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PRVKY d8 = 6.PERIODA- TĚŽKÉ KOVY 
PLATINOVÉ 

Které prvky patří do tzv. těžkých kovů platinových? 
 



1. Osmium je drahý kov modro-šedé barvy  

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


Hustota 22,4 g/cm3 
Teplota tání: 3045 °C 
 

Ušlechtilý, značně tvrdý a křehký kov, elektricky i tepelně - středně 
dobře vodivý. Společně s iridiem je prvkem s největší známou 
hustotou. V přírodě doprovází v rudách platinové kovy, hlavní 
naleziště jsou na Urale a v Americe. 

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

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


Využití 
Vzhledem ke svým mechanickým vlastnostem nemá ryzí kovové osmium žádné 
praktické využití. Používá se pouze ve slitinách s ostatními platinovými kovy 
např. pro výrobu velmi odolných hrotů plnicích per nebo pro některé chirurgické 
implantáty. 
V chemickém průmyslu jsou při organické syntéze poměrně řídce užívány 
katalyzátory na bázi osmia, obvykle však také ve směsi s dalšími platinovými 
kovy. 

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


2. Iridium je drahý kov šedivě bílé barvy. 

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


Hustota:22,65 g/cm3 
Tvrdost:6,5  
Teplota tání:2446 °C 

Teplota varu4428 °C (4701 K)  
Ušlechtilý, poměrně tvrdý i když křehký kov, elektricky i tepelně středně dobře 

vodivý. V přírodě se vyskytuje téměř pouze jako ryzí kov, převážně v okolí míst 
dopadu meteoritů, vždy společně s jinými drahými kovy. Hlavní naleziště 
představuje Sibiř a jižní Afrika. Chemicky je mimořádně odolné a lze je 
rozpustit pouze za vysokého tlaku v koncentrované kyselině chlorovodíkové za 
přítomnosti chloristanu sodného.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mohsova_stupnice_tvrdosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stupe%C5%88_Celsia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stupe%C5%88_Celsia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_varu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stupe%C5%88_Celsia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stupe%C5%88_Celsia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A1_vodivost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_vodivost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Meteorit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sibi%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Afrika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_chlorovod%C3%ADkov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Chloristan_sodn%C3%BD&action=edit


Využití 
Vzhledem ke své mimořádné chemické odolnosti je iridium legováno do slitin 
s rhodiem a platinou, které se používají na výrobu odolného chemického 
nádobí. 
 
Spíše jako zajímavost může sloužit fakt, že prvotní mezinárodní etalony 
délkové míry 1 m a hmotnosti 1 kg byly vyrobeny ze slitiny platiny s iridiem. 
 
V automobilovém průmyslu se z iridia vyrábějí elektrody zapalovacích 
svíček s mimořádnou životností (někteří výrobci deklarují použitelnost pro 
minimálně 100 000 mil) nebo pro práci v extrémních podmínkách, např. pro 
motory závodních automobilů. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rhodium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Platina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilogram


3. Platina je velmi těžký a chemicky mimořádně odolný drahý kov stříbřitě bílé 
barvy. 

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


Hustota 21,45 g/cm3 
Teplota tání 1 772 °C, tj. 2 042 K 
Teplota varu 3 825 °C, tj. 4 098 K 

Ušlechtilý, odolný, kujný kov a tažný kov, elektricky i tepelně středně dobře 
vodivý. V přírodě se vyskytuje zejména ryzí. 

 
Snadno se rozpouští v lučavce královské a pomalu se rozpouští i v kyselině 

chlorovodíkové za přítomnosti vzdušného kyslíku nebo peroxidu vodíku.  
Zajímavá je schopnost platiny pohlcovat značné objemy plynného vodíku. 

Platina vykazuje také značné katalytické vlastnosti a to jak ve sloučeninách, 
tak jako kovová. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
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/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_chlorovod%C3%ADkov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_chlorovod%C3%ADkov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Peroxid_vod%C3%ADku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk


Mineralogie 
Platina s v přírodě vyskytuje prakticky pouze ve formě ryzího 
kovu, téměř vždy jsou v menší míře přítomny i další platinové kovy. 
Její zastoupení v zemské kůře je velmi malé. 
Nejbohatší světová naleziště jsou v jižní Africe, dalšími lokalitami je 
Sibiř a Ural, kde se vzácně nachází platina i ve formě nugetů o váze i 
několik desítek gramů. Dalších několik nalezišť se nachází v Kanadě a v 
USA. 
Rudy ve většině využívaných nalezišť vykazují kovnatost 5 – 20 g/t. 
Obvyklým způsobem zkoncentrování drahých kovů je flotace po 
jemném namletí vytěžené horniny. 
 
Jakým způsobem se separuje platina od ostatní horniny? 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Platinov%C3%A9_kovy&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Flotace&action=edit


Využití 
Platina a její slitiny s rhodiem a iridiem jsou používány na výrobu 
odolného chemického nádobí. 
V chemickém průmyslu je platina a především její sloučeniny využívána 
jako všestranný katalyzátor v řadě organických syntéz. Katalytických 
vlastností jemně rozptýlené kovové platiny se využívá i v 
autokatalyzátorech. 
 

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


Ve farmaceutickém průmyslu jsou komplexní sloučeniny základem 
velmi účinných cytostatik. 
 
V omezené míře se platina používá se zejména k výrobě šperků a k 
pokovování méně ušlechtilých kovů. Je také součástí některých 
dentálních slitin především ve spojení s moderními keramickými 
materiály. 
 
 
KRÁLOVNA MEZI KATALYZÁTORY 

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
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dent%C3%A1ln%C3%AD_slitina&action=edit
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