
4. RÓWNOWAGI  KWASOWO-ZASADOWE W ROZTWORACH WODNYCH 

 

 Większość reakcji chemicznych (w tym również procesy zachodzące w środowisku 

naturalnym) przebiegają w roztworach wodnych. Jednym z ważnych typów reakcji 

zachodzących w roztworach wodnych są reakcje protolityczne polegające na przeniesieniu 

protonu od kwasu do zasady. 

 Zgodnie z definicją Brønsteda kwas jest to substancja zdolna do oddania protonu, a 

zasada jest substancją zdolną do pobrania protonu. Kwas i zasada, która powstała przez 

odłączenie protonu od kwasu tworzą sprzężoną parę. 

 Ogólnie równowagę kwasowo-zasadową można przedstawić równaniem: 

  K1  +  Z2  ⇔   Z1 +  K2 

 

 

Kwas K1 oddaje proton zasadzie Z2 tworząc sprzężoną z tym kwasem zasadę Z1, zasada Z2 

przyjmując proton tworzy sprzężony z nim kwas K2. 

 Równowaga kwasowo - zasadowa ustala się np. w czystej wodzie w wyniku ciągle 

zachodzącej autodysocjacji: 

H2O +  H2O  ⇔  H3O+ +  OH- 

   Z1  +   K2    ⇔   K1   +   Z2 

 
Jedna cząsteczka wody odgrywa rolę zasady, gdyż pobierając proton przechodzi w sprzężony z 

nią kwas H3O+, druga cząsteczka wody pełni rolę kwasu, gdyż oddając proton przechodzi w 

sprzężoną z nim zasadę OH-. Jon H3O+ nosi nazwę hydroniowego. Należy podkreślić, że postać 

protonu w roztworze wodnym nie jest dokładnie znana, bardzo często przypisuje się mu wzór 

H9O4
+. Pisząc równania chemiczne zwykle stosuje się uproszczony wzór H+ i mówi się po prostu 

o jonach wodorowych. Stosując dla powyższej reakcji prawo działania mas i zastępując ułamki 

molowe przez stężenia otrzymujemy: 
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Zmiana stężenia niezdysocjowanych cząsteczek wody jest tak mała że można przyjąć [H2O] = 

const i stąd: 

Kw = Kc [H2O]2 = [H3O+][OH-] 

Stała równowagi Kw (Obliczając wartość stałej równowagi należy pamiętać, że stężenia 



poszczególnych składników dzieli się przez stężenie standardowe c0 = 1 mol/dm3) nosi nazwę 

iloczynu jonowego wody i jak każda stała równowagi jest wielkością bezwymiarową. Wartość 

iloczynu jonowego wody zależy tylko od temperatury. W temperaturze 25°C iloczyn jonowy 

wody Kw = 10-14 i wówczas: 

w roztworze obojętnym    [H3O+] = [OH-] = 10-7   pH = 7 

w roztworze o odczynie kwaśnym   [H3O+] > 10-7 > [OH-]   pH < 7 

w roztworze o odczynie zasadowym   [H3O+] < 10-7 < [OH-]   pH > 7 

Wraz z temperaturą wartość iloczynu jonowego wody (Kw) rośnie np. w temp. 50°C wynosi  

5,6⋅10-14, a w 100°C = 7,4⋅10-14. 

 Równowaga kwasowo-zasadowa ustala się również w rozcieńczonych roztworach 

słabych elektrolitów. Reakcję dysocjacji słabego kwasu HX w wodzie, przedstawia w ujęciu 

teorii Brønsteda równanie: 

  HX  +  H2O  ⇔   X-  +  H3O+ 

    K1  +   Z2    ⇔    Z1  +   K2 

 
Tak więc dysocjacja słabego kwasu w roztworze wodnym jest to reakcja protolityczna 

zachodząca pomiędzy tym kwasem a cząsteczką wody 

    
]][[
]][[

2

3'

OHHX
XOH

Ka

−+

=  

W roztworze rozcieńczonym stężenie [H2O] można przyjąć za stałe, stąd: 
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Stała Ka nosi nazwę stałej dysocjacji kwasu HX i jest wielkością bezwymiarową. 

