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ACIZI TARI ŞI ACIZI SLABI 

 

I. Citește și te informează: 

 

Soluţiile tuturor acizilor conţin ioni hidroniu (H3O+). Aciditatea unei soluţii este datorată prezenţei 

ionilor hidroniu şi este cu atât mai mare cu cât numărul acestor ioni este mai mare. 

Soluţiile tuturor bazelor conţin ioni hidroxid (HO-). Bazicitatea unei soluţii este datorată prezenţei 

ionilor hidroxid şi este cu atât mai mare cu cât numărul acestor ioni în soluţie este mai mare. 

 Tendinţa de ionizare (uşurinţa de a ceda protoni) a acizilor în soluţii este diferită; sunt acizi care 

ionizează total sau aproape total, numiţi acizi tari, precum şi acizi care ionizează foarte puţin, numiţi acizi 

slabi. Astfel, acizii se clasifică în acizi tari şi acizi slabi. 

 

Scrie formule chimice pentru acizi tari .............................................................................................. 

 

şi pentru acizi slabi ................................................................................................................................ 

Scrie ecuaţia reacţiei de ionizare pentru acid clorhidric 

 

.......................................................................................  

Scrie ecuaţia reacţiei de ionizare a acidului acetic, ştiind că este o reacţie de echilibru. 

 

.................................................................................................................................................................. 

 

Constanta de aciditate – Ka 

La ionizarea unui acid slab în soluție apoasă se stabilește un echilibru chimic între ionii formați și 

moleculele nedisociate: 

HA + H2O  H3O+ + A- 

 

Pentru acest echilibru putem scrie legea acțiunii maselor: 

 Kc =
[H O3

+]⋅[A−]

[HA]⋅[H2O]
  

 kc- constanta de echilibru exprimată în termeni de concentrație 

 Concentrația apei fiind constantă, aceasta se poate include în constanta de echilibru și relația 

devine: 

Kc ⋅ [H2O] = 
[H O3

+]⋅[A−]

[HA]
;    iar   Kc x [H2O] = K;    

 

Astfel se obține constanta de aciditate care are expresia: 

Ka =
[H O3

+] ⋅ [A−]

[HA]
 

Un acid este cu atât mai tare cu cât ka este mai mare. 

Exemple:           

Acid Constantă de aciditate Observații 

HClO4 Ka=1010 mol/L Acid tare 

CH3-COOH Ka=1,8 x 10-5mol/L Acid slab 

H2CO3 Ka1= 4,3 x 10-7mol/L Acizi foarte slabi Ka1 > Ka2 
HCO3

- Ka2= 4,8 x 10-11mol/L 
 

 Un acid este cu atât mai tare cu cât Ka este mai mare sau cu cât valoarea exponentului de 

aciditate pKa (pKa= -lg Ka) este mai mic. 

Acid HI HNO3 HF CH3COOH H2CO3 Obs. 

Ka (mol/L) (aprox.) 107 102 10-4 10-5 10-7 

scade aciditatea de la stânga la dreapta 
pka (pka= -lg ka) -7 -2 4 5 7 
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Clasificarea acizilor în funcție de Ka 

− acizi tari: Ka>1  

Exemple:          HI + H2O  H3O+ + I- 
    Ka=1011mol/L  

C6H5-SO3H+ H2O  H3O+ + C6H5-SO3
- 

    Ka=107mol/L 

− acizi slabi: Ka<1  

Exemple:           

CH3-COOH+ H2O  H3O+ + CH3-COO- 
    Ka=1,8 x 10-5mol/L 

H2CO3 + H2O  H3O+ + HCO3
- 

    Ka1= 4,3 x 10-7mol/L,  

  HCO3
- + H2O  H3O+ + CO3

2- 
      Ka2= 4,8 x 10-11mol/L,   

Observație: La acizii poliprotici constanta de ionizare este mai mare ]n prima treaptă Ka1> Ka2 

 

Un acid tare generează o bază conjugată slabă, iar acid slab generează o bază conjugată tare:  

Ex. HCl + H2O →   H3O+  +     Cl- 

        Acid tare                                             Bază conjugată slabă 

H2CO3. + H2O   HCO3
- 

  +   H3O+   

    Acid slab                       Bază conjugată tare    

 

Acizii tari scot acizii slabi din sărurile lor. 

