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Тема уроку: Залізо: фізичні і хімічні властивості. 

Мета уроку: поглибити знання про елементи-метали та прості 

речовини на прикладі Феруму та заліза; ознайомити учнів з фізичними та 

хімічними властивостями заліза; розширити знання про реакції сполучення 

на прикладі реакцій заліза з простими речовинами, розвивати уміння 

аналізувати, порівнювати, записувати рівняння реакцій, розв’язувати задачі, 

логіку, математичні навички, формувати предметну компетентність, 

виховувати наполегливість в досягненні мети.  

МАТЕРІАЛ УРОКУ 

Хімічний елемент: Fе — Ферум. 

Порядковий номер: 26. 

Відносна атомна маса: 56. 

Будова атома: +26)))) 26е- np=26; ne=26; nn=30. 

Валентність: II або III. 

Проста речовина: Fе — залізо. 

Відносна молекулярна маса: 56. 

 

Ферум — один з найважливіших і найпоширеніших хімічних елементів 

у природі, його атомна частка становить 1,8 %, а масова частка — 4,65 %. За 

поширеністю в земній корі Ферум займає четверте місце після Оксигену, 

Силіцію й Алюмінію. 

Ферум належить до d-елементів, міститься в VIIIБ групі періодичної 

системи. Схарактеризуємо деякі особливості d-елементів. Спільним для них є 

те, що електрони заповнюють у їх атомах не зовнішній, а передзовнішній 

підрівень енергетичного рівня. Так, у атомах Феруму після заповнення 4s-

підрівня заповнюється не зовнішній 4р-підрівень, а третій (передостанній) — 

3d-підрівень. Електронна формула атома Феруму  1s22s22р63s23р63d64s2. 

 

Поширеність у природі. Ферум існує як самородне залізо та у вигляді 

оксидів і сульфідів Самородне залізо — це мінерал Феруму з домішками 

нікелю. Міститься в основному в метеоритах. Ферум зосереджений 

переважно у залізних рудах. 

 

Залізні руди — це природне мінеральне утворення, що містить Ферум 

та його сполуки в такій кількості, що промислове добування металу 

економічно доцільне. Серед них найважливішими є: магнетит Fe3O4 

(магнітний залізняк) — містить 72 % Феруму); гематит Fe2O3 (червоний 

залізняк)— 70 % Феруму), є родовища в Україні (Криворізький, 

Білозерський, Кременчуцький залізорудні басейн); лимоніт 2Fe2O3 · 3H2O 



(бурий залізняк) — до 60 % Феруму; в Україні — Керченський залізорудний 

басейн; пірит FeS2 — містить приблизно 47 % Феруму;сидерит FeCO3 

(залізний шпат) — до 48 % Феруму. У природній воді Ферум міститься у 

вигляді йонів Fe2+. Вони, як 

сильні відновники, окиснюються киснем повітря, перетворюються на 

йони Fe3+, що осаджуються з води у складі нерозчинного ферум(ІІІ) 

гідроксиду бурого кольору. 

Біологічне значення. Ферум є скрізь — у живій природі, морській 

воді, ґрунті та в космосі. В організмі людини є в складі гемоглобіну крові й 

зумовлює її червоне забарвлення. 

 Пригадайте, яку функцію в організмі людини виконує гемоглобін. 

Добова норма Феруму в організмі дорослої людини становить 11 — 30 

мг і значно зростає при інтенсивних м’язових навантаженнях. В організмі 

людини масою 70 кг міститься 4 — 7 г Феруму. Найбільше його в тканинах 

печінки і селезінки. Нестача Феруму в крові призводить до недокрів’я, 

безсилля. Достатньо зв’язаного Феруму міститься в таких продуктах 

харчування, як печінка, яловичина, гречка, яблука, абрикоси. Слід пам’ятати 

про токсичний вплив пилу заліза і ферум оксидів: уражаються легені, слизова 

оболонка рота, зуби. 

Фізичні властивості. Залізо — метал з металічною кристалічною 

ґраткою, що й зумовлює його фізичні властивості. Залізо високої чистоти — 

це блискучий сріблясто-сірий, пластичний метал, що добре піддається 

механічній обробці. Має досить високу температуру плавлення (1539 °С); 

густина заліза дорівнює 7,87 г/см3. Добре проводить теплоту та електричний 

струм, хоча поступається таким металам, як срібло, мідь та алюміній. Має 

магнітні властивості (феромагнетик), які втрачає при нагріванні до 

температури майже 800 °С. Утворює багато сплавів з різними металами та 

деякими неметалами (наприклад, чавун, сталь). 

Хімічні властивості заліза визначаються електронною будовою атома 

і місцем у витискувальному ряді металів, а також станом його подрібнення. 

Залізо належить до металів середньої хімічної активності. 

Взаємодія з кислотами. У витискувальному ряді металів залізо 

міститься до водню, тому реагує із розбавленими кислотами з виділенням 

водню (крім нітратної): 

Fe + 2Н+ → Fe2+ + H2↑ 

Fe + 2НCl = FeCl2 + H2↑ 

Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2↑ 

 

Розбавлена нітратна кислота повільно реагує із залізом за стандартних 

умов. Залежно від концентрації нітратної кислоти утворюються різні 

продукти відновлення. У розбавленій нітратній кислоті утворюються йони 

Феруму Fe3+, а в дуже розбавленій — йони Феруму Fe2+: 

Fe + 4HNO3 (розб.) = Fe(NO3)3 + NO + 2H2O 

8Fe + 30HNO3 (розб.) = 8Fe(NO3)3 + 3N2O + 15Н2О 

4Fe + 10HNO3 (дуже розб.) = 4Fe(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O 



 Доведіть відновні властивості заліза, склавши схеми 

електронного 

балансу. 

