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Bilag 1: pH 
 
Introduktion 
pH har afgørende betydning for det kommende afværgeprojekt ved Høfde 42. Det skyldes, at basisk 
hydrolyse, som er det første trin i den planlagte treatment train, foregår hurtigere, jo højere pH-
værdi. Desuden kan biologisk nedbrydning, som er det andet trin i det planlagte treatment train, 
ikke komme i gang, før pH-værdien falder igen. pH-værdien er dermed et af de mest væsentlige 
moniteringsparametre ved afværgeprojektet. 
 
Mange lærebøger angiver følgende oplysninger omkring pH: 

• pH-skalaen er en logaritmisk skala, der går fra 0-14 
• pH omhandler brintioner 
• pH defineres som den negative logaritme af brintionkoncentrationen 
• pH 7,00 repræsenterer en neutral opløsning 
• måling af pH ved hjælp af en kalibreret elektrode er ret enkel 

 
Denne forenklede udlægning undlader oplysninger, der er meget vigtige for pH målinger i 
forbindelse med afværgeprojektet ved Høfde 42 og er på flere områder direkte forkert. Dette bilag 
har til formål at give en dybere, mere korrekt forståelse for pH-begrebet samt målinger under 
basiske forhold. 
 
Definition 
pH er et mål for en opløsnings surhedsgrad. Begrebet blev introduceret til litteraturen af den danske 
kemiker S. P. L. Sørensen fra Carlsberg Laboratoriet i 1909 /1/. Den matematiske definition er som 
følger: 
 

10log { }pH H += −  
hvor de bløde parenteser står for brintionens aktivitet. 
 
Rent fysisk forekommer frie brintioner ikke i opløsninger. I stedet findes brintionen kovalent bundet 
med vand i form af en række af forskellige kationer, der domineres af oxonium ionen (H3O+), 
yderligere bundet til et skiftende antal vandmolekyler med brintbindinger. For enkelthedens skyld 
vil dette bilag følge konventionen om at anvende brintionsnotationen frem for oxoniumionen. 
 
pH er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning. 
 
pH skalaen er en logaritmisk funktion. Det betyder, fx, en der er 10 gange så høj aktivitet af 
brintioner i en opløsning med pH 5 end med pH 6. Da der er tale om en logaritmisk skala, er der 
ikke nogen magiske grænse ved 0 eller ved 14, se grafen nedenfor. I praksis betyder det at en stærk 
syre opløsning kan have en negativ pH-værdi. I praksis har en stærk basisk opløsning sjælden en 
pH-værdi større end 14.  
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Figur 1 Den logaritmiske pH-skala stopper ikke ved 0 og 14. 

 
Temperaturens indflydelse 
Vandmolekyler dissocierer i meget begrænset omfang til brintioner og hydroxidioner efter følgende 
reaktionsligning med tilhørende ligning fra massevirkningsloven. 
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Hvor Kw er ligevægtskonstanten 
 
Vandets dissociation absorberer varme (endoterm reaktion). Det betyder, at jo varmere vandet er, jo 
mere dissociation foregår. Hermed er ligevægtskonstanten temperaturafhængig. Ofte anvendes 
van’t Hoff relationen til at beregne ligevægtskonstanten ved forskellige temperaturer ud fra enthalpi 
data. Her nøjes vi med at vise Kw’s afhængighed af temperatur som en graf, se Figur 2. 
 
Under neutrale forhold er der lige mange ioner af H+ og OH- og ligningen reduceres til  
 

2{ } logw wK H pH K+= ⇔ = −  
 
I tabeller finder man oftest at ligevægtskonstant Kw =1,011 x 10-14 ved 25 °C. Ved denne temperatur 
er neutral pH 6,998 (eller 7,00 ved brug af 3 betydende cifre). Det er derfor, man typisk opfatter pH 
7,00 som neutral. For grundvandet ved Høfde 42 gælder det, at temperaturen er ca. 8 °C, hvorfor 
den sædvanlige værdi for Kw ikke er gældende. Figur 2 viser, at Kw = 0,24 x 10-14 ved 8 °C. Hermed 
er pH-værdien af en neutralopløsning ved 8 °C ca. 7,3. 
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Figur 2 Kw’s afhængighed af temperatur /3/. 

