
Ćwiczenia nr 6: Roztwory buforowe

wersja z 8 stycznia 2008

1. Zmieszano 10ml roztworu chlorku amonu i 90ml roztworu amoniaku oba o stężeniach 0,2mol/l.
Obliczyć pH otrzymanego roztworu buforowego. pKNH+

4
=9,2.

2. 10ml HCl o stężeniu 1mol/l dodano do: 1l roztworu KCl o stężeniu 5mol/l oraz do 1l roztworu
buforowego składającego się z kwasu octowego o stężeniu 0,1mol/l oraz octanu sodu o takim samym
stężeniu. Obliczyć zmiany pH w obu roztworach. pKCH3COOH=4,8.

3. Zmieszano roztwór kwasu octowego i roztwór octanu sodu, oba o stężeniu 0,4mol/l w stosunkach
objętościowych 1:4 i 4:1. Jakie będzie pH otrzymanych roztworów buforowych? pKCH3COOH=4,8.

4. W laboratorium znajduje się roztwór NaOH o stężeniu 0,2mol/l oraz lodowaty kwas octowy, którego
gęstość ρ=1,05g/ml. Ile każdego z tych odczynników należy użyć do przygotowania 2 litrów buforu
octanowego o stężeniu 0,1mol/l i pH=pKkwasu?

5. Do 50 ml roztworu HCN o stężeniu 0,2mol/l dodano 130mg stałego KCN. Jakie było pH otrzyma-
nego buforu? pKHCN=10.

6. Jaki powinien być stosunek stężenia soli do stężenia kwasu, aby mieszanina kwasu azotowego (III)
i azotanu (III) potasu wykazywała wartość pH = 4,0? pKHNO2=3,3.

7. Do buforu otrzymanego przez zmieszanie 980ml 0,1mol/l roztworu trietyloaminy i 20ml 5,15%
roztworu HCl dodano: a)10ml NaOH o stężeniu 0,1mol/l; b) 10ml HCl o stężeniu 0,1mol/l; c:
500ml wody. Oblicz zmiany pH buforu. pK(C2H5)3NH+=3,3.

8. W mieszaninie równych objętości 1% roztworu HCOOH i 1% roztworu jego soli potasowej stopień
dysocjacji kwasu wynosi 0,215%. Obliczyc stala dysocjacji kwasu mrówkowego. pKa = 3,8.

9. Przygotowano dwa roztwory buforowe w temp. 25℃: a) jeden roztwór zawiera 0,100 mol kwasu
octowego i 0,025 mol octanu sodu w 1 dm3, b) drugi roztwór zawiera 0,100 mol amoniaku i 0,025 mol
chlorku amonu w 1 dm3. Stała dysocjacji kwasu octowego i amoniaku wynosi 1,80·10−5 mol/dm3.
Oblicz pH tych roztworów.

10. Roztwór buforowy zawierający po 0,100 mol NH3 i NH4Cl w 1dm3 rozcieńczono dziesięciokrotnie.
Jak zmieni się pH tego roztworu? Stała dysocjacji amoniaku wynosi 1,80·10−5 mol/dm3.

11. Obliczyć pH następujących roztworów buforowych otrzymanych przez zmieszanie: a)180 cm3 0,200-
molowego roztworu kwasu octowego z 20 cm3 0,200-molowego roztworu octanu sodu, b) 20 cm3

0,200-molowego roztworu kwasu octowego z 180 cm3 0,200-molowego roztworu octanu sodu. Stała
dysocjacji amoniaku i kwasu octwoego wynosi 1,80·10−5 mol/dm3.

12. Obliczyć stosunek stężeń molowych soli Na2HPO4 i NaH2PO4 w roztworze buforowym, którego
pH = 7,00. pK drugiego stopnia dla kwasu fosforowego(V) wynosi 7,21.

13. Roztwór buforowy zawiera 0,0800 mola kwasu octowego i 0,0800 mola octanu sodu w 1 dm3.
Obliczyć zmianę pH roztworu po dodaniu: a) 0,0150 mol HCl na 1 dm3, b) 0,0150 mol NaOH na
1 dm3, c) porównać te zmiany pH ze zmianą pH kwasu solnego spowodowaną dodaniem 0,0150
mol HCl do 1 dm3 tego kwasu, którego początkowa wartość pH była taka sama, jak pH danego
roztworu buforowego. pKa = 4,75.



