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Viktigt att kunna

Definitioner och fakta

Vad en syra och en bas är Du skall veta vad en syra och en bas är.

Starka och svaga syror och baser Du skall kunna både definitionen av stark re-
spektive svag syra/bas, men även minst ett exempel på var och en av dessa.

Enprotoniga och tvåprotoniga syror Vad de är, och hur deras protolyser går till.

Definitionen av pH och pOH Alltså som ett mått på koncentrationen av oxonium-
joner respektive hydroxidjoner. Inklusive beräkningar baserat på detta.

Neutralisationsreaktioner Vad händer vid en neutralisation, vad blir produkter-
na, till vad kan de användas.

Buffertsystem. Känna till hur ett buffertsystem fungerar.

Mätning av pH med indikatorer och pH-mätare.

Några vanliga syror och baser Du bör känna till HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH,
NaOH, NH3, KOH och H2CO3. Namn, formel och om de är starka eller sva-
ga, protolys samt annan viktig information.



Protolys

Vattnets autoprotolys Både vattnets autoprotolys och att vatten därmed är både
syra och bas.

Protolysreaktioner Vad som sker i en protolysreaktion, med minst något exem-
pel.

Neutralisation och titrering

Neutralisation av en syra eller en bas. Vad händer?

Vad som sker i en titrering och vad man kan använda en titrering till.

Buffertsystem

Buffertsystem Vad som finns i en buffert och varför de motverkar förändringar i
pH.

Beräkningar

Kunna beräkna oxoniumjonkoncentrationen för lösningar med känt pH eller
med känd koncentration av stark syra eller bas.

Exempelfrågor

1. Vad är en syra, och vad är en bas?

2. Svavelsyra är en tvåprotonig syra. Vad innebär detta?

3. Vad är skillnaden mellan en stark och svag syra? Mellan en lösning som är
lite eller mycket sur?

4. Vad mäter pH-skalan? Hur?

5. Ge ett exempel på och förklara en protolysreaktion

6. Vilken är koncentration av H3O+ i 0.024mol/dm3 HCl vid 25 ◦C?

7. Skriv reaktionsformeln för neutralisation av. . . med . . .
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8. Vad är en buffertlösning, och hur fungerar den?

9. Du skall bereda 0.500 dm3 av en lösning av NaOH med pH=9,00. Hur
mycket NaOH skall du väga upp?

10. Berätta hur du kan använda dig av en titrering i ett försök.
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