
WODOROTLENKI 

Ogólny wzór wodorotlenków: 

Mx(OH)x 

gdzie: x oznacza ładunek kationu. 

Wodorotlenkami nazywamy wszystkie związki nieorganiczne, których cząsteczki zawierają kationy metali 

(M+) i aniony wodorotlenkowe (OH-). 

Liczba jonów OH w cząsteczce wodorotlenku zależy od stopnia utlenienia wchodzącego w jej skład 

metalu, np. NaOH (I), Ca(OH)2 (II), Fe(OH)2 (II), Fe(OH)3 (III). 

Nazwy wodorotlenków tworzy się, dodając do słowa wodorotlenek nazwę metalu i w nawiasie jego stopień 

utlenienia. Zgodnie z umową, jeżeli dany pierwiastek w związkach chemicznych występuje tylko 

na jednym stopniu utlenienia, to nie jest konieczne podawanie go w nawiasie. W tabeli podano wzory 

i nazwy wybranych wodorotlenków metali. 

Wodorotlenki 

wzór chemicznynazwa 

NaOH wodorotlenek sodu 

KOH wodorotlenek potasu 

Ca(OH)2 wodorotlenek wapnia 

Mg(OH)2 wodorotlenek magnezu 

A1(OH)3 wodorotlenek glinu 

Fe(OH)2 wodorotlenek żelaza(II) 

Fe(OH)3 wodorotlenek żelaza(III) 

Cu(OH)2 wodorotlenek miedzi(II) 

Najważniejsze metody otrzymywania wodorotlenków metali: 

•   reakcja aktywnych metali z wodą; 

2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2 

•   reakcja odpowiedniego tlenku metalu z wodą; 

CaO + H2O → Ca(OH)2 

•   reakcja niektórych soli z innymi wodorotlenkami. 

W wodnym roztworze FeCl3 obserwuje się wytrącanie się brunatnego osadu: 

FeCl3 + 3 NaOH → Fe(OH)3 + 3 NaCl 

Można stwierdzić, że metodą otrzymywania wodorotlenków metali może być też reakcja niektórych soli 

z innymi wodorotlenkami. 

Rozpuszczalne w wodzie wodorotlenki metali wykazują charakter zasadowy. Noszą one nazwę zasad. 

Rozpuszczalnymi wodorotlenkami metali są np. NaOH i KOH - ich wodne roztwory to odpowiednio 

zasada sodowa i zasada potasowa. Nazwy zasada nie można stosować w stosunku do trudno 



rozpuszczalnych wodorotlenków metali, np. Cu(OH)2, A1(OH)3 czy Fe(OH)3. Większość wodorotlenków 

metali reaguje z kwasami. Przykłady takich reakcji ilustrują poniższe równania reakcji: 

2 NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2 H2O 

Ca(OH)2 + 2 HNO3 → Ca(NO3)2 + 2 H2O 

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O 

Niektóre wodorotlenki metali reagują zarówno z kwasami, jak i z zasadami. Podobnie jak tlenki, które 

reagują i z kwasami i zasadami, noszą one nazwę wodorotlenków amfoterycznych. Przykładem takiego 

wodorotlenku jest Al(OH)3. 

Zastosowanie NaOH: 

• środek chemiczny w laboratoriach 

• produkcja mydeł - już w starożytności NaOH  stosowano do wyrobu mydeł. Pierwszą   

fabrykę sody żrącej wybudowano w Glasgow w 1844 roku, a w 1852 jej produkcja wynosiła 

już około 70 000 ton 

• otrzymywanie detergentów 

• w procesie rafinacji ropy naftowej 

• produkcja papieru 

• otrzymywanie sztucznego jedwabiu 

• otrzymywanie barwników 

•  regeneracja kauczuku 

Ze względu na właściwości wodorotlenek sodu nazywany jest także sodą żrącą lub sodą kaustyczną, a jego 

roztwory alkaliami lub ługami. 

WODOROTLENEK POTASOWY (potas żrący, KOH), biała masa krystaliczna o temp. 322°, silnie 

higroskopijna, rozpuszczalna w wodzie (mocna zasada), alkoholu i eterze; chłonie dwutlenek węgla 

z powietrza, tworząc węglan. 

Otrzymywanie: przez elektrolizę roztworu chlorku potasowego, zatężanie otrzymanego roztworu 

i odwadnianie; dawniej w reakcji podwójnej wymiany: 

K2CO3 + Ca(OH)3 → CaCO3 + 2KOH 

Zastosowanie: jako mocna zasada; podobny do wodorotlenku sodowego, jest od niego droższy. 

WODOROTLENEK WAPNIOWY (wapno gaszone, Ca(OH)2), produkt działania wody na wapno palone 

(gaszenie wapna): 

CaO +  H2O = Ca(OH)2 

Po dodaniu małej ilości wody otrzymuje się biały proszek, zwany wapnem hydratyzowanym, większa ilość 

wody daje ciasto wapienne; zawiesina wodorotlenku wapniowego w wodzie zwana jest mlekiem 

wapiennym, roztwór nasycony jest wodą wapienną. 

Zastosowanie: najtańsza mocna zasada, do produkcji sody, wodorotlenków sodowego i potasowego, wapna 

bielącego, do wyrobu zaprawy murarskiej itd. 

WODOROTLENEK BAROWY (Ba(OH)2), bezpostaciowe kryształy o t.t. 325°, dość trudno 

rozpuszczalne w wodzie; roztwór nosi nazwę wody barytowej, wodorotlenek barowy krystalizuje z niej 



w formie uwodnionej (8H2O). Ogrzewanie wodorotlenku barowego do temp. ok. 600° powoduje rozkład 

na tlenek barowy i wodę. Wodorotlenek barowy jest mocną zasadą. 

Otrzymywanie: elektrolitycznie z roztworu chlorku barowego; przez uwodnienie tlenku BaO. 

Zastosowanie: do zmiękczania wody, produkcji szkła, otrzymywania soli barowych. 

WODOROTLENKI AMFOTERYCZNE 

charakteryzują się tym, że reagują zarówno z kwasami, jak i zasadami. Wodorotlenek glinu reaguje z 

zasadą sodową (reakcja zachodzi w roztworze wodnym) tworząc związek o wzorze Na[Al(OH)4], a przy 

dużym nadmiarze zasady – Na3[Al(OH)6]. 

Al(OH)3 + 3 HCl → AlCl3 + 3 H2O 

Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4]          tetrahydroksoglinian sodu 

Al(OH)3 + 3 NaOH → Na[Al(OH)6]          heksahydroksoglinian sodu 

Niektóre wodorotlenki ulegają rozkładowi w podwyższonej temperaturze, np. 

Cu(OH)2 → CuO + H2O 

Adres do strony o wodorotlenkach: 

https://epodreczniki.pl/a/wodorotlenki---ich-budowa-i-otrzymywanie/DGFLXz70M 

 

 

 

 
 

 

 

 