 Reakcję dysocjacji słabej zasady B przedstawia równanie 

B  +   H2O  ⇔  HB+ +  OH- 

Z1  +   K2    ⇔    K1  +   Z2 

 

Stan równowagi opisuje stała Kb 
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Stała Kb nosi nazwę stałej dysocjacji zasady B. 

 Stała dysocjacji kwasu i zasady jak każda stała równowagi zależy zarówno od układu 

(rodzaju elektrolitu i rozpuszczalnika) jak i od temperatury. Im większa stała dysocjacji tym 

mocniejszy kwas lub zasada. 

 Powyższe wzory na stałe równowagi można stosować jedynie dla rozcieńczonych 

roztworów słabych elektrolitów. W pozostałych przypadkach należy uwzględnić oddziaływanie 

elektrostatyczne między jonami co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia efektywnego 

stężenia jonów w roztworze tzw. aktywności. We wzorach na stałe równowagi należy zamiast 

stężeń wprowadzić aktywności jonów. 

 Aktywność jonu zdefiniowana jest wzorem 

ai = fi⋅ci 

gdzie fi jest współczynnikiem aktywności, a jego wartość zależy od kwadratu ładunku danego 

jonu oraz od wartości mocy jonowej roztworu. Moc jonowa roztworu jest miarą oddziaływań 

elektrostatycznych wszystkich jonów znajdujących się w roztworze i wyraża się wzorem: 

     I = 0,5 Σ zi
2⋅ci 

 Współczynniki aktywności fi w roztworach niezbyt stężonych elektrolitów przyjmują 

wartości mniejsze od jedności i wraz ze wzrostem mocy jonowej roztworu maleją (patrz tabela 

III na końcu skryptu). Po wprowadzeniu aktywności iloczyn jonowy wody przyjmuje postać: 

  −+−+−+ ⋅⋅⋅=⋅=
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natomiast pH wyraża się wzorem: 
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Stała dysocjacji kwasu przyjmuje postać: 
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 Omawiane w tym rozdziale równowagi ustalają się w rozcieńczonych roztworach 

słabych elektrolitów. Moc jonowa tych roztworów jest bardzo mała, a zatem wartości 

współczynników aktywności są bliskie jedności i stałe równowagi można wyrażać za pomocą 

stężeń. 

 Inną wielkością charakteryzującą dysocjację elektrolityczną jest stopień dysocjacji α, 

który określa jaka część elektrolitu ulega dysocjacji. 
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Stopień dysocjacji zależy od: rodzaju elektrolitu, rozpuszczalnika, temperatury, stężenia 



roztworu (wraz z rozcieńczeniem wzrasta) i od obecności innych jonów w roztworze (np. 

wspólny jon powoduje zmniejszenie wartości α). 

 W przypadku mocnych elektrolitów stopień dysocjacji α = 1. W konsekwencji w 

roztworze nie ma cząsteczek niezdysocjowanych i dlatego nie można dla takiego układu 

stosować prawa działania mas. 

 Reakcja hydrolizy soli w ujęciu Arrheniusa rozpatrywana jest jako odmienny typ reakcji 

zachodzącej pomiędzy kationem lub (i) anionem soli a cząsteczką wody. Teoria Brønsteda 

sprowadza zjawisko hydrolizy do reakcji protolitycznej pomiędzy kwasem (zasadą) Bønsteda a 

cząsteczką wody. 

 W roztworze wodnym octanu sodu CH3COONa zachodzi reakcja przekazania protonu od 

cząsteczki H2O do jonu CH3COO- co prowadzi do utworzenia CH3COOH i jonów OH-. 

