
VIII 

HYDROLIZA  SOLI.   

ROZTWORY  BUFOROWE. 

 

 

 

Obowiązujące zagadnienia 

 moc kwasów i zasad; 

 hydroliza soli - anionowa, kationowa, równania hydrolizy soli; 

 hydroliza wieloetapowa, stała i stopień hydrolizy;  

 odczyn roztworów soli, wskaźniki pH (zakres zmian i barwy);  

 roztwory buforowe: bufor kwasowy, zasadowy, optymalny - właściwości, zasada 
działania i przykłady, pojemność buforowa;  

 obliczenia rachunkowe związane z powyższymi zagadnieniami. 
 

 

 

 

UWAGA! Przed przystąpieniem do wykonywania czynności laboratoryjnych student 

zobowiązany jest zapoznać się z kartami charakterystyk wszystkich substancji (dostępne  

w pracowni laboratoryjnej) używanych w danym ćwiczeniu, a tym samym z zawartymi w nich 

informacjami o sposobie prawidłowego i bezpiecznego postępowania z danym odczynnikiem 

chemicznym, zagrożeniami związanymi z jego stosowaniem oraz metodami utylizacji jego 

pozostałości. 

  



 

Ćwiczenie 1 

Odczyn roztworów różnych soli 

 

Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 stały NaCl 

 stały CH3COONa 

 stały NH4Cl 

 stały Al(NO3)3 

 stały K2SO4 

 stały NaHCO3 

 woda destylowana 

 probówki 

 papierek uniwersalny 

 bagietka 

 

Rozpuścić kolejno w 5 cm
3
 wody po około 0,1 g następujących soli: chlorek sodu, octan sodu, 

azotan(V) glinu, siarczan(VI) potasu, chlorek amonu, wodorowęglan sodu. Określić wartości 

pH otrzymanych roztworów za pomocą papierka uniwersalnego. Wyniki zestawić w tabeli: 

Roztwór Barwa papierka uniwersalnego pH Równanie reakcji hydrolizy 

    

 

 

Ćwiczenie 2 

Wpływ temperatury na stopień hydrolizy 

 

Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 stały CH3COONa 

 fenoloftaleina 

 probówki 

 bagietka 

 zlewka 

 

W probówce umieścić ok. 0,5 g stałego octanu sodu oraz 5 cm
3
 wody destylowanej. Dodać do 

mieszaniny dwie krople fenoloftaleiny i wstawić probówkę do łaźni wodnej na ok. 10 minut. 

 Jak zmienia się zabarwienie fenoloftaleiny w roztworze? 

 Jaki jest wpływ temperatury na stopień hydrolizy soli? 

 

Ćwiczenie 3 

Wpływ rozcieńczania na stopień hydrolizy 

 

Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 1M CH3COONa  probówki 

 papierek uniwersalny 

 



 

Z roztworu 1M octanu sodu przygotować roztwory: 0,1M i 0,01M. 

Oznaczyć wartości pH roztworów za pomocą uniwersalnego papierka wskaźnikowego. 

Wyciągnąć odpowiednie wnioski. 

 

Ćwiczenie 4 

Wpływ mocy kwasu, z którego powstała sól,  

na odczyn roztworu wodnego tej soli 

Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 stały Na2CO3 

 stały Na2SO3 

 fenoloftaleina 

 woda destylowana 

 zlewki 

 probówki 

 pipeta 

 papierek uniwersalny 

 

 Rozpuścić w 5 cm
3
 wody po około 0,1 g soli: węglanu sodu oraz siarczanu(IV) sodu.  

Do jednej probówki dodać 1 cm
3
 sporządzonego rozcieńczonego roztworu Na2CO3, a do 

drugiej Na2SO3, o tym samym stężeniu oraz po kropli fenoloftaleiny. Zanotować 

intensywność zabarwienia wskaźnika w obu probówkach. Zapisać obserwacje.  

 Napisać równania reakcji hydrolizy zachodzące w roztworach obu soli i podać 

równania ich stałych hydrolizy dla pierwszego etapu tych reakcji. Uzasadnić w oparciu  

o wartości stałych dysocjacji obu kwasów (K1 = 1,5⋅10
-2

 dla H2SO3 i K1= 4,5 ⋅10
-7

 dla H2CO3) 
obserwowaną różnicę w pH roztworów obu soli. 

