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Kemi 
Fra ligevægte til syrer
Læringsmål
• Identificere syrer og baser i reaktionsskemaer.
• Kende til sammenhængen mellem pH og [H3O]+

• Udregne pH i simple reaktioner vha. Ks eller Kb.
• Forstå konceptet syrestyrke.

Syrer og baser fra C-niveau
I kemi på C-niveau er syrer og baser blevet introduceret.

På B-niveau skal vi udover C-niveaudelen beskæftige os
særligt med udregningen af pH, også i nogle komplekse
systemer.

Men vi starter med at genopfriske C-niveaustof og
betragte reaktioner med syre og baser som ligevægte
(hvilket de er).

Syrer og baser - definition
En syrer er meget enkelt defineret som en forbindelse
der kan afgive en H+-ion.

En base er det modsatte, altså en forbindelse der kan
optage en H+-ion.

Eksempelvis kan man se på svovlsyres reaktion med
vand:

H2SO4(aq) + H2O(l) ⇌ HSO4
-(aq) + H3O

+(aq)

syre base      base syre

Syrer og baser - definition
Det betyder altså at en syre altid indeholder hydrogen,
som den så kan afgive.

H2SO4(aq) + H2O(l) ⇌ HSO4
-(aq) + H3O

+(aq)

En vigtig navngivning i syre- og basekemi er at vi kalder
H+-ioner for hydroner og H3O

+-ioner for oxonium.

syre base      base syre
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pH - definition
pH er et mål for hvor sur eller basisk en vandig opløsning
er.

pH-skalaen går primært mellem 0 og 14 hvor 0 er meget
sur, 14 er meget basisk og 7 er neutral.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

sur neutral basisk

pH - definition
pH kan defineres nøjagtigt.

pH er nemlig defineret ved følgende formel:

pH= - log([H3O
+])

pH er altså minus logaritmen af den aktuelle
koncentration af oxonium-ioner. Og oxonium-ioner
bliver, dannet når en syrer reagere med vand.

H2SO4(aq) + H2O(l) ⇌ HSO4
-(aq) + H3O

+(aq)

Logaritmer – ganske kort
Logaritmer er en matematisk funktion, på lommeregnere
og forkortet log.

y = log(x)

I kemi bruger vi dem først og fremmest ved pH-
udregning, hvor vi bruger -log(x), så vi kigger på den:

1 = -log(0,1)
2 = -log(0,01)
4 = -log(0,0001)
9 = -log(0,000000001)

Logaritmer – ganske kort
1 = -log(0,1)
2 = -log(0,01) pH= - log([H3O

+])
4 = -log(0,0001)
9 = -log(0,000000001)

Når man regner pH-værdien er noget kan vi se at det
svare at en høj koncentration af oxonium-ioner giver en
lavere pH.
Det hænger godt sammen med at syres reaktion med
vand danner oxonium-ioner

H2SO4(aq) + H2O(l) ⇌ HSO4(aq) + H3O
+(aq)
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Ligevægtskonstanter
Alle reaktioner er som bekendt ligevægte. 
Derfor har syre-base-reaktioner også ligevægtskonstanter 
og deres ligevægt indstiller sig meget hurtigt.

Reaktionen hvor en syre reagere med vand bruges som 
mål syrens ligevægtskonstant.

H2SO4(aq)  +  H2O(l) ⇌ HSO4(aq)  +  H3O
+(aq)

Denne ligevægtskonstant kaldes for syrens syrekonstant, 
KS.

Ligevægtskonstanter
På helt samme måde kan en base også reagere med 
vand. Ligevægtskonstanten for denne reaktion kaldes for 
basekonstanten, KB.

HSO4(aq) +  H2O(l) ⇌ H2SO4(aq) +  OH-(aq)

Formler


