
pH = -log [H3O
+] [H3O

+] = 10−pHm

pOH = -log [OH – ] [OH – ] = 10−pOHm

pKs = -log Ks Ks = 10−pKsm

pKb = -log Kb Kb = 10−pKbm

pH + pOH = 14 [H3O
+][OH – ] = 10−14m2

pKs + pKb = 14 Ks ·Kb = 10−14m2

Table 1: Vigtige definitioner og relationer (som det forventes man kan udenad).

0.1 pH beregningsABC

0.1.1 Reaktion med vand

Syrer reagerer altid med vand p̊a følgende måde:

HA(aq) + H2O(l) −−⇀↽−− A – (aq) + H3O
+(aq)

Tilsvarende reagerer baser s̊aledes:

B(aq) + H2O(l) −−⇀↽−− BH+(aq) + OH – (aq)

Ligevægtskonstanterne for de to reaktioner er givet ved:

Ks =
[A−][H3O

+]

[HA]
og Kb =

[BH+][OH−]

[B]

Syre/base-reaktioner sker altid kun for én hydron ad gangen, uanset om syren
eller basen kan afgive eller optage flere hydroner. Eksempelvis kan svovlsyre
afgive to hydroner, men det skal alts̊a ske et trin ad gangen:

H2SO4(aq) + H2O(l) −−⇀↽−− HSO –
4 (aq) + H3O

+(aq)

HSO –
4 (aq) + H2O(l) −−⇀↽−− SO 2 –

4 (aq) + H3O
+(aq)

Hver (del)reaktion har sin egen Ks-værdi.

0.1.2 Beregning af pH

Ved beregning p̊a syrer findes [H3O
+], og pH beregnes direkte. For baser findes

først [OH – ], dernæst beregnes pOH og til sidst findes: pH = 14 - pOH.

- Stærke syrer reagerer fuldstændigt, s̊a: [H3O
+] = cs.

- Stærke baser reagerer ogs̊a fuldstændigt, men er basen et metalhydroxid
skal man se p̊a hvor mange OH – der er i formlen. Me(OH)n indeholder
n, s̊a: [OH – ] = n·cb.

Alle andre hydronolytter skal behandles som en ligevægt med enten oxonium
eller hydroxid som ubekendt. Imidlertid er strukturen af alle syre/base-ligevægte
ens, s̊a har man løst én..: Det er altid følgende 2.-gradsligning som skal løses:

K=
x2

c− x

1



Eksemplet kaliumhydrogensulfat

pH skal beregnes for en 0,25m opløsning af saltet KHSO4. Det er nødvendigt at
vide at kaliumhydrogensulfat dissocierer s̊aledes:

KHSO4(s) −−→ K+(aq) + HSO –
4 (aq)

Kaliumionen har ingen syre/base-egenskaber, s̊a pH afhænger alene af hydro-
gensulfat, hvis pKs-værdi er 1,99. Det vil sige at følgende syre/base-ligevægt
med før-efter skema kan skrives op:

HSO –
4 (aq) + H2O(l) −−⇀↽−− SO 2 –

4 (aq) + H3O
+(aq)

før 0,25m 0m 0m

efter 0,25m-x x x

Ligevægtskonstanten for reaktionen kan nu opskrives:

Ks =
[SO 2−

4 ][H3O
+]

[HSO−
4 ]

Værdierne fra før-efter skemaet indsættes, og Ks-værdien findes ud fra rela-
tionerne i tabel 1:

Ks = 10−pKsm = 10−1.99m =
x · x

0, 25m− x
⇔ x = 0, 046m

pH kan nu findes da [H3O
+] = x, s̊a pH = -log 0,046m = 1,3

Eksemplet ammoniak

pH i en 0,33m opløsning af ammoniak beregnes fuldstændigt som i eksemplet
KHSO4 med den ændring at det selvfølgelig er en base der regnes p̊a, s̊a det er
[OH – ] der findes først.

Ligevægten mellem ammoniak og vand er:

NH3(aq) + H2O(l) −−⇀↽−− NH+
4 (aq) + OH – (aq)

før 0,33m 0m 0m

efter 0,33m-x x x

Ligevægtsloven giver:

Kb =
[NH+

4 ][OH−]

[NH3]
=

x2

0, 33m− x
= 10−4,76m ⇔ x = 2, 4mm

Ammoniak er som sagt en base, s̊a resultatet giver hydroxidkoncentrationen.
Derfor findes i første omgang pOH:

pOH = -log [OH−] = -log x = -log 0,0024m = 2,6

pH = 14 - pOH = 14 - 2,6 = 11,4
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0.1.3 Buffere

En buffer er en blanding og en svag syre og dens korresponderende base. De
udmærker sig ved at holde pH næsten konstant uanset om der tilsættes syre
eller base til opløsningen.