MgCO3 + H2SO4 → ...................................................... 

CaCl2 + H2CO3 → Nu are loc! 

 

BAZE TARI ŞI BAZE SLABE 

BAZE 

Bazele tari sunt bazele total disociate în                               Bazele slabe sunt baze parţial ionizate în 

soluţie apoasă; ele acceptă uşor protoni.                               soluţie apoasă; ele acceptă greu protoni. 

Scrie ecuaţia reacţiei de ionizare a hidroxidului de sodiu 

 

..........................................................................  

 

Dă exemple de baze tari ....................................................................................................................... 

Scrie ecuaţia reacţiei de ionizare a amoniacului în soluţie apoasă ştiind că este o reacţie de echilibru. 

 

....................................................................................... 

 

Dă exemple de baze slabe .................................................................................................................... 

Bazele tari scot bazele slabe din sărurile lor. Scrie ecuaţia reacţiei dintre hidroxid de sodiu şi clorură de 

amoniu. 

 

             .................................................................................................................................................... 

Constanta de bazicitate – Kb 

La ionizarea unei baze slabe în soluție apoasă se stabilește un echilibru chimic între ionii formați 

și moleculele nedisociate: 

BOH   + H2O  HO- + BH+ 

Astfel putem scrie Kb: 

 b

HO B
( )  K

BOH

− +      =4  

O bază este cu atât mai tare cu cât valoareaconstantei de bazicitate(kb) este mai mare. 

Bază Constantă de bazicitate Observații 

hidroxizi alcalini Kb > 1 Baze tari 
NH3 Kb=1,8 x 10-5mol/L Bază slabă 

 

O bază este cu atât mai tare cu cât valoareaconstantei de bazicitate(Kb) este mai mare . 

Exemple:          NH3 + H2O  NH4
+ + HO- 

    Kb =1,76 x 10-5mol/L 

C6H5- NH2 + H2O  C6H5- NH3
+ + HO- 

   Kb =3,8 x 10-10mol/L 
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Hidroxizi amfoteri 

Hidroxidul de aluminiu face parte din clasa hidroxizilor amfoteri; el reacționează atât cu acizii cât și cu 

bazele. Scrie ecuația reacției hidroxidului de aluminiu cu acidul clorhidric și cu hidroxidul de sodiu. 

 

.......................................................................................................................................................................  

 

.......................................................................................................................................................................  

Elementelor cu caracter metalic mai slab: Be, Al, Ge, Sn, Pb le corespund hidroxizi amfoteri. Și unele 

metale tranziționale cum ar fi zincul, formează hidroxizi amfoteri. Scrie ecuațiile reacțiilor hidroxidului de 

zinc cu acid clorhidric și cu hidroxid de sodiu și denumește produșii de reacție. 

 

.......................................................................................................................................................................  

 

.......................................................................................................................................................................  

 

Aplicaţii: 

 

1.Completează  numai ecuaţiile reacţilor posibile. Explică alegerile făcute: 

a)  HCl + Na2CO3 ............ 

b)  H2CO3 + CaSO4 ............ 
c)  HNO3 + CH3–COONa ............ 

d)  Ca(OH)2 + AlCl3 ............ 

e)  FeSO4 + H2S ............ 

f)  NH3 + MgCl2 + H2O ............ 

 

 

2. Completează fiecare din tabelele de mai jos cu următorii acizi: HCl, CH3 – COOH, H2CO3, 

HNO3, H2S, H2SO4, H3PO4, HClO4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Completează tabelul de mai jos cu următoarele baze: NaOH, Al(OH)3, NH3, KOH, Ba(OH)2, Zn(OH)2. 

 

Baze tari Baze slabe 

  

  

  

 

 

4. Manual Aplicațiile de la pag 125 (Manual Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, ed. 2004) 
. 

 

5. Vizionează următoarele filme didactice: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c1J3d4tfgic  

https://www.youtube.com/watch?v=m2obVyzqFvY 
 

 

 

Acizi 

monoprotici 

Acizi 

poliprotici 

  

  

  

  

Acizi  

tari  

Acizi  
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