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PRVKY d6 = PRVKY SKUPINY 
CHROMU 

Které prvky patří do skupiny 6.B? 
Na základě postavení prvků v tabulce odvoďte strukturu 
elektronového obalu a reaktivitu. 



1. Chrom je světle bílý, lesklý, velmi tvrdý a zároveň křehký kov.  

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


Teplota tání: 1907 °C 
Teplota varu: 2671 °C 
Elektronegativita: 1,66 
Hustota: 7,15 g/cm3 

Jaké skupenství má Cr za normálních podmínek? 

 

Je to kov neušlechtilý nebo ušlechtilý. Co tyto pojmy znamenají? 

 

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


Výskyt v přírodě 
Chrom patří mezi prvky s poměrně značným zastoupením na 
Zemi i ve vesmíru. Malá množství chromu přispívají k zabarvení 
drahokamů smaragdu a rubínu. 
Největším světové zásoby chromu jsou v Jihoafrické republice, 
která vyrábí přibližně polovinu veškeré světové produkce 
tohoto kovu. Dalšími význačnými producenty chromu jsou 
Kazachstán, Indie a Turecko. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vesm%C3%ADr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Drahokam
http://cs.wikipedia.org/wiki/Smaragd
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihoafrick%C3%A1_republika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kazachst%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Indie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Turecko


Výroba  
 
 
Z chemických vlastností chromu odvoďte metodu a princip jeho výroby. 
 



Využití 
 
Největší podíl světové produkce chromu najde jednoznačně využití při 
výrobě vysoce kvalitních ocelí. Obsah chromu ve slitině určuje 
především její tvrdost a mechanickou odolnost. Chrom se také přidává 
do mosazi, aby se tím zvětšila její tvrdost. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tvrdost_kov%C5%AF


V každodenním životě se s chromem setkáme spíše jako s materiálem, 
chránícím kovové povrchy před korozí za současné zvýšení jejich 
estetického vzhledu. Klasickým příkladem je chromování chirurgických nástrojů 
i jiných zařízení používaných v medicíně (sterilizátory, zubařské nástroje a 
podobné předměty sloužící k vyšetření pacienta. V civilním životě nalezneme 
chromované předměty často ve vybavení koupelen, jako součást luxusních 
automobilových doplňků a v řadě dalších aplikací. 

Vysvětlete, proč neušlechtilý kov chrom je odolný vůči korozi. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chirurgie
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Steriliz%C3%A1tory&action=edit&redlink=1


Sloučeniny trojmocného chromu jsou neomezeně stálé a mají 
obvykle zelenou barvu. Oxid chromitý Cr2O3 se používá jako barevný 
pigment pod označením chromová zeleň.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_chromit%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pigment


Sloučeniny šestimocného chromu jsou středně silnými oxidačními činidly. 
Prakticky se setkáme jako s chromany(CrO4)

2- nebo dvojchromany (Cr2O7)
2- 

Chromany a dvojchromany v roztocích mohou navzájem přecházet mezi 
sebou v závislosti na pH prostředí. 

 Přitom platí, že chromany jsou stálé v alkalickém prostředí a mají obvykle 
žlutou barvu. Dichromany jsou oranžové a jsou stabilní v kyselém pH. 
 

     2 CrO4
2-+2 H+ → Cr2O7

2-+H2O  

 

     Cr2O7
2-+2 OH- → 2 CrO4

2-+H2O  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxidace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselost


 
Dichroman draselný K2Cr2O7 se používá v analytické chemii nebo jako 
oxidační činidlo v reakcích.  
 
 
 Cr2O7

2-+ CH3CH2OH + H+ → 2 Cr3++ CH3CHO + H2O 

 

 Chroman olovnatý PbCrO4 se v přírodě vyskytuje jako nerost krokoit. 

Je to žlutá, ve vodě nerozpustná sloučenina.  
 
 Dichroman amonný se používá v tzv. sopce na stole. 
  
(NH4)2Cr2O7 → N2+Cr2O3+ 4 H2O  

 
 
 
 
Jsou obecně stálejší chromany nebo dichromany? Vysvětlete. 
 
