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26.02.2021 р. 

Тема заняття: Основи. Властивості, застосування гідроксидів 

Натрію і Кальцію 

Основи — це гідрати основних оксидів. Основи за звичайних 
умов є твердими речовинами, це йонні сполуки, які складаються з 
іона металічного елемента (або йона амонію) і з одної або декількох 
гідроксогруп ОН-.  

Загальна формула основ — Ме(ОН)х, де Me — металічний 
елемент, х — валентність металічного елемента. 

З погляду теорії електролітичної дисоціації, основи — це 
електроліти, які дисоціюють з утворенням катіона металічного 
елемента (або йона амонію) і гідроксид-іонів: 

 
Безводні основи — це тверді речовини, крім амоній 

гідроксиду NH4OH (NH3 · Н2О), який існує лише у водному розчині. 
Класифікація основ 

Основи поділяють: 
1) за кількістю гідроксогруп -ОН.  
Кількість гідроксид-іонів, які здатні заміщуватися на кислотні 
залишки з утворенням солей, визначає кислотність основ: 
• однокислотні основи: КОН, NaOH, CuOH; 
• двокислотні основи: Zn(OH)2, Ва(ОН)2, Cu(OH)2, Mg(OH)2; 
• трикислотні основи: Mn(OH)3, La(OH)3, Ni(OH)3, Ві(ОН)3. 
Відома також незначна кількість чотирикислотних основ; 
2) за ознакою розчинності у воді: 
• нерозчинні: Аl(ОН)3, Fe(OH)2, Cu(OH)2; 
• розчинні: КОН, NaOH, Са(ОН)2, Ва(ОН)2. 

Основи, які розчиняються у воді, називають лугами. Луги — 
йонні сполуки, а в деяких основах хімічний зв’язок має йонно-
ковалентний характер. 

Номенклатура основ 
Назва основи складається з назви металічного елемента з 

наступним додаванням значення його валентності (римськими 
цифрами) та слова «гідроксид». Якщо металічний елемент виявляє 
єдину валентність, то її не вказують: 
• КОН — калій гідроксид; 
• NaOH — натрій гідроксид; 
• Са(ОН)2 — кальцій гідроксид; 
• Fe(OH)2 — ферум(ІІ) гідроксид; 
• Аl(ОН)3 — алюміній гідроксид. 
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Деякі, давно відомі людині основи мають і тривіальні назви: КОН 
— їдке калі, NaOH — їдкий натр. 

Добування основ 
Добування лугів 

1. Взаємодія лужних і лужноземельних металів з водою: 

 
2. Взаємодія оксидів лужних і лужноземельних металів з водою: 

 
Добування нерозчинних у воді основ 
Нерозчинні у воді основи одержують під час взаємодії солі і 

лугу, розчинених у воді: 

 
Хімічні властивості основ 
Нерозчинні у воді основи не взаємодіють з кислотними та 
амфотерними оксидами, із солями: 
1) взаємодіють з кислотами (реакція нейтралізації): 

 
2) при нагріванні розкладаються: 

 
Луги взаємодіють: 
1) з кислотними оксидами, утворюючи середні або кислі солі: 

 
2) з кислотами. Цю реакцію називають реакцією нейтралізації. 
Причому багатокислотні основи можуть утворювати середні та 
основні солі: 

 
Склад солі залежить від співвідношення кількості речовини лугу і 
кислоти. 
Під час реакцій з багатоосновними кислотами можливе утворення 
й кислих солей: 

 
3) з амфотерними оксидами (при сплавлянні): 

 
4) з амфотерними гідроксидами: 
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• при сплавлянні утворюються безводні солі: 

 
• якщо ж реакції проводять у водних розчинах, то утворюються 
комплексні солі: 

 
5) із солями, які розчиняються у воді. Реакція відбувається лише в 
розчинах за умови, що продукт, який утворюється (основа), буде 
нерозчинним у воді: 

 
6) з кислими солями: 

 
7) з металами, яким відповідають амфотерні оксиди й амфотерні 
основи: 

 
Луги, крім КОН і NaOH, під час нагрівання розкладаються: 

 
 

Гідроксиди Натрію та Калію 

Гідроксиди Натрію та Калію — це білі, тверді, кристалічні, 

тугоплавкі, гігроскопічні (на повітрі поглинають вологу) речовини 

йонної будови. Добре розчиняються у воді. Під час нагрівання не 

розкладаються. У розчинах та розплавах дисоціюють: 

 
Використовують також інші назви цих гідроксидів: NaOH — 

їдкий натр, каустична сода, каустик, а КОН називають їдким калі. 

Ці луги внаслідок надзвичайної активності руйнують текстиль, 

папір, органічні речовини, живу тканину. Натрій гідроксид та калій 

гідроксид — сильні електроліти, змінюють колір індикаторів: 

лакмусу — з фіолетового на синій, метилоранжу — з оранжевого на 

жовтий, а фенолфталеїну — на малиновий. 

