
Titrering av stark syra 
Syfte: 
Att mäta koncentrationen av saltsyra, HCl. 

Jobbkompis: Sofia M 

Material: 
• Stativ 
• Byrett 
• Bägare x 2 
• Pipett 
• H2O (avjoniserat) 
• Saltsyra, HCl (10 ml) 
• Natriumhydroxid, NaOH (15 ml) 
• BTB- lösning 
• Filterpapper 
• Bricka 

Hypotes: 
Jag tror att det kommer att vara svårt att få lösningen neutral, (grön)  då det krävs en exakt rätt 
mängd natriumhydroxid, NaOH för att lyckas! Detta på grund av att saltsyra, HCl är basiskt och 
natriumhydroxid, NaOH är surt. 

Utförande: 
Vi fyllde på byretten med natriumhydroxid (NaOH) upp till noll-markeringen och monterade sedan 
fast den byretten på ett stativ. Under ställde vi en bricka med ett filterpapper på. På filterpappret 
ställde vi sedan en bägare, innehållande saltsyra (HCl) med några droppar BTB-lösning. Vi öppnade 
sedan byrettens kran för a för att mäta saltsyrans koncentration, eftersom vi tvungna att se hur 
mycket natriumhydroxid (NaOH) det går åt för att neutralisera saltsyran. Vi öppnade därför 
byrretens kran och lät NaOH droppa ner i saltsyra, ända tills det att lösningen blev grön. Här gällde