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Тема: Застосування металів та їхніх сплавів. 

Мета:  
- освітня: розширити знання учнів про метали, ознайомити із класифікацією сплавів, їх 

галузями застосування; 

- розвивальна: сформувати вміння порівнювати метали та сплави; навчитися давати 

характеристику про метали та сплави; 

- виховна: спостережливість,повагу до вчителя, робити висновки та творчо 

використовувати здобуті знання.  

МАТЕРІАЛ УРОКУ 

Сьогодні, ми розглянемо дуже важливу тему, яка розкриває не лише промислове значення, а 

й торкається біологічного значення цих елементів, їх роль в організмі, розглядає виконувані 

ними функції з точки зору їх хімічних властивостей. Але для цього, потрібно скласти слово із 

малюнків, які розвішені(роздруковані) вже на дошці. (Учні повині сказати, що це все – 

метали! 1 мал.−Алюміній; 2 мал.−Ртуть; 3 мал.−Золото; 4 мал.−Залізо; 5 мал.−Мідь; 6 мал.− 

Срібло 

    
 

 

 

 

IV.Повідомлення теми, мети уроку 

Вчитель оголошує тему уроку, записує її 

на дошці, разом з учнями формулюють мету 

уроку. 

У техніці використовують переважно не 

чисті метали, а сплави, бо чисті метали здебільшого не мають усіх властивостей, необхідних 

для практичного застосування. 

Сплави – це системи із двох або більше металів, а також металів і неметалів. Основою 

сплавів служать такі метали як залізо, мідь, алюміній, магній, титан. Із неметалів важливими 

компонентами є вуглець, бор, кремній та ін. 

Сталі можна класифікувати за різними принципами, єдиної класифікації у світі немає. 



 
Застосування сплавів 

 Літако–, ракето–, авто–, суднобудування. 

 Виготовлення швидкоріжучих інструментів, конструкційні матеріали стійкі до 

агресивних середовищ, феромагнітні вироби. 

 Виготовлення дробильних установок, залізничних рейок, автомобільних осей. 

 Виготовлення монет, предметів домашнього вжитку, золочення, виробництво дзеркал, 

ювелірні вироби, зубні протези. 

  Виготовлення трансформаторів, хімічної апаратури, лабораторного посуду, 

декоративно-прикладні вироби, скульптури. 

 Виготовлення ниток електроламп, деталей електронагрівачів. 

 

 

 

Галузі застосування окремих кольорових металів і сплавів на їхній основі 

 Мідь та її сплави широко використовують у хімічному машинобудуванні, для 

виготовлення трубопроводів усілякого призначення, резервуарів, різних посудин, у 

криогенній техніці тощо. 

 Сплави титану набувають усе більш широкого застосування як конструкційний 

матеріал у літакобудуванні, для виготовлення ракет, резервуарів у хімічному 

машинобудуванні, суднобудуванні й атомній енергетиці.  

 Тантал, ніобій, гафній, цирконій використовують у хімічному машинобудуванні й 

атомній енергетиці, молібден — у високотемпературних камерах згоряння, ракетній 

техніці й т. д. Кольорові метали й сплави на їхній основі мають ряд загальних і 



специфічних особливостей, пов’язаних з їхніми властивостями, які ускладнюють 

процес зварювання плавленням. 
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