
A korszerű pH-fogalom 
Plus  ga change, plus c'est  la mérne  chose. 

(Minél többet változik, annál inkább marad a régi) 

A cím láttán bizonyára sokan felteszik a kérdést, vajon mit lehet még 
mondani a pH-ról, hiszen a fogalmat igen jól ismerjük s jól meg is értjük. A 
kémia talan legvilágosabb fogalma, s ma már általánosan elismert, hogy a 
vegyfolyamatok egyik legfontosabb paramétere, amely a vizes oldatok kémiai 
sajatsagait jellemzi. A leggyakrabban határozzák meg s ugyancsak a leggyak-
rabban ertelmezik – tévesen. De hogyan is értelmezték a pH-t e széleskörű 
alkalmazási területeken? Szinte sehogy, legfeljebb valamilyen "savassági" 
(lúgossági)  jellemzőnek tekintették. De ilyen formában is igen jól megfelelt pl. 
az ipari termékek minőségének ellenőrzésére, amelynek során a terméket 
megfelelő minőségűnek tekintik, vagy visszautasítják előre megállapított pH-
értékek alapján. A gyógyászatban is jó szolgálatot tesz: egyes biológiai eredetű 
folyadékok pH-ját a szervezet egészséges, vagy kóros állapotával hozzák 
kapcsolatba. Elmélyültebb vizsgálatok során, pl. az egyensúlyi állandók pH-
függése, pontosan értelmeznünk kell e paraméter lényegét a jelenlegi tudo-
mányos ismereteink szintjén. Ezt a feladatot tűztük magunk elé e tanulmány 
keretében. 

Közismert tény, hogy a kísérletes természettudományok területén az elmé-
let és a gyakorlat nem fejlődnek egyforma ütemben, a fejlődés egyes szaka-
szaiban hol az egyik előzi meg a másikat, hol pedig fordítva. Ebbol mindenkor 
komoly problémák adódnak, s lényegében ez a helyzet a mi esetünkben is, a 
pH-merés elmélete jócskán elmaradt a gyorsan fejlődő technikától, azoknak a 
számoknak az értelmezésétől, amelyeket a modern pH-méterek nagy gyorsa-
sággal és megbízhatósággal jelenítenek meg, vagy rögzítenek papírra. A 
pH-fogalom korszerű érteimezese igyekszik összhangba hozni a kísérleti ada-
tokat a jelenlegi elméleti ismereteinkkel. Nem könnyű dolog. Mintegy 30 évi 
kemény munka, viták eredményeként ma már sikerült a különböző nezeteket 
egyeztetni, az ellentmondásokat nagyrészt áthidalni lényegében oly módon, 
hogy a pH-fogalmat a gyakorlathoz igazították elfogadva az ún. gyakorlati 
(műveleti,  operacionális)  pH fogalmát. A munka oroszlánrészét nagyhírű szab-

ványintézetek végezték: az USA-ban az NBS (National  Bureau  of  Standards), 
majd újabb nevén a NIST (National Institute of Standards and Technology), 
Nagy-Britanniában a BSI (British  Standards  Institution),  Japánban a JIS (,Japa-
nese Industrial  Standards),  az OIML (International  Organization  of  Legal  Met-
ro/ogy), valamint legátfogóbb kémiai szövetségünk a IUPAC (International 
Union  of  Pure  and Applied  Chemistry).  De lássuk közelebbről a probléma 
lényegét. 

A dán S.P.L. Sörensen a koppenhágai Karlsberg sörgyár laboratóriumában 
enzimekkel katalizált reakciókat vizsgált s azt talalta, hogy ezek sebessége 
nagyban függ a hidrogénionok koncentrációjától (CH, egyszerűség kedvéert 
elhagytuk a plusz töltés jelölését). Mivel ezek a koncentráció-értékek a gyakor-
latban rendszerint igen kicsi számok, pl. 10"6,8, egyszerűbb, szemléletesebb 
mennyiség nyerésére vezette be 1909-ben a pH-fogalmat a jól ismert definíció 
szerint: 

pH = -log CH = -log [H+] (1) 
ahol CH, vagy pontosabb jelöléssel [H+], az egyensúlyi hidrogénion-kon-

centrációt jelenti. A p operátor (egy matematikai művelet elvégzései jelöli ki, itt 
azt, hogy az utána álló mennyiseg tízes alapú negatív logaritmusát kell kiszá-
mítani) a latin pondus (súly,  kitevő)  szó első betűje, de megfelel az angol 
power-nek, a német Potenznek, a francia puissence-nak, vagy a román pute-
re-nek is. 

