
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hydroxide 

w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

  بیبا ترک ییآشنا
 گام 6در   دیدروکسیه



w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

  ست؟یچ  دیدروکسیه .1
   دی دروکسیخواص ه .2
   ست؟یچ دیدروکسیه  لیروش تشک .3
 چقدر است؟  د یدروکسی ه تیظرف .4
 ست؟ یچ دیدروکسی ه یکاربردها .5
 د یدروکسی سواالت متداول درباره ه .6

 فهرست مطالب



 

1 www.namatek.com 

  ست؟یرسد چ یکه به ذهن شما م  یز ی چ نیاول دیدروکسینام ه دنیبا شن
سود   ایکننده  ی ضد عفون یها ندهیشو ،یمعدن یها  ی ها و کان سنگ

  بات یترک  نیا ی در ساختار تمام  دیدروکسیه د،یحدس زده ا درست سوزآور؟
 .وجود دارد

و چه   ستیچ دیدروکسیگفت که ه میشما خواه یمطلب برا نیا در
 .دارد یی کاربردها 

 .دیما همراه باش با

 

 ست؟ یچ دیدروکسیه 1#

-OH دیدروکسیه ییایمیبا نام ش ی دو اتم  ونیآن کی (Hydroxide) 
 ل،یدروکس یه کالیمانند راد یگر ید یانام ه دیدروکسیه .است

  دروژنیاتم ه کیاز  دیدروکسیه .دارد  زین دیدروکسیه ونی ای لیدروکسیه
در کنار   ی کوواالنس وندیپ کی با شده است که لیتشک ژنیاتم اکس کیو 

 .هم قرار گرفته اند
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 .دارد ی منف  ی کیبار الکتر دیدروکسیه

مختلف آن  یدارد و نقش ها یگسترده ا یکاربردها دیدروکسیه ونی
 :عبارت اند از

 ییمواد غذا نگهدارنده •
 هیاز سنگ کل یر یجلوگ یکننده ادرار برا یی ایقل •
 شده  رهیانعقاد خون ذخ ضد •
از  ی ناش  pH ری آب که در برابر تغ هیبر پا ی محلول : buffer) بافر •

محلول را در   pH کند و ی باز مقاومت م ای دیاس ی اضافه شدن کم
 ( دارد  ی ثابت نگه م  ی محدوده مشخص

برقرار کرده و  وندیاست که با فلز پ ی ون ی ایمولکول : ligand) گاندیل •
 ( کند  ی م  جادی کمپلکس ا بیترک

 زور ی کاتال •
 باز •
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جفت   کیمولکول که  ایاتم  کی: nucleophile) دوست هسته •
 ( کند  ی اهدا م ی کوواالنس  وندیپ جادیا یالکترون را برا

 

 دیدروکسیخواص ه 2#

نمک ها در محلول   نیاز ا ی برخ .دهد  ی م لینمک تشک دیدروکسیه ونی
 .کنند ی را در آب آزاد م دیدروکسیه یها ونیشوند و  ی م  هیتجز ی آب

به  دیدروکسیو ه (electropositive) وی ماده الکتروپازت  کیکه  ی هنگام
 ونی کات  کی ، شود ی م  زهیونی  دیدروکسیه شوند، ی متصل م  گریکدی
 .کند ی م لیتبد دیرا به اس ی اصل بیآزاد و ترک دروژنیه

 

خواص  با الزم است که ست،یچ دیدروکسیپاسخ سوال ه لیتکم یبرا
 :به آن ها اشاره شده است ریکه در جدول ز میآن هم آشنا شو ی کیزیف
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 هیدروکسید  (IUPAC) نام آیوپاک

 -OH فرمول شیمیایی هیدروکسید

 گرم بر مول 17.007 لکولی هیدروکسید وزن مو

 گرم بر مول 17.003 جرم تک ایزوتوپی هیدروکسید

 

 ست؟یچ دیدروکسیه لیروش تشک 3#

  لیروش تشک  نیتر  جیرا ست؟یچ دیدروکسیه لیروش تشک دیدان ی م ایآ
  ابیکم ی خاک یی ایو قل یی ایچند فلز قل ونی دراتاسیواکنش ه د،یدروکسیه

 .است

 یفلز  میسد دی با م،یسد دیدروکسی به دست آوردن ه ی عنوان مثال، برا به
 :شود ی نشان داده م  ری به صورت ز  یی ایمینظر ش از که میرا به آب اضافه کن

