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PRVKY d8 = 5.PERIODA- LEHKÉ 
KOVY PLATINOVÉ 

Které prvky patří do tzv. lehkých kovů platinových? 
 



1. Ruthenium je drahý kov šedivě bílé barvy. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kov


Teplota tání: 2500 °C. 
Teplota varu: 4900 °C 
Hustota 12,2 g/cm³ 
 

Ušlechtilý, poměrně tvrdý i když křehký kov, elektricky i tepelně středně dobře 
vodivý. V přírodě doprovází platinové kovy, hlavní naleziště jsou na Urale a v 
Americe. 

Chemicky je značně odolné a nejlépe jej převést do roztoku po oxidačním 
alkalickém tavení s hydroxidem a peroxidem sodným. 

 

Jak rozumíte pojmu „ušlechtilý kov“? 

Jaké znáte další ušlechtilé kovy? 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A1_vodivost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_vodivost


Využití 
 
Menší množství ruthenia bývá někdy legováno do slitin s platinou a palladiem 
pro zvýšení jejich tvrdosti a mechanické odolnosti. Přídavek malého množství 
ruthenia do titanových slitin zvyšuje podstatným způsobem jejich odolnost proti 
korozi.  
Katalyzátory na bázi oxidu ruthenia jsou úspěšné v odstraňování sulfanu z ropy a 
ropných produktů. 
V poslední době jsou farmaceutickým průmyslem intenzivně zkoumány 
komplexní sloučeniny ruthenia, které se mohou stát základem velmi účinných 
cytostatik. 
 
K čemu se používají cytostatika?  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Platina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Titan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katalyz%C3%A1tor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sulfan
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Farmaceutick%C3%BD_pr%C5%AFmysl&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Cytostatika&action=edit


2. Rhodium je drahý kov stříbřitě bílé barvy. Chemicky je mimořádně 

stálé s poměrně vysokým bodem tání. Hlavní uplatnění nalézá ve 
slitinách s platinou při výrobě termočlánků a chemicky a teplotně 
odolných součástí průmyslových výrobních zařízení. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Termo%C4%8Dl%C3%A1nek


Teplota tání: 1996 °C 
Teplota varu: 4500 °C  
Hustota: 12,4 g/cm3 
 

Rhodium je mimořádně chemicky odolné a neochotně se rozpouští 
pouze v lučavce královské nebo za vysokého tlaku v koncentrované 
kyselině chlorovodíkové. V přírodě se vyskytuje zejména ryzí a vždy 
společně s jinými drahými kovy. Největšími světovými nalezišti jsou 
platinové doly v Jihoafrické republice a pohoří Ural. V Jižní Americe se 
vyskytuje rhodium společně se zlatonosnými rudami a v Kanadě se 
nachází jako příměs rud niklových. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C4%8Davka_kr%C3%A1lovsk%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_chlorovod%C3%ADkov%C3%A1


Využití 
Díky své mimořádné chemické odolnosti se slitiny rhodia s platinou a 
iridiem používají jako materiál na výrobu odolného chemického 
nádobí.  
Je součástí některých speciálních katalyzátorů v organické 
syntéze.  
Ve směsi s platinou a palladiem je součástí značné části světové 
produkce autokatalyzátorů. 
V omezené míře se rhodium používá výrobě šperků a k pokovování 
méně ušlechtilých kovů. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Platina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Iridium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katalyz%C3%A1tor
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Autokatalyz%C3%A1tor&action=edit


3. Palladium je drahý kov šedivě bílé barvy. Nalézá 

uplatnění především při výrobě průmyslových katalyzátorů 
a jako součást slitin pro dentální a šperkařské využití. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katalyz%C3%A1tor


Teplota tání: 1 554,9 °C tj. 1 828 K 
Bod varu: 2 963 °C tj. 3 236 K  
Hustota 12,02 g/cm3 
 

Ušlechtilý, odolný, kujný kov a tažný kov, elektricky i tepelně středně 
dobře vodivý. V přírodě se vyskytuje zejména ryzí i když téměř vždy ve 
směsi s jinými drahými kovy. 
Snadno se rozpouští v lučavce královské i koncentrované kyselině 
dusičné. Zajímavá je schopnost palladia pohlcovat značné objemy 
plynného vodíku. Palladium vykazuje také dobré katalytické 
vlastnosti a to jak ve sloučeninách, tak jako kovové. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A1_vodivost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_vodivost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C4%8Davka_kr%C3%A1lovsk%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_dusi%C4%8Dn%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_dusi%C4%8Dn%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk


Mineralogie 
Vyskytuje se ryzí a bývá v určitém procentu vždy přítomno v horninách 
obsahujících platinu a rhodium. Suverénně největším dodavatelem 
palladia na světový trh je Rusko, které těží na Sibiři více než polovinu 
světové produkce palladia. 
Poměrně často doprovází palladium v malém procentu niklové a 
měděné rudy a je při metalurgickém zpracování těchto rud 
pochopitelně také získáváno. Několik ložisek tohoto typu je vytěžováno 
především v Kanadě. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Platina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rhodium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sibi%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada


Využití 

Zásadního využití doznává palladium v chemickém průmyslu, kde je v 

nejrůznějších podobách používáno jako velmi účinný katalyzátor. 
Společně s platinou se využívá i v autokatalyzátorech. 
V omezené míře se palladium používá se jako součást slitin pro výrobu 
šperků, především tzv. bílého zlata, kde slouží jako náhrada levnějšího 
avšak potenciálně toxického niklu.  
Poměrně rozšířené jsou dentální slitiny na bázi palladia a stříbra, 
které slouží jako náhrada dražších slitin na bázi zlata. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Chemick%C3%BD_pr%C5%AFmysl&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katalyz%C3%A1tor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Platina
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Autokatalyz%C3%A1tor&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nikl
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADbro
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlato
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