Az elméleti kémia, különösen pedig az erős elektrolitok elméletének újabb 
eredményei hamarosan nyilvánvalóvá tették, hogy a hidrogénionok részvéte-



lével lejátszódó folyamatokat (a reakciók sebességét, az elektródpotenciált, a 
galváncellák elektromotoros erejét stb.) nem a hidrogénionok koncentrációja, 
hanem azok aktivitása  (aH) határozza meg, amely összetett módon függ az 
oldatban levő egyéb ionoktól is. Az ennek megfelelő analóg definíciót Sörensen 
és Lindenström-Lang fogalmazta meg (1924): 

pH = paH = - Iog aH (2) 
Ismeretes, hogy az aktivitás egyenlő a koncentráció és az aktivitási koeffi-

ciens szorzatával, hidrogénionok esetében: 
aH = γH mH 

ahol γHa hidrogénionok aktivitási koefficiense  mH pedig a koncentrációja 
molális skálában (mol/kg  víz).  Ennek megfelelően a (2): 

paH = - log YH mH (3) 
Ez termodinamikailag (elméletileg  helyes, de kísérletileg használhatatlan, 

ui. egyetlen ion aktivitasát tartalmazza, amely nem mérhető. Elméletileg 
könnyű továbblépni, ugyanis ismeretes az elektrolit közepes  aktivitási  koeffici-
ensének  a fogalma (y  ±) , így az ennek megfelelő korrekt, ún. termodinamikai 
pH fogalom pedig (ptH): 

pH = ptH = - log Y, mH (4) 
Az mn tehát csak abban különbözik a Ch-tói, hogy az előbbi a hidrogénionok 

koncentrációját mol/kg víz egységekben jelenti, az utóbbi mol/liter oldat egységek-
ben. Híg vizes oldatok eseteben a két skála közti különbség elhanyagolható, ui. 
csupán a víz sűrűségétől (hőmérséklet) függ. A (4) definícióval kapcsolatban meg 
kell jegyeznünk, hogy csak híg vizes oldatokra érvényes s csak 1:1 típusu 
elektrolitokra, ui. a y± csak 1:1 elektrolitok esetében számolható. 

Van tehát egy elméletileg korrekt definíció (4), most nézzük meg, hogy mit 
mérünk a gyakorlatban s amit mérünk, hogyan lehet értelmezni, összekapcsolni 
az elméletileg definiált pH-val. A probléma mai megoldása az, hogy a pH-fogalmat 
a gyakorlathoz igazították elfogadva az ún. gyakorlati (műveleti,  operacionalis)  pH 
definíciót, amely ismert pH-jú ún. standard pufferek  (pH standardok) felhasználá-
sán alapszik, amelyek pH-ját formálisan rögzítik, természetesen összhangban az 
oldatok termodinamikai sajátságaival. De hogyan  is mérünk  pH-t  a gyakorlatban? 
Potenciometrikusan, oly módon, hogy az ismeretlen pH-jú (pHx) oldatba egy 
hidrogénion-szelektív mérőelektródot (a gyakorlatban  majdnem  kizárólag  üvege-
lektrodot)  és egy vonatkozási elektródot (kalomel,  vagy ezüst-ezüst-klorid)  merí-
tünk, s mérjük a létrehozott galváncella E x elektromotoros erejét (e.m.e.). A cella 
az alábbi szokásos vázlattal adható vissza. 

H+-Szelekt. el. |pH„ ||sóhíd|| vonatk, (ref.)  elektród I. 
Egyezményes alapon az egyszerű függőleges vonal folyadék – szilárd 

fázis (pl.  üvegelektród,  platina)  érintkezést jelent, a kettős függőleges vonal 
pedig folyadék – folyadék érintkezést. A Nemst-egyenlet alapján az I. cella 
e.m.e.-je 25 C-on: 

Ex =-0,059 pHx -Ere f-  Ej(x) (5) 
Ej(x) a két különböző összetételű, vagy különböző koncentrációjú oldat érint-

kezésekor fellépő folyadékhatár-potencialt  jelenti, amely mint rendszeres hiba, 
csökkenti az eredményeink pontosságát. A mért E x értékből ismert pH-jú standard 
oldatokkal felvett kalibrációs görbe segít-
ségével kapjuk meg az oldatunk isme-
retlen pHx-ját a vázolt módon. (1 .ábra) 

A kalibrációs görbe felvétele érdeké-
ben egy méréssorozatot végzünk az I.-
es cellában, amelyben az ismeretlen 
pH-jú oldat helyett az ismert pH-jú stan-
dard van. A cella: 

H+-Szelekt. el. |pH,||sóhíd|| vonatk. (ref.)  elektród II. 



