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Заняття № 22
Тема: МАНГАН – ПРЕДСТАВНИК ПОБІЧНОЇ ПІДГРУПИ.
ОСНОВНІ СПОЛУКИ І ВЛАСТИВОСТІ. КОРОЗІЯ МЕТАЛІВ
Мета:
1. Сформувати знання про: поширеність Мангану у природі; будову атома і
йонів Мангану; мстивості Мангану та його сполук; корозію металів.
2. Сформувати способи діяльності: пояснювати властивості Мангану та
його сполук; характеризувати основні види корозії (хімічну та електрохімічну), види корозійних руйнувань.
3. Сформувати творчі здібності: прогнозувати сфери застосування Мангану, а також його сполук; пропонувати методи захисту металів від корозії.
4. Сформулювати розуміння важливості знань з хімії для практичної діяльності.
Кількість годин: 2
Основні терміни та поняття: Манган, побічні підгрупи, корозія металів.
Обладнання та матеріали: періодична система хімічних елементів, зображення
Мангану та його сполук.
План
1.
2.
3.
4.
5.

Поширеність у природі
Електронна будова атома та йонів
Проста речовина. Фізичні та хімічні властивості
Сполуки Мангану.
Корозія металів
1. ПОШИРЕНІСТЬ У ПРИРОДІ

Елемент Манган розміщений у 4-му періоді в побічній групі VII групи з
атомним номером 25. Позначається символом Mn. Атомна маса 54,9 а.о.м. Проста
речовина – марганець – метал сріблясто-білого кольору. Так само, як і залізо та
його сплави, належить до чорних металів. Відомо п’ять алотропних модифікацій
Мангану: чотири з кубічними та одна з тетрагональними кристалічними ґратками.
Манган є 14-м елементом за поширеністю на планеті земля (0,03% від загальної кількості атомів земної кори та 0,1% від маси). Є домішкою у багатьох залізних рудах, однак є і окремі поклади Мангану. Манган, що розсіяний у гірських
породах, вимивається водою і виноситься в океан. Де, внаслідок окиснення роз1
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чиненим у воді киснем перетворюється на нерозчинний манган(IV) оксид
MnO2·H2O і відкладається на дні.
Мінерали Мангану:
– піролюзит (MnO2);
– мангатит = бура марганцева руда (MnO(OH));
– брауніт (Mn2O3);
– гаусманіт (Mn3O4);
– родохрозит = марганцевий шпат = малиновий шпат (MnCO3);
– псиломелан (mMnO·MnO2·nH2O);
– пурпурит (Mn3+[PO4]).
Манган міститься в організмах всіх тварин і рослин. І хоча його вміст зазвичай є дуже малим, він має значний вплив на життєдіяльність (тобто є мікроелементом). Манган впливає на ріст, утворення крові та функції статевих залоз.
Способи отримання:
1) Алюмінотермічним методом – шляхом відновлення оксиду Mn2O3, який
утворюється під час прожарювання піролюзиту:
4MnO2 → 2Mn2O3 + O2
Mn2O3 + 2Al → 2Mn + Al2O3
2) Відновлення оксидних руд марганцю Mn2+ коксом.
3) Чистий марганець отримують електролізом розчину MnSO4.
2. ЕЛЕКТРОННА БУДОВА АТОМА І ЙОНІВ
В атомі Мангану містяться 25 електронів, які перебувають на чотирьох енергетичних рівнях (Манган – елемент 4-го періоду). Електронна формула атома
Мангану:
1s22s22p63s23p63d54s2.
Виявляє ступені окиснення 0, +2, +3, +4, + 6, +7.
3. ПРОСТА РЕЧОВИНА. ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
3.1. Фізичні властивості
Проста речовина марганець – сріблясто-білий твердий крихкий метал. Його
густина ρ = 7,44 г/см3, температура плавлення Тпл. = 1245°С. Є парамагнітним за
низьких температур.
Марганець застосовується переважно у виготовленні легований сталей.
Сталь, що містить 15% марганцю, має високу твердість та міцність. З неї виготовляють робочі частини дробильних машин, кульових млинів, залізничних рейок.
Окрім того марганець входить до складу багатьох сплавів; він збільшує їхню стійкість до корозії.
