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mu vzťahu. V podstate ide o vymedzenie koncentračných 
oblastí pre daný typ protolytu, v ktorých sa pH počíta po-
mocou kubickej rovnice, kvadratickej rovnice, kvadratic-
kej rovnice bez lineárneho člena, alebo pomocou tzv. naj-
jednoduchšieho vzťahu. Výpočet ck je vztiahnutý na tole-
rovateľnú chybu 0,01 jednotky pH t.j na relatívnu chybu 
[H+]  2,28 %. Vplyv na použitie istej aproximácie má nie-
len koncentrácia daného protolytu, ale v pripade slabých 
protolytov aj ich sila vyjadrená disociačnou resp. protoni-
začnou konštantou. Pri výpočtoch považujeme aktivitné 
koeficienty za jednotkové a pri viacsýtnych protolytoch 
predpokladáme len jednostupňovú rovnováhu.  

Veríme, že práca bude učiteľom chémie a ich študen-
tom nápomocná pri objasňovaní zákonitostí, spojených 
s chemickými rovnováhami v pedagogickom procese na 
stredných či vysokých školách.  

 
 

2.  Výpočet pH vodných roztokov slabých  
jednosýtnych zásad  
 
Pri výpočte tohto typu protolytickej rovnováhy je 

najlepšie vychádzať z Brönstedovej teórie kyselín a zásad. 
Táto teória je založená na tom, že slabá zásada je taká 
chemická substancia, ktorá vo vodnom roztoku prijíma 
protón (protonizuje). Protonizácia nie je stopercentná, ale 
ustaľuje sa rovnováha medzi protonizovanou 
a deprotonizovanou formou podľa príslušnej protonizačnej 
konštanty. 

Najčastejšie sa ako príklad  slabej jednosýtnej zásady 
uvádza amoniak NH3, ktorý protonizuje podľa rovnice 

Rovnováhu protonizácie vyjadruje protonizačná kon-
štanta 

Vo vodnom roztoku amoniaku bude od nuly odlišná 
rovnovážna koncentrácia nasledujúcich častíc: [H2O] 
(nemá vplyv na rovnováhu), [NH3], [OH], [H+] a [NH4

+]. 
Na opis sústavy potrebujeme 4 rovnice, ktorými bude 

táto rovnovážna sústava jednoznačne  opísaná. Sú to pod-
mienka elektroneutrality roztoku, látková bilancia amonia-
ku, vzťah pre protonizačnú konštantu amoniaku a vzťah 
pre iónový súčin vody.                                                                                     
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1. Úvod 
  
   Predložená práca sa zaoberá kritériami použitia apro-
ximatívnych vzťahov pri výpočte pH v pripadoch jednodu-
chých protolytických rovnováh v zriedených  vodných 
roztokoch slabých jednosýtnych zásad a hydrolyzovaných 
solí. Nadväzuje na náš predchádzajúci článok1, v ktorom  
sme odvodili kriteriálne nerovnice pre silné protolyty 
a slabé jednosýtne kyseliny.  Riešením kriteriálnych ne-
rovníc bola hodnota tzv. kritickej koncentrácie ck daného 
protolytu, udávajúca hranicu možnosti použitia jednodu-
chého aproximatívneho vzťahu pre výpočet pH (c > ck), 
alebo nutnosti uchýliť sa k  exaktnejšiemu, ale zložitejšie-
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Dosadzovacou metódou výpočet smeruje k rovnici 
(3), z ktorej [H+] možno vypočítať iteračným spôsobom. 
Pre = 0 je riešenie [H+] = 107, čo zodpovedá čistej 
vode. Kubická rovnica je všeobecným vzťahom pre výpo-
čet ronovážnej koncentrácie vodíkových iónov a  pH pre 
vodný roztok slabej jednosýtnej zásady. Iteračné riešenie 
je zložité a nepohodlné, preto sa pri týchto typoch rovno-
vážnych výpočtov uchyľujeme k istým zjednodušeniam, 
ktoré vedú k aproximatívnym vzťahom. 

