
Temat: Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie.

Istnieją wodorotlenki rozpuszczalne w wodzie jak NaOH czy KOH, które otrzymuje się 
przez połączenie metalu aktywnego lub jego tlenku z wodą. 

Istnieją również takie, które nie są rozpuszczalne w wodzie i nie otrzyma się je w 
opisany wyżej sposób. Na przykład nierozpuszczalny wodorotlenek miedzi -  Cu(OH)2 nie 
otrzymamy przez wrzucenie miedzi (lub jego tlenku) do wody. W związku z powyższym musi
istnieć inny sposób otrzymania tego wodorotlenku. 

Otrzymuje się go w wyniku tzw. reakcji strąceniowych.

Reakcja, w trakcie której po zmieszaniu ze sobą roztworów dwóch rozpuszczalnych 
substancji powstaje trudno rozpuszczalny związek, nazywa się reakcją strącania 
(strąceniową). Jej istotą jest reakcja pomiędzy niektórymi jonami powstałymi z dysocjacji 
mieszanych ze sobą substancji. Do jej przeprowadzenia wykorzystuje się tabelę 
rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie znajdującą się na końcu podręcznika.

        



Po zmieszaniu obu roztworów kationy miedzi(II) i aniony wodorotlenkowe utworzyły trudno
rozpuszczalny w wodzie wodorotlenek miedzi(II), który w równaniu oznacza się ze strzałką 
skierowaną w dół 

       *   CuCl2  +  2NaOH  →  Cu(OH)2↓  +  2NaCl
            rozpuszczalny       rozpuszczalny         nierozpuszczalny        rozpuszczalny

chlorek miedzi(II) + wodorotlenek sodu → wodorotlenek miedzi(II) + chlorek sodu

Czy wytrącenie trudno rozpuszczalnego związku- wodorotlenku  można 
zaplanować?

Jeśli chcemy przeprowadzić reakcję strącania, musimy zmieszać ze sobą dwa 
roztwory rozpuszczalnych substancji, których jony będą tworzyć trudno 
rozpuszczalny związek.

Aby otrzymać na przykład trudno rozpuszczalny w wodzie wodorotlenek glinu, należy 
zmieszać ze sobą dwa roztwory, z których jeden powinien zawierać kationy glinu, a 
drugi – aniony wodorotlenowe. Wtedy możliwe będzie wytrącenie z roztworu 
żądanego wodorotlenku.



     **     AlCl3      +       3 NaOH                 Al(OH)3 ↓     +      3 NaCl

        chlorek glinu         wodorotlenek sodu          wodorotlenek glinu         chlorek sodu

     (rozpuszczalny )          (rozpuszczalny)               (nierozpuszczalny)           (rozpuszczalny)

Reakcje strącania mogą zachodzić w wodzie między  solami i wodorotlenkami według 
schematu:

                        sól 1  +  wodorotlenek 1  →  wodorotlenek 2↓  +  sól 2

Dzisiejsza lekcja znajduje się również w podręczniku str. 219-220

Notatka:

1. Definicja reakcji strącania + schemat ogólny

2. Przykłady reakcji strącania ( dwa równania z gwiazdkami * i ** + opis)


