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KOVY 4.A (P4) 

Které prvky patří do skupiny 5.A? 
Na základě postavení prvků v tabulce odvoďte strukturu elektronového obalu 
a reaktivitu. 



1. Křemík je polokovový prvek, hojně se vyskytující v 
zemské kůře. Slouží jako základní materiál pro výrobu 
polovodičových součástek, ale i jako základní surovina pro 
výrobu skla a významná součást keramických a stavebních 
materiálů. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Polokov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%A1_k%C5%AFra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polovodi%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklo


Teplota tání= 1410 °C  
Teplota varu= 3200 °C 
Hustota= 2,33 g.cm-3 
Tvrdost= 6,5 

Jaké skupenství má křemík za normálních 
podmínek? 

 

Jaký náboj bude mít ve sloučeninách? 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_varu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mohsova_stupnice_tvrdosti


Je odolný vůči většině minerálních kyselin s výjimkou směsi kyseliny 
fluorovodíkové (HF) a kyseliny dusičné (HNO3), velmi snadno se však 
rozpouští v zásaditých roztocích. 

 
Podle hodnoty vazebných energií  Si-Si= 226 kJ.mol-1 a Si-O 464 kJ. 
mol-1 určete formu výskytu křemíku v přírodě. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_fluorovod%C3%ADkov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_fluorovod%C3%ADkov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_dusi%C4%8Dn%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1sada


Výskyt v přírodě 
Je po kyslíku druhým nejvíce zastoupeným prvkem v zemské 
kůře. Podle posledních dostupných údajů tvoří 26 – 28 % zemské kůry.  
 
Který prvek se vyskytuje částěji? 
 
Křemík je základní složkou velké většiny hornin tvořících zemskou kůru. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%A1_k%C5%AFra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hornina


Mineralogicky je bezesporu nejvýznamnějším zástupcem křemen, 
chemicky oxid křemičitý SiO2. Minerály s tímto složením se liší barevně 
podle přítomnosti malých množství cizorodých prvků, které způsobují 
charakteristické zbarvení krystalického oxidu křemičitého. Téměř čistý 
oxid křemičitý je mineralogicky označován jako křišťál, fialově je 
zbarven ametyst, žlutý je citrín, růžový růženín, hnědý záhněda. Další, 
např. jaspis, se mohou vyskytovat v několika barevných variantách. 
Amorfní forma SiO2  se nazývá opál. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mineralogie
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99emen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_k%C5%99emi%C4%8Dit%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1l&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ametyst
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Citr%C3%ADn&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C5%AF%C5%BEen%C3%ADn&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1hn%C4%9Bda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaspis
http://cs.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A1l


Křemík je i biogenní prvek.  
Uvádí se, že v těle dospělého člověka je přítomen přibližně 1 g křemíku a 
to především v kostech, chrupavkách a zubní sklovině, pro jejichž zdravý 
růst a vývoj je nezbytný.  
Zvýšený obsah křemíku v rostlinných buňkách můžeme nalézt např. v 
přesličkách nebo žahavých chloupcích kopřiv. 
 
Sloučeniny křemíku tvoří hlavní složku schránky rozsivek. 

 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%88ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99esli%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kop%C5%99iva


Výroba a využití 
 
Výroba křemíku spočívá v redukci taveniny vysoce čistého oxidu 
křemičitého SiO2 + C → Si + CO2  

za vzniku křemíku o čistotě 97 – 99 %.  
 
Jakou metodou byste vyrobili křemík o vyšší čistotě? 
 

 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Redukce_(chemie)


Slitiny 
Křemíku se používá pro výrobu tvrdých slitin. 
 
Čistý křemík má využití ve výrobě tranzistorů, diod, 
fotovoltaických článků, apod.  
 



Sloučeniny křemíku a jejich význam 
 
Oxid křemičitý 
  
Je to patrně nejvýznamnější anorganická sloučenina křemíku. Tato 
látka se vyskytuje v řadě modifikací se zcela odlišnými fyzikálně-
chemickými vlastnostmi. 
Minerály na bázi SiO2 se ve formě polodrahokamů vyskytují v 
nejrůznějších barevných odstínech po celém světě.  
Nejběžnější forma- písek slouží jako cenná surovina ve sklářském a 
stavebním průmyslu.  
V jílových horninách je křemík přítomen ve formě mikroskopických 
částic. Tyto horniny jsou základní surovinou v keramickém průmyslu a 
uplatňují se i při výrobě stavebních hmot (pálené cihly a tašky).  
 



