
Основи. Властивості, 

застосування

гідроксидів Натрію і 

Кальцію



Основи – це складні речовини, в яких атоми
металів сполучені з однією або кількома

гідроксильними групами.

Загальна формула основ:

n I де Ме – позначення металу,

Ме(ОН)n n – його валентність

Структурні формули основ:

NaOH Ca(OH)2 Al(OH)3



Номенклатура основ



Формула основи Систематична назва Традиційна назва

NaOH Натрій гідроксид
“їдкий натр”, “каустична

сода”

KOH Калій гідроксид “Їдкий калій”

Ca(OH)2 Гідроксид кальцію “гашене вапно”

Ba(OH)2 Гідроксид барію “їдкий барит”



Класифікація гідрооксидів
- в залежності від розчинності основ у воді



Класифікація гідрооксидів
в залежності від кількості гідроксильних

груп у складі молекули основи



Фізичні властивості



Хімічні властивості лугів







Добування основ

1. Добування лугів

• а) взаємодія лужних і 
лужноземенльних металів з водою

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2↑

• б) взаємодія оксидів лужних і 
лужноземенльних елементів з водою

Na2О + H2O = 2NaOH

2. Добування нерозчинних основ

• взаємодія солей з лугами

CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2↓ + Na2SO4.



ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАТРІЙ ГІДРОКСИДУ І 
КАЛЬЦІЙ ГІДРОКСИДУ

• Натрій гідроксид NaOH — біла
непрозора тверда речовина,
гігроскопічна, добре розчиняється у воді
(за 20 °С у 100 г води розчиняється 100 г
натрій гідроксиду), розчинення
супроводжується виділенням теплоти.
Розчини милкі на дотик.

• Фізичні властивості кальцій гідроксиду
схожі з властивостями натрій
гідроксиду.

• Хоча він має порівняно малу
розчинність (за 20 °С у 100 г води
розчиняється 0,16 г кальцій гідроксиду).



ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАТРІЙ ГІДРОКСИДУ І 
КАЛЬЦІЙ ГІДРОКСИДУ

• Лугам також властива взаємодія з металами, оксиди
та гідроксиди яких мають амфотерні властивості, і 
деякими органічними речовинами.

• 1. Взаємодія натрій гідроксиду при сплавлянні з 
металами, оксиди та гідроксиди яких мають
амфотерні властивості.

• 2NaOH + Zn = H2 + Na2ZnO2 натрій цинкат

• 2KOH + 2Al + 2H2O = 3H2 + 2KAlO2 калій метаалюмінат

• 2. Взаємодія натрій гідроксиду з деякими
органічними речовинами (взаємодія лугів з фенолом, 
омилення жирів).



Застосування натрій 
гідроксиду

Ця речовина в природі не трапляється. Добувають
її з природної сировини — кухонної солі, 
пропускаючи через водний розчин цієї солі
постійний струм. Між водою й сіллю відбувається
окисно-відновна реакція, серед продуктів якої є 
луг.



Застосування кальцій 
гідроксиду



Висновки


