi lehkých a mechanicky odolných slitin na bázi hliníku
a hořčíku s příměsí mědi a manganu.

Obr. 44 Sklovina
bez přidání
manganu

Sloučeniny manganu, zvláště burel MnO2, se používají
ve sklářském průmyslu. Přidávají se do skloviny,
v níž vyrovnávají zelenavý nádech, který po sobě ve
skle zanechávají stopy železa. Dále slouží jako součást
glazur, kterými se pokrývá
keramika nebo porcelán.
Společně se sloučeninami
manganu se jako příměsi
používají i sloučeniny Obr. 46 Porcelán barvený
sloučeninami manganu
železa
a
výsledným
efektem je hnědé až červeno−hnědé zabarvení glazury.
Obr. 45 Manganové sklo
Na počátku 19. století začal rod Buqoyů na
Novohradsku v jižních Čechách vyrábět
hyalitové sklo. Je tvrdé, lesklé, nepropouští
světlo a dokonale imituje obsidián, sklovitou
horninu vulkanického původu. Černá barva je
způsobena vysokým obsahem burelu. Ač je
dnešním sklářům známo složení hyalitového
skla a jeho technologie zpracování, nepodařilo
se již toto sklo vyrobit.
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Obr. 47 Zlacený šálek z hyalitového
skla, 30. léta 19. století

Mangan je typickým přechodným kovem, jeho sloučeniny se vyznačují velkou
barevnou škálou, bývá proto někdy nazýván „kovový chameleón“. Některé
sloučeniny manganu se používaly a dnes ještě používají jako malířské barvy.
K přírodním barvám manganu patří umbra (rozemletá pálená směs hydratovaných
oxidů manganitého Mn2O3·nH2O − černohnědý, železnatého a hlinitého). Umělé
barvy na bázi manganu jsou manganová hněď (zásaditý uhličitan manganatý),
manganová běloba (uhličitan manganatý) MnCO3, manganová (kasselská) zeleň
(manganan barnatý) BaMnO4 a permanentní violeť (fosforečnan manganitý)
MnPO4.
Soli manganaté jsou jak v bezvodém stavu,
tak i v roztoku narůžovělé. Na vzduchu
a v kyselém prostředí jsou stálé, v zásaditém
prostředí
vzniká
nestabilní
hydroxid
manganatý. Také v neutrálních roztocích při
delším stání nejsou manganaté soli stálé, ale
oxidují se na soli manganité a oxid
manganičitý. Soli manganaté jsou většinou Obr. 48 Chlorid manganatý MnCl2.4H2O
dobře rozpustné ve vodě a vytváří podvojné
sloučeniny.
Síran manganatý MnSO4 je v bezvodém stavu téměř bílý, z roztoku krystaluje
krásně růžový pentahydrát označovaný jako manganatá skalice MnSO4·5H2O,
který je velmi dobře rozpustný ve vodě. Slouží jako výchozí surovina pro
elektrolytickou přípravu čistého manganu. Také se používá v barvířství, tisku tkanin
a k moření osiva.
Oxid manganičitý neboli burel MnO2
je šedý ve vodě nerozpustný prášek.
Hydratovaný
burel je
hnědá
až
načernalá,
amfoterní
látka.
V laboratorním měřítku se používá jako
činidlo pro přípravu malých množství
plynného chloru.
MnO2 + 4 HCl → Cl2 + MnCl2 + 2 H2O

Obr. 50 Suché články

Obr. 49 Burel MnO2

Dále se burel používá v galvanických článcích
(alkalických
bateriích),
zvaných
též
články
Leclancheovy (schéma viz zinek, str. 99). Článek
poskytuje napětí přibližně 1,5 V a při odběru proudu
dochází k oxidaci elementárního zinku na ZnII a redukci
burelu na MnII. Jeho konstrukce je velmi stará, článek se
skládá ze zinkové katody a anody, kterou tvoří grafitový
váleček umístěný v pastě z oxidu manganičitého. Burel
tvoří v baterii kladnou elektrodu, na níž probíhá reakce
2 MnO2 + 2 H+ + 2 e- → 2 MnO(OH)
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Sloučeniny

Na katodě (tvořené zinkovým pláštěm baterie) probíhá reakce
Zn → Zn2+ + 2 eCelková reakce je Zn + 2 NH4Cl + 2 MnO2 → [Zn(NH3)2Cl2] + 2 MnO(OH)
Jako elektrolyt slouží NH4Cl (salmiak), který je sice v roztoku, ale nepřelévá se, je
nasáknutý do pasty z burelu. Protože v článku není kapalný elektrolyt, označuje se též
jako suchý článek.
Manganistan
draselný
KMnO4
(hypermangan) je fialová krystalická
látka, která se velmi dobře rozpouští
ve vodě. Zbarvení roztoku je velmi
intenzivní, je patrné i ve velkém
zředění. Udržet fialový roztok je však
obtížné, protože manganistan draselný
je silné oxidační činidlo, a už malými
stopami redukujících látek (třeba
organických sloučenin) roztok hnědne a
Obr. 51 Manganistan draselný KMnO4
vzniká burel. Zahříváme-li manganistan
za
sucha,
rozkládá se za praštění, vývoje kyslíku a vzniku burelu vedle
zeleného mangananu draselného:
2 KMnVIIO4 → O2 + MnIVO2 + K2MnVIO4
Oxidačních vlastností manganistanu draselného se využívá
k dezinfekci potravin, např. masa nebo syrové zeleniny.
Nevýhodou dezinfekce roztoky manganistanu je vznikající
Obr. 52 Vodný roztok
tmavý burel, což brání použití manganistanu při dezinfekci
manganistanu
textilií nebo bytových ploch. Oxidačních vlastností
draselného KMnO4
manganistanu se využívá také v pyrotechnice, kde slouží
k přípravě směsí pro pohon raket a obecně jako zdroj kyslíku pro kontrolované hoření.
V analytické chemii jsou roztoky KMnO4 jedním ze základních činidel pro redoxní
titrace.

Biologický význam manganu
Mangan patří mezi stopové prvky obsažené v našem organismu a jeho pravidelný
přísun v potravě je důležitý. Mangan je pro tělo nezbytný i potenciálně toxický.
V organismu hraje významnou roli v řadě fyziologických pochodů, kterých se účastní
jako součást enzymů (např. enzymů podílejících se na metabolismu cukrů
a aminokyselin (více viz rámeček)). Podporuje tvorbu chrupavek a kostí (je přidáván
do přípravků upravujících bolesti kloubů), srážení krve a proces hojení. Dále je
důležitý pro činnost mozku, přispívá k překonávání únavy, zlepšuje paměť, zvyšuje
celkovou odolnost nervové soustavy, podporuje svalové reflexy a pomáhá využití
vitaminu C v organismu.
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Mangan je součástí řady enzymů. Aktivuje některé glykosytransferázy nezbytné pro tvorbu
glykosidické vazby např. při syntéze glykogenu (živočišného škrobu), který je důležitý pro vývoj
mezibuněčné hmoty a chrupavek. Předpokládá se, že kov je koordinován na kyslík každého ze
dvou fosfátů a také se nejspíš váže na postranní řetězec proteinu.
Dále je mangan součástí superoxiddismutáz (v reakci označeny jako SOD), které chrání buňky
před působením volných kyslíkových radikálů (tedy působí jako antioxidant) tím, že katalyzují
rozklad superoxidů na kyslík a peroxid vodíku.
Mn3+−SOD + O2- → Mn2+−SOD + O2

Hlavními přirozenými zdroji manganu v potravě jsou ořechy, obilniny (ovesné
vločky, cereálie apod.), luštěniny, olivy, borůvky a špenát.
Nedostatek manganu může vést k onemocnění cukrovkou, dlouhodobý nedostatek
manganu v potravě vede především k problémům v cévním systému, protože
dochází ke zvýšení hladiny cholesterolu a jeho ukládání na cévní stěnu. Tento jev
zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárních chorob. Naopak přebytek manganu
v potravě působí negativně především na nervovou soustavu a působí potíže
podobné projevům Parkinsonovy nemoci.
Rostliny přijímají mangan jako většinu minerálů z půdy,
kde se vyskytuje jako slabě vázaný kation Mn2+.
V biochemických funkcích je podobný hořčíku, aktivuje
některé enzymy, v nichž může být hořčíkem nahrazen.
Zvláště významná je jeho funkce při fotolýze – primární
fáze fotosyntézy – transport elektronu. Nedostatek
manganu v rostlinách poškozuje hlavně chloroplasty
(viz obr. 54).
Chronické působení manganu na člověka (pracovníci
v dolech, svářeči) způsobuje halucinace, změny nálady,
psychózy a projevy podobné Parkinsonově nemoci či
roztroušené skleróze. U chilských horníků bylo v 19.
století toto onemocnění nazváno „manganovým šílenstvím“.
Obr. 54 List konopí
Cannabis sativa trpícího
nedostatkem manganu
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Obr. 53
Mangan jako
doplněk stravy

Experimenty
1. Vlastnosti manganistanu draselného
Pomůcky: zkumavky, lžička, kapátko, kahan, zápalky
Chemikálie: manganistan draselný KMnO4, roztok KOH (10 %), H2SO4 (10 %),
Na2S2O3, Na2SO3, různé nápoje (džus, minerálka, mošt, ...), tráva nebo listy
Postup: Pro následující experimenty připravíme slabý (asi 1 %) roztok manganistanu
draselného ve vodě (aby byla vidět barva) a rozlijeme jej do zkumavek.
1. Do první sady zkumavek přidáme mošt, džus, minerálku a další kapaliny, u nichž
předpokládáme obsah redukovatelných (např. organických) látek. Roztoky se zbarví
do hněda vznikajícím burelem.
2. Jednu zkumavku s 1 % roztokem manganistanu draselného přežíháme v plameni
kahanu. Po vychladnutí pozorujeme zelenou barvu způsobenou vznikem mangananu
draselného.
3. Desinfekční účinky manganistanu ukážeme tak, že na několik dní namočíme trávu
do vody. Když suspenze důkladně hnije a zapáchá (získáme suspenzi nálevníků),
přidáme do ní roztok manganistanu draselného. Kal zůstane, ale zápach zmizí.
4. Připravíme si tři zkumavky s roztokem manganistanu draselného. Do první
zkumavky přidáme asi 1 ml roztoku hydroxidu draselného a 1 ml thiosíranu sodného.
Do druhé zkumavky přidáme pouze 1 ml roztoku thiosíranu sodného. Do třetí
zkumavky přidáme kapku kyseliny sírové a několik krystalků siřičitanu sodného.
Probíhají následující reakce:
8 KMnVIIO4 + 10 KOH + Na2S2O3 → 8 K2MnVIO4 + Na2SO4 + K2SO4 + 5 H2O
8 KMnVIIO4 + 3 Na2S2O3 + H2O → 8 MnIVO2 + 3 Na2SO4 + 3 K2SO4 + 2 KOH
2 KMnVIIO4 + 3 H2SO4 + 5 Na2SO3 → 2 MnIISO4 + 5 Na2SO4 + K2SO4 + 3 H2O
2. Blesky ve zkumavce
Pomůcky: silnostěnná zkumavka, stojan, miska s pískem, kopist
Chemikálie: koncentrovaná kyselina sírová, ethanol, pevný manganistan draselný
Postup: Do zkumavky opatrně, abychom nepotřísnili vnitřek zkumavky, nalijeme asi
4 ml koncentrované kyseliny sírové a opatrně, tak, aby se obě kapaliny nesmíchaly,
převrstvíme asi 4 ml ethanolu. Zkumavku upevníme svisle do stojanu a podložíme
miskou s pískem. Do zkumavky vhodíme krystalek manganistanu draselného.
Na rozhraní kyseliny a ethanolu se objeví jiskry a kapalina začne tmavnout.
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Vysvětlení: Manganistan se rozkládá za vzniku zelené olejovité kapaliny oxidu
manganistého Mn2O7, která se rozkládá na kyslík, který zapaluje ethanol.
3. Tepelný rozklad manganistanu draselného
Pomůcky: zkumavka, špejle, kahan, zápalky
Chemikálie: pevný manganistan draselný KMnO4
Postup: V silnostěnné zkumavce zahříváme pevný manganistan draselný. Vznikající
kyslík dokážeme doutnající špejlí.
Pozorování: V průběhu reakce vzniká zelený, ve vodě rozpustný manganan
draselný K2MnO4. Probíhá reakce:
2 KMnVIIO4 (fialový) → K2MnVIO4 (zelený) + MnO2 (hnědý) + O2
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Železo
Výskyt

Železo je po hliníku druhý nejrozšířenější kov na
Zemi, v zemské kůře je to čtvrtý
nejrozšířenější
prvek.
Jeho
sloučeniny
udílí
přírodním
materiálům typickou světle či tmavě
hnědou až červenou barvu (půda,
některé
horniny,
sraženiny
ve vodách). Vyskytuje se také
na Měsíci, pravděpodobně je hlavní
Obr. 55 Železný meteorit
složkou planety Mars (odtud červená
nalezený na východní Sibiři

Obr. 56 Magnetit, Moravica,
Rumunsko, sbírka PřF UK, Praha

barva Marsu). Obecně se předpokládá velký výskyt
železa ve vesmíru (nálezy meteoritů dopadlých na
Zemi) i v zemském jádře (společně s niklem a
kobaltem).

Obr. 58 Pyrit, Navajún,
severní Španělsko,
univerzitní sbírka
geomuzea, Kolín nad
Rýnem

V přírodě
se
železo
vyskytuje ve formě oxidů a
hydratovaných
oxidů
–
Obr. 57 Červená planeta hematit (krevel) Fe2O3,
Mars
magnetit
(magnetovec)
Fe3O4, limonit (hnědel)
Fe2O3·3H2O, dále podvojných sloučenin jako ilmenit
Obr. 59 Hematitový
FeTiO3, neboli FeO.TiO2, či uhličitanů – siderit (ocelek)
náhrdelník
FeCO3, dále pak v sulfidických rudách jako je pyrit (kyz
železný) FeS2. Největší naleziště železných rud jsou v západní Austrálii a v Brazílii.
Z evropských nalezišť stojí za zmínku Švédsko, Francie a Španělsko.

Železo od doby železné
První železné předměty vyráběné tavbou železných rud pochází z období 3000 až
2000 let př. n. l. z oblasti Anatolie (dnešní Turecko), Mezopotámie (území dnešního
Iráku) a údolí řeky Indus (dnešní Pákistán). Železo bylo vhodnějším kovem k výrobě
nástrojů než bronz (slitina mědi a cínu) kvůli vyšší
tvrdosti a hojnosti železných rud, i když kvůli vysoké
teplotě tavení rud (1300 až 1350 ºC) bylo jeho
získávání technologicky náročnější. Záhy tak železo
vytlačilo bronz a stalo se nejvýznamnějším
používaným kovem. Celé období dějin bylo z tohoto
důvodu pojmenováno doba železná.
Obr. 60 Železný meč z doby
železné stočený pro uložení do

Již dávno před tím, než se zdařila výroba železa, byly pohřební urny, Plotiště nad Labem,
známy nálezy předmětů ze železa meteoritického archeologické oddělení Muzea
původu (staré až 6000 let). Meteoritické železo bylo východních Čech v Hradci Králové
vyhrazené na výrobu velmi vzácných předmětů pro nejbohatší společenské vrstvy –
pro panovníky.
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Významným krokem ve zpracování železných rud bylo zavedení koksu jako
redukčního činidla na konci 18. století. Jeho použití lze považovat za jeden
z hlavních faktorů průmyslové revoluce. Zkujňování železa bylo ve druhé polovině
19. století výrazně zlepšeno pomocí prohánění vzduchu taveninou (proces nazvaný
podle anglického vynálezce Henryho Bessemera, tzv. bessemerace) a topení
s regenerací tepla z horkých odpadních plynů (proces Siemens−Martinův).
V poslední době bylo pro výrobu vysoce kvalitních ocelí zavedeno tavení
v elektrické peci.

Vlastnosti železa
Železo je lesklý, kujný, ne příliš tvrdý kov, který působením vzdušné vlhkosti
rezaví, tj. podléhá korozi. Korozí železa označujeme proces působení vzdušné
vlhkosti a kyslíku na kovové železo vedoucí k rezavě zbarveným produktům
Fe(OH)3 nebo FeO(OH).
4 Fe + 3 O2 + 6 H2O → 4 Fe3+ + 12 OH4 Fe(OH)3 nebo FeO(OH) + 4 H2O
Vznikající
rezavé
povlaky
hydroxidu a hydratovaného Chemická značka
oxidu jsou propustné pro vodu a Atomové číslo
kyslík a nechrání kovové železo
před další korozí. Proto koroze Oxidační čísla
v případě železa prostupuje Teplota tání
do materiálu tak dlouho, až se Hustota
železný předmět nakonec celý
změní na rezavý prášek oxidu/hydroxidu železa.

Obr. 62 Rezavé předměty

Fe
26
0, II, III, IV, VI
1535 °C
7,87 g/cm3

K ochraně železa před korozí se používají jednak
nátěry povrchů, jednak nanášení povlaků jiných
kovů – galvanizace (např. zinkem, cínem a
dalšími), která se např. využívá jako jednoduchá
ochrana železných hřebíků. Dále se používá
úprava povrchu inhibitory, nejčastěji chromany,
ale lze využít i fosforečnany nebo hydroxidy.
Aplikace inhibitorů je založena na tvorbě
souvislého ochranného filmu Fe2O3 na povrchu
železa.

Železo je ferromagnetické, slouží proto k výrobě permanentních magnetů.
Chemicky je elementární železo značně nestálé a reaktivní. Ve zředěné kyselině
chlorovodíkové nebo sírové se rozpouští za vzniku vodíku a železnatých solí,
s koncentrovanou kyselinou sírovou železo nereaguje, kyselina dusičná železo
pasivuje (pasivace viz titan, str. 6)
2 Fe + 2 HCl → 2 FeCl2 + H2
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Obr. 61 Henry
Bessemer
(1813-1898)

Výroba
železa

Surové železo se vyrábí ve vysoké peci redukcí železné rudy koksem za vysoké
teploty, ohřátým vzduchem a za přídavku struskotvorných přísad (vápenec, oxidy
křemíku).
Pec se zaváží směsí rudy (obvykle hematit či jiné oxidické rudy, sulfid je nejprve
vypražen na oxid), koksu a struskotvorných materiálů (vápenec). Poté se zdola vhání
horký vzduch, tím se spaluje koks a v nejnižší části pece se dosáhne teploty 2000 °C.
V horní části pece je teplota asi 200 °C, níže pak kolem 700 °C.
Roztavené železo a struska (v podstatě CaSiO3) se hromadí na dně pece, odkud se
odděleně vypouštějí. Proces tedy probíhá nepřetržitě. Pochody, které probíhají
ve vysoké peci, jsou velmi složité a v obrázku jsou uvedeny zjednodušeně.

Obr. 63 Schéma vysoké pece

Strusky se využívá jako stavebního materiálu, např. k výrobě tvárnic, a při výrobě
některých druhů cementů.
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Ve vyšších vrstvách pece (označených na obrázku fialově a červeně) probíhá nepřímá redukce
oxidů železa oxidem uhelnatým. Nejdříve dochází k redukci oxidu železitého (přechodně vzniká
oxid železnato-železitý Fe3O4) a k rozkladu vápence (CaCO3) na oxid vápenatý a oxid uhličitý:
3 Fe2O3 + CO → 2 Fe3O4 + CO2
Fe3O4 + CO → 3 FeO + CO2
CaCO3 → CaO + CO2
Tak se získají asi dvě třetiny vyrobeného železa. Vedle nepřímé redukce probíhá v dolní části pece
(označené na obrázku oranžově) − vyšší teplota − přímá redukce uhlíkem. Oxidy jsou
redukovány na železo podle reakcí:
Fe3O4 + 4 C → 3 Fe + 4 CO
FeO + C → Fe + CO
Fe2O3 + 3 C → 2 Fe + 3 CO

Produktem vysoké pece je surové železo, které obsahuje 3−5 % uhlíku, až 2 %
křemíku, mangan a fosfor. Surové železo není kujné, ale dobře se odlévá. Používá se
jako litina, která je
poměrně pevná a tvrdá,
ale
velmi
křehká,
a možnost jejího dalšího
mechanického
opracování po odlití je
minimální. Z litiny se
předměty,
vyrábějí
u kterých
není
Obr. 64 Litinový poklop
vyžadována
vysoká
kanalizace
odolnost proti nárazu.
Příkladem mohou být pláty kamen, radiátory
ústředního topení, kanálové poklopy nebo podstavce
těžkých strojů.
Ze surového železa se další úpravou
vyrábí ocel tak, že se oxidací sníží obsah
Obr. 65 Litinový kandelábr
uhlíku, křemík a fosfor se odstraní řízenou
oxidací vzdušným kyslíkem, tzv. zkujňování. Získaná nelegovaná ocel
je poměrně měkká a snadno se mechanicky zpracovává (tažení, kování,
ohýbání atd.). Mechanické vlastnosti se dají
dále upravovat tepelným zpracováním,
například kalením (zahřátím do červeného
žáru a prudkým zchlazením vodou či
minerálním olejem) nebo popouštěním
(zahřátím na 200−300 °C a
pomalým chlazením).
Obr. 67 Ocelové lanko
Další zkvalitnění vyrobené oceli se dosahuje
legováním, tedy přídavky definovaných množství
jiných kovů za vzniku slitiny. Hlavními prvky pro
legování ocelí jsou nikl, chrom, vanad, mangan,
wolfram, kobalt a další. Na světě se vyrábí až 2500
různých druhů ocelí s přesně definovaným složením,
danou strukturou a mechanickými vlastnostmi jako je
tvrdost, pevnost, kujnost, chemická odolnost. Proto
31

Použití

Obr. 66 Ocelové hřebíky

Obr. 68 Ocelové koleje

mají oceli i svá různorodá využití. Ocelové polotovary jsou dále zpracovány
ve válcovnách, kde se vyrábějí dráty, plechy, hřebíky, pevná lana, nosníky, kolejnice
nebo profily.
Velmi čisté železo se vzácně vyrábí redukcí čistého oxidu nebo hydroxidu vodíkem nebo
karbonylovým způsobem - zahříváním železa v atmosféře oxidu uhelnatého CO při zvýšeném
tlaku a následným rozkladem vzniklého pentakarbonylu železa [Fe(CO)5] při zvýšené teplotě
na práškový kov. Jde o analogický proces výroby čistého niklu.
Fe + 5 CO → [Fe(CO)5] pentakarbonyl železa
a jeho rozklad [Fe(CO)5] → Fe (čisté) + 5 CO (zpět do procesu)
Obr. 69 Ocelový
plech

Nejlepší vlastností oceli je její vysoká pevnost, proto se využívá pro výrobu nosných
konstrukcí staveb, při stavbě mostů, lávek či různých typů schodišť. Velmi ušlechtilé
až inertní nerezové oceli se používají např. na výrobu kuchyňského nádobí, vybavení
koupelen, šperků, nářadí, ložisek, šroubů, potrubí, atd.
Speciální oceli známé z historie
Název Damascénská ocel je odvozen od syrského hlavního
města Damašek, přes které byla dříve tato ocel dovážena
z Asie. V současnosti tento termín označuje dva druhy oceli.
První je historický, tzv. pravý damask, jehož výroba byla tajná
a byl používán k výrobě kvalitních čepelí nožů a mečů.
Jednalo se o vysoce kvalitní ocel s charakteristickými
vzory - tzv. mramorováním. Protože tato ocel byla velmi
drahá a technologie její výroby nebyla známa, vznikla její
napodobenina, tzv. nepravý damask. To je dnešní damascénská
ocel. Výchozím materiálem je železo, do něhož se přidávají
přesně definovaná množství uhlíku, manganu a křemíku.
Obr. 70 Skládací nůž
Nepravý damask ztratil na kvalitě a s původním damaskem má
z damascénské oceli
společný vzhled, tedy ono esteticky přitažlivé mramorování. Má
vynikající mechanické vlastnosti (pevnost a pružnost) a používá
se např. jako materiál na čepele luxusních nožů, na šperky a různé
ozdobné i užitkové předměty.
Dalším světově známým pojmem je tzv. švédská ocel. Její
podstatou je přítomnost malých množství rud chromu, niklu
či manganu ve výchozí železné rudě. Společnou redukcí se získá
přímo legovaná ocel. Jedná se o vysoce kvalitní drahou špičkovou
ocel vyráběnou ze železné rudy těžené v severním Švédsku (Kiruna).
Slouží k výrobě pil, nožů, kvalitního nářadí, hodinek, ale i např.
ke stavbě jaderných zásobníků.
Chirurgická ocel je velmi odolný a tvrdý materiál, který se
používá především ve zdravotnictví, ale i ve šperkařství. Její velkou
výhodou je, že nevyvolává alergické reakce, nepokrývá se
vrstvičkou oxidů, je barevně stálá, lesklá, tvrdá a cenově mnohem
výhodnější než zlato či jiné šperkařské kovy. Velké využití má také
v lékařství, a to nejen pro lékařské implantáty, ale i pro chirurgické
nástroje. Jedná se o běžnou to slitina železa s uhlíkem, někteří
výrobci přidávají chrom a malá množství dalších kovů.
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Obr. 71 Sekera ze
švédské oceli

Obr. 72 Nástroje
z chirurgické oceli

Ve sloučeninách se železo vyskytuje především v oxidačním čísle II a III. Známe i
sloučeniny železa v oxidačním stupni VI, ale nejsou stabilní a nemají velké využití.
Nejdůležitější vlastností sloučenin železnatých je fakt, že se pomalu oxidují
vzdušným kyslíkem na stálejší rezavé až žlutohnědé sloučeniny železité.
Fe 2+ → Fe3+ + eV hydratované podobě v kyselých vodných roztocích tvoří železnaté soli nejčastěji
světle zelené kationty [Fe(H2O)6]2+. Barva železitých solí v hydratované formě se liší
v závislosti na pH. Světle fialový kation hexaaquaželezitý [Fe(H2O)6]3+se vyskytuje
v roztoku, je-li pH roztoku téměř nula. Zvyšujícím se pH přechází barva roztoku
přes žlutou a různé odstíny žlutohnědé, až při pH 2 až 3 vznikne hnědá koloidní
suspense hydroxidu železitého Fe(OH)3.
Sulfid železnatý FeS je v čistém stavu černá práškovitá látka. Reaguje se silnými
kyselinami, které z nich vytěsňují sulfan:
FeS + H2SO4 → FeSO4 + H2S (příprava sulfanu)

Obr. 73 Sulfid železnatý FeS

Disulfid železa FeS2 je kovově vyhlížející, mosazně žlutá lesklá krystalická látka,
která se nerozpouští ve vodě (viz obr. 58, str. 28). V přírodě se vyskytuje jako nerost
pyrit a markazit. Je významným zdrojem síry (pro výrobu kyseliny sírové) a převádí
se na oxidy železa důležité pro výrobu kovového železa.

Obr. 74 Zelená skalice FeSO4·7H2O

Síran železnatý FeSO4 je znám zejména
v hydratované podobě jako zelená krystalická
látka FeSO4·7H2O, zelená skalice. Její roztoky
stáním hnědnou. Používá se k výrobě inkoustu,
v barvířství
(barvení
vlny
na
černo),
ke konzervování dřeva, k ničení plevele, řas a hub
v zemědělství a jako zdroj železa potřebného pro
živé organismy, například jako součást některých
léků.
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Sloučeniny

Mohrova sůl (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O neboli
FeSO4·(NH4)2SO4·6H2O je triviální název
pro hexahydrát síranu amonno−železnatého.
Je to podvojná sloučenina síranu železnatého
a síranu amonného, která je velmi dobře
rozpustná ve vodě. Je stálejší než prostý síran
železnatý vůči oxidaci v roztocích. Využívá
se v analytické chemii.

Obr. 75 Mohrova sůl (NH4)2Fe(SO4)2·6 H2O

Hydroxid železitý Fe(OH)3 je hnědý prášek, nerozpustný ve vodě. V přírodě se
vyskytuje jako nerost goethit a lepidokrokit. Čerstvě sražený hydroxid železitý je
amfoterní2. Používá se k přípravě železitých sloučenin a velké využití nalézá vedle
síranu železitého při čištění vody.
Oxid železitý Fe2O3 je červený prášek, který se
používá jako pigment a dříve se používal při
výrobě magnetických pásek.
Oxid železnato−železitý Fe3O4 (FeO·Fe2O3) je
černý nerozpustný ferromagnetický prášek,
který se v přírodě vyskytuje jako magnetit. Je
Obr. 76 Oxid železitý Fe2O3
důležitou surovinou pro výrobu železa a slouží
jako surovina pro výrobu pigmentů od červené až po hnědou barvu. Vzniká
působením vodní páry na rozžhavené železo.
Síran železitý Fe2(SO4)3 se převážně vyskytuje jako nonahydrát, který se používá
jako činidlo při úpravě pitné vody a čištění městských a průmyslových odpadních
vod. (Slouží jako koagulační činidlo, což znamená, že vytváří v roztoku vločky, které
na sebe navážou organické látky a tím je z vody
odstraní.)
Chlorid železitý FeCl3 je znám v bezvodém stavu jako
žlutá krystalická látka, v hydratované podobě je to
žlutohnědá hygroskopická (= pohlcuje vzdušnou vlhkost)
látka, která se působením vzdušné vlhkosti samovolně
roztéká. Používá se v elektrotechnice k leptání plošných
spojů a k rozpouštění mědi.

Obr. 77 Chlorid železitý
FeCl3·9H2O

2 FeCl3 + 2 Cu → Cu2Cl2 + 2 FeCl2
Za jistých podmínek jsou kyselé roztoky chloridu železitého schopny rozpouštět
i kovové zlato. Chlorid železitý se používá také
jako koagulační činidlo při čištění odpadních vod.
V lékařství, hlavně v zubním, se dříve používal jako
prostředek pro zastavení krvácení, kdy se vata
nasáklá roztokem této látky přiloží na postižené
místo a tím se krvácení rychleji zastaví.
Obr. 78 Žlutá krevní sůl K4[Fe(CN)6]
2

2

Pojem amfoterní znamená, že se látka chová někdy jako kyselina a jindy jako zásada. Např. reakcí
hydroxidu železitého s kyselinou vznikají 34
soli železité a s hydroxidem vznikají komplexní
hydroxoželezitany.