Jaké barvy budou mít tyto sloučeniny a proč? Chlorid chromitý, chroman 
sodný, dichroman  amonný, 
 
 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dichroman_draseln%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Chroman_olovnat%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dichroman_amonn%C3%BD&action=edit&redlink=1


Biologický a zdravotní význam 
Biologické účinky chromu jsou silně závislé na mocenství, zatímco 
trojmocný chrom je pokládán za převážně prospěšný a je nezbytnou 
součástí každodenní stravy, pak naopak šestimocný chrom působí 
negativně a je pokládán za potenciální karcinogen. 
Z potravin bohatých na trojmocný chrom lze uvést především melasu a 
přírodní hnědý cukr, červenou řepu, lesní plodiny, kvasnice a pivo. 
Dostatečný obsah chromu v organizmu je důležitý pro správný 
metabolismus cukrů a tuků. Pomáhá stabilizovat hladinu krevního tuku 
a tlumí chuť na sladké potraviny.  

V jakých dalších potravinách najdeme chrom? 
 
V jakých konkrétních vnitřních strukturách 
najdeme chrom? 
 
Jaká je jeho principiální funkce? 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Karcinogen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Melasa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pivo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metabolismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sacharidy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tuky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krev


2. Molybden se používá složka vysoce legovaných ocelí a 
při výrobě průmyslových katalyzátorů. 
 

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


Teplota tání: 2623 °C 
Teplota varu: 4639 °C 
Hustota: 10,28 g.cm-3 

Jaké skupenství má Mo za normálních podmínek? 

 

Je to kov neušlechtilý nebo ušlechtilý. Co tyto pojmy znamenají? 

 

V jaké formě se bude vyskytovat v přírodě? 

Porovnejte vlastnosti Mo a Cr. 

 

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


Výskyt  
Molybden je na Zemi poměrně vzácný, v rudách se vyskytuje 
jen v nízkých koncentracích.  
 
Molybden je také obsažen v  baktériích, které jsou schopny 
vázat vzdušný dusík. 

Napište rovnici vysvětlující vázání 
vzdušného dusíku. 
 
Se kterými rostlinami mohou být tyto 
bakterie v symbioze. 
 
Mohou být tyto rostliny pro nás 
potravinami? 
 
Jaký má pro nás tento proces význam? 
 

 

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


Výroba 
 
Napište rovnici výroby Mo, vysvětlete princip 

 



VYUŽITÍ 
Základní praktické využití nalézá molybden v metalurgii při výrobě 
speciálních ocelí. Molybden zvyšuje její tvrdost, mechanickou a 
korozní odolnost. Proto se z molybdenových ocelí vyrábějí silně 
mechanicky namáhané součásti strojů jako například hlavně děl, 
geologické vrtné hlavice a nástroje pro kovoobrábění.  
Používá se pro výrobu petrochemických katalyzátorů, sloužících k 
odstranění sirných sloučenin z ropy a ropných produktů. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Metalurgie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ocel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tvrdost_kov%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koroze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Petrochemie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katalyz%C3%A1tor
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa


Sloučeniny 
Molybden vyskytuje ve valenčních stavech od Mo+2 a po Mo+6, které 
mohou poměrně snadno přecházet mezi sebou.  
V praxi má technologický význam například MoS2 - černá práškovitá 
sloučenina, která se používá jako lubrikant (mazadlo) v prostředích s 
vysokou teplotou nebo s extrémním tlakovým namáháním. 
Dále se můžeme prakticky setkat se solemi kyseliny molybdenové 
H2MoO4 - molybdenany, které jsou složkou některých barevných 
pigmentů a nalézají uplatnění v analytické chemii. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Valence
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lubrikant
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyselina_molybdenov%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pigment
http://cs.wikipedia.org/wiki/Analytick%C3%A1_chemie


Biologický význam 
  
 
Molybden se aktivně účastní v řadě enzymatických systémů, významnou roli 
hraje molybden i prevenci zubního kazu a jeho přítomnost zvyšuje tvrdost 
zubní skloviny. 
Nedostatek molybdenu může vést k anémii, přispívá k zvýšenému výskytu 
záchvatů astmatu, zvýšené kazivosti zubů a zhoršení ochrany proti infekci 
močového měchýře, nedostatek molybdenu může být příčinou depresivních 
stavů a impotence. 
Hlavním přirozeným zdrojem molybdenu v potravě jsou luštěniny, celozrnné 
pečivo a listová zelenina. 
 