SKLO 
 
Technicky vzato je sklo podchlazená tekutina - nemá krystalickou 
strukturu. Sklo také skutečně teče i když velice pomalu. Můžeme to 
pozorovat např. na velmi starých okenních tabulkách, které jsou v dolní 
části měřitelně silnější, než nahoře.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tekutina


V současné době se vyrábí stovky druhů skla pro nejrůznější praktické 
aplikace, základní surovinou pro výrobu skloviny je směs, obsahující: 
50% písek (křemen nebo oxid křemičitý), 16% soda (uhličitan sodný), 
12% vápenec (uhličitan vápenatý), 18% odpadní sklo (drcené střepy).  
 
Tato směs taví při teplotě kolem 1  500 °C a dále zpracovává 
především na výrobu lahví litím nebo foukáním. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhli%C4%8Ditan_sodn%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhli%C4%8Ditan_v%C3%A1penat%C3%BD


Velmi cenné jsou aluminosilikáty zvané zeolity, které vytvářejí 
komplikované prostorové sítě, které obsahují slabě vázané, tedy v 
podstatě pohyblivé molekuly vody a kationy alkalických kovů (Na, K, Li, 
Cs) a alkalických zemin (Ca, Mg, Ba, Sr). Zeolity se chovají jako 
přírodní iontoměniče nebo molekulová síta. 
 

strukturní uspořádání různých typů 
zeolitů, kolečko = O, čtverec = Si 
nebo Al 
 

Vlastnosti zeolitů 
 
 
- 1g= 100 m2 plochy 
- 17 mg= Země- Měsíc 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zeolit&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Iontom%C4%9Bni%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Molekulov%C3%A9_s%C3%ADto&action=edit&redlink=1


Keramika a stavební hmoty 
Keramika je obecný název pro výrobky zhotovené vypalováním 
keramických směsí, jejichž hlavními složkami jsou kaolíny, jíly a hlíny.  
 
Nejvíce ceněnou keramickou hmotou je porcelán, jehož vstupní 
suroviny tvoří směs, která obsahuje průměrně 50 % nejčistšího kaolínu, 
25 % křemenného písku a 25 % živce.  
Cihlářské hlíny jako méně hodnotné keramické suroviny slouží pro 
výrobu cihel, střešních tašek a jiný stavebních materiálů. Z jílů nebo 
méně hodnotného kaolinu, živce a křemene se vypalováním při teplotě 
okolo 1300 °C vyrábí buď obyčejná kamenina (potrubí, dlaždice) nebo 
jemná bílá kamenina (talíře, umyvadla, kachlíky, sošky). 
 

 
Napište referát o tom, jaké konkrétní látky z keramiky máte doma. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kaolin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hl%C3%ADna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Porcel%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kamenina
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%ADl%C3%A1_kamenina&action=edit&redlink=1


Další uplatnění ve stavebnictví nachází křemenný písek jako 
složka malty a pojivých materiálů a především při výrobě 
betonu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Malta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Beton


Karbid křemíku 
 
Krystaly karbidu křemíku SiC mají analogickou krystalickou strukturu 
jako diamant a patří proto mezi jedny nejtvrdších známých látek. V 
Mohsově stupnici tvrdosti dosahuje stupně 9 – 10 a nalézá uplatnění 
jako brusný materiál pod názvem karborundum. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Karbid_k%C5%99emi%C4%8Dit%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Diamant
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mohsova_stupnice_tvrdosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karborundum


Silany 
Silany jsou bezbarvé látky o složení SinH2n+2.  
Všechny jsou mimořádně reaktivní a na vzduchu 
samozápalné. 
Silany jsou velmi silná redukční činidla.  
 
Proč jsou silany na rozdíl od uhlovodíků nestabilní látky?  
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Silany
http://cs.wikipedia.org/wiki/Reduk%C4%8Dn%C3%AD_%C4%8Dinidlo


Siloxany (silikony) 
Siloxany jsou sloučeniny, které obsahují v molekule vazbu Si-O-Si. Tato 
chemická skupina je velmi stabilní a může proto být připraven prakticky 
nekonečný řetězec o složení –(O-Si-O-Si-O).  
 
Proč jsou tyto látky velmi stabilní? 
 