Buffere kan fremstilles ved direkte at blande syren og dens korresponderende
base. Det er imidlertid ofte lettere at fremstille dem ved at tilsætte stærk base
til en svag syre, eller stærk syre til en svag base, s̊adan at der dannes ca lige
store mængder af den svage syre/bases korresponderende base/syre:

Bufferligningen

Ved at omskrive ligevægtsloven kan man udlede følgende formel for pH:

pH = pKs + log
[B]

[S]
= pKs + log

nb

ns

Formlen gælder for alle syrer og deres korresponderende baser, men for svage
hydronolytter gælder at den formelle og aktuelle koncentration med god tilnær-
melse er identisk.

Eksemplet acetatbuffer

pH ønskes beregnet i en opløsning der indeholder 0,2m CH3COO – og 0,15m
CH3COOH. Eddikesyre og acetat indg̊ar i følgende ligevægt:

CH3COOH(aq) + H2O(l) −−⇀↽−− CH3COO – (aq) + H3O
+(aq)

Eddikesyre pKs-værdi er 4,76. Blandingen er en buffer, s̊a tallene sættes ind i
bufferligningen:

pH = pKs + log
[B]

[S]
=pKs + log

[CH3COO−]

[CH3COOH]
= 4, 76 + log

0, 2m

0, 15m
= 4, 88

Eksemplet phosphatbuffer

Der ønskes en buffer med pH 7,0. Der skal derfor findes en svag syre med pKs

omkring 7, og valget falder p̊a systemet H2PO
–
4 /HPO 2 –

4 . Det korresponderende
syre/basepar indg̊ar i ligevægten:

H2PO
–
4 (aq) + H2O(l) −−⇀↽−− HPO 2 –

4 (aq) + H3O
+(aq)

For at finde ud af hvad forholdet mellem H2PO
–
4 og HPO 2 –

4 skal være for at
f̊a den rette pH indsættes værdierne i bufferligningen:

pH = pKs + log
nHPO 2−

4

nH2PO−
4

⇔

7,0 = 7,12 + log
nHPO 2−

4

nH2PO−
4

⇔

107−7,12 =
nHPO 2−

4

nH2PO−
4

⇔ nHPO 2−
4

= 0, 76nH2PO−
4

Det vil sige at stofmængden (eller koncentrationen) af hydrogenphosphat i buf-
feren kun skal være 76% af stofmængden/koncentrationen af dihydrogenphos-
phat.

3



Eksemplet ammonium/ammoniakbuffer

Der skal fremstilles en buffer med pH = 9,0. Ammoniumionen har en pKs-
værdi p̊a 9,24, s̊a buffersystemet NH+

4 /NH3 er velegnet. Bufferen fremstilles
ved at tilsætte 0,20m HCl til 100ml af en 0,30m NH3-opløsning. De følgende
beregninger viser hvor stort et volumen HCl der skal tilsættes.

Først skrives reaktionen mellem saltsyre og ammoniak op. Da HCl er en
stærk syre forløber reaktionen fuldstændigt:

NH3(aq) + HCl(aq) −−→ NH+
4 (aq) + Cl – (aq)

før cNH3
VNH3

nHCl 0 0

efter cNH3
VNH3

− nHCl 0 nHCl nHCl

Da volumen ændrer sig ved tilsætningen regnes der i stofmængder. Efter endt
tilsætning haves en blanding af ammoniumioner og ammoniak (chloridionen er
s̊a svag en base at den ignoreres), og tallene kan derfor indsættes i bufferlignin-
gen:

pH = pKs + log
nNH3

nNH+
4

= pKs + log
cNH3

VNH3
− nHCl

nHCl
⇔

9, 0 = 9, 24+log
0, 30m · 100ml − nHCl

nHCl
⇔ nHCl = 19mmol

Der skal alts̊a tilsættes en stofmængde HCl p̊a 19 mmol. Det svarer til et
volumen p̊a:

V =
n

c
=

19mmol

0, 20m
= 95ml

0.1.4 Syre/base-titrering

Titrering kan anvendes til bestemmelse af koncentrationen af en syre- eller base-
opløsning. Det kan udføres kolorimetrisk hvor farven p̊a en indikator følges, eller
potentiometrisk hvor pH følges.

Den generelle titreringsreaktion (med base) ser ud som følger:

HA(aq) + OH – (aq) −−→ A – (aq) + H2O(l)

nHA cNaOHVNaOH 0

nHA−cNaOHVNaOH 0 cNaOHVNaOH

Der anvendes altid en stærk base eller syre som titrator, s̊a titreringsreaktionen
kan antages at forløbe fuldstændigt. Ækvivalenspunktet findes enten som det
tilsatte volumen ved farveskiftet, eller det stejleste punkt p̊a en titreringskurve,
som vist i figur 0.1.4.