Ak môžeme zanedbať [H+] oproti [OH], dostaneme 
kvadratickú rovnicu:  

Jej riešením je fyzikálne významný koreň 

Ak môžeme zanedbať [OH] voči , ale [H+] 
oproti [OH] zanedbať nemôžeme, dostaneme  kvadratickú 
rovnicu bez lineárneho člena s riešením: 

 
Ak môžeme zanedbať [H+] a súčasne [OH] oproti 

analytickej koncentrácii amoniaku, dostaneme  najjedno-
duchší vzťah: 

Z uvedeného vyplýva, že nie je jednoduché rozhod-
núť sa, aký vzťah pri výpočte použiť. Je zrejmé, že uvede-
né druhy aproximácií závisia od analytickej koncentrácie 
slabej jednosýtnej zásady a súčasne aj od jej sily reprezen-
tovanej prislušnou protonizačnou konštantou obdobne ako 
tomu bolo pri slabých jednosýtnych kyselinách1. Vypočí-
tať kritickú koncentráciu ( t.j. koncentráciu pod hodnotou 
ktorej už nemožno použiť zjednodušený vzťah) možno 
v závislosti od protonizačnej konštanty vypočítať z kriteri-
álnych nerovníc. Ľavá strana nerovnice vždy  reprezentuje 
absolútnu hodnotu rozdielu [H+] vypočítaného zo vzťahov, 
ktorých platnosť porovnávame. Pravá strana nerovnice je 
číselná hodnota chyby [H+], ktorú ešte pri výpočte toleru-
jeme. Spravidla je to chyba 2,28 %, čo zodpovedá 0,01 
jednotky pH. Vypočítali sme a na obr. 1 znázornili 
v závislosti od log KH kritickú koncentráciu z nasledov-
ných kriteriálnych nerovníc: 
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čiara b: rozhranie možnosti použitia najjednoduchšej rov-
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Obr. 1. Závislosť logaritmu kritickej koncentrácie slabej jed-
nosýtnej zásady od log KH a oblasti použitia aproximatívnych 
vzťahov vypočítaných pre chybu 0,01 pH; čiara a  vymedzuje 
oblasť  koncentrácie, pri ktorej sa  výpočet rovnovážnej koncen-
trácie vodíkových iónov podľa kvadratickej rovnice (5) odchyľu-
je od exaktnej hodnoty vypočítanej z kubickej rovnice (3) 
o menej než 2,28 % (chyba určenia pH je 0,01pH), čiara b  tak 
ako čiara a len výpočet sa uskutočnil podľa podľa najjednoduch-
šieho vzťahu (7) a kvadratickej rovnice bez lineárneho člena (6), 
čiara c  výpočet podľa najjednoduchšieho vzťahu (7) a kvadra-
tickej rovnice (5), čiara d  výpočet podľa kvadratickej rovnice 
bez lineárneho člena (6) a kubickej rovnice (3), čiara e  výpočet 
podľa najjednoduchšieho vzťahu (7) a kubickej rovnice (3)  
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čiara d: rozhranie možnosti použitia kvadratickej  rovnice 
bez lineárneho člena od nutnosti použitia kubickej rovnice 

  
čiara e: rozhranie možnosti použitia najjednoduchšej rov-
nice od nutnosti použitia kubickej rovnice 

Vypočítala sa závislosť logaritmu kritickej koncentrá-
cie od hodnoty protonizačnej konštanty pre  kritérium dané 
rovnicou (8) (obr. 1, čiara a). Zistilo sa, že pre zásady 
s hodnotou protonizačnej konštanty väčšou ako 8 kritická 
koncentrácia má konštantnú hodnotu rádu 107 M. Pre 
slabšie zásady kritická koncentrácia lineárne stúpa s pokle-
som protonizačnej konštanty.  

Kritérium z rovnice (9) je analyticky vyjadriteľné 
takto: 

Pre x = 0,0228, čo predstavuje chybu 0,01 pH, možno 
písať: 

ck= 21,182707/KH                              (14)  

Po zlogaritmovaní dostaneme rovnicu priamky: 

log ck = 1,326 + pKH                              (15) 

Ako vidno z  obr. 1, čiara b sa pre slabé zásady s log 
KH < 8 kryje s čiarou a z rovnice (8). To znamená, že pre 
uvedené slabé zásady, kubická rovnica nemá zmysel, ale 
rozhodujeme sa len medzi najjednoduchšou rovnicou 
a kvadratickou rovnicou bez lineárneho člena, ktorá je 
exaktným vzťahom pre výpočet pH. Ak je logaritmus pro-
tonizačnej konštanty väčší ako 8, kvadratická rovnica bez 
lineárneho člena sa od kubickej začína odchyľovať 
a poskytuje nesprávne hodnoty [H+].   

