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I. Citește și te informează: 

pH-ul soluţiilor 

  

Cunoaşterea concentraţiei ionilor H3O+, (notat şi H+) din soluţiile apoase este deosebit de 

importantă pentru interpretarea şi utilizarea unor procese chimice din cercetare sau industrie, precum şi în 

procesele din domeniul biochimic şi medical. 

Scrie ecuaţia reacţiei ce are loc la ionizarea în apă a HBr şi NH3. 
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Se observă că apa ............................ şi .......................... protoni drept pentru care apa este inclusă în 

categoria .................................. şi ...................................... 

  

 Experimental s-a descoperit că la 556 milioane de molecule de apă pură, numai una ionizează. Scrie 

ecuaţia reacţiei de ionizare a apei: 

Caracterul acido-bazic al soluţiilor poate fi pus în evidenţă cu ajutorul indicatorilor. 

Indicator  Culoarea în mediu 

neutru 

Culoarea în mediu 

acid 

Culoarea în mediu 

bazic 

fenolftaleină incolor incolor roșu carmin 

turnesol violet roșu albastru-violet 

metiloranj portocaliu roșu galben 

 

Concentraţia ionilor hidroniu a soluţiilor apoase având valori foarte mici, se utilizează convenţional 

noţiunea de pH. 

pH-ul este numeric egal cu exponentul cu semn schimbat al lui 10, din valoarea numerică a 

concentraţiei de ioni hidroniu; ia valori între 0 şi 14 şi  

pOH-ul este numeric egal cu exponentul cu semn schimbat al lui 10, din valoarea numerică a 

concentraţiei de ioni hidroxid; ia valori între 0 şi 14.  

pH +pOH = 14 

Scara de pH 
pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Caracter

ul soluției  

pOH 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

Aplicaţii: 

  1. Precizează caracterul soluţiei în următoarele cazuri: 

a)  pH = 2 ; b)  pH = 9; c)  pH = pOH = 7;  

  2. Completează spaţiile libere cu unul din cuvintele din paranteză: 

a)  În soluţii apoase acizii pun în libertate ioni ............................... (hidroniu, hidroxil); 

b)  Acidul sulfuric este un acid ...................................... (tare, slab); 

c) Ionizarea acizilor ....................................... are loc în mai multe trepte. (monobazici, polibazici); 

d)  În seria oxiacizilor: H3PO4, H2SO4, HClO4 aciditatea ............................. (creşte, scade); 

e)  Metilorange-ul virează din portocaliu în ................................ (galben, roşu) în mediul acid; 

f)  Bazele sunt substanţe capabile să accepte .................................. (protoni, electroni); 

g)  În seria NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3 bazicitatea............................ (scade, creşte); 

h)  În soluţie apoasă bazele tari ionizează .................................... (total, parţial); 

i)  Fenolftaleina îşi schimbă culoarea în roşu carmin în prezenţa .................... (unui acid, unei baze); 

j)  Pentru H2S, ionul HS- reprezintă ................................ (acidul conjugat, baza conjugată); 
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