 

Ćwiczenie 5 

Mechanizm działania roztworu buforowego 

 

Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 1M CH3COOH 

 1M CH3COONa 

 0,1M NaOH 

 0,1M HCl 

 woda destylowana 

 zlewki 

 pipety 

 pehametr 

 

Sporządzić 100 cm
3
 0,01M kwasu octowego oraz 100 cm

3
 octanu sodu. 

a) Do zlewki wlej 50 cm
3
 0,01M kwasu octowego oraz 50 cm

3
 0,01M octanu sodu. 

Wymieszaj. W ten sposób otrzymano bufor octanowy. Do drugiej zlewki wlej 100 cm
3
 

wody destylowanej. Zmierz pH roztworu buforowego, dla wody przyjmij pH równe 7. 

Do obu zlewek wlej po 1 cm
3
 0,1M NaOH. Zmierz pH roztworów w obu zlewkach. 

b) Do zlewki wlej 50 cm
3
 0,01M kwasu octowego oraz 50 cm

3
 0,01M octanu sodu. 

Wymieszaj. W ten sposób otrzymano bufor octanowy. Do drugiej zlewki wlej 100 cm
3
 



wody destylowanej. Zmierz pH roztworu buforowego, dla wody przyjmij pH równe 7. 

Do obu zlewek wlej po 1 cm
3
 0,1M HCl. Zmierz pH roztworów w obu zlewkach. 

c) Oblicz wartość pH sporządzonego roztworu buforowego, oraz wartość pH tego 

roztworu po dodaniu: 

 1 cm
3
 NaOH 

 1 cm
3
 HCl. 

Porównaj obliczone wartości pH roztworu buforowego z wartościami pH 

wyznaczonymi doświadczalnie. 

 

 

Ćwiczenie 6 

Wpływ rozcieńczania roztworu buforowego na wartość jego pH 

Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 1M CH3COOH 

 1M CH3COONa 

 woda destylowana 

 zlewki 

 pipety 

 pehametr 

 

 Przygotuj 10 cm
3
 buforu octanowego, w którym stosunek objętościowy kwasu: soli 

wynosi 1:4. Wyznacz przy pomocy pehametru pH tego roztworu i porównaj wartość pH  

z obliczoną (przewidywaną) wartością pH tego roztworu. Następnie do zlewki  

z przygotowanym buforem dodaj 10 cm
3
 wody destylowanej. Zmierz pH tego roztworu przy 

użyciu pehametru i porównaj z wynikami obliczonymi teoretycznie.  

 Na podstawie otrzymanych wartości pH buforu octanowego przed i po jego 

rozcieńczeniu wyciągnąć odpowiednie wnioski. 

 

 

 

Zadania 

 

1. Obliczyć wykładnik stężenia jonów wodorowych, stałą i stopień hydrolizy 0,1-

molowego roztworu chlorku amonu.  

Stała dysocjacji wody amoniakalnej K=1,77•10
-5

. Założyć całkowitą dysocjację soli. 

 

2. Obliczyć wykładnik stężenia jonów wodorowych, stałą i stopień hydrolizy 0,1-

molowego roztworu azotanu (III) sodu. 

Stała dysocjacji kwasu azotowego (III) K=4•10
-4

. Założyć całkowitą dysocjację soli. 

 

3. Obliczyć wykładnik stężenia jonów wodorowych w 0,75% roztworze azotanu (V) 

amonu.  

Stała dysocjacji wody amoniakalnej K=1,77•10
-5

. Założyć całkowitą dysocjację soli  

i gęstość roztworu równą 1,1 g/cm
3
. 

 

4. Obliczyć stężenie jonów wodorowych i pH w roztworze buforowym zawierającym 0,1 

mola amoniaku i 0,1 mola chlorku amonu w 1 dm
3
 roztworu. KNH3(aq) = 1,77•10

-5
. 

Jak zmieni się pH jeżeli wprowadzi się do roztworu: 

a) 0,01 mola NaOH 

b) 0,01 mola HCl? 


