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StStřřííbrobro

�� StStřřííbro latinskybro latinsky ArgentumArgentum
�� ZnaZnaččkaka AgAg
�� protonovprotonovéé ččíísloslo 4747
�� relativnrelativníí atomovatomováá hmotnosthmotnost 107,8682107,8682
�� PaulingovaPaulingova elektronegativitaelektronegativita 1,931,93
�� elektronovelektronováá konfiguracekonfigurace [[KrKr] 4d] 4d10105s5s11

�� teplota tteplota táánníí 1234,93 K, 961,781234,93 K, 961,78°°CC
�� teplota varuteplota varu 2435 K, 21622435 K, 2162°°CC
�� SkupinaSkupina I.BI.B
�� PeriodaPerioda 55
�� skupenstvskupenstvíí (p(přři 20i 20°°C)C) pevnpevnéé
�� oxidaoxidaččnníí ččíísla ve slousla ve slouččenineninááchch II



Výskyt stVýskyt střřííbrabra

�� MinerMineráály: ly: 
�� aguilaritaguilarit AgAg44SeS SeS 
�� argentitargentit AgAg22SS

�� V pV přříírodroděě se stse střřííbro nejbro nejččastastěěji nachji nacháázzíí ve ve 
slouslouččeninenináách, ale mch, ale můžůže se vyskytovat i ryze se vyskytovat i ryzíí..

�� Vyskytuje se v sulfidických rudVyskytuje se v sulfidických rudáách, z nichch, z nichžž
nejvýznamnnejvýznamněějjšíší je je argenitargenit -- AgAg22S neboli S neboli 
leleššttěěnec stnec střřííbrný. brný. 

�� StStřřííbro takbro takéé doprovdoprováázzíí rudy rudy olovaolova, , mměědidi, , nikluniklu a a 
zinkuzinku, p, přři jejichi jejichžž výrobvýroběě se zse zíískskáávváá jako vedlejjako vedlejšíší
produkt.produkt.



VlastnostiVlastnosti

�� StStřřííbro je lesklý a ubro je lesklý a uššlechtilý kov blechtilý kov bíílléé barvy, který dobbarvy, který dobřře vede e vede 
teplo a elektrický proud. teplo a elektrický proud. 

�� Je uJe uššlechtilejlechtilejšíší nenežž mměďěď a ta tíím pm páádem i mdem i méénněě reaktivnreaktivněějjšíší..
�� Snadno reaguje pouze se Snadno reaguje pouze se ssíírourou a a sulfanemsulfanem za vzniku za vzniku 
ččernernéého ho sulfidu stsulfidu st řřííbrnbrn ééhoho -- AgAg22S. S. 

�� NerozpouNerozpouššttíí se v neoxidujse v neoxidujííccíích kyselinch kyselináách a zch a zřřededěěnnéé kyselinkyseliněě
ssíírovrovéé. . 

�� S koncentrovanou HS koncentrovanou H22SOSO44 vvššak reaguje, ale velmi pomalu.ak reaguje, ale velmi pomalu.
�� 2Ag + 2H2Ag + 2H22SOSO44 --> Ag> Ag22SOSO44 + SO+ SO22 + 2H+ 2H22OO

�� StStřřííbro odolbro odoláávváá ppůůsobensobeníí roztokroztokůů alkalických hydroxidalkalických hydroxidůů, ale , ale 
rozpourozpouššttíí se v kyselinse v kyseliněě dusidusiččnnéé a taka takéé v roztocv roztocíích kyanidch kyanidůů za za 
ppřříítomnosti tomnosti kyslkyslííkuku..
�� 3Ag + 4HNO3Ag + 4HNO33 --> 3AgNO> 3AgNO33 + NO + 2H+ NO + 2H22OO
�� 4Ag + 8CN4Ag + 8CN-- + O+ O22 + 2H+ 2H22O O --> 4[> 4[AgAg(CN)(CN)22]]-- + 4OH+ 4OH--



PouPoužžititíí

�� Skoro jedna tSkoro jedna třřetina vyrobenetina vyrobenéého stho střřííbra se poubra se použžíívváá na na 
výrobu výrobu fotografických materifotografických materi áállůů. . 