 
Koncentration indgår ikke i definitionen 
Anvendelse af brintion koncentration i definitionen af pH er kun korrekt ved opløsninger med 
meget lav ionstyrke. Ved højere ionstyrke skal der anvendes brintionens aktivitet i stedet. 
Aktiviteten kan beskrives som den del af koncentrationen, der er til rådighed for kemiske 
reaktioner. Jo højere ionstyrke, jo mere de øvrige ioner skærmer hinanden og reducere deres 
aktivitet. 
 
Sammenhængen mellem aktivitet og koncentration ses nedenfor. De hårde parenteser betegner 
koncentration mens de bløde parenteser betegner aktivitet. γ er den såkaldte ”aktivitets koefficient”, 
der ved normale ionstyrke ligger i intervallet 0-1. 
 

{ } [ ]HH Hγ+ +
+=  

 
Grundvandet ved Høfde 42 indeholder en del salt (natriumchlorid). Desuden indeholder den 
natronlud, der skal tilsattes for at hæve pH også en høj koncentration af natrium- og hydroxidioner. 
Derfor er det væsentlig at anvende aktiviteter i alle beregninger. 
 
Der findes en række metoder at estimere aktivitetskoefficienten på, herunder ved brug af ligninger 
med navne som Debye-Hückel /2/, Davies eller Pitzer. Ved anvendelse af Debye-Hückel ligningen, 
fås aktivitetskoefficienterne vist i Figur 3. 
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Figur 3 Aktivitetskoefficienter ved forskellige oplysninger af salt og lud 

 
Ved at bruge disse aktivitetskoefficienter fås pH-værdier for forskellige ludstyrker, se den blå streg 
i Figur 4.  Som det ses af figuren er pH-værdien for 27 % lud, der er fortyndet en faktor 20 (dvs. 
1,35 % lud) ca. 13,8. 
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Figur 4 pH-værdien ved 25 C af forskellige ludstyrker. 
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Måling af pH 
Måling a pH foregår typisk ved hjælp af en kombinationselektrode, hvor to elektroder i hver sin 
elektrolyt sidder i samme hus. Reference elektroden er typisk sølvchlorid dyppet i 0,1 M HCl og 
forbundet til prøven via en junction. Den anden elektrode er typisk også sølvchlorid i en elektrolyt 
bestående af mættet KCl. Denne elektrolyt er i forbindelse til vandprøven via en tynd glasmembran 
for enden af elektroden. Brintioner i prøven krydser ikke membranen, men potentialet overføres ved 
frigivelse af natrium ioner på indersiden af membranen. 
 
Kombinationselektroden beregner pH af en prøve ved at måle spændingen i millivolt (E) over de 2 
elektroder efter Nernst-ligningen: 
 

}{log303,2 10
0 +−= H

F
RTEE  

 
Ved omregning, fås følgende udtryk: 
 

)(
303,2

0EE
RT

FpH −⋅=  

 
Som det ses af ligningen, skal den målte spænding (E) deles med temperaturen for at beregne den 
rigtige pH-værdi. De fleste pH-elektroder udfører temperaturkompensering automatisk. Hvis ikke 
de gøre, kan kompensering være meget vigtig i felten, mens fejlen er som regel mindre vigtig i 
laboratoriet, hvor temperaturen er tæt på 25º C. 
 
Der findes forskellige producenter af pH-elektroder. Blandt de mere kendte er Reagecon, 
Radiometer Analytical (Leon), Hamilton (Frankrig) og WTW (Tyskland). 
 