Kritérium z rovnice (10) je tiež analyticky vyjadriteľ-
né  pre kritickú koncentráciu   

Po zlogaritmovaní a dosadením za x = 0,0228 dostaneme 
rovnicu priamky (čiara c, obr. 1):  

log ck= log 469,89 + log KH – 14                 (17) 

Iteračné riešenie kritéria (11) naznačuje, že kvadratic-
ká rovnica bez lineárneho člena sa dá použiť nielen pre 
veľmi slabé zásady, kde plne nahrádza zložitú kubickú 
rovnicu, ale aj pre extrémne zriedené roztoky slabých zá-

sad s vyšším KH. Kritérium z rovnice (12) je parabolické, 
pri nízkych hodnotách KH sa kryje s kritériom z rovnice 
(11) a pri vyšších hodnotách protonizačnej konštanty sa 
kryje s kritériom z rovnice (10), čo svedčí o tom, že kubic-
ká rovnica prechádza najprv na kvadratickú rovnicu bez 
lineárneho člena resp. na kvadratickú rovnicu pri silnejších 
zásadách.  

 
3.  Výpočet pH vodných roztokov  

hydrolyzovaných solí silnej zásady  
a slabej kyseliny 
 
Učebnicovým príkladom býva hydrolýza octanu sod-

ného. Táto látka hydrolyzuje podľa rovnice  

kde vzniknutá kyselina octová disociuje1. Znamená to, že 
v roztoku sú nenulové rovnovážne koncentrácie 
[CH3COOH], [H+], [Na+], [OH] a [CH3COO]. 

Rovnovážna koncentrácia vody sa neuvažuje, lebo 
voda je v systéme vo veľkom nadbytku a jej zmeny sú 
preto zanedbateľné. Ďalej sa predpokladá, že soľ je úplne 
disociovaná. To znamená, že v roztoku neexistujú moleku-
ly nedisociovaného octanu sodného a rovnovážna koncen-
trácia [Na+] sa rovná jeho analytickej koncentrácii 

. Z rovnice hydrolýzy je zrejmé, že vzniká silná 
zásada a teda roztok bude mať pH väčšie ako 7. Hodnota 
pH však nebude až taká vysoká, ako v prípade roztoku 
silnej zásady, pretože hydrolýzou vzniknutá slabá kyselina 
zoslabuje účinok vzniknutého NaOH. Zoslabenie je úmer-
né sile kyseliny (jej hodnote pK). 

Systém možno opísať štyrmi nasledovnými rovnica-
mi: 1. Podmienka elektroneutrality roztoku (pre jednomoc-
né častice platí, že súčet koncentrácií katiónov a aniónov 
je rovnaký), 2. Látková bilancia octanu (súčet koncentrácií 
častíc obsahujúcich octanový anión sa rovná analytickej 
koncentrácii octanu sodného), 3. Disociačná konštanta 

 vzniknutej kyseliny octovej. 4. Poslednou rov-
nicou je vzťah pre iónový súčin vody.  
Riešenie tejto sústavy 4 rovníc o 4 neznámych vedie ku 
kubickej rovnici, ktorá je všeobecným vzťahom pre vypo-
čet pH hydrolyzovanej zásaditej soli:  

(19) 
[H+]3 + (   + ). [H+]2    KV . [H+]   

. KV = 0                                                      

Ak je koncentrácia protónov omnoho menšia ako 
koncentrácia OH, kubická rovnica prejde na kvadratickú 
rovnicu:   

 [H+]2  KV . [H
+]   . KV  = 0     (20) 

 
ktorú možno riešiť napr. pomocou diskriminantu. Riešenie 
má tvar: 
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Ak môžeme zanedbať KV/[H+] a teda aj [H+] oproti 
, ale KV/[H+] oproti [H+] nemožno zanedbať, 

dostaneme kvadratickú rovnicu bez lineárneho člena. Jej 
riešenie je  

Najjednoduchším prípadom pri praktických výpo-
čtoch je, že  okrem zanedbania rovnovážnej koncentrácie 
protónov oproti rovnovážnej koncentrácii hydroxidových 
aniónov môžeme zanedbať aj rovnovážnu koncentráciu 
hydroxidových aniónov oproti analytickej koncentrácii 
octanu sodného . Potom dostaneme najjedno-
duchší vzťah: 

