
METALE 
szlachetne i półszlachetne 



• Człowiek zaczął stosować metale już pod 
koniec epoki kamienia. Do najwcześniej 
poznanych metali należą m.in.: złoto, miedź 
i srebro. Wykonywano z nich ozdoby 
i biżuterię, ale przede wszystkim metalowe 
narzędzia.  



• Metale- ogólna nazwa dużej grupy substancji 
o charakterystycznych właściwościach.  

• Odznaczają się one między innymi: 

    - dużą plastycznością,  

    -sprężystością oraz  

    - dobrym przewodnictwem ciepła  
i elektryczności. 

 



• Metale mają wiele cech wspólnych – 
metaliczny połysk, dzięki któremu odbijają 
światło, dając efekt błyszczenia, oraz barwę 
srebrzystobiałą lub srebrzystoszarą. Wyjątek 
stanowi złoto – o barwie żółtej, oraz miedź – 
o barwie od srebrzystoróżowej (dobrze 
oczyszczona) do czerwonobrunatnej.  



Metale szlachetne 

    Metale szlachetne to szczególny rodzaj surowców 
naturalnych. Od zawsze są kojarzone z dobrobytem, 
władzą, potęgą i pięknem. 

     Zaliczamy do nich: 

• Złoto (łac. aurum) to jeden z najbardziej pożądanych 
pierwiastków na Ziemi, cenny ze względu na rzadkość 
występowania.   Czyste złoto ma jasnożółty kolor, 
wyraźny połysk i   wysoką cenę.  

• Złoto jest bardzo dobrym przewodnikiem 
elektryczności; nie ulega korozji. Daje się  
łatwo obrabiać i kuć. 

Złoto. Fot. shutterstock 



•  Srebro (łac. argentum) to metal szlachetny 
popularny od czasów starożytnych, stosowany 
jako waluta oraz do wyrobu biżuterii, naczyń 
i sztućców. Jest najlepszym przewodnikiem 
prądu elektrycznego i ciepła. Srebro  jest 
koloru srebrzystobiałego,  miękkie, ciągliwe,  
i kowalne. Ma właściwości bakteriobójcze  
i z tego powodu znajduje  
zastosowanie   jako  
środek dezynfekujący  
i odkażający. 

 



• Platyna( łac. platinum) w stanie czystym   jest 
srebrzystobiałym metalem o silnym połysku, 
kowalnym i ciągliwym , o wysokiej 
temperaturze topnienia. Ze względu na swoje 
właściwości  używana jest głównie  w 
jubilerstwie,  chirurgii oraz do budowy 
przyrządów laboratoryjnych 

 



Metale  półszlachetne 
 

• Metale półszlachetne – umowna nazwa 
metali  , które   są mniej odporne chemicznie 
od metali szlachetnych.  

• Terminem tym najczęściej określa się miedź  
i rtęć, czasem także chrom i nikiel. 

 

 

 

 



Miedź   

  

Czysta miedź ma kolor różowy, wraz ze złotem 
jest jednym z trzech metali niemających 
barwy szarej lub srebrnej. 



• Na powietrzu pokrywa się cienką warstwą 

tlenku miedzi, w wyniku czego ciemnieje i 

przybiera barwę   

określaną jako czerwona lub czerwonobrązowa.  

Podczas dłuższego wystawienia na działanie 

warunków atmosferycznych, pod wpływem 

wilgoci i dwutlenku węgla ulega powolnej 

korozji atmosferycznej. 

 



Rtęć    

•  Rtęć jest jedynym metalem występującym  
w warunkach normalnych w stanie ciekłym.   

Rtęć w postaci płynnych kuleczek  



• Rtęć znalazła zastosowanie do wypełniania 
termometrów, barometrów, manometrów. 
Oprócz tego metaliczna rtęć jest stosowana: 

-   do wytwarzania amalgamatów, 
wykorzystywanych m.in. do wykonywania 
plomb dentystycznych 

- przy produkcji świetlówek i lamp rtęciowych 

 

      



      

 

W epoce wczesnonowożytnej (co najmniej od XVI 
wieku, do 1843 r.) rtęci używano do produkcji luster. 
W związku z tym wielu ludzi chorowało z powodu 
zatrucia tym metalem.  
Rtęć w formie: ciekłej, par i rozpuszczalnych 
związków jest silnie trująca. Do organizmu wnika 
przez skórę, płuca i układ pokarmowy; wbudowuje 
się w kości.  Zatrucie rtęcią powodować może 
szerokie zaburzenia neurologiczne, opóźnienie 
intelektualne, ślepotę i głuchotę, zaburzenia napięcia 
mięśniowego, a także problemy kardiologiczne, 
anemię, zaburzenia  układu pokarmowego, choroby 
nerek, obniżenie ogólnej  odporności. 



Chrom 

• Chrom jest pierwiastkiem chemicznym odkrytym 
w 1797 roku. 
Sama nazwa pierwiastka zaczerpnięta została  
z języka greckiego, w którym wyraz chroma 
oznacza kolor .  
Nazwa ta nie została zresztą wybrana w sposób 
przypadkowy, w zależności od stanu utlenienia  
chrom tworzy bowiem zróżnicowane związki, 
które można rozpoznawać między innymi ze 
względu na ich barwę.  



Chrom metaliczny jest srebrzystoszarym metalem  
(z błękitnym połyskiem w świetle). Ze względu na 
swoje antykorozyjne właściwości,   jest stosowany 
jako zewnętrzna warstwa pokrywająca elementy 
stalowe, poprawiająca ich wygląd oraz chroniąca 
przed korozją. 



Nikiel   

• Nikiel - jest  biało-srebrzystym metalem o lekkim 
złotym zabarwieniu. Nikiel  charakteryzuje się 
typową dla tej grupy metali twardością i 
ciągliwością. Nazwa niklu wywodzi się z 
niemieckiego Kupfernickel tzn. fałszywa miedź. 

 



• Nikiel jest metalem używanym głównie do 
produkcji stopów, przede wszystkim przy 
wytwarzaniu stali nierdzewnej. Używa się też 
go w klasycznych bateriach nikolowo-
kadmowych. Ze stopów niklu wytwarza się 
monety obiegowe (z miedzioniklu wykonane 
są m.in. polskie monety o nominałach od 10 gr 
do 1 zł). 



• Nikiel wykorzystuje się także jako pokrycie 
mniej szlachetnego żelaza i stali  , po to by 
zwiększyć  wytrzymałość i odporność 
na korozję.  

• Bywa używany też do produkcji 
oprawek okularów i taniej biżuterii, co może 
sprawić problemy zdrowotne, gdyż  
u  niektórych osób kontakt z przedmiotami 
zawierającymi nikiel prowadzi do stanów 
zapalnych, w tym do alergii. 
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