
Tekst pisany na niebiesko to skrót treści zadania lub komentarz. Zmieniłem kolejność zadań,
aby te na bufor octanowy i bufor fosforanowy były razem.
Teoria: Do obliczania pH roztworu buforowego słabego kwasu i jego soli z silną zasadą używamy
wzoru Hendersona-Hasselbalcha (w skrócie: H-H) w wersji ze stężeniami lub pH i pK.
Pozwól, że użyję oznaczenia [H+] zamiast [H3O+].

[H+] = K · [HA]
[A−]

lub pH = pK + lg
Cs
Ck

(1)

gdzie: Cs = [A−] - stężenie soli, Ck = [HA] - stężenie kwasu, pK = − lgK

Bufor octanowy: Kwas octowy w niewielkim stopniu dysocjuje w/g reakcji:
CH3COOH = CH3COO

− +H+ czyli: [CH3COO−] · [H+] / [CH3COOH] = K
natomiast octan sodowy dysocjuje całkowicie. Zakładamy (w granicach rozsądnych stężeń), że
wszystkie jony CH3COO− pochodzą od soli.

Zadanie 1.
Oblicz pH roztworu buforowego zawierającego w objętości 1 dm3 0,1 mola kwasu octowego
i 0,1 mola octanu sodu. Wartość stałej dysocjacji kwasu octowego K = 1,75 · 10−5. Jak zmieni
się pH tego roztworu buforowego jeśli do roztworu wprowadzi się: (a) 0,01 mola HCl, (b) 0,01
mola NaOH ?

Wszystkie Twoje odpowiedzi są poprawne. Przed dodaniem HCl lub NaOH stężenia soli i kwasu
były jednakowe, więc ze wzoru H-H wynika, że:
pH = pK = − lg(1,75 ·10−5) ≈ 4,76 gdyż stosunek Cs/Ck = 1, więc logarytm z tego fragmentu
wzoru H-H jest zerem.

Dodanie HCl spowoduje przesunięcie reakcji dysocjacji kwasu octowego w stronę nierozłożonego
CH3COOH (inaczej mówiąc: kwas solny wypiera kwas octowy z octanu). Zakładamy, że HCl
jest wystarczająco stężony, aby pominąć zmianę objętości roztworu. Sprawdzamy, że wystarczy
octanu (jest do 0,1 mola) do zaledwie 0,01 mola kwasu. Można to “wypieranie” traktować jako
zmniejszenie ilości soli o 0,01 mola i zwiększenie ilości kwasu octowego też o 0,01 mola. Wzór
(1) ma teraz postać:

pH = pK + lg
0,1− 0,01
0,1 + 0,01

≈ 4,76

Podanie NaOH wywoła skutek odwrotny. Zobojętnieniu ulegnie 0,01 mola kwadu octowego
i o tyle samo przybędzie octanu, czyli teraz:

pH = pK + lg
0,1 + 0,01
0,1− 0,01

≈ 4,84

Drobne różnice między naszymi wynikami biorą się pewnie z zaokrągleń. Zostawiałem tylko
3 cyfry znaczące, skoro stężenia i stała K podane są z dokładnością dwóch cyfr to dokładniejsze
wyniki nie mają sensu. Istotne są wzory stosowane, aby to wyliczyć.

Zadanie 2 przeniosłem dalej, a zadanie 3 jest na następnej stronie



Zadanie 3.
Ile gramów octanu sodowego należy dodać do 1 dm3 0,1 molowego roztworu kwasu octowego,
aby otrzymać roztwór buforowy o pH = 5,00. pK = 4,76.

Z równania H-H obliczamy potrzebne stężenie Cs octanu sodu. Zakładamy, że można pominąć
zmianę objętości roztworu.

lg
Cs
Ck

= pH − pK zatem Cs = Ck · 10pH−pK

Wstawiamy dane liczbowe
Cs = 0,1 · 105,00−4,76 ≈ 0,17378

Takie stężenie (w molach/litr) oznacza, że trzeba dodać 0,17378 mola octanu. masa molowa
octanu = 23 + 12 + 3 · 1 + 12 + 2 · 16 = 82 g/mol. Oznacza to 0,17378 · 83 ≈ 14,25 g octanu.

Dostałem zdecydowanie inną niż Ty odpowiedź. Mogłem się machnąć w liczeniu masy molowej
octanu. Bo zmiana objętości jest jednak do pominięcia, ta sól w “sypkiej” postaci zajmuje
pewnie jakieś 0,02 dm3.

Zadanie 4.
Jak zmieni się pH buforu octanowego o stężeniach ck = 0,15M i cs = 0,10M, jeśli rozcieńczymy
go 2-krotnie?

Masz rację. W równaniu H-H występuje stosunek stężeń, a on nie ulega zmianie przy rozcień-
czaniu.