14. W skład dwóch roztworów buforowych wchodzą sole: NaH2PO4 i Na2HPO4; a) pierwszy roztwór
zawiera 0,500 mol NaH2PO4 i 0,310 mol Na2HPO4 w 1 dm3, b) drugi roztwór zawiera 0,100 mol
NaH2PO4 i 0,062 mol Na2HPO4 w 1 dm3, tzn. że roztwór drugi ma stężenie soli pięciokrotnie
mniejsze niż roztwór pierwszy. Do tych roztworów dodano tyle wodorotlenku sodu, że stężenie
molowe NaOH w nich było jednakowe i wynosiło 0,025 mol/dm3. Obliczyć zmianę pH dla każdego
roztworu. pK drugiego stopnia dla kwasu fosforowego(V) wynosi 7,21.

15. W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 0,2 mol/l roztwór octanu sodu z 300ml 0,2 mol/l
roztworu kwasu octowego, aby otrzymać roztwór o pH=4,95 jeśli pKa=4,74.

16. Do roztworu o objętości 1dm3 i zawierającego 1mol wodorotlenku amonowego i 0,35mola chlorku
amonowego dodano 4,9g czystego kwasu siarkowego(VI). Obliczyć pH otrzymanego roztworu wie-
dząc, że pKa=9,26.

17. Ile wynosi pH buforu powstałego ze zmieszania 500cm3 0,2M roztworu CH3COOH i 500cm3 0,2M
roztworu CH3COONa? pKa=4,73.

18. Jaką objętość stężonego roztworu wody amoniakalnej (c= 25%, d=0,91g/cm3) należy dodać do 10g
chlorku amonu, aby po rozcieńczeniu wodą otrzymać 1dm3 roztworu o pH=9,9. pKb = 4,75.

19. Obliczyć pH roztworu zawierającego 0,200 mola HCOOH i 0,300 mola HCOOK w 2,00 dm3 roz-
tworu. pKa = 3,8.

20. W 500 cm3 roztworu znajduje się 0,850 g amoniaku i 2,675 g NH4Cl. Obliczyć pH tego roztworu.
pKb = 4,75.

21. Do 20,0 cm3 0,400 M kwasu benzoesowego dodano 80,0 cm3 0,0625 M roztworu benzoesanu potasu.
Jakie jest pH tego roztworu buforowego? pKa = 4,2.

22. Przez zmieszanie 0,100 dm3 0,200 M roztworu metyloaminy z 60,0 cm3 0,1334 M HCl otrzymano
roztwór buforowy. Obliczyć jego pH. pKb = 3,6.

23. Do 100 cm3 0,250 M roztworu TRIS·HCl dodano 150 cm3 0.08 M NaOH. Oblicz pH otrzymanego
roztworu buforowego. pKb = 8,06.

24. Zmieszano 50,0 cm3 0,300 M roztworu amoniaku z 30,0 cm3 0,2667 M roztworu siarczanu (VI)
amonu. Obliczyć pH otrzymanego roztworu. pKb = 4,75.

25. Obliczyć, jak zmieni się pH roztworu buforowego, gdy do 0,500 dm3 roztworu zawierającego 25,0
mmola kwasu octowego oraz 75,0 mmola octanu potasu wprowadzimy 0,0250 mola gazowego HCl.
pKa = 4,75.

26. Obliczyć pH roztworu otrzymanego przez zmieszanie 60,0 cm3 0,250 M roztworu amoniaku,120 cm3

0,150 M roztworu chlorku amonu i 70,0 cm3 0.100 M roztworu HCl. pKb = 4,75.

27. Zmieszano 100 cm3 0,100 M K2HPO4 oraz 150 cm3 0,1334 M roztworu NaH2PO4. Oblicz pH tego
roztworu. pKa = 7,21.



Odpowiedzi do zadań

1. pH=10,15

2. ∆1=5; ∆2=0,1)

3. pH1=5,4; pH2=4,2

4. 1l r-ru NaOH + 22,8ml kwasu octowego

5. pH=9,3

6. 5:1

7. ∆a=+0,02; ∆b=-0,02; ∆c=0

8. K=2·10−4

9. pHa = 4,2; pHb = 9,2.

10. Nie zmieni się.

11. pHa = 3,8; pHb = 5,7.

12. 0,62:1

13. ∆pHa = 0,16; ∆pHb = 0,17; ∆pHc = 2,93.

14. ∆pHa = 0,05; ∆pHb = 0,27

15. 1,56:1.

16. pH = 9,61.

17. pH =4,73.

18. 63,3ml.

19. pH = 3,98.

20. pH = 9,2.

21. pH = 3,99.

22. pH = 10,57.

23. pH = 5,91.

24. pH = 9,16.

25. ∆pH = 0,48.

26. pH = 8,75.

27. pH = 6,8.