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 
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  ی با آب واکنش نم  ما  ی که مستق ی فلزات  دیدروکسیبه دست آوردن ه یبرا
شود که   ی انجام م (metathesis) متاتز ای ی واکنش تبادل کی  دهند،

 :است ری معموال به صورت ز

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4 

 

 چقدر است؟ دیدروکسیه تیظرف 4#

 .ساخته شده است ژنیو اکس دروژنیاز دو اتم ه دیدروکسیه ونی
اتم   ن،یبنابرا است؛ یوتر یاتم الکترونگات  ندروژ ینسبت به ه ژنیاکس
بار  1حامل   دروژنیکه اتم ه ی حال  در است؛ ی بار منف 2حامل  ژنیاکس

 .دارد -1 ی بار کل OH ن،ی مثبت است؛ بنابرا
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 ست؟ یچ دیدروکسیه یکاربردها  5#

 یسوخت یها لیپ دیتول •
 کننده  ی مواد ضد عفون  دیتول •
ها و کپک ها در  یاز رشد باکتر  یر یجلوگ یبرا یی مواد غذا نگهدارنده •

 غذا 
  کیکاست ی به عبارت  ای میسد دیدروکسیه یاز محلول ها استفاده •

  افتیو باز ریو سود سوزآور در ساخت خم (caustic soda) سودا
  ندهیصابون ها، مواد شو ،ی دنیانواع منسوجات، آب آشام هیکاغذ، ته
 به عنوان پاک کننده فاضالب نیو همچن

 ی به عنوان سنگ معدن اصل ومینیآلوم دیس دروکیه ت،یبوکس •
 وم ینیاستخراج آلوم

 (α-FeO(OH)) تیو گوت  (γ-FeO(OH)) تیدوکروسیاز لپ استفاده •
 استخراج آهن  یبرا
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 ونی ایآب، پروتون  لیتشک یبرا) پروتون در بازها رندهیعنوان پذ به •
راه   نیمعادله ساده تر نیکنند. ا ی م  افتیدر دهایرا از اس دروژنیه
تواند به  ی است که م  یساز  ی واکنش خنث کی نشان دادن  یبرا

 (نشان داده شود  H+ + OH- → H2O صورت 
مانند قندها  ی آل بات یدر ترک دیدروکسیه ی ها کالیراد حضور •

 ها(  ی )چرب دهایپی(، صابون و لره ی)فروکتوز، گلوکز، نشاسته و غ
 هیته ی، براCa(OH)2 ک مانند آه دیدروکسیاز چند ه استفاده •

 اکیو آمون (CaCO3) میکربنات کلس
کربن و   دیاکس یمانند د ید یاس یجذب گازها قیهوا از طر هیتصف •

 گوگرد  دیاکس ید
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 دیدروکسیسواالت متداول درباره ه 6#

باشد، محلول   7کمتر از  ی محلول  pH اگر ؟ستیچ دی دروکسیه pH عدد
باشد، محلول  7از  شتریو اگر ب ی باشد، محلول خنث 7 بایتقر اگر ،یدیاس
  ونیغلظت  ی اگر در محلول   ن،ی بنابرا .شود ی در نظر گرفته م یی ایقل
 اما است؛ یدیباشد، محلول اس  دیدروکس یه ونیاز غلظت  شتریب دروژنیه

باشد، محلول   دیدروکسیه ونیکمتر از غلظت  دروژنیه ونیاگر غلظت 
 .هستند یی ایقل یدیدروکسیه یمحلول ها اغلب .است یی ایقل

 وجود دارد؟  یی به تنها دیدروکسیه ایآ

و  دهایاس رایز وجود دارد؛ یی که در آب است، به تنها ی زمان  دیدروکسیه
 .کنند ی م  ی را در محلول خنث گریکدیبازها 

به شدت  دیدروکسیه یحاو یها محلول  خطرناک است؟ دیدروکسیه ایآ
بو عامل  ن،یبو است؛ بنابرا  ی ب میسد دیدروکسی ه .خورنده هستند

  میسد  دیدروکسیه .ستی خطرناک ن یمحلول ها نی ا صیتشخ
در  دیشد ی باعث سوختگ اما کند؛ ی نم جادیدر بدن ا  ی گوارش تی مسموم

 کند.  ی م دایشود که با آن تماس پ ی م  یی تمام بافت ها