 
Zdravotní rizika 
Křemík ani jeho běžné anorganické sloučeniny nejsou toxické, problémy 
nastávají spíše při dlouhodobém vdechování mikroskopických časteček, 
vznikajících při broušení za použití silikátových materiálů nebo při 
mechanickém opracovávání silkátových výrobků. Vzniká tak choroba 
silikóza, která se projevuje snížením plicní kapacity a dušností. 
 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Silik%C3%B3za&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Du%C5%A1nost&action=edit&redlink=1


2. Germanium je vzácný polokovový prvek, nalézající 
největší uplatnění v polovodičovém průmyslu 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Polovodi%C4%8D


Teplota tání= 938 °C (1 211 K) 
Teplota varu=2 820 °C (3 093K) 
Hustota=5,323 g/cm3 

Tvrdost=6 (Mohsova stupnice tvrdosti) 

Poměrně velmi řídce se vyskytující polokov, nalézající se 
obvykle jako příměs v rudách zinku a stříbra.  
Zajímavé je, že jeho existence byla předpovězena tvůrcem 
periodické tabulky prvků, ruským chemikem Dmitrijem 
Ivanovičem Mendělejevem. 
 
Jak zní periodický zákon? 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_varu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mohsova_stupnice_tvrdosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mohsova_stupnice_tvrdosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mohsova_stupnice_tvrdosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mohsova_stupnice_tvrdosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zinek
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADbro
http://cs.wikipedia.org/wiki/Periodick%C3%A1_tabulka_prvk%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dmitrij_Ivanovi%C4%8D_Mend%C4%9Blejev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dmitrij_Ivanovi%C4%8D_Mend%C4%9Blejev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dmitrij_Ivanovi%C4%8D_Mend%C4%9Blejev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dmitrij_Ivanovi%C4%8D_Mend%C4%9Blejev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dmitrij_Ivanovi%C4%8D_Mend%C4%9Blejev


Výskyt a výroba 
Germanium je v zemské kůře značně vzácným prvkem.  
V horninách se vyskytuje vždy pouze jako příměs, ale bývá 
obsaženo jako stopová příměs v mnoha ložiscích uhlí.  
 
Germanium se průmyslově získává ze zbytků po zpracování 
zinkových rud a z popele po spalování uhlí s jeho zvýšeným 
obsahem.  
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%A1_k%C5%AFra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%AD


V současné době se germanium používá v průmyslové výrobě polovodičů 
pro výrobu integrovaných obvodů.  
Důležité uplatnění má germanium při výrobě světlovodné optiky a 
přístrojů pro noční vidění). 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Integrovan%C3%BD_obvod


3. Cín patří mezi kovy, které jsou známy lidstvu již od starověku 
především jako součást slitiny zvané bronz. Má velmi nízký bod tání a 
je dobře kujný a odolný vůči korozi. Nachází využití při výrobě slitin 
(bronz, pájky, ložiskový kov), v potravinářství při dlouhodobém 
uchovávání potravin (pocínování konzerv, cínové fólie) a při výrobě 
uměleckých předmětů. 

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


Teplota tání= 231,9° C 
Teplota varu= 2 602 °C, tj. 2 875 K 

Hustota= 7,310 g/cm3 (Al- Hustota-2,70 g/cm3 ) 

Tvrdost 1,5 (Mohsova stupnice tvrdosti) 
 
Proč se cín používal už od starověku? 
Jak odlišíte staniol od alobalu? 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_varu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_varu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mohsova_stupnice_tvrdosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mohsova_stupnice_tvrdosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD


Cín je v normálním prostředí značně odolný proti korozi a zároveň je 
zdravotně prakticky nezávadný. Ve sloučeninách se vyskytuje v 
mocenství: Sn+2 a Sn+4. 
Velmi ochotně se rozpouští především v kyselině chlorovodíkové, také v 
silně alkalických roztocích se kovový cín poměrně rychle rozpouští. 
 
Je cín kov neušlechtilý nebo ušlechtilý? 
 
 
 
Kovový cín se vykytuje ve dvou alotropních modifikacích: šedý α - 
cín, krystalizující v kubické soustavě a bílý β - cín, který se vyskytuje v 
tetragonální krystalické soustavě. Přechod mezi těmito dvěma formami 
nastává při teplotě 13,2 °C. 
 Jsou-li cínové předměty (nádoby, sošky) dlouhodobě vystaveny nízkým 
teplotám, může dojít k přechodu původně bílého cínu na šedou 
modifikaci a předmět se rozpadne na prach. Tento jev je označován 
jako cínový mor a byl znám již od středověku, kdy přes zimu teploty v 
hradních místnostech mohly klesnout pod uvedenou hodnotu a došlo 
ke zničení cínových nádob. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_chlorovod%C3%ADkov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADnov%C3%BD_mor


VÝSKYT: 
 
Celkově je cín v zemské kůře poměrně vzácným prvkem.  
 