Železo v obou základních oxidačních
stavech dobře reaguje s kyanidovými
anionty za vzniku celé série látek.
Nejznámější z nich jsou žlutá a červená
krevní sůl, které byly objeveny a popsány
již na začátku 18. století. Nejprve se
zahřívaly odpady z živočišných těl (kůže,
paznehty, krev) v železné nádobě s potaší
(K2CO3), pak se z výluhu získala žlutá
Obr. 79 Červená krevní sůl K3[Fe(CN)6]
krevní sůl. Dnes ji systematicky nazýváme
hexakyanoželeznatan draselný, K4[FeII(CN)6]. Byla tak objevena jedna z prvních
koordinačních sloučenin. Působením jemných oxidačních činidel (chlor, oxidy
olovičité) byla z této látky získána červená krevní sůl, hexakyanoželezitan
draselný, K3[FeIII(CN)6]. Obě tyto soli byly zajímavé z praktického hlediska, neboť
se z nich jednoduchým postupem dalo získat modré barvivo (Berlínská modř) – viz
Experiment 1 (str. 37) – použitelné jako barva na malování obrazů.
Žlutá krevní sůl se přidává do kuchyňské soli, aby nehrudkovatěla, používá se také
při výrobě vína a kyseliny citrónové. Na potravinách se označuje jako E536.
Červená krevní sůl se používá v černobílé fotografii na odstranění stříbra z negativů,
dále v barevné fotografii nebo jako pomocná látka v elektronických přístrojích pro
diabetiky na měření glukózy. Obě látky se používají k důkazům železa.
V polovině 20. století byla připravena první organokovová sloučenina – ferrocen.
Skládá se ze dvou aromatických pětičlenných kruhů, mezi nimiž je koordinován
kation FeII v tzv. sendvičovém uspořádání (viz obr. 80). Používá se jako nejedovatá
náhražka tetraethylolova v benzínu, zkoumají se protirakovinné účinky jeho
některých solí, železo vzniklé z ferrocenu ve formě nanočástic se používá jako
katalyzátor při výrobě uhlíkových nanotrubic, deriváty ferrocenu mají široké využití
jako katalyzátory některých organických reakcí.

Biologický význam železa

Obr. 80 Sendvičová
struktura ferrocenu

H2C

Železo je nezbytné jak pro rostliny, tak pro
živočichy. V lidském těle jsou celkem
obsaženy asi 4 g železa, z toho asi 3 g jsou H3C
obsaženy v hemoglobinu. Další bílkoviny
obsahující železo, se dělí do dvou skupin.
První skupinu tvoří bílkoviny obsahující
železo vázané v hemu, kromě hemoglobinu
je to myoglobin a cytochromy. Druhou
skupinou jsou bílkoviny nehemové, sloužící H C
3
k přenosu a uskladnění železa (např.
transferin, feritin, ferredoxin).
O

CH3
CH2
N

N
Fe

N

II

N
CH3

O

OH
Hemoglobin (viz obr. 82) je bílkovina
HO
obsažená v červených krvinkách, Hraje
Obr. 81 Hem
klíčovou roli v přenosu kyslíku z plic
do tělesných tkání (např. do svalů), kde je předán myoglobinu, který kyslík
uskladňuje. Tím se kyslík stává dostupný pro uvolnění energie z glukózy, konečným
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Červená barva
hemu je způsobena
systémem
konjugovaných
vazeb porfyrinu,
nikoli obsahem
železa.
[řec. haima krev]

produktem je oxid uhličitý, který je hemoglobinem přenášen zpět do plic. Hemoglobin
se skládá z hemu a globinu. Globin je objemná bílkovinná část hemoglobinu. Hem
(viz obr. 81) je chemicky tvořen porfyrinovým skeletem (černě) složeným ze čtyř
pyrrolových jader (modře), jejichž dusíkové atomy směřují do středu kruhu a
komplexně váží atom železa (červeně).
V hemu plní železo několik biologických funkcí. Vystupuje ve dvou oxidačních
stavech, v redukované formě Fe2+, a v oxidované formě Fe3+. Fe2+ v hemoglobinu na
sebe reverzibilně (vratně) váže molekulu kyslíku O2 a může jej přenášet. Druhou
důležitou
funkcí
je
katalýza
oxido−redukčních dějů: Fe3+ je
schopno přenášet elektron tím, že se
dočasně redukuje na formu Fe2+.

Obr. 82 Hemoglobin (zelené části zobrazují hem,
zbytek je bílkovina)

Porucha přenosu kyslíku nastává
v případě, že se do plic dostane
molekula s podobnými vazebnými
vlastnostmi
jako
kyslík.
Nejběžnějším případem je oxid
uhelnatý CO, který se váže na
hemoglobin stejně ochotně jako
kyslík, ovšem mnohem pevněji, čímž
dochází
k zablokování
přenosu
kyslíku. Mozku se uzavře přísun
kyslíku a organismus velmi rychle
umírá.

Tabulka 2 Přehled hemových bílkovin

Název bílkoviny Funkce

Výskyt

Hemoglobin

přenos kyslíku

živočichové

Myoglobin

uskladnění kyslíku živočichové

Cytochromy

přenos elektronů
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bakterie, rostliny, živočichové

Obr. 84 Část bakteriálního
ferredoxinu (krychlové
uspořádání, síra je ve vrcholech
čtyřstěnu). 2

Bílkoviny
obsahující
železo
v hemu nejsou jediné. V přírodě
existují
nehemové
bílkoviny
obsahující železo. Charakteristická
je pro ně přítomnost vazby železo
Obr. 83 Část rostlinného ferredoxinu
–
síra.
Příkladem
jsou (uspořádání síry do vrcholů
ferredoxiny. Ferredoxinů je více zdeformovaného čtyřstěnu). 3
typů lišících se strukturou (obr. 83
a 84).3Obecně slouží jako přenašeče elektronů, což
je opět nejspíše realizováno přechodem FeII na FeIII
a zpět.

Doporučená denní dávka železa je pro člověka 20 mg. Hlavním zdrojem železa
v potravě je maso, především vnitřnosti jako játra, srdce a slezina. Zdrojem železa
jsou i luštěniny, listová zelenina a některé ovoce jako například jahody nebo sušené
meruňky.

Experimenty
1. Berlínská a Turnbullova modř
Pomůcky: zkumavky, kapátko, příp. filtrační papír, špejle, vata
Chemikálie: žlutá krevní sůl K4[Fe(CN)6], červená krevní sůl K3[Fe(CN)6], síran
železnatý, chlorid železitý, příp. hydroxid sodný NaOH, šťavelan draselný K2C2O4
Postup: Připravíme si čerstvé asi 5% vodné roztoky krevních solí i solí železa.
V jedné zkumavce k asi 5 ml roztoku žluté krevní soli ve vodě přidáme kapku
roztoku chloridu železitého. Vytvoří se sytě modrá sraženina, nazývaná Berlínská
modř. Ve druhé zkumavce k asi 5 ml roztoku červené krevní soli ve vodě přidáme
několik kapek roztoku železnaté soli. Vzniká opět sytě modrá sraženina, nazývaná
Turnbullova modř.
Princip úlohy: V obou případech vzniká nejspíš komplexní sloučeniny přibližného
složení Fe4[Fe(CN)6]3. Těchto reakcí se využívá v analytické chemii k důkazu
železnatých a železitých iontů.
Varianta: Tento experiment lze provést též jako „tajný inkoust“. Jako činidlo pro
psaní použijeme roztok žluté krevní soli, vyvoláme jej roztokem chloridu železitého.
Pak je možné tento modrý inkoust nechat zhnědnout účinkem roztoku 5%
hydroxidu sodného. Pokus demonstrujeme tak, že text potřeme papírovým
kapesníkem navlhčeným roztokem NaOH.
Obr. 85 Berlínská modř

Princip úlohy: Berlínská modř se v alkalickém prostředí rozkládá na hydroxid
železitý, například podle rovnice:

3

Tečky ve vzorci znamenají, že na síru jsou dále navázány velké molekuly, které pro další
výklad nejsou podstatné.
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Fe4[Fe(CN)6]3 + 12 KOH

4 Fe(OH)3 + 3 K4[Fe(CN)6]

Princip zmizíku
Po usušení nebo jen v mírně zavlhlém stavu potřeme nebo postříkáme modrý text
vodným roztokem šťavelanu draselného. Text ihned mizí, zůstává prázdné bílé místo.
Fe4[Fe(CN)6]3 + 12 K2C2O4

4 K3[Fe(C2O4)3] + 3 K4[Fe(CN)6]

Princip úlohy: berlínská modř v redukčním komplexujícím prostředí kyseliny
šťavelové přechází na oxalatokomplexy železnaté/železité, které jsou jen slabě
zabarvené.
2. Holubí krev
Pomůcky: zkumavka, kapátko
Chemikálie: chlorid železitý FeCl3, thiokyanatan draselný KSCN, fluorid draselný
KF nebo amonný NH4F (Fluoridy jsou jedovaté!)
Postup: Do asi 5% roztoku chloridu železitého kápneme několik kapek roztoku
thiokyanatanu draselného. Vznikne sytě rudá sraženina. Přidáme-li k ní několik kapek
fluoridu, odbarví se za vzniku hexafluoroželezitanu K3[FeF6].
Varianta: Tento experiment lze provést též jako „tajný inkoust“. Jako činidlo pro psaní
použijeme roztok rhodanidu, vyvoláme jej roztokem chloridu železitého. Postříkámeli navíc usušený text sprejem fluoridu draselného nebo amonného (jedovatý!!!), text
zmizí.

Obr. 86 Holubí krev

Varianta: Skleněná tyčinka jako „vražedný nástroj“. Na zápěstí potřené roztokem
chloridu železitého uděláme čáru tyčinkou namočenou v roztoku rhodanidu.
Princip úlohy: Vzniká sytě rudý hexathiokyanatoželezitan draselný K3[Fe(SCN)6].
FeCl3 + 6 KSCN

K3[Fe(SCN)6] + 3 KCl

Komplexní hexarhodanoželezitanový anion reaguje s fluoridovými anionty za tvorby
hexafluoroželezitanového aniontu − substituce ligandů v koordinační sféře komplexu.
Hexafluoroželezitanový anion je bezbarvý, proto text zmizí.
6 KF + K3[Fe(SCN)6]

K3[FeF6] + 6 KSCN

38

3. Další tajné inkousty
Pomůcky pro všechny experimenty s tajnými inkousty: špejle, vata – použijeme na
vyrobení štětce na psaní, filtrační papír
a. červený inkoust
Chemikálie: 1% roztok bipyridinu nebo fenantrolinu ve vodném ethanolu, možno
zahustit škrobem, síran železnatý, kyselina chlorovodíková
Roztok bipyridinu nebo fenantrolinu slouží jako činidlo na psaní, roztokem síranu
železnatého s kapkou HCl text vyvoláme.
Princip
úlohy:
tvorba
tris(bipyridyl)železnatého
tris(fenantrolin)železnatého kationtu podle rovnice
Fe2+ + 3 phen

kationtu

nebo

[Fe(phen)3]2+

b. fialový inkoust
Chemikálie: 5% roztok salicylové kyseliny nebo salicylanu sodného ve vodném
ethanolu, zahuštěný škrobem, 1% roztok chloridu železitého
Roztok kyseliny salicylové slouží jako činidlo na psaní, roztokem chloridu
železitého text vyvoláme.
Princip úlohy: tvorba komplexů salicylatoželezitých podle rovnice:
Fe3+ + 3 HOOCC6H4OH

[Fe(OOCC6H4OH)3] + 3 H+

c. zelený inkoust
Chemikálie: 5% vodný roztok α-nitroso−β-naftolu (nutno připravit předem),
kyselina chlorovodíková, 1% roztok chloridu železitého
Roztok α-nitroso−β-naftolu upravíme zředěnou kyselinou chlorovodíkovou na pH 4.
Slouží jako činidlo na psaní, roztokem chloridu železitého text vyvoláme.
Princip úlohy: tvorba komplexu tris(α-nitroso−β-naftolato)železitého.
d. žlutý inkoust
Chemikálie: nasycený roztok šťavelanu sodného ve vodě, 5% vodný roztok síranu
železnatého
Roztok šťavelanu slouží jako činidlo na psaní. Roztokem síranu železnatého text
vyvoláme. Píšeme na bílý nebo černý papír, na nažloutlém papíře text zanikne.
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Princip úlohy: srážení šťavelanu železnatého podle rovnice:
FeSO4 + Na2C2O4

FeC2O4 + Na2SO4

e. inkoust papežských bul
K chemii železa a tajných inkoustů má těsný vztah tzv. duběnkový inkoust neboli
inkoust papežských bul. Jedná se o historicky připravovaný inkoust, vynikající velmi
vysokou stálostí (přetrvá staletí). Tento inkoust se připravoval z duběnek, které
obsahují kyselinu gallovou (možná v podobě glykosidu nebo vázanou na tanin).

Obr. 87 Kyselina gallová

Kvašením duběnek se kyselina gallová uvolňuje do roztoku. Po přídavku soli
železnaté, nebo účinkem kovového železa vzniká nejprve bezbarvý roztok, jímž se
píše naslepo. Stáním roztoku nebo napsaného textu na vzduchu dochází účinkem
kyslíku k oxidaci na železitou sůl, a následně k tvorbě komplexů s oxidačními
produkty kyseliny gallové (nejasné struktury). Vzniká velmi stálý černý inkoust, který
se pevně váže na kůži či pergamen
(polyamid). Na papír (celulosa) se chemicky
neváže je nutno jej fixovat přídavkem pojiva.
Chemikálie: kyselina gallová (příp. hrst
duběnek), síran železnatý
Postup: Připravíme asi 5% vodný roztok
síranu železnatého, přidáme 5% vodný roztok
kyseliny gallové (či výluh z duběnek).
Získáme lehce našedlou kapalinu, která slouží
pro psaní jako inkoust. Nápis tímto inkoustem
na papíře po několika minutách černá.

Obr. 88 Duběnka

4. Příprava Mohrovy soli
Mohrova sůl je hexahydrát síranu amonno−železnatého (NH4)2SO4. FeSO4 · 6H2O.
Připravíme ji společnou krystalizací ekvimolárních množství síranu amonného
a síranu železnatého podle rovnice:
FeSO4 + (NH4)2SO4 + 6 H2O → (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O
Pomůcky: kádinky, lžička, kapátko
Chemikálie: síran amonný, heptahydrát síranu železnatého, koncentrovaná kyselina
sírová
Postup: V kádince v nejmenším možném objemu vody rozpustíme 3,5 g síranu
amonného a okyselíme jej kapkou koncentrované kyseliny sírové. Ve druhé kádince
rozpustíme 7 g heptahydrátu síranu železnatého a také jej okyselíme kapkou
koncentrované kyseliny sírové. Oba roztoky zahřejeme a slijeme. Necháme na
vzduchu krystalizovat, vzniklé krystaly odsajeme na Büchnerově nálevce nebo
odfiltrujeme a necháme uschnout.
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5. Geochemické experimenty související s chemií hydroxidů železa
Ke vzniku amorfního hydroxidu železitého dochází v běžných přírodních
prostředích dvěma hlavními způsoby:
A. První způsob se uplatňuje tam, kde povrchové vody (v rovnováze se vzdušným
kyslíkem) obsahující ionty železité a rozpuštěný oxid uhličitý uvolňují oxid uhličitý
do atmosféry. Při tom dochází ke vzrůstu pH vody (uniká slabá, ale přece jen kyselá
složka) a v důsledku toho roste koncentrace hydroxylových iontů a dochází ke
srážení hydroxidu železitého. Z praxe je tento princip znám jako srážení železa
v potrubí a varných nádobách (kotlích apod.).
B. Druhý způsob vzniku hydroxidu železitého je častý v přírodě na rozhranní mezi
redukčním a oxidačním prostředím. V tomto způsobu se nemění příliš koncentrace
hydroxidových iontů, ale účinkem oxidačního prostředí roste koncentrace iontů
železitých (na úkor železnatých iontů) a následně dochází ke srážecí reakci.
Například voda z hlubších horizontů půd obsahuje rozpuštěné soli železnaté. Pokud
se tato dostane do styku se vzduchem, dochází k oxidaci na ionty železité a srážení.
Ke srážení dochází hlavně na fázovém rozhranní voda−vzduch (na hladině), kam má
vzduch nejsnazší přístup. Hydroxid železitý se sráží v podobě tenkých blan na
hladině. V praxi se tento princip působení vzduchu na vodu s ionty železnatými
používá při snižování obsahu železa v pitné vodě.
Pomůcky: kádinky, lžička, varná deska, skleněná tyčinka
Chemikálie: minerální voda, Fe(NO3)3, Mohrova sůl (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O
A. Do 75 ml minerální vody (s bublinkami) z čerstvě
otevřené lahve přidáme několik kapek čerstvě
připraveného 1−2% vodného roztoku dusičnanu
železitého. Chlorid železitý se v tomto případě jako
výchozí látka nehodí, lze použít síran železitý.
V kádince vznikne žlutohnědý roztok. Kádinku
s roztokem umístíme na topnou desku vařiče
a zahříváme na asi 80 – 90 °C tak dlouho, dokud uniká
oxid uhličitý v podobě bublinek. Pozorujeme srážení
hnědé sraženiny amorfního hydroxidu železitého
v celém objemu roztoku. K vylučování hydroxidu
železitého dochází v důsledku růstu pH vody při úniku
oxidu uhličitého při zahřívání.

FeIII/Fe3+ + HCO3- + H2O

∆

Obr. 89 Voda s vysráženým
amorfním hydroxidem
železitým

Fe(OH)3 ↓ + CO2 ↑ samo

B. Do 75 ml minerální vody (s bublinkami) z čerstvě otevřené lahve přidáme
několik krystalků Mohrovy soli (síran amonno−železnatý hexahydrát) a mícháme
do rozpuštění. Vznikne prakticky bezbarvý roztok. Kádinku s roztokem umístíme
na topnou desku vařiče a zahříváme na asi 80 – 90 °C. Pozorujeme únik oxidu
uhličitého a tvorbu hnědé blány – vrstvy hydroxidu železitého na povrchu roztoku, a
pozvolné vylučování hydroxidu železitého v objemu roztoku. Na bláně na povrchu
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roztoku je možné pozorovat interferenční barevné jevy.
K popsanému vylučování hydroxidu železitého dochází v důsledku
úniku oxidu uhličitého a oxidace železnatých iontů na povrchu
kapaliny v důsledku přístupu kyslíku ze vzduchu.

FeII/Fe2+ + HCO3- + H2O
Obr. 90 Voda s blánou
hydroxidu železitého

∆

CO2 + nic se nesrazí,

na povrchu (lepší přístup kyslíku): Fe2+ + O2
Fe3+ + HCO3- + H2O

Fe3+

Fe(OH)3 blána

6. Magnetit, ferromagnetická kapalina
Motivace: Ferromagnetismus není omezen jen na pevné látky, ale ferromagnetické
chování mohou vykazovat např. i kapaliny. Podstatou ferromagnetické kapaliny je
ferromagnetická pevná látka v podobě krystalických částic o rozměru řádově 10-9 m,
tzv. nanokrystalická látka, které jsou
dále na povrchu pokryty ochrannou
vrstvou (obálkou) povrchově aktivní
látky, tzv. surfaktantu. Může být dále
přítomna inertní kapalina, v níž jsou
ferromagnetické
částice
kryté
surfaktantem rozptýleny.
Obr. 91 Ferromagnetická kapalina

částice
určují
Ferromagnetické
magnetické vlastnosti kapaliny. Při tom musí být dostatečně malé, aby zůstávaly
dispergovány v kapalině a nedocházelo k sedimentaci. Surfaktant zachycený
na povrchu částic chrání částice před vlivem okolního prostředí (oxidací, rozkladem
apod.), zabraňuje aglomeraci částic do větších celků a následně vyloučení pevné fáze,
dále zajišťuje, aby se částice vzájemně mohly pohybovat − klouzat po sobě − účinkem
magnetického pole.
Pomůcky: kádinka, skleněná lékovka, lžička, skleněná tyčinka, injekční stříkačka
s jehlou, vata, topná deska, indikátorový papírek, silný magnet (např. NdFeB)
Chemikálie: chlorid železitý FeCl3, práškové železo, kyselina chlorovodíková HCl,
vodný roztok amoniaku NH4OH, kyselina olejová, inertní organická kapalina (např.
petrolej, směs xylenů, toluen, oktadekan aj.)
Postup: Ferromagnetickou kapalinu připravujeme ve třech krocích. Nejprve
připravíme suspensi ferromagnetických částic ve vhodném kapalném mediu. Poté
se přidává surfaktant na vytvoření krycí vrstvy na povrchu částic, a na závěr
se připravené částice dispergují v inertní kapalině.
Před praktikem připravíme čerstvý 1,5 M roztok chloridu železitého ve vodě. Roztok
má intenzivně žlutohnědou barvu.
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Krok 1. Příprava chloridu železnatého v roztoku
1 ml 1,5 M roztoku chloridu železitého výše připraveného přeneseme do skleněné
lékovky, přidáme asi 0,5 ml 5% kyseliny chlorovodíkové a na špičku lžičky
práškového železa. Krouživým pohybem zamícháme a vyčkáme začátku reakce,
která se projeví mírným šuměním vyvíjejícího se vodíku. Pokud reakce nezačne
samovolně, ohřejeme slabě na horké topné desce. Redukce trojmocného železa
na dvojmocné se projeví tak, že žluté zbarvení soli železité pomine a roztok získá
slabě nazelenalé, téměř neznatelné zbarvení soli železnaté. Probíhá reakce:
2 FeCl3 + Fe

3 FeCl2

Krok 2. Příprava nanokrystalického oxidu železnato−železitého (magnetitu)
Získaný roztok soli železnaté přefiltrujeme přes snopek vaty namotaný na jehle
injekční stříkačky. Na vatě zůstává zbytek železa jako černá prášková látka. Filtrát
přeneseme do skleněné kádinky na 100 ml. Přidáme injekční stříkačkou 2 ml 1,5 M
roztoku chloridu železitého výše připraveného. Molární poměr FeII : FeIII je jedna ku
dvěma a odpovídá molárnímu poměru v magnetitu. (Poznámka: množství železa
dvojmocného, které pochází z kovového železa použitého k redukci, zanedbáme).
Roztok zředíme vodou na 25 ml. Ve vedlejší kádince na 100 ml připravíme roztok
2 ml koncentrovaného amoniaku ve 25 ml vody a zamícháme. Injekční stříkačkou
přidáváme za ručního míchání roztok amoniaku do roztoku solí železa. Přidáváme
pomalu, asi v průběhu 5 minut za stálého míchání. Při tom probíhá reakce vzniku
magnetitu. Roztok se nejprve kalí rezavě hnědou sraženinou, která na konci
přidávání amoniaku přechází na černý magnetit. Na konci reakce musí být roztok
alkalický (barví modře universální indikátorový papírek).
2 FeCl3 + 1 FeCl2 + 8 NH4OH

Fe3O4 + 8 NH4Cl + 4 H2O

Krok 3. Tvorba vrstvy surfaktantu na povrchu nanokrystalů magnetitu
Jakmile je reakce dokončena, ponecháme produkt usadit (sedimentace je rychlá), co
nejúplněji slijeme matečný louh a přidáme 0,5 ml kyseliny olejové. Dobře
promícháme. Vzniklou černou kapalinu zahříváme za občasného promíchání
na topné desce v digestoři přibližně hodinu na teplotu asi 80 – 90 °C, až z roztoku
vytěká amoniak. Při tomto kroku se přechodně vzniklá amonná sůl kyseliny olejové
rozkládá a olejová kyselina vytváří vrstvu surfaktantu na nanokrystalech.
Krok 4. Příprava ferromagnetické kapaliny
Černou kapalinu ponecháme ochladit na laboratorní teplotu. Slijeme event.
přítomnou vodnou fázi. Do organické fáze přidáme inertní organickou kapalinu.
Krok 5. Demonstrace vlastností ferromagnetické kapaliny
Pro zajímavou demonstraci je zapotřebí velmi silný magnet. Běžně se používá
magnet na bázi NdFeB. Ferromagnetickou kapalinu nalijeme na Petriho misku nebo
hodinové sklo, pod kterými je umístěn magnet. Pokud půjčíme magnet žákům, raději
jej obalíme vrstvou alobalu. Pozorujeme pohyb kapaliny v magnetickém poli,
případně tvorbu „ostnů“ na povrchu kapaliny.
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Poznámka: Uvedené cvičení vede k silnému znečištění laboratoře a žáků
ferrokapalinami. Tyto černé, hydrofobní látky se z nádobí nejsnáze odstraňují
mechanicky, jemným kuchyňským pískem nebo podobnými kapalnými prostředky.
Z šatů jdou vyprat běžnými pracími prášky. Třebaže kontaminace ferrokapalinami
vypadá hrozivě, jedná se o málo nebezpečné látky.
Vysvětlení: Ferromagnetickou látkou používanou v této úloze je magnetit, oxid
železnato−železitý Fe3O4 (smíšený oxidační stav Fe v jediné látce). Lze jej snadno
připravit v podobě nanokrystalů srážecí reakcí mezi vodným roztokem amoniaku
a vodným roztokem chloridu železnatého a chloridu železitého.
2 FeCl3 + 1 FeCl2 + 8 NH4OH

Fe3O4 + 8 NH4Cl + 4 H2O

V přípravě je nutno dodržet přesně stechiometrický poměr iontů železnatých
a železitých. Pokud není stechiometrický poměr dodržen, sráží se vedle magnetitu
i hydroxid železnatý resp. železitý, který znehodnocuje výsledný produkt.
Na připravených krystalcích magnetitu bezprostředně po izolaci vytvoříme účinkem
vhodné povrchově aktivní látky povrchovou vrstvu, která splňuje technologické
požadavky výše popsané (ochrana a klouzání krystalků ferromagnetika). Látkou
s tímto účinkem je například kyselina olejová, která reaguje s povrchově dostupnými
OH skupinami na povrchu krystalků magnetitu podle schématu:
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Obr. 92 Princip vzniku ferromagnetické kapaliny

Jako inertní dispergační kapalina v tomto případě slouží petrolej, směs vyšších alkanů,
oktadekan, apod.
Ferromagnetické kapaliny nachází pro své vlastnosti zajímavá technologická použití.
Lze je využít při konstrukci jemných ložisek či v situacích, kdy se součástka vysokou
rychlostí otáčí na ose upevněné v nosné konstrukci, jako např. u pevných disků.
V dané situaci se prostor mezi osou a nosnou konstrukcí vyplňuje ferromagnetickou
kapalinou, aby se zabránilo vstupu nečistot k ose disku a snížilo tření, a tedy
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i opotřebení pohybující se součástky. Další aplikační oblastí jsou magneticky
ovládané spínače.
7. Železo elementární, pyroforické, ze šťavelanu železnatého připravené
Šťavelan železnatý FeC2O4·2H2O je málo rozpustný ve vodě. Dobře se však
rozpouští ve zředěných minerálních kyselinách. Je snadno manipulovatelný (snadno
se filtruje, protože i přes rychlé vyloučení z roztoků se tvoří v krystalické formě),
nádobí se po přípravě této soli snadno myje (zředěné kyseliny).
Krok 1. Postup přípravy oxalátu železnatého (může být připraven předem)
Pomůcky: 2 kádinky na 50 ml, elektrický vařič, lžička
Chemikálie: dihydrát kyseliny šťavelové, heptahydrát
či hexahydrát síranu amonno−železnatého (Mohrova sůl)

síranu

železnatého

Postup: Do dvou kádinek na 50 ml navážíme 1,3 g dihydrátu kyseliny šťavelové
a 2,8 g heptahydrátu síranu železnatého, případně 3,9 g soli Mohrovy.
Do kádinek přidáme po 20 ml horké vody a za zahřívání na plotně elektrického
vařiče nebo na síťce kahanu mícháme do rozpuštění. Oba roztoky slijeme.
H2C2O4 + FeSO4

FeC2O4 + H2SO4

Pozorujeme nejprve na krátkou, přechodnou dobu vznik žlutohnědého roztoku,
ze kterého se po několika sekundách vylučuje žlutá sraženina šťavelanu železnatého.
Odstavíme z topné destičky a ponecháme ochladnout na laboratorní teplotu. Při tom
se sraženina produktu usadí na dně kádinky. Opatrně slijeme většinu matečného
roztoku, zbývající suspensi produktu odfiltrujeme přes filtrační papír v nálevce nebo
na Büchnerově nálevce, a ponecháme usušit v sušárně při 100 °C nebo volně
na vzduchu. Očekávaný výtěžek je asi 1,5 g dihydrátu šťavelanu železnatého.
Krok 2. Provedení termického rozkladu
Pomůcky: skleněná zkumavka, kahan, zápalky, nehořlavá podložka
Chemikálie: šťavelan železnatý
Postup: Do SKLENĚNÉ (nikoli plastové) zkumavky vneseme usušený šťavelan
železnatý v podobě jemně práškové látky. Zkumavku zachytíme do zkumavkové
svorky (nebo kolíčku na prádlo). Potřepáváním zkumavkou ve vodorovné poloze
rozprostřeme šťavelan železnatý do vrstvy na stěně zkumavky. Látku ve zkumavce
začneme zahřívat nesvítivým plamenem kahanu, postupujeme směrem od ústí
zkumavky ke dnu. Pozorujeme víření preparátu (uvolňuje se krystalová voda),
posléze vznik černého produktu rozkladu. Pokud bychom zahřívali silnější vrstvu
šťavelanu ode dna zkumavky, může dojít k vyfouknutí látky ze zkumavky.
Po dokončení rozkladu a slabém ochladnutí černou látku ve zkumavce vystavíme
působení magnetického pole trvalého magnetu. Pozorujeme uspořádání zrn
preparátu podle siločar pole.
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Obr. 93 Šťavelan
železnatý
FeC2O4·2H2O

Nakonec preparát sypeme v temné místnosti na nehořlavou podložku. Pozorujeme
bohaté jiskření pyroforického železa.
Pyroforické vlastnosti preparátu poměrně rychle mizí, hlavně v důsledku působení
vzduchu. Není proto možné si připravit zásobu této látky.
Vysvětlení: Oxalát železnatý je výchozí látka pro přípravu komplexních oxalátů
železa, například tris(oxalato)železnatanu či tris(oxalato)železitanu draselného.
Významnou vlastností oxalátu železnatého je omezená teplotní stabilita této soli. Při
zahřívání suchého práškového oxalátu železnatého za nepřístupu vzduchu nebo
omezeného přístupu vzduchu dochází k rozkladu této látky ve smyslu rovnice
FeC2O4
Fe + 2 CO2
(intenzivní rychlé zahřívání)
nebo podle rovnice
FeC2O4
FeO + CO + CO2
(pomalejší zahřívání na nižší teplotu)
Při zahřívání látky kahanem se ve větší míře uplatňuje první rovnice.
Rozklad je dobře pozorovatelný, je provázen změnou barvy ze žluté na černou.
Získáváme jako pevný produkt velmi jemně rozptýlené železo. V magnetickém poli
běžného kancelářského magnetu pozorujeme uspořádávání částic podle siločar pole.
Při kontaktu tohoto produktu s atmosférou (vysypání obsahu zkumavky po rozkladné
reakci) pozorujeme intenzivní žhnutí a jiskření preparátu, efektní zvláště v temné
místnosti, spojené s oxidací a tvorbou vyšších oxidů železa.
8.
Komplexní
sloučenina
K3[Fe(C2O4)3]·3H2O

železa

–

tris(oxalato)železitan

draselný
O

K3[Fe(C2O4)3]·3H2O je světle zelená krystalická látka,
rozpustná ve vodě. Komplexní anion této soli je tvořen
třemi oxalátovými ligandy vázanými na centrální ion
železitý. Oxalátový ligand je vázán dvěma kyslíkovými
atomy sousedních skupin (bidentátní ligand) – viz obr. 94.

