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PRVKY d8 = 4.PERIODA- PRVKY 
TRIÁDY ŽELEZA- ŽELEZO 

Které prvky patří do skupiny 8.B? 
 



1. Železo je kovový prvek významně zastoupený na Zemi i ve 
vesmíru. Má všestranné využití při výrobě slitin pro výrobu 
většiny základních technických prostředků používaných 
člověkem. Objev výroby a využití železa byl jedním ze základních 
momentů vzniku současné civilizace. 



Teplota tání: 1 538 ° C 
Teplota varu: 2 861 ° C 
Hustota: 7,86 g/cm3 
Tvrdost: 4,0  
Elektronegativita: 1,83  

 

Železo je poměrně měkký, světle šedý až bílý, kov s malou odolností 
proti korozi. Lidstvu je známo již od pravěku, přesto však jeho 
průmyslová výroba v masovém měřítku začíná teprve v 18. století. 

 

Kdy byla doba železná? 

Proč byla masová výroba Fe až v 18.století? 

Proč většina železných věcí kolem nás má jinou barvu? 

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/Elektronegativita
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
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronegativita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koroze
http://cs.wikipedia.org/wiki/18._stolet%C3%AD


Pomocí konfigurace valenční elektronů vysvětlete, mocenství železa. 
Ve kterém z mocenství je Fe nejstabilnější? 
Jaké je maximální oxidační číslo Fe ve sloučeninách a proč? 

Ve sloučeninách se vyskytuje především v mocenství Fe+2 a Fe+3. 

 

Chemicky je železo značně nestálé a reaktivní. Velmi snadno se rozpouští 
působením minerálních kyselin, vůči působení silných alkálií je však poměrně 
rezistentní. Působením vzdušné vlhkosti snadno oxiduje za tvorby 
hydratovaných oxidů (rez). Tato reakce přitom nevede k ochraně materiálu 
povrchovou pasivací jako u mnoha jiných kovových prvků, protože vrstva rzi se 
snadno odlupuje a koroze pokračuje do hloubky materiálu. 
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Významnou vlastností atomového jádra železa je skutečnost, že se 
vyznačuje nejvyšší vazebnou energií ze všech známých prvků. Prakticky 
to znamená, že při termojaderné fůzi, probíhající v nitru hvězd je železo 
posledním prvkem, který lze tímto způsobem připravit za vzniku 
energetického zisku. Naopak při štěpení jader těžkých prvků je jádro 
atomu železa prvním, z něhož nelze štěpením získat energii. 
 
 
 
 
 
 
Z jakých prvků je tvořeno jádro Země? 
Z postavení Fe v tabulce dokažte výše uvedené vlastnosti. 
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Výskyt v přírodě 
Železo patří mezi prvky s velmi významným zastoupením na Zemi i ve vesmíru. V 
zemské kůře činí průměrný obsah železa 4,7 – 5,6 %. V přírodě se železo 
vyskytuje ve formě sloučenin v mnoha rudách, které mohou být průmyslově 
využity k jeho výrobě. Z neznámějších lze jmenovat např. hematit (krevel) , 
limonit (hnědel) , magnetit (magnetovec) , siderit (ocelek) FeCO3 nebo pyrit. 
Elementární kovové železo, které lze nalézt na zemském povrchu, je 
meteoritické.  
 
Napište vzorce uvedených minerálů? 
Znáte lidový výraz pro pyrit? 
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Výroba  
Surové železo se vyrábí ve vysoké peci redukcí svých oxidů koksem nebo oxidem 
uhelnatým.  
 
Napište rovnice výroby Fe. 
Vysvětlete rozdíly procesů v různých částech pece. 
Proč se do pece dává vápenec? 
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Využití 
Vyrobené surové železo obsahuje různé příměsi, zejména větší množství uhlíku 
(3 – 5 %). Dobře se odlévá, výsledný produkt - litina, je poměrně pevný a 
tvrdý, ale velmi křehký a možnost jeho dalšího mechanického opracování po 
odlití je minimální. Z litiny se vyrábějí předměty, u kterých není vyžadována 
přesná rozměrová tolerance nebo vysoká odolnost proti nárazu. Příkladem 
mohou být pláty kamen, radiátory ústředního topení, kanálové poklopy nebo 
podstavce těžkých strojů. 
 
Jaké výrobky z litiny máte doma? 
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Dalším odstraňováním uhlíku ze surového železa se získává ocel. Tento 
proces se obvykle provádí v tzv. konvertorech.  
 
Napište principy přeměny litiny na ocel. 
 
Mechanické vlastnosti se dají dále upravovat tepelným zpracováním, 
například kalením nebo tzv.popouštěním.  
 
Další zkvalitnění vyrobeného kovu se dosahuje legováním, tedy 
přídavky definovaných množství jiných kovů za vzniku slitiny.  
 
