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PRVKY d5 = PRVKY SKUPINY VANADU 

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



1. Vanad se v praxi je používá pro výrobu speciálních slitin a 
průmyslových katalyzátorů. 
 

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


Teplota tání=1 915 °C 
Teplota varu=3 350 °C 
Elektronegativita=1,63 
Hustota=6,11 g/cm3 

Chemicky je poměrně značně odolný jak vůči běžným kyselinám tak 
alkáliím. Za zvýšené teploty však poměrně snadno podléhá oxidaci 
vzdušným kyslíkem. 
 
 

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/Oxidace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk


Výskyt v přírodě 
Vanad je 19. nejrozšířenější prvek, navzdory tomu existuje jen několik 
bohatších ložisek. Většina vanadu se získává jako vedlejší produkt při 
zpracování některé z asi 60 rud, v nichž je obsažen.  
Zajímavý je i poměrně významný obsah vanadu v surové v ropě nebo 
uhlí. 
 
Je V biogenní prvek? 
Je popel ze spálení uhlí nebezpečný odpad? 

Výroba  
 
Jakým způsobem lze vyrobit vanad? 
Proč je nejčastější forma výskytu kyslíkatá sloučenina? 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%AD


Vanad se přidává do vysoce kvalitních ocelí s vysokým obsahem 
chromu. Vzniklá ocel je odolnější proti opotřebení. 
Jiným příkladem použití jsou nerezové slitiny pro výrobu chirurgických 
nástrojů a dalších průmyslových komponent, které vykazují vysokou 
chemickou i mechanickou odolnost. 
Slitiny s titanem a hliníkem se vyznačují vynikající mechanickou 
odolností a nízkou hustotou a nacházejí uplatnění při výrobě leteckých 
motorů a speciálních součástek pro konstrukci letadel a kosmických 
sond, družic a podobných aplikací. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ocel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%B3m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Titan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk


Biologický a zdravotní význam 
Vanad patří mezi prvky, které jsou i ve stopových koncentracích důležité 
pro správné fungování živých organizmů.  
Poslední výzkumy naznačují, že některé sloučeniny vanadu příznivě 
ovlivňují stav nemocných cukrovkou (diabetes mellitus). 
Vanad má význam i při syntéze krevního barviva hemoglobinu, 
dlouhodobý nedostatek vanadu ve stravě se proto může projevit 
chudokrevností. 
Nadbytek vanadu působí naopak výrazně negativně. Toxicita sloučenin 
vanadu se uplatňuje především při každodenní expozici postižených 
osob. 
Chronická otrava vanadem se projevuje zvracením, průjmem, bolestí 
břicha, poklesem krevního tlaku, zrychlením tepu srdce, sníženou 
hladinou krevního cukru, selháním jater a nadledvinek. 
 
Vysvětlete, proč je vanad biogenní prvek a zároveň je toxický. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hemoglobin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chudokrevnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Toxicita


2. Niob je kovovým, přechodným prvkem, 
nachází využití v elektronice a metalurgii při 
výrobě speciálních slitin. 
 

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


Teplota tání= 2 477 °C 
Teplota varu= 4 744°C 
Hustota= 8,57 g/cm3 
Tvrdost= 6,0 

Niob je šedý, kujný, kovový prvek, poměrně začně chemicky stálý.  
Poměrně dobře se rozpouští se v kyselině fluorovodíkové (HF), kyselých roztocích 
obsahujících fluoridové ionty a snadno se rozkládá alkalickým tavením. 
 V chemických sloučeninách se vyskytuje v mocenství Nb+2, Nb+3 a Nb+5. 

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/Kyselina_fluorovod%C3%ADkov%C3%A1


Výskyt  
Niob je na Zemi poměrně vzácný.  
Prvek se nikde nevyskytuje čistý, v minerálech je obvykle doprovázen 
tantalem. Nejznámějšími minerály jsou kolumbit ((Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6), 
coltan ((Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6) a euxenit ((Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6). 
Ložiska rud s prakticky využitelným obsahem niobu se nalézají v Rusku, 
Brazílii, Kanadě, jižní Africe a v Nigérii. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kolumbit&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Coltan&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Euxenit&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Braz%C3%ADlie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nig%C3%A9rie


Výroba 
Výroba čistého kovu je značně komplikovaná. 
 
Proč je výroba Nb komplikovaná? 
Jakým principem se bude tento kov získávat? 
 



VYUŽITÍ 
Niob má široké využití:  
 
a) je součástí ušlechtilé oceli a slitin mnoha neželezných kovů.  
b) v jaderném průmyslu.  
c) ve slitinách pro body-piercing, v klenotnictví a medicíně.  
d) v superslitinách pro součásti proudových motorů a v zařízeních, kde  
    přichází do styku s vysokou teplotou.  
e) patří mezi supravodiče. 

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


3. Tantal je vzácný, tvrdý, modro-šedý, lesklý, přechodný 
kov. Je vysoce korozivzdorný a používá pro výrobu 
chirurgických nástrojů a implantátů, protože je zcela inertní 
vůči organickým tělesným tkáním. 

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


Teplota tání= 3 017 °C 
Teplota varu= 5 458 °C 
Hustota: 16,69 g.cm-3 

Tantal patří mezi mimořádně obtížně tavitelné kovy, pouze wolfram 
a rhenium mají vyšší bod tavení. 
Chemicky je silně podobný niobu a obvykle jej doprovází v minerálech 
a rudách. 
Je velmi pevný, vysoce odolný proti kyselinám, je dobrým vodičem 
tepla a elektřiny. 
Při teplotách pod 150 °C je téměř chemicky inertní, nereaguje ani s 
lučavkou královskou. 
V chemických sloučeninách se vyskytuje v mocenství Ta+3 a Ta+5. 
 
Co je to lučavka královská a který známý kov rozpouští? 

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/Wolfram
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rhenium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Niob
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elekt%C5%99ina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C4%8Davka_kr%C3%A1lovsk%C3%A1


Výskyt v přírodě 
Tantal je na Zemi velmi vzácný. 
 

Výroba a využití 
Výroba čistého kovu je značně komplikovaná. 
 
Porovnejte výrobu tantalu s výrobou niobu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B


Hlavní použití nachází tantal při výrobě elektronických součástek, např. 
kondenzátorů, používaných v  
v telefonech, počítačích atd. 
Tantal se také využívá v mnoha slitinách, které díky němu získávají 
vysokou teplotu tání, jsou pevné a kujné. Nacházejí uplatnění při 
výrobě vysoce namáhaných součástek v leteckých turbomotorech, 
ponorkách, atomových reaktorech a chemických reaktorech pro 
speciální aplikace. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kondenz%C3%A1tor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Telefon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atomov%C3%BD_reaktor


Protože je v lidském těle absolutně inertní, používá se často jako 
součást slitin pro výrobu chirurgických nástrojů a tělních implantátů. 
Karbid tantalu je jedním z nejtvrdších známých materiálů a používá se 
při výrobě speciálích brusných směsí a pro ochranu povrchů vrtných 
zařízení. 
Oxid tantalu je složkou speciálních skel pro výrobu optických součástek 
(např. čočky filmových kamer), protože jeho přítomnost silně zvyšuje 
index lomu materiálu. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Implant%C3%A1t&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Karbid&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Karbid&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Index_lomu
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