3
O

O
O

O

O
Fe

O

O

O
O
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Krok 1.
draselného

Postup

přípravy

tris(oxalato)železitanu

Obr. 94 Struktura
aniontu [Fe(C2O4)3]3-

Pomůcky: 2 kádinky na 50 ml, lžička, alobal, topná deska, skleněná tyčinka
Chemikálie: šťavelan draselný (z předchozí úlohy), dusičnan či chlorid železitý,
peroxid vodíku
Postup: V kádince rozpustíme v minimálním potřebném objemu horké vody (asi
10 ml) 5 g dusičnanu železitého Fe(NO3)3·9H2O. Pozorujeme vznik hnědě zbarveného
roztoku. Podobně, v minimálním objemu horké vody (asi 15 ml) rozpustíme
za míchání 7 g šťavelanu draselného K2C2O4·2H2O v druhé kádince. Alternativně lze
použít 2 g chloridu železitého namísto dusičnanu železitého.
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V laboratoři se zatemněním, nebo alespoň v tmavém koutě digestoře, oba roztoky
za horka smísíme. Pozorujeme vznik intenzivně zeleného roztoku. Kapátkem
přidáme ještě 1 kapku roztoku peroxidu vodíku
(nejlépe 30% vodný roztok), krouživým pohybem
promícháme, a kádinku umístíme do stolu, kde
za nepřístupu světla roztok chladne na laboratorní
teplotu.
Během cca 1−2 h se vylučují dobře vyvinuté, větší
zelené krystaly produktu, které za nepřístupu
světla oddělíme dekantací, usušíme mezi listy
filtračního papíru. Přechováváme ve světlotěsné
prachovnici, nebo obyčejné zásobní lahvičce
obalené několika vrstvami alobalu.

Obr. 95 Tris(oxalato)železitan
draselný K3[Fe(C2O4)3]·3H2O

Probíhá reakce:
2 FeC2O4 + 1 H2O2 + 2 K2C2O4 + 1 H2C2O4

2 K3[Fe(C2O4)3] + 2 H2O

Výtěžek činí 4,43 g (výchozí látka dusičnan železitý) nebo 3,34 g (výchozí látka
chlorid železitý).
Krok 2. Vlastnosti tris(oxalato)železitanu draselného
Připravený tris(oxalato)železitan draselný není příliš stálá látka, je vysoce
světlocitlivý, jeho zelené krystaly po expozici světlem se pokrývají světle žlutou
vrstvou práškovitého FeC2O4:
2 K3[Fe(C2O4)3]

2 FeC2O4 + 2 CO2 + 3 K2C2O4

Této vlastnosti se dá využít k procesům analogickým běžnému fotografickému ději
využívajícímu solí stříbrných (viz krok 3.). Vzhledem k tomu, že výtěžek výše
uvedené fotochemické reakce je velice přesně přímo úměrný množství dopadlého
světla (tj. množství rozloženého tris(oxalato)železitanu a množství vzniklého oxalátu
železnatého jsou přímo úměrná počtu zachycených kvant světelného záření), byla
tato rozkladná reakce v minulosti využívána pro měření množství světla.
Úkoly pro žáky:
• Ponechte několik krystalů preparátu na hodinovém sklíčku v přímém
slunečním světle anebo světle dostatečně intenzivního umělého zdroje po
několik hodin nebo dní (do dalšího praktika). Pozorování zaznamenejte do
protokolu.
• Nakreslete typický tvar krystalu připravené komplexní soli. Za tímto účelem
vyberte dobře vyvinutého krystalového jedince ze získaného preparátu.
• Vyzkoušejte, jak reaguje roztok tris(oxalato)železitanu draselného v 2%
kyselině sírové s velmi zředěným (slabě růžovým) roztokem manganistanu
draselného. Manganistan draselný přidávejte po kapkách. Pozorování
zaznamenejte do protokolu a pokuste se děj vysvětlit. (disociace komplexu
na ligandy, oxidace ligandu = kyseliny šťavelové manganistanem v kyselém
prostředí podle principů manganometrie)
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Krok 3. Fotografie s tris(oxalato)železitanem draselným
Pomůcky: filtrační papír, meotar nebo zpětný projektor, mince, klíče, usušené listy,
dvě akvária nebo plastové vany
Chemikálie: tris(oxalato)železitan draselný (příp. dusičnan železitý a kyselina
šťavelová), červená krevní sůl
Postup:
1. Příprava fotografického papíru
Neklížený papír (například filtrační) se za nepřístupu světla, nebo alespoň v tmavé
místnosti nasytí nasyceným roztokem tris(oxalato)železitanu draselného ve vodě
a ponechá usušit za laboratorní teploty a nepřístupu světla (nejlépe do dalšího
praktika, např. v tmavém pracovním stole, zachycený kolíčky na motouzu).
Poznámka: pokud se při výuce nehodí příprava tris(oxalato)železitanu draselného, a chceme realizovat
jen část o fotografii, lze fotografický papír oxalátového typu připravit tak, že rozpustíme 0,5 g
dusičnanu železitého nonahydrátu (nebo chloridu železitého) v 50 ml vody, dále rozpustíme 0,5 g
kyseliny šťavelové dihydrátu v 50 ml vody, roztoky za nepřístupu světla smísíme a vzniklým roztokem
nasytíme neklížený papír a zpracujeme jak uvedeno výše.

2. Expozice, fotografování
Postup: Na osvětlenou plochu meotaru umístíme
malé neprůsvitné předměty (např. mince, klíče
apod.), na ně přiložíme fotografický papír, následně
rozsvítíme lampu projektoru a exponujeme.
Expoziční doba je několik minut.
3. Vyvolání obrazu

Obr. 96 Expozice

Principem vyvolání obrazu je reakce mezi ionty železnatými – vzniklými
fotochemickým
rozkladem
tris(oxalato)železitanu
draselného
–
a
hexakyanoželezitanem draselným (červenou krevní solí). Reakce je známá jako důkaz
iontů železnatých.
Postup: Do fotografické misky či jiné příhodné ploché plastové nádoby nalijeme asi
2% roztok červené soli krevní. Exponovaný snímek protáhneme v misce tímto
roztokem. Alternativně lze snímek roztokem červené soli krevní natřít pomocí štětce.
Na exponovaných místech vzniká intenzivně modré zbarvení Berlínské modři. Místa
krytá fotografovanými předměty zůstávají bílá.
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4. Ustálení snímku
Pokud vyvolaný snímek necháme bez dalších
operací usušit na světle, nebo pokud jej po usušení
na světle přechováváme, probíhá rozklad
tris(oxalato)železitanu přítomného v papíře i dále,
a posléze celý papír získá modrou barvu. Dojde ke
znehodnocení fotografie. Proto, aby fotografický
obraz předmětů zůstal zachován, je nutno snímek
ustálit. Děje se tak vymýváním vyvolaného snímku
ve vodě (stačí vodovodní), několikráte opakovaným.
Takto získané snímky jsou vždy negativy, tj.
exponovaná místa jsou modrá, zatímco obrazy
předmětů jsou bílé.

Obr. 97 Výsledná fotografie

Varianta: Sledování množství světla prošlého roztokem
Do šesti plastových nebo skleněných zkumavek se nalije po 4 ml roztoku
připraveného za nepřístupu světla rozpuštěním 1 g tris(oxalato)železitanu draselného
v 50 ml vody, přidá se 1 ml čerstvě připraveného roztoku 0,1 g červené krevní soli
v 50 ml vody a dobře se promíchá. Jednu ze zkumavek označíme číslem 0
a umístíme ve stojanu na zkumavky do tmavého stolu (0 znamená 0 minut expozice
na světle). Zbylé zkumavky ve stojanu na zkumavky umístíme před zdroj světla
(lampa). Na stopkách nebo hodinkách začneme sledovat čas. V určitých časových
intervalech (závisí na intenzitě zdroje, nutno vyzkoušet, osvědčuje se asi 1 až 5 min
interval) ze stojanu na světle vyjmeme jednu zkumavku, označíme na ni lihovým
fixem dobu v min, jak
dlouho byla na světle
čas)
(expoziční
a uschováme do stojanu
ve stole. Po ukončení
pokusu se zkumavky ze
stolu
vyjmou.
Pozorujeme postupné
narůstání
intenzity
modrého zbarvení, které
odráží rozsah rozkladu
tris(oxalato)železitanu
a tudíž i množství světla Obr. 98 Sledování množství světla prošlého roztokem (zprava doleva)
prošlého roztokem.
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9. Termit – využití aluminotermie (využívá se při sváření, např. kolejí – dosáhne se
teploty až kolem 2400 °C)
Pomůcky: malý hliněný květináč, trojnožka s trianglem na žíhací kelímky, miska
s pískem, třecí miska s tloučkem, magnet, pilník, kladivo
Chemikálie: hliníková drť, oxid železitý Fe2O3, manganistan draselný (KMnO4),
hořčíkové piliny, glycerin
Pracujeme v digestoři nebo lépe venku. Použijeme štít!
Postup: V třecí misce rozetřeme 7 g suchého (předem nechat vysušit v sušárně) oxidu
železitého a 3,5 g práškového hliníku (pokud experiment provádíme v digestoři,
můžeme vycházet z polovičního množství). Díru v květináči ucpeme filtračním
papírem a dovnitř nasypeme reakční směs. Doprostřed uděláme důlek na zápalnou
směs. Zápalnou směs připravíme tak, že nejprve rozetřeme asi 1 gram manganistanu
ve třecí misce a nasypeme ji do důlku. Pak ji překryjeme vrstvičkou hořčíkových
pilin. Pod květináč dáme misku s pískem. K zahájení reakce přidáme k zápalné směsi
pár kapek glycerinu. Po 10 až 20 sekundách se směs samovolně začne zahřívat až do
bílého žáru. Pozor! Může dojít k vylití či vystříknutí roztaveného železa, používejte
štít!
Pomocí kladiva zkusíme po vychladnutí oddělit strusku od surového železa. (magnet
v hadru)
Vysvětlení: Nejprve reaguje zápalná směs, dochází k redukci manganistanu.
C3H5(OH)3 + KMnO4
5 Mg + 2 KMnO4

CO2/K2CO3/H2O/K2MnO4/MnO2/Mn2O3
5 MgO + K2O + 2 MnO

Fe2O3 se těžko redukuje: Fe2O3 + Al
v květináči do misky s pískem)
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2 Fe + Al2O3 (kapalné železo kape dírou

Kobalt
V přírodě se kobalt vyskytuje velmi vzácně, nejsou známa
naleziště rud s převažujícím množstvím kobaltu.
Nejdůležitějšími nerosty kobaltu nejsou křemičitany nebo
oxidy kobaltu, ale arsenidy a směsné sulfidy−arsenidy
kobaltu, smaltin CoAs2 a kobaltin CoAsS. Vyskytují se
vždy společně s rudami niklu a často doprovázejí měď
a olovo. V ryzím stavu je možné nalézt kobalt v množství
0,5 − 2,5 % v meteoritech.
Obr. 99 Kobaltin, sbírka
PřF UK, Praha

Největším producentem rud s významným podílem kobaltu
je Kongo a Zambie. Dále se rudy kobaltu těží např.
v Kanadě.

Kobalt je lesklý namodralý kov. Je
velmi pevný a do 1000 °C
feromagnetický. Nad tuto teplotu
feromagnetické vlastnosti ztrácí. Je na
vzduchu stabilní, ve zředěných
kyselinách se pomalu a neochotně
rozpouští. Ve zředěné kyselině dusičné
se rozpouští snadno, koncentrovanou kyselinou dusičnou se pasivuje stejně jako
železo. Při zahřívání na vzduchu shoří na oxid kobaltnato−kobaltitý Co3O4.
Chemická značka
Atomové číslo
Oxidační čísla
Teplota tání
Hustota

Výskyt

Co
27
0, II, III
1495 °C
8,90 g/cm3

Výchozími látkami pro výrobu kobaltu jsou hlavně tzv. „míšně“, které se získávají
při metalurgickém zpracování rud niklu, mědi a
olova obsahujících arsen, v nichž jsou nikl a
kobalt přítomny jako arsenidy. Z nich se
připravuje zejména oxid, používaný k výrobě
kobaltových barev, který k tomuto účelu
nemusí být příliš čistý. Při tomto procesu se
vedle kobaltu získává i jako hodnotný vedlejší
Obr. 100 Kovový kobalt připravený
produkt oxid arsenitý (arsenik) As2O3. Výroba
elektrolýzou a krychlička o hraně 1 cm
čistého kobaltu je záležitost dosti obtížná.
Hlavní použití kobaltu je jako příměs do speciálních
rychlořezných ocelí s vynikajícími mechanickými
vlastnostmi. Ty pak slouží k vyrábění nástrojů pro
obrábění, turbín, leteckých motorů nebo vrtných
hlavic. Rychlořezná ocel dovoluje pracovat
na soustruhu s větší rychlostí, protože si uchovává
svou tvrdost i v červeném žáru. Ještě vyšší tvrdost mají
řezné slitiny widia a stellit.
Widia („wie Diamant“ − jako
diamant) se skládá z karbidu
Obr. 101 Rychlořezná ocel
wolframu WC a asi 10 %
kobaltu, spojených do tvaru nástroje technikou práškové
metalurgie. Stellit obsahuje asi 50 % kobaltu, 27 % chromu,
dále wolfram, uhlík, železo a malá množství manganu
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Obr. 102 Vrtná hlavice
s widiovými řezáky

Vlastnosti

Výroba

Použití

a křemíku. Tyto slitiny se používají k výrobě řezných
nástrojů k vrtání hornin.

Obr. 103 Permanentní magnety

Dále se kobalt používá do slitin
na výrobu
silných
permanentních
magnetů (např. Alnico, s obsahem
hliníku, niklu, kobaltu) nebo kvůli
vysoké odolnosti proti atmosférickým
vlivům ke galvanickému pokovování
a také jako katalyzátor v chemickém
průmyslu.
Obr. 104 Vrtáky ze slitiny
obsahující kobalt

Velmi důležitým použitím sloučenin kobaltu jsou
barviva. Soli kobaltnaté se používají na barvení skla a keramiky, čímž se docílí
krásné trvalé modré barvy. Toto znali a používali již staří Egypťané a Římané.
V keramickém průmyslu se kobalt dnes také
používá zejména jako bělidlo k optickému
vyrovnání žlutavého nádechu, který vytvářejí
železité sloučeniny.

Obr. 105 Sklenička
z kobaltového skla

Izotop kobaltu 60Co lze poměrně snadno
připravit a manipulace s ním není obtížná.
Protože je radioaktivní a vysílá záření γ, využívá
se v medicíně pro ozařování rakovinových
nádorů a dalších tkání. Dále se tento izotop
využívá
v defektoskopii
na vyhledávání
vnitřních skrytých vad materiálů. Uvolněným
zářením jsou prozařovány kovové součásti Obr. 106 Henrieta – porcelán barvený
kobaltovou modří
důležitých aparatur – zařízení pro jaderný
průmysl, chemické reaktory pro vysoké tlaky, části kosmických raket apod. Citlivý
detektor snímá množství γ−paprsků, které materiálem projdou a výskyt vady (trhliny,
chybného svaru) se projeví
změnou intenzity měřeného
záření.
Ozařování γ−paprsky slouží
i k likvidaci hub, plísní
a dřevokazného
hmyzu
v historicky
cenných
dřevěných předmětech, které
není
možno
ošetřit
klasickými
chemickými
přípravky kvůli zachování
jejich vzhledu.

Obr. 107 Dřevěný gotický oltář, katedrála v Amiens, Francie

Kobalt je také obsažen v akumulátorech. Baterie LiIon jsou vlastně akumulátory na
bázi LiCoO2. Tento materiál je tvořen vrstvami oxidu kobaltitého, mezi které je
vmezeřeno lithium. Během vybíjení se vmezeřené lithium uvolňuje jako volné.
Nikl−kadmiové (NiCd) a NiMH (nikl−metal−hydridové) akumulátory také obsahují
významná množství kobaltu, který zlepšuje oxidační vlastnosti niklu v baterii, ale
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kvůli toxicitě kadmia se od výroby a používání nikl-kadmiových akumulátorů
ustupuje.
Většina jednoduchých sloučenin kobaltu se odvozuje od kobaltu v oxidačním čísle
dva a většina komplexních sloučenin od kobaltu v oxidačním čísle tři. Jsou známy
i sloučeniny obsahující kobalt v oxidačním čísle I, IV nebo V, ale ty jsou nestabilní a
nemají velký praktický význam.
Chlorid kobaltnatý CoCl2 je základní
sloučeninou kobaltu, z níž se vyrábějí další
sloučeniny obsahující tento prvek. Je znám
jako bezvodý, tmavě modrý prášek,
a v podobě mnoha hydrátů. Nejčastější je
růžový
hexahydrát
CoCl2·6H2O.
V bezvodém stavu je chlorid kobaltnatý
silně hygroskopický, postupnou hydratací
přechází
přes modrofialový, tmavě fialový,
Obr. 108 Chlorid kobaltnatý CoCl2·6H2O
růžově fialový, až k růžovému hexahydrátu.
Těchto barevných pochodů se využívá v silikagelu, do kterého se přidává jako
indikátor množství obsažené vlhkosti. V roztoku tvoří podvojné i komplexní
sloučeniny.
Síran kobaltnatý CoSO4 se v podobě svého
heptahydrátu označuje jako kobaltnatá skalice, má
červenohnědou barvu a je dobře rozpustný ve vodě.
Bezvodý je růžový. Ze směsných roztoků se sírany
alkalických kovů nebo síranem amonným vznikají
podvojné soli, tzv. schönity, například síran
kobaltnato−amonný (NH4)2Co(SO4)2·6H2O.
Tyto
sloučeniny se používají jako součást elektrolytických
lázní pro čištění kobaltu a pro pokovování kobaltem.

Obr. 109 Síran kobaltnatý
CoSO4·7H2O

Síran kobaltitý Co2(SO4)3 je velmi nestabilní modrá krystalická látka extrémně
silných oxidačních účinků. Ve vodě se ihned rozkládá za vývoje kyslíku.
Jednoduché kobaltité soli jsou nestálé a velmi vzácné.
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Sloučeniny

Koordinační sloučeniny
Kobalt vytváří velkou skupinu složitějších látek, než jsou výše uvedené soli. Tyto
látky vznikají účinkem činidel bazické povahy, například amoniaku, nebo jiných
částic s volným elektronovým párem, na jednoduché soli kobaltnaté, často za
působení vzdušného kyslíku. Jedná se o soli kobaltité, jejichž struktura a způsob
vazby byly dlouho předmětem dohadů. Tyto sloučeniny vynikají krásnými barvami,
dobře krystalizují a jsou velmi stálé. V tabulce jsou uvedené i historické názvy
sloučenin obarvené podle skutečné barvy sloučeniny (z lat. luteo – žlutý, purpureo –
růžový, violeo – fialový, z řec. praseo – zelený).
Ve vzorci a systematickém názvu jsou barevně rozlišeny jednotlivé části komplexní
částice podle pravidel názvosloví.
historický název

vzorec

systematický název

luteochlorid

[Co(NH3)6]Cl3

chlorid hexaamminkobaltitý

purpureochlorid [CoCl(NH3)5]Cl2
violeochlorid

[CoCl2(NH3)4]Cl

praseochlorid

[CoCl2(NH3)4]Cl

chlorid chloro-pentaamminkobaltitý
chlorid cis-dichloro-tetraamminkobaltitý4
chlorid trans-dichlorotetraamminkobaltitý5

Strukturu těchto látek se podařilo popsat švýcarskému chemikovi Alfredu Wernerovi
(1866−1919), který za tento objev získal v roce 1913 Nobelovu cenu za chemii. Tyto
sloučeniny se nazývají „koordinační“ nebo též „komplexní“ sloučeniny.
V komplexních sloučeninách jsou na „centrální atom“, jímž často bývá ion
přechodného kovu (např. kobalt), navázané částice s volným elektronovým párem
(např. amoniak), nazývané „ligandy“ (z lat. ligare = vázat). Jedná se o sloučeniny,
v nichž počet částic navázaných na centrální atom (označovaný jako koordinační
číslo) je vyšší, než formální oxidační číslo centrálního
atomu. Typickým koordinačním číslem kobaltu je číslo
6, tedy kolem centrálního atomu CoIII leží šest ligandů ve
vrcholech osmistěnu. Komplexních částic je obrovské
množství, centrálním atomem může být mnoho prvků,
např. Fe, Ni, Rh, aj., nejznámějšími ligandy je např. voda
H2O, oxid uhelnatý CO, amoniak NH3, halogeny,
ethylendiamin a jiné.
Vzorce komplexních sloučenin se poznají podle hranaté
závorky, která vymezuje centrální atom, v kulaté závorce
jsou ligandy na něj vázané. Částice, které jsou ve vzorci
uvedeny uvnitř hranaté závorky, jsou vázány přímo na
centrální atom.

4
5

4, 5

Obr. 110 Struktura
komplexní sloučeniny
kobaltu s atomem kobaltu
uprostřed a ligandy ve
vrcholech oktaedru

předpony cis- a trans- znamenají prostorové rozložení atomů chloru a amoniakových
ligandů vázaných na kobalt
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Komplexní sloučeniny mají široké využití, např. jako katalyzátory. Komplex kobaltu
s oxidem uhelnatým se například používá při výrobě kyseliny octové z methanolu:

CH3OH + CO

CoI2

CH3COOH

Tato reakce probíhá přes několik meziproduktů, mezi nimiž je
i hydridotetrakarbonylkobalt
[HCo(CO)4]
a
methyltetrakarbonylkobalt
[CH3Co(CO)4].
Dále se karbonyly kobaltu používají při přeměně alkenů na aldehydy a dále pak na
alkoholy, což má obrovský průmyslový význam (např. výroba PVC, polyalkanů
a v případě alkoholů s dlouhým uhlíkovým řetězcem také při výrobě detergentů).
Tento katalyzátor se ale nahrazuje komplexem rhodia, který má lepší katalytické
účinky.

H

R

kat.

+ H2 + CO

CH C

H

R

CH C H

H

H C

H
O

alken
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aldehyd

Biologický význam kobaltu
Velmi důležitou komplexní
sloučeninou kobaltu je vitamin
B12 zvaný též kobalamin.
Nachází
se
v přírodě
a v lidském těle je koenzymem6
řady biochemických procesů,
z nichž nejdůležitější je tvorba
červených krvinek. Dále se
podílí na syntéze nukleové
kyseliny DNA7 a je nezbytný
pro správnou funkci nervového
systému. V lidském těle je
obsažen převážně v játrech.

Úloha: Má kobalt
v kobalaminu –
vitaminu
B12
konfiguraci
cis
nebo trans?

Struktura vitaminu B12 je
znázorněna na obrázku 111.
Z obrázku je vidět, že na
centrální
atom
kobaltu
v oxidačním čísle tři (červeně)
jsou v rovině navázána čtyři
pyrrolová jádra (modře) přes
atom dusíku tvořící tzv.
korrinový kruh podobně, jako
je
porfyrinový
kruh
u hemoglobinu,
kde
se
pyrrolová jádra váží na kation
železa v oxidačním čísle II (viz
Obr. 111 Vitamin B12
str. 36). Korrinový kruh
obsahuje na rozdíl od porfyrinu
jen 15 atomů uhlíku, elektrony v něm nejsou zcela delokalizovány a tím pádem jeho
struktura není zcela v rovině, jako porfyrin. Pod „rovinou“ korrinového kruhu se na
atom kobaltu váže přes dusík jedna složitější částice (benzimidazol – spojení
s kobaltem je znázorněno tečkovaně), která celý systém stabilizuje. Na šestém místě
nad „rovinou“ korrinu leží jedna jiná skupina, označená R. Tato skupina je navázána
přes atom uhlíku přímo na kov, což je v přírodě unikátní jev. Místo R může obsazovat
např. skupina CN, potom se molekula nazývá kyanokobalamin, voda, pak se jedná o
aquakobalamin, dále pak OH skupina určuje hydroxykobalamin apod. Z obrázku je
tedy zřejmé, že kolem atomu kobaltu je koordinováno šest ligandů, tedy koordinační
číslo kobaltu je šest (podobně jako je tomu např. u luteochloridu).
Chemicky slouží kobalamin v organismu jako přenašeč methylové skupiny mezi
molekulami, kterou je právě schopen navázat do polohy R.
Hlavním zdrojem tohoto vitaminu v potravě jsou živočišné produkty: vejce, mléko,
sýry, maso a vnitřnosti. Správný přísun potřebného množství vitaminu B12 do
organismu zlepšuje paměť, podporuje soustředění a snižuje riziko vzniku srdečních

6
7

6
7

Koenzym je látka nebílkovinného charakteru, která slouží jako aktivátor enzymů
Deoxyribonukleová kyselina
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chorob. Nedostatek vitaminu B12 se projevuje chudokrevností,
zhoršováním paměti, duševní výkonnosti a svalové koordinace.

hubnutím,

Experimenty
1. Barevný motýlek
Pomůcky: kapátko, filtrační papír, varná deska
Chemikálie: CoCl2·6H2O
Připravíme si asi 10% roztok CoCl2 ve vodě a tímto roztokem namalujeme pomocí
kapátka na papír motýla. Po uschnutí je vidět růžový motýlek. Zahřejeme-li obrázek
nad varnou deskou, z chloridu se odpaří navázaná voda a motýlek zmodrá. Po
vychladnutí se na chlorid kobaltnatý opět nachytá voda ze vzduchu (nebo jej
podržíme nad vodní lázní) a motýlek opět zrůžoví.
Vysvětlení: Chlorid kobaltnatý je ve formě hydrátu růžový, pokud jej zbavíme
hydrátové vody, zmodrá. Naváže-li se hydrátová voda zpět, opět získá růžovou
barvu.
2. Boraxové perličky obarvené kobaltem
Pomůcky: platinový drátek na zničení, kahan
Chemikálie: borax Na2B4O7·5H2O, chlorid kobaltnatý CoCl2
Na platinový drátek nabereme trošku boraxu a spálíme v plameni. Poté drátek
namočíme do roztoku CoCl2 a odklepneme po zahřátí v plameni. Vytvoří se malé
barevné „skleněné“ kuličky. Pozor, jsou horké!
3. Výměna ligandů
Pomůcky: kádinky, lžička, kapátko, varná deska
Chemikálie: hexahydrát chloridu kobaltnatého CoCl2·6H2O, chlorid sodný NaCl,
amoniak NH4OH
a. Připravíme roztok CoCl2 ve vodě a nasytíme jej chloridem sodným. Když jej
zahřejeme, roztok zmodrá. Pokud opět přidáme vodu, roztok opět zrůžoví.
Princip: [Co(H2O)6]2+

[CoCl4]2- a zpět

b. Do vodného roztoku CoCl2 přidáváme roztok amoniaku ve vodě. Probíhá
postupná výměna ligandů aqua za ammin za postupných barevných změn.
[Co(H2O)6]2+

[Co(H2O)5(NH3)]2+

...
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[Co(NH3)6]2+

Úkol: Představte si, že dostanete do ruky dvě lahvičky s krystalickými látkami.
V jedné je [Co(NH3)5Cl2]2CO3, ve druhé [Co(NH3)5CO3]Cl. Jak poznáte, co je
ve které? Můžete použít cokoli, co máte v běžné laboratoři k disposici.
Návod: Uvědomte si základní poučku o hranaté závorce v komplexních sloučeninách.
4. Příprava trans-[Co(en)2Cl2]NO3 a jeho následná přeměna na cis- formu
Pomůcky: lékovky, topná deska s míchačkou, lžička, kapátko, skleněná tyčinka,
váhy, odsávací aparatura (odsávací baňka, vývěva, frita, příp. Büchnerova nálevka
a filtrační papír)
Chemikálie: pevný CoCl2·6H2O, ethylendiamin NH2CH2CH2NH2, koncentrovaná
kyselina chlorovodíková HCl, ethanol, dusičnan amonný NH4NO3
1. Příprava trans-[Co(en)2Cl2]Cl
Postup: V digestoři připravíme 6 g 10 % roztoku ethylendiaminu (0,6 g
ethylendiaminu do 5,4 ml vody). Do kádinky na 50 ml odvážíme 1,6 g hexahydrátu
chloridu kobaltnatého a rozpustíme ho v 5 ml vody. Za míchání k roztoku přidáme
roztok ethylendiaminu. Roztokem proháníme silný proud vzduchu po dobu 10 až 12
hodin. Roztok má tmavě červenou barvu. Po ukončení opatrně přidáme 3,5 ml
koncentrované kyseliny chlorovodíkové. Roztok ohřejeme, aby se odpařila voda
a stoupla koncentrace chloridů a z červenohnědého roztoku vznikl modrozelený až
zelený roztok. Odpařujeme na topné desce (příp. vodní lázni, nesmí se přehřát!) až do
chvíle, kdy se na povrchu začne tvořit blána krystalů. Necháme vychladnout a během
několika hodin se vytvoří zelené krystalky chloridu hydrochloridu trans-dichlorobis(ethylendiamin)kobaltitého trans-[Co(en)2Cl2]Cl·HCl.
2. Příprava trans-[Co(en)2Cl2]NO3
Postup: Připravíme přibližně 2 ml přibližně 1% kyseliny chlorovodíkové (cca
3 kapky konc. HCl do 2 ml vody). Do lékovky na 10 ml navážíme 0,25 g chloridu
trans-[Co(en)2Cl2]Cl·HCl připraveného podle postupu výše uvedeného. Přidáme tolik
zředěné kyseliny chlorovodíkové, až se komplexní sůl rozpustí (asi 1 ml). Vznikne
tmavě smaragdově zelený roztok. K tomuto roztoku přidáme v jedné porci 0,2 g
dusičnanu amonného jako pevnou sůl. Prakticky ihned se vylučuje z roztoku tmavě
zelená krystalická sraženina trans-[Co(en)2Cl2]NO3. Pokud nedojde k vyloučení
sraženiny, po několika minutách, třeme stěny nádobky skleněnou tyčinkou, abychom
nastartovali krystalizaci. Sraženinu ponecháme asi 20 min za laboratorní teploty stát,
přefiltrujeme přes fritu nebo velmi malý filtrační papírek a ponecháme uschnout
na vzduchu. Výtěžek je 90 %, činí přibližně 0,21 g produktu.
Matečné louhy po krystalizaci obsahují pouze velmi málo kobaltu, jsou jen slabě
zbarveny (většinou fialově od rozpustnějšího cis izomeru).
Vysvětlení: Probíhají celkové reakce
4 CoCl2 + 8 C2H4(NH2)2 + 8 HCl + O2 → 4 trans-[Co(en)2Cl2]Cl + H2O
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trans-[Co(en)2Cl2]Cl + NH4NO3 → trans-[Co(en)2Cl2]NO3 + NH4Cl
Vznik kationtu lze znázornit následujícím schématem:
OH2

Co(H2 O)6
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N

2 en

OH2

2+
N

Co

oxidace

II

N

N
Co

OH2
červenohnědý
OH2

∆
vzrůst koncentrace
chloridů

N
Co

2+
N

III

N

N

III

N

N

3+
N

N
OH2
vínový
Cl

+

N

∆

N
Co

vzrůst koncentrace
chloridů

Cl
tmavě modrý

III

N

N
Cl
zelený

Poznámka: „en“ ve vzorci i oblouček ve strukturním vzorci znamená
NH2CH2CH2NH2, tzv. ethylendiamin, dvojsytný ligand vázaný oběma atomy dusíku
na centrální atom kobaltu.
3. Izomerace
Postup: Připravíme nasycený vodný roztok izomeru
trans-[Co(en)2Cl2]NO3, tak, že rozpustíme na špičku
špachtle této zelené práškové látky v 1 ml vody v malé
zkumavce. Rozpustnost není příliš vysoká. Pozorujeme
trávově zelenou barvu vzniklého vodného roztoku.
Zkumavku zahřejeme plamenem zapalovače.