Ved ækvivalenspunktet er stofmængden af syren er alts̊a lig stofmængden af
basen. Da volumen af syren er kendt, er det en smal sag at beregne koncentra-
tionen:
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Figure 1: Titreringskurve for eddikesyre. Ækvivalenspunktet er det volumen
0,100m NaOH hvor pH ændrer sig hurtigst, dvs ved 25,0 ml. Dermed bliver
halv-ækvivalenspunktet 12,5 ml.

cHA=
nHA

VHA

=
cNaOHVNaOH

VHA

Der er en vigtig ting at bemærke! For svage hydronolytter er de aktuelle og
formelle koncentrationer er meget tæt p̊a hinanden, hvilket betyder at nHA =
nA- n̊ar halvdelen af den ækvivalente mængde base er tilsat. Det betyder ifølge
bufferligningen, at pH = pKs ved halv-ækvivalenspunktet!

Alt dette gælder ogs̊a ved titrering af baser med stærk syre. Titreringskurven
g̊ar selvfølgelig blot fra høj pH mod lav, og ved halvækvivalenspunktet er det
pKs for basens korresponderende syre som kan aflæses.

Eksemplet titrering af eddikesyre

Ved titrering af 20,0 ml eddikesyreopløsning med 0,100m NaOH sker følgende:

CH3COOH(aq) + OH – (aq) −−→ CH3COO – (aq) + H2O(l)

nCH3COOH cNaOHVNaOH

Reaktionen følges potentiometrisk og titrerkurven kan ses i figur 0.1.4. Ækvi-
valenspunktet indtræffer efter tilsætning af 25,0 ml NaOH. Da eddikesyre og
natriumhydroxid reagerer 1:1 findes koncentrationen af eddikesyre til:

cCH3COOH =
nCH3COOH

VCH3COOH

=
cNaOHVNaOH

cCH3COOH

=
25, 0ml · 0, 100m

20, 0ml
= 0, 120m

Eddikesyres pKs-værdi kan aflæses direkte p̊a grafen, som pH-værdien efter
tilsætning af 12,5 ml NaOH, dvs pKs-værdien findes til at være 4,7 (tabelvær-
dien er 4,76).
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Figure 2: Bjerrumdiagram for phosphorsyre. H3PO4 er en trihydron syre, og
der er derfor tre kurver. Phosphorsyres tre pKs-værdier kan aflæses p̊a x-aksen
der hvor xs = 0,5.

0.1.5 Bjerrumdiagrammer

Procentdelen af en syre som befinder sig p̊a syreform kaldes syrebrøken og beteg-
nes xs, og procentdelen som er p̊a baseform kaldes basebrøken (xb). Der gælder:

xs =
ns

nb + ns
xb =

nb

nb + ns
xs + xb = 1

Bufferligningen giver pH som en funktion af forholdet [B]/[S], hvor B og S er et
korresponderende syre/basepar, men den kan ogs̊a udtrykkes ved syrebrøken:

pH = pKs + log
nb

ns
= pKs + log

xb

xs
= pKs + log

1− xs

xs

Afbildninger af xs som funktion af pH kaldes Bjerrumdiagrammer, og de viser
hvilken form en given syre befinder sig p̊a ved en vilk̊arlig pH-værdi. Bjer-
rumdiagrammerne for alle syrer er ens, men parallelforskudte afhængig af deres
pKs-værdier.

Bemærk at pKs-værdien kan aflæses som det punkt p̊a x-aksen hvor xs = 0,5 !

Eksemplet phosphorsyres Bjerrumdiagram

Phosphorsyre er en trihydron syre med følgende syre/base-ligevægte:

H3PO4(aq) + H2O(l) −−⇀↽−− H2PO
−
4 (aq) + H3O

+(aq)

H2PO
−
4 (aq) + H2O(l) −−⇀↽−− HPO 2−

4 (aq) + H3O
+(aq)

HPO 2−
4 (aq) + H2O(l) −−⇀↽−− PO 3−

4 (aq) + H3O
+(aq)
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For at afgøre hvilken af de tre ligevægte som er i spil ved en given pH-værdi
kan Bjerrumdiagrammet for phosphorsyre anvendes. Diagrammet er vist i figur
2, og det ses at det er ligevægten mellem H3PO4 og H2PO

–
4 som er dominerende

i pH-intervallet fra 0-5. Mellem pH 5 og 10 er det ligevægten mellem H2PO
–
4

og HPO 2 –
4 , og for pH-værdier over 10 det HPO 2 –

4 og PO 3 –
4 .

Bjerrumdiagrammet kan ogs̊a anvendes til at bestemme helt præcist hvilke
specier, der eksisterer ved en given pH. Interesserer man sig for eksempel for
hvad en phosphatholdig opløsning indeholder ved pH = 8, aflæses xs. Ifølge dia-
grammet er xs = 0,14 ved pH 8, og dvs at opløsningen indeholder 14% H2PO

–
4

og 86% HPO 2 –
4 .

Kender man pKs kan xs naturligvis beregnes ud fra bufferligningen.
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