A (9)-egyenlet a pH műveleti, (operacionális), gyakorlati definíciója Ezt 
merjük, meg akkor is, amidőn a modern pH-móreteinket csak egyetlen stan-
darddal kahbraljuk s az ismeretien pH-érteket a készülék digitálisan jelzi ki Az 
így definiált pH dimenzió  nélküli  mennyiség  s lényegében két oldat pH-iának 
(az  egyik  a standard)  a különbségén alapszik. A kifejezés a pH-t formálisan 
mint Iog aH-t definiálja (az elektródok  aktivitásokat  érzékelnek)  s ami a legfon-
tosabb, ez reprodukálható, de egyben feltételezi egy (vagy  több)  standard 
pH-janak az ismeretét. 

Hogyan történik a standardok pH-jának a megállapítása? A standard-anya-
gok nagytisztasagu, viszonylag könnyen hozzáférhető, pontosan ismert ösz-
szetételu vegyületek. A külöböző szabványintézetek többféle standardot 
ismertek el, ami nemileg megosztja a véleményeket. 

1. Vonatkozási  Standard  (a  továbbiakban  RVS-standard,  Reference 
Value  Standard).  Mivel a standardok tekintetében a legkiterjedtebben vizsgált 
anyag a KH-ftalát, ennek 0,05 mol kg"1 koncentrációjú oldatát fogadták el 
vcDnatkozasi standardnak. Ennek elfogadott (deklarált)  pH-ja különböző hőmér-
sékleteken tablazatokban található (1. táblázat). 

, 1. táblázat 
„ 0,05 mol kg KH-ftalat vonatkozasi pH-standard pH(RVS) értékei különböző 

homersekleteken 

0 4,000 
5 3,998 
10 3,997 
15 3,998 
20 4,001 
25 4,005 
30 4,011 

t, 0 C P H ( R V S ) t 1
0 C PH(RVS) 

35 4,018 
SBSRiSfly1 w.%V.s .viv. ̂ swvsvi/: 

65 4,097 
37 4,022 70 4,116 
40 4,027 75 4,137 
45 4,038 80 4,159 
50 4,050 85 4,183 
55 4,064 90 4,21 
60 4,080 95 4,24 

A.K.Covington R G ' B a t e s ; R A D u r s t ; Pure and Appl. Chem., 57(1885)531) 
Ennek alapján azt is elfogadhatjuk a pH gyakorlati definíciójaként, hogy a 

0,05 mol kg töménységű KH-ftalát oldat pH-ja 0 0C-on 4,000 Hogyan 
állapítják meg ezeket a pH-értékeket? Ugyancsak potenciometrikus mérések-

kel, folyadekhatár-mentes galváncellában: 
Pt(Pd)JH2 (1atm)|RVS, Cr|AgCI, Ag III. 

A cellában 0,05 mol kg" KH-ftalát van, amely a sorozatos mérések során 
különböző mennyisegű KCI-ot tartalmaz. Ez bonyolítja a helyzetet, de feltétle-
nül szükséges az AgCI-Ag vonatkozási elektród működéséhez ui ennek a 
potenciálját az AgCI « Cl + Ag+ egyensúly határozza meg. Mérőelektródnak 
hidrogén-elektrodot (Pt) hasznainak, így kiküszöbölődik a folyadékhatár-poten-
ciál feépése s az ezzel járó hibaforrás,  ui. a cellafolyadékkal csak a szilárd 

A cella e.m.e.-je: 

,Ha mindkét esetben ugyanazt a vonatkozási elektródot használtuk a leírt 
eljarassal mért pH (az 5. es 6. egyenletekből): 

Amennyiben 

vagy bármely hőmérsékleten: 



platina-elektród (Pd-mal bevonva, hogy reverzibilisebb legyen) s az ugyancsak szilárd 
AgCI-dal bevont ezüstelektród érintkezik. A cella mert E e.m.e.-je a ket elektród 
potenciáljának a különbségével egyenlő, ez 25 0C-on a Nernst-egyenlet alapjan: 

