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Тема: Кислоти. Кислотні дощі. 

 

Матеріал до уроку 

Класифікація кислот 

Кислот багато і їх класифікують за різними ознаками. Ми познайомимося 

з двома класифікаціями кислот: по основності і по наявності або відсутності 

атомів Оксигену в молекулі кислоти. 

 

І. По основності кислоти діляться на: 

   одноосновні - HCl, HNO3; 

   двохосновні - H2S, H2CO3; 

   триосновні (або багатоосновні) - H3PO4. 

Основність кислот визначається числом атомів Гідрогену в молекулі 

кислоти. 

 

ІІ. За наявністю атомів Оксигену в молекулікислоти діляться на: 

оксигенвмісні- HNO3, H2SO4; 

безоксигенові- HCl, H2S. 

 

Фізичні властивості кислот 

Багато кислот при нормальних умовах (t=0°C)- це без барвні 

рідини(сульфатна H2SO4, нітратна HNO3,хлорид на HCl),відомі також тверді 

кислоти (ортофосфатна H3PO4, метафосфосфатна HPO3, боратна H3BO3). 

Майже всі кислоти розчинні у воді. Практично нерозчинної є силікатна 

кислота H2SiO3. Погано розчиняється у воді боратна кислота H3BO3. 

Водні розчини кислот, як правило, є безбарвними. 



Молекули в кислотах притягуються дуже слабко, тому кислоти мають 

дуже низькі температури плавлення.  

Розчини кислот мають кислий смак: багатьом плодам надають кислий 

смак кислоти, що містяться в них. Звідси назви кислот: лимонна, яблучна і т.д. 

Деякі кислоти є летючими і в концентрованому вигляді мають різкий 

запах (концентровані нітратна і хлорид на кислоти).Сульфідна кислота H2S 

має специфічний «аромат» сірководня, що нагадує запах тухлих яєць. 

 

Кислотні дощі 

У нове тисячоріччя людство вступило в умовах екологічної кризи. В 

останній чверті XX ст. три глобальні екологічні проблеми: 

руйнування озонового шару Землі, що прогресує; потепління її клімату та 

кислотні дощі — зробили цілком реальною загрозу самознищення людини. 

Кислотні опади в кінці ХХ і на початку XXI ст. стали істотними 

компонентами атмосфери. Вони випадають у країнах Європи, Північної 

Америки, а також у районах найбільших агломерацій Азії та Латинської 

Америки. Вони завдають шкоди будівлям, пам'ятникам і металевим 

конструкціям, викликають дигресію і загибель лісів, знижують урожай 

багатьох сільськогосподарських культур, погіршують родючість ґрунтів та 

стан водних екосистем. 

За оцінками експертів викиди сірчаного ангідриду досягають 150 млн.т, 

оксидів сульфуру 110 млн.т. Більше 70 % світових викидів SO2 припадає на 

країни Європи, США та Канаду. Враховуючи, що використання твердого 

палива, а саме бурого вугілля (що характеризується високим вмістом сірки), 

все збільшується, слід передбачати збільшення викидів сірчистого газу. 

Термін «кислотні дощі» введено близько 100 років тому англійським 

хіміком А.Смітом, який виявив залежність між рівнем забрудненості повітря 

та кислотністю опадів. Але їхні згубні наслідки почали проявлятися лише 10-

15 останніх років.  



Кислотний дощ — це всі види метеорологічних опадів: дощ, сніг, град, 

туман, дощ зі снігом, кислотність яких вища від нормальної. Мірою 

кислотності є значення рН (водневий показник). Дощова вода в чистому 

повітрі має рН = 5,6. Чим нижче значення рН, тим вища кислотність. Якщо 

кислотність води нижче 5,5, то опади вважаються кислотними. 

Головна причина кислотних опадів — надходження сполук сульфуру і 

нітрогену в атмосферу. Нині будь-який дощ більшою чи меншою мірою 

«кислотний».  

Кислотний дощ утворюється в результаті реакції між водою і такими 

забруднюючими речовинами, як діоксид сірки (SO2) і різних оксидів нітрогену 

(NOx). Ці речовини, вступаючи в реакцію з водою перетворюються в розчини 

кислот: сірчаної, сірчистої, нітратної й нітритної. Потім, разом із снігом чи 

дощем, випадають на землю. 

Природними джерелами сполук сульфуру є : 

а)біологічні процеси руйнування, які відбуваються в біосфері. 