Zadanie 5.
Do objętości 20,8 cm3 0,11M roztworu kwasu mrówkowego dodano 20 cm3 0,1M roztworu wo-
dorotlenku sodu. Oblicz pH roztworu. Stała dysocjacji kwasu mrówkowego K = 1,76 · 10−4.

Stosujemy równanie H-H. Ponieważ w tym równaniu występuje stosunek stężeń, to jeżeli od-
niesiemy te stężenia do identycznej objętości (czyli do łącznej objętości obu roztworów) to
wystarczy policzyć stosunek ilości moli kwasu i soli.

Reakcja dysocjacji jest identyczna jak dla kwasu octowego, tylko trzeba wstawić w jego miejsce
kwas mrówkowy HCOOH. Liczymy ilości moli:

Kwas: 20,8 · 10−3 · 0,11 = 0,002288 mola
Zasada: 20 · 10−3 · 0,1 = 0,002 mola

Cała ilość NaOH ulegnie zobojętnieniu dając mrówczan. Pozostanie więc:
0,002288− 0,2 = 0,000288 mola kwasu i 0,2 mola mrówczanu. Liczymy, zamieniając K na
pK = − lgK = − lg(1,76 · 10−4) = 3,7545

pH = 3,7545 + lg
0,2

0,000288
= 4,59612 ≈ 4,6

Twoja odpowiedź jest prawidłowa.



Zadanie 6.
Do 150 cm3 0,4 M roztworu NH3 dodano 50 cm3 0,5 M roztworu HNO3. Ile wynosi pH tak
otrzymanego roztworu buforowego? Kb = 1,77 · 10−5.

Mamy tutaj sól mocnego kwasu i słabej zasady. Także stosujemy równanie H-H, tylko teraz to,
co wyjdzie, to pOH, więc wynik trzeba odjąć od 14 aby dostać pH.

Obliczamy ilości moli i stosujemy takie samo rozumowanie,jak w zadaniu (5).

Kwas: 50 · 10−3 · 0,5 = 0,025 mola
Zasada: 150 · 10−3 · 0,4 = 0,06 mola

Mocnego kwasu jest mniej więc ulegnie on całkowitemu zobojętnieniu dając 0,025 mola soli.
Z zasady zostanie 0,06− 0,025 = 0,035 mola.
Zamieniamy Kb na pK = − lg(1,77 · 10−5) = 4,75203.

pOH = 4,75203 + lg
0,025
0,035

= 4,6059

Obliczamy pH = 14− pOH = 14− 4,6059 ≈ 9,39.

Jak widzisz stosujemy takie samo rozumowanie jak w poprzednich zadaniach, tylko trzeba
pamiętać, że liczymy w ten sposób pOH. Nie warto pamiętać dwóch osobnych wzorów typu
H-H !

Zadanie 7.
Ile gramów cyjanku potasu (KCN) należy dodać do 1 dm3 0,05M roztworu kwasu cyjanowodo-
rowego, aby pH roztworu wynosiło 6. Stała dysocjacji kwasu cyjanowodorowego K = 7,2 ·10−10.

Zadanie identyczne jak zadanie 3. Tak samo zakładamy, że można pominąć zmianę objętości
roztworu.

Mamy sól słabego kwasu cyjanowodorowego i mocnej zasady potasowej. Wykorzystujemy wzór
z zadania 3.

lg
Cs
Ck

= pH − pK zatem Cs = Ck · 10pH−pK

Zamieniamy K na pK = − lg(7,2 · 10−10) = 9.14267.
Stężenie kwasu jest podane (0,05 M). Wstawiamy dane do wzoru:

Cs = 0,05 · 106−9.14267 = 0,000036

To stężenie w 1 litrze roztworu daje 0,000036 mola KCN.
Masa molowa KCN wynosi 39,1 + 12 + 14 = 65,1 g/mol.

Szukana ilość KCT to: 0,000036 · 65,1 ≈ 0,00234 g = 2,34 mg.

Tak niewielka ilość KCN wynika z faktu, że stała Kb jest bardzo mała, więc już niewielka liczba
wystarczy, aby iloczyn w liczniku równania równowagi był mały.

Przeniesione zadanie 2 jest na następnej stronie



Zadanie 2.
Oblicz pH roztworu buforowego zawierającego w objętości 1 dm3 0,1 mola dwuwodorofosforanu
sodu (NaH2PO4) i 0,1 mola wodorofosforanu sodu (Na2HPO4). Wartość stałej dysocjacji
drugiego etapu procesu dla kwasu fosforowego(V) K2 = 6,2 · 10−8

W tym wypadku reakcja ma postać (jonową)
H2PO

−
4 = HPO2−4 +H+ czyli [HPO2−4 ] · [H+] / [H2PO−4 ] = K2

Porównaj to proszę z roztworem octanowym. Rolę “kwasu” (w mianowniku) pełni tu dwuwodo-
rofosforan, a rolę “soli” (w liczniku) jednowodorofosforan. Poza tym cała reszta jest identyczna.