Jak poznáte celozrnné pečivo? 
V čem spočívá výhoda školního stravování? 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Commons-logo.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Enzym
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zubn%C3%AD_sklovina&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/An%C3%A9mie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Astma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deprese_(psychologie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deprese_(psychologie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Impotence


3. Wolfram je šedý až stříbřitě bílý, velmi těžký a mimořádně obtížně 

tavitelný kov. Hlavní uplatnění nalézá jako složka různých slitin, v čisté 
formě se s ním běžně setkáváme jako s materiálem pro výrobu 
žárovkových vláken. 

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


Teplota tání: 3 422 °C 
Teplota varu: 5 555 °C 
Elektronegativita: 2,36 
Hustota: 19,25 g.cm-3 

Wolfram je mimořádně obtížně tavitelný kov, jeho bod tavení je 
nejvyšší ze všech kovových prvků. Významná je i jeho vysoká hustota, 
pouze některé drahé kovy jako např. zlato, platina, iridium a osmium 
jsou těžší. 
Chemicky je kovový wolfram velmi stálý – je zcela netečný k působení 
vody a atmosférických plynů a odolává působení většiny běžných 
minerálních kyselin. S kyslíkem a halogeny reaguje až za značně 
vysokých teplot. Pro jeho rozpouštění je nejúčinnější směs kyseliny 
dusičné a kyseliny fluorovodíkové.  
Ve sloučeninách se vyskytuje v řadě různých mocenství od W 2+ a po W 
6+, z nichž sloučeniny W 6+ jsou nejstálejší a nejvíce prakticky 
využívané. 

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/Hustota
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Drah%C3%A9_kovy&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlato
http://cs.wikipedia.org/wiki/Platina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Iridium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osmium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Halogen
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/Kyselina_fluorovod%C3%ADkov%C3%A1


Výskyt v přírodě 
Wolfram je na Zemi poměrně vzácný, hlavními minerály wolframu jsou jeho 
sloučeniny s Fe, Ca nebo Pb. 
 

Výroba: 
 
Napište rovnici výroby W a vysvětlete princip. 
 
 



POUŽITÍ 
Praktické použití wolframu se odvozuje od jeho vysoké hustoty a obtížné 
tavitelnosti. 
Běžně se s ním setkáme jako s materiálem pro výrobu žárovkových vláken, kde 
je schopen po tisíce pracovních hodin snášet teploty značně přes 1000 °C.  
 
Ve slitinách se přídavek wolframu projeví především zvýšením tvrdosti a 
mechanické i tepelné odolnosti. Z rychlořezných ocelí se vyrábí kovoobráběcí 
nástroje, vrtné hlavice geologických nástrojů, turbiny a další vysoce teplotně a 
mechanicky namáhané součástky. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BD%C3%A1rovka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ocel


Díky vysoké pevnosti a tvrdosti slouží jako materiál speciálních 
projektilů, které jsou používány již od 2. světové války pro prorážení 
pancíře nepřátelských tanků, stěn bunkrů a opevnění.  
Pseudoslitiny wolframu se využívají kvůli své dobré schopnosti odstínit 
rentgenové záření a záření gama jako materiál pro radiační stínění 
např. v kobaltových ozařovačích, používaných k ozařování zhoubných 
nádorů. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rentgenov%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99en%C3%AD_gama
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kobaltov%C3%A9_d%C4%9Blo&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakovina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakovina


Sloučeniny 
Wolfram tvoří celou řadu sloučenin. 
 
V jakém oxidačním čísle jsou nejstabilnější? 
 
Praktický význam nalézají jeho sloučeniny při přípravě katalyzátorů pro 
petrochemický průmysl, při výrobě různých barevných pigmentů a 
teplotně odolných lubrikantů a maziv (sulfidy wolframu). 
Technicky důležitými sloučeninami wolframu jsou karbidy o složení WC 
a W2C. Vyznačují se mimořádnou tvrdostí a využívají se jako součásti 
brusiv pro kovoobrábění a geologické aplikace.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Katalyz%C3%A1tor
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Petrochemick%C3%BD_pr%C5%AFmysl&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pigment
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lubrikant
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karbid


Biologický význam 
  
Díky velmi nízké rozpustnosti wolframu ve vodě je jeho obsah v živých 
organizmech velmi nízký a wolfram rozhodně nepatří mezi biogenní prvky. 
Předpokládá se, že wolfram obsažený v tkáních živých organizmů se chová 
podobně jako molybden. Je například potvrzena jeho role v enzymatickém 
systému oxidoreduktázy. Zároveň nejsou známy případy, kdy by přebytek 
wolframu v životním prostředí dlouhodobě negativně ovlivňoval lidské zdraví. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Commons-logo.svg
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Biogenn%C3%AD_prvky&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Enzym
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxidoredukt%C3%A1za


