خواص کلی اسیذها و بازها

:کار کردن با اسیذها
:اسیدُا ّیژگی ُای هطتزک سیادی دارًد
.هشٍ ی تزش دارًد ·
).رًگ تزخی اس هْاد را تغییز هی دٌُد (ایي هْاد را ضٌاساگز هی گْیین ·
ُ.ستٌد کَ هی تْاًد تا یک فلش جایگشیي ضْد )(Hضاهل ُیدرّژى ·
.تاسُا را خٌثی هی کٌٌد ·

اما واقعا اسیذ چیست؟
قثال تزای تعزیف اسیدُا اس ّیژگی ُای اسیدی استفادٍ هی ضد .اها تا هفِْم جدیدی اس اتن ،تعزیف هتفاّتی اس اسیدُا تَ کار
.هی رّد
در ) (H+هی داًید کَ ُستَ ی یک اتن دارای پزّتْى ُایی تا تار هثثت است .اسیدُا پزّتْى ُایی تَ صْرت یْى ُای
:هحلْل آساد هی کٌٌد ّ تزای ُویي است کَ هیگْیین

".می بخشذ"اسیذ ،ماده ای است که پروتون های خود را به دیگر مواد
 ،اسید )(H٢SO٤اسید سْلفْریک اسیدُا دٌُدٍ ُای پزّتْى ُستٌد .قدیوی تزیي اسیدُای هْرد استفادٍ در صٌعت،
ُ.ستٌد ) ّ(HClاسید ُیدرّکلزیک )ً(HNO٣یتزیک

دّ اسید اّلی (اسید سْلفْریک ّ اسید ًیتزیک) ًثاید ُیچ گاٍ در آسهایطات خاًگی تَ کار رًّد سیزا تسیار خطزًاک
ُستٌد .ایي دّ اسید تَ پْست آسیة هی رساًٌد ّ اگز ًشدیک چطوتاى قزار تگیزًد ،هوکي است تزای تیٌایی ضوا ُن
.خطزًاک تاضٌد

:کار کردن با بازها
.تاسُا هشٍ ی تٌد ّ تیش ّ تلخ هی دٌُد ·
.رًگ ضٌاساگزُا را تغییز هی دٌُد ·
ً.اهیدٍ هی ضًْد )(OHضاهل تزکیثی اس اتن ُای اکسیژى ّ ُیدرّژى ُستٌد کَ ُیدرّکسیل

·

.اسیدُا را خٌثی هی کٌٌد ·

اما واقعا یک باز چه خصوصیاتی دارد؟
سهاًی کَ تاس خٌثی هی .تا تار هٌفی را آساد هی کٌد )  (OH-سهاًی کَ یک تاس در آب حل هی ضْد ،یْى ُای ُیدرّکسیل
".هی پذیزًد"ضْد ،ایي یْى ُا پزّتْى ُای تا تار هثثت دیگز هْاد را هی گیزًد یا

تاس ،هادٍ ای است کَ تا گزفتي ّ تزکیة ضدى تا پزّتْى ُای دیگز هْاد ،تا آى ُا ّاکٌص هی دُد .تاسُا پذیزًدٍ ُای
ّ )" ،NH٤OHآهًْیاک"( ُ ،یدرّکسید آهًْیْم)" ،NaOHقلیا"(پزّتْى ُستٌد .هِن تزیي تاسُا ُیدرّکسید سدین
ُ.ستٌد )" ،Ca(OH) ٢آُک هزدٍ"(ُیدرّکسید کلسین

ُیدرّکسید سدین کارتزدُای خاًگی سیادی دارد ّ تزای تویش کزدى لْلَ ُای ظزفطْیی ّ فاضالب تَ کار هی رّد
.است) .در آسهایص ُای خْد اس ایي هادٍ تا احتیاط استفادٍ کٌید ً(Dranoام صٌعتی آى

ُیچ ّقت تَ هحلْل ُای قلیایی تَ طْر هستقین دست ًشًید؛ سیزا چزتی طثیعی پْست را حل هی کٌد ّ تَ پْست آسیة هی
.رساًد .اگز هْاد قلیایی تَ چطن ضوا تزخْرد کزد ،تا هقدار سیادی آب ضستطْ دُید