Obr. 112 Roztoky dusičnanu
(zleva) trans- a cisdichlorobis(ethylendiaminu)
kobaltitého

Obr. 113 Strukturní vzorce chloridu trans- a cis-dichlorobis(ethylendiamin)kobaltitého,
značení: zeleně atomy chloru, světle modře atomy dusíku, šedě atomy uhlíku, tmavomodře
atomy kobaltu, bíle atomy vodíku

Vysvětlení: Po zahřátí probíhá izomerační reakce, kdy se mění prostorová stavba
komplexního kationtu, na venek se projeví změnou barvy roztoku ze zelené na
fialovou. Po vychladnutí pozorujeme fialový roztok obsahující cis-[Co(en)2Cl2]NO3.
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5. příprava Fischerovy soli – důkaz K+
Fischerova
sůl
neboli
hexanitrokobaltitan
draselný
K3[Co(NO2)6] je látka intenzivně žluté barvy, ve vodě málo
rozpustná, nerozpustná v běžných organických rozpouštědlech.
Pomůcky: kádinka, kapátko, skleněná tyčinka, filtrační
aparatura
Chemikálie: chlorid kobaltnatý CoCl2, dusitan sodný NaNO2,
ledová kyselina octová CH3COOH, chlorid draselný KCl
Postup: Nejprve je třeba připravit hexanitrokobaltitan:

Obr. 114 Fischerova
sůl K3[Co(NO2)6]

Rozpustíme 1,5 g CoCl2·6H2O v nejmenším možném množství vody, přidáme 3 g
NaNO2 a necháme rozpustit (příp. lehce ohřejeme). Necháme vychladnout a přidáme
několik kapek (asi 1 ml) ledové kyseliny octové (působí jako pufr). Reakční směs
mícháme (probíhá oxidace vzdušným kyslíkem).
CoIICl2 + NaNO2

Na3[CoIII(NO2)6] + další produkty

Nakonec přidáme několik kapek nasyceného roztoku draselné soli ve vodě, vznikne
žlutá sraženina hexanitrokobaltitanu, kterou odfiltrujeme a usušíme. Probíhá reakce
[Co(NO2)6]3- + 3 K+

K3[Co(NO2)6].

Hexanitrokobaltitan draselný se používá k důkazu draselných iontů, odpovídající
sodná sůl je ve vodě rozpustná. Fischerova sůl slouží pod názvem kobaltová žluť nebo
aureolin jako pigment v malířství, k malování na sklo a porcelán, ale i např. k nástřiku
aut.
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Nikl
Nikl se v přírodě vyskytuje převážně společně
s ostatními kovy, jako je železo, měď, kobalt
a drahé kovy. Z rud niklu jmenujme
křemičitan hořečnato−nikelnatý, další rudy
obsahující nikl jsou sulfidy NiS nebo
(Fe,Ni)9S8 a arsenidy, např. nikelin NiAs.
Čistý nikl se v přírodě skoro nevyskytuje.
Jako slitina se železem se nikl nachází
v meteoritech. Z toho usuzujeme, že střed
Obr. 115 Nikelin, sbírka PřF UK,
Země je složen právě ze slitiny NiFe.
Praha
Meteority jsou totiž zbytky středů planetek,
které dopadnou na Zemi. Zemské jádro také vykazuje výrazné magnetické chování
(pohyby jádra ovlivňují magnetické pole Země).
Největším současně těženým nalezištěm
niklových rud, odkud pochází 1/4 světové
produkce niklu, je kanadské Sudbury, které
bylo objeveno roku 1883 při výstavbě trati
pro Kanadskou pacifickou železnici a
nachází se v provincii Ontario. Předpokládá
se, že původem tamní rudy je obrovský
v dávných
meteorický
zásah
Země
geologických
dobách.
Další
oblasti
s bohatým výskytem niklových rud jsou
např. Rusko (zejména okolí sibiřského města
Norilsk), Nová Kaledonie, Austrálie, Kuba a
Indonésie.
Chemická značka
Atomové číslo
Oxidační čísla
Teplota tání
Hustota

Ni
28
0, II, III
1455 °C
8,9 g/cm3

Výskyt

Obr. 116 Uměle
vyrobený čistý nikl

Obr. 117 Sibiřské město Norilsk

Nikl je stříbrobílý lesklý, tažný, kujný
kov s dobrou tepelnou a elektrickou
vodivostí. Je velmi odolný vůči vodě a
vzduchu a používá se proto často
k povrchové ochraně jiných kovů,
především železa.

Výroba niklu je složitá, její princip spočívá v pražení sulfidu, čímž se získá oxid
nikelnatý NiO.
NiS + O2 → NiO + SO2
Vzniklý oxid nikelnatý se buď dále použije při výrobě oceli, nebo se redukuje
koksem za vzniku práškového niklu.
NiO + C → Ni + CO
Surový nikl se buď elektrolyticky rafinuje, nebo se zpracovává na čistý nikl
karbonylovým způsobem (Mondův proces). Elektrolýza se provádí v roztocích
síranu nikelnatého NiSO4 nebo nikelnato−amonného (NH4)2(SO4)2 jako elektrolytu.
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Vlastnosti

Výroba

Anodou jsou desky ze surového niklu, na katodě se vylučuje přečištěný nikl v podobě
houby nebo vrstev
Anoda: Ni0 (surový) − 2e- → Ni2+
Katoda: Ni2++ 2e- → Ni0 (čistý)
Karbonylový způsob je založen na přípravě těkavého tetrakarbonylu niklu [Ni(CO)4]
Ni + 4 CO → [Ni(CO)4]
a jeho následném rozkladu
[Ni(CO)4] → Ni (čistý) + 4 CO (zpět do procesu)
Tento proces vede k výrobě velmi čistého niklu.

Použití

Dnes se nikl využívá hlavně do slitin, k pokrývání méně ušlechtilých kovů ochrannou
vrstvou, výrobě akumulátorů a slouží jako katalyzátor chemických reakcí.
Slitiny niklu

Obr. 118
Americký niklák

Obr. 119
Kanadský niklák

Již ve velmi dávných dobách se nikl používal k ražení mincí. Proto se nikl řadí do tzv.
mincovních kovů. Základem je většinou slitina niklu s mědí a dále jsou přidávány
další kovy. Jsou známy mince z doby před naším letopočtem, které vedle 78 % mědi
obsahují 21 % niklu. Německé niklové mince z doby před první světovou válkou
obsahovaly 75 % mědi a 25 % niklu. V Československu se z těchto slitin razily
především mince o nominální hodnotě 1, 2 a 5 Kčs. V České republice jsou mince
1, 2 a 5 Kč pouze niklem povrchově upravené, razí se z oceli. Ve Spojených státech
a Kanadě se pro minci o hodnotě 5 centů používá označení
nickel, do češtiny překládané jako niklák. Americký niklák
se vyrábí ze slitiny niklu (25 %) a mědi (75 %) stejně tak,
jako světlá část euro mincí (střed 1 € a okraj 2 €). Kanadský
„niklák“ je ocelový s příměsí mědi (3 %), pouze
poniklovaný.
Obr. 120 Euromince
Další slitinou niklu je alpaka, zvaná též „nové stříbro“. Alpak je více druhů, obsahují
10−25 % niklu a 40−75 % mědi. Přidávají se i další kovy, jako zinek (5−45 %),
antimon, cín, olovo nebo kadmium. Alpaka je stříbrobílá, chemicky odolná a dá se
dobře leštit. Používá se na výrobu dekorativních kuchyňských předmětů (str. 75),
hudebních nástrojů, v bižuterii, její technické využití je na výrobu potrubí a topných
spirál.
Obr. 121 Příčná flétna z alpaky
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Slitiny stříbra (90 %) s niklem (10 %) se používají pro výrobu elektrických
kontaktů. Stříbro dodává této slitině vynikající elektrickou vodivost, nikl zase
výhodné mechanické vlastnosti − tvrdost a odolnost.
Významné místo patří slitinám niklu ve výrobě šperků. V současné době poměrně
populární bílé zlato bývalo slitinou zlata, niklu, mědi a zinku. Nevýhodou tohoto
materiálu je skutečnost, že řada lidí (více než 10 %) trpí alergií na nikl a nemůže
šperky z těchto slitin dlouhodobě nosit. Proto se nikl v této slitině nahrazuje drahým
palladiem.
K dalším významným slitinám niklu patří konstantan (40 % Ni a 60 % Cu), nikelin
(31 % Ni, 56 % Cu, 13 % Zn) a manganin (4 % Ni, 12 % Mn a 84 % Cr), které se
používají na výrobu přesných elektrických odporů. Chromnikl je slitina 60 % niklu
a 40 % chromu a využívá se jako odporový topný drát elektricky vyhřívaných pecí.
Nikl se využívá také ve slitinách s tvarovou pamětí jako slitina NiTi.
Úkol: Prohlédněte si některé odkazy na YouTube při zadání hesla „shape memory
alloy“.

Slitiny s tvarovou pamětí (SMA, tzn. Shape Memory Alloy) mají speciální vlastnosti, jimiž jsou
např. tvarová paměť, odolnost proti kyselinám či nízká tepelná vodivost. Tvarová paměť znamená,
že je součástka ze SMA ochlazena a potom zdeformována, tak že se podstatně změní její tvar. Po
zahřátí nad určitou teplotu se součástka samovolně vrátí ke svému původnímu tvaru. Deformace
může být velká a změna tvaru výrazná. Pokud se snažíme návratu bránit, součástka vyvine
značnou sílu. SMA navíc vykazují i další atraktivní vlastnosti při mechanickém namáhání, jako je
superelasticita nebo superplasticita. SMA mají rozsáhlé využití.

Obr. 123 zleva doprava: Japonská lampa hanabi; rovnátka ze SMA; stenty; Mars Pathfinder –
pohyb byl zajištěn elektricky zahřívaným SMA drátkem
Například v lékařství se využívají superelastické stenty (trubičkovité výztuhy tkání), protože mají
lepší vlastnosti než ocelové, jako rovnátka, mikrochirurgické nástroje apod. Dále se superelastické
materiály používají jako obroučky brýlí, antény telefonů, vložky v obuvi, prádle, oděvech.
V letectví se SMA používají například jako velmi odolné spojky potrubí na nepřístupných
místech. V domácnostech je lze najít například ve směšovačích vodovodních baterií či spínačích
klimatizace. Dále se SMA používají v mikrotechnice, k výrobě mikroventilů, mikropump a jiných
technických prvků, které mají výrazně menší rozměry než klasické při stejných technických
parametrech. Budoucnost SMA je jejich použití v různých motorech.

Nikl je dále součástí velmi odolných slitin jako např. Monelův kov o složení 68 %
niklu a 32 % mědi se stopami manganu a železa, používaný pro výrobu např. lodních
šroubů, ale i kuchyňského náčiní. Odolává i působení elementárního fluoru.
Slitiny niklu s hliníkem, železem a kobaltem, slouží k výrobě velmi silných
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Obr. 122 Prstýnky
z bílého zlata

permanentních (trvalých) magnetů, dnes jsou nahrazovány slitinami železa s kovy
vzácných zemin.
Ocelářství je velkým spotřebitelem niklu. Společně se železem, chromem
a manganem patří nikl mezi základní kovy, které slouží pro legování oceli. (více viz
str. 31)
Poniklování
Nikl je odolný vůči atmosférickým vlivům, navíc
zlepšuje vzhled kovových předmětů, proto se používá
jako antikorozní ochrana méně odolných kovů,
nejčastěji železa. Nanášení se provádí elektrolyticky
(galvanické
niklování).
Jako
katoda
slouží
očištěný odmaštěný
předmět, který má
Obr. 124 Nerezové hrnce
být
poniklován
(železný, mosazný
apod.), jako anoda plech z niklu. Niklují se např.
šroubováky, klíče, ale také chirurgické nástroje
a jiné předměty.
Obr. 125 Poniklované předměty
Akumulátory
Nikl se využívá jako surovina pro výrobu
galvanických článků, které je možné dobíjet
(akumulátory). Nikl−metal−hydridové (NiMH)
akumulátory slouží jako zdroj elektrické energie
v řadě mobilních telefonů, přenosných svítilen apod.
Pro zdroje s vyšší elektrickou kapacitou se používaly
nikl−kadmiové (NiCd) galvanické elektrické články.
Vykazují velmi dobré elektrické vlastnosti, ale
vzhledem k prokázané toxicitě kadmia se nahrazují
akumulátory lithiovými Li−ion.

Obr. 126 Akumulátory

2 NiIIIO(OH) + Cd0 + 2 H2O → 2 NiII(OH)2 + CdII(OH)2 vybíjení
2 NiII(OH)2 + CdII(OH)2 → 2 NiIIIO(OH) + Cd0 + 2 H2O nabíjení
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Nikl jako katalyzátor
Jemně rozptýlený elementární nikl je velmi účinným hydrogenačním
katalyzátorem, který působí rozpad dvojné vazby mezi uhlíkovými atomy za
vzniku vazby jednoduché a vnesení dvou atomů vodíku do molekuly (viz obr. 127).
Toho se využívá při výrobě ztužených jedlých rostlinných tuků. Oleje (tekuté)
obsahují vázané nenasycené organické kyseliny s dvojnými vazbami C=C
v molekulách. Tuky neboli margaríny, (pevné, mazlavé) naproti tomu obsahují
nasycené kyseliny s výhradně jednoduchými C―C vazbami.
Při výrobě tuků se rostlinný olej s navázanými třemi
nenasycenými mastnými kyselinami, které mají v molekule
jednu nebo více dvojných vazeb, ztužuje částečnou katalytickou
hydrogenací. Do oleje se za vysokého tlaku, vysoké teploty
a přítomnosti niklového katalyzátoru vhání vodík. Atomy
vodíku se navážou na povrch niklu a působí na dvojnou vazbu
Obr. 128 Ztužený
nenasycených
kyselin obsažených v oleji, kterou rozštěpí (viz
rostlinný tuk
obr. 127). Při tom vznikají nasycené mastné kyseliny. Ty mají
vyšší bod tání a jejich obsah určuje tuhost tuku. Když se dosáhne vhodné

Obr. 127 Princip
niklu jako
hydrogenačního
katalyzátoru

konzistence, ztužování se ukončí.
Ve svých stabilních sloučeninách se nikl vyskytuje převážně v oxidačním čísle II.
Nikelnaté soli běžných anorganických kyselin jsou v hydratované podobě jablkově
zelené krystalické látky dobře rozpustné ve vodě. Výjimkou je špatně
rozpustný zelený uhličitan nikelnatý NiCO3 a černý velmi málo rozpustný sulfid
nikelnatý NiS.
Oxid nikelnatý NiO je zelený prášek. V keramickém průmyslu se používá k výrobě
barev a smaltů a slouží také k barvení skla na šedo. Má upotřebení také jako
katalyzátor.
Chlorid nikelnatý NiCl2 je v bezvodém stavu
zlatožlutá krystalická látka, v hydratované podobě je
to zelená dobře rozpustná krystalická látka. Je to
základní sloučenina, která slouží k výrobě dalších
sloučenin niklu. Používá se k přípravě niklovacích
lázní pro galvanické
niklování
a
k barvení keramiky.

Obr. 129 Chlorid nikelnatý
NiCl2·6H2O

Heptahydrát síranu nikelnatého NiSO4·7H2O
tvoří smaragdově zelené krystaly a označuje se
jako nikelnatá skalice.
Obr. 130 Síran nikelnatý
NiSO4·7H2O
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Sloučeniny

Z roztoků, které vedle síranu nikelnatého obsahují síran amonný nebo síran
alkalického kovu, krystalují podvojné soli. Z nich jsou převážně známy soli obecného
složení
MI2SO4 · NiSO4·6H2O.
Modrozelený
síran
nikelnato−amonný
(NH4)2SO4.NiSO4·6H2O, se používá jako součást lázní ke galvanickému niklování
(rozpustí se do vody).

Biologický význam niklu a jeho sloučenin
Vliv niklu na lidský organismus je jednoznačně negativní. Nikl je podezřelý
z karcinogenity a při kontaktu s kůží může kov
i jeho sloučeniny způsobovat kožní alergii, která se
projevuje u 6 – 10 % obyvatelstva. Zvláště
nebezpečné jsou v tomto ohledu náušnice, protože
ušní lalůček patří mezi velice citlivé části lidského
organismu.
Existují i lidé, kteří trpí alergií na nikl v mnohem
větší míře. Těm pak způsobuje alergické reakce
např. i placení mincemi s obsahem niklu.
V Bruselu se i z tohoto důvodu diskutuje
o budoucnosti euromincí o hodnotě 1 a 2 €.

Obr. 131 Jezírko nedaleko lomu a
továrny na zpracování niklu, Kuba

Ve slitinách je škodlivost niklu nižší, problém slitin ale
může být možnost vzniku elektrického kontaktu mezi
dvěma různými slitinami.
Ohroženou skupinou jsou kuřáci, neboť cigaretový dým
obsahuje kromě jiného také jedovatý tetrakarbonyl niklu
[Ni(CO)4].
Obr. 132 Cigaretový dým
obsahuje jedovatý
tetrakarbonyl niklu
[Ni(CO)4]

Experimenty
1. Čugajevovo činidlo

H

Pomůcky: zkumavky, kapátko
Chemikálie: roztok nikelnaté soli (NiCl2,
NiSO4 nebo Ni(NO3)2), dimethylglyoxim,
amoniak

H3C
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CH3
Dimethylglyoxim,
zvaný
též H3C
O
diacetylglyoxim nebo 2,3−butandiondioxim,
O
je
organická
látka,
která
slouží
H
k analytickému důkazu nikelnatých iontů.
Obr. 133 Červený bis(2,3Roztok nikelnaté soli se po přidání jejího butandiondioximato) nikelnatý komplex
amoniakálního roztoku zabarví do červena,
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vzniká bis(diacetylglyoximato)nikelnatý komplex (viz obr. 133).
Tento komplex se kvůli své intenzivní barvě používá jako barvivo do rtěnek. Je
velmi stabilní, obava z případné toxicity niklu tedy není na místě. Další výhodou
tohoto komplexu je, že se dobře váže na tuky8.
2. Důkaz nikelnatých iontů
Pomůcky: zkumavky, kapátko
Chemikálie: roztok nikelnaté soli, roztok amoniaku
Postup: Po přidání několika kapek roztoku amoniaku k zelenému roztoku nikelnaté
soli (např. NiSO4) se v roztoku srazí tmavě modrý [Ni(NH3)6]2+, který se v nadbytku
amoniaku rozpouští.
3. Mince místo kulatého razítka − elektrografie
Pomůcky: niklák (nebo alespoň poniklovaná mince), filtrační papír, vodiče, plochá
baterie či jiný zdroj stejnosměrného proudu
Chemikálie: glyoxim, vodný roztok amoniaku
Postup: Minci položte na filtrační papír (buničinu) napuštěný glyoximem s kapkou
amoniaku. Připojte ji k anodě ploché baterie. Druhý pól připojit k papíru – mince se
obtiskne červeně.
4. Poniklování drobné měděné mince
Pomůcky: měděná mince, vodiče, plochá baterie
Chemikálie: chlorid nikelnatý NiCl2·6H2O
Postup: Do vaničky (plastové) nalijte elektrolyt (roztok chloridu nikelnatého nebo
síranu amonno−nikelnatého) a ponořte se do něj elektrody. Jako katodu můžeme
použít měděný eurocent. Poté připojte zdroj stejnosměrného proudu (např. plochá
baterie). Po chvíli se na minci vyloučí vrstvička niklu.
Úkol: Jak funguje bezproudové niklování?

8

Molekula je uspořádána tak, že nepolární skupiny ční vně molekuly a polární skupiny tvoří jádro.
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Obr. 134 Důkaz
nikelnatých iontů
pomocí
Čugajevova
činidla

Platinové kovy
Platinové kovy jsou chemicky velmi ušlechtilé, vzácně se vyskytující prvky.
V kompaktním stavu mají vzhled šedých, lesklých kovů, v rozptýleném stavu se jeví
jako černé či šedé kovové prášky. Jsou to dobře kujné a tažné kovy, vedoucí teplo
i elektrický proud. Podle hustoty dělíme platinové kovy na skupinu lehkých
platinových kovů (ruthenium, rhodium, palladium, hustoty blížící se 12 g/cm3)
a těžkých platinových kovů (osmium, iridium, platina, hustoty asi 22,5 g/cm3).
Ruthenium a osmium se liší od ostatních prvků skupiny platinových kovů, neboť
běžně dosahují dosud nejvyššího známého oxidačního čísla osm, a to ve sloučeninách
jako oxid rutheničelý RuO4 a oxid osmičelý OsO4. Zbývající prvky skupiny vykazují
vždy dva srovnatelně stabilní oxidační stavy, lišící se právě o dvě jednotky (pro
rhodium a iridium oxidační čísla I a III a pro palladium a platinu oxidační čísla II
a IV).
Lehké platinové kovy
Chemická značka
Atomové číslo
Oxidační číslo
Teplota tání
Hustota

Ru
44
0, II, VI, VIII
2310 °C
12,45 g/cm3

Rh
45
0, I, III
1966 °C
12,41 g/cm3

Pd
46
0, II, IV
1552 °C
12,02 g/cm3

Ir
77
0, I, III
2410 °C
22,65 g/cm3

Pt
78
0, II, IV
1769 °C
21,41 g/cm3

Těžké platinové kovy
Chemická značka
Atomové číslo
Oxidační číslo
Teplota tání
Hustota

Os
76
0, II, IV, VI, VIII
3045 °C
22,61 g/cm3

V denní praxi nachází uplatnění hlavně palladium, platina a jejich sloučeniny.
V průmyslových aplikacích jsou platinové kovy mimořádně významné katalyzátory,
bez nichž by byla výroba mnoha chemických sloučenin velmi obtížná.
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Palladium, platina a jejich sloučeniny
Palladium a platina se vyskytují buď volné, v podobě kovových nugetů, které jsou
přírodní slitinou palladia, platiny a dalších platinových kovů, obvykle též
obsahujících zlato a stříbro. Nugety se vyskytují v usazených pískových lavicích řek
na Urale, Sibiři, dále v Kanadě, USA a Africe. Je známo pouze několik méně
významných rud těchto kovů.

Výskyt

Chemické vlastnosti palladia a platiny
Vzájemné oddělení jednotlivých platinových kovů je poměrně obtížné a podílelo
se na něm několik generací chemiků. Platina se rozpouští v lučavce královské
za vzniku nejdůležitější sloučeniny platiny: kyseliny tetrachloroplatičité.
3 Pt + 4 HNO3 + 18 HCl → 3 H2[PtCl6] + 4 NO + 8 H2O
Palladium se rozpouští dokonce už v kyselině dusičné.
Otázka: Co je to lučavka královská?
Oba kovy mají vysokou tendenci k tvorbě komplexních sloučenin. S kyselinou
chlorovodíkovou tvoří palladium komplexní anion tetrachloropalladnatanový
[PdIICl4]2-, platina anion tetrachloroplatnatanový [PtIICl4]2- nebo anion
hexachloroplatičitanový [PtIVCl6]2-.

Obr. 135 Platinové
kelímky

Platinové kovy, jejich směsi a sloučeniny se nejen využívají
v chemické katalýze, ale také jako katalyzátory
v automobilovém průmyslu. Vzhledem ke své inertnosti
slouží platina k výrobě elektrod s dlouhou životností,
kelímků a misek používaných v chemické laboratoři
a v neposlední míře k výrobě elektrických spojů a kontaktů
například v počítačích.

Použití

Platinové kovy se používají jako katalyzátory v chemických procesech. Typickým
příkladem je Heckova reakce, za níž v roce 2010 získal americký vědec Richard
Fred Heck Nobelovu cenu. Palladium zde katalyzuje reakci alkylhalogenidu (kde R1
je aryl, benzyl nebo vinyl) s alkeny v bazickém prostředí za vzniku dva krát
substituovaného alkenu:

H
R1 Br +

"Pd"
CH

CH
R2

- HBr

R1
CH

CH
R2

Mechanismus reakčního cyklu je složitý. Jedná o jednu z nejdůležitějších
chemických reakcí v organické syntéze, neboť se tímto způsobem dá vytvořit vazba
uhlík−uhlík. Tato reakce byla například použita k označování částí DNA, které
umožnilo zkoumání lidského genomu.
Rozsáhlé použití nachází sloučeniny platiny v medicíně: Léčebný preparát zvaný
cisplatina (nebo též Reisertův chlorid), tedy komplex cis-diammindichloroplatnatý
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Obr. 136 Cis-platina
po léčbu rakoviny

cis-[Pt(NH3)2Cl2] je účinné cytostatikum9, jehož hlavním problémem je vysoká
jedovatost pro vyšší organismy. Její trans- izomer je v medicíně nepoužitelný.
Palladium se také používá v medicíně, a to do dentálních slitin, především ve spojení
s moderními keramickými materiály nebo jeho slitina se stříbrem jako náhrada slitin
se zlatem.
Úkol: Sestavte či nakreslete model molekuly cis a trans dichlordiamminplatiny. Oba
modely porovnejte. Uvědomte si (příp. vyhledejte) rozdílné fyzikální i chemické
vlastnosti těchto látek.
Ve šperkařství se oba kovy používají k pokovování méně ušlechtilých kovů (např.
stříbra) i k výrobě šperků samotných. Palladium se používá především do bílého zlata
jako náhrada niklu.
Úkol: Vyhledejte na internetu složení bílého zlata. (viz též nikl, str. 63)
Další využití nalézá platina a palladium podobně jako nikl v chemickém průmyslu, při
hydrogenaci dvojné vazby. Proces probíhá stejně, jako hydrogenace na niklovém
katalyzátoru (viz str. 65), s platinou a palladiem ovšem probíhá za zřetelněji
mírnějších podmínek (tlak, teplota).
Pt/Pd

H2C
Kvůli vysoké teplotě
tání bylo osmium
používáno
na
výrobu
vláken
žárovek. Německá
značka
svítidel
OSRAM je zkratkou
slov
osmium
a
wolfram.
Ovšem
nyní již wolfram
osmium skoro úplně
nahradil.

Úkol: Spočítejte, kolik Kč zaplatíte za 1 gram Ru, Rh, Pd, Ir, Pt, Au a Ag, máte-li
hodnoty z následující tabulky. Aktuální kurs dolaru najděte na internetu. 1 trojská
unce = 31,1035 g.

Rhodium
Platina
Palladium
Iridium
Ruthenium
Zlato
Stříbro

Obr. 137 Žárovka

9

CH3

Platina i palladium mají jednu unikátní
Slitina platiny s iridiem se kvůli své
vlastnost − dobře absorbují molekulární
stálosti používá pro mezinárodní
vodík. Vodík může difundovat přes
etalony (měřicí stupnice) 1 metr a
platinovou membránu, například přes horký
1 kilogram – 10 % iridia, 90 % platiny.
platinový plech, který je pro většinu ostatních
plynů neprůchodný. Toho se využívá k oddělování vodíku od kyslíku či ostatních
plynů.

Kov

Ještě asi před třiceti
lety se používalo
osmium
ve
sloučeninách jako
nátěrová látka na
ochranu dřeva (např.
Osmocolor). Dnes se
ale kvůli zjištěné
jedovatosti
osmia
nepoužívá.

