
SOLUȚII APOASE DE ACIZI ȘI BAZE 

Dizolvarea.Factorii care influenţează dizolvarea. Solubilitatea substanţelor în solvenţi 

polari şi nepolari. Concentraţia soluţiilor: concentraţia procentuală masică 

Concentraţia molară. 

 

SOLUŢII 

 
Soluţiile sunt amestecuri omogene formate din 2 sau mai multe substanţe.  

Soluţia este formata din cel puţin 2 componente:  

- solvent (dizolvant,componenta este în cantitate mai mare)  

- solvat (dizolvat, componenta se găseşte în cantitate mai mică)  

 

DIVOLVARE = fenomenul de împrăștiere  a particulelor de solvat printre moleculele 

solventului. 

 SOLUŢII: 

- gazoase(aerul)  

- lichide (alcool cu apă)  

- solide(aliajele)  

Soluţiile se obţin prin dizolvarea unei substanţe într-un anumit solvent sau prin amestecarea 

unor soluţii diferite.  

 

 

SOLUBILITATEA SUBSTANŢELOR 

 

SOLUBILITATEA substanţelor este proprietatea de a se dizolva într-un anumit solvent. 

Două lichide care se pot dizolva unul în celălalt se numesc lichide miscibile  

După solubilitatea în apă substanţele se pot clasifica în:  

uşor solubile – zahăr (C12H22O11), sare (NaCl)  

greu solubile – gipsul CaSO4 . ½ H2O  

insolubile – clorură de argint (AgCl), sulfat de bariu (BaSO4)  

 

Factori care influenţează solubilitatea substanțelor :  

1. natura solventului şi a solvatului  

2. temperatura  

3. presiunea  

 

Solubilitatea gazelor creşte când scade temperatura şi creşte presiunea  

Solubilitatea solidelor creşte când creşte temperatura şi presiunea(agitaţia moleculară)  
Cristalohidraţi sunt substanţe solide care conţin în molecula lor apă de cristalizare.  

CuSO4 . 5H2O - piatră vânătă  

MgSO4 . 7H2O - sare amară 

 

 

CONCENTRAŢI SOLUŢIILOR 

 

Concentraţia procentuală reprezintă cantitatea de substanţă dizolvată în                           

100grame soluţie.  

C =      100 



 

 

Concentraţia molară reprezintă numărul de moli de substanţă dizolvată într-un litru de 

soluţie.  

CM =       sau  CM=  

 

n = este numărul de moli.  

 

ρ =densitatea                                                 ρ =  

 

Pentru substanțe gazoase : 

                                                                       n=   

 

22,4 este volumul oricărui mol de gaz în condiţii normale.  

Condiţii normale : P=1 atm şi t=00C; T= 273K  T = t + 273 
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Soluții apoase  

Soluţii apoase de acizi (tari şi slabi) şi de baze (tari şi slabe): HCl, H2CO3,HCN, NaOH, 

NH3.Cupluri acid-bază conjugată.PH 

 

REACŢII ACIDO-BAZICE 

Acid            Bază + H+ 

 

Conform  teoriei  protolitice a lui Brȍnsted acizii sunt substanţe capabile să cedeze ioni de 

H+ (protoni).  

 

Acizi  

Clasificarea acizilor  

După compoziţie, acizii se clasifică în :  

 hidracizi – conţin în molecula lor doar atomi de hidrogen şi de nemetal HCl , H 2S ;  

 oxiacizi – conţin în molecula lor, pe lângă atomi de hidrogen şi nemetal, şi atomi de oxigen         

ex.H 2SO4  

 

După numărul protoni cedați , acizii se clasifică în :  

 monobazici(monoprotici) : HCl, HNO3, CH3 – COOH, NH4
+, HSO4 

-, HCO3 
- 

 dibazici : H2S, H2CO3, H2SO3, H2SO4 

 tribazici : H3PO4, H3PO3 ,  

Orice acid prin cedare de protoni se transformă în bază conjugată şi orice bază prin acceptare 

de protoni se transformă în acidul conjugat.  