Hlavní cínovou rudou je cínovec neboli kasiterit, SnO2.  
V České republice jsou poměrně bohatá naleziště cínových rud, např. 
Cínovec, Horní Krupka, Horní Slavkov.  
Světová ložiska jsou především v Barmě, Indonésii, Malajsii, Bolívii, Brazílii, 
Rusku (Jakutsko a Čukotka), Nigérii a Austrálii. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%A1_k%C5%AFra
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADnovec
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kasiterit&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%ADnovec_%28okres_Teplice%29&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Horn%C3%AD_Krupka&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_Slavkov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Barma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Indon%C3%A9sie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Malajsie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Braz%C3%ADlie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jakutsko
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cukotka&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nig%C3%A9rie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie


Výroba kovového cínu z rudy je jednoduchá, jde o žárovou 
redukci uhlím: 

SnO2 + 2 C → Sn + 2 CO  



Využití 
Se zpracováním cínu litím do různých forem se setkáváme již od 
poloviny 3. tisíciletí př. n. l.  
 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lit%C3%AD&action=edit


V současné době je těžiště využití kovového cínu v potravinářství. 
Vysoká odolnost cínu proti korozi a jeho zdravotní nezávadnost ho 
určují jako ideální materiál pro styk s dlouhodobě uchovávanými 
potravinami. Z cínu lze také vyválcovat tenké fólie (staniol), které se 
opět uplatňují při ochraně potravin nebo jiných předmětů před korozí. 
 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Potravin%C3%A1%C5%99stv%C3%AD&action=edit


Slitiny cínu 
Základní nevýhodou čistého cínu je skutečnost, že je velmi 
měkký a nehodí se proto k výrobě nástrojů nebo zbraní. 
Teprve objev slitin cínu s mědí a dalšími kovy umožnil 
rozkvět starověké metalurgie a přispěl k rychlejšímu vývoji 
civilizace. 
 
Od kdy do kdy trvala doba bronzová? 

http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F


Bronz jako slitina cínu s mědí dala jménu celé epoše lidských dějin – doba 
bronzová.  
Vlastnosti bronzu spojují pozitivní vlastnosti obou jeho složek: cín 
podstatným způsobem zvyšuje pevnost a tvrdost a zároveň má vzniklá 
slitina nižší bod tání než měď a snáze se proto zpracovává litím.  
Bronzové nože a meče mají lepší užitné vlastnosti než železné a přitom se 
mnohem snáze vyrábějí. Předpokládá se proto, že nástup masové výroby a 
využití železa a oceli byl způsoben především výrazným nedostatkem 
snadno dostupných cínových rud a tím výrazným zdražením bronzových 
nástrojů.  
Bronzy mají mnoho využití i v současné době.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bronz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doba_bronzov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doba_bronzov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo


Bronz vykazuje velkou odolnost při styku s mořskou vodou a 
vyrábějí se z něj důležité součásti průmyslových aparatur, které jsou 
trvale vystaveny jejímu působení (potrubí a ventily pro její rozvod).  
 
 
Které státy budou masově využívat odsolování mořské vody? 
 
Bronz je dodnes pokládán za nejlepší slitinu pro výrobu zvonů, jsou z 
něj odlévány různé sochy a kovové plastiky, protože prakticky 
neomezeně vzdoruje vlivům počasí.  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zvon&action=edit


Zvýšením obsahu cínu v bronzu se získá jeho speciální odrůda, slitina 
nazývaná dělovina. Tato slitina sloužila ve středověku pro výrobu 
těžkých palných zbraní a nebylo proto výjimkou, že se kostelní zvony 
přetavovaly na děla. 
 
Z historických pramenů zjistěte zda se tyto události udály i ve vašem 
městě. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Blovina


Cín je obsažen i v ložiskovém kovu je to slitina obsahující 80 - 90 % Sn 
a měď, olovo a antimon. Vyznačuje se především vysokou odolností 
proti otěru i když jsou poměrně měkké – slouží pro výrobu kluzných 
ložisek pro automobilový průmysl a další aplikace. 
 
Najděte na mapě světa významné ložiska cínu a z historie uveďte 
příklady, kdy se vedly války kvůli této surovině. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olovo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antimon


Velkou skupinu slitin cínu představují pájky. Nejjednoduššími cínovými 
pájkami jsou slitiny s olovem, používané pro pájení jednoduchých 
elektrických obvodů nebo instalatérské práce. Bod tání těchto pájek je 
dán poměrem obou kovů, pohybuje se v rozmezí 250 – 400 °C.  
 