�� DDáále se stle se střřííbro poubro použžíívváá ke ke galvanickgalvanick éémumu postpost řřííbbřřovov áánníí
ppřředmedměěttůů, k výrob, k výroběě zrcadel, minczrcadel, mincíí nebo k pnebo k přříípravpravěě
zubnzubníího ho amalgamuamalgamu -- viz. viz. rturtuťť. . 

�� TakTakéé mmůžůže být vyue být využžito ito v elektrotechnicev elektrotechnice nebo ve nebo ve 
ššperkovnictvperkovnictvíí na výrobu na výrobu ššperkperkůů a ra růůzných ozdobných zných ozdobných 
ppřředmedměěttůů..

�� DDřřííve se mve se měěna zaklna zakláádala na hodnotdala na hodnotěě AgAg. Z. Z AgAg se razily se razily 
mince (1962, Nmince (1962, Něěmecko: 50mecko: 50%%AgAg + 50+ 50% % CuCu).).

�� StStřřííbrnbrn áá ppáájkajka : 20: 20--3030%% CuCu + 10+ 10--1515%% ZnZn + zbytek + zbytek AgAg
�� KoloidnKoloidn íí AgAg niniččíí šškodlivkodlivéé zzáárodky a je rodky a je pompoměěrnrněě mmáálo lo 

jedovatjedovaté…é…



SlouSlouččeninyeniny

�� AgAg++ = bezbarv= bezbarvéé ionty ionty --> soli jsou bezbarv> soli jsou bezbarvéé
(nej(nejččastastěěji)ji)

�� AleAle
�� AgAg22S S –– ččernýerný
�� AgIAgI –– žžlutýlutý
�� AgAg22O O –– ččernohnernohněědýdý

�� ObyObyččejnejněě jsou jsou AgAg++ slouslouččeniny ve vodeniny ve voděě
nerozpustnnerozpustnéé

�� AgAg 22OO -- oxid stoxid střřííbrnýbrný
�� ve vodve voděě nerozpustnnerozpustnáá srasražženina hnenina hněěddéé barvy barvy 



1. 1. rozpustnrozpustn éé soli stsoli st řřííbrnbrn éé

�� AgNOAgNO 33 -- dusidusiččnan stnan střřííbrnýbrný
�� nejdnejdůůleležžititěějjšíší slouslouččenina stenina střřííbra, kterbra, kteráá se se 

poupoužžíívváá k pk přříípravpravěě jeho daljeho dalšíších slouch slouččeninenin

�� AgAg + HNO+ HNO33 ––> AgNO> AgNO33

�� AgFAgF -- fluorid stfluorid střřííbrnýbrný

�� AgClOAgClO 44 -- chloristan stchloristan střřííbrnýbrný

�� ččáástesteččnněě AgAg 22SOSO44 -- ssííran stran střřííbrný brný 



2. 2. nerozpustnnerozpustn éé soli stsoli st řřííbrnbrn éé
�� AgClAgCl -- chlorid stchlorid střřííbrnýbrný

�� lláátka citlivtka citliváá na svna svěětlo, ktertlo, kteráá se vlivem zse vlivem záářřeneníí rozklrozklááddáá za vzniku kovovza vzniku kovovéého stho střřííbrabra
�� AgBrAgBr -- bromid stbromid střřííbrnýbrný

�� viz. chlorid stviz. chlorid střřííbrný; poubrný; použžíívváá se v se v ččernobernobíílléé fotografii, jefotografii, ješšttěě citlivcitlivěějjšíší ke svke svěětlu netlu nežž
AgClAgCl

�� AgIAgI -- jodid stjodid střřííbrnýbrný
�� viz. chlorid stviz. chlorid střřííbrný; poubrný; použžíívváá se v se v ččernobernobíílléé fotografiifotografii