3CH COONac

3CH COONac

Podobne ako pri slabých zásadách máme aj tu na vý-
ber až štyri možnosti, podľa akého vzťahu počítať pH. Aj 
v prípade solí slabých kyselín a silných zásad sa dajú sta-
noviť kritériá použitia aproximatívnych vzťahov. Budú 
také isté ako v pripade slabých zásad, len sa zmení číslo 
príslušnej rovnice. Kritériá, kde sa vyskytuje riešenie ku-
bickej rovnice, sa dajú vypočítať iteračne. Ostatné sú 
priamky vyjadriteľné analyticky, napr. kritická koncentrá-
cia pre rozhodnutie, kedy použiť kvadratickú rovnicu, 
alebo najjdenoduchší vzťah sa vypočíta podľa vzťahu: 

Kritická koncentrácia pre rozhodnutie, kedy použiť 
najjednoduchší vzťah, alebo kvadratickú rovnicu bez line-
árneho člena, sa vypočíta podľa rovnice: 

Tieto čiary majú opačný priebeh ako v pripade sla-
bých jednosýtnych zásad, avšak závislosť log ck od pK je 
pre x = 0,0228  tvarovo rovnaká ako vidieť z obr. 2. Zna-
mená to, že soľ má tým viac zásaditý charakter, čím slab-
šia (vyššie pK) je kyselina, ktorá vzniká pri jej hydrolýze. 
pH silno zásaditých sodných solí ako napr. fosforečnan, 
peroxid, sulfid, arzenitan, uhličitan, kyanid sa musí počítať 
podľa kvadratickej rovnice už od koncentrácií rádu 
0,1 mol l1. Naopak pre slabozásadité sodné soli ako napr. 
dusitan, rodanid, siričitan, štaveľan, octan, mravčan, ben-
zoan sa treba rozhodovať iba medzi najjednoduchšou rov-
nicou alebo kvadratickou rovnicou bez lineárneho člena, 
ktorá je pre tieto soli exaktným vzťahom.   

 
 

4.  Výpočet pH vodných roztokov  
hydrolyzovaných solí slabej zásady  
a silnej kyseliny 
 
Za klasický pripad sa považuje vodný roztok chloridu 

amónneho. Chlorid amónny hydrolyzuje podľa rovnice: 

kde vzniká amoniak, ktorý protonizuje podľa rovnice (2). 
Znamená to, že v roztoku sú nenulové rovnovážne koncen-
trácie týchto častíc: [NH3], [H+], [NH4

+], [OH] a [Cl]. 
Rovnovážna koncentrácia vody sa pri opise rovnováhy 
zahŕňa do rovnovážnej konštanty, lebo voda je v systéme 
vo veľkom nadbytku a zmeny jej koncentrácie sú zanedba-
teľné. Ďalej predpokladáme, že soľ je úplne disociovaná. 
To znamená, že v roztoku neexistujú molekuly nedisocio-
vaného chloridu amónneho  a rovnovážna koncentrácia Cl 
sa rovná jeho analytickej koncentrácii . 
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Obr. 2. Závislosť logaritmu kritickej koncentrácie hydrolyzo-
vanej soli slabej jednosýtnej kyseliny a silnej zásady 
(zásaditej soli) od pK slabej kyseliny uvoľnenej hydrolýzou 
a oblasti použitia aproximatívnych vzťahov vypočítaných pre 
chybu 0,01 pH; čiara a  vymedzuje oblasť koncentrácie, pri 
ktorej sa  výpočet rovnovážnej koncentrácie vodíkových iónov 
podľa kvadratickej rovnice (21) odchyľuje od exaktnej hodnoty 
vypočítanej z kubickej rovnice (19) o menej než 2,28 % (chyba 
určenia pH je 0,01 pH), čiara b  tak ako čiara a, len výpočet sa 
uskutočnil podľa najjednoduchšieho vzťahu (23) a kvadratickej 
rovnice bez lineárneho člena (21), čiara c  výpočet podľa najjed-
noduchšieho vzťahu (23) a kvadratickej rovnice (21), čiara d  
výpočet podľa kvadratickej rovnice bez lineárneho člena (22) 
a kubickej  rovnice (19), čiara e  výpočet podľa najjednoduch-
šieho vzťahu (23) a  kubickej rovnice (19). Priesečníky zvislých 
čiar s čiarami a, b, c, d, e vymedzujú kritické koncentrácie pre 
octany, uhličitany a fosforečnany silných zásad 
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Systém možno opísať štyrmi rovnicami: 1. Podmien-
ka elektroneutrality roztoku (pre jednomocné častice platí: 
súčet koncentrácií katiónov a aniónov je rovnaký), 2. Lát-
ková bilancia chloridu amónneho, 3. protonizačná kon-