Ponieważ stężenia obu fosforanów są identyczne to pH = pK, czyli ze wzoru H-H mamy:

pH = pK = − lgK2 = − lg(6,2 · 10−8) ≈ 7,21

Zadanie 8.
Obliczyć pH roztworu buforowego powstałego przez rozpuszczenie w 100 cm3 wody 3,05g dwu-
wodorofosforanu potasu i 4,25 g wodorofosforanu potasu. Wartość stałej dysocjacji drugiego
stadium procesu dla kwasu ortofosforowego K2 = 6,2 · 10−8.

Ponieważ stężenia odnoszą się to tej samej objętości roztworu można we wzorze H-H stosunek
stężeń zastąpić stosunkiem ilości moli. Liczymy masy molowe:

“Kwas” (KH2PO4) : 39,1 + 2 · 1 + 31 + 4 · 16 = 136,1 g/mol
“Sól”(K2HPO4) : 2 · 39,1 + 1 + 31 + 4 · 16 = 174,2 g/mol

3,05 g KH2PO4 to 3,05/136,1 = 0,0225759 mola
4,25 g K2HPO4 to 4,25/174,2 = 0,0243972 mola.

pH = pK + ln
Ns
nK

pH = − ln(6,2 · 10−8) + ln
0,0243972
0,0225759

≈ 7,24

Pamiętaj, że ilość moli “kwasu” czyli KH2PO4 jest w mianowniku.

Zadanie 9 jest na następnej stronie aby cale się zmieściło.



Zadanie 9.
Do 100 ml 0,2 M roztworu buforowego, będącego mieszaniną roztworu kwasu octowego o stę-
żeniu 0,16 mol/l i roztworu octanu sodu o stężeniu 0,04 mol/l dodano: (a) 1 ml HCl o stężeniu
0,9 mol/l; (b) 1 ml NaOH o stężeniu 0,9 mol/l. Oblicz pojemność buforową roztworu wobec
mocnego kwasu i mocnej zasady

Pojemność buforowa β definiowana jest jako:

β =

∣∣∣∣∣ ∆n
∆pH

∣∣∣∣∣
gdzie ∆n to ilość moli dodanego mocnego kwasu (lub zasady) na objętość 1dm3, natomiast

∆pH to zmiana pH wywołana tym dodatkiem.

Policzymy pH roztworu bez dodatków, a potem pH po dodaniu kwasu/zasady. Te drugie obli-
czenia - porównaj proszę zadanie 1.

Na początku pH roztworu wynosiło:

pH = pK + ln
0,04
0,016

= pK − 0,60206

(W zadaniu nie jest podane pK, ale nie jest potrzebne, gdyż będziemy liczyć różnicę pH).

Do dalszych obliczeń potrzebne będą ilości moli poszczególnych substancji. Początkowy roztwór
zawierał w objętości 100 ml = 0,1 litra:
0,1 · 0,16 = 0,016 mola kwasu i 4 razy mniej czyli 0,004 mola soli.

(a) Dodajemy kwasu. 1 ml HCl o stężeniu 0,9 mol/l zawiera 0,001 · 0,9 = 0,0009 mola kwasu.
Dodatek HCl powoduje wypieranie kwasu octowego z octanu. Ilość moli octanu maleje do 0,004
– 0,0009, a ilość moli kwasu rośnie do 0,016 + 0,0009. Obliczamy teraz pH

pH = pK + ln
0,004− 0,0009
0,016 + 0,0009

= pK − 0,736525

Zmiana pH jest więc równa: |∆pH| = −0,60206− (−0,736525) = 0,134465.

Stężenie dodanego HCl obliczamy dzieląc ilość dodanych moli przez objętość roztworu (bo we
wzorze na β potrzebna jest ilość moli na litr, czyli stężenie). Objętość wynosi teraz 101 ml,
czyli ∆C = 0,0009/0,101 = 0,00891. Obliczamy β względem mocnego kwasu

β =
0,00891
0,134465

≈ 0,066

(b) Dodajemy zasady. Wzór na pH jest podobny, tylko teraz kwas octowy jest zobojętniany i
powstaje sól, więc ilość kwasu malej, a soli rośnie.

pH = pK + ln
0,004 + 0,0009
0,016− 0,0009

= pK − 0,488781

Zmiana pH jest więc równa: |∆pH| = | − 0,60206− (−0.488781)| = 0,113279.

Obliczania dla stężenia NaOH są identyczne jak dla HCl, dostajemy następujące β względem
mocnej zasady

β =
0,00891
0,113279

≈ 0,079

W razie pytań, albo gdy się pomyliłem lub wpisałem błędne dane pisz proszę na priv.

Pozdrowienia - Antek