Obecność tych właśnie jonów OH- powoduje zasadowy odczyn roztworu). W roztworze ustala 

się równowaga: 

CH3COO- + H2O ⇔  CH3COOH + OH- 

       Z1      +   K2   ⇔        K1       +   Z2 

 

 

Reakcja powyższa w ujęciu Brønsteda jest to reakcja dysocjacji zasady CH3COO- (sprzężonej z 

kwasem CH3COOH). Stałą dysocjacji dla tej reakcji przedstawia zależność: 
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Dla pary sprzężonej kwas - zasada spełniona jest zależność 

Ka⋅Kb = Kw 

 W roztworze wodnym NH4Cl zachodzi reakcja 

NH4
+ + H2O ⇔  NH3aq + H3O+ 

  K1   +   Z2  ⇔     Z1     +   K 

 

Jest to zatem reakcja dysocjacji kwasu NH4
+ (sprzężonego z zasadą NH3aq) - odczyn roztworu 

kwaśny. 

 Roztwory zawierające słaby kwas i sprzężoną z nim zasadę (np. CH3COOH i CH3COO- 

pochodzący z dysocjacji soli octanowej mocnej zasady) lub słabą zasadę i sprzężony z nią kwas 

(np. NH3aq i NH4
+ pochodzący z dysocjacji soli amonowej mocnego kwasu) wykazują 



właściwości buforowe. Roztwory buforowe to takie roztwory, których pH nie ulega zmianie przy 

rozcieńczaniu, a pod wpływem dodatku niewielkiej ilości mocnego kwasu lub mocnej zasady 

ulega nieznacznej zmianie. Wartość pH roztworów buforowych zależy od stałej dysocjacji 

słabego elektrolitu i od stosunku stężeń składników mieszaniny buforowej. Dana jest ona 

wzorem: 
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Miarą zdolności buforowych mieszaniny jest jej pojemność buforowa ß. Pojemność 

buforową określa się jako liczbę moli jonów H+ lub OH- jaką należy wprowadzić do 1 dm3 

roztworu buforowego, aby zmienić jego pH o jednostkę. Pojemność buforową można 

wyznaczyć doświadczalnie korzystając z zależności: 
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gdzie: c - stężenie jonów H+ lub OH- wprowadzonych (w postaci mocnego kwasu lub mocnej 

zasady) do roztworu buforowego, ∆pH - zmiana pH roztworu spowodowana dodaniem mocnego 

kwasu lub zasady. W tym celu do określonej objętości V roztworu buforowego należy 

wprowadzić określoną liczbę moli n mocnego jednoprotonowego kwasu lub mocnej 

jednowodorotlenowej zasady i zmierzyć zmianę ∆pH roztworu buforowego spowodowaną 

dodaniem któregoś z tych reagentów. Roztwory buforowe stosuje się bardzo często aby 

zapewnić w mieszaninie reakcyjnej określoną i stałą wartość pH, przy której to wartości 

zachodzi pożądana reakcja. 

 Pomiar pH wykonuje się na ogół dwiema metodami: kolorymetryczną i 

potencjometryczną. Metoda kolorymetryczna polega na porównaniu barwy wskaźnika w 

roztworze badanym z barwą tego wskaźnika w roztworach o znanym pH (patrz tabela 1. i 2.). 

Wskaźniki, zwane inaczej indykatorami są to substancje organiczne: słabe kwasy HInd lub 

rzadziej słabe zasady IndOH, których jony są inaczej zabarwione niż cząsteczki 

niezdysocjowane. Jeżeli obydwie formy są barwne to wskaźnik zaliczamy do dwubarwnych 

(większość pospolitych wskaźników) jeżeli tylko jedna forma jest barwna to do jednobarwnych 

(fenoloftaleina). Zakres pH przy którym następuje zmiana zabarwienia jest charakterystyczna dla 

danego wskaźnika (zależy od jego stałej dysocjacji) i obejmuje około 2 jednostki pH (porównaj 

Tab. 1) I tak np. dla oranżu metylowego: 



 

HInd + H2O = Ind- + H3O+  
 

 (zakres zmiany pH: 3,1 - 4,4) forma HInd ma barwę czerwoną, a forma zdysocjowana Ind- ma 

barwę żółtą. W roztworze o pH ~4,4 przeważa forma Ind- i roztwór barwi się na żółto. Wzrost 

stężenia jonów H3O+ w roztworze powoduje, zgodnie z regułą przekory przesunięcie równowagi 

dysocjacji wskaźnika w kierunku zwiększenia stężenia formy HInd, a w konsekwencji przy pH = 

3,1 zmianę barwy roztworu na czerwoną. W roztworach wykazujących pH w zakresie 3,1 - 4,4, 

obecne są obie formy HInd i Ind-, a w konsekwencji barwa wskaźnika jest pośrednia pomiędzy 

żółtą i czerwoną, a więc pomarańczowa. Oznaczenie pH metodą kolorymetryczną obarczone jest 

błędem 0,5 jednostki. 