štanta vzniknutého amoniaku (rovnica 2) a tak ako 
v predchádzajúcich prípadoch 4. vzťah pre autoprotolýzu 
vody.  Riešenie sústavy 4 rovníc o 4 neznámych vedie 
znova ku kubickej rovnici: 

   (27) 

 [H+]3 +  [H+]2  (Kv + )[H+]  KV = 0 
Táto rovnica je exaktným vzťahom pre výpočet rov-

novážnej koncentrácie vodíkových iónov pre roztok soli 
slabej zásady a silnej kyseliny. Jej riešenie je dosiahnuteľ-
né len pomocou iteračných algoritmov, preto sa snažíme 
použiť aproximácie, ktoré závisia nielen od analytickej 
koncentrácie soli, ale aj od sily slabej zásady, ktorá vzniká 
hydrolýzou. 

Ak je koncentrácia [OH]  omnoho menšia ako kon-
centrácia [H+] vzťah (27) prejde na kvadratickú rovnicu: 

[H+]2   +   [H
+]    = 0                 (28) 

ktorej  riešenie je:  

Ak popri prvom predpoklade možno predpokladať, že 
aj [H+] <<  vzťah (27) prejde na najjednoduchší 
vzťah: 

Pri soliach silnej kyseliny a slabej zásady s vyšším 
log KH  možno zanedbať [H+] oproti , ale [H+] oproti 
Kv/[H+] nemožno zanedbať, vzťah (27) sa zmení na kvad-
ratickú rovnicu bez lineárneho člena s riešením: 

Vypočítali sa kritické koncentrácie podľa príslušných 
kritérií vyjadrených rovnicami 812 s tým rozdielom, že 
[H+] sa vypočítala podľa vzťahov odvodených v časti 4. 
Kritická koncentrácia, kedy použiť kvadratickú rovnicu 
alebo najjdenoduchší vzťah, sa vypočíta podľa vzťahu: 

čo je v logaritmických súradniciach log ck a log KH pre x = 
0,0228 rovnica priamky: 

log ck = log 469,8898 – log KH                             (33) 

Kritická koncentrácia, kedy použiť najjednoduchší 
vzťah, alebo kvadratickú rovnicu bez lineárneho člena sa 
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vypočíta podľa rovnice: 

V logaritmických súradniciach a pre x = 0,0228 je to 
rovnica stúpajúcej priamky s tvarom: 

log cs = log 21,1827 – 14 + log KH                 (35) 

Ako vidno s obr. 3, ostatné kritériá majú rovnaký tvar 
ako pri slabých jednosýtnych kyselinách1 s tým rozdielom, 
že čím je slabá zásada vznikajúca hydrolýzou silnejšia, 
tým je soľ slabšia a vtedy odpadá použitie kubickej rovni-
ce. Plne ju nahrádza kvadratická rovnica bez lineárneho 
člena. Ak vzniká veľmi slabá zásada, je treba pH počítať 
podľa kvadratickej rovnice, pretože kritická koncentrácia, 
kedy najjednoduchší vzťah prechádza na kvadratickú rov-
nicu, je nereálne vysoká. 

 

Obr. 3. Závislosť logaritmu kritickej koncentrácie hydrolyzo-
vanej soli slabej jednosýtnej zásady a silnej kyseliny (kyslej 
soli) od log KH slabej zásady uvoľnenej hydrolýzou a oblasti 
použitia aproximatívnych vzťahov vypočítaných pre chybu 
0,01 pH; čiara a  vymedzuje oblasť koncentrácie, pri ktorej sa  
výpočet rovnovážnej koncentrácie vodíkových iónov podľa kvad-
ratickej rovnice (29) odchyľuje od exaktnej hodnoty vypočítanej 
z kubickej rovnice (27) o menej než 2,28 % (chyba určenia pH je 
0,01 pH), čiara b  tak ako čiara a, len výpočet sa uskutočnil 
podľa najjednoduchšieho vzťahu (30) a kvadratickej rovnice bez 
lineárneho člena (31), čiara c  výpočet podľa najjednoduchšieho 
vzťahu (30) a  kvadratickej rovnice (29), čiara d  výpočet podľa 
kvadratickej rovnice bez lineárneho člena (31) a kubickej rovnice 
(27), čiara e  výpočet podľa najjednoduchšieho vzťahu (30) 
a kubickej rovnice (27). Zvislá čiara ukazuje oblasti použiteľnosti 
vzťahov pre amónne soli 
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5. Záver  
 