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3.2. Хімічні властивості
На повітрі вкривається тонкою оксидною плівкою, яка захищає його від подальшого окиснення навіть за нагрівання. Але у подрібненому стані манган окислюється дуже легко. Порошкоподібний марганець згорає у кисні:
Mn + O2 → MnO2
Вода за кімнатної температури діє на марганець дуже повільно. За нагрівання – швидше.
t
Mn + H2O 
Mn(OH)2 + H2↑


Він розчиняється у розбавлених хлоридній HCl та нітратній кислоті HNO3, а
також у гарячій концентрованій сульфатній кислоті H2SO4 (в холодній є практично нерозчинним). При цьому утворюються йони Mn2+.
Mn + 2HCl (розб.) → MnCl2 + H2↑
3Mn + 8HNO3 (розб.) → 3Mn(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O
t
Mn + 2H2SO4 (конц.) 
MnSO4 + SO2↑ + 2H2O

З лугами не взаємодіє.
4. СПОЛУКИ МАНГАНУ
Манган утворює чотири простих оксиди: MnO, Mn2O3, MnO2 та Mn2O7. Та
один змішаний оксид Mn3O4 (або MnO·Mn2O3). Перші два оксиди мають основні
властивості, оксид MnO2 є амфотерним. А вищий оксид Mn2O7 є ангідридом манганової кислоти HMnO4.
Манган(IV) оксид застосовується для виробництва мар гано-цинкових гальванічних елементів – він використовується в таких елементах як окисникдеполяризатор. Сполуки Мангану також використовують під час синтезу органічних сполук – як окисники.
Найбільш поширеною за вживанням є сіль манганової кислоти – калій перманганат KMnO4. Ця речовина має вигляд темно-фіолетових, майже чорних кристалів (призм), які є помірно розчинними у воді. Розчини KMnO4 мають темномалиновий, а за великих концентрацій – фіолетовий колір, який властивий йонам
MnO4–. Як і всі сполуки мангану(VII), калій перманганат є сильним окисником.
Він легко окиснює багато органічних сполук, перетворює солі Fe2+ на солі Fe3+,
сульфітну кислоту H2SO3 окиснює до сульфатної H2SO4, з солей хлоридної кислоти HCl виділяє хлор і т.д.
Також калій перманганат є засобом для дезінфекції.
За нагрівання у сухому вигляді калій перманганат вже за температури 200°С
розкладається за рівнянням:
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2KMnO4 
K2MnO4 + MnO2 + O2↑


Це один із способів отримання кисню в лабораторії.
Манганатна кислота HMnO4 не отримана у чистому вигляді і відома лише у
розчинах. Концентрацію її розчину можна довести до 20%. Це дуже сильна кислота. У водному розчині вона повністю дисоційована на йони (її ступінь дисоціації дорівнює 93%).
5. КОРОЗІЯ МЕТАЛІВ
Під дією факторів навколишнього середовища (повітря, вода, розчини електролітів тощо) метали окислюються, утворюючи хімічні сполуки (оксиди, гідроксиди, солі) – зазнають корозії.
Корозія (від лат. corrodere – роз’їдати) – це хімічне руйнування металів під
впливом навколишнього середовища. Внаслідок корозії метал переходить в окиснений стан і втрачає характерні для нього механічні властивості. Корозія – це хімічний окисно-відновний процес.
Розрізняють кілька видів корозії, головні з них хімічна (або газова) корозія,
яку викликають агресивні гази, і електрохімічну корозію – корозію в розчинах
електролітів.
Хімічна корозія – це руйнування металу внаслідок взаємодії з середовищем,
яке не проводить електричний струм. Вона обумовлена дією на метали неелектролітів (спирту, бензину, мінеральних масел тощо) і сухих газів (кисню O2, оксидів азоту NO2, хлору Cl2, хлороводню HCl, сірководню H2S і ін.). У результаті взаємодії металів із зовнішнім середовищем їх поверхня вкривається тонким шаром
(плівкою) різних хімічних сполук (продуктів корозії): оксидів, хлоридів, сульфідів
і т. д. Інколи цей шар такий щільний, що крізь нього не може проникати агресивне
середовище. В таких випадках з часом швидкість корозії зменшується, а то й зовсім припиняється. Наприклад, алюміній Al в атмосфері повітря кородує значно
повільніше від заліза Fe, хоч за своїми хімічними властивостями він активніший
від заліза. Це пояснюється тим, що поверхня алюмінію вкривається суцільною,
досить щільною і міцною оксидною плівкою Al2O3, яка ізолює метал від доступу
кисню, а оксидна плівка заліза, навпаки, є крихкою і ламкою, містить багато пор і
тріщин, через що кисень повітря крізь неї легко проникає до поверхні заліза, і тим
обумовлюється безперервне його руйнування.