Залізо реагує з концентрованими сульфатною і нітратною кислотами 

лише при нагріванні, утворюючи солі Феруму(ІІІ): 

Fe + 6HNO3 = Fe(NO3)3 + 3NO2↑ + 3Н2О 

2Fe + 6H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ +6Н2О 

 Доведіть відновні властивості заліза, склавши схеми 

електронного балансу. 

За стандартних умов залізо практично не взаємодіє з концентрованими 

нітратною і сульфатною кислотами, бо вони пасивують його. Ці кислоти 

перевозять у залізних цистернах. 

Взаємодія з водою відбувається за певних умов. За стандартних умов — 

лише за наявності кисню: 

4Fe + 6Н2О + 3О2 = 4Fe(ОН)3↓ 

У вологому повітрі залізо покривається крихким шаром іржі. 

Зазначимо, що метеоритне майже не зазнає корозії. Іржа не має постійного 

хімічного складу, її хімічну формулу можна записати як Fe2О3 · nН2О. 

Розжарене залізо реагує із водяною парою з виділенням водню: 

3Fe + 4Н2О = Fe3О4 + 4Н2↑ 

Fe3О4 — подвійний оксид, його формулу можна записати як FeО · 

Fe2О3. Хімічна назва — ферум(II, III) оксид, а тривіальна — залізна ожарина. 

Раніше таким промисловим способом добували водень. 

 Визначте властивості заліза, склавши схеми електронного 

балансу. 

Реакція з розчинами солей. Залізо витісняє з розчинів солей менш 

активні метали, наприклад олово, свинець, мідь, утворюючи солі Феруму(ІІ): 

Fe + Cu2+ = Cu + Fe2+ 

На відміну від інших металів залізо може вступати в реакцію із солями 

Феруму(ІІІ): 

Fe + Fe2(SO4)3 = 3FeSO4 

 Визначте властивості Феруму та йона Fe3+.. 

Взаємодія заліза з неметалами. У цих реакціях залізо завжди є 

відновником. При нагріванні, особливо в подрібненому стані, воно 

окиснюється майже усіма неметалами. Усі реакції — екзотермічні. 

 

 Чому в подрібненому стані хімічна активність заліза 

посилюється? 

При зберіганні на повітрі за температури до 200 °C залізо реагує з 

киснем, поступово покривається щільною плівкою оксиду, що перешкоджає 

подальшому окисненню металу. Під час згоряння заліза на повітрі 

утворюється ферум(ІІІ) оксид Fe2О3, а в чистому кисні — подвійний оксид 

— ферум(ІІ, ІІІ) оксид Fe3О4. Якщо кисень або повітря пропускати крізь 

розплавлене залізо, то утворюється ферум(ІІ) оксид FeО. 



У дуже подрібненому стані залізо самозаймається на повітрі. Залізо 

активно згоряє в хлорі, утворюючи кристали червоно-коричневого кольору 

ферум(ІІІ) хлориду. Зверніть увагу, що продуктом взаємодії заліза з хлором є 

ферум(ІІІ) хлорид. Залізо при нагріванні в подрібненому стані також реагує з 

сіркою, утворюючи ферум(ІІ) сульфід. Отже, у реакціях з кислотами, водою і 

солями Ферум виявляє відновні властивості. 

 Складіть рівняння хімічних реакцій взаємодії заліза з 

киснем, хлором і сіркою. За яких умов відбуваються ці реакції? Які 

ступені окиснення Феруму в продуктах реакцій? 

У промисловості використовують його сплави, найчастіше чавун і 

сталь. Про їх виробництво ви дізнаєтеся з наступних параграфів. 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ  

Відповіді надсилати bondarkova2601@gmail.com 

1. Поясніть, чому 

а) Ферум належить до d-елементів; 

б) у природі Ферум міститься в основному у вигляді сполук. 

2. Складіть електронні та графічно-електронні схеми атома Феруму та 

йонів Fe2+ і Fe3+. Поясніть, чим вони відрізняються. 

3. Назвіть природні сполуки Феруму та їх розміщення в Україні. 

4. Установіть відповідність між формулами природних сполук Феруму 

та їх назвами. 

Формули Назви 

А FeS2 1 Червоний залізняк 

Б FeCO3 2 Магнітний залізняк 

B Fe3O4 3 Залізний колчедан 

Г Fe2O3 4 Бурий залізняк 

Ґ 2Fe2O3 · 3H2O 5Сидерит 

5. Складіть електронні та графічно-електронні схеми атома Феруму та 

йонів Fe2+ і Fe3+. Поясніть, чим вони відрізняються. 

6. Поясніть, чому залізна пластинка, яка деякий час була в 

концентрованій нітратній кислоті, не витісняє Купрум з розчинів його солей. 

3. Речовина А у схемі перетворень Fe → А → Fe(OH)3 — це А FeCl2; Б 

FeCl3; В Fe2O3; Г FeO; Ґ FeCO3. 

Розв’яжи задачу 

4*. На розчинення суміші алюмінію і заліза масою 1,95 г витратили 

хлоридну кислоту об’ємом 14,96 мл із масовою часткою НСl 20 % і густиною 

1,098 г/см3. Обчисліть масу заліза в суміші. 

5*. Масова частка Феруму в залізній руді становить 30 %. Визначте 

масу руди для добування заліза масою 0,2 т, якщо його вихід становить 89 %. 

6*. У розчин купрум (ІІ) сульфату занурили залізну пластинку масою 

10,0 г.Через деякий час її витягли, промили, висушили. Тепер маса пластинки 

становила 10,75 г. Яка маса заліза розчинилася, а міді — виділилася? 

 


