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Урок № 18
______________________
(прізвище, ім’я учня)
______________________
(клас)
______________________
(число, місяць)

Практична робота № 1
тема. Добування карбон(IV) оксиду, взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів.
Мета. Добути карбон(IV) оксид в лабораторних умовах, закріпити знання про фізичні
та хімічні властивості СО2, вивчити умови утворення карбонатів і гідрогенкарбонатів та дослідити умови їх взаємоперетворення, розвивати навички та вміння
виконувати хімічний експеримент, спостерігати та робити висновки.
обладнання та реактиви. Лабораторний штатив, штатив із пробірками, корок з газовідвідною трубкою, спиртівка, тримач для пробірок, сірники, крейда (або мармур чи кальцинована сода), хлоридна кислота, розчини сульфатної і нітратної
кислот, розчин натрій гідроксиду, вапняна вода, дистильована вода, лакмус, фенолфталеїн, метиловий оранжевий.

Хід роботи

Уважно прочитай «Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії».
1.

Добування вуглекислого газу.
У пробірку поклади кілька шматочків крейди (або мармуру), долий 2-3 мл хлоридної кислоти, пробірку закрий корком з газовідвідною трубкою, після чого закріпи пробірку в лапці лабораторного штатива. Що спостерігаєш? Запиши свої спостереження і
рівняння хімічної реакції у молекулярній, повній та скороченій іонних формах. Назви
продукти реакції.

2.

Утворення кальцій карбонату.
Кінець газовідвідної трубки опусти в пробірку з вапняною водою. Що спостерігаєш? Напиши свої спостереження і рівняння хімічної реакції у молекулярній, повній та
скороченій іонних формах. Назви продукти реакції.
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3.

Утворення кальцій гідрогенкарбонату.
Продовжуй пропускати вуглекислий газ через вапняну воду ще кілька хвилин. Що
спостерігаєш? Запиши свої спостереження і рівняння хімічної реакції у молекулярній,
повній та скороченій іонних формах. Назви продукти реакції.

4.

Перетворення кальцій гідрогенкарбонату на кальцій карбонат.
Пробірку з розчином кальцій гідрогенкарбонату нагрій у полум’ї спиртівки. Що
спостерігаєш? Запиши свої спостереження і рівняння хімічної реакції у молекулярній,
повній та скороченій іонних формах. Назви продукти реакції.

Додаткове завдання.
1.
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Кінець газовідвідної трубки опусти в пробірку з дистильованою водою і кілька
хвилин пропускай вуглекислий газ. Вміст пробірки розділи на дві частини, до однієї додай кілька крапель метилового оранжевого, до другої – кілька крапель лакмусу.
Запиши свої спостереження і рівняння хімічної реакції. Назви продукти реакції.

Урок № 25
______________________

Класна робота

(число, місяць)

ФеруМ. СПолуки ФеруМу
Дай усно відповіді на запитання.
1. У якій групі, підгрупі і періоді періодичної системи розміщений Ферум?
2. Який його порядковий номер?
Ферум. Сполуки Феруму
1.

Напиши електронну формулу атома Феруму. ______________________________

2.

Ферум належить до d-елементів. Для Феруму найхарактернішими ступенями
окиснення є +2 і +3. Проста речовина, утворена атомами Феруму — залізо.

3.

Запиши фізичні властивості заліза.

4.

Внаслідок згоряння заліза у кисні утворюється залізна ожарина – ферум(ІІ, ІІІ)
оксид:
Ферум(ІІ, ІІІ) оксид належить до подвійних (змішаних) оксидів:
Fe3O4 = FeO ∙ Fe2O3

5.

Під час нагрівання залізо реагує з іншими неметалами:

6.

У розпеченому стані залізо реагує з водяною парою. У результаті реакції утворюється ферум(ІІ, ІІІ) оксид і водень:
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7.

На вологому повітрі та у воді, яка містить кисень, залізо зазнає корозії, тобто іржавіє, вкриваючись жовто-бурою плівкою, яка складається переважно з ферум(ІІІ)
гідроксиду. Плівка не захищає метал від руйнування:

8.

Під час взаємодії заліза з хлоридною і розбавленою сульфатною кислотою утворюються солі феруму(ІІ) і виділяється водень:

За звичайної температури концентровані сульфатна і нітратна кислоти пасивують
залізо: на поверхні утворюється плівка з його сполук, нерозчинних у концентрованих
сульфатній та нітратній кислотах. Тому ці кислоти можна зберігати у залізних посудинах.
9.

Залізо витісняє метали, які в ряду активності металів стоять після нього, з водних
розчинів їх солей:

10. Ферум(ІІ) оксид — тверда речовина чорного кольору, виявляє основні властивості:

11. Ферум(ІІ) гідроксид — тверда речовина світло-зеленого кольору, реагує з кислотами:

12. Ферум(ІІ) гідроксид під час нагрівання розкладається на ферум(ІІ) оксид і воду:
13. Ферум(ІІ) гідроксид утворюється під час взаємодії розчинів солей феруму(ІІ) і
лугів:
14. Ферум(ІІІ) оксид — тверда речовина темно-червоного кольору, має амфотерні
властивості:

49

Підсумок.
Для охорони навколишнього середовища під час виробництва і використання металів здійснюють ряд заходів: встановлюють фільтри, впроваджують безвідходні виробництва, новітні технології, замкнений цикл водопостачання, збереження і примноження зелених насаджень тощо.
Метали та сполуки металічних елементів мають надзвичайно велике значення
у природі, техніці, житті людини.

Домашнє завдання
Початковий рівень

1.

Укажи формулу негашеного вапна:
б) KOH
а) K2O

В) CaO

Г) Ca(OH)2

2.

Зазнач формулу гідроксиду, який проявляє амфотерні властивості:
б) NaOH
В) Ca(OH)2
Г) KOH
а) Al(OH)3

3.

Зазнач формулу калійної селітри:
а) KNO3
б) KNO2

В) Ca(NO3)2

Г) CaO

Середній рівень
4.

5.

Укажи кислоти, які пасивують залізо:
а) HCl(розбавлена), HCl(концентрована)
В) HNO3(концентрована), H2SO4(концентрована)

б) HNO3(розбавлена), H2SO4(розбавлена)
Г) H2CO3, H2S

Закінчи рівняння можливих реакцій:
KOH → ______________________________________________________________
Fe2O3 + HCl → ________________________________________________________
Fe + H2SO4 → _________________________________________________________
Fe2O3 + H2O → ________________________________________________________
Fe(OH)2 → ___________________________________________________________
KOH + CO2 → ________________________________________________________

6.
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Вкажи відповідність між реагентами і продуктами реакції:
а) Fe + Cl2 →
1. FeCl2 + H2↑
б) Fe + HCl →
2. FeCl2 + 2H2O
В) Fe2O3 + HCl →
3. 2FeCl3 + 3H2O
Г) Fe(OH)2 + HCl →
4. 2FeCl3
5. FeCl2

Достатній рівень
7.

Який об’єм чадного газу (виміряного за нормальних умов) необхідний для відновлення заліза, який міститься в 1,44 г ферум(ІІ) оксиду?

Високий рівень
8.

Газ, який утворився під час спалювання 10 г сталі у кисні, взятому в надлишку,
пропустили через надлишок вапняної води. При цьому випав осад, маса якого
становила 1 г. Обчисли масову частку Карбону в досліджуваному сплаві.
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