E = E0 + 0,059 (pa„ - Iog mcr- Iog Y a-) 

Innen a keresett pan pedig: 
pH(RVS) = pa„ = (E - E0VO,059 + Iog ma- + Iog γa- (10) 

A (1 OVeqyenIetben szereplő E0 konstanst oly módon határozzák mea, hogy 
mérik a Ill cella e.m.e.-jét amidőn a cellában RVS helyett, 0,01 mol kg sósav 
van Az egyenletben szereplő mci-ismert (a mérésekkor jelenlevő CF-ionok 
molalitása), csupán a klorid-ionok egyedi aktivitási koefficiense  yci- nem ismert. 
Ezt végül is az elfogadott Bates-Guggenheim-konvencio alapjan számolják ki 
(Debye-Hückel-egyenletj: 

J az oldat ionerőssége. .... . 
Az A illeszthető paraméter, amely többek között tartalmazza a klorid-ion 

sugarát is, ennek értékéül r = 4,57 A-öt fogadtak el. Az RVS standard pH-janak 
a megállapítására (kiszámításárá)tehát úgy járnak el, hogy a Ill cellával több 
mérést végeznek, különböző Cl" - koncentrációk mellett (mci.) így különböző E-
értékeket kapnak. A már említett módon meghatározzak a (10)-egyenletben 
szereplő E°-át, majd az (E-E°)/0,059 tagot ábrázolják mCi- fügvenyeben s 
extrapolálják mer – 0 értékre (végülis a standard nem tartalmaz klorid-iono-
kat). A kapott értékeket, a kiszámított Iog γ ci-értékkel együtt behelyettesítik a 
(10)-egyenletbe s az így kiszámított paH lesz az RVS standard pH-ja. Meg kell 
jegyeznünk, hogy a (11) egyenlet csak kis ionerősségek (J < 0,1; híg elektro-
litoldatok) esetében szolgáltat megbízható adatokat. 
2. Primer standardok (PS) 

Olyan anyagok oldatai, amelyek: a) nagy tisztaságban, reprodukálható 
módon állíthatók elő, s amelyek, mint a szabványintézetek által igazolt minő-
ségű anyagok (Certified Reference Material, CRF) kaphatók; b) amelyek 
oldatai kellő ideig stabilisak; c) folyadékpotenciáluk galváncellaban kis mérté-
kű' d) a pH-értékük 3 és 11 között van; e) teljesítik a standardokkal szemben 
támasztott egyéb követelményeket. Jelenleg hét elfogadott primer standard 
van, beleértve az RVS-t is (2. táblázat) 

2. táblázat 
Primer standardok pHs értékei 

Primer standard 

KH-tartarát (telített oldat 25 °C-on) 
K-dihidrogén-citrát (0,1 mol/kg) 
Dinátrium-hidrogén-foszfát  (0,025 mol/kg) + 
kálium-dihidrogen-foszfát  (0,025 mol/kg) 
Dinátrium-hidrogén-foszfát  0,03043 (mol/kg) + 
kálium-dihidrogen-foszfát  (0,008695 mol/kg) 
Dinátrium-tetraborát (0,01 mol/kg) 
Nátrium-hidrogén-karbonát (0,025 mol/kg) + 
nátrium-karbonát (0,025 mol/kg) 
RVS: kálium-hidrogén-ftalát  (0,05 mol/kg) 

25 °C P H s 
37 0C 

3,557 3,548 
3,776 3,756 

6,865 6,841 

7,413 7,386 
9,180 9,088 
10,012 9,910 

4,005 4,022 

(H.B. Kristensen, A. Salomon, G. Kokholm; Anal. Chem. 63(1991 )885A) 

Ezen oldatok pHs-értékeit ugyanúgy határozzák meg, mint az előző eset-



ben, csupán az átvitel nélküli Ill cellában RVS helyett PS van. Ha feltesszük, 
hogy az (e-e)meghatározások bizonytalansága ± 0,2 mV, akkor a 2. táblá-
zatban szereplő pHs-értékek bizonytalansága± 0,0003 pH; 0 és 50°C között. 
Ha ezekre a standardokra vonatkozó pH-definíciót fogadjuk el, akkor a mért 
pHx-értékek egy kicsit attól is fognak függni, hogy a kalibráláshoz melyik 
standardot használtuk. Okai: a) a standardtól függően kissé változik a yci-
elfogadott értéke, b) változik a folyadékhatár-potenciál  is, mert az érintkező 
folyadékok különböző összetételűek s ionjaik különböző mozgékonyságúak. 
Ez mintegy ± 0,02 pH-ingadozást okoz a mért pHx-értékben. Hogy elkerüljék 
a pHx változását a primer standard függvényében, gyakorlati standardokat 
jelöltek ki (Operational Standards, OP). 
3. Gyakorlati standardok (OS) 

