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Тема: Властивості, застосування гідроксидів Натрію та Калію.  

Мета:  

- освітня: розширити знання учнів про властивості та застосування 

гідроксидів Натрію та Калію; дослідити основні галузі застосування 

та використання Натрію, Калію;  

- розвиваюча: уміння самостійно використовувати знання, навички 

під час рішення задач та хімічних реакцій;  

- виховна: прагнення отримати нові знання самостійно; 

удосконалювати професійну увагу (зосередженість, активність, 

стійкість). 

МАТЕРІАЛ УРОКУ 

Хімічні властивості гідроксидів Натрію та Калію 

Луги 

метилпомаранчевий 

лакмус 

фенолфталеїн 

 

1. Взаємодіють з кислотами та кислотними оксидами (реакція 

нейтралізації): 

3NaOH + Н3РО4 = Na3PO4 + 3Н2О; 

2. Взаємодіють з амфотерними оксидами та гідроксидами при 

стопленні: 

2NaOH + ZnO  Na2ZnO2 + НгО; 

КОН + Al(OH)3   КАlO2 + 2Н2О; 

2NaOH + Sn(OH)4   Na2SnO3 + 3Н2О, 

а у водному розчині утворюються гідроксокомплекси: 

6КОН + Сr2О3 + 3Н2О = 2К3[Сr(ОН)6]; 

2NaOH + SnO2 + 2Н2О = Na2[Sn(OH)6];  

2NaOH + Zn(OH)2 = Na2[Zn(OH)4];  

3КОН + Аl(ОН)3 = К3[Аl(ОН)6];  

2NaOH + Sn(OH)4 = Na2[Sn(OH)6] 

 

            Ко́мплексні сполу́ки або координацій́ні 

сполу́ки — складні хімічні сполуки, в яких 

можна виділити центральний атом 

(комплексоутворювач) і безпосередньо зв'язані 

з ним молекули або йони — так звані ліганди 

або аденти. Центральний атом та ліганди 

утворюють внутрішню сферу (комплекс); 

молекули або йони, які оточують комплекс — 

зовнішню координаційну сферу. Центральним атомом можуть бути як 

метали змінної валентності з позитивним зарядом ядра, так і неметали. 

Утворення комплексних сполук широко використовується в різноманітних 



галузях хімічної технології (виділення, очищення, розділення платинових, 

рідкісноземельних та деяких інших металів). 

3. Розчинні основи взаємодіють із солями: 

СоСl2 + 2КОН = Со(ОН)2↓ + 2КСl; 

NiSO4 + 2NaOH = Ni(OH)2↓ + Na2SO4; 

NH4Cl + КОН = NH3 + H2O + КСl; 

Fe(NO3)3 + 3NH4OH = Fe(OH)3↓ + 3NH4NO3; 

ZnSO4 + 2NaOH = Zn(OH)2↓ + Na2SO4; 

AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3↓ + 3NaCl. 

Застосування гідроксидів Натрію та Калію 

Сфера застосування NaОН КОН 

Силікатна 

промисловість 

 

 для тугоплавкого скла 

 

Легка промисловість 

(текстильна, шкіряна) 

 

для  відбілювання, обробки 

тканин, шкіри 

 

 

Хімічна промисловість широко використовуються при виробництві мила та 

інших миючих засобів, фарб, солей, скла, паперу 

Металургія, обробка 

металів 

в якості флюсу для пайки 

алюмінієвих сплавів 

для пайки сталей та 

кольорових металів 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 

Відповіді надсилати bondarkova2601@gmail.com 
Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити 

перетворення: 
а) Na→ NaН→ NaОН→ NaНCO3 → Na2CO3→ NaОН; 
б) К→ КОН→ К2SO4→ КСl→ КОН; 

в) Na→ NaНCO3→ NaОН→NaNO3→Na. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