Анаеробні бактерії заболочених зон припливів та відпливів, деяких ґрунтів, 

утворюють газоподібні сполуки сірки;  

б)вулканічна діяльність. При виверження вулканів в атмосферу поряд з 

великою кількістю діоксиду сірки потрапляють сірководень, сульфати і сірка; 

в)поверхня океанів. Викид сполук сірки незначний.  

Антропогенні джерела сполук сульфуру: 

а)переробка і спалювання різних видів палива (кам’яне і буре вугілля, 

торф, нафта та нафтопродукти, деревина);  

б)викиди підприємств чорної і кольорової металургії, коксохімічних і 

цементних заводів, підприємств по виробництву синтетичних волокон, аміаку, 

целюлози, сульфатної кислоти. 

Природні джерела оксидів нітрогену: 

а)утворення NO в атмосфері під час грозових розрядів;  

б)діяльність ґрунтових бактерій. 

Антропогенні джерела: 



а)робота автотранспорту (до 38%);  

б)теплоенергетичні устаткування (до 30%);  

в)викиди підприємств по виробництву мінеральних добрив, нітратної та 

нітритної кислот, анілінових барвників, нітросполук; 

 г)електрозварювальні та вибухові роботи. 

  Основні хімічні реакції, які лежать в основі надходження 

сульфур(IV) оксиду в атмосферу із природних джерел – це окиснення H2S 

киснем повітря чи озоном: 

2Н2S + 3O2 = 2H2O+ 2SO2; 

Н2S + O3 = H2O+ SO2 

Діяльність людини, що призводить до утворення SO2, пов’язана із 

переробкою природніх сульфідів: 

2FeS2+ 5O2 = 2FeO + 4SO2;   2ZnS + 3O2 = 2ZnО + 2SO2. Далі, в атмосфері SO2 

перетворюється на SO3: 2SO2 + O2 = 2SO3. Утворений SO3 реагує з водяною 

парою атмосфери, утворюючи аерозолі сульфатної кислоти: SO3+H2O= H2SO4 

Основна частина сульфур(IV) оксиду, що потрапляє у повітря утворює 

аерозоль сірчистої кислоти Н2SO3: SO2 + H2O → H2SO3. Сірчиста кислота у 

вологому повітрі поступово окислюється до сірчаної: 2H2SO3 + O2 → 2H2SO4. 

Аерозолі сірчаної і сірчистої кислот приводять до конденсації водяної пари 

атмосфери і стають причиною кислотних опадів (дощі, тумани, сніг).  

При спалюванні палива утворюються тверді мікрочастинки сульфатів 

металів (в основному при спалюванні вугілля), які легко розчинні у воді. Вони 

осаджуються на ґрунт і рослини, роблячи кислотними роси. 

Природні надходження в атмосферу оксидів нітрогену пов'язані, 

головним чином, з електричними розрядами, при яких утвориться NO, 

згодом — NO2: 2NO + O2 = 2NO2. Далі, 2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2, або 

4NO2 + 2H2O + O2 =4HNO3. 

Аерозолі сірчаної і сірчистої кислот складають близько 2/3 кислотних 

опадів, інше приходиться на частку аерозолів нітратної й нітритної кислот. 



Вплив кислотних дощів на людину та тварин проявляється перш за все 

в ураженні верхніх дихальних шляхів. Підвищення кислотності ґрунту 

призводить до накопичення деяких хімічних елементів у 

сільськогосподарській продукції, що стають доступними для рослин. Зокрема, 

це є одною з причин збільшення частоти захворювання та «помолодшення» 

невиліковної хвороби Альцгеймера, внаслідок збільшення надходження до 

організму людини  алюмінію. 

Під впливом сірчаного газу та сірчаної кислоти відбувається руйнування 

хлорофілу в листках рослин, у зв’язку з чим погіршується фотосинтез та 

дихання, уповільнюється ріст, понижується якість насаджень деревини та 

урожайність сільськогосподарських культур, а при більш високих та 

довготривалих дозах впливу рослинність гине. 

Підвищена кислотність опадів викликає швидке руйнування металічних 

та кам'яних конструкції. Зокрема більшість скульптур і будинків у Римі, 

Венеції та інших європейських містах за кілька останніх десятиліть одержали 

значно більші ушкодження, ніж за весь попередній час існування.     

 

Приклад руйнування скульптури під дією кислотних дощів за 60 років 

 

Домашнє задання: опрацювати матеріал та написати конспект  

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 