Reprodukálhatóan nagy tisztaságban előállítható anyagok, amelyek oldatai 
bizonyos ideig stabilak. Elvileg a primer standardokkal egyenértékűek. Számuk 
nem korlátozott, jelenleg 15-nek vannak lerögzítve a pH(OS)-értékei (tábláza-
tokban megtalálhatók). A pH (OS)-értékeket a pH(RVS)-el szembén határozzák 
meg folyaaékhatárt  tartalmazó cellában. 

A reprodukálhatóság érdekében a folyadékhatár geometriáját is rögzíteni 
kellett: a folyadékhatár 1 mm <j>-jű függőleges kapillárisban kell létrejöjjön. 

Az említett pH-standardokat kalibralásra használjuk. A szabványintézetek 
között nincs még egyezség atekintetben, hogy a kalibráláshoz egyetlen standar-
dot, vagy több standardot kívánatos-e alkalmazni. Az egyetlen primér standardon 
alapuló pH-skálát az egyetlen RVS pH-értékeire vonatkoztatják. A több primér 
standardon alapuló pH-skála a pH-t több primer standard alapján definiálja. 
Látható, hogy végeredményben a pH-definíció bizonyos konvenciókon s megszo-
rításokon alapszik (pl. a Bates-Guggenheim-konvenció, 11. egyenlet) s ennek 
megfelelően kell értelmezni s kifejezni a mért pHx-értékeket is. A mért (műveleti) 
pH ertelmezése tehát nem könnyű dolog, s az említett korlátok figyelembevételével 
kell történjék. Eszerint ha híg vizes oldat pH-ját határozzuk meg, amelyben tehát 
az ionerősség kisebb mint 0,1 mol/kg (J <0,1), valamint, ha a 2-12 pH tartományon 
belül vagyunk, lényegében tehát, olyan oldatok esetében, amelyek összetétel és 
koncentráció tekintetében közel állnak a kalibráláshoz használt primer-, vagy 
gyakorlati standardokhoz, a mért pH (az említett körülmények között!) a hidro-
génionok aktivitása negatív Iogaritmusanak tekinthető. 

pH = - log aH ± 0,02 (12) 
A hidrogénion-aktivitást (az aktivitási tényező és a koncentráció szorzata) 

kifejezhetjük akár moláris skálában (mol/l): 
pH = - Iog (γ, Ch) ± 0,02 akár molális skálában 
pH = - Iog (γ,mH) ± 0,02 

Y± az 1:1 elektrolit közepes aktivitási koefficiense  moláris skálában, γ± ugyanaz, 
molális skálában: Ch illetve mh a hidrogénion-koncentráció mol/l-ben, illetve 
mol/kg oldat egységekben. Híg vizes oldatok esetében a két skála közötti különb-
ség elhanyagolható, 25 °C-on, 0,001. A ± 0,02 pH bizonytalanság a már említett 
számos okbol adódik s ez ± 3,9%-ot jelent a hidrogénion-koncentrációban. 
Gyakorlati pH-méréseink rendszerint ennél Is pontatlanabbak (töményebb, nem 
1:1 típusú oldatokkal dolgozunk, hőmérséklet ingadozás, nem eléggé tiszta stan-
dardok stb.) így a mérési eredményeinket nem jogosult két tízedesnél nagyobb 
pontossággal megadni. pH-számításaink eredményét is ilyen pontosságra kell 
lekerekíteni. Lényeges, hogy a mért pH csakis a 2-12 pH-tartomanyban értelmez-
hető a (12)-egyenlet szerint, e tartományon kívül más meggondolások érvényesek. 

A pH-kérdés lényegében tehát nem egyszerű probléma, de jól jellemzi a 
cikk elején idézett jelmondat: bármennyire is változtak, bővültek ismereteink a 
pH-fogalom megalkotásának 82 éve során, a lényeg nem változott. 

dr. Kékedy László 


