
Алюміній та сполуки алюмінію 

 

Поширення у природі 

Алюміній найпоширеніший у природі металічний елемент. Вміст його у земній корі 

становить 8,05% (за масою). Серед металічний елементів  за поширенням у земній 

корі він посідає перше місце, серед інших елементів – третє. 

Алюміній трапляється у природі лише в складі хімічних сполук. Відомо біля 250 

мінералів, які містять цей елемент. Найважливіші природні сполуки – 

алюмосилікати,  боксит, корунд та кріоліт. Алюмосилікати, до складу яких входять 

Алюміній, Силіцій і Оксиген, становлять основну масу земної кори. До них 

належить  польовий шпат K2O•3Al2O3•6SiO2•2H2O; нефелін – Na2O•Al2O3•2SiO2, 

продукт їх вивітрювання – глина (каолініт) – Al2O3•2SiO2•2H2O. Боксити – 

Al2O3•хH2O – гірська порода, що складається переважно з оксиду алюмінію та оксидів 

феруму, які надають їм червоного кольору. Кріоліт – мінерал складу 

AlF3•3NaF. Корунд – Al2O3. 

Фізичні властивості 

Алюміній – сріблясто-білий легкий метал, дуже пластичний, міцний, добрий 

провідник теплоти і електричного струму. Легко піддається обробці: прокатується у 

листи і фольгу, витягується в тонкий дріт. Плавиться при 660ºC, тонка фольга 

плавиться в полум’ї сірника. 

Застосування алюмінію 

Алюміній знаходить найширше застосування. У вигляді чистого металу 

використовується для виготовлення електричних проводів, фольги для 

кондитерської і харчової промисловості (як обгортковий матеріал), різної хімічної 

апаратури.  Алюмінієм вкривають стальні та чавунні вироби, щоб захистити їх від 

корозії. Його сплави з різними металами дуже міцні й легкі. Вироби із них по міцності 

рівні стальним, але в три рази легші від них. Сплави використовують у авіа-, авто-, 

корабле- і приладобудуванні, в ракетній техніці і в будівництві, для оздоблення 

фасадів будинків, станцій метрополітену, гофрованими листами алюмінієвих 

сплавів покривають дахи, будують різні складські приміщення. Широко 

використовується в транспорті. З нього будують цистерни для транспортування 

нафтопродуктів, виготовляють вагони. 

Широко застосовується «срібна» фарба на основі алюмінієвого порошку. Щоб 

захистити від сонячних променів цистерни для перевезення, їх покривають 

алюмінієвою фарбою. 

У побуті використовують алюмінієвий посуд, столові набори. Сполуки алюмінію, які 

в невеликій кількості можуть утворюватися від дії на алюміній слабких органічних 

кислот неотруйні. 

 

 



Самостійна робота  АЛЮМІНІЙ 

1. Вперше металічний елемент Алюміній отриманий: 

а) відновленням металічним калієм                 
б) електролізом розплаву кріоліту                                                              
в) електролізом водного розчину солі алюмінію                        
г) електролізом розплаву глинозему 

2. До якої групи оксидів відносять алюміній оксид: 

а) основний   б)кислотний    в) амфотерний   г)кислото-неутворюючий   

3.  Які речовини необхідно взяти для одержання хрому алюмотермічним 
способом? 

а) Cr і Al2O3    б) Cr і Al      в) Cr2O3 і Al2O3    г) Cr2O3 і Al   

4. Ступінь окислення алюмінію у сполуках: 

а) 3       б) +3     в) -3   г) +2 і +3 

5. Взаємодія алюмінію з концентрованою нітратною та сульфатною кислотами 
на холоді: 

а) можлива         б) практично неможлива       в) зовсім неможлива 

6. При нагріванні гідроксиду алюмінію утворюються: 
 

а) Al2O3  і H2O       б) Al  і H2O       в) Al  і H2              г) Al2O3  і H2 

 

7. Температура плавлення алюмінію 
 

а) 120 0С    б) 360 0С    в) 660 0С     г) 1200 0С  
 

8.  Установіть відповідність між хімічними формулами сполук та їх назвами: 

1) AlCI3                  а) алюміній гідроксид    
2) Al2O3                 б) алюміній оксид  
3) Al2S3                  в) алюміній хлорид  
4) NaAlO2                     г) алюміній сульфід  
5) AI(OH)3             д) алюмінат натрію 
                              е) алюміній сульфат 

 

9. Установіть відповідність між реагуючими речовинами та продуктами їх 
взаємодії: 

1. Al + Сl2               а) AlСl3 + H2 

     2. Al + HСl              б) AlСl3 

3. Al + NaOH          в) Al2O3 + Fе 
4. Al + HgСl2           г) AlСl3 + Hg 
5. Al + Fе3О4          д) AlСl3+ HgСl2 

                               е) NaAlO2 + H2+Na2O 
 



 
10. Сума протонів, нейтронів и електронів в атомі Al дорівнює: 

 
 а) 13               б) 14               в) 27             г) 40 
 

11. Продовжіть електронну формулу Al: 
 
1S22S22……………… 
 

12.  Поясніть, чому, незважаючи на високу хімічну активність алюмінію, у 
виготовленому з нього посуді можна кип’ятити воду та готувати страви? 

 
13.  Закінчіть рівняння реакції та розставте коефіцієнти: 

 
Al + O2 →          
Al + S →          
Al + Br2 → 
Al + Н2S →          
Al + H2 O→          
Al + FeCl3 → 
 


