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Teorie kwasów i zasad:
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teoria Arheniusa

Dysocjacja jednostopniowa

Ważne

kation  
hydroniowy 
oksoniowy
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Dysocjacja dwustopniowa

Dysocjacja trójstopniowa
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teoria Brönsteda-Lowry`ego

KWAS = dawca protonów

ZASADA = biorca protonów

donor

akceptor
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wg. protonowej teorii kwasów i zasad
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Rozpuszczalniki w protonowej teorii  KW / ZAS:

lub  protonogenowe

lub  protonofilowe
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wg. protonowej teorii kwasów i zasad
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teoria Lewisa (elektronowa)

obejmuje również rozpuszczalniki - aprotonowe np. CnHm

tłumaczy mechanizmy reakcji wielu związków organicznych

W reakcji kwas−zasada zawsze powstaje wiązanie koordynacyjne .

Produktem reakcji kwasu i zasady wg. Lewisa jest zawsze 

ADDUKT KWASOWO−ZASADOWY
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wg. elektronowej teorii kwasów i zasad
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wg. elektronowej teorii kwasów i zasad
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Według Lewisa nie ma pojęcia mocy kwasów / zasad.

Moc kwasów / zasad zależy od drugiej substancji
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Przykładowe twarde i miękkie kwasy i zasady wg. Pearsona
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Ilościowe ujście teorii elektrolitów

pH= −lg10[H+]        pOH= −lg10[OH−]
H+ ≡ H3O+

[H+] ● [OH−] = 10−14 = Kw 

pH + pOH = 14

iloczyn
jonowy
wody

pH= −lg10 [H3O+]
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0 7 14 

14 7 0 

kwasy zasady 

zasady kwasy 

[H+] > [OH−] [OH−] > [H+]  

[H+] = [OH−] 

pH 

pOH 
10-krotne rozcieńczenie mocnego kwasu 
                  powoduje wzrost pH o 1,  
100-krotne rozcieńczenie mocnego kwasu 
                  powoduje wzrost pH o 2, 
1000-krotne rozcieńczenie mocnego kwasu 
                  powoduje wzrost pH o 3 …. 
bo lg10=1, lg100=2, lg1000=3 …. 
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Stopień dysocjacji elektrolitycznej∝
HA ⇄  H+ + A− [H+]=[A−]= C cząst. zdysocjowanych na jony

ważne
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Stała dysocjacji elektrolitycznej kwasów Ka

HA ⇄  H+ + A−

im większa wartość Ka tym mocniejszy elektrolit 
K nie zależy od stężenia

im mniejsza wartość pKa tym mocniejszy elektrolit 
pKa nie zależy od stężenia
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zależność ∝	od	c	
dla kwasu octowego CH3COOH
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mocne

pKa=-log10Ka

pKa=-log10Ka

pKb=-log10Kb
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Stała dysocjacji elektrolitycznej K
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Prawo rozcieńczeń Ostwalda 
dla słabych elektrolitów – zależności pomiędzy ∝ , K i stężeniami.

 ∝ < 0,05 (< 5%)dla słabego kwasu HA

HA + H2O  ⇄ H3O+ + A− [H3O+] =  [A−] = C cz zdys. 

Ck=[H3O+] + [HA] [H3O+] = [H+]

[HA] = Ck − [H3O+]

 ∝ = [H3O+] 
   Ck

[H3O+] = ∝・Ck

=

= =
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dla słabych elektrolitów  ∝	→	0		czyli (1-∝)	→	1 

2

[H+]= Ka・Ck√ [OH-]= Kb・Cz√
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Dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejny wykład !