 Precyzyjny pomiar paH (dokładność zależy od precyzji przyrządu i może wynosić nawet 

0,01 jednostki paH) wykonuje się metodą potencjometryczną. Metoda ta oparta jest na zależności 

jaka istnieje pomiędzy SEM ogniwa utworzonego z półogniwa porównawczego o znanym, 

stałym potencjale i półogniwa pomiarowego, którego potencjał zależy od aktywności jonów H+ 

badanego roztworu. Jako półogniwo porównawcze używana jest najczęściej elektroda 

kalomelowa, jako  

 

Tabela 1. Barwy wskaźników w roztworach o różnym pH 

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

Fiolet metylowy Żółto zielona 
 

N i e b i e s k o - f i o l e t o w a 

 

Czerwień metylowa 
      Czerwona Pomarań- 

czowa 
                            Ż ó ł t a 

Oranż metylowy Czerwona Pomarańcz Ż ó ł t a 

Błękit 

bromotymolowy 
Ż ó ł t a 

Zielono

żółta 
                  N i e b i e s k a 

Fenoloftaleina                         B e z b a r w n a różowa          M a l i n o w a 

Żółcień 

alizarynowa R 
                                   Ż ó ł t a  Pomarańczowa     Czerwona 

Karmin indygo                                   N i e b i e s k a Zielono-żółta 

 

 

 



 

Tabela 2. Zakres wartości pH przy którym następuje zmiana zabarwienia wybranych 

wskaźników 

          WSKAŻNIK   ZAKRES ZMIANY         ZMIANA BARWY 

Fiolet metylowy         0,1 –  3,2 Żółto-zielona   niebiesko-fioletowa

Czerwień metylowa        4,5 –  6,2 Czerwona                  żółta 

Oranż metylowy        3,2 –  4,4 Czerwona                  żółta 

Błękit bromotymolowy        6,0 –  7,6  Żółta                          niebieska 

Fenoloftaleina        8,2 – 9,4 Bezbarwna                malinowa 

Żółcień alizarynowa R      10,0 – 12,1 Żółta                         czerwona 

Karmin indygo      11,6 – 14,0 Niebieska                 zielono-żółta 

 

półogniwo pomiarowe tzw. elektroda szklana. Ze względów praktycznych używa się obecnie 

elektrodę kombinowaną. Do bezpośredniego pomiaru SEM ogniwa służy pH-metr, który jest 

właściwie potencjometrem zaopatrzonym w miliwotomierz ze skalą w jednostkach pH. 

Przygotowanie pH-metru do pomiaru polega na kalibracji przyrządu na taki zakres pH jaki 

będzie mierzony. Kalibrację wykonuje się przy użyciu specjalnych roztworów buforowych. 

 Obsługa pH-metru 

Wyjąć elektrodę szklaną z nasyconego roztworu mocnego elektrolitu i opłukać ją strumieniem 

wody destylowanej z tryskawki (nad zlewką). Wysuszyć powierzchnię elektrody bibułą 

(czynność tę należy wykonywać bardzo delikatnie ze względu na możliwość uszkodzenia 

szklanej bańki). Zmierzyć temperaturę badanego roztworu i sprawdzić czy temperatura pracy 

przyrządu ma odpowiednią wartość (jeśli przyrząd jest ustawiony na inną temperaturę zgłosić ten 

fakt asystentowi dyżurującemu na sali). Wprowadzić badany roztwór do suchej zlewki o 

pojemności 25 cm3 i umieścić w roztworze elektrodę szklaną tak aby cała powierzchnia 

pomiarowa elektrody zanurzona była w roztworze. Na skali pH-metru po około 15 sekundach 

(po ustaleniu się wskazań) odczytać wartość pH. Po skończonym pomiarze elektrodę wyjąć z 

roztworu, opłukać, wysuszyć i pozostawić w nasyconym roztworze mocnego elektrolitu (w celu 

wysycenia szkła dobrze przewodzącym roztworem). 
 