Dalším využitím cínu je tzv. varhanní kov.  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1jka&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olovo


4. Olovo je těžký toxický kov, který je znám lidstvu již od starověku. 
Má velmi nízký bod tání a je dobře kujný a odolný vůči korozi. 

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


Teplota tání=327,5 °C  
Teplota varu=1 749 °C 
Elektronegativita=2,33 
Hustota=11,34 g/cm³ 

Za normálních podmínek je olovo odolné a neomezeně stálé vůči 
atmosférickým vlivům.  
 
Dobře se rozpouští především v kyselině dusičné, koncentrovaná kyselina 
sírová jej naopak pasivuje a olovo s ní nereaguje. 
 
Kovové olovo velmi dobře pohlcuje rentgenova záření a slouží proto k 
odstínění zdrojů tohoto záření v chemických a fyzikálních aparaturách 
a především v lékařství při ochraně obsluhy běžných medicinálních 
rentgenů. 
 
Je olovo ušlechtilý kov? 
Proč se olovu říká těžký kov? 
Vypočítejte, kolik by vážila cihla o rozměrech 240x140x65 mm, pokud 
by byla z olova. Zjistěte kolik váží takováto keramická cihla. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_varu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronegativita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_dusi%C4%8Dn%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_s%C3%ADrov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_s%C3%ADrov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rentgenovo_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rentgenovo_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rentgenovo_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rentgen


Výskyt a výroba 
Olovo je v zemské kůře zastoupeno poměrně řídce. 
Přesto je však jeho obsah větší, než by bylo možno očekávat podle 
jeho umístění v periodické tabulce prvků. Důvodem pro tento fakt je to, 
že izotopy olova jsou konečným produktem radioaktivních 
uranových a thoriové rozpadových řad a obsah olova se v zemské 
kůře postupně zvyšuje.  
Nejběžnějším minerálem a zároveň olověnou rudou je sulfid 
olovnatý, galenit PbS.  
Dále se olovo často vyskytuje jako doprovodný prvek v rudách zinku a 
stříbra. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%A1_k%C5%AFra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uran_%28prvek%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Thorium
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sulfid_olovnat%C3%BD&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sulfid_olovnat%C3%BD&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Galenit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zinek
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADbro


VÝROBA: 
pražení rudy, které převede přítomné sulfidy olova na oxidy. 
 

 

Napište chemickou rovnicí. 

 

 

 
 

Kovové olovo se pak z praženého koncentrátu rud získává běžnou 
žárovou redukcí elementárním uhlíkem (obvykle koks). 
 

 

Napište chemickou rovnicí. 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pra%C5%BEen%C3%AD&action=edit


Využití olova a jeho slitiny 
Olovo začali lidé používat již v dávnověku, protože jeho rudy jsou 
poměrně dobře dostupné. 
 
V poslední době se projevuje snaha o co největší omezení využívání 
olova a jeho slitin pro výrobu předmětů praktického použití a to 
vzhledem k jeho prokázané toxicitě. Avšak ještě v první polovině 20. 
století bylo olovo velmi běžně užívaným kovem. 
 

 

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


Vysoké odolnosti olova vůči korozi vodou bylo využíváno ke konstrukci 
části vodovodních rozvodů (obvykle přímo v jednotlivých objektech) z 
prakticky čistého olova. Dodnes je řada těchto instalací plně funkčních.  
Konstrukce velkoobjemových nádob na uchovávání koncentrované 
kyseliny sírové využívá faktu, že olovo je vůči působení této mimořádně 
silné minerální kyseliny vysoce rezistentní.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodovod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_s%C3%ADrov%C3%A1


Jedním z největších zpracovatelů olova je do současné doby průmysl, 
vyrábějící elektrické akumulátory. Přes svoji vysokou hmotnost a obsah 
vysoce žíravé kyseliny sírové jsou technické parametry olověných 
akumulátorů natolik dobré, že ve vybavení automobilů mají stále 
většinové zastoupení.  
 
Olovo velmi účinně pohlcuje rentgenové záření a gama paprsky. Slouží 
proto jako ochrana na pracovištích, kde se s tímto vysoce energetickým 
elektromagnetickým zářením pracuje.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Akumul%C3%A1tor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_s%C3%ADrov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rentgenov%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Gama_paprsky&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD


Olovo je stále převažujícím materiálem pro výrobu střeliva a to 
především pro svoji vysokou specifickou hmotnost, která poskytuje 
olověné střele vysokou průraznost. Střelivo pro brokové zbraně tvoří 
obvykle drobné kuličky z čistého olova, případně slitin olova s arzenem.  

