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واکنش های اسید و باز از جمله مهم ترین نوع واکنش های شیمیایی هستند. تعدادی واکنش های اسید و باز در طبیعت هم در زمین و 

 . هستند ترکیب های ضروری در جامعه و صنعت ها،و باز هااسید از هم در جانداران رخ می دهد. تعدادی

نمک و آب تولید می کند. چنین واکنش هاایی خنثای شادن اساید و بااز نامیاد                  واکنش یک اسید با یک هیدروکسید فلزی )باز( 

 می شوند زیرا خاصیت اسیدی و خاصیت بازی خنثی می شوند. 

(aqترکیب ) ،شد  واکنش انجام ریباً در همه واکنش های خنثی شدنتق
+

H ( از یک اسید وaq)
-

OH ز آب( از یک باز )یا باز حاصل ا

 برای تولید مولکول های آب است. 

  مین با اسید واکنش می دهد، نمک تولید می شود اما آب تولید نخواهد شد. این واکنش آوقتی یک باز مثل آمونیاک یا یک

 هم واکنش اسید و باز یا خنثی شدن نامید  می شود. 

نیز  NaOHیک اسید قوی و  HClرا در نظر بگیرید.  NaOH(aq) با محلول سدیم هیدروکسید HCl(aqواکنش هیدروکلریک اسید )

تولید می شود. این نمک کاتیون  NaClدر این واکنش نمک سدیم کلرید یک باز قوی هستند. 
+

Na  حاصل از باز و آنیون
–

Cl  حاصل

 یک نمک محلول در آب است.  NaClرا دارد. جدول انحالل پذیری به ما می گوید  اسیداز 

(aq)NaCl  +(l)O2H → (aq)NaOH  +(aq)HCl 

] (aq)
-

Cl + (aq)
+

Na [  +(l)O2H → ] (aq)
-

OH + (aq)
+

Na [  +] (aq)
-

Cl + (aq)
+

H [ 

(l)O2H → (aq)
-

OH + (aq)
+

H 

واکنش یونی محض به صورت زیار نوشاته    قوی با بازهای قوی که تولید نمک محلول و آب می کنند،برای تمام واکنش های اسیدهای 

 می شود.

(l)O2H → (aq)
-

OH + (aq)
+

H 

 

 حل تمرین هایی از نوع تشکیل نمک

در واکنش های خنثی شدن اسید و باز، نمک از ترکیب کاتیون حاصل از باز و آنیون حاصل از اسید تولید می شود. نمک ممکن اسات  

باشد، می توانیم آب را تبخیر کنیم و نمک  NaOHبا محلول  HClمحلول و یا نامحلول باشد. اگر هدف ما تهیه نمک از واکنش محلول 

 . را به دست آوریم NaClجامد 
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 واکنش خنثی شدن

را پیش بینی کنید. واکنش موازنه شد  فرمولی، یونی کامل و یونی محض را برای  2(OH)Ca(aqو ) HI(aqفراورد  های واکنش بین )

 این واکنش بنویسید. 

و نماک دارای کااتیون بااز     O2Hخنثی شدن اسید و باز است؛ فراورد  های آن آب  از نوع یک واکنش واکنش راهکار   این
+2

Ca  و

ون اسید آنی
–

I  2می باشند؛CaI  .در آب محلول استHI  ،2یک اسید قوی(OH)Ca  2یک باز قوی، وCaI  ،یک نمک محلول هستند

 بنابر این همه آن ها در واکنش به صورت یونی نوشته می شوند. 

 را  حل   

(l)O2H2 ( +aq)2CaI → (aq)2(OH)Ca ( +aq)HI2 

(l)O2H2 + ] (aq)
-

I2 + (aq)
+2

Ca [ → ] (aq)
-

OH2 + (aq)
+2

Ca [  +] (aq)
-

I + (aq)
+

H [2 

 یون های تماشاگر را حذف می کنیم.

(l)O2H2 → (aq)
-

OH2 + (aq)
+

H2 

 به معادله یونی محض می رسیم. 2با تقسیم ضریب های معادله بر 

(l)O2H → (aq)
-

OH + (aq)
+

H 

واکنش اسیدهای ضعیف با بازهای قوی نیز نمک و آب تولید می کند، اما این جا یک تفاوت قابل توجه در موازنه معادله یاونی وجاود   

 دارد زیرا اسیدهای ضعیف فقط کمی یونید  می شوند. 

صورت کلی زیر نشاان داد   تواند به  واکنش اسیدهای تک پروتون دار ضعیف با بازهای قوی که نمک محلول در آب تولید می کند می

 شود. 

(l)O2H ( +aq)
-

A → (aq)
-

OH ( +aq)HA 

یک اسید ضعیف و  HAدر این جا 
–

A  .نیز آنیون این اسید را نمایش می دهند 

 

 واکنش خنثی شدن

 معادله موازنه شد  فرمولی، یونی کامل، و یونی محض را برای واکنش استیک اسید با پتاسیم هیدروکسید بنویسید. 
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 یک اساید ضاعیف اسات،     COOH3CHراهکار   واکنش خنثی شدن در حضور بازهای هیدروکسید فلزی نمک و آب تولید می کند. 

، یک نمک محلول، به هماین دلیال هار دو باه     COO3KCHیک باز قوی است و  KOHبنابر این به صورت فرمولی نوشته می شود. 

 صورت یونی نوشته می شوند. 

 را  حل

(l)O2H + (aq)COO3KCH → (aq)KOH ( +aq)COOH3CH 

(l)O2H + ] (aq)
-

COO3CH + (aq)
+

[ K → ] (aq)
-

OH + (aq)
+

[ K  +(aq)COOH3CH 

یون 
+

K  یک یون تماشاگر است، کاتیون باز قویKOH 

(l)O2H + (aq)
-

COO3CH →  (aq)
-

OH  +(aq)COOH3CH 

 . وجود دارندبنابراین می بینیم در این واکنش یونی محض مولکول های اسید ضعیف و آنیون این اسید 

 

 تشکیل نمک 

 باشد.  نمک باریم کلرید فراورد  آنمعادله موازنه شد  فرمولی، یونی کامل، و یونی محض را برای واکنش اسید و باز بنویسید که 

راهکار   واکنش خنثی شدن نمک تولید می کند. نمک تولید شد  دارای کاتیونی از باز و آنیونی از اسید مای باشاد. بااز بایاد دارای     

کاتیون 
+2

Ba  2باشد، این باز(OH)Ba  است، و اسید باید دارای
–

Cl  باشد، این اسیدHCl  .معادله ای می نویسیم کاه واکانش  است  

 را نشان دهد.  HClید قوی و اس Ba(OH)2بین باز قوی 

 را  حل

(l)O2H2 + (aq)2BaCl → (aq)2(OH)Ba ( +aq)HCl2 

(l)O2H2 + ] (aq)
-

Cl2 + (aq)
+2

Ba [ → ] (aq)
-

OH2 + (aq)
+2

Ba [  +] (aq)
-

Cl + (aq)
+

H [2 

 یون های تماشاگر را حذف می کنیم.

(l)O2H2 → (aq)
-

OH2 + (aq)
+

H2 

 معادله یونی محض می رسیم.به  2با تقسیم ضریب های معادله بر 

(l)O2H → (aq)
-

OH + (aq)
+

H 