H3C

CH2 + H2

Cena v USD za 1 trojskou unci

Cena v Kč za
1 gram

565 $
431 $
161 $
70 $
15 $
385 $
5,4 $

Úloha: Když na Sibiři vázlo dodávání olověných broků na střelbu zvěře, začali je
lovci nahrazovat platinovými kuličkami, které nacházeli v okolí svých domů.
9

Cytostatika jsou látky používané k zastavení růstu nádorových buněk.
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Vysvětlete, proč je možné olovo v tomto využití nahradit platinou, ale proč se
k tomuto účelu platina ani palladium nepoužívá.
Nápověda: hustota olova je 11,3 g/cm3, jeho cena se pohybuje do 30 Kč/kg.
Úloha: Uveďte příklad chemického procesu, ve kterém nachází použití katalyzátor
na bázi platiny nebo palladia.
Katalyzátor v motorovém vozidle je zařízení, které chemickými reakcemi mění
některé toxické složky výfukových plynů z benzínových motorů na chemické
sloučeniny pro člověka a přírodu méně škodlivé. Jedná se hlavně o přeměnu oxidů
dusíku, oxidu uhelnatého a některých zbytků uhlovodíků na dusík, oxid uhličitý a
vodní páru. Tato přeměna probíhá katalyticky a jako katalyzátory slouží platina,
palladium a rhodium. Katalyticky účinná je jen čistá povrchová vrstva kovu (uvnitř
platinového nebo palladiového plechu katalýza neprobíhá). Proto musí být
katalyzátor jemně rozptýlen. Dalším důvodem pro požadavek co nejjemnějšího
rozptýlení je cena kovu. Aby tedy byla plocha katalyzátoru co největší, jsou
ušlechtilé kovy naneseny v tenké vrstvě na keramické vložce s až 8000 kanálky.
Celková katalyticky účinná plocha katalyzátoru osobního vozu s objemem 1,8 litru
odpovídá ploše asi tří fotbalových hřišť.
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Měď
Ryzí měď se v zemské kůře nachází vzácně (např.
u Hořejšího jezera v Severní Americe), vyskytuje se tedy
převážně ve sloučeninách. Nejčastěji ji nacházíme ve formě
sulfidů, mezi něž patří například
chalkopyrit zvaný též kyz měděný
(CuFeS2). Dalšími významnými
minerály jsou kuprit (Cu2O), zelený
malachit (CuCO3.Cu(OH)2) a jemu
chemicky velice podobný modrý
azurit (2 CuCO3.Cu(OH)2).
Obr. 139 Chalkopyrit

Výskyt

Vlastnosti

Obr. 138 Malachit

Obr. 141 Kuprit

Měď je měkký a ušlechtilý kov
načervenalé barvy, který výborně
vede elektrický proud10. Na vzduchu
je měď poměrně stálá. Za působení
Obr. 140 Azurit
atmosférické vlhkosti a oxidu
uhličitého se pokrývá tenkou
vrstvičkou zeleného zásaditého uhličitanu měďnatého
(CuCO3.Cu(OH)2), (tzv. měděnkou), která ji účinně chrání
proti další korozi
Cu
vzdušným kyslíkem i Chemická značka
29
vlhkostí.
Tento Atomové číslo
proces probíhá podle Oxidační čísla
0, (I), II
podmínek
vzdušné Teplota tání
1 085 °C
vlhkosti
několik
8,96 g/cm3
Hustota
měsíců až let.

V kyselině chlorovodíkové a ve zředěné kyselině sírové se
měď nerozpouští, protože jsou to neoxidující kyseliny a
měď je ušlechtilý kov, tedy leží napravo od vodíku
v Becketově řadě kovů. Ovšem se zředěnou kyselinou dusičnou již měď reaguje za
vzniku modrého roztoku dusičnanu měďnatého a uvolňování oxidů dusíku, jako např.
oxidu dusnatého NO.
Obr. 142 Měděnka na
střeše kostela

Cu + HCl → nereaguje
3 Cu + 8 HNO3 → 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

10

10

dokonce po stříbře vykazuje druhou nejlepší vodivost ze všech kovových prvků za normální teploty
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Hlavním zdrojem mědi pro průmyslovou výrobu jsou sulfidické rudy. Vytěžená ruda
se nejprve drtí a koncentruje, čímž se odstraní hlušina a obohacuje se (zvyšuje se
obsah mědi). Obohacená ruda se redukuje a získává se z ní kovová měď. Ani síra ze
sulfidických rud nepřijde nazmar, používá se při výrobě kyseliny sírové. Kyslíkaté
měďnaté rudy lze zpracovávat na
kov přímou redukcí koksem.
Cu2O + C

t

Výroba

2Cu + CO

Surová
měď
se
čistí
elektrolyticky. Anodou je surová
měď, jako elektrolyt se užívá
kyselý roztok síranu měďnatého
CuSO4 a katodu tvoří vyčištěná
měď.
Nečistoty, které se hromadí v
okolí anody jako anodické kaly,
jsou cenným zdrojem stříbra,
zlata a dalších těžkých kovů
původně přítomných v surové
mědi.

Obr. 143 Elektrolytické čištění mědi

Obr. 145 Měděný drát

Čistá měď se využívá hlavně na výrobu různých vodičů, a to
nejen k výrobě vodičů elektrických, jako jsou různé dráty
nebo kabely, ale kvůli dobré tepelné vodivosti je využívána
při výrobě kotlů, chladičů v automobilech a
průmyslových zařízeních. Z mědi se dále
vyrábějí trubky, elektromagnety, elektrické
obvody a vypínače. Měď se navíc využívá
k povrchovým úpravám materiálů, hlavně
poměďování střeliva a karoserií aut a dále
jako pájky a tavidla pro pájení, tedy
Obr. 144
spojování kovů pomocí taveniny mědi.
Měděné trubky

Použití

Protože je měď odolná působení vzduchu (obzvláště po
pokrytí měděnkou se její odolnost zvyšuje), používá se jako
střešní krytina či k výrobě okapů. Tyto výrobky jsou ovšem
poměrně drahé.
Obr. 146 Měděné
plechování na střeše

Jelikož se měď dobře slévá s dalšími prvky a čistá měď je
měkká a nevhodná pro výrobu nástrojů, slévá se s dalšími
kovy. Nejznámějšími slitinami mědi jsou mosazi (slitiny mědi a zinku) a bronzy
(slitiny mědi s cínem).

Slitiny
Mosaz je měkký kov s jasně zlatavou barvou
a s poměrně nízkou chemickou odolností. Proti
působení atmosférických vlivů je mosaz značně
Obr. 148 Mosazné
součástky
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Obr. 147 Mosazný lesní roh

odolná. Vyrábí se buď sléváním mědi a zinku nebo společnou redukcí zinečnaté a
měďnaté rudy.
ZnO + CuO + C → Zn/Cu + CO2
Používá se často k výrobě různých hudebních nástrojů a dekorativních předmětů,
zhotovují se z ní součásti pro vybavení koupelen a drobné bytové doplňky, slouží pro
výrobu bižuterie jako tzv. kočičí zlato.

Obr. 149
Bronzová
medaile

Sléváním cínu a mědi vznikají bronzy. Cín zvyšuje tvrdost mědi, přitom zůstává
zachována vysoká odolnost proti korozi a relativně snadná opracovatelnost. Již v době
bronzové sloužila tato slitina jako označení epochy dějin lidstva, protože se jednalo
o kov, který byli lidé již v té době schopni připravit a zpracovat. Využívala se nejen
pro výrobu zbraní a nástrojů, ale i šperků a uměleckých
předmětů. Bronzové nástroje jsou ovšem drahé,
mechanicky
málo
odolné
a používáním
se
opotřebovávají, proto se k jejich výrobě v dnešní době
používá železo. Z bronzu se dnes vyrábějí kovové
součástky čerpadel, která pracují s vysokými tlaky
v agresivním prostředí a součásti lodí, protože bronz
velmi dobře odolává působení mořské vody. Stejně jako
v minulosti je bronz materiálem pro výrobu soch, Obr. 150 Mexické mince a
pamětních desek a mincí a medailí. Speciálními bronzy jejich složení
s přesně definovanými poměry mědi a cínu jsou zvonovina a dělovina.
Další důležitou slitinou mědi je Monelův kov, což je slitina s niklem. Tzv. mincovní
slitiny jsou slitiny mědi se stříbrem, niklem nebo hliníkem, ale přidávají se i další
kovy jako zinek nebo palladium. Měď se přidává také do klenotnického zlata
a stříbra (např. do bílého nebo červeného zlata).

Sloučeniny

Další slitiny jsou například alpaka (slitina
mědi a niklu s příměsí zinku a dalších kovů),
bezolovnatá pájka (slitina mědi, cínu a stříbra
obsahující někdy stopy kadmia) a jiné. Alpaka
se používá zejména na výrobu dekorativních
kuchyňských potřeb, hudebních nástrojů,
v bižuterii, její technické využití je na výrobu
potrubí a topných spirál (více viz str. 62).
V bezolovnaté pájce je olovo nahrazeno právě
mědí a používá se k pevnému spojování
materiálů z jiných kovů.
Nejběžnější sloučeninou mědi je síran
měďnatý krystalizující z vodného roztoku jako
pentahydrát CuSO4·5H2O. Bývá nazýván jako
modrá skalice. Je to blankytně modrá
krystalická látka, dobře rozpustná ve vodě.
Vyrábí se rozpouštěním měděných odpadků
v horké koncentrované kyselině sírové nebo ve
zředěné kyselině sírové za přístupu vzduchu.
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Obr. 151 Alpakové dekorativní předměty

Obr. 152 Modrá skalice CuSO4·5H2O

Cu + 2 H2SO4 konc. → CuSO4 + SO2 + 2H2O
Cu + H2SO4 + ½ O2 → CuSO4 + H2O
Opatrným zahříváním lze krystalickou vodu odstranit a vzniklá bezvodá sůl CuSO4,
která má bílou barvu. Tato sůl velmi ochotně přijímá vodu zpět. Díky své dobré
rozpustnosti ve vodě je modrá skalice využívána pro výrobu galvanických lázní pro
proudové poměďování. Protože soli Cu2+ obecně jsou silně fungicidní (= hubí houby
a plísně), používají se přípravky s vysokým podílem modré skalice k ošetřování
zemědělských plodin nebo osiva na ochranu proti houbovým a plísňovým infekcím
a v bazénové chemii k vyčeření vody. Modrá skalice je mírně jedovatá, je zdraví
škodlivá při požití, dráždí oči a kůži a je vysoce toxická pro vodní organismy.

Obr. 153
Modrá skalice
na čištění
bazénové vody

Uhličitan měďnatý CuCO3 vzniká působením vody, vzduchu a oxidu uhličitého na
měď. Na mědi se vytvoří
zelená ochranná nerozpustná
vrstva
měděnky,
která
nedovoluje
další
oxidaci
a chrání tedy kov před dalšími
atmosférickými vlivy.
2 Cu + CO2 + H2O + O2 →
CuCO3.Cu(OH)2
Uhličitan měďnatý není znám
v čistém stavu, ale pouze ve
své zásadité podobě, jímž je
právě
ona
zmiňovaná
měděnka. Používá se do
malířských barev, pro modré
světlice
v ohněstrůjných
směsích a v barvířství.

Obr. 154 Postupný vznik měděnky

Ačkoli je ve většině případů zelená měděnka nežádoucí jev, někdy je třeba
urychlit přeměnu mědi na měděnku. Proces vytvoření měděnky lze urychlit
poléváním mědi roztokem sody Na2CO3 (či jiného uhličitanu).
Lepší fungicidní účinky než samotná modrá skalice má tzv. bordóská jícha. (Název
je odvozen od města Bordeaux, kde farmář poprvé postříkal vinnou révu tímto
přípravkem jako ochranu před zloději hroznů. Překvapilo ho, že réva po tomto
postřiku neplesnivěla.) Bordóská jícha se připravuje smícháním vodných roztoků
modré skalice a hašeného vápna (vápenného mléka).

Schweitzerovo
činidlo (hydroxid
tetraamminměďnatý)
je indigově modrý
roztok. Rozpouští
celulózu, čehož se
využívá při výrobě
hedvábí. Roztok se
protlačuje tryskami do
srážecí lázně tvořené
zředěnou kyselinou
sírovou. Srazí se opět
celulózová vlákna,
která se v roztoku
vzniklého CuSO4 již
dále nerozkládají a je
možné je spřádat.

Ca(OH)2 + CuSO4 → Cu(OH)2 + CaSO4
Používá se zejména k prevenci plísní révy vinné a citrusů. Ionty měďnaté působí
negativně na spóry plísní a zabrání jejich klíčení.
Obr. 155 Viskózové
hedvábí
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Hydroxid měďnatý se rozpouští v roztoku amoniaku na tmavě modrý roztok, při čemž
vzniká komplexní sloučenina, která je známa jako Schweitzerovo činidlo
[Cu(NH3)4](OH)2.
Cu(OH)2 + 4 NH4OH → [Cu(NH3)4](OH)2 + 4 H2O
Sulfid měďný Cu2S lze získat silným zahříváním kovové mědi v párách síry nebo
H2S.
2 Cu + S → Cu2S
Používá se jako polovodič, který může mít podle způsobu přípravy různé vlastnosti
Druhý z existujících sulfidů, sulfid měďnatý CuS se sráží v podobě koloidní
sraženiny zaváděním H2S do vodných roztoků měďnatých solí. Využívá se jako
supravodič při nízkých teplotách.

Obr. 156
Beilsteinova
zkouška –
důkazem
halogenidů je
zeleně obarvený
pravý okraj
plamene

U mědi známe dva oxidy: žlutý nebo červený oxid měďný Cu2O a černý oxid
měďnatý CuO. Oba oxidy jsou ve vodě nerozpustné, Cu2O v prostředí amoniaku a
koncentrované
halogenovodíkové
kyseliny
tvoří
komplexní sloučeniny. Oxid měďný se tvoří za nižší
teploty,
nejčastěji
redukcí alkalických
měďnatých
roztoků
solí. Naopak CuO se
dá nejsnadněji získat
rozkladem dusičnanu
Obr. 158 Sklo obarvené
nebo
zásaditého
oxidy mědi
uhličitanu měďnatého.
Oba oxidy mají velké využití. Oxid měďný se
Obr. 157 Oxid měďnatý CuO
uplatňuje při barvení ve sklářství a keramice na
červeno, do barev k natírání dna lodí a slouží také
k hubení škůdců. Oxid měďnatý se také využívá k barvení skla, smaltů a keramiky,
ovšem na zeleno nebo na modro.
Měď tvoří stálé halogenidy měďnaté, z nichž nejznámější je chlorid měďnatý CuCl2.
Připravuje se účinkem roztoku chloridu železitého FeCl3 na měď. Jako ostatní
halogenidy měďnaté barví plamen zeleně (používá se jako důkaz halogenů
v organických sloučeninách, tzv. Beilsteinova zkouška).
Cu + FeCl3 → CuCl2 + Fe
Měď vytváří komplexní sloučeniny nejčastěji v oxidačním čísle II. Upřednostňuje
ligandy obsahující dusík, např. amoniak. Nejběžnější komplexní sloučeninou mědi je
tmavě modrý síran tetraamminměďnatý, který vzniká touto reakcí:
CuSO4 + NH3 → [Cu(NH3)4]SO4
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Měďnatý kation vytváří komplexní sloučeniny s mnoha organickými látkami jako
je glycerin, sacharidy nebo kyselina vinná. Ve všech těchto sloučeninách měď
nahrazuje vodíkový kation v hydroxidových skupinách a váže se místo něj. Tyto
sloučeniny vážou měď velice pevně.
Fehlingovo činidlo, jehož podstatou jsou vínanové
komplexy, se využívá k důkazu redukujících cukrů. Po
přidání činidla ke glukóze a zahřátí nebo delším stání, se
v roztoku objeví červená sraženina oxidu měďného.
Fehlingův roztok se využívá v lékařství například
k důkazu cukru v moči.
Ftalokyanin měďnatý (C32H16N8Cu) je součástí
modrých laků na auta (Volha), je teplotně stabilní, proto
snese podmínky
lakování.
Obr. 159 Důkaz redukujících
cukrů pomocí Fehlingova
činidla, vlevo je zkumavka
pouze s činidlem, vpravo je
zkumavka s činidlem a
glukózou

Obr. 160 Volha

Měď v živých organismech a v životním prostředí
Měď v malých množstvích patří mezi biogenní prvky, protože je součástí
hemocyaninu, bílkoviny obsažené v lymfě měkkýšů, podobně jako u savců
hemoglobin se uplatňuje k přenosu kyslíku.

Obr. 161 Ukázka části molekuly hemocyaninu, kde probíhá k oxidaci mědi (vzorec není
určen k naučení)

Dále je měď ve stopovém množství součástí lidského organismu. Jako složka
enzymů se účastní mnoha metabolických pochodů v lidském těle, často společně se
zinkem. Kromě podpory využití cukrů, které jsou nejrychlejším zdrojem energie pro
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Fehlingovo činidlo,
se
připravuje
smícháním
dvou
roztoků,
označovaných jako
Fehling I a Fehling
II. Fehling I je
roztok
vínanu
draselno-sodného
KNa[C4H4O6]•4H2O
s hydroxidem
draselným a Fehling
II je roztok modré
skalice. Oba roztoky
se
těsně
před
použitím smíchají.
Při tom se nejprve
vysráží
Cu(OH)2
(rychlá
reakce),
která se později za
vzniku
komplexu
opět rozpouští na
tmavě modrý roztok
(pomalá reakce).

buňky, se podílí na stavbě a udržování kostí a činnosti nervového aparátu. Dále
spolupracuje se železem při krvetvorbě a je důležitá pro stavbu kosterní soustavy (je
důležitá pro správnou funkci kolagenu a elastinu – bílkoviny v kostech a šlachách).
Měď také působí protizánětlivě a proti bolesti (analgeticky). Ovšem větší množství
mědi je toxické, a to nejen pro vodní
organismy.
Ostrorep americký, Limulus polyphemus, je

Obr. 162 Algicid
na hubení řas a
sinic

Antropogenním
(člověkem
způsobeným)
zdrojem
mědi
v povrchových vodách mohou být
odpadní vody z povrchové úpravy
kovů (galvanizovny, oplachové vody
z moření mědi), dále se měď může
dostat do vod aplikací některých
přípravků pro úpravu vody (algicidů),
které se dávkují proti nadměrnému
rozvoji řas a sinic.
zdrojem
mědi
je
Přirozeným
zvětrávání, sopečné výbuchy, lesní
požáry a rozklad biomasy11. V pitné
vodě se měď vyskytuje hlavně
z důvodu koroze měděných trubek.

označován za živou fosilii, protože se od
prvohor, kdy žili jeho nejstarší známí příbuzní,
výrazněji nezměnil. Žije v tropických mořích
zejména na americkém kontinentě. Zajímavostí
je, že jeho krev má modrou barvu, což je
způsobeno obsahem hemocyaninu obsahujícího
měď, která způsobuje v oxidačním čísle II
modré zabarvení. Krev ostrorepů se využívá
v lékařství, neboť je výborným indikátorem jedů
a nebezpečných látek - v jejich přítomnosti se
sráží. Má i mnoho dalších užitečných vlastností,
zkoumá se např. její účinek při léčení leukémie
nebo její antikoncepční účinky. Dnes jsou však
ostrorepi zařazeni mezi ohrožené živočichy a
jejich lov je omezen. Vědci jim pro výzkumné a
lékařské účely odebírají jen část krve a poté je
zase pouštějí na svobodu.

Obr. 163 Ostrorep americký

Otázky
1. Doplňte a vyčíslete rovnici reakce mědi s kyselinou dusičnou:
Cu + HNO3 →
2. Vyjmenujte tři místa ve vašem okolí, kde se setkáváte s měděnkou.
3. Kde se u vás doma běžně setkáváte s mosazí? A kde s bronzem? Čeho jsou to
slitiny?

11

11

Biomasa je hmota organického původu jako například dřevo, sláma a jiné zemědělské zbytky včetně
exkrementů užitkových zvířat, využitelná 78
ke spalování za účelem získání energie

Úkol: Přiřaďte obrázky ke slitinám, z nichž jsou nejspíše vyrobeny:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

1. kočičí zlato (mosaz), 2. alpaka, 3. bronz, 4. mosaz, 5. bílé zlato, 6. bronz,
7. amalgám, 8. bronz

Experimenty
1. Elektrolytické poměďování
Pomůcky: kancelářská svorka, zkumavka, plochá baterie, měděný drát, kádinka
Chemikálie: pentahydrát síranu měďnatého (modrá skalice) CuSO4·5H2O, kyselina
sírová
Postup:
a. Do 5% roztoku modré skalice s kapkou kyseliny sírové ve zkumavce hodíme
kancelářskou svorku. Na povrchu svorky se za několik minut vyloučí vrstvička
mědi.
b. Na plochou baterii připojíme dva měděné dráty. Do kádinky nalijeme elektrolyt –
asi 5% roztok síranu měďnatého s kapkou kyseliny sírové Po ponoření drátků do
roztoku pozorujeme, že se na drátu připojeném ke katodě (záporném pólu) vylučuje
čistá měď.
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2. Tvorba měděnky
Pomůcky: měděný plíšek nebo drátek, láhev od octa, provázek
Chemikálie: kuchyňský ocet
Postup: Do lahve od octa s troškou octa na dně zavěsíme na provázku přivázaný
měděný drátek nebo plíšek. Pozorujeme tvorbu měděnky.
3. Zčernání mědi
Postup: Kápnutím zkaženého vejce (z něhož se uvolňuje sulfan) na měděný předmět,
dojde k přeměně mědi na černý sulfid měďnatý.
Úkol: Napište chemickou rovnici této reakce.
4. Krystaly mědi
Pomůcky: velká zavařovací sklenice (asi 750ml), brčko, vata nebo buničina, plastová
lžička, železný hřebík očištěný smirkovým papírem
Chemikálie: pentahydrát síranu měďnatého (modrá skalice) CuSO4·5H2O, chlorid
sodný (kuchyňská sůl) NaCl
Postup: Na dno zavařovací sklenice nasypeme vrstvu (5 cm) modré skalice a vložíme
do ní brčko přistřižené na vhodnou délku. Pak nasypeme vrstvu kuchyňské soli
(4−6 cm) tak, aby nedošlo k promíchání vrstev. Navrch upěchujeme vrstvu vaty. Na ní
položíme železný hřebík a shora opatrně zalijeme nasyceným vodným roztokem
chloridu sodného (roztok je nasycen, když už se více látky nerozpouští). Brčko
zabraňuje promíchání únikem vzduchu při zalévání. Kapalinu nalijeme cca 1 cm nad
povrch hřebíku. Pak láhev zavíčkujeme a ponecháme stát. Po nějaké době (podle
výšky vrstvy chloridu sodného a teploty cca 14 – 30 dnů) vyrostou na povrchu
železného hřebíku krásné krystaly mědi, ode dna sklenice přes vrstvu kuchyňské soli
prostupuje zelený tetrachloroměďnatan k hřebíku, na kterém vyroste krásný,
několikacentimetrový strom z velkých červených krystalů kovové mědi. Kapalina na
povrchu se zabarví žlutohnědě vznikající železitou solí.
5. Měděné zrcátko
Pomůcky: kahan, kleště, kapátko, zkumavka, kádinka
Chemikálie: měděný plíšek, kyselina mravenčí
Postup: Pracujeme v digestoři!!
a) Nejprve zahřejeme měděný plíšek v plameni kahanu. Vytvoří se vrstvička oxidu
měďnatého:
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Cu(s) + ½ O2 → [CuO (s) + Cu(s)] povrch + kovové jádro
b) Plíšek ponoříme do kádinky s kyselinou mravenčí (vyčistí se):
[CuO/Cu] (s) + 2 HCOOH (aq) → Cu(s) + Cu(OOCH)2 (aq) + 2 H2O (l)
c) Odpaříme vodu z roztoku mravenčanu – vznikne krystalický mravenčan měďnatý.
d) Opatrně zahříváme modrý mravenčan měďnatý až ke změně barvy na antracitově
černou (vznik oxidu měďnatého)
Cu(OOCH)2 → CuO + 2 CO + H2O
e) Silně zahřejeme (v plameni kahanu) vzniklý produkt ve zkumavce – na stěnách
zkumavky se vytvoří měděné zrcátko:
CuO + 2 CO + H2O → Cu (zrcátko) + CO + CO2 + H2O
6. Měděný stromeček na CDčku
Pomůcky: CDčko (CD−ROM), kapátko, lupa
Chemikálie: 0,5 M roztok CuCl2 v kyselině chlorovodíkové (0,1 mol/l)
Postup: Pracujeme v digestoři. Na hliníkový povrch CDčka kápneme kapku
chloridu měďnatého. Po několika minutách pozorujeme unikající bublinky a tvorbu
kovového „stromečku“.
Měďnaté kationty jsou redukovány
4 Al + 3 Cu2+ + 12 Cl- + 6 H+ → 3 Cu + 3 H2 + 4 AlCl3
7. Měděné psaníčko
Pomůcky: měkký měděný plíšek, kahan, kleště
Postup: Měděný plíšek poskládáme (jako psaníčko) a v kleštích vložíme do plamene
kahanu.
Pozorování a vysvětlení: Po vychladnutí a rozbalení pozorujeme na povrchu černý
CuO, uvnitř se tvoří žlutohnědý Cu2O, a místy zůstane červená čistá měď.
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Stříbro
Výskyt
Některé druhy hub,
například vzácná
muchomůrka
šiškovitá,
akumulují
v plodnicích
až neuvěřitelně
vysoké
koncentrace
stříbra. Nejvyšší
nalezená
koncentrace byla
1253 mg/kg stříbra
na jeden kilogram
suché
hmotnosti
houby, což může
být tisíckrát až
2,5tisíckrát vyšší
koncentrace
než
v půdě, kde tyto
houby
rostou.
Vědecké
vysvětlení pro to
zatím
není.
Uvažuje se o tom,
že by tento kov
mohl mít v houbě
význam
jako
ochrana
proti
škůdcům. Vysoké
koncentrace kovu
mohou odrazovat
některé housenky
nebo
plže.
Podobný jev byl
totiž prokázán u
rostlin.

V přírodě se ryzí stříbro
vyskytuje jen vzácně, častěji se
nachází
ve
sloučeninách
společně s rudami olova (galenit
PbS) a zinku (sfalerit ZnS).
Stříbro se také vyskytuje
v sulfidických rudách, z nichž
nejvýznamnější je argentit Ag2S
neboli leštěnec stříbrný. Další
Obr. 164 Stříbro,
rudy obsahující stříbro jsou
sbírka PřF UK, Praha
chlorargyrit
AgCl
či
pyrargyrit Ag3AsS3. V současné době jsou zásoby
stříbrných rud skoro vyčerpány, stříbro se tedy získává
z galenitu, který obsahuje obvykle jedno i více procent
stříbra. Téměř vždy je stříbro příměsí v ryzím
přírodním zlatě.

Obr. 167 Groš ražený
v kutnohorské
mincovně

V Čechách se stříbro těžilo již
od středověku. Nejznámějšími
lokalitami je Příbram a Kutná
Hora, kde kromě dobývání a
zpracovávání stříbra vznikla i
královská mincovna, kde byly
raženy známé stříbrné groše.

Obr. 165 Argentit, sbírka PřF
UK, Praha

Obr. 166 Pyrargyrit, Příbram,
sbírka PřF UK, Praha

Dále se stříbro těžilo v Krušných horách a v okolí Jáchymova,

kde se razily tolary.

Vlastnosti
V kovové podobě je stříbro ušlechtilý kov bílé Chemická značka
Ag
barvy a vysokého lesku. Na vzduchu je stříbro
47
Atomové číslo
stálé, stačí však i velmi malé množství sulfanu
0, I, (II)
H2S, aby se stříbro začalo pokrývat tmavým Oxidační čísla
962 °C
sulfidem stříbrným Ag2S. Stříbro se vyznačuje Teplota tání
nejlepší elektrickou a tepelnou Hustota
10,46 g/cm3
vodivostí ze všech známých kovů. Je
velmi dobře zpracovatelné – má dobrou kujnost a dobře se odlévá.

Obr. 168 Muchomůrka
šiškovitá - Amanita
strobiliformis

Díky své ušlechtilosti stříbro za laboratorní teploty nereaguje ani se
zředěnou kyselinou chlorovodíkovou ani se zředěnou kyselinou sírovou.
S kyselinou dusičnou však reaguje kvůli jejím oxidačním účinkům na
dusičnan stříbrný:
3 Ag + 4 HNO3 → 3 AgNO3 + NO + 2 H2O
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Existují tři způsoby získávání stříbra, přičemž záleží na množství stříbra obsažného
v rudě. První způsob je získávání stříbra elektrolytickou redukcí stříbrem bohatého
chlorargyritu:

Výroba

Katoda: Ag+ + e- → Ag0
Anoda: Cl- − 2 e- → Cl2
Druhou možností výroby stříbra je izolace stříbra z bohatých sulfidických rud
společnou redukcí galenitu a argentitu železem:
PbS + Ag2S + 2 Fe → Pb + 2 Ag + 2 FeS
Dále se ze směsi odstraňuje olovo oxidací (tavením na vzduchu), přičemž stříbro
nereaguje (je ušlechtilejší):
2 Pb + O2 → 2 PbO
Ag + O2 → nereaguje, zůstává čisté stříbro
Poslední možností je získávání stříbra z chudých sulfidických nebo křemičitanových
rud. Stopy stříbra se rozpouští ve vodném roztoku kyanidu sodného nebo
draselného za vzniku dikyanostříbrnanového aniontu [Ag(CN)2]-. Vzniklý komplex
se zinkem redukuje za vzniku elementárního stříbra. Na stejném principu funguje i
kyanidový způsob získávání zlata (více viz str. 91)
Elementární stříbro je v praxi využíváno především pro své unikátní fyzikální
vlastnosti – vynikající elektrickou a tepelnou
vodivost, dobrou chemickou stabilitu a odolnost
vůči vlivům okolního prostředí a vysokou
odrazivost pro viditelné světlo. Uplatní se jak
kovové elementární stříbro, tak jeho slitiny
s dalšími kovy.

Použití

Velmi tenká vrstva kovového stříbra se využívá
jako záznamové médium na CD a DVD. Vrstva
stříbra se vakuově nanáší na plastovou podložku a Obr. 169 Stříbrná vrstva na
po překrytí další plastovou vrstvou se na ni kompaktním disku
zaznamenávají stopy generované laserem, který poté slouží
i pro čtení uloženého záznamu. Pro zvlášť důležité aplikace
(počítačové hard disky) se využívá směsi stříbra s menším
množstvím platiny nebo zlata. U levnějších variant
záznamových médií může být stříbro naopak nahrazeno
hliníkem.

