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 : سرگذشت اسیدها و بازها 

 الووازیه اکسیژن را عنصر اصلی سازنده ی اسیدها در نظر گرفت. آ:

را کشف نمود، چون در ساختار آن اکسیژن وجود نداشت ولی خاصیت اسیدی داشت. فراگیرر نورودن   HClهمفردیوی  ب:

 ه اثوات گردید.نظریه الووازی

 با این کشف به جای اکسیژن، هیدروژن به عنوان عنصر اصلی در ساختار اسیدها شناخته شد. پ:

 وجود داشته باشد. Hبر این مونا اسید ماده ای است که در ملکول آن حداقل یک اتم  ت:

 گفته میشود، که قابل جانشینی توسط فلزها میواشد.« اسیدیهیدروژن »به هیدروژنی که خواص اسیدها به آن وابسته است ث: 

)()()( gHsNaClNaaqHCl 2222  
 

aqH)(اسید ماده ای است که در آب حل می شود و یون هیدروژن مدل آرینوس:     یا پروتون آزاد کرده یا تولیرد

 3HNoمی کند مثل

aqOH)(شدن در آب یون هیدراکسید ) باز ماده است که به هنگام حل آزاد کرده یا تولید می کند مثل )KOH 

به فرآیندی که طی آن یک ترکیب خنثی به یونهایی با بار مخالف تودیل می شود، یونش می گویند. اکسیدهای نرافلزی مثرل   

2Soشوند ولی اکسیدهای فلزی مثل، اسید آرینوس محسوب میONa2 .باز آرینوس محسوب میشوند 

C432جامد یونی بی رنگی است که در  I :52ONتذکر  تصعید میشود، بهتر است آنرا به صورت /   

32 NoNo   نشران

 داد.

براز اسرت ولری     oHFe)(3نحالل پذیر باشد قلیا و محلول حاصل را قلیایی می گویند پسبه یک باز که در آب ا: IIتذکر 

 قلیا نمی باشد.

مری گوینرد مثرل     آمفووتر برخی از اکسیدها هر دو خاصیت اسیدی و بازی را از خرود نشران مری دهنرد اکسرید      : IIIتذکر 

322 OAlPbO , 

)()()()()(   برخی از یونها را ناظر )تماشاگر( می گویند مثل: IVتذکر  aqKaqCllOHaqKOHaqHCl   2 
 ناظر

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 خنثی شده و به آب تودیل میگردد.  OHتوسط  Hخنثی شدن  اصلیدر واکنش : Vتذکر 

)()()( lOHaqOHaqH 2   

 

پایدارترین یونها است چون چگالی بار الکتریکی زیادی دارد، به همین دلیل به حالت محلرول بره شردت    نا Hیون : Iتوجه 

آب پوشی میشود و یونهایی با فرمول
OHOHOH 32537 و  ,,

49OH.را به وجود می آورد 

 
OHهمواره در آب خالص مقادیر ناچیزی یونهای : IIتوجه  وجود دارد که از یونش جزئی آب حاصل میشود  OHو  3

 به همین دلیل آب اندکی رسانایی الکتریکی دارد.

    )()()( aqOHaqOHlOHOHOHKW 
 32

14
3 210 

OHOHچون قدرت بازی نکته مهّم:  2  و قدرت اسیدیOHOH 23      ش آب تمرایلی  است، به همرین دلیرل خرود یرون

 برای پیشرفت به سمت راست ندارد.

 

 :برونتسد-مدل لوری 

 تنها در حالت محلول )آب به عنوان حالل( استفاده شود کاربُرد دارد. آرنیوسمدل 

ماده به ماده ی  از یک Hطوق این نظریه، اسید دهنده پروتون و باز پذیرنده ی پروتون است. واکنش خنثی شدن شامل انتقال 

 باز(  -دیگر می باشد )واکنش اسید 

)()( lOHOHaqOH 23 2  

 

 

 
 