 Zakres materiału naukowego: Prawo działania mas. Reguła przekory. Definicja kwasu 

i zasady wg teorii Brønsteda. Iloczyn jonowy wody. Pojęcie pH. Wskaźniki pH. Dysocjacja 

elektrolityczna, stała i stopień dysocjacji. Równowagi w wodnych roztworach soli. Roztwory 

buforowe, zasada ich działania, pojemność buforowa, zastosowanie. 



 

 Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z reakcjami zachodzącymi w wodnych roztworach 

kwasów, zasad i soli. Opanowanie techniki wyznaczania pH roztworów za pomocą wskaźników 

i metodą potencjometryczną. Wyznaczanie stałej dysocjacji (K) i stopnia dysocjacji (α) kwasów 

i zasad, oraz określenie wpływu stężenia elektrolitu i obecności wspólnego jonu na wartości K i 

α. Badanie odczynu wodnych roztworów soli i wyznaczanie stałej równowagi reakcji 

protolitycznej. Badanie właściwości roztworów buforowych i wyznaczanie pojemności 

buforowej. Określenie wpływu stężenia składników mieszaniny buforowej na wartość pH i 

wartość pojemności buforowej roztworu. Sporządzenie roztworu buforowego o zadanej wartości 

pH. 
 

4.1. Oznaczanie aktywności jonów wodorowych w roztworze 

 

 Odczynniki i przybory laboratoryjne: pH-metr, zestaw wskaźników, "skala barw", 

czyste, suche naczynia szklane: erlenmajerka lub zlewka (100 - 150cm3), zlewka (25cm3), 

cylinder miarowy, probówki, tryskawka. 

 Do czystej suchej erlenmajerki (podpisanej nazwiskiem) pobrać roztwór o nieznanym 

stężeniu jonów wodorowych. W celu wyznaczenia pH odmierzyć ~3 cm3 tego roztworu, 

przenieść go do czystej suchej probówki, dodać 3 krople błękitu bromotymolowego i porównać 

zabarwienie roztworu ze "skalą barw". Pobierając następne porcje (~3 cm3) roztworu i dodając 

odpowiednie wskaźniki pH (3 krople) oznaczyć porównując ze "skalą barw" przybliżoną 

wartość pH badanego roztworu. Następnie odmierzyć ~20 cm3 badanego roztworu i przenieść go 

do suchej zlewki (25 cm3). Za pomocą pH-metru zmierzyć dokładną wartość pH. 
 

Opracowanie wyników:  

1. Otrzymane wyniki zestawić w tabeli : 

                Wskaźnik pH            Barwa roztworu  Wyznaczony zakres  pH 

  Przybliżona wartość pH  

  Potencjometrycznie zmierzona wartość paH 

 

2. Obliczyć stężenia jonów [H+] i [OH-]. 

3. Na wybranych przykładach omówić zasadę działania wskaźników pH. 
 

 

 



4.2. Wyznaczanie stałej (KB) i stopnia dysocjacji (α) wodnych roztworów amoniaku 
 

 Odczynniki i przybory laboratoryjne: 1 molowy NH3aq, czyste suche naczynia 

szklane: pipety (5, 10 cm3), cylinder miarowy (50 cm3), zlewki (25 cm3), kolbki miarowe (50 lub 

100 cm3), pH-metr. 
 

 Do czystej i suchej zlewki o pojemności 25 cm3 pobrać cylindrem miarowym ~ 20 cm3 1 

M wodnego roztworu amoniaku. Za pomocą pH-metru wyznaczyć pH roztworu. Następnie 

przygotować 50 (lub 100) cm3 0,1 M roztworu amoniaku. W tym celu pobrać pipetą 

odpowiednią ilość 1 M roztworu i rozcieńczyć w kolbie miarowej wodą destylowaną. Zmierzyć 

pH otrzymanego roztworu. Postępując podobnie przygotować 0,01  molowyroztwór NH3aq i 

wyznaczyć jego pH. 
 