Одержання гідроксидів Натрію та Калію У лабораторії калій 

гідроксид та натрій гідроксид одержують при взаємодії металу чи 

оксиду відповідного металічного елемента з водою: 
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У промисловості їх одержують електролізом водних розчинів 

хлоридів Калію та Натрію: 

 
Хімічні властивості гідроксидів Натрію та Калію  

Гідроксиди Натрію та Калію взаємодіють: 

• з кислотами та кислотними оксидами (можуть утворюватися кислі 

та середні солі): 

 
• з амфотерними оксидами: 

 
У розчині утворюються комплексні солі: 

 
• з амфотерними гідроксидами: 

 
• із солями у водних розчинах: 

 
• з галогенами: 

 
• із сіркою та силіцієм: 

 
• з металами, оксиди відповідних металічних елементів яких 

виявляють амфотерні властивості: 

 
• з органічними речовинами: 

а) карбоновими кислотами: 

 

 
б) багатоатомними спиртами та фенолами: 
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в) галогеноалканами: 

 
г) жирами: 

 
Застосування сполук Натрію і Калію 

Натрій гідроксид та калій гідроксид використовують у 

виробництві фарб, целюлози, мила. Натрій гідроксид застосовують 

для очистки нафтопродуктів (бензину, гасу), для виробництва 

штучного шовку, в текстильній, хімічній промисловості, 

для^виготовлення товарів побутової хімії. Калій гідроксид 

використовують у лужних акумуляторах і для висушування газів. 

Натрій хлорид (зважаючи на розповсюдження і дешевизну) 

широко застосовують у хімічній промисловості для виробництва 

соди, хлору і натрій гідроксиду (електроліз розчину), хлоридної 

кислоти, натрій сульфату, металічного натрію (електроліз розплаву). 

Кухонну сіль (містить не менше 97 % NaCl)1 використовують у 

харчовій промисловості та кулінарії. У медицині застосовують 

розчин натрій хлориду з масовою часткою солі 0,9 %. Його 

називають ізотонічним, оскільки його осмотичний тиск відповідає 

осмотичному тиску крові людини. 

Натрій гіпохлорит NaOCl використовують для відбілювання 

тканин і деревини, дезінфекції, хімічного розчинення санітарно-

технічних відкладень, у хімічному виробництві. 

Глауберову сіль Na2SО4 · 10Н2О застосовують як проносний засіб. 

Натрій амід NaNH2 використовують для виробництва 

синтетичного барвника індиго. 

Натрій пероксид Na2О2 (сильний окисник) застосовують для 

відбілювання паперу та регенерації повітря на підводних човнах 

(як і пероксид, так і супероксид калію): 

 
Калій карбонат (поташ) використовують для виготовлення 

скла, калій нітрат — для виготовлення чорного пороху, калій хлорат 

і перхлорат — у виробництві сірників, у піротехніці, 

гальванотехніці. 
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Калій дихромат (хромпік) К2Сr2O7, а також і натрій 

дихромат Na2Cr2O7 · 2Н2O, як сильні окисники застосовують у 

виготовленні хромової суміші для миття хімічного посуду, дублення 

шкіри. Також як окисник використовують і калій перманганат 

КМnO4 (як антисептик у медицині, для отримання кисню в 

лабораторії). 
Застосування натрій гідроксиду 

 
 

Кальцій гідроксид 

Кальцій гідроксид (Са(ОН)2). Насичений водний розчин 
кальцій гідроксиду називають вапняною водою, а білу суспензію 
кальцій гідроксиду — вапняним молоком. 

Одержання кальцій гідроксиду 
У лабораторії Са(ОН)2 одержують при взаємодії кальцію чи 

його оксиду з водою: 

 
У промисловості кальцій гідроксид добувають з кальцій оксиду. 

Хімічні властивості кальцій гідроксиду 
Кальцій гідроксид — луг. Дисоціює двоступенево. Взаємодіє: 
• з кислотними оксидами: 

 
• з кислотами, утворюючи солі різних типів: 

 
• з хлором (та іншими галогенами): 
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Або при надлишку хлору може утворитись суміш СаСl2 і Са(ОСl)2, 
яку називають хлорним вапном; 
• із солями: 

 
• з амфотерними оксидами і гідроксидами при сплавлянні: 

 
 

Застосування кальцій гідроксиду 

 

ВИСНОВКИ 
Основи — сполуки, які складаються з катіонів металічних елементів і 
аніонів ОН-. Загальна формула основ — М(ОН)n. 
Розрізняють розчинні у воді основи (луги) й нерозчинні основи. 
Луги взаємодіють з кислотними й амфотерними оксидами, кислотами, 
амфотерними гідроксидами, а їх розчини — ще й із солями. 
Найважливішими лугами є натрій гідроксид і кальцій гідроксид. Ці 
сполуки використовують у хімічній промисловості, техніці, інших 
сферах. 
 
 


