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PRVKY d3 = PRVKY SKUPINY SCANDIA 

Které prvky patří do skupiny 3.B? 
Na základě postavení prvků v tabulce odvoďte strukturu elektronového 
obalu a reaktivitu. 



1. Skandium je silně elektropozitivní, stříbřitě bílý, měkký kov.  

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


Teplota tání=1 541 °C 
Teplota varu=2 831 °C 
Elektronegativita=1,36 
Hustota=2,985 g/cm 3 

Jaké skupenství má scadium za normálních podmínek? 

 

 

 

Jaký náboj bude mít ve sloučeninách? 

Kterým nepřechodným prvkům se bude podobat a 
proč? 

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


Výskyt v přírodě 
 
Skandium se vyskytuje v přírodě v relativně velkém množství, získává se 
při zpracování uranových rud.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Uran_%28prvek%29


Výroba a použití 
 
Z větší části se získává z odpadu při zpracování uranových rud,  
 
Skandium se používá při výrobě vysoce intenzivních zdrojů světla, 
radioaktivní izotop 46Sc se používá při rafinaci ropy. 
Největší využití nachází ve slitinách s hliníkem, které se používají v 
leteckém průmyslu a při výrobě sportovního vybavení (kola, basebalové 
pálky, ...). Používá se také jako konstrukční kov v kosmonautice. 
 
Proč se hledají nové zdroje světla? 
Kde se běžný člověk setká v normálním životě s kosmickou technologií? 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Uran_%28prvek%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk


2. Yttrium je šedý až stříbřitě bílý, přechodný kovový prvek, chemicky 

silně příbuzný prvkům skupiny lanthanoidů.  

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


Teplota tání=1 526 °C  
Teplota varu=3 336 °C  
Elektronegativita=1,22 
Hustota=4,47 g.cm -3 

Výskyt  
Yttrium je v zemské kůře obsaženo v množství přibližně 28-34 mg/kg. V 
přírodě se yttrium vyskytuje pouze ve formě sloučenin. Neexistují ani 
minerály obsahující čisté yttrium. 
 
Velká ložiska těchto rud se nalézají v USA, Číně a Vietnamu. 
Významným zdrojem jsou i fosfátové suroviny - apatity z poloostrova 
Kola v Rusku 

 

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/Zemsk%C3%A1_k%C5%AFra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://cs.wikipedia.org/wiki/Apatit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kola_%28poloostrov%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko


Výroba 
 Průmyslová výroba yttria vychází obvykle z lanthanoidových rud. 
Hornina se louží směsí kyseliny sírové a chlorovodíkové a ze vzniklého 
roztoku solí se přídavkem hydroxidu sodného vysráží hydroxidy yttria a 
lanthanoidů. 
 
Napište rovnici výroby Y redukcí fluoridu yttria kovovým vápníkem.  
 
Zhodnoťte ekologičnost těžby Y. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lanthanoid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_s%C3%ADrov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_chlorovod%C3%ADkov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydroxid_sodn%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADk


Využití 
   
Většina světové produkce yttria slouží v současné době jako základní 
materiál při syntéze luminoforů pro výrobu obrazovek barevných 
televizorů.  
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Magnesium-products.jpg
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Luminofor&action=edit


Oxidy železa, hliníku a yttria (granáty) Y3Fe5O12 a Y3Al5O12 mají tvrdost 
až 8,5 Mohsovy stupnice a používají se při výrobě šperků jako levná 
náhrada diamantu. Nacházejí uplatnění i jako snímací členy akustické 
energie a při výrobě infračervených laserů. 
 
Sloučenina (Y1,2Ba0,8CuO4) vykazuje supravodivé vlastnosti. 
 
Co je to supravodivost? 
Kde se v ČR těží granáty? Jak se říká typickému českému granátu? 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDeleza&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Diamant
http://cs.wikipedia.org/wiki/Laser
http://cs.wikipedia.org/wiki/Supravodivost


3. Lanthan je stříbřitě lesklý, přechodný kovový prvek, 1. člen skupiny 
lanthanoidů a kovů vzácných zemin.  

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


Teplota tání=920 °C 
Teplota varu=3 470°C 
Elektronegativita=1,1 
Hustota=6,17 g.cm-3 
 

Chemicky je lanthan značně reaktivním prvkem, ve skupině lanthanoidů 
patří mezi nejreaktivnější. Již za normální teploty reaguje se vzdušným 
kyslíkem za vzniku velmi stabilního oxidu lanthanitého. S vodou reaguje 
lanthan zvolna za vzniku plynného vodíku. 
 
Je La prvek ušlechtilý nebo neušlechtilý? Proč? 
V jaké formě se bude vyskytovat v přírodě? 

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/Kysl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxid_lanthanit%C3%BD&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk


Výskyt v přírodě 
Neexistují minerály, v nichž by se některé lanthanoidy (prvky vzácných 
zemin) vyskytovaly samostatně, ale vždy se jedná o minerály směsné, které 

obsahují prakticky všechny prvky této skupiny.  

Výroba a využití 
 
Bude se lišit způsob výroby La od předchozích prvků? Vysvětlete.  



Použití a sloučeniny 
Základním průmyslové využití nalézá lanthan v metalurgii. Například 
oceli nebo litina s obsahem malých množství lanthanu vykazují vyšší 
tvárnost a kujnost a mají vyšší mechanickou odolnost proti nárazu.  
 
Sklo s malým obsahem lanthanu se uplatňuje ve sklářském 
průmyslu, používají se pro výrobu optických čoček v objektivech 
filmových kamer nebo dalekohledech. 
Další použití je na výrobu optických filtrů pohlcujících infračervené 
záření. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Metalurgie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ocel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Litina
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Co%C4%8Dka_%28optika%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dalekohled
http://cs.wikipedia.org/wiki/Infra%C4%8Derven%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Infra%C4%8Derven%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katalyz%C3%A1tor


4. Aktinium je 1. členem z řady aktinoidů, 

radioaktivní kovový prvek 

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


Teplota tání= přibližně 1 050 °C 
Teplota varu= přibližně 3 300 °C  
Hustota= 9,84 g/cm3 
Elektronegativita= 1,1  

Vysvětlete pojem radioaktivní kov. 
 
Proč jsou teploty varu a tání jen přibližně? 

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/Elektronegativita


Výskyt, izotopy a využití 
 
 V zemské kůře se můžeme setkat pouze s izotopem 227Ac, který vzniká 
radioaktivním rozpadem uranu. Poločas rozpadu tohoto izotopu je 
21,77 roku a uvádí se, že jedna tuna uranové rudy obsahuje přibližně 
desetinu gramu aktinia. 
 
 
Praktický význam aktinia je pouze minimální, je možno jej použít 
například jako silný zdroj neutronů při experimentech s jadernými 
přeměnami. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%A1_k%C5%AFra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uran_%28prvek%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polo%C4%8Das_rozpadu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tuna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gram
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neutron
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Lanthan
:429,r:2,s:0,i:103&tx=139&ty=88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aktinium