 

HCl / Cl‾ ;                        H3O+ / H2O ;                                  H2O / HO‾  
acid /bază conjugată               acid/ bază conjugată                                acid / bază conjugată  

NH4+ / NH3 ;                     H2SO4 / HSO4‾ ;                            HSO4‾ / SO42‾  
acid/ bază conjugată               acid bază/ conjugată                                acid / bază conjugată  

acid monoprotic = acidul care în soluţie apoasă cedează un proton (H+)  

acid tare = acidul care în soluţie apoasă ionizează total  

Exemple de acizi  

1. Acizi tari HCl, H2SO4,  

2. Acizi slabi H2CO3, CH3COOH  

Baze  
Bazele sunt substanţe care acceptă protoni.  

Clasificarea bazelor  

După solubilitatea în apă, bazele se clasifica în 2 categorii :  

 baze solubile NaOH, KOH  



 baze insolubile sau greu solubile. Ca(OH)2, Ba(OH)2  

Formula generala a bazelor  
Formula generala a bazelor este M(OH)n .  

După formula generală, bazele metalelor monovalente sunt de forma MOH, cele divalente 

M(OH)2 şi cele trivalente M(OH)3  

bază monoprotică = baza care poate accepta un proton (H+)  

bază tare = ionizează total în soluție apoasă  

Exemple de baze  

1. Baze tari NaOH, KOH  

2. Baze slabe NH3, Ca (OH)2 

 

PRODUSUL IONIC AL APEI  

 

Moleculele de apă pot ioniza conform ecuaţiei : 

          H2O + H2O                HO‾ + H3O
+   reacția de autoprotoliză a apei 

 

[HO‾]=concentrația ionilor hidroxil 

[H3O+] – concentraţia ionilor hidroniu  

pH şi pOH  

Caracterul acid sau bazic al unei soluţii este dat de concentraţia în ioni de hidrogen. Pentru o 

exprimare mai uşoară, s-a introdus noţiunea de pH.  

pH-ul unei soluţii indică concentraţia în ioni de hidrogen şi se exprimă prin logaritmul cu 

semn schimbat al [H3O
+]  

[H3O
+] = 10‾ pH ; pH = - lg [H3O

+]  

pOH-ul este noţiunea echivalenta cu pH-ul, dar referitoare la concentraţia ionilor de hidroxil.  

[HO‾] = 10‾ pOH ; pOH = - lg [HO‾]  

K H2O  = [H3O
+] . [HO‾]                   K H2O  =  produsul ionic al apei 

K H2O  =  10-14 (mol/l)2    la t=25 0C                 

 

pH + pOH = 14  

0‹ pH ‹ 7 – mediu acid  

pH = 7 – mediu neutru  

7‹ pH ‹ 14 – mediu bazic  

 

REACŢIA DE NEUTRALIZARE  

 

Reacţia de neutralizare este una dintre cele mai importante reacţii chimice. Termenul este 

atribuit de obicei reacţiei dintre un acid şi o bază.  

Este reacţia dintre un ion gram-hidroniu şi un ion-gram hidroxid cu formarea unei 

molecule-gram de apă.  
Reacţia de neutralizare este un caz particular al reacţiilor protolitice. Când reacţionează soluţii 

apoase de acizi tari cu soluţii apoase de baze tari se combină ionii de hidroniu şi ionii de 

hidroxil pentru a forma apă și sare . 

HCl + NaOH → NaCl + H2O  

H3O+ + Cl‾ + Na+ + OH‾ → Na+ + Cl‾ + 2H2O  

Deoarece ionii de sodiu şi de clor sunt prezenţi şi în sarea care se formează, ecuaţia se poate 

scrie şi astfel :  

       H3O
+ + OH‾           2H2O  

acid + baza = sare + apa  

Exemple de reacţii de neutralizare  



1. Acid tare cu bază tare  

     HCl + NaOH = NaCl + H2O  

2. Acid tare cu bază slabă  
    HCl + NH3 = NH4Cl clorură de amoniu  

    2HCl + Fe(OH)2 = FeCl2 + 2H2O  

3. Acid slab cu bază tare  

   H2CO3 + 2NaOH = Na2CO3 + 2H2O  

4. Acid slab cu bază slabă  

    H2CO3 + NH3 = (NH4)2 CO3 carbonat de amoniu  

 

 

INDICATORI  

 

Indicatorii acido-bazici sunt substanțe care își modifică culoarea în funcție de PH-ul mediului 

de reacție . 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatorul Mediul acid 

0 < pH < 7 

Mediul neutru 

pH = 7 

Mediul bazic 

7 < pH <14 

Turnesol roșu violet albastru 

Fenolftaleină incoloră incoloră roșu-carmin 

Metiloranj  roșu portocaliu galben 