V tomto článku sme opísali kritériá použitia aproxi-

matívnych vzťahov pri výpočte jednoduchých protolytic-
kých rovnováh v čistej vode. Ide o tri druhy protolytov: 
slabé jednosýtne zásady, hydrolyzované soli slabej jedno-
sýtnej kyseliny a silnej zásady  a hydrolyzované soli slabej 
jednosýtnej zásady a silnej kyseliny. Exaktným vzťahom 
pre výpočet pH je zložitá kubická rovnica, ktorej riešenie 
je prístupné len pomocou výpočtovej techniky. Táto rovni-
ca vplyvom zjednodušujúcich predpokladov prechádza na 
kvadratickú rovnicu, kvadratickú rovnicu bez lineárneho 
člena a najjednoduchší vzťah. To, aký vzťah použiť, závisí 
nielen od koncentrácie príslušného protolytu, ale aj od sily 
daného protolytu resp. od sily slabého protolytu, ktorý 
vzniká hydrolýzou. Vypočítali sme kritické koncentrácie, 
t.j. koncentrácie, pri ktorých pre výpočet pH ešte možno 
použiť jednoduchší vzťah, a to pre tolerovateľnú chybu 
[H+] 2,28 %, čo predstavuje odchýlku 0,01 pH  v závislosti 
od pK resp od log KH.  

Z týchto závislostí je zrejmé, že pre slabé zásady 
(log KH < 6) je exaktným vzťahom kvadratická rovnica bez 
lineárneho člena a rozhodujeme sa len medzi touto rovni-
cou a najjdenoduchším vzťahom. Kritická koncentrácia je 
veľmi vysoká pre zásady s veľmi malou hodnotou protoni-
začnej konštanty. Vtedy najjednoduchší vzťah nemožno 
použiť. Takisto najjednoduchší vzťah nemožno použiť 
v prípade slabých zásad s vysokou hodnotou protonizačnej 
konštanty. V tomto prípade používame kvadratickú rovni-
cu. Ak je koncentrácia nižšia ako 106 mol l1, používame 
kubickú rovnicu. Pre extrémne zriedené roztoky kubická 
rovnica prechádza na kvadratickú rovnicu bez lineárneho 
člena. 

V prípade zásaditých solí sa rozhodujeme len medzi 
kvadratickou rovnicou bez lineárneho člena a naj-
jednoduchším vzťahom vtedy, ak kyselina vznikajúca pri 
hydrolýze má pK nižšie ako 6. Ak je kyselina slabšia 
(vyššie pK), rozhodujeme sa medzi najjednoduchším vzťa-
hom a kvadratickou rovnicou. Od pK > 10 je kritická kon-
centrácia vysoká ck > 0,1 mol l1, čo znamená, že vodné 
roztoky alkalických uhličitanov, fosforečnanov, sulfidov 
atď. musíme počítať podľa kvadratickej rovnice. Tento 
fakt sa v literatúre24 nediskutuje, preto si dovoľujeme 
touto cestou poukázať na význam aproximácií pri výučbe 
chemických rovnováh v roztokoch. Ak je koncentrácia soli 
rádu 106 mol l1, uplatňuje sa kubická rovnica, ktorá pri 

extrémne zriedených roztokoch prechádza tiež na kvadra-
tickú rovnicu bez lineárneho člena. 

Pri amónnych soliach netreba uvažovať kubickú rov-
nicu, pretože log KH = 9,24 čo spadá do oblasti najjedno-
duchšej rovnice a kvadratickej rovnice bez lineárneho čle-
na. Ak je slabá zásada vznikajúca pri hydrolýze veľmi 
slabá, postupujeme obdobne ako pri kyslých soliach 
pK > 10. 

Veríme, že táto práca môže byť užitočnou a názornou 
didaktickou pomôckou pri objasňovaní protolytických 
rovnováh pre záujemcov o túto problematiku. 

 
Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu 

výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0057-06. 
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Slovak Republic): Criteria for Using Approximative 
Relations for the Calculation of Simple Protolytic Equi-
libria.  Weak Bases and Hydrolyzed Salts 

 
The criteria were derived for simple protolytic equi-

libria of weak bases and hydrolyzed salts in aqueous solu-
tions. The approximative formulae (simpler equations) can 
be used if the analytical concentration of a protolyte is 
higher than the limiting (critical) concentration calculated 
from the derived criterial equation. The concentration 
ranges in which it is appropriate to use various mathemati-
cal types of equations or the simplest formula are calcu-
lated and discussed.  


