
Číslo projektu CZ .1 .071.1 .3602.0066
Autor Petra Kašpárková

Předmět Chemie
Téma Hydroxidy

Metodický pokyn Výkladový text a ukázky se zástupci

Hydroxidy
 Hydroxidy (dříve louhy) jsou tříprvkové sloučeniny, které obsahují hydroxidové anionty 

OH  vázané na kationty kovu (popř.amonný kation NH4).

 POZOR! Ve vodě rozpustné hydroxidy a jejich koncentrované roztoky jsou žíraviny.Při styku s 
pokožkou je třeba okamžitě postižené místo důkladně opláchnout proudem vody!

 Modrá barva roztoku lakmusu a červenofialová barva roztoku fenolftaleinu dokazuje hydroxid.

Přehled hydroxidů

In[47]:= hydroxidy  "NaOH", "KOH", "CaOH2", "FeOH2", "FeOH3", "AlOH3"
Out[47]= NaOH, KOH, CaOH2, FeOH2, FeOH3, AlOH3



In[48]:= GraphicsGridPrependOuterChemicalData, hydroxidy,

"Name", "MolecularFormulaDisplay", "CHStructureDiagram",
"Phase", "MolecularWeight", "Density", "SolubilityType",

"Název", "Molekulový vzorec", "Strukturní vzorec", "Skupenství",
"Molekulová hmotnost", "Hustota", "Rozpustnost ve vodě", ImageSize  500,

Frame  All, Background  None, LightOrange, White, 1  Yellow

Out[48]=

Název
Molekulový

vzorec
Strukturní vzorec Skupenství

Molekulová
hmotnost Hustota

Rozpustnost
ve vodě

sodium
hydroxide NaOH O

HNa Solid 39.9971 2.13103 Soluble

potassium
hydroxide KOH O

HK Solid 56.1056 2044. Soluble

calcium
hydroxide

CaOH2
O

H
O

H
Ca2

Solid 74.093 2240. SlightlySoluble

iron II
hydroxide

FeOH2
O

H
O

H
Fe2

— 89.860 — —

iron III
hydroxide

FeOH3

O
H

O
H

O
H

Fe3

— 106.867 — —

aluminum
hydroxide

AlOH3

O
H

O
H

O
H

Al3

— 78.0036 — —

Vzorce hydroxidů

In[49]:= data  "NaOH", "hydroxid sodný", "KOH", "hydroxid draselný",
"CaOH2", "hydroxid vápenatý", "FeOH2", "hydroxid železnatý",
"FeOH3", "hydroxid železitý", "AlOH3", "hydroxid hlinitý"; fulldata 

PartitionMapThreadAppend, data, OuterChemicalData, 1 &  data,
"MolecularFormulaDisplay", "CHColorStructureDiagram"  Flatten, 4;

Manipulatefulldataa, 3  b, a, 1, "hydroxid", Tablep  fulldatap, 2,
p, 1, fulldata  Length, 1, ControlType  PopupMenu,

b, 0, "vzorec", 0  "molekulový", 1  "strukturní"

Out[49]= hydroxid hydroxid sodný

vzorec molekulový strukturní

NaOH

Vlastnosti a použití

Hydroxid sodný a draselný
vlastnosti: bílé, pevné, ve vodě dobře rozpustné látky, žíraviny, jsou hygroskopické (pohlcují vodu)
použití: při výrobě papíru, mýdel, hliníku, plastů k odstraňování starých nátěrů, k čištění pivních a 
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použití
jiných lahví aj.

Hydroxid vápenatý
vlastnosti: bílý, pevný, ve vodě méně rozpustný než hydroxid sodný a draselný, žíravina 
použití: v zemědělství, hnojivo pro kyselost půdy, při výrobě sody a cukru, ve stavebnictví hašené 
vápno pro přípravu vápenné malty, bílení zdí především zemědělských staveb 

Sbírka úloh

1. Z uvedených látek vyber ty, které patří mezi hydroxidy: hašené vápno, vápenec, čpavek, louh, 
sádra.
2. S využitím tabulky Přehled hydroxidů uveď všechny hydroxidy, které se velmi snadno rozpouští 
ve vodě. 
3. Zapiš molekulový vzorec: hydroxid sodný, hydroxid draselný, hydroxid vápenatý, hydroxid hlinitý, 
hydroxid železnatý. Kontrolu proveď pomocí vytvořeného Manipulate Vzorce hydroxidů.
4. S pomocí strukturních vzorců v Manipulate Vzorce hydroxidů určete kladnou a zápornou část 
molekuly hydroxidu: např. NaOH ad. Zopakujte si pravidlo pro součet ox. čísel v molekule.
5. Uveď vzorec a název hydroxidu, který se používá: a) při výrobě mýdel

                 b) při výrobě papíru
                 c) pro snížení kyselosti půdy
                 d) na výrobu páleného vápna
                 e) pro přípravu malty

Zdroje

http : // www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB - CHEMIE8/hydroxidy.html
http : // www.zschemie.euweb.cz/kyseliny/kyseliny19.html

19_Hydroxidy.cdf     3