�� AgCNAgCN -- kyanid stkyanid střřííbrnýbrný
�� AgAg 22CrOCrO44 -- chroman stchroman střřííbrnýbrný
�� AgAg 22SS -- sulfid stsulfid střřííbrnýbrný
�� AgAg 22SS22OO33 –– thiosthiosííran stran střřííbrný brný 

�� ustalovaustalovačč ve fotografiive fotografii
�� AgAg 22COCO33 -- uhliuhliččitan stitan střřííbrnýbrný
�� AgAg 33POPO44 -- fosforefosforeččnan stnan střřííbrnýbrný
�� AgAg 33N N –– nitrid stnitrid střřííbrný brný 

�� ttřřaskavaskavéé ststřřííbro (neplbro (nepléést sst s AgNAgN33 = = azidazid ststřřííbrný)brný)



Reakce stReakce střřííbrabra
�� 1. St1. Střřííbro lze vyrbro lze vyráábbíí redukcredukcíí sulfidu stsulfidu střřííbrnbrnéého ho žželezem.elezem.

AgAg22S + S + FeFe ----›› 2Ag + 2Ag + FeSFeS
�� 2. Sulfid st2. Sulfid střřííbrný reaguje s kyanidem draselným za vzniku brný reaguje s kyanidem draselným za vzniku 

dikyanostdikyanostřřííbrnanubrnanu draselndraselnéého.ho.
AgAg22S + 4KCN S + 4KCN ----›› 2K[2K[AgAg(CN)(CN)22] + K] + K22S S 

�� 3. a) St3. a) Střřííbro se rozpoubro se rozpouššttíí v koncentrovaných roztocv koncentrovaných roztocíích kyanidch kyanidůů
alkalických kovalkalických kovůů za pza přříítomnosti kysltomnosti kyslííku. Vznikku. Vznikáá dikyanostdikyanostřřííbrnanbrnan..
4Ag + 8CN4Ag + 8CN--11 + O+ O22 + 2H+ 2H22O O ----›› 4[4[AgAg(CN)(CN)22

]]--11 + 4OH+ 4OH--11

b) stb) střřííbro se rozpoubro se rozpouššttíí v koncentrovanv koncentrovanéém roztoku kyanidu m roztoku kyanidu 
draselndraselnéého za pho za přříítomnosti kysltomnosti kyslííku.ku.
4Ag + 8KCN + O4Ag + 8KCN + O22 + 2H+ 2H22O O ----›› 4K[4K[AgAg(CN)(CN)22] + 4KOH ] + 4KOH 

�� 4. St4. Střřííbro lze vyrobit redukcbro lze vyrobit redukcíí dikyanostdikyanostřřííbrnanubrnanu draselndraselnéého zinkem ho zinkem 
(tzv. cementace).(tzv. cementace).
2K[2K[AgAg(CN)(CN)22] + ] + ZnZn ----›› 2Ag + K2Ag + K22[[AgAg(CN)(CN)22] ] 

�� 5. St5. Střřííbro reaguje za horka s koncentrovanou kyselinou sbro reaguje za horka s koncentrovanou kyselinou síírovou.rovou.
2Ag + 2H2Ag + 2H22SOSO44 ----›› AgAg22SOSO44 + SO+ SO22 + 2H+ 2H22O O 



Reakce stReakce střřííbra 2bra 2
�� 6. St6. Střřííbro reaguje s kyselinou dusibro reaguje s kyselinou dusiččnou.nou.

