
Kvantitatív analitika szeminárium, II. gyógyszerész 

2. óra (2010.09.14.) 

Házi feladatok az első hétről 

Elméleti rész 

A. Gyenge savak, gyenge bázisok pH-ja 
Gyenge savak: CH3COOH, HCOOH, HNO2, (COOH)2  

• nem disszociálnak 100%-ban: pl. CH3COOH               CH3COO- + H+ 

• van Ks1, Ks2 értéke 

• pH számolása:    HA           H+ + A- 

 

Ks= [H+] [A-] / [HA]   cs =[HA] + [A-] 
 
  [H+]= Ks . cs- [H+]   
                                                                     [H+] mindig használható! 
   
    ha cs >>> Ks, akkor [H+] = √ Ks·cs
 
 
Gyenge bázisok: NH3, dietil-amin 

• nem disszociálnak 100 %-ban: pl. NH3 + H2O           NH4
+ + OH- 

• van Kb1, Kb2 értéke 
• pH számolása ld! gyenge savak  

  [OH-]= Kb . cb- [OH-]   
                                                                    [OH-]   mindig használható! 
   
   ha cb >>> Kb, akkor [OH-] = √ Kb·cb

 
B. Disszociációfok 
Abban az esetben használjuk, ha csak a gyenge sav vagy gyenge bázis van jelen az oldatban, 
egyéb sav vagy bázis, vagy egyéb pH-t befolyásoló anyag nincs! 
 
α = disszociált mólok száma = [H+] 
 összes mólok száma       cs 
 
C. Gyenge savak, gyenge bázisok sóinak pH-ja 
Gyenge sav és konjugált bázisának ill. gyenge bázis és konjugált savjának  pH kapcsolata: 

Ks . Kb = Kw = 10-14  pKs + pKb = pKw = 14 
• erős sav-gyenge bázis sója gyenge savként viselkedik (pl. NH3 + HCl = NH4Cl) 

NH4
+ + H2O = NH3 + H3O+ 

 
konjugált sav-bázis párok 

• erős bázis-gyenge sav sója gyenge bázisként viselkedik (pl. CH3COOH + NaOH = 
CH3COONa + H2O) 

CH3COO- + H2O = CH3COOH + OH- 

 
konjugált sav-bázis párok 

 



Órai feladatok 
 

1. Mennyi a pH és a disszociációfok a 0,001 mol/dm3-es HCN-oldatban? (Ks = 4·10-10)  

2. Mennyi a pH egy egyértékű középerős sav 0,010 mol/dm3 koncentrációjú oldatában, ha Ks 

= 1,50·10-1? 

3. Mennyi a 0,7% (m/m)-os ρ = 1,010 g/cm3 NH4NO3-oldat pH-ja? (Kb = 1,75·10-5)  

4. Egy egyértékű szerves sav pK-ja 4,875. Telített vizes oldatában a pH = 3,700. Számítsuk ki 

a sav koncentrációját mol/dm3-ben!  

5. HCl koncentrációját határoztuk meg egyedi bemérésekkel. A bemért KHCO3 mennyiségek: 

0,1015 g, 0,1232 g és 0,0987 g. A fogyások rendre: 8,74 cm3, 9,39 cm3 és 7,42 cm3. Mennyi a 

készített HCl oldat pontos koncentrációja?  

 

 

Házi feladatok 

 

1. Mekkora a pH és a disszociációfok a 0,001 mol/dm3 koncentrációjú monoklór-ecetsav 

oldatában? Ks = 1,2·10-3  

2. Egy ablakmosó folyadék 2 g/l koncentrációban ammóniát tartalmaz. Mennyi az ablakmosó 

pH-ja? Kb = 1,75·10-5 

3. Mennyi a pH-ja a 0,05 M koncentrációjú ecetsavoldatnak (Ks = 1,86.10-5) és az ugyanilyen 

koncentrációjú Na-acetát oldatnak?  

 

 