Obr. 170 Zrcadlo
s vrstvou stříbra

Vysoké optické odrazivosti stříbra se již po dlouhou dobu
využívá při výrobě kvalitních zrcadel. Zde je tenká vrstva
stříbra nanášena na skleněnou podložku a druhou
skleněnou deskou je chráněna proti korozi atmosférickými
plyny.
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Obr. 171
Stříbrná
medaile

Stříbro jako drahý kov je materiálem pro výrobu mincí a medailí. Stříbrné mince byly
raženy již ve starověku i ve středověku.
Kovové stříbro i jeho sloučeniny jsou základním prvkem vysoce účinných
miniaturních baterií, používaných v moderních náramkových hodinkách a v jiných
drobných spotřebičích, dále ve vojenské technice (některé
typy torpéd) a v kosmických raketách (např. Apollo, Mars
Pathfinder a jiné) a podmořských sondách. Tyto elektrické
články se skládají ze zinkové anody a katody z oxidu
stříbrného. Jako elektrolyt se používá roztok hydroxidu
Obr. 172 Baterie do
sodného nebo draselného. Chemická reakce při vybíjení
hodinek
článku probíhá takto:
Zn + Ag2O

NaOH

2 Ag + ZnO

Nepříjemný zápach a chuť, kterých někdy
nabývají stříbrné předměty po delším
používání, jsou způsobeny povrchovou
tvorbou sloučenin stříbra s organickými
sirnými sloučeninami. Podobně je tomu u
mědi, jiné kovy tuto vlastnost nemají.
Zápach a chuť lze snadno odstranit
vyvařením
ve
zředěné
kyselině
chlorovodíkové.
Sloučeniny stříbra jsou základem celého
Obr. 173 Stříbrné příbory
průmyslového odvětví – fotografického
průmyslu, které se zabývá výrobou produktů pro získávání fotografií a filmů.
Fotografie a fotografický průmysl
Celý proces fotografie je založen na rozkladu velmi jemně rozptýleného halogenidu stříbrného
(chloridu nebo bromidu) v želatině. Tato želatinová vrstva je nanesena buď na film (tvořený nyní
triacetátem celulózy, dříve se používala hořlavá nitrocelulóza) nebo na speciální fotografický
papír. Veškerá manipulace s citlivým materiálem se musí odehrávat bez přítomnosti světla, které
by vedlo k fotochemické reakci. Proto fotografové při vyvolávání filmu používají světlo červené
žárovky.
Princip fotografie
Mikroskopické částečky obsahující stříbrné kationty (nejčastěji AgBr) jsou fotocitlivé a při jejich
osvícení (expozici) viditelným světlem dojde k redukci na atomy elementárního kovového stříbra
a vzniku tzv. latentního filmového obrazu (= obraz, který není vidět pouhým okem, tzv. očko).
Viditelný obraz je dosažen procesem vyvolávání filmu. Při vyvolávání je film nejprve ponořen do
roztoku vývojky, která obsahuje některé středně silné redukční činidlo, např. hydrochinon.
Působením vývojky se na zárodečných atomech stříbra (na očku) z latentního obrazu naváží další
atomy stříbra vzniklé působením vývojky.
Ve fotomateriálu stále zbývá fotocitlivý halogenid (bromid), takže obraz by působením světla dále
černal. Proto se musí ustálit. Ustálení spočívá v odstranění zbylých Ag+ z fotografického filmu
nebo papíru. Toho je dosaženo působením roztoku ustalovače - thiosíranu sodného Na2S2O3 na
vlhký fotografický materiál. Thiosíranový anion vytváří se stříbrnými ionty rozpustný komplex
[Ag(S2O3)2]3- a ionty Ag+ se tak vymyjí z fotografického média do roztoku ustalovače a bromid se
naváže na organickou želatinovou vrstvu (celuloid, škrob, triacetát celulózy).
Po vymytí zbylých stříbrných iontů z filmu nebo fotopapíru vznikne již stabilní negativ, který
může být bez problémů vystaven účinkům viditelného světla. Po důkladném promytí
fotomateriálu vodou se produkt usuší, popřípadě vyleští nebo jinak povrchově upraví.

Slitiny
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Samotné stříbro je měkké a na vzduchu černá, což je způsobeno sloučeninami síry
(H2S) přítomnými v atmosféře a vznikem černého sulfidu. Proto se pro praktické
aplikace stříbro slévá s jinými kovy, které zlepší jak jeho mechanické, tak vzhledové
vlastnosti.
Klenotnické zlaté slitiny obsahují téměř vždy určité
procento stříbra. Naopak klenotnické stříbro je obvykle
slitinou s obsahem kolem 90 % stříbra, doplněné mědí. Pro
zvýšení povrchové kvality stříbrných šperků (lesk, odolnost)
se někdy tyto předměty pokrývají velmi tenkými
vrstvičkami kovového rhodia.
V medicíně nacházejí uplatnění slitiny stříbra především Obr. 174 Stříbrné
v dentálních aplikacích. Relativní zdravotní neškodnost náušnice
a chemická odolnost stříbra se uplatňuje především
ve slitinách s převládajícím obsahem palladia, ale existuje celá řada dentálních slitin
na bázi zlata, které obsahují menší množství stříbra. Speciálním případem dentálního
využití stříbra jsou amalgámy, které se používají jako výplně otvorů vzniklých po
odvrtání zubního kazu, tzv. plomby. Jejich hlavními složkami je rtuť a slitiny stříbra
s mědí a cínem. Od konce 90. let 20. století se místo
nich začínají používat organické polymery, tzv.
kompozitní materiály (více viz str. 108).
Velmi významné místo patří slitinám stříbra jako
základu pájek pro využití především v elektrotechnice
a jako spojovací materiál pro konstrukci plošných
spojů.
Obr. 175 Část základní desky
počítače s plošnými spoji ze
stříbra

Sloučeniny

Z pohledu praktického využití je nejvýznamnější sloučeninou stříbra dusičnan
stříbrný AgNO3. Je to bílá krystalická látka, velmi dobře rozpustná ve vodě, která
při styku s pokožkou černá. Lze ji připravit ve velmi vysoké čistotě, nejlépe
elektrolytickým rozpouštěním čistého stříbra v roztoku kyseliny dusičné. Tato
sloučenina poté slouží v chemické výrobě jako zdroj stříbrných iontů pro další
reakce. Dříve se využívala k léčbě bradavic pod
názvem lápis. Bradavice se potře krystalkem
dusičnanu stříbrného, vzniklá kyselina dusičná vyleptá
bradavici a vyredukované stříbro způsobí černou
skvrnu, která se za několik dní sloupne při regeneraci
Obr. 176 Přípravek na léčbu
kůže.
bradavic

Sulfid stříbrný Ag2S je černá, nerozpustná sloučenina, jejíž vznik způsobuje
černání stříbrných předmětů působením i stopových množství sulfanu v atmosféře.
Ag2S patří mezi nejméně rozpustné známé soli anorganických kyselin.
Otázka: Jak vyčistit stříbrné šperky od černého povlaku sulfidu stříbrného?
Halogenidy stříbrné jsou kromě AgF ve vodě nerozpustné sloučeniny, nacházejí
hlavní využití ve fotografickém průmyslu. Jejich poněkud rozdílných vlastností se
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využívá v analytické chemii k důkazu i stanovení některých anionů (argentometrická
titrace chloridů nebo jodidů roztokem dusičnanu stříbrného). Tyto reakce jsou
základem analytického stanovení chloridů a bromidů v pitné vodě. Halogenidy
stříbrné se připravují srážením například podle rovnice:
AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3
Jodid stříbrný AgI se navíc používá např. při pokusech o umělé vyvolání deště, kdy
jsou mikroskopické krystalky této látky rozptylovány z letadla do oblaků a slouží jako
kondenzační jádra, na nichž vznikají první kapky dešťové vody.
Otázka: Proč se dusičnan stříbrný rozpouští ve vodovodní vodě za vzniku zákalu a
v dešťové vodě bez zákalu?

Biologický význam stříbra
Stříbro, jako většina ostatních těžkých kovových prvků, je v lidském organismu
přítomno pouze ve stopových množstvích, nepokládá se za biogenní prvek.
Koloidní stříbro a nanostříbro
Koloidní stříbro je vlastně suspense jemně rozptýlených
nanočástic kovového stříbra o velikosti 1 až 10 nm v čisté
destilované vodě. Ty tvoří asi 80 %, zbývající stříbro je
obsaženo ve formě iontů.

Obr. 177
Roztok
nanostříbra

Má velmi dobré antibakteriální vlastnosti a pomáhá při
regeneraci buněk. Přitom je prakticky minimálně toxické
pro vyšší organismy. Proto se používá v obvazových
materiálech a jako alternativa k antibiotikům, je schopno
účinně ničit bakterie, houby a viry. Ničení virů je možné
díky velikosti rozptýlených nanočástic stříbra, které jsou až
stokrát menší než viry. Zkoumá se možné využití
koloidního stříbra k léčbě rakoviny, AIDS, chřipky
a dalších onemocnění.

Obr. 179 Náplast
s obsahem nanočástic
stříbra

Kvůli svým antibakteriálním a fungicidním (= ničí houby a plísně) vlastnostem se
nanostříbro využívá při výrobě punčoch či ponožek, ale i kosmetických přípravků
např. pro péči o nehty.

Obr. 178
Nehty ošetřené
nanostříbrem

Ve vyšších dávkách a koncentracích je však působení stříbra na
lidský organismus negativní. Při styku pokožky s roztoky
stříbrnými dochází ke vzniku tmavých skvrn, které jsou
způsobeny vyredukovaným kovovým stříbrem. Dlouhodobý
vysoký přísun stříbra vede k jeho ukládání do různých tkání,
především do kostí.
Otázka: Proč se házely stříbrné mince do kašny, nemělo to za
dob stříbrných mincí i trochu racionální důvod?
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Obr. 180
Antibakteriální
ponožky

Experimenty
1. Arbor Dianae
Chemikálie: dusičnan stříbrný (AgNO3), ethanol
Pomůcky: zkumavky, zátky, lžička, měděný drát, kahan, zápalky
Postup práce: Arbor Dianae, neboli Strom Dianin vytvoříme pokrytím měděného
drátku krystalky stříbra. Připravíme roztok dusičnanu stříbrného (asi 10%). Do
středu zátky zabodneme rovný měděný drátek a do zkumavky nalijeme roztok
dusičnanu stříbrného. Před uzavřením zkumavky s dusičnanem zátkou s drátkem je
třeba drátek dobře vyčistit vyžíháním v plameni a ponořením do ethanolu. Dbáme,
aby se drátek nedotýkal stěn zkumavky. Na měděném drátku se ihned vyloučí
krystalky stříbra.
2 AgNO3 + Cu → 2 Ag + Cu(NO3)2
Otázka: Proč původně bezbarvý roztok zmodrá?
2. Stříbrné zrcátko
Chemikálie: dusičnan stříbrný (AgNO3), glukóza, koncentrovaný roztok amoniaku,
sirovodíková voda (voda nasycená sulfanem H2S), zřeď. HNO3 na případné umytí
zrcátek

O
H

C

OH
CH
OH

Pomůcky: Petriho misky, hodinová sklíčka, lžička, fén či vodní lázeň
Postup: K roztoku dusičnanu stříbrného (asi 5 %)
nejprve přidáme malé množství amoniaku,
abychom získali zásaditý roztok. Vytvoří se hnědá
sraženina oxidu stříbrného, kterou právě
rozpustíme v jemném nadbytku amoniaku.
V tomto roztoku rozpustíme lžičku glukózy. Poté
roztok nalijeme na Petriho misku nebo na
hodinové sklo a na vodní lázni lehce ohříváme
skleněnou plochu ze spodu misky nebo
hodinového sklíčka. K ohřátí můžeme použít fén,
ohříváme opatrně. Po chvíli se na dně Petriho
misky či hodinového skla vytvoří nádherné
stříbrné zrcátko. Je nutné mít skleněné nádobí čisté,
odmaštěné, nejlépe nové.

Obr. 181 Dno Petriho misky se
vzniklým zrcátkem ze stříbra

Vysvětlení: Probíhají následující reakce:
AgNO3 + NH4OH → hnědý Ag2O → nadbytek NH4OH→ bezbarvý [Ag(NH3)2]OH
[Ag(NH3)2]OH + glukóza (ozn. jako RCOH) → Ag0 + NH3 + RCOO-NH4+ + H2O

87

CH

OH
CH

CH

OH
CH2

OH

Obr. 182 Glukóza

Reakcí s aldehydem (zde: glukóza, můžeme použít i např. formaldehyd) vzniká
amonná sůl karboxylové kyseliny, amoniak a stříbro.
Dále můžeme zkusit připravit černý sulfid stříbrný nalitím na zrcátko trochu
sirovodíkové vody (jde o proces, který probíhá na stříbrných předmětech vystavených
atmosférickému působení). Probíhá reakce:
2 Ag + H2S → Ag2S + H2
3. Fotografická chemie
Chemikálie: dusičnan stříbrný (AgNO3), bromid draselný (KBr), hydrochinon,
thiosíran sodný (Na2S2O3)
Pomůcky: zkumavky, lžička
Postup práce: Do zkumavky nalijeme asi 5 ml 5%tního roztoku dusičnanu stříbrného a
přidáme několik kapek asi 5%tního roztoku bromidu draselného. Vnikne nám
sraženina bromidu stříbrného. Připravíme si dvě zkumavky. Do první nalijeme roztok
hydrochinonu a do druhé asi 5%tní roztok thiosíranu. Sraženinu bromidu stříbrného
rozdělíme do těchto dvou zkumavek.
Vysvětlení: V první zkumavce se vyloučí tmavé stříbro, což je základem vyvolávání
fotografie.
hydrochinon + 2 AgBr → 2 Ag + p-benzochinon + 2 HBr

HO

OH

+ 2 AgBr

2 Ag

+

O

neboli

O

+

2 HBr

Ve druhé zkumavce se rozpouští bromid stříbrný, což je základem procesu ustalování
filmu.
AgBr + Na2S2O3 → NaBr + Na3[Ag(S2O3)2] bis(thiosulfato)stříbrnan sodný
4. Třaskavé stříbro (acetylid stříbrný)
Pomůcky: frakční baňka s odvodnou trubicí (250 ml), gumová zátka s otvorem, dělicí
nálevka, skleněná trubička
Chemikálie: karbid vápníku, nasycený roztok NaCl, roztok AgNO3 (5%), roztok
amoniaku (5%)
Postup: Do asi 10 ml 5%tního roztoku dusičnanu stříbrného přikapáváme roztok
amoniaku, dokud se sraženina oxidu stříbrného právě nerozpustí. Do připraveného
roztoku zavádíme acetylen do vzniku sraženiny. Acetylen připravíme pomocí
aparatury pro vývoj plynu (do dělicí nálevky jsme nalili nasycený roztok chloridu
sodného, do frakční baňky jsme dali kousky karbidu vápníku). Sraženinu acetylidu
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odfiltrujeme a necháme na vzduchu sušit na síťce. Suchý acetylid stříbrný po chvíli
exploduje (případně lehce zahřejeme, exploduje i nárazem).
Vysvětlení:
Příprava acetylenu: CaC2 + H2O → HC≡CH + Ca(OH)2
Příprava acetylidu stříbrného: HC≡CH + [Ag(NH3)2]+ → AgC≡CH + 2 NH3 + H+
5. Kvalita kompaktního disku
Pomůcky: krystalizační miska, staré CD−R (zapisovatelné), pinzeta, zkumavka,
kapátko
Chemikálie: konc. kyselina dusičná (HNO3). 5 % roztok NaCl ve vodě
Postup: Pracujte v digestoři! Do krystalizační misky průměru CD nalijte
koncentrovanou kyselinu dusičnou a vložte CDčko. Vrstva kovu se v kyselině
rozpustí a zůstane plastový disk.
Pak odeberte několik kapek roztoku do zkumavky a přidejte roztoku chloridu
sodného. Objeví se bílá sraženina.
Vysvětlení: Kovová vrstva na obyčejných CDčkách je nejčastěji tvořen hliníkem.
Vrstva na zapisovatelných CDčkách (CD−R) je nejčastěji tvořena stříbrem. Proto
v kyselině dusičné probíhá reakce
3 Ag + 4 HNO3 → 3 AgNO3 + NO + 2 H2O
Bílá sraženina je způsobena tvorbou málo rozpustného
chloridu stříbrného.
AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3
Otázka: Jak byste rozpustili kovovou vrstvu
„obyčejných“ – hliníkem pokrytých – CDčkách?
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Existují i drahá a
výrobci
uváděná
jako
nejodolnější
CDčka s vrstvou
zlata
jako
zápisovým médiem.

Zlato
Výskyt

Vlastnosti

Zlato je v zemské kůře značně vzácným prvkem.
V horninách, nejčastěji v křemeni, se vyskytuje
pouze jako ryzí kov. Po rozrušení a zvětrání
křemenných žil se dostává do vodních toků a odtud
se rýžuje. Nejbohatší světová naleziště zlata jsou
v jižní Africe, na Urale či v Austrálii. Valouny zlata
(až kilogramové nugety) se nalézají v Kanadě a na
Sibiři. V Česku jsou zlatonosné žíly ve středních
Čechách (např. Jílové u Prahy, Roudný),
v Jeseníkách (Zlaté Hory) a v okolí Kašperských
hor.

Obr. 183 Zlato nalezené ve
Verespataku, Sedmihradsko,
nynější Rumunsko, sbírka PřF UK

Zlato odedávna zaujímá postavení „krále mezi
kovy“. Vyznačuje se žlutou barvou, živým leskem a
tažností. Vyniká tepelnou a elektrickou
vodivostí. Patří ke kovům s velmi vysokou Chemická značka
hustotou.
Atomové číslo
Oxidační čísla
Jako vysloveně ušlechtilý kov se zlato na
vzduchu prakticky nemění, a to ani ve styku Teplota tání
s vodou, je velmi odolné proti účinkům Hustota
chemikálií.

Au
79
0, (I), III
1063 °C
19,3 g/cm3

Zlatá horečka v Čechách
V roce 1927 propukla v Čechách zlatá horečka. Příčinou k tomu byl nález zlata nedaleko Vodňan
v jižních Čechách. Na opravované cestě roztloukali cestáři kameny a místní listonoš procháziv
zpozoroval, jak z jednoho křemenného balvanu při jeho rozbití vylétlo několik žlutých kovových plíšků
a několik dalších zůstalo na křemeni. Zaujalo jej to natolik, že největší kousek sebral a po návratu na
poštu ve Vodňanech jej ukázal ostatním. Místní učitel, náhodou přítomný na poště, hned podle váhy a
barvy poznal, že jde o zlato. Hned se vydal na opravovanou silnici a skutečně tam nalezl další zlaté
plíšky. Největší z nich vážil 16,5 gramu.
Nález vyvolal skutečnou zlatou horečku. Průzkumné práce zde ale předpokládané ložisko zlata
neobjevily. V roce 1965 se ve Vodňanech opravovala vodovodní síť. Když byla rozkopána dlažba,
objevily se zde další zlaté plíšky. Začala zlatá horečka. Všichni se sjížděli do Vodňan a přilehlých lomů
hledat zlato, další zlaté plíšky však už nenašli.

K rozpouštění zlata dochází při pozvolném
působení chlorové vody na zlato. Zlato se
rozpouští v lučavce královské, což je směs
koncentrované
kyseliny
chlorovodíkové
koncentrované kyseliny dusičné v poměru 3:1.
Aktivním činidlem, které rozpouští zlato je
pravděpodobně chlor ve stavu zrodu. Vzniká
kyselina tetrachlorozlatitá H[AuCl4].
Au + HNO3 + HCl → H[AuCl4] +
NO + 2 H2O
Zlato se dále rozpouští v roztocích alkalických
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Obr. 184 Křepické zlato (okolí Vodňan) má
typickou barvu i strukturu trojúhelníkovité vyvýšeniny

kyanidů. V jejich přítomnosti je snaha zlata rozpouštět se již tak veliká, že je
schopné oxidovat se již vzdušným kyslíkem. Vzniká komplexní dikyanozlatnan
[Au(CN)2]-.
4 Au + 8 KCN + O2 + 2 H2O → 4 K[Au(CN)2] + 4 KOH
Tato reakce je základem získávání zlata kyanidovým pochodem. Podobná reakce
probíhá i se stříbrem, používá se k získávání stříbra ze sulfidických rud s nízkým
obsahem stříbra (viz str. 83).
Z uvedeného plyne, že zlato odolává účinkům chemikálií, pokud nevytváří
komplexní (koordinační) sloučeniny. Tyto sloučeniny jsou charakteristické tím, že
obsahují centrální atom, jímž je v našem případě zlato, a ligandy, které jsou na
centrální atom navázány. Celá komplexní sloučenina je uzavřena ve vzorci do
hranatých závorek.
Speciální případ rozpouštění zlata představuje jeho rozpouštění v elementární rtuti
za vzniku kapalného amalgámu. Nejde zde o chemickou reakci, ale vlastně o vznik
roztoku zlata ve rtuti (oxidační číslo zlata se nemění). Zahřátím amalgámu na teplotu
nad 300 °C se rtuť prostě odpaří a zbude ryzí zlato. Tento postup byl dříve využíván
k izolaci zlata tzv. amalgamačním způsobem a využíval se k pozlacování kupolí
chrámů.

Obr. 185 Zlaté nugety, Lower Nicol,
Pilbara, západní Austrálie, univerzitní
sbírka geomuzea, Kolín nad Rýnem

Zlato se již v dávných dobách získávalo
z říčního písku rýžováním, jehož princip je
založen na oddělování zlata od písku na
základě jejich rozdílné hustoty, tzv.
rýžováním. Dnes jsou tyto zdroje zlata již
většinou vyčerpány, takže současný způsob
těžby je založen na dolování křemenné
rudy se stopami zlata. Vytěžená hornina se
nejprve drtí na jemný prášek, aby se co
nejvíce zvětšil povrch. Zlato se pak
z materiálu extrahuje buď amalgamací,
nebo kyanidovým způsobem.

Amalgamační způsob získávání zlata
z bohatých rud se používá pro těžení náplavů, v nichž je zlato přítomno ve formě
větších oddělených zrnek, která se však již obtížně získávají rýžováním. Pro tento
účel je na zlatonosnou horninu působeno kovovou elementární rtutí. Zlato se do rtuti
rozpustí a vznikne amalgám zlata, z něhož je rtuť zahřátím odpařena do atmosféry.
Dříve se tento velmi starý způsob používal k pozlacování kupolí pravoslavných
chrámů. Jednalo se o tzv. zlacení v ohni – plech se potřel amalgámem a pak stačilo
rozdělat oheň. V současné době se tento postup používá zřídka z důvodu zjištěné
toxicity par rtuti.
Při kyanidovém způsobu se zlato a přítomné stříbro z rozemleté horniny vyluhují
zředěným roztokem kyanidu za současného vhánění vzduchu. Z roztoku se nakonec
zlato vysráží přídavkem zinkových hoblin.
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Získávání

2 [Au(CN)2]- + Zn → 2 Au + [Zn(CN)4]Dále se zlato přečišťuje například elektrolyticky.
Některé houby, které koncentrují stříbro, koncentrují i zlato. Nejvyšší
koncentrace zlata vědci našli v pýchavkách ze zlatonosné oblasti Mokrsko u
Slapské přehrady. Pýchavky tam obsahovaly až 8 miligramů zlata na kilogram.
(Hornina, když obsahuje 1−2 miligramy kovu na kilogram, tak už je
považována za rudu.)
Obr. 186 Pýchavka
obrovská – Langermannia
gigantea

Použití

Ekologická rizika těžby zlata
Použití kyanidových roztoků v tunových až stotunových šaržích představuje obrovské riziko
v případě, že dojde k nepředvídané havárii. Příkladem může být katastrofální zamoření Dunaje
kyanidy z rumunského hydrometalurgického provozu v 90. letech minulého století. Výsledkem byla
přírodní katastrofa – stovky tun mrtvých ryb a dalších živočichů a porušení ekologické rovnováhy
rozsáhlého území na desítky let. K haváriím podobného druhu došlo několikrát i v jihoamerické
Brazílii, kdy byla zamořena řeka Amazonka a to nejen kyanidy, ale i rtutí, která se používá pro
amalgamační způsob těžby zlata. Použití rtuti při získávání zlata je z hlediska ekologie mnohem
nebezpečnější než kyanidový způsob, protože kyanidy se v přírodě po nějaké době rozloží, zatímco
rtuť zůstane přítomna navždy.

Zlato je velmi žádaným materiálem pro zhotovování
ozdobných i užitkových předmětů. Slévá se nejčastěji
se stříbrem nebo s mědí. Příměsí niklu nebo palladia
vzniká moderní bílé zlato (viz str. 63). Dále se do zlata
přidávají další kovy jako je platina nebo dokonce i
běžný hliník.
Chemicky čisté zlato je měkké, a proto se pro
praktická použití slévá s jinými kovy. Dosáhne se tím
nejen vyšší tvrdosti, ale také nižší ceny. Podíl zlata ve
slitině se nazývá ryzost a udává se v karátech. Jeden
karát odpovídá 1/24 hmotnosti dílů kovu. Čisté zlato
má tedy 24 karátů.

Obr. 187 Zlaté šperky

Co je to karát?
Pod pojmem karát je možné rozumět dvě věci. První karát (ozn. kt) znamená ryzost (čistotu)
drahých kovů, např. zlata. Dvaceti čtyř karátové zlato odpovídá 99,9 % zlatu. Vyšší ryzost lze
dosáhnout pouze za obrovskou cenu. Pro příklad lze uvést, že např. 18ti karátové zlato obsahuje
75 % zlata a zbytek jiné příměsi.
Druhý karát (či carat, ozn. ct) je váhová jednotka dříve používaná hlavně pro drahokamy. Jeden
carat odpovídá 0,2 g.

I velmi tenký zlatý film na povrchu neušlechtilého kovu jej chrání před korozí.
Pozlacování kovových materiálů se obvykle provádí elektrolyticky. Na nekovové
povrchy (dřevo, kámen) se zlato nanáší mechanicky, přičemž se využívá faktu, že
kovové zlato lze rozválcovat nebo vyklepat do mimořádně tenkých fólií o tloušťce
pouze několika mikrometrů (z 1 g zlata lze vyrobit fólii o ploše až 1 m²), jde o tzv.
pozlátko. V moderní době se tenké vrstvy zlata nalepují nebo se vakuově napařují, což
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je finančně výhodnější, neboť stačí
podstatně
tenčí
vrstvička
zlata.
V dřívějších dobách se provádělo tzv.
zlacení v ohni (viz str. 91)

Obr. 189 Ukázka zlacení střech, Kijevopečerska lavra, Kyjev

Vzhledem ke své vynikající elektrické
vodivosti a inertnosti vůči vlivům
prostředí je zlato velmi často používáno
v mikroelektronice
a
počítačovém
průmyslu
(např.
kontakty
mikroprocesoru).

Obr. 188 Mikroprocesor

Zlato se využívá i ve sklářském průmyslu k barvení nebo
zlacení skla. K nanášení povlaků zlata na různé keramické
nebo skleněné předměty za tepla slouží nátěrové hmoty,
jejichž podstatou jsou chlorokomplexy zlatité a pryskyřice
rozpuštěné v organických rozpouštědlech. Po vyžíhání se
organické rozpouštědlo odpaří a na povrchu skla zůstane
trvalá zlatá kresba.
malých
Přídavky
množství zlata do Obr. 191 Talíř se zlatým
hmoty skloviny se okrajem
dosahuje
zbarvení
skla různými odstíny červené barvy, tzv.
rubínové sklo.
V zubním lékařství se zlato používalo na
Obr. 190 Rubínové sklo
plomby, nyní se používá již většinou jen
na můstky a korunky. Důvodem je jeho
zdravotní
nezávadnost
a chemická
inertnost. Dnes se v plombách a protézách
spíše nahrazuje organickými látkami na
bázi polymerů, které jsou levnější. (více viz
rtuť, str. 108).
Zlato se dále používá jako investiční
nástroj ve formě zlatých cihel, které
v malém objemu koncentrují velkou
finanční hodnotu.
Úlohy

Obr. 192 Tuna zlata ve zlatých cihlách
z rezerv České národní banky

1. Kolik zlata je třeba k vytvoření zlatého okraje hrnečku, zlaceného pouze na vnější
straně, průměr hrnečku je 7 cm. Šíře zlatého okraje bude 3 mm. Hmotnost vyjádřete
v miligramech. Předpokládejte, že jeden gram zlata lze použít na pozlacení jednoho
metru čtverečního.
2. Jak dlouhá bude strana krychle zlata o hmotnosti jeden kilogram?
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Obr. 193 Zlaté zuby

3. Jaké složení má bílé zlato? Existuje mnoho druhů, najděte alespoň některé.

Sloučeniny a další materiály na bázi zlata
Sloučeniny zlata jsou obecně nestálé, působením redukčních činidel za mírného
zahřátí se snadno a samovolně rozkládají za vylučování kovového zlata.

Obr. 194 Kyselina
tetrachlorozlatitá
v roztoku

Kyselina tetrachlorozlatitá H[AuCl4]·4H2O prodávaná pod nesprávným názvem
chlorid zlatitý (AuCl3·HCl·4H2O) se používá při přípravě lázní pro galvanické
pozlacování, dále k malbě na sklo
a porcelán, ve fotografii (do
tónovacích lázní) a někdy též
v lékařství. Místo této kyseliny se
používá
také
její
sůl,
tetrachlorozlatitan
sodný,
označovaný obchodně jako zlatá
Obr. 195 Kyselina tetrachlorozlatitá
sůl.

Obr. 196 Strukturní
model [AuCl4]-,

Chemicky je tato látka koordinační sloučeninou, jejímž
centrálním atomem je zlato a ligandy jsou čtyři chloridové
anionty. Tyto anionty jsou na zlato navázány koordinačně
kovalentní vazbou, přičemž zlato je akceptor (příjemce)
elektronových párů a chloridové anionty jsou donory (dárci)
elektronových párů.

Zlato vyniká mimořádnou schopností tvořit zvláštní sloučeniny
a materiály, které jsou na pomezí masivního zlata a pravých sloučenin zlata. Část
jejich krystalové mřížky je tvořena zlatem a navazuje zcela jiný materiál. Tyto látky
mají mimořádné vlastnosti.