3Ag + 4HNO3Ag + 4HNO33 ----›› 3AgNO3AgNO33 + NO + 2H+ NO + 2H22O O 
�� 7. I. 7. I. PeroxodisPeroxodisííranran reaguje s manganatou solreaguje s manganatou solíí ve vhodnve vhodnéém prostm prostřřededíí

za katalýzy stza katalýzy střřííbrnou solbrnou solíí. Vznik. Vznikáá ssííran a manganistanran a manganistan
5S5S22OO88

--22 + 2Mn+ 2Mn+2+2 + 16OH+ 16OH--11 ----kat.kat.AgAg+1+1----›› 10SO10SO44
--22 + 2MnO+ 2MnO44

--11 + 8H+ 8H22OO
II. II. ÚÚloha katalyzloha katalyzáátoru je ntoru je náásledujsledujííccíí::
a) v prvna) v prvníí ffáázi se oxiduje zi se oxiduje peroxodisperoxodisííranran ststřřííbrnou sbrnou sůůl na stl na střřííbrnatoubrnatou
SS22OO88

--22 + 2Ag+ 2Ag+1+1 ----›› 2SO2SO44
--22 + 2Ag+ 2Ag+2 +2 

b) v druhb) v druhéé ffáázi stzi střřííbrnatbrnatáá ssůůl oxiduje manganatou sl oxiduje manganatou sůůl.l.
10Ag10Ag+2+2 + 2Mn+ 2Mn+2+2 + 16OH+ 16OH--11 ----›› 10Ag10Ag+1+1 + 2MnO+ 2MnO44

--11 + 8H+ 8H22O O 
�� 8. a) V 8. a) V ustalovaustalovaččíí reaguje bromid streaguje bromid střřííbrný s brný s thiosthiosííranemranem na na 

dithiosulfatostdithiosulfatostřřííbrnanbrnan
2S2S22OO33

--22 + + AgBrAgBr ----›› [[AgAg(S(S22OO33))22]]--33 + + BrBr--11

b) V b) V ustalovaustalovaččíí reaguje bromid streaguje bromid střřííbrný s brný s thiosthiosííranemranem sodným na sodným na 
dithiosulfatostdithiosulfatostřřííbrnanbrnan sodnýsodný
2Na2Na22SS22OO33 + + AgBrAgBr ----›› NaNa33[[AgAg(S(S22OO33))22] + ] + NaBrNaBr



Reakce stReakce střřííbra: bra: TollensovoTollensovo ččinidloinidlo

�� 9. a) 9. a) TollensovoTollensovo ččinidlo (inidlo ( diamminostdiamminost řřííbrnbrn áá ssůůl)l)
oxiduje ve vhodnoxiduje ve vhodnéém prostm prostřřededíí formaldehyd za vzniku formaldehyd za vzniku 
kyseliny mravenkyseliny mravenččíí, st, střřííbra, amonnbra, amonnéé soli a amoniaku.soli a amoniaku.
CHCH22O+2O+2[[AgAg (NH(NH33))22]]+1+1 + 2NH+ 2NH44OH OH ----›› HCOOH + 2Ag+ HCOOH + 2Ag+ 
2NH42NH4+1+1+ 4NH+ 4NH33+ 2H+ 2H22OO
b) b) TollensovoTollensovo ččinidloinidlo (dusi(dusiččnan nan diamminostdiamminostřřííbrnýbrný) ) 
oxiduje ve vhodnoxiduje ve vhodnéém prostm prostřřededíí formaldehyd za vzniku formaldehyd za vzniku 
kyseliny mravenkyseliny mravenččíí, st, střřííbra, dusibra, dusiččnanu amonnnanu amonnéého a ho a 
amoniaku (pamoniaku (přřííprava: reakcprava: reakcíí dusidusiččnanu stnanu střřííbrnbrnéého s ho s 
hydroxidem sodným vznikhydroxidem sodným vznikáá srasražženina oxidu stenina oxidu střřííbrnbrnéého, ho, 
ta se rozpouta se rozpouššttíí ččpavkem na dusipavkem na dusiččnan nan diamminostdiamminostřřííbrnýbrný).).
CHCH22O+2O+2[[AgAg (NH(NH33))22]NO]NO33 + 2NH+ 2NH44OH OH ----›› HCOOH + 2Ag+ HCOOH + 2Ag+ 
2NH2NH44NONO33+ 4NH+ 4NH33+ 2H+ 2H22OO