4.3 Wyznaczanie stałej (Ka) i stopnia dysocjacji (α) wodnych roztworów kwasu octowego  
 

 Odczynniki i przybory laboratoryjne: 1 molowy CH3COOH, czyste, suche naczynia 

szklane: pipety (5,10 cm3), cylinder miarowy (50 cm3), zlewki (25 cm3), kolbki miarowe (50 lub 

100 cm3), pH-metr. 

 

Sposób postępowania analogiczny jak w ćwiczeniu 3.2. 

 

Opracowanie wyników : ćwiczenia 3.2 i 3.3 

 

1. Napisać równania reakcji dysocjacji wodnych roztworów amoniaku i kwasu octowego. 

2. Wyprowadzić wyrażenie na stałą i stopień dysocjacji oraz przedstawić dokładne obliczenia 

wartości K i α dla poszczególnych roztworów. Wyniki obliczeń zestawić w tabeli : 

 

               Kdys  Stężenie 

roztworu 
    pH      [H+]      [OH-]         α 

Doświadcz Tablicowe

  NH3aq        

CH3COOH        

 

3. Dla jednego z badanych roztworów obliczyć stężenia wszystkich jego składników. 

4. Przeprowadzić krótką dyskusję otrzymanych wyników. 



 

4.4. Reakcje protolityczne w wodnych roztworach soli 

 

4.4.1. Stała równowagi kwasowo - zasadowej wodnych roztworów soli 

Uwaga! Oznaczenia należy wykonać tylko dla soli podanych przez asystenta  

 

Odczynniki i przybory laboratoryjne: 0,1 i 0,01 molowe roztwory: CH3COONH4, Na2HPO4, 

CH3COONa, NaH2PO4, KNO2, KI, (NH4)2SO4, NaCl, NH4Cl, stały Na3PO4, pipety (5,10 cm3), 

cylinder miarowy (50 cm3), zlewki (25, 100 cm3), kolba miarowa (100 cm3), pH-metr. 

 

 Typowy sposób postępowania jest taki sam dla wszystkich roztworów soli i został 

opisany przykładowo dla roztworu octanu amonu. Do czystej i suchej zlewki o pojemności 

25 cm3 pobrać ~ 20cm3 0,1 lub 0,01 M roztworu octanu amonu i za pomocą pH-metru 

wyznaczyć jego pH. Roztwór fosforanu (V) sodu chłonie dwutlenek węgla z powietrza co w 

konsekwencji uniemożliwia uzyskanie poprawnej wartości pH. Przed przygotowaniem wodnego 

roztworu Na3PO4 należy zatem usunąć z wody zawarty w niej CO2. W tym celu gotować 150 

cm3 wody destylowanej (około 1 godzinę ) a następnie wodę schłodzić pod przykryciem do 

temperatury pokojowej. Odważyć odpowiednią ilość Na3PO4 i przygotować w kolbie miarowej 

100 cm3 0,1 molowego roztworu soli. Zmierzyć pH otrzymanego roztworu. Korzystając z tak 

przygotowanego roztworu można otrzymać 0,01 molowy roztwór używając zawsze do 

rozcieńczenia wygotowanej wody. 

 

Opracowanie wyników 

1. Napisać równania reakcji zachodzących w roztworach badanych soli i wyjaśnić procesy, które 

są odpowiedzialne za odczyn tych roztworów. 

2. Dla roztworów soli, w których ustala się równowaga kwasowo-zasadowa wyznaczyć wartość 

stałej równowagi.  

3. Dane doświadczalne i wyniki zestawić w tabeli 

        Stałe równowagi    Badany     

roztwór 

   Stężenie       

roztworu 
        pH       [H3O+]      [OH-] 

Doświadcz. tablicowe 

       

4. Porównać stałe równowagi obliczone i tablicowe i w przypadku istotnej rozbieżności wyjaśnić 

jej przyczyny. 