Jakými kovy se leguje ocel? 
Jaké vlastnosti tím můžeme získat? 
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Existuje více než 2 000 různých druhů ocelí s přesně definovaným 
složením a mechanickými vlastnostmi jako je pevnost, tvrdost, 
chemická odolnost a řada dalších. Setkáme se s nimi téměř v každém 
oboru lidské činnosti od výroby dopravních prostředků i kolejnic, výroby 
nástrojů, ve stavebnictví jako součást železobetonu nebo konstrukci 
skeletů výškových budov a věží Eiffelova věž nebo Petřínská 
rozhledna), elektrárenské turbíny, nádoby jaderných reaktorů a mnoho 
dalších. 
 
Moderní způsoby: Chirurgická ocel 
                           Katalyzátory 
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Sloučeniny 
 
Ve sloučeninách se železo vyskytuje především v mocenství Fe+2 a Fe+3.  
Oxid železitý je surovina pro výrobu železa a slouží pro výrobu pigmentů 
červené až hnědé barvy.  
 
Síran železnatý FeSO4 · 7 H2O je znám jako zelená skalice.  
Chlorid železitý roztoky se používají v elektrotechnice při výrově plošných spojů 
jako leptadlo, rozpouštějící nechráněnou vrstvu kovové mědi.  
 
Hexakyanoželeznatan draselný K4[Fe(CN)6] - žlutá krevní sůl je netoxická 
sloučenina dobře rozpustná ve vodě.  
Hexakyanoželezitan draselný K3[Fe(CN)6] - červená krevní sůl je toxická 
sloučenina s mírně oxidačním účinky. 
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Biologický význam 
Železo patří mezi nejvýznamnější oligobiogenní prvky. 
Hemoglobin hraje totiž klíčovou roli v transportu kyslíku z plic do tělesných 
tkání a je proto nezbytná pro dýchání. 
Železo je součástí redoxních systému v dýchacím a fotosyntézním řetězci. 
 
Existují ještě 2 podobné, stejně významné látky. Víte jejich název a složení? 

 
 

Hlavním zdrojem železa v potravě je maso a vnitřnosti jako játra, srdce a 
slezina. Dalším zdrojem jsou i luštěniny,  listová zelenina a některé ovoce jako 
například jahody.  
Naopak příjem železa v iontové formě (Fe+2 a Fe+3) není pokládán za optimální, 
především ion Fe+3 je značně rizikový.  
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15.http://www.google.cz/imgres?q=oxid+%C5%BEelezit%C3%BD&hl=cs&tbo=d&biw=1024&bih=520&tbm=isch&tbnid=wL3KpZ8Klu0C_M:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wi
ki/Oxid_%25C5%25BEelezit%25C3%25BD&docid=zY5TH2AnwP8_SM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/Iron(III)-oxide-sample.jpg/250px-
Iron(III)-oxide-
sample.jpg&w=250&h=188&ei=QAwaUZXPMvDB0gXzmYHoCw&zoom=1&iact=rc&dur=47&sig=113368409910492982097&page=1&tbnh=130&tbnw=195&start=0&ndsp=16&ve
d=1t:429,r:0,s:0,i:79&tx=109&ty=64. 

16.http://www.google.cz/imgres?q=plo%C5%A1n%C3%BD+spoj&hl=cs&tbo=d&biw=1024&bih=520&tbm=isch&tbnid=GlW0huIFhpvLTM:&imgrefurl=http://www.mlab.cz/Article
s/HowTo/How_to_make_PCB/DOC/HTML/How_to_make_PCB.cs.html&docid=Hj4wypd8PcaFTM&imgurl=http://www.mlab.cz/Articles/HowTo/How_to_make_PCB/DOC/HTML/How
_to_make_PCB/Ilustrace_Big.jpg&w=1600&h=1200&ei=cwwaUd0yxozQBbn5gOAE&zoom=1&iact=hc&vpx=237&vpy=124&dur=62&hovh=194&hovw=259&tx=154&ty=111&sig
=113368409910492982097&page=1&tbnh=138&tbnw=195&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:1,s:0,i:82. 

17.http://www.google.cz/imgres?q=Hemoglobin&hl=cs&tbo=d&biw=1024&bih=520&tbm=isch&tbnid=ivZX6tt5_1T4MM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Hemoglobin&doci
d=JTIMPI_Y5dBCBM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Heme_b.svg/220px-
Heme_b.svg.png&w=220&h=243&ei=E0kaUbSPJYeX1AWphIG4CA&zoom=1&iact=rc&dur=250&sig=113368409910492982097&page=1&tbnh=137&tbnw=124&start=0&ndsp=1
7&ved=1t:429,r:0,s:0,i:82&tx=70&ty=103. 