Корозія посилюється за наявності розчинника, зокрема води. Корозія в розчинах – це електрохімічна корозія.
Електрохімічна корозія – це руйнування металу, що знаходиться в контакті з іншим металом і електролітом або водою.
Електрохімічна корозія більш поширена і завдає значно більшої шкоди, ніж
хімічна. Вона виникає при контакті двох металів у середовищі водних розчинів
електролітів. На відміну від хімічної, електрохімічна корозія супроводжується переміщенням валентних електронів з одної ділянки металу на іншу, тобто виникненням місцевих електричних струмів внаслідок утворення на кородуючій поверхні так званих гальванічних пар.
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Швидкість електрохімічної корозії залежить також від різниці активності
металів, що утворюють гальванічні пари. Чим більш віддалені ці метали один від
одного в електрохімічному ряді напруг, тим більша швидкість корозії. На швидкість корозії впливає також електроліт і температура. Чим сильніший електроліт,
тобто чим більше міститься в ньому іонів, зокрема іонів водню, і чим вища температура, тим більша швидкість електрохімічної корозії.
Чисті метали не зазнають електрохімічної корозії. Корозія завдає великих
збитків народному господарству.
Основні способи захисту металів та сплавів від корозії. Корозія металів
завдає величезних збитків. Внаслідок корозійного руйнування втрачається близько 10% щорічного видобутку металів. Тому заходам боротьби з корозією приділяється значна увага. Способів боротьби з корозією багато і вони досить різноманітні. Їх можна поділити на групи:
1. Захист поверхні металу від впливу факторів навколишнього середовища за допомогою покриттів: металічних (нікелю Ni, цинку Zn, хрому Cr,
алюмінію Al, золота Au, срібла Ag) або неметалічних (лаків, фарб, смол, гуми,
емалей), плівки оксиду (оксидування), плівки солей (фосфатування).
Одним з найбільш поширених способів боротьби з корозією є покриття металу (головним чином заліза) масляними фарбами. Захисна дія фарби основується
на тому, що оліфа, піддаючись полімеризації, утворює на поверхні металу суцільну еластичну плівку, яка ізолює метал від дії атмосферних хімічних агентів. Інколи для захисту металу від корозії (наприклад, алюмінію і деяких стальних виробів) штучно створюють оксидну плівку обробкою їх поверхні сильними окисниками.
Значного поширення одержав також спосіб покриття одного металу іншим. Наприклад, дахове залізо покривають тонким шаром цинку. З цією метою
залізні листи занурюють на короткий час у розплавлений цинк. Сам по собі цинк
в атмосфері повітря не піддається корозії, оскільки на його поверхні утворюється
досить стійка захисна оксидна плівка ZnO. При пошкодженні цинкового шару
(тріщини, подряпини тощо) цинк з залізом у присутності вологи повітря утворює
гальванічну пару. При цьому електрохімічному корозійному руйнуванню піддається цинк як активніший метал, а залізо не руйнується доти, поки не буде зруйнований весь захисний шар цинку.
Інколи металеві вироби вкривають захисним шаром менш активного металу. Прикладом цього може служити біла жерсть, з якої виробляють консервні банки. Її одержують зануренням на короткий час залізних листів у розплавлене олово. Олово дуже добре захищає залізо доти, поки його шар суцільний. Але коли захисний шар пошкоджується і залізо приходить у дотик з агресивним середовищем, воно з оловом утворює гальванічну пару і залізо як активніший метал піддається корозійному руйнуванню. При цьому залізо кородує значно скоріше, ніж у
тому випадку, коли воно не вкрите шаром олова.