 

4.4.2. Efekt wspólnego jonu 

 

 Odczynniki i przybory laboratoryjne: 1 molowe roztwory CH3COOH i CH3COONa, 

wskaźniki pH, cylinder miarowy (10 cm3), suche probówki. 

 

 Do jednej probówki wprowadzić ~5 cm3 1  molowego roztworu kwasu octowego, do 

drugiej wprowadzić ~5 cm3 1 molowego roztworu CH3COOH i ~2 cm3 1 molowego roztworu 

CH3COONa. Stosując wskaźniki wyznaczyć pH tych roztworów. 

 

Opracowanie wyników 

Dane doświadczalne zestawić w tabeli: 

         Roztwór       Wskaźnik          Barwa            pH  

    

 

 Wyjaśnić w oparciu o prawo działania mas różnice w wartościach pH dla badanych 

roztworów. 

 

4.5. Roztwory buforowe 

 

4.5.1. Badanie właściwości roztworów buforowych 

 

4.5.1.1. Przygotowanie buforu octanowego 

 

 Odczynniki i przybory laboratoryjne: : 1 molowe roztwory CH3COOH i CH3COONa, 

6 molowe roztworyNaOH i HCl, cylinder miarowy (50 cm3), zlewki (100, 50, 25 cm3), pH-metr. 

 

 Korzystając z 1 molowych roztworów kwasu i soli przygotować 50 (lub 100) cm3 buforu 

octanowego o stosunku stężeń kwasu do soli odpowiednio dla buforu 1:1; 2:1; 1:2. (wg wskazań 

asystenta). 

 



4.5.1.2. Przygotowanie buforu amonowego 

 Odczynniki i przybory laboratoryjne: 1 molowe rpztwory NH3aq i NH4Cl, 6 molowe 

roztwory  NaOH i M HCl, kolba miarowa (100 lub 50 cm3), zlewki (25 cm3), pH-metr. 

 

 Korzystając z 1 molowych roztworów amoniaku i chlorku amonu przygotować 50 (lub 

100) cm3 buforu amonowego o stosunku stężeń kwasu do soli odpowiednio dla buforu 1:1; 2:1; 

1:2. (wg wskazań asystenta). 

 

4.5.1.3. Badanie pojemności buforowej 

 

 Do suchej zlewki (25 cm3) wprowadzić 20 cm3 roztworu buforowego. Wyznaczyć pH 

tego roztworu za pomocą pH-metru. Następnie dodawać kroplami (z pipety lub wkraplacza) 6 

molowy roztwór NaOH. Po każdych dwu dodanych kroplach roztwór zamieszać i zmierzyć jego 

pH. Postępować tak aż do wystąpienia wyraźnej zmiany pH (∆pH). Pojemność buforową można 

wyznaczyć dodając do nowej porcji (20cm3) roztworu buforowego 6 molowy roztwór HCl. 

 

Opracowanie wyników  

1. Dane doświadczalne i wyniki obliczeń zestawić w tabelach wg poniższego wzoru. 

Wykonane obliczenia zamieścić pod tabelami. Przyjąć, że objętość kropli wynosi 0,05 cm3 

    Stężenia składników                    pH                   β 
Roztwór 

buforowy 
      kwc  

[mol⋅dm-3] 

      solic  

[mol⋅dm-3] 

  
soli

kw

c
c

 Doświadcz. Obliczone Doświadcz. Obliczone

        

 

4.5.3. Przygotowanie roztworu buforowego o zadanym pH 

 Odczynniki i przybory laboratoryjne: podstawowe kwasy, zasady i sole nieorganiczne, 

CH3COOH, CH3COONa, cylinder miarowy (25 cm3), zlewki (25 i 50 cm3), pH-metr. 

 Przygotować 50 cm3 roztworu buforowego o zadanym przez asystenta pH. Zakres pH od 

2 do 12,5. Dla przygotowanego roztworu wyznaczyć pH oraz pojemność buforową. 

 

Opracowanie wyników 

1. Uzasadnić rachunkiem sposób przygotowania roztworu buforowego o zadanym pH. 

2. Wyniki oznaczenia pojemności buforowej porównać z wartością obliczoną. 


