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Тема: Алюміній, його фізичні та хімічні властивості 

Мета:  поглибити знання учнів про метали на прикладі Алюмінію – представника 

ІІІ групи головної підгрупи, формувати уявлення про взаємозв’язок між 

положенням елемента у Періодичній системі і його будовою та фізичними і 

хімічними властивостями; довести його амфотерність; формувати навички 

складати рівняння хімічних властивостей; розширити уявлення про практичне 

значення алюмінію в нашому житті; виховувати життєві і соціальні компетентності 

учнів. 

МАТЕРІАЛ УРОКУ 

1.Знаходження в природі, добування. 

Діти, ви, мабуть, звернули увагу, що поряд з речами, виготовленими з Алюмінію, у 

мене на столі стоїть глиняна ваза. Яке ж відношення вона має до цього металу? 

Виявляється, що Алюміній завдяки своїй активності не існує в природі в 

самородному вигляді, а лише у сполуках, наприклад входить до складу 

алюмосилікатів, що становлять основу глини. 

Демонстрація ПМК «Хімія. 9 клас». Поширеність Алюмінію у природі. 

Алюміній до XX століття був дуже дорогим металом.  Монархи мали вбрання з 

алюмінієвими ґудзиками. Наполеон ІІІ користувався алюмінієвим посудом, коли 

влаштовував прийоми для дорогих гостей. Д.І.Менделєєву подарували медаль з 

алюмінію та терези, які були виготовлені з алюмінію, а шальки були золотими. На 

алюмінієвий злиток, виставлений у 1855 р. на Всесвітній Паризькій виставці, 

дивилися як на найрідкіснішу коштовність. У ті часи 1 кг алюмінію коштував 

дорожче золота й у 1500 разів дорожче заліза. 

Чому ж алюмінієві речі були такими дорогими раніше, а нині в кожного вдома є 

такий посуд і коштує він зовсім не дорого? (Раніше не знали дешевого способу 

добування алюмінію. Його винайшли лише у 20 ст).  

Існує легенда, що дві тисячі років тому римському імператору Тіберію невідомий 

подарував дуже легку вазу, виготовлену з металу, схожого на срібло. Майстер 

розповів, що цей метал він добув з глинистої землі. Тіберій злякався, що цей метал 

знецінить золото та срібло, і наказав відрубати голову майстрові, а його 

лабораторію знищити, щоб ніхто не міг дізнатися про спосіб добування нового 

металу. Очевидно легенда досить сумнівна, тому що самородний Алюміній у 

природі не зустрічається через свою високу активність, і за часів Римської імперії 

не могло бути технічних засобів, які б дозволили здобути Алюміній із глинозему. 

Лише майже через 2000 років – у 1825 р. Ханс Християн Ерстед одержав кілька мг 

металічного Алюмінію. 

 

Яким же способом добувають нині Алюміній? 

Його добувають електролізом глинозему, розчиненого у розплавленому кріоліті: 

2Al2O3    =    4Al + 3O2 

 

2. Фізичні властивості алюмінію. 

Фізичні властивості алюмінію досить тісно пов`язані з галузями його застосування.  



Висока електропровідність – в електротехніці; 

Висока теплопровідність – посуд; 

Легкість – конструкційний матеріал; 

Пластичність – пакувальні матеріали. 

Відбиває тепло і сонячні промені – екрани під радіатори. 

Поміркуйте над таким питанням: незвичайні властивості має алюмінієва тканина-

вона може гріти і охолоджувати. Ця тканина з одного боку має дуже тонке 

металеве покриття. Як потрібно повісити штори з такої тканини в кімнаті взимку і 

влітку? Чи є майбутнє в такої тканини? Що можна з неї шити? 

 

Цікаво. У Франції побудовано корабель водотоннажністю понад 50 тис. т, 

завдовжки 315 м, розрахований на 2 тис. пасажирів. Корпус, шлюпки, труби й 

навіть меблі виготовлені з алюмінію.  

З алюмінію, вкритого епоксидною смолою, будують мости, виготовляють 

консервну тару. Найтонший порошок алюмінію застосовується для виготовлення 

горючих і вибухових сумішей, фарби. 

3. Хімічні властивості алюмінію. 

Алюміній – активний метал, захищений від подальшого окислення оксидною 

плівкою, - виявляє амфотерні властивості. 

Він реагує як з простими так і зі складними речовинами. Спираючись на знання 

про загальні властивості металів, напишіть рівняння реакції взаємодії алюмінію з: 

сіркою, киснем, азотом, хлором, вуглецем (учні записують біля дошки): 

2Al + 3S = Al2S3 

4Al + 3O2 = 2Al2O3 

2Al + N2 = 2AlN 

2Al + 3Cl2 = 2AlCl3 

4Al + 3C = Al4C3 

Алюміній може реагувати з водою, але при умові знищення оксидної плівки, яка 

захищає його від корозії. До того ж взаємодія з водою відбувається так як у 

активних металів, тобто утворюється гідроксид і виділяється водень: 

2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2 

урівняйте (учень біля дошки). 

Алюміній досить сильний відновник і служить в пірометалургії для відновлення 

металів з їх оксидних руд (алюмотермія): 

Cr2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Cr 

Але, крім загальних властивостей для всіх металів, алюміній проявляє ще й 

специфічні властивості. Він пасивує концентровану сульфатну і нітратну кислоти.  

Крім цього, виявляючи амфотерні властивості, реагує як з кислотами так і з лугами.  

Демонстрація: довести амфотерний характер алюмінію. 

2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2 

2Al + 2NaOH + 6H2O = 2Na(Al(OH)4) + 3H2 

 

4.Біологічна роль.  

З біології ви знаєте, що Алюміній не виконує жодної фізіологічної функції в 

організмі людини. 

- Що ж буде з людиною, якщо в її організмі  накопиться Алюміній? 

 Надлишок Алюмінію в організмі людини призводить до: 



1) порушення мінерального обміну; 

2) помутніння розуму; 

3) провали в пам’яті; 

4) зниження гостроти зору; 

5) крихкість кісток. 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 

Відповіді надсилати bondarkova2601@gmail.com 

1.Чи збагатилися ваші знання про алюміній в ході уроку? Що ви тепер можете 

сказати про цей метал? (Учні продовжують асоціативний ряд). Думаю тепер як 

знавці властивостей металів ви можете дати цінні поради щодо застосування 

алюмінію в побуті. 

  

2.Бліц-турнір. 

 Чому вода в алюмінієвому чайнику закипає швидше, ніж в емальованому? 

 Чи можна ставити молоко для скисання в алюмінієву каструлю? Чому? 

 Які страви можна готувати в алюмінієвому посуді, а які – ні? 

 Для чого курку замотують в алюмінієву фольгу перед запіканням? 

 Чому під час тривалої подорожі їжу загортають в алюмінієву фольгу? 

 Чому немає алюмінієвих цвяхів? 

 Чому побутові вироби з алюмінію слугують довго і не зазнають окислення? 

 