Zdroje: 
1.http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.labo.cz/mft/img/ptall1.gif&imgrefurl=http://www.labo.cz/mft/pt.htm&h=498&w=751&sz=112&tbnid=ZbPBzycCh1MFLM:&tbnh=90&
tbnw=136&prev=/search%3Fq%3Dperiodick%25C3%25A1%2Btabulka%2Bprvk%25C5%25AF%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=periodick%C3%A1+tabulka+prvk%C5%AF
&usg=__TN_rild4cKjQu0UB9eeLm8azwPI=&docid=eZ3bvzJ00wRCUM&hl=cs&sa=X&ei=dHB2UJ24HszhtQbP1oCwBw&sqi=2&ved=0CCQQ9QEwAQ&dur=0. 
2. http://cs.wikipedia.org/wiki/Chrom. 
3.http://www.google.cz/imgres?q=chrom&hl=cs&tbo=d&biw=969&bih=485&tbm=isch&tbnid=7Puva4c8hItBJM:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chrom_1.jpg&docid=2yKZ
ut1JWebHNM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Chrom_1.jpg&w=417&h=274&ei=lcAIUZa0I8TPsgbpi4F4&zoom=1&iact=rc&dur=656&sig=1098225029876
14019592&page=1&tbnh=145&tbnw=219&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:8,s:0,i:120&tx=141&ty=49. 
4. http://www.google.cz/imgres?q=smaragd&hl=cs&tbo=d&biw=969&bih=485&tbm=isch&tbnid=XYbVSzVQx4B7HM:&imgrefurl=http://www.mineral.cz/synteticky-smaragd-clanek-
2004110101.html&docid=du8WqnSnpway5M&imgurl=http://www.mineral.cz/image/200411012011_smaragd_kol.jpg&w=400&h=374&ei=McgIUdCuK8TYsgb8pYHQAw&zoom=1&iact=
hc&vpx=2&vpy=112&dur=125&hovh=217&hovw=232&tx=77&ty=104&sig=109822502987614019592&page=1&tbnh=136&tbnw=153&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:0,s:0,i:79. 
5. http://www.google.cz/imgres?q=vrt%C3%A1ky&hl=cs&tbo=d&biw=969&bih=485&tbm=isch&tbnid=78ybcqWB0EYAeM:&imgrefurl=http://www.bosch-do-
it.cz/dom%25C3%25A1c%25C3%25ADkutil/dom%25C3%25A1c%25C3%25ADkutilstv%25C3%25AD/slovn%25C3%25ADk/typy-
vrt%25C3%25A1k%25C5%25AF.shtml&docid=PjmKlKL6VGBDNM&imgurl=http://www.bosch-do-it.cz/mam/bosch-pt-
centralpool/diy/diyknowledge/lexicon/bohrerarten1.jpeg&w=534&h=401&ei=-
MgIUYSaMcWSswbB54DQDw&zoom=1&iact=rc&dur=16&sig=109822502987614019592&page=1&tbnh=133&tbnw=181&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:0,i:82&tx=67&ty=108. 
6. http://www.google.cz/imgres?q=mosaz&hl=cs&tbo=d&biw=969&bih=485&tbm=isch&tbnid=66o1dI-a9mSmIM:&imgrefurl=http://www.efb-
cz.cz/fsb/pages/materialy_fsb_n.html&docid=wzZeJSW_8BpJtM&imgurl=http://www.efb-
cz.cz/fsb/pictures/mosaz_fsb.jpg&w=415&h=457&ei=OMkIUZzII47Iswbvm4CICA&zoom=1&iact=hc&vpx=338&vpy=114&dur=47&hovh=236&hovw=214&tx=65&ty=139&sig=1098225
02987614019592&page=1&tbnh=140&tbnw=127&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:3,s:0,i:102. 
7. http://www.google.cz/imgres?q=chromov%C3%A1n%C3%AD&hl=cs&tbo=d&biw=969&bih=485&tbm=isch&tbnid=-wvVK4SKpq0NBM:&imgrefurl=http://www.motorkari.cz/forum-
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