
DIGITÁLNÍ U ČEBNÍ MATERIÁL

Pořadovéčíslo DUM 204

Jméno autora Ing. Jaroslava Macounová

Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 28. 2. 2012

Ročník, pro který je DUM ur čen 8.

Vzdělávací oblast (klíčová slova)
chemie
prvky

Metodický list - výstižný popis 
způsobu použití DUM
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STSTŘŘÍÍBROBRO

ARGENTUMARGENTUM



Atomovéčíslo 47

Skupenství Pevné

Teplota tání 962ºC

Teplota varu 2162 - 2212ºC

Hustota 10,490 g/cm³

Tvrdost 2,5



ZZÁÁKLADNKLADNÍÍ VLASTNOSTIVLASTNOSTI

�� kovový prvek, nejlepkovový prvek, nejlepšíší elektrickou a tepelnou elektrickou a tepelnou 
vodivostvodivost

�� kujný, dobkujný, dobřře se odle se odléévváá
�� řřazen mezi drahazen mezi drahéé kovy se znakovy se značčnou chemickou nou chemickou 

stabilitoustabilitou
�� patpatřříí mezi pmezi přřechodnechodnéé prvky, valenprvky, valenččnníí elektrony elektrony 

vv dd--sfsfééřřee
�� ve slouve slouččeninenináách mocenstvch mocenstvíí AgAg ¹¹, slou, slouččeniny eniny AgAg ²²

jsou nestjsou nestáálléé



VÝSKYTVÝSKYT

�� vyskytuje se ve slouvyskytuje se ve slouččeninenináách ch ––v  v  akantituakantitu, , 
vv ryzryzíím zlatm zlatěě

�� prprůůmyslovmyslovéé zpracovzpracováánníí zzíískskáávváá ststřřííbro bro 
zz rud olova, mrud olova, měědi, niklu nebo zinkudi, niklu nebo zinku

�� nalezinaleziššttěě –– Mexiko, Kanada, Peru, Mexiko, Kanada, Peru, 
AustrAustráálie,USAlie,USA

�� v v ČČechecháách  ch  -- KutnKutnáá Hora (mincovna, razily Hora (mincovna, razily 
se stse střřííbrnbrnéé grogrošše)e)



VYUVYUŽŽITITÍÍ

�� vrstva na CD a DVDvrstva na CD a DVD
�� zrcadlazrcadla
�� výroba medailvýroba medailíí –– pokrývpokrýváány povrchovou vrstvou ny povrchovou vrstvou 

ststřřííbrabra
�� výroba mincvýroba mincíí –– ve starovve starověěku ku –– Egypt, PraEgypt, Pražžskskéé

grogrošše, pame, paměětntníí mincemince
�� miniaturnminiaturníí elektrickelektrickéé ččlláánkynky
�� vv organickorganickéé chemii je stchemii je střřííbro a jeho sloubro a jeho slouččeniny eniny 

vyuvyužžíívvááno jako katalyzno jako katalyzáátory ntory něěkterých kterých 
oxidaoxidaččnníích reakcch reakcíí



SLITINY STSLITINY STŘŘÍÍBRABRA

�� klenotnickklenotnickéé zlatzlatéé slitiny slitiny –– obsahujobsahujíí skoro vskoro vžždy urdy urččititéé
procento stprocento střřííbrabra

�� klenotnickklenotnickéé ststřřííbrnbrnéé slitiny slitiny –– obsahujobsahujíí 90% st90% střřííbra a 10% bra a 10% 
mměědidi

�� dentdentáálnlníí technika technika –– spolespoleččnněě ss palladiem, specipalladiem, speciáálnlníí
vyuvyužžititíí = amalg= amalgáámy pmy přři li lééččbběě zubnzubníího kazuho kazu

�� ppáájenjeníí vv elektrotechnice, kde se vyuelektrotechnice, kde se využžije vysokije vysokáá el. el. 
vodivost, tvrdostvodivost, tvrdost

�� ststřřííbro + kadmium + zinek sloubro + kadmium + zinek sloužžíí jako spojovacjako spojovacíí materimateriáál l 
pro plopro ploššnnéé spojespoje



SLOUSLOUČČENINY STENINY STŘŘÍÍBRABRA

�� dusidusiččnan stnan střřííbrný brný –– bbíílláá krystalickkrystalickáá lláátka tka 
rozpustnrozpustnáá ve vodve voděě, slou, sloužžíí vv chemickchemickéé výrobvýroběě
jako zdroj stjako zdroj střřííbrných iontbrných iontůů

�� sulfid stsulfid střřííbrný brný –– ččernernáá, nerozpustn, nerozpustnáá slouslouččenina, enina, 
zpzpůůsobuje sobuje ččernernáánníí ststřřííbrných pbrných přředmedměěttůů