Досить поширеним є гальванічний спосіб покриття одного металу іншим
(шляхом електролізу). Цим способом покривають нікелем Ni (нікелювання), хромом Cr (хромування), міддю Cu (міднення), сріблом Ag (сріблення), золотом Au
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(золочення) і іншими металами. Гальванічним способом можна наносити дуже
тонкий і рівномірний шар захищаючого металу. Гальванічні покриття не тільки
захищають металічні вироби від корозії, а й надають їм гарного зовнішнього вигляду.
2. Електрохімічні методи – катодний і протекторний захисти. Їх використовують у середовищах, які добре проводять електричний струм.
Суть цього способу полягає в тому, що металеву конструкцію, яка потребує
захисту (труби, парові котли, корпуса кораблів), сполучають металічним провідником з активнішим металом, який піддається корозійному руйнуванню. Цей метал є катодом, а анодом є лист заліза. За певної сили струму окисник відновлюється на катоді, анод окислюється, що забезпечує стійкість виробу до корозії.
Наприклад, у парові котли інколи вводять листи цинку, які сполучають залізними стержнями з стінками котла. При цьому утворюється в середовищі води гальванічна пара, внаслідок чого цинк, як активніший метал руйнується, а залізні
стінки котла не піддаються корозії. Так само можна захищати і підземні трубопроводи.
3. Обробка корозійного середовища. З середовища, де знаходяться метали,
видаляють речовини, які викликають корозію (наприклад, кисень з відповідного
розчину), або додають такі, що уповільнюють корозію – інгібітори.
Інгібіторами можуть бути різні речовини: хромат натрію Na2CrO4, дихромат
калію K2Cr2O7, фосфат натрію Na3PO4 тощо, а також желатин, клей та інші органічні речовини. Інгібітори сприяють утворенню на кородуючій поверхні металу міцної захисної плівки, внаслідок чого швидкість корозії може зменшуватись у десятки і сотні разів. Особливо важливу роль відіграють інгібітори при взаємодії
металів з кислотами. Так, наприклад, коли додати деякі інгібітори до хлоридної
кислоти HCl, то її можна зберігати в стальній тарі, хоч хлоридна кислота з залізом
взагалі реагує досить енергійно. Крім того, останнім часом стали широко застосовувати сплави з високими антикорозійними властивостями. Такі сплави одержують шляхом добавок до основного металу інших металів — нікелю, кобальту,
хрому і ін. Прикладом антикорозійних сплавів може служити сталь із вмістом
15—20% Зі. Така сталь цілком стійка до дії кислот. З неї виготовляють різну хімічну апаратуру.
Контрольні запитання:
1. Дайте характеристику Мангану за його положенням у періодичній системі
(період, група, підгрупа, порядковий номер, склад атома).
2. Яку кількість неспарених електронів має атом Мангану у звичайному стані:
А) 2; Б) 5; В) 7; 4) 3?
3. Скільки повністю заповнених енергетичних підрівней у атомі Мангану у звичайному стані: А) 3; Б) 4; В) 6; 4) 5?
4. Якими способами можна отримати Манган у вигляді чистої речовини – марганцю?
5. Які фізичні властивості має марганець?
6. Які хімічні властивості марганцю?
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7. Які сполуки утворюються при взаємодії марганцю з розбавленою хлоридною
кислотою: А) MnO2; Б) Mn(OH)2; В) MnCl2; Г) Mn(NO3)?
8. Які сполуки утворюються при взаємодії марганцю з розбавленою нітратною
кислотою: А) H2; Б) NO; В) O2; Г) MnO2?
9. Які сполуки утворюються при взаємодії марганцю з концентрованою сульфатною кислотою: А) MnSO4; Б) S; В) H2; Г) MnS?
10. Які сполуки Мангану зустрічаються у природі: А) Mn3O4; Б) KMnO4; В)
MnCl2; Г) MnO2?
11. Які сполуки Мангану здатні виявляти лише окиснювальні властивості: А)
MnCl2; Б) MnO2; В) Mn(NO3)2; Г) KMnO4?
12. Яка роль Мангану та його сполук у житті людини та природі?
13. Що називається корозією? Наведіть приклади руйнування металевих виробів
внаслідок корозії.
14.Які основні способи захисту від корозії ви знаєте? Наведіть приклади з власних спостережень.
15.Який засіб захисту від корозії, на вашу думку, надійніший?
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