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C5%99elivo&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arzen


Ze slitin olova jsou rozhodně nejvýznamnější pájky. 
 
Ložiskový kov je slitina s přibližným složením 80 – 90 % Sn, která 
obsahuje navíc měď, olovo a antimon.  
 
Ještě před nedávnou dobou byla hojně užívanou slitinou liteřina, směs 
olova, cínu a antimonu. Odlévala se z ní jednotlivá písmena, která se v 
tiskárnách skládala do stránek a sloužila k tisku knih, novin a časopisů.  
 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1jka&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lo%C5%BEiskov%C3%BD_kov&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antimon
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lite%C5%99ina&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Knihtisk


Sloučeniny 
Olovo vytváří sloučeniny s mocenstvím Pb 2+ a Pb 4+ . Nejstálejší jsou 
přitom sloučeniny dvojmocného olova, čtyřmocné olovo je vesměs 
oxidačním činidlem. Z velké řady sloučenin mají největší praktický 
význam: 
Oxid olovnato - olovičitý, suřík, Pb3O4, složený oxid 2PbO + PbO2, nalézá 
využití jako nerozpustný červený pigment. Slouží k výrobě antikorozních 
nátěrů železných a ocelových konstrukcí a jako součást keramických 
glazur.  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxid_olovnato_-_olovi%C4%8Dit%C3%BD&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxid_olovnato_-_olovi%C4%8Dit%C3%BD&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxid_olovnato_-_olovi%C4%8Dit%C3%BD&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxid_olovnato_-_olovi%C4%8Dit%C3%BD&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxid_olovnato_-_olovi%C4%8Dit%C3%BD&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxid_olovnato_-_olovi%C4%8Dit%C3%BD&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Su%C5%99%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pigment


Oxid olovičitý, PbO2 je hnědá látka s oxidačními vlastnostmi. Jeho 
využití při výrobě zápalek je založeno na faktu, že jeho směsi se 
snadno zápalnými látkami (fosfor, síra) se tyto směsi samovolně 
vzněcují. Tato vlastnost se uplatní i při výrobě pyrotechnických 
materiálů.  
 
Tvoří jednu elektrodu v olověném akumulátoru. 
 
Napište děje probíhající v olověném akumulátoru. 
Proč se dětem zakazuje olizovat zápalky? 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1palky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosfor
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pyrotechnick%C3%A9_materi%C3%A1ly&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pyrotechnick%C3%A9_materi%C3%A1ly&action=edit


K dalším velmi významným malířským pigmentům patří žlutý chroman 
olovnatý PbCrO4, známý jako chromová žluť.  
 
Tetraethylolovo, Pb(C2H5)4, organokovová sloučenina přidávaná do 
benzínu, zpomaluje rychlost jeho hoření a zvyšuje oktanové číslo paliva. 
Zároveň usazené olovo slouží jako mazadlo sedel ventilů spalovacích 
motorů a utěsňuje spalovací prostor. Pro typy spalovacích motorů, které 
musí využívat tento typ paliva je dnes tato příměs nahrazována 

organokovovými sloučeninami manganu.  
 
Jaké jsou povolené způsoby likvidace zbytků barev a proč? 
Proč je dnes zakázáno používat olovnaté benzíny? 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetraethylolovo&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oktanov%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalovac%C3%AD_motor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalovac%C3%AD_motor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mangan


Zdravotní rizika 
 
Olovo patří zcela jasně mezi toxické prvky.  
Toxicita olova je zvláště významná pro dětský organismus. Trvalá 

expozice dětského organismu i nízkými dávkami olova je příčinou 
zpomalení duševního vývoje a nepříznivých změn v chování. 

Olovo se po vniknutí do organismu ukládá hlavně v kostech a v 
určitém množství se nachází v krvi. 

Typickými příznaky otravy olovem jsou bledost obličeje a rtů, zácpa a 
nechuť k jídlu, kolika, anémie, bolesti hlavy, křeče, chronická nefritida 
ledvin, poškození mozku a poruchy centrálního mozkového systému. I 
stopy olova v okolním prostředí a potravě mohou vést při trvalém 
přísunu do organismu k následným těžkým onemocněním, protože 
olovo se v těle kumuluje a vylučuje se jen obtížně. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krev
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