Alkalisk fejl 
Alkalisk fejl eller natrium fejl er en systematisk fejl, der sker når glaselektroder anvendes til at male 
opløsninger med pH > ca. 12. Fejlen er temperaturafhængig (stiger med stigende temperatur). 
Årsagen er at natrium ioner findes i så høj koncentration ved høje pH-værdier at de reagerer med 
glasmembranen som om de var brintioner og hermed bidrager til det målte potentiale. Resultatet er 
en måling, der er for lavt.   
 
Elektrodeproducenter har mange forskellige typer af pH-elektroder. For at minimere alkalisk fejl 
ved måling af høje pH-værdier er der udviklet en speciel glastype ”H glas”. Figur 5 sammenligner 
målinger udført ved en almindelig pH-elektrode og en elektrode med type H glas. 
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Figur 5 Sammenligning af måling af høje pH-værdier ved brug af 2 forskellige elektroder. 

 
Indvirkning af CO2 i luften 
I dag indeholder atmosfæren ca. 350 ppm (volumen) kuldioxid mens der for hundrede år siden var 
<300 ppm. Kuldioxid og vand danner kulsyre, se nedenstående reaktionsligning: 
 

3222 COHOHCO →+  
 
Kulsyre kan neutralisere baser som natronlud, se nedenstående reaktionsligning. Som det ses af 
ligningen, dannes der hydrogencarbonat (dvs. at vandets alkalinitet stiger).   
 

OHHCOOHCOH 2332 +→+ −−  
 
Disse reaktioner er meget væsentlig i forbindelse med laboratorieforsøg med lud og muligvis også i 
fuldskala. Hvis opløsninger med forhøjet pH efterlades uden låg (eller hvis låget er utæt) vil pH-
værdien falde med tiden. Hvor hurtig pH-værdien falder, afhænger specielt af start pH og om der 
sker omrøring af prøven. 
 
For at belyse pH fald, blev der udført 15 henstandsforsøg (se Figur 6), hvor fortyndet lud fik lov at 
stå uden omrøring i et laboratorium på Århus Ingeniørskole i 7 dage. Indflydelsen af 4 forskellige 
parametre blev undersøgt: flaskemateriale (glas eller plast), vandtype (hanevand, destilleret vand og 
saltvand), ludens startkoncentration (0,001M, 0,01M eller 0,1M) og prøvens låg (åbne eller 
lukkede). Som det ses af figuren faldt pH-værdien væsentlig i prøver 10-15, som svarer til de 
prøver, hvor låget var åbent (mens der ikke var væsentlig indvirkning fra de andre undersøgte 
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parametre). I flere tilfælde, skete et stort fald allerede efter 1 dag. Hermed ses at det er afgørende at 
tage hensyn til indvirkningen af CO2 i luften ved design af forsøg. 
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Figur 6 Henstandsforsøg til vurdering af pH-udvikling overtid. 

  
Måling af pH i sediment 
pH-værdien i sediment kan bestemmes på flere måder. Variationerne består hovedsagelig i 1) 
forholdet mellem jord og væske samt 2) om sedimentet tilsættes destilleret vand eller fortyndet 
calciumchlorid /4/. 
 
Calciumioner i calciumchlorid (CaCl2) bytter med nogle af jordens aluminiumioner, der derefter 
hydrolyseres og danner syre. Derfor ligger resultater ved CaCl2-metoden ofte ½-1 enhed lavere end 
resultater, hvor der bruges destilleret vand. Calciumchlorid er ofte anvendt ved en koncentration på 
0,01M, og medtages for at efterligne en typisk ionstyrke i porevand og sikre en ensartet ionstyrke i 
alle målinger. På denne måde undgås fx årstidsvariationer i muldlagets pH, der udelukkende 
skyldes forskelle i det nedsivende vands indhold af andre ioner. Sammenligning af disse to metoder 
beskrives i /5/. 
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