Zvláštní struktury obsahující zlato

Obr. 197 Různé formy krystalů
nanozlata zobrazené pod
elektronovým mikroskopem

Již před dvěma tisíci let
foukači skla ve starém
Římě
používali
zlato
k získání různě zbarvených
skleněných váz v barevné
škále od červené po
fialovou. Neznali sice
podstatu
nanokrystalů
zlata, ale uměli je vyrobit a
využít.
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Obr. 198 Různě barevné roztoky podle velikosti a
tvaru nanočástic zlata

Zlato je známé jako lesklý žlutý ušlechtilý kov, který není magnetický a taje při
1063 °C. Ovšem malé částice toho stejného kovu mohou mít vlastnosti odlišné.
Částice o velikosti 10 nm absorbují zelené světlo, což způsobuje, že se jeví jako
červené. Teplota tání dramaticky klesá se snižující se velikostí částic. Zlato přestává
být ušlechtilé, reaguje dokonce se vzácnými plyny, a nanočástice zlata o velikosti
2 až 3 nm jsou výbornými katalyzátory a
vykazují značný magnetismus. V této
velikosti jsou stále vodivé, ale jsou-li menší,
mění se na izolátory. Nanočástice zlata se
využívají v elektronové mikroskopii jako
kontrastní látka při přípravě preparátů.
Klastry (angl. cluster) zlata tvoří různý počet
atomů zlata propojených do struktury tvořící
Obr. 199 Pozlacený preparát připravený
centrum molekuly. Obalené je složitějšími
pro elektronový mikroskop
molekulami, např. trifenylfosfinu a chloridu
koordinovanými kolem tohoto centra. Výsledkem je velmi stabilní molekula
zajímavých vlastností. Ačkoli je například zlato v makroskopickém měřítku
nereaktivní, jeho klastry tvoří velmi reaktivní chemický katalyzátor a jsou schopny
přeměňovat světlo na elektrickou energii.
Na centrální struktury tvořené atomy zlata mohou být navíc vázány jiné atomy či
molekuly, které chrání centrální jednotku ze zlatých atomů proti ataku okolních
molekul a dále mění chemické, fyzikální i biologické vlastnosti celého systému (viz
obr. 201).

Obr. 201 Ukázka zlatého klastru. Centrální struktura z atomů zlata
je označena oranžově. Vnější ochranné částice jsou např. halogeny
nebo velká organická molekula v pravé části obrázku.
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Obr. 200 Klastry
zlata obsahující
měď.
Nahoře
šestnáctiatomový
klastr
zlata
s modře
označeným
atomem
mědi.
Dole je klastr se
třiceti
čtyřmi
atomy zlata.

Nanočástice a klastry zlata se kvůli neobvyklým optickým a elektrickým vlastnostem
používají při výrobě elektroniky a optických čipů miniaturních rozměrů. Dále se
používají jako katalyzátory chemických reakcí, v solárních panelech a v budoucnu se
snad stanou i významnou součástí velkokapacitních zařízení na ukládání dat.
Koloidní zlato je suspense nanočástic zlata ve vodě. Je to roztok, který se využívá
v laboratořích pro lékařské, biologické a další aplikace. Koloidní částice mohou
zachycovat molekuly bílkovin na svůj povrch nebo mohou být pokryty zvláštními
protilátkami a sloužit na podporu imunity (= obranyschopnosti) organismu.
V experimentální medicíně se zkoumají účinky koloidního zlata při léčbě
Alzheimerovy choroby, zjišťování zhoubných nádorů pomocí Ramannovy
spektroskopie, je zkoumáno jako možný nosič některých léků.
Obr. 202
Koloidní zlato
Zajímavosti o zlatě
• do roku 2001 se na celém světě vytěžilo asi 145 000 tun zlata. Více než 90 % z toho po
roce 1948, kdy došlo k objevení zlata v Kalifornii.
• v Jižní Africe se zlato těží z hloubky kolem 3 000 m. Nyní se dokonce reálně uvažuje o
těžbě z hloubky více než 4 500 m.
• jeden z největších a nejznámějších nugetů, který byl nalezen v roce 1869 v jihovýchodní
Austrálii v oblasti Victorian Goldfields, vážil 70,9 kg a je znám pod jménem Welcome
Stranger
• z jedné trojské unce, tedy z 31 g zlata je možné vytepat plíšek o rozměrech až deset
metrů čtverečních nebo vytáhnout drát o délce až 30 kilometrů
• každá zlatá cihla má svůj „rodný list“ – certifikát, jehož je část vyražena přímo na cihle.
Je to identifikační číslo, název slévárny, kde byla odlita, její pečeť a údaj o ryzosti.
• kdo unese zlatou cihlu ve dvou prstech, údajně si ji může nechat. Některé banky pro VIP
hosty či kasina připravují na stůl jednu zlatou cihličku, každý má možnost ji dvěma prsty,
palcem a ukazováčkem, zvednout, ale neuzvedne ji. Cihla totiž váží 12,5 kg a její stěny
jsou zkosené směrem dolů (průřez pravidelného lichoběžníku).
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Zinek

Obr. 203 Sfalerit, sbírka PřF
UK, Praha

Obr. 205 Wurtzit, sbírka
PřF UK, Praha

Chemická značka
Atomové číslo
Oxidační číslo
Teplota tání
Hustota

V zemské kůře je zinek
bohatě zastoupen. Hlavním
minerálem a rudou pro
průmyslovou výrobu zinku je
jeho sulfid zvaný sfalerit
neboli blejno zinkové ZnS,
v přírodě
se
v malém
množství vyskytuje také další
minerál se složením ZnS,
ovšem
v jiné
krystalové
modifikaci
známý
jako
wurtzit. Dalším minerálem
zinku je kalamín ZnCO3.
204 Různé
Zinkové
rudy
se
těží Obr.
formy kalamínu
především v Kanadě, USA a
Austrálii. Menší množství zinku bývají přítomna
v železných rudách, až 30 % zinku pro jeho výrobu
se získává při zpracování železa ve vysokých
pecích.

Zn
30
0, II
420 °C
7,14 g/cm3

Zinek je měkký bílý lesklý kov. Na vzduchu
lesk ztrácí působením kyslíku a síry. Vzniklý
oxid a sulfid na povrchu zinek účinně chrání
před korozí vzdušným kyslíkem a vlhkostí.
Nápadný je poměrně nízký bod tání zinku.
V rozmezí teplot 100 – 150 °C je tažný a dá se
válcovat na plech a vytahovat na dráty, nad 200 °C je křehký a dá se rozetřít na
prach.

Výskyt

Název sfalerit
pochází z řeckého
sphaleros =
matoucí, klamný.
To proto, že se
tento minerál
vyskytuje
v nesčetném
množství barev a
tvarů.

Vlastnosti

Zinek na vzduchu hoří jasně svítivým modrozeleným plamenem, přičemž vzniká
bílý oxid zinečnatý.
Zinek reaguje s většinou kyselin za vzniku vodíku.
Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2
Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2
Zinek je jediný prvek skupiny II. B (12. skupiny), který se rozpouští ve vodných
roztocích alkalických hydroxidů za vzniku zinečnatanových aniontů [Zn(OH)4]2-.
Má tedy amfoterní charakter (chová se jako kyselina nebo zásada).
Zn + NaOH → Na2[Zn(OH)4]
Zinek je jedním z nejvíce průmyslově vyráběných kovů. Vyrábí se ze sulfidických
rud. Nejprve se ruda koncentruje a dále se praží za přístupu kyslíku:
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Výroba

2 ZnS + 3 O2 → 2 ZnO + 2 SO2
Vznikající SO2 se zachycuje a používá
při výrobě kyseliny sírové. Oxid
zinečnatý se dále zpracovává tavením
s koksem při 1000 °C:
ZnO + C → Zn + CO
čistí
Nakonec
se
v kyselině sírové.

elektrolyticky

Úkol:
1. Připomeňte si přípravu a důkaz
vodíku.

Obr. 206 Schéma galvanizace

2. Najděte na internetu informace o výrobě zinku v Číně destilací za nepřístupu
vzduchu. Jak proces funguje a kdy byl objeven? Uveďte zdroj.

Použití

Obr. 207 Z čeho jsou
vyrobená návěstí
dopravních značek?

Zinek se používá hlavně jako antikorozní povlak železa a jeho slitin. Antikorozní
povlak znamená, že se na železný předmět nanese tenká vrstva zinku, která vytváří
pevný a nepropustný povlak s dlouhodobou životností. Tato vrstvička se nanáší buď
galvanickým pokovováním, žárovým pozinkováním nebo postřikováním kapalným
kovem. Další možností je zahřívání součástky nebo plechu s práškovým zinkem nebo
nátěrem barvou obsahující zinkový prášek.
Galvanické pozinkování je elektrolytický děj, při kterém se na elektricky vodivé
materiály (katoda), elektrochemicky vyloučí zinkový povlak, jeho rozpuštěním z
anody.
Žárové pozinkování je způsob pokovení ponorem do roztaveného zinku (při
teplotách do 470 °C) po předešlém ponoření do tavidel (chemických látek, které
součástku odmastí a očistí, používá se např. ZnCl2 nebo NH4Cl).
Principem žárového stříkání kovů (= metalizace) je nanášení natavených částic
kovu proudem vzduchu (nebo spalin) na povrch předmětu. Tímto způsobem lze
nanášet povlaky libovolného kovu nebo slitiny na kov nebo jiný materiál (dřevo,
papír, sádra, plastické hmoty, sklo, keramiku, tkaninu aj.). Jako výchozího
stříkaného polotovaru se používá nejčastěji drátu.
Nízkoteplotní zinkování neboli zahřívání předmětů v rotační peci ve směsi
práškového zinku s příměsí oxidu zinečnatého nebo křemičitého písku
k zabránění slepování při teplotách pod bodem tání zinku, tj. 350 až 400 °C po
dobu 1 až 10 hodin. Je dobrou ochranou tam, kde se nepožaduje velký lesk
povrchu. Vrstva sleduje obrysy povrchu (např. vnitřní závity), neodlupuje se a je
vhodná pro spojovací materiál.
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Pozinkované plechy se používají na pokrývání
střech, vyrábějí se z nich kovové součástky
karburátorů, konve, vany a další věci, které jsou
vystavovány atmosférickým vlivům a potřebují
antikorozní úpravu.
V chemii se zinek používá jako levné a lehce
dostupné redukční činidlo.
Obr. 208 Pozinkované náčiní

Obr. 209
Pozinkovaná střecha

2 AgINO3 + Zn0 → ZnII (NO3)2 + 2 Ag0

Zinek se používá při výrobě baterií, tzv. suchých článků, z nichž starý, osvědčený
a nejběžnější je článek Leclancheův [čti leklánšův], tedy suchý článek.
Suché články
Základ nejobvyklejšího typu
moderního suchého článku je
kladný pól – uhlíková elektroda
obalená pastou z burelu (oxid
manganičitý MnO2), sazí a salmiaku
(chloridu amonného NH4Cl) uvnitř
zinkové nádobky – záporný pól. V článku
dochází k následující výsledné reakci:
Obr. 206 Schéma suchého článku

Zn + 2 NH4Cl + 2 MnO2 → [Zn(NH3)2Cl2] + 2 MnO(OH)

Zinek se hojně využívá do slitin. Nejvýznamnější slitinou zinku je mosaz, která
vzniká sléváním zinku s mědí. Její vlastnosti a použití (viz str. 73). Zinek se přidává
také do některých dalších slitin, jako např. do mincovních slitin či do alpaky, jejichž
základem je měď a nikl.

Sloučeniny

Sloučeniny zinku jsou většinou bílé, jsou vesměs ve vodě
rozpustné, nerozpustné jsou především zásadité soli, které
se z velké části rozpouští ve vodném roztoku amoniaku na
ammino−zinečnatany [Zn(NH3)2]2- nebo [Zn(NH3)4]2- nebo
v nadbytečném
množství
hydroxidu
na tetrahydroxo−zinečnatan [Zn(OH)4]2-.

Obr. 210 Zinková běloba
pro zvýšení bělosti
nátěrů

Díky své bílé barvě se oxid zinečnatý ZnO, bílá
práškovitá látka, používá jako bílý pigment při výrobě
barviv známých jako zinková běloba a jako součást pudru,
neboť má lehce vysušující a stahující účinek na pleť. Dále
se používá v keramickém a sklářském průmyslu při výrobě
speciálních chemicky odolných skel a glazur nebo emailů.
Je výchozí surovinou pro výrobu dalších zinečnatých
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Obr. 211 Zinková
běloba pro malíře

surovin, z nichž nejdůležitější jsou zinečnatá mýdla (tj. soli mastných kyselin
stearové, palmitové atd.), která se používají jako sušidla nátěrových hmot,
stabilizátory plastů a jako fungicidy.
Sulfid zinečnatý ZnS je v čistém stavu bílá práškovitá látka, nerozpustná ve vodě.
Ve směsi se síranem barnatým se prodává pod názvem lithopon jako výborný
antikorozní nátěr, například se s ním natírají mosty a části strojů, dále se používá jako
plnidlo12 do papíru a při výrobě pryže a linolea. Preparáty sulfidu zinečnatého,
připravené zvláštním postupem, úmyslně znečištěné stopovým množstvím manganu či
dalších kovů se označují jako Sidotovo blejno. Má tu neobvyklou vlastnost, že při
osvitu rentgenovým zářením, alfa zářením (druh radioaktivního záření) či proudem
elektronů světélkuje. Světélkování označujeme cizím termínem jako luminiscenci.
Obr. 213
Dětský pudr

Síran zinečnatý ZnSO4 je bílá krystalická látka, dobře rozpustná ve vodě, známá také
jako bílá skalice v podobě heptahydrátu síranu zinečnatého ZnSO4·7H2O. Síran
zinečnatý slouží jako součást přípravků pro impregnaci dřeva, v galvanizaci a je
základní látkou pro přípravu dalších zinečnatých
sloučenin.
Chlorid zinečnatý ZnCl2 je bílá krystalická látka,
která slouží jako součást pájecích tavidel pro pájení
společně se salmiakem NH4Cl. Tavidla zabraňují
přístupu kyslíku k pájenému místu, odstraňují oxidy
Obr. 212 Chlorid zinečnatý ZnCl2
a zamezují jejich nové tvorbě.

Obr. 214 Přípravek
na impregnaci dřeva
na bázi zinečnatých
sloučenin

Biologický význam
Zinek je jedním z nejdůležitějších kovů pro všechny organismy a pro mnoho
organismů je nezbytný. Tělo dospělého člověka obsahuje pouze
přibližně 2 g zinku.
Zinek je v organismu důležitý hlavně kvůli funkčnosti mnoha
enzymů, od růstu buněk až po syntézu testosteronu. Je nezbytně
nutný k syntéze bílkovin a k tvorbě nukleových kyselin,
stimuluje tvorbu inzulínu (hormonu produkovaného slinivkou
břišní, kterého je zapotřebí k přeměně cukru). Důležitou roli
hraje při stabilizaci krve a udržování acidobazické rovnováhy.
Je nutný k řádnému vývinu všech rozmnožovacích orgánů. Dále
pak reguluje schopnost stahování svalů a podle nejnovějších
výzkumů ovlivňuje zinek i mozkovou činnost.
Obr. 215 Doplněk
stravy

V organismu se vytvářejí jen poměrně malé zásoby zinku, proto
je nutný jeho nepřetržitý příjem. V případě nedostatku zinku se
zpomaluje vývoj svalů a oslabí se imunitní systém, čímž se snižuje odolnost vůči
nemocem. Zinek je ve větším množství obsažen v mase, v mořských živočiších a ve
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plnidlo zvyšuje bělost a hlavně neprůsvitnost papíru
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vejcích. Výhodnými zdroji zinku jsou také pšeničné klíčky, pivovarské kvasnice,
dýňová jádra a hořčice.
Zinek není pouze organismu prospěšným prvkem. Dlouhodobým působením par
zinku ovšem může vznikat anémie, snižuje se obsah cholesterolu, dochází
k předčasnému šedivění vlasů a při dlouhodobějším působení dochází k onemocnění
ledvin a jater.

Experimenty
1. Příprava vodíku
Pomůcky: frakční baňka, dělicí nálevka, zátky,
hadice, skleněná vana, odměrný válec, zkumavky,
kahan, zápalky, příp. stříkačky a jehly
Chemikálie:
granule
chlorovodíková (w = 20 %)

zinku,

kyselina

Postup: Sestavíme aparaturu pro vývoj plynu. Do
frakční baňky dáme granulovaný zinek, z dělicí Obr. 216 Aparatura pro vývoj vodíku
nálevky přikapáváme zředěnou kyselinu
chlorovodíkovou (w = 20 %). Vzniklý plyn jímáme nad vodou do odměrného válce
nebo do zkumavek.
Zn + 2 HCl → H2↑ + ZnCl2
Provedeme důkaz vodíku (směsi vodíku se vzduchem) nad plamenem kahanu, ozve
se charakteristické „štěknutí“. Na zkumavce je možné pozorovat kapičky vody,
zkumavka se zahřeje.
2 H2 + O2 → 2 H2O
Zjednodušení: Do zkumavky dáme několik granulí zinku, do 10ml−stříkačky
kyselinu chlorovodíkovou. Do zátky zapíchneme dvě injekční jehly, jednou
přidáváme do zkumavky kyselinu chlorovodíkovou, druhou jímáme do jiné
stříkačky unikající plyn. Důkaz provedeme jako v předešlém případě.
Varianta (pro silné nátury): Nafukovací balónek naplníme vodíkem (z bomby či
z aparatury) a zavážeme jej na uzel. Balónek stoupne ke stropu místnosti (vodík je
lehčí než vzduch). Na násadu koštěte (či jinou delší tyč) připevníme svíčku, kterou
zapálíme, a přiblížíme k balónku. Vodík efektně bouchne a shoří.
2. Reakce zinku s roztokem modré skalice
Pomůcky: zkumavky
Chemikálie: roztok síranu měďnatého, zředěná
kyselina sírová, zinkový plíšek
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Obr. 217 Měď vyloučená na
zinkovém plíšku

Postup: Do zkumavky nalijeme roztok síranu měďnatého, okyselíme kapkou kyseliny
sírové a vložíme plíšek zinku. Po chvíli se roztok odbarví a na zinku se vyloučí povlak
mědi. Probíhá reakce:
Zn0 + CuIISO4 → Cu0 + ZnIISO4
Vysvětlení: Zinek vyredukuje čistou měď z modré skalice, neboť měď je
ušlechtilejším kovem a stojí napravo od zinku v Beketově řadě kovů. Zinek se
zoxiduje a vzniká síran zinečnatý.
3. Rozpouštění sraženiny
Pomůcky: zkumavka, kapátko
Chemikálie: 5 % roztok síranu zinečnatého, 10% roztok hydroxidu sodného
Postup: Do roztoku síranu zinečnatého přidáme pár kapek roztoku KOH a
pozorujeme vznik bílé sraženiny. Probíhá reakce:
ZnSO4 + 2 KOH → K2SO4 + Zn(OH)2 ↓
Po přidání dalšího roztoku hydroxidu draselného se sraženina rozpustí za vzniku
komplexního tetrahydroxozinečnatanu draselného:
Zn(OH)2 + 2 KOH → K2[Zn(OH)4]
4. Zinková sopka
Pomůcky: lžička, plech, špejle, zápalky
Chemikálie: práškový zinek, síra
Postup: Na nehořlavém podkladu (plech, alobal) smícháme práškový zinek se sírou
v poměru 2:1 a zapálíme hořící špejlí. Pracujeme v digestoři! Probíhá reakce
Zn + 2 S + O2 → ZnS + SO2
5. Tvorba sulfidů kovů (přímou syntézou z prvků)
Pomůcky: nehořlavá podložka (plech, alobal), lžička, kahan, zápalky
Chemikálie: práškové železo, práškový zinek, prášková měď, síra
Postup: Na nehořlavé podložce uděláme tři hromádky. V první hromádce bude 3,5 g
železného prášku a 2 g síry. Druhá hromádka bude z 2 g zinku a 1 g síry a třetí
hromádka bude z 2 g mědi a 0,5 g síry. Pak postupně přiblížíme plamen kahanu a
hromádky zapálíme. Vzniká postupně černý sulfid železnatý FeS, bílý sulfid zinečnatý
ZnS a černý sulfid měďný Cu2S.
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Kadmium
Kadmium je prvek ve všech ohledech velmi podobný zinku. V přírodě se samostatně
vyskytuje vzácně, nejčastěji je příměsí v rudách zinku, z nichž se také získává.
Kadmium je podobně jako zinek měkký bílý lesklý lehce tavitelný kov. Na vzduchu
ztrácí lesk působením kyslíku a síry. Vzniklý oxid a sulfid na povrchu kadmium
chrání před korozí. Kadmium je už ve stopovém
množství toxické.

Obr. 218 Kovové kadmium

Výskyt

Vlastnosti

I chemicky je
Chemická značka
Cd
kadmium
48
Atomové číslo
značně
podobné zinku. Oxidační číslo
0, II
Podobně jako Teplota tání
321 °C
zinek
i
8,65 g/cm3
Hustota
kadmium
reaguje s většinou kyselin za vzniku vodíku.

Cd + 2 HCl → CdCl2 + H2 ↑
Kadmium se v malém množství používá do slitin, dále nachází využití při výrobě
pájek. Jsou to slitiny kadmia s cínem, zinkem nebo stříbrem. Mají dobré mechanické
vlastnosti, dobře drží ve svárech a dobře vedou elektrický proud. Proto přetrvává
využití kadmia ve slitinách na vzdory jeho toxicitě.

Použití

Kadmium se dále používá jako antikorozní nátěr jako ochrana před korozí.
Pokovuje se hlavně pro železo a jeho slitiny, nejčastěji některé nástroje a
elektrotechnické součástky. Jeho využití pro tvorbu ochranných povlaků by
pravděpodobně bylo mnohem rozsáhlejší, kdyby nebylo spojené s nebezpečím pro
životní prostředí způsobeným jedovatostí kadmia.
Další využití nachází kadmium v nikl−kadmiových akumulátorech, kde slouží jako
materiál pro výrobu katody.
2 NiO(OH) + Cd + 2 H2O

2 Ni(OH)2 + Cd(OH)2

vybíjení, zpět nabíjení, elektrolytem je hydroxid
Kvůli toxicitě kadmia se ale od výroby a používání nikl−kadmiových akumulátorů
ustupuje. Jsou nahrazovány nejčastěji lithiovými články.
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Obr. 219 Niklkadmiové
akumulátory

Sloučeniny

Ze sloučenin kadmia má největší praktický
význam sulfid kademnatý CdS, intenzivně

Obr. 220 Kadmiová žluť

žlutá
sloučenina,
která
se
dříve
používala při výrobě
malířských
pigmentů
jako
kadmiová
žluť.
Uplatňoval se i jako
luminofor při výrobě
černobílých
televizích
obrazovek.

Obr. 221 Sulfid kademnatý CdS

Obr. 222 CdS/ZnS luminofory

Biologický význam – toxicita kadmia
Nemoc itai itai
(v překladu bolíbolí) vznikla
v Japonsku
v důsledku
nadměrného příjmu
kadmia rýží
kontaminovanou
odpadní vodou
z čističky odpadních
vod ze závodu na
výrobu kadmiových
pigmentů.
Kadmium
způsobovalo
odvápnění kostí,
což vedlo k
následným těžkým
bolestem.

Hlavní nebezpečí kadmia tkví v jeho chemické podobnosti se zinkem. Zinek je pro
lidský organismus nezbytný, kadmium je pro něj toxické.
Kadmium může zinek nahradit v enzymech a aktivita enzymu se změní nebo ztratí.
Příkladem biochemického pochodu, který je zablokován působením kadmia, je
inzulínový cyklus.
Kadmium se navíc v lidském těle kumuluje (= hromadí), hlavně v ledvinách a játrech.
Dlouhodobý příjem i velmi malých množství kadmia vede k postupnému selhání
funkce ledvin a jater, kromě toho se u lidí vystavených
pravidelným malým dávkám kadmia dostavuje
osteoporóza, chudokrevnost a cévní a srdeční
onemocnění. Kadmium je karcinogenní (= jeho obsah
v organismu zvyšuje riziko výskytu rakoviny).
Kadmium je pro obyvatele velkoměst z ekologického
hlediska nepřítelem číslo jedna společně s olovem.
Dostávají se do ovzduší výfukovými zplodinami a
cigaretovým kouřem.
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Obr. 223 Výfukové plyny
obsahují kadmium

V této souvislosti stojí za ukázku graf ukazující obsah kadmia v krvi kuřáků a
nekuřáků v ČR. Trend v různých letech není stěžejní, za povšimnutí stojí fakt, že
v krvi kuřáků je kadmia často až tři krát více než v krvi nekuřáků (viz obr. 222).
Autoři článku monitorovali 1 – 4 tisíce dospělých v závislosti na jednotlivých letech
z různých částí republiky.

Obr. 224 Graf obsahu kadmia v krvi dospělých v jednotlivých
letech (v mikrogramech na litr)

Trpí-li organismus nedostatkem zinku, přijímá více olova a kadmia. Naopak
konzumací zinku lze snížit stupeň vestavby těchto toxických látek do organismu.
Zinek tedy poskytuje i určitou ochranu proti škodlivým vlivům znečištěného
vnějšího prostředí.
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Experiment –
analytický důkaz
kadmia
Do roztoku
kademnaté soli
(chlorid, dusičnan)
přidáme kapku
sulfidu sodného.
Srazí se žlutý CdS.

Rtuť
Výskyt

Vlastnosti

V přírodě se rtuť nachází jako
cinabarit HgS neboli rumělka.
Jejíž nejbohatší naleziště leží ve
Španělsku (Almadén), Itálii a
Kalifornii. Vzácně ji můžeme
nalézt i ryzí. Přirozenými zdroji
emisí rtuti je zvětrávání
přírodních ložisek fosilních
paliv a sopečné výbuchy.
Rtuť je stříbrolesklý kov,
který je za běžné teploty
a tlaku kapalný. Je to
Obr. 226 Přirozeným
zdrojem par rtuti
ušlechtilý kov (najdeme
v atmosféře jsou i
ji vpravo od vodíku
sopečné výbuchy,
v Beketově řadě kovů).
Popocatépetl, Mexiko
Má vysokou hustotu a
dobře vede elektrický proud. Na vzduchu je i za
normálních podmínek těkavá, což je nebezpečné,
neboť její páry jsou jedovaté.

Obr. 225 Cinabarit

Chemická značka
Atomové číslo
Oxidační číslo
Teplota tání
Teplota varu
Hustota

Hg
80
0, II
− 38,83 °C
356,73 °C
13,5 g/cm3

Elementární rtuť nereaguje s vodou ani běžnými zředěnými kyselinami.
Rozpouští se pouze v kyselině dusičné a v koncentrované kyselině sírové díky
oxidačním vlastnostem těchto kyselin:
3 Hg + 8 HNO3 (zřeď.) → 3 Hg(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O
Obr. 227 Kovová rtuť

Hg + 4 HNO3 (konc.) → Hg(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O
Hg + 2 H2SO4 (konc.) → HgSO4 + SO2 + 2 H2O

Výroba

Nejstarší metoda izolace rtuti spočívala v zahřívání rumělky v ohni z chrastí, které
sloužilo jako palivo i jako chladič, a kovová rtuť se shromažďovala v popelu.
Chemickou podstatou moderní výroby rtuti je stejný děj, rumělka se praží v proudu
vzduchu a pára kondenzuje:
HgS + O2 → Hg + SO2
Jiný způsob používaný u zvláště bohatých rud
je pražení sulfidických rud se železným
odpadem:
HgS + Fe → Hg + FeS

Použití

Rtuť se používá do měřicích pomůcek a
přístrojů, jako jsou teploměry, tlakoměry,
barometry apod. Dále se používá v zářivkách
a rtuťových výbojkách, které mají vyšší
Obr. 228 Rtuťový teploměr
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Obr. 229 Zářivka obsahuje páry rtuti
Jak funguje zářivka? Zářivka je skleněná trubice naplněná parami rtuti a
argonem či jiným netečným plynem. Probíhá v ní doutnavý výboj. Tím vzniká
ultrafialové záření, které se proměňuje na viditelné světlo při průchodu
luminofory (které tvoří např. ZnS), nanesenými na vnitřní straně trubice.

světelnou účinnost než klasické žárovky s wolframovým vláknem.

Obr. 230
Úsporná
žárovka

Rtuť je obsažena jako antibakteriální a fungicidní přísada v nátěrových hmotách,
přidává se i do některých mazacích olejů.
Český chemik Jaroslav Heyrovský objevil analytickou metody zvanou polarografie.
Do roztoku jsou ponořeny dvě elektrody, jako katoda slouží rtuťová kapková
elektroda, anodou je nějaká referenční13 elektroda, např.
kalomelová (viz str. 109). V roztoku probíhá elektrolýza.
Vyhodnocuje se závislost elektrického proudu, který
protéká roztokem, na napětí přivedeném na zmíněnou
dvojici elektrod. Na křivkách této závislosti se objevují
polarografické vlny, které signalizují přítomnost
jednotlivých látek v roztoku, dá se z nich určit i množství
těchto látek.
Obr. 231 Jaroslav Heyrovský

Za objev této metody a její rozvoj získal Jaroslav
Heyrovský v roce 1959 Nobelovu cenu za chemii.

Amalgámy
Zcela jedinečnou vlastností rtuti, kterou nemá žádný jiný kov, je tvorba zvláštních
slitin zvaných amalgámy. Tyto stříbřitě vyhlížející kovové látky vynikají působením
kapalné rtuti na kov, nejčastěji zlato a stříbro, ale i měď, zinek, kadmium nebo
sodík. Amalgámy mají speciální vlastnosti, jednou z nich je jejich postupné tuhnutí
na vzduchu.
Toho se využívá ve stomatologii, při přípravě
zubních plomb. (Zatímco zubař čistí zub od kazu,
sestřička smísí kapalnou rtuť se slitinou stříbra,
mědi a cínu v poměru 1:1. Zubař pak vzniklý
amalgám uhněte do vzniklé díry v zubu. Musí
pracovat rychle, aby mu amalgám předčasně
Obr. 232 Amalgámová plomba
nezatvrdl.) Od konce 20. století se amalgám
v dentální medicíně používá stále méně, neboť je sice cenově dostupný a lehce
zpracovatelný, ale má několik záporných vlastností: Při tuhnutí zmenšuje svůj objem
13

referenční = porovnávací
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Léky s obsahem
rtuti
Dříve se používala
některá diuretika –
močopudné,
antiseptika
–
zabraňující sepsi
nebo
dermatologika –
choroby
kůže
obsahující
rtuť
nebo
její
sloučeniny,
ale
nyní se kvůli
jedovatosti rtuti
pro
lidský
organismus
nepoužívají.

