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XI 2516:09

Hydroxid vápenatý  - _______ - 
hašené vápno

Ca(OH)2

M (Ca(OH)2) =  40 + (16 + 1) . 2 = 
= 74 g/l

Prohlédni si hydroxid vápenatý
a popiš jeho vzhled.

XI 2516:09

Ověř rozpustnost hydroxidu 
vápenatého ve vodě, porovnej ji s 
rozpustností hydroxidu sodného. Při 
rozpouštění měř teplotu.

Teplota se při rozpouštění zvyšuje.

XI 2516:09

Jaké typy směsí oba hydroxidy s vodou 
vytvořily?

Jak oba hydroxidy zbarví lakmusový 
papírek?

Lakmus v obou hydroxidech zmodral.

NaOH se ve vodě rozpustil, vznikl 
roztok.
Ca(OH)2 se rozpustil jen částečně,
vznikla suspenze.

XI 2516:09

NaOH Ca(OH)2

rozp. lépe
rozp. hůře

t stoupá
t klesá
roztok

suspenze
čevená
modrá

I.A skupina
II. A skupina

řešení
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Vlastnosti:

• pevná bílá látka
• méně rozpustná než KOH a NaOH
• roztok je žíravý
• nejlevnější hydroxid

VII 3018:44

Výroba:
těžba, drcení a pražení vápence
(1 000 °C), vznikne pálené vápno

hašení vápna, vznikne vápenný hydrát

CaCO3 

CaO +

CaO + CO 2

H2O Ca(OH)2

VII 3019:03

Čertovy schody u Berouna, náš největší 
vápencový lom.

1)

VII 3018:54

Stará vápenka v 
Moravském krasu

VII 3019:24

Využití:
• ve směsi s pískem a vodou malta 
(spojování cihel, omítání)
• dezinfekční malba (sklepy, zemědělské 
stavby)
• hnojivo pro kyselé půdy
• výroba cukru

Jak se vyrábí hydroxid vápenatý?
Jmenuj některé jeho vlastnosti.
K čemu se používá?

Zopakuj si:

VII 3019:29

řešení

CaCO3

roztok hydroxidu 
sodného

hydroxid 
vápenatý

pálené vápno

hašené vápno

vápenec

vápenná voda

louh sodný

NaOH

oxid vápenatý

hydroxid sodný
roztok hydroxidu 
vápenatého
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Vypočítej, jaký je 
procentový obsah 
vápníku v čistém  
vápenci (CaCO 3).

DÚ Čti str.102

Referát: Vznik, vlastnosti a využití 
hydroxidu amonného
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CaCO3

roztok hydroxidu 
sodného

hydroxid 
vápenatý

pálené vápno

hašené vápno

vápenec

vápenná voda

louh sodný

NaOH

oxid vápenatý

hydroxid sodný

roztok hydroxidu 
vápenatého

zpět
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NaOH Ca(OH)2

rozp. lépe
rozp. hůře

t stoupá
t klesá
roztok

suspenze
čevená
modrá

I.A skupina
II. A skupina

rozp. hůřerozp. lépe
t stoupá t stoupá
roztok suspenze
modrá modrá

I.A skupina II. A skupina

zpět
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