�� halogenidyhalogenidy ststřřííbra bra –– ve vodve voděě nerozpustnnerozpustnéé
slouslouččeniny seniny s hlavnhlavníím vyum využžititíím ve fotografickm ve fotografickéém m 
prprůůmyslumyslu



BIOLOGICKÝ VÝZNAM STBIOLOGICKÝ VÝZNAM STŘŘÍÍBRABRA

�� vv lidsklidskéém organismu ve stopovm organismu ve stopovéém mnom množžstvstvíí
�� ppůůsobsobíí baktericidnbaktericidněě a dea dezzinfekinfekččnněě –– niniččíí houby a houby a 

plplíísnsněě, zab, zabííjjíí parazity, pomparazity, pomááhháá regeneraci bunregeneraci buněěkk
�� vv malých dmalých dáávkvkáách posiluje imunitnch posiluje imunitníí systsystéém a m a 

zlepzlepššuje odolnost proti bakteriuje odolnost proti bakteriáálnlníím chorobm chorobáám, m, 
ppůůsobsobíí proti stafylokokproti stafylokokůům a streptokokm a streptokokůůmm

�� pozitivnpozitivněě ppůůsobsobíí ppřři li lééččbběě kokožžnníích onemocnch onemocněěnníí





STSTŘŘÍÍBRNBRNÉÉ GROGROŠŠEE



ODKAZYODKAZY

�� http://www.http://www.googlegoogle..czcz//imgresimgres?q=?q=stst%C5%99%C3%%C5%99%C3%ADbroADbro&um=1&&um=1&hlhl==cscs&&sasa=N&=N&biwbiw=1280&=1280&bihbih=762&=762&tbmtbm==ischisch&&tt
bnidbnid=3Co9TnsNbPP3mM:&=3Co9TnsNbPP3mM:&imgrefurlimgrefurl=http://www.nerosty.=http://www.nerosty.czcz/nerosty//nerosty/stst%25F8%25EDbro/&%25F8%25EDbro/&dociddocid=Dev5b2Jh9nhh=Dev5b2Jh9nhh
nM&nM&imgurlimgurl=http://www.nerosty.=http://www.nerosty.czcz//largelarge/00244./00244.jpgjpg&w=800&h=600&&w=800&h=600&eiei=Ci5NT8jIPOnR0QXv09hX&=Ci5NT8jIPOnR0QXv09hX&zoomzoom=1&=1&iactiact==
hchc&&vpxvpx=365&=365&vpyvpy=194&dur=8079&=194&dur=8079&hovhhovh=194&=194&hovwhovw=259&=259&txtx=136&ty=83&=136&ty=83&sigsig=103993932875387680332&=103993932875387680332&pagepage
=1&=1&tbnhtbnh=156&=156&tbnwtbnw=179&start=0&=179&start=0&ndspndsp=15&=15&vedved=1t:429,r=1t:429,r:1,s:0:1,s:0

�� http://www.http://www.googlegoogle..czcz//imgresimgres?q=?q=stst%C5%99%C3%%C5%99%C3%ADbrNADbrN%C3%89+GRO%C5%A0E&um=1&%C3%89+GRO%C5%A0E&um=1&hlhl==cscs&&biwbiw=1280&=1280&bibi
hh=762&=762&tbmtbm==ischisch&&tbnidtbnid=LWc6OSQzPOUOiM:&=LWc6OSQzPOUOiM:&imgrefurlimgrefurl=http://p=http://p--
numismatika.numismatika.czcz/index./index.phpphp%3Fget%3Dkapitola21&%3Fget%3Dkapitola21&dociddocid=if2QF_98=if2QF_98--hEdhMhEdhM&&imgurlimgurl=http://p=http://p--
numismatika.numismatika.czcz//imagesimages/kapitola_6/vaclav2_02./kapitola_6/vaclav2_02.jpgjpg&w=456&h=225&&w=456&h=225&eiei=0S5NT6mTI=0S5NT6mTI--
nA0QWqgYGfBQ&nA0QWqgYGfBQ&zoomzoom=1&=1&iactiact==hchc&&vpxvpx=321&=321&vpyvpy=160&dur=4250&=160&dur=4250&hovhhovh=158&=158&hovwhovw=320&=320&txtx=162&ty=93&=162&ty=93&sigsig==
103993932875387680332&103993932875387680332&pagepage=1&=1&tbnhtbnh=82&=82&tbnwtbnw=167&start=0&=167&start=0&ndspndsp=24&=24&vedved=1t:429,r:1,s:0=1t:429,r:1,s:0