Obr. 233
Antiseptikum

a mezi zubní sklovinou a plombou se tvoří mikrospára, výplň v zubu dříve či později
ztratí tvar a začne zasahovat do mezizubního prostoru („vyteče“). Spojení amalgámu
se zubem není možné, takže se často musí zasáhnout do zdravé tkáně, aby bylo za co
plombu uchytit, a navíc sliny jsou výborné elektrolyty a při kombinaci s jinými kovy
hrozí vznik galvanického článku. Amalgám je proto nahrazován různými plastickými
polymery, keramikou, cementy nebo zlatem. Lze celkem s jistou tvrdit, že toxický
vliv rtuti ze zubního amalgámu na pacienta je zanedbatelný.
Nejčastěji se místo amalgámu jako plomba používají kompozitní materiály, které se skládají
z organických makromolekul s anorganickou příměsí. Anorganická látka je zamíchána do
makromolekuly, aby se makromolekula zpevnila. Používají se většinou dimethylakryláty, které
polymerují na žádané látky. Polymerizace je spouštěna pomocí UV světla (fotopolymerizace) nebo
přidáním druhé sloučeniny. Jejich výhodou je, že dokáží velmi dobře přilnout ke všem částem zubu,
jsou lesklé a dají se přibarvit.
Další možností jsou skloionomerní cementy, které se skládají z hlinitokřemičitanů (sklo) a
nenasycených polyuhlovodíků. Mezi skloionomerními cementy a sklovinou vzniká díky výměně
iontů pevná vazba. Tato výplň je matná a není mechanicky tolik odolná. Proto se používá například
k výplním mléčných zubů a jako zpevňovací materiál v korunkách a můstcích. Nelze ji použít na
opravu žvýkacích ploch.
O ormocerech, další zubní výplni, se mluvilo hlavně před několika lety. Jde opět o kombinaci
anorganických (keramika) a organických materiálů. Oproti kompozitům se jedná o anorganický
polymer, křemičitan, ve kterém je vmezeřena organická molekula. Také to nejsou výplně
dlouhodobého trvání, využívají se tedy spíše v dětském chrupu.

Tvorby amalgámů se využívá také při izolaci zlata
z bohatých rud. Rtuť se napumpuje do vrtů v rudě
bohaté zlatem a z vrtu se čerpá vzniklý amalgám
zlata. Amalgám pak stačí zahřát, rtuť se odpaří a
zůstane čisté zlato.
Tento způsob těžby zlata se používá již jen
v zemích třetího světa (Indonésie, Brazílie,
Mongolsko, Čína), neboť dochází k nevratné
rtutí.
kontaminaci
životního
prostředí
V rozvinutých zemích se k získávání zlata používá
kyanidový způsob (viz str. 91).

Obr. 234 Amalgám zlata

Úkol: Podívejte se na YouTube, na film o těžbě zlata např. v Indonésii (např. po
zadání hesla Mercury: The Burning Issue) nebo v Jižní Americe.
Amalgám zlata vzniká velmi snadno, proto rtuť již odedávna vzbuzovala zájem
alchymistů, kteří věřili, že s její pomocí vytvoří zlato i z jiných kovů.
Amalgámy zinku nebo sodíku jsou důležitá redukční činidla. Sodíkový amalgám
vzniká při elektrolýze chloridu sodného s použitím rtuťové katody a dále se používá
k výrobě hydroxidu sodného a plynného chloru.
Úloha: Napište rovnici vzniku NaOH z amalgámu sodíku NaHgx.
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Sloučeniny rtuti jsou buď rtuťné nebo rtuťnaté. Vyznačují se podstatně odlišnými
chemickými a fyzikálními vlastnostmi. Jejich toxicita velmi záleží na rozpustnosti
ve vodě.

Sloučeniny

Sloučeniny rtuťné neobsahují, jak bychom předpokládali, jednojaderný kation Hg+,
nýbrž dvoujaderný kation Hg22+ nebo též +Hg–Hg+.
Nejvýznamnější jsou halogenidy, které jsou stejně jako halogenidy stříbrné ve vodě
téměř nerozpustné. I jinak jsou svým chemickým chováním podobné stříbrným
solím.
Nejdůležitějším halogenidem je chlorid rtuťný Hg2Cl2, triviálně nazývaný
kalomel. Je to bílá krystalická látka (jako AgCl) velmi málo rozpustná ve vodě (jako
AgCl). Často je kontaminován rozpustnějším a silně jedovatým HgCl2. Kalomel byl
dříve hojně používán v lékařství jako projímadlo. Vzniká srážením rtuťných solí
chloridy:
Hg22+ + 2 Cl- → Hg2Cl2
Nebo zahříváním směsi rtuti a chloridu rtuťnatého:
Hg + HgCl2 → Hg2Cl2
Roztoky solí rtuťných se
stabilizují kapičkou rtuti,
která je na dně zásobních
lahví, protože se jinak
účinkem kyslíku zoxidují
na soli rtuťnaté.

V analytické chemii se chlorid rtuťný používá jako součást
elektrod, které slouží jako porovnávací (referenční). Tyto
elektrody jsou zajímavé svým uspořádáním, neboť obsahují
kapalnou rtuť, vrstvičku chloridu rtuťného a roztok chloridu
draselného (obr. 235 je uveden pouze pro představu).

Sloučeniny rtuťnaté svým chemickým chováním připomínají měďnaté soli.
Chlorid rtuťnatý HgCl2, od středověku je znám jako „žíravý sublimát“, je ve vodě
velmi dobře rozpustný a mimořádně toxický. Dříve byl používán jako součást jedů
proti hlodavcům a k moření obilí, kdy byla ta část obilí, která byla určena pro setí na
příští rok, napuštěna roztokem sublimátu a tak chráněna před hlodavci. Občas však
docházelo k tragickým omylům, kdy se takto ošetřené obilí dostalo do mlýna a pak
sloužilo ke konzumaci v pečivu. Ve středověku se sublimát používal traviči jako jed
velmi často. Vzniká zahříváním směsi chloridu sodného se síranem rtuťnatým. Při
zahřívání zmizí − sublimuje:
HgSO4 + 2 NaCl → HgCl2 + Na2SO4
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Obr. 235 Kalomelová
elektroda

Sulfid rtuťnatý HgS, rumělka, je nejen přírodním
zdrojem rtuti, ale již od dob starověkého Egypta
používaným barvivem nejen do líčidel a další
kosmetiky. Připravuje se přímou syntézou. Není
jedovatý, neboť je velmi málo rozpustný ve vodě.
Jodid rtuťnatý
vznikající reakcí
Obr. 237 Rumělka

HgI2

je

červená

sraženina
Obr. 236 Sulfid rtuťnatý HgS

Hg + 2 I- → HgI2

V přebytku jodidu se sraženina rozpouští a vzniká bezbarvý tetrajodortuťnatan
draselnýK2[HgI4], tzv. Nesslerovo činidlo. Používá se ke stanovení a důkazu
amoniaku (se stopovým množstvím amoniaku tvoří žlutou až hnědou sraženinu).

Thiomersal
je
organická sloučenina,
kterou
obsahují
některé
očkovací
vakcíny
jako
konzervační
látku
(např. očkování proti
žloutence typu B). Je
to
sloučenina
obsahující ethylrtuť a
přes síru navázaný
aromatický cyklus.
Jeho škodlivé účinky
na lidský organismus
byly
pečlivě
zkoumány, toxicita
však
nebyla
prokázána.

Rtuť také snadno tvoří sloučeniny s organickými
látkami. Organické sloučeniny rtuti jsou velmi
nebezpečné, neboť jsou dobře rozpustné ve vodě.
Jsou to často kapaliny s podobným bodem varu
jako voda. Příkladem je methylrtuť [CH3Hg]+,
která v přírodě vzniká v mořských vodách
působením bakterií na elementární rtuť či
anorganické sloučeniny uniklé do životního
prostředí.

V 70. letech 20. století se v Iráku
stala katastrofa. Obilí určené
k setbě a namořené fungicidním
prostředkem
obsahujícím
methylrtuť se dostalo do mlýnů a
byl z něho napečen chléb. Bylo
otráveno přes 6500 lidí, z nichž
více než 500 zemřelo.

Další organickou sloučeninou je neurotoxická dimethylrtuť (CH3)2Hg. Vstřebává se
pokožkou a i velmi nízká dávka (v řádu mikrolitrů) bývá smrtelná. Z organismu se
odstraňuje velmi pomalu a proto má tendenci k bioakumulaci (viz str. 113).
Mezi toxické sloučeniny rtuti patří také ethylrtuť. Ostatní organické sloučeniny rtuti
jsou méně nebezpečné, neboť nejsou tak dobře rozpustné nebo se za běžných
podmínek snadno rozpadají na anorganické sloučeniny rtuti. Ovšem rozhodně není
radno jejich účinky pokoušet.

Obr. 238 Thiomersal
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Zacházení se rtutí
Rtuť se snadno rozlije, rozptýlí jako kuličky či zateče do nerovností, proto je třeba
dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci. Páry rtuti jsou jedovaté, proto elementární
rtuť uchováváme v uzavřené nádobě pod vodou. Její páry jsou těžší než vzduch,
proto se mohou hromadit ve špatně odvětrávaných níže položených prostorách.
Když rozbijeme teploměr ...
… posypeme kuličky sírou nebo práškovým zinkem, sesbíráme je pomocí cínového
drátu, který máme doma k pájení, magnetem překrytým ubrouskem nebo obyčejnou
izolepou. Každopádně sesbíranou rtuť dobře uzavřeme do nádoby a likvidujeme jako
nebezpečný odpad (sběrný dvůr).
Není dobré se pokoušet rtuť vytřít mokrým hadrem (z větších kuliček tak krásně
získáme menší a z nich ještě menší, které rády zapadnou do prasklin v podlaze a
pomalu se budou odpařovat). Nemáme-li po ruce nic z výše uvedeného, použijeme
smetáček a lopatku. V každém případě nezapomeneme pořádně vyvětrat.

Zdravotní a ekologická rizika
Rtuť je podobně jako kadmium kumulativní jed. Znamená to, že se hromadí
v organismu a vylučuje se jen velmi pomalu a obtížně. Shromažďuje se především
v ledvinách, v játrech a slezině.
Další nebezpečnou vlastností rtuti je, že je schopna putovat na velké vzdálenosti a
kontaminovat vodu a půdu i tisíce kilometrů daleko od zdroje znečištění.

Obr. 239 Tepelné elektrárny spalující
fosilní paliva jsou největším nežádoucím
producentem rtuti

Největším
antropogenním
(člověkem
způsobeným) zdrojem rtuti v životním
prostředí je spalování fosilních paliv
a odpadů. Významné jsou také emise
způsobené těžbou a zpracováním rud. Velká
část emisí rtuti se dostává do půdy z hnojiv,
fungicidů (= chemických prostředků proti
houbám a plísním) a komunálního odpadu (je
obsažena v zářivkách a rtuťových výbojkách).
Dále je uvolňována do vody prostřednictvím
průmyslových odpadních vod. (viz obr. 241,
str. 113)

Rtuť se z hlediska cest vstřebávání a toxicity dělí do tří skupin. Elementární kovová
rtuť se vstřebává ve formě par plícemi a snadno se dostane do krve a tím do celého
organismu. Způsobuje poleptání dýchacích cest až edém plic, poškozuje ledviny a
nervovou soustavu (halucinace, pokles IQ).
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Obr. 240 Zářivky a
výbojky

Anorganické sloučeniny rtuti se do lidského organismu dostanou všemi cestami
(potravou, dýcháním, sliznicemi, přes kůži). Poškozuje především ledviny a nervový
systém. Kontaminace pochází např. z kožedělného průmyslu či zpracování plsti.
Methylrtuť se vstřebává potravou, dýcháním i kůží, velmi snadno a rychle prostupuje
do nervového systému. Spekuluje se o vlivu na vznik Alzheimerovy choroby, autismu
a dalších těžkých nervových poruch. Ohroženy jsou zejména těhotné ženy a malé děti.
Otrava parami rtuti se projevuje sliněním, červenáním dásní, nevolností, uvolňováním
zubů, poškození vnitřních orgánů (ledviny, plíce) a těžkými nervovými poruchami.
Při jednorázové vysoké dávce rtuti se dostavují bolesti břicha, průjmy a zvracení.
Z potravin jsou rizikovým faktorem z hlediska obsahu rtuti především vnitřnosti
(játra, ledviny), nebo ryby, které byly kontaminovány rtutí z vody při svém růstu (viz
bioakumulace, str. 113). Proto je obsah rtuti ve vodách (v mořských rybách a ptácích)
tak úzkostlivě kontrolován.
Nejznámějším případem otravy rtutí je tzv. nemoc Minamata. V 50. a 60. letech minulého
století vypouštěla japonská chemická továrna do vody odpady s obsahem rtuti. Rtuť obsažená
volně v malém množství v prostředí zátoky byla transformována mikroorganismy nejčastěji na
methylrtuť, a planktonem se dostala do ryb, které byly hlavním zdrojem potravy a tedy i otravy
místních obyvatel. Kromě smrtelných případů měla otrava vážné následky u dětí - nádorová
onemocnění, genetická poškození a další zdravotní problémy. Onemocnělo 2955 lidí, z toho
přes 900 lidí na následky otravy zemřelo.
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Bioakumulace rtuti
Bioakumulace je schopnost rtuti kumulovat (hromadit se) v potravním řetězci. Rtuť
se dostává do vodních ekosystémů jednak přirozeně rozpadem minerálů a sopečnými
výbuchy, jednak činností člověka – spalováním fosilních paliv a odpadu, těžbou a
vypouštěním odpadů z průmyslu. Činností mikroorganismů se v usazeninách a
ve vodě může z méně toxické anorganické rtuti změnit na rtuť organickou, nejčastěji
methylrtuť. Ta se ukládá v planktonu, který se potravním řetězcem dostane do
menších ryb a mořských živočichů, ty pak do větších ryb a vyšších živočichů. Touto
cestou se jedovatá methylrtuť dostává i k člověku. (viz obr. 241)
Celosvětově největším přispěvatelem ke znečištění atmosféry rtutí je Čína. Pomyslné druhé a třetí
místo drží Indie a USA. Ovšem součet jejich podílů nedosahuje ani třetinu podílu Číny. Celkové
emise rtuti v roce 2005 činily 1930 tun. Z toho asijský příspěvek činil 1281 tun, evropský 150 tun,
severoamerický 153 tun a africký 95 tun.

Obr. 241 Cyklus rtuti v přírodě
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Příloha I

Přehled běžných slitin a jejich
přibližné složení
V tabulce je uveden přehled slitin uvedených v učebním textu a jejich přibližné složení. Jde o
složení přibližné uváděné spíše pro představu, protože každý výrobce používá různé recepty,
které jsou často tajné. U některých slitin složení uvedené není, neboť se podle výrobců zcela
různí.
Cr FERROCHROM
SILIKOMANGAN
Mn FERROMANGAN
DURAL
FERROVANAD
Fe
ZRCADLOVINA
CHROMVANAD
NEREZ
STELLIT
Co WIDIA
VICALLOY
Ni ALNICO
MONELŮV KOV
MOSAZ
BRONZ
DĚLOVINA
ZVONOVINA
Cu ZRCADLOVINA
ALPAKA
MINCOVNÍ KOVY
PÁJKA
BÍLÉ ZLATO
ČERVENÉ ZLATO
Hg AMALGÁM
Au

40 – 70 % Cr + Fe
Si min 35−15 % + Mn min 60−75 %, dále C, Fe
Fe + Mn 6−30%, dále C a Si
Al 90 – 96 %, Cu 4 – 6 %, dále Mg, Mn, Zn, Ni
Fe + V 40−50%
speciální druh ferromanganu: Fe + Mn 15%
ocel, tj. Fe + Cr (1 %)+ V (do 0,5 %), Mo, příp. Mn
ocel, tj. Fe, min 10% Cr, 13% Ni, V, Mn, Co, Mo aj.
Fe, Ni, Co + Cr + W, Mo, C, dále Al, B, Mn, P, S, Si, Ti
WC + Co, dále C, místo WC se používají karbidy titanu TiC nebo
tantalu TaCx (kde x = 0,4 až1)
52 % Co, 38,5 % Fe, 9,5 % V
Al 8−12%+ Ni 16−26%+ Co 5−24%, dále Cu, ti, Fe
Ni 65%+ Cu 30%+ Fe)dále Mn, Al, Si, Ti, C, S
Cu 50% a více + Zn
94% Cu + Sn 20%, dále Al, Mn, Ni, Zn
90 % Cu + 10 % Sn
80% Cu + 20 % Sn
Cu 70% + Sn 30 %, dále může obsahovat As, Ni
64%Cu + 15%Ni (+ 21% Zn, Sb, Sn, Pb, Cd)
Cu + Ni + (Ag, Al, Zn, Pd, Sn…), Pb, Fe, Au
bezolovnatá Cu + Sn + Ag, Cd + Ag
olovnatá 10−75%Pb + 90−25%Sn
Au + Pd + Cu + Zn nebo Au + Cu + Zn + Ni
Au + Cu + (Ag)
Hg + Au, Ag, Cu, Sn
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Příloha II

Návrh řešení úloh a otázek
str. 17 Doplnění rovnic 6 Fe3+ ; 3 I2 ; 3 SO42
K2Cr2VIO7 + H2SO4 → 2 CrVIO3 + K2SO4 + H2O
str. 56 Kobalamin má trans konfiguraci.
str. 58 Základní poučka o hranaté závorce: co je ve mně, drží pohormadě, je schované. Tedy
uhličitan okyselíme − začne bublat vznikajícím oxidem uhličitým. Do chloridu přidáme
kapku stříbrné soli, vznikne bílá sraženina AgCl.
str. 67 Chemické bezproudové niklování je energeticky náročný proces, jeho princip je
následující:
NiSO4 + NH3 + 3 NaH2PO2 + 3 H2O = Ni + (NH4)2SO4 + 3 NaH2PO3 hydrogenfosforitan
sodný
str. 69 Lučavka královská je směs koncentrované kyseliny chlorovodíkové a koncentrované
kyseliny dusičné v poměru 3:1.
str. 70 Hustota platiny a palladia je vyšší, než hustota olova. Jedná se tedy o kovy účinnější, než je
olovo. Ale vzhledem k jejich ceně se k účelu lovu nehodí.
str. 71 Jako katalyzátor se palladium používá například v prvním kroku výroby kyseliny dusičné

2 NH3 + 2,5 O 2

Pt/Rh

2 NO + 3 H 2 O

str. 78 1. Doplnění rovnice: 3 Cu + 8 HNO3 → 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O
3. bronz je slitina mědi a cínu, mosaz je slitina mědi a zinku
str. 79 a – 3; b – 1;c – 5; d – 6; e – 7; f – 2; g – 8; h – 4
str. 85 Sulfid stříbrný ze šperků odstraníme vyvařením ve slabém roztoku HCl nebo ponořením do
roztoku jedlé sody nebo kypřícího prášku, tj. NaHCO3, v nádobě vystlané alobalem
(dochází k elektrochemické reakci, kdy hliník zredukuje ionty stříbrné na stříbro).
str. 86 AgNO3 s chloridy obsaženými v pitné vodě tvoří bílý zákal AgCl. Dešťová voda chloridy
neobsahuje, proto se zákal netvoří.
str. 86 Racionálním důvodem házení mincí do kašen by mohlo být čištění vody drobnými
částicemi stříbra od řas a sinic.
str. 87 Roztok zmodrá kvůli tvorbě měďnatých kationtů.
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str. 88 Rozpuštění hliníkové vrstvy – např. ponoření do kyseliny chlorovodíkové.
str. 93
1. Hmotnost zlata potřebná na pozlacení hrnečku je 0,66 mg.
2. Délka hrany krychle je 3,7 cm.
3. Složení bílého zlata: např. Au, Cu, Zn, Ni nebo Pd, nebo Au, Ag, Pd, nebo Au, Ag, Cu,
Zn, http://www.puncovniurad.cz/cz/registr.aspx [cit. 15. 3. 2010]
str. 98 1. Příprava vodíku: Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2 (postup viz str. 102) a důkaz vodíku se
provádí tak, že se zkumavka s vodíkem přiblíží k plameni kahanu a pokud
zkumavka
opravdu obsahuje vodík, ozve se charakteristické štěknutí a stěny zkumavky se orosí.
Probíhá reakce: 2 H2 + O2 → 2 H2O
2. např. „Zinek se získává redukcí ZnO dřevěným uhlím při teplotě 1000°C nebo i vyšší.
Za
takové teploty se však páry kovu snadno znovu oxidují a jejich kondenzace se tedy
musí provádět za nepřístupu vzduchu. Poprvé se to pravděpodobně podařilo ve 13. století
v Indii a tato znalost se převedla do Číny, kde se používaly zinkové mince v období
dynastie Ming
(1368
–
1644).“
https://www.stag.utb.cz/apps/stag/dipfile/index.php?download_this_unauthorized=8039
[cit. 9. 1. 2010]
str. 108 Výroba louhu z amalgámu sodíku: 2 NaHgx + 2 H2O → 2 NaOH + 2x Hg + H2
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Rejstřík pojmů
feritin, 35
ferredoxin, 35, 37
ferrocen, 35
ferrochrom, 14
ferromagnetická kapalina, 42
ferromangan, 22
ferrovanad, 10
Fischerova sůl, 60
fotokatalyzátor, 8
ftalokyanin měďnatý, 77
galenit, 82
galvanické niklování, 64, 65
galvanické pochromování, 15
galvanizace, 29
goethit, 34
granát, 14
groš, 82
hausmannit, 21
Heckova reakce, 69
hem, 35−37
hematit, 28, 30
hemocyaninu, 77
hemoglobin, 12, 35, 36, 56
Heyrovský, 107
hliník, 6, 7, 9, 11,14, 15, 21, 22, 28, 50, 52,
63, 74, 83, 89, 92, 115
hnědel, 28
hořčík, 7, 22, 25
hyalitové sklo, 22
hydroxid železitý, 34, 41
chalkopyrit, 72
chirurgické nástroje, 7, 64
chlorid
− kobaltnatý, 53, 57, 60
− měďnatý, 76
− nikelnatý, 65
− Reisertův, 69
− rtuťnatý, 109
− rtuťný, 109
− titaničitý, 7, 8
− titanitý, 8
− zinečnatý, 100
− železitý, 34, 41
chrom, 14−17, 31, 51, 63, 64
chroman, 16, 18, 29
− barnatý, 16
− draselný, 16

acetylid stříbrný, 88, 89
akumulátor, 52, 64
− nikl−kadmiový, 103
algicid, 78
alkoholtest, 19
alpaka, 62, 74, 79, 99
amalgám, 85, 107
− zlata, 91, 108
antikorozní nátěr, 98, 100, 103
Arbor Dianae, 87
argentit, 82
arsen, 51
azurit, 72
baddeleyt, 9
baterie, 11, 52, 84, 99
Beilsteinova zkouška, 76
bessemerace, 29
bílé zlato, 63, 70, 74,79, 92, 116
bioakumulace, 113
bordóská jícha, 75
braunit, 21
bronz, 28, 73, 74, 79
burel, 21− 24
carnotit, 10
centrální atom, 54, 56, 91
cinabarit, 106
cín, 6, 9, 28,29, 73,74, 85, 103, 107
cisplatina, 12, 69
cytochromy, 35, 36
červené zlato, 74
Čiatura, 21
činidlo,
− Čugajevovo, 66
− Fehlingovo, 76
− Schweitzerovo, 75
dělovina, 74
dichroman, 18
− draselný, 16
− sodný, 14
− amonný, 18
dimethylglyoxim, 66
dimethylrtuť, 110
disulfid železa, 33
DNA, 56, 69
dural, 22
enzym, 12, 24, 77, 100, 104
ethylrtuť, 110
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chroman
− olovnatý, 16
chromit, 14
chromnikl, 63
chromová
červeň, 16
zeleň, 15
žluť, 16, 19
ilmenit, 6, 28
inzulínu, 12, 100, 104
iridium, 68, 70
jodid
rtuťnatý, 110
stříbrný, 86
kadmium, 5, 52, 62, 64, 74, 103−107, 111
kalamín, 97
kalení, 31
kalomel, 109
kamenec
draselno−hlinitý, 19
draselno−chromitý, 16, 19
karát, 92
karbid
titanu, 6
vanadu, 11
zirkonia, 9
kasselská zeleň, 23
katalyzátor, 8, 35, 52, 55, 62, 65, 68, 69, 71,
95,96
klastr zlata, 95, 96
koagulační činidlo, 34
kobalt, 31, 51, 52, 53, 54, 61
kobaltin, 51
koks, 14, 30, 61, 72, 98
koloidní stříbro, 86
koloidní zlato, 96
konstantan, 63
koordinační číslo, 54, 56
koroze, 9, 15, 21, 29, 72, 74, 83, 92, 97, 103
kov, 6, 7, 10, 15, 21, 28, 29, 51, 56, 61, 63,
66, 72, 73, 74, 75, 82, 84, 90, 95, 97, 103,
106, 107
krevel, 28
krevní sůl,
− červená, 34, 37, 48
− žlutá, 35, 37
krokoit, 14
křemík, 15, 22, 30, 31, 51
kuprit, 72
kyselina
− tetrachlorozlatitá, 94

− chromoá, 16
− tetrachloroplatičitá, 69
kyz železný, 28
legování , 31, 64
legováním, 31
lepidokrokit, 34
leštěnec, 82
ligand, 46, 48, 54, 76, 91, 94
limonit, 28
litina, 31
lučavka královská, 14, 69, 90
luminofor, 104
luteochlorid, 56
magnetit, 28, 34,42−44
magnetovec, 28
magnet, 11, 29, 52, 64
malachit, 72
mangan, 5, 21− 25, 31, 51, 63, 100
manganin, 63
manganistan draselný, 24, 26, 27, 47, 50
manganit, 21
manganová běloba, 23
manganová hněď, 23
manganové šílenství, 25
měď, 22, 28, 34, 51, 61−63, 72−81, 84, 99,
102, 107
měděnka, 72, 73, 75, 78, 80
methylrtuť, 110, 113
mince, 48, 62, 67, 74, 84, 86, 115, 116
mincovní slitiny, 74, 99
Mohrova sůl, 34, 40, 41, 45
mosaz, 15, 73, 79, 99
myoglobin, 35, 36
nanozlato, 95
nanostříbro, 86
nerez, 32
Nesslerovo činidlo, 110
nikelin, 61, 63
nikl, 31, 51, 52, 61−66, 70, 74, 92, 99
niklák, 62, 67
ocel, 10, 11, 14, 15, 22, 29, 31, 32, 51, 61, 62
114
− korozivzdorná, 9
ocelářství, 64
ocelek, 21, 28
olova, 10, 51, 62, 74 82, 83 105
osmium, 68
oxid
− arsenitý, 51
− chromitý, 15
− chromový, 16
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oxid kobaltitý, 52
− kobaltnato−kobaltitý, 51
− manganatý, 21− 24
− manganitý, 23
− měďnatý, 76
− měďný, 76
− nikelnatý, 65
− osmičelý, 68
− rutheničelý, 68
− titaničitý, 7, 8
− vanadičitý, 12
− vanadičný, 10, 11
− zinečnatý, 97, 99
− zirkoničitý, 9
− oxid železitý, 14, 34, 50
− železnato−železitý, 34
− plutonia, 9
− uraničitým, 9
pájka, 74, 85, 103
palladium, 68−71, 74, 85, 92, 115
pasivace, 6, 29, 51
patronit, 10
permanentní violeť, 23
pigment, 9, 15, 34, 60, 99, 104
platina, 12, 68−71, 83, 92
platinové kovy, 68, 69
plnivo, 8
plomba, 10, 85, 93
polarografie, 107
polovodič, 12, 75
polyvanadičnan, 10
poniklování, 64, 67
popouštění, 31
pozinkované plechy, 99
pozlátko, 92
proces
− Krollův, 6, 8, 9
− Mondův, 62
− Siemens−Martinův, 29
pyrit, 28, 33
pyroluzit, 21
radium, 10
rhodium, 55, 68, 70, 71, 85
rtuť, 5, 85, 91, 93, 106−111, 113
rubín, 14
rubínové sklo, 93
rumělka, 106, 110
ruthenium, 68, 70
rutil, 6
rýžování, 91
salmiak, 24

sfalerit, 82, 97
siderit, 21, 28
silikomangan, 22
síran
− kobaltitý, 53
− kobaltnato−amonný, 53
− kobaltnatý, 53
− manganatý, 23
− měďnatý, 73, 74, 79, 80, 101, 102
− nikelnato−amonný, 66
− tetraamminměďnatý, 76
− vanadnatý, 13
− vanadnatý, 13
− zinečnatý, 100
− železitý, 34
− železnatý, 33
skalice
− modrá, 74, 75, 79, 80
− nikelnatá, 65
− zelená, 33
slitina, 4, 7, 9, 11, 22, 52, 62, 63, 66, 70, 73,
84, 85, 98, 99, 103, 107, 114
smaltin, 51
smaragd, 14
stellit, 51
struska, 30
stříbro, 35, 62, 63, 69, 70, 73, 74, 82−89, 91,
92, 103, 107, 115
sublimát, 109
suchý článek, 24, 99
sulfan, 33, 80 82, 85
sulfid
− kademnatý, 104
− měďnatý, 76, 80
− měďný, 75
− nikelnatý, 65
− rtuťnatý, 110
− stříbrný, 85, 115
− zinečnatý, 100
− železnatý, 33
šperkařství, 7, 70
tantal, 9
tetrakarbonyl niklu, 62, 66
titan, 6−9, 11, 29
titanová běloba, 8
titanová houba, 7
tolar, 82
transferin, 35
turmalín, 14
uhličitan
− měďnatý, 75
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uhličitan
− nikelnatý, 65
uhlík, 7, 31, 56
umbra, 23
vanad, 7, 10−12, 31
vanadičnan
− amonný, 11, 13
− sodný, 10
vanadinit, 10
vanadocendichlorid, 12
vápenec, 30
Vicalloy, 11
widia, 51
wolfram, 12, 31, 51
wurtzit, 97
zinek, 5, 13, 23,29, 62, 74, 77, 83, 97−107,
116

zinková sopka, 102
zinková žluť, 16
zirkon, 9
zirkonium, 9
zkujňování, 31
zlato, 5, 34, 63, 69, 70, 73, 74, 79, 82, 83, 85,
90−96, 107, 108, 116
způsob
− amalgamační, 91
− karbonylový, 62
− kontaktní, 11
− kyanidový, 91
zrcadlovina, 22
zvonovina, 74
železo, 5, 6, 10, 11, 14, 21, 22, 28−46, 50,
51, 56, 61−64, 74, 97, 98, 102, 103
žlutý ultramarín, 16
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