
                Мед  
 Медта е химичен елемент, метал с атомен 

номер 29 и символ Cu в Периодичната 
система на елементите на Менделеев. Медта 
е пластичен метал с изключително добра 
електропроводимост и намира широко 
приложение като проводник на 
електричество, строителен материал и 
съставна част на множество сплави  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2




Оръдия на труда, направени от мед 



     Физични свойства  
 Медта е метал с червеникав цвят, който има висока 

електро- и топлопроводимост (сред чистите метали 
само среброто при стайна температура има по-
висока електропроводимост). Медта има такъв 
цвят, защото отразява червената и оранжевата 
светлина и поглъща други честоти от видимият 
спектър заради структурата си. Елементът е в 
контраст с оптическите характеристики на златото, 
среброто и алуминият.  





     Химични свойства  
 2Cu + O2 → 2CuO  

 Cu + Cl2→ CuCl2  

 Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2 

 



СЪЕДИНЕНИЯ НА  МЕДТА  
 Меден оксид CuO  

Той е черно кристално вещество, практически 
неразтворимо във вода. От въглерода и от 
водорода медния оксид се редуцира до мед.  

CuO + H2→ Cu + H2O 

CuO + H2SO4→ CuSO4 + H2O 

4CuO → 2Cu2O + O2  

 



Швайцеровият реактив се използва 
при преработка на дървесина. 



Разлагане на медния дихидроксид 
при нагряване 



Меден дихидроксид Cu(OH)2 
 Получава се от меден сулфат и натриева основа: 

 CuSO4+ 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4 

 Cu(OH)2 → CuO + H2O 



Меден сулфат (CuSO4.5H2O)  
 В практиката медния сулфат се нарича син камък. 

Това е твърдо кристално вещество със син цвят, 
който се дължи на хидратираните медни йони. 
Много добре се разтваря във вода. В резултат на 
хидролизата водният разтвор на CuSO4 има 
киселинен характер (сол на слаба основа и сина 
киселина). Взаимодейства с основи при което се 
получава меден дихидроксид  



Димеден оксид Cu2O  
 Той е червено, неразтворимо във вода вещество. В 

природата се среща като червена медна руда – 
куприт. Cu2O се получава при загряване на меден 
оксид до 899 °С. Димедният оксид се използва като 
пигмент в бои за боядисване на кораби. Поради 
отровното му действие морски животни не се 
полепват по дъната им. Cu2O е най-трайното и 
приложимо съединение на едновалентната мед. 

 Всички медни съединения са отровни. Като 
противоотрова се използва прясно мляко или яйчен 
белтък. 



Старинни медни монети, запазени 
до наши дни. 



Медният карбонат се среща в 
природата като минерала малахит 



  Предмети изработени от: 
а) бронз б) алпака в) месинг 



Кръвта на октопода съдържа мед и това е 
причината за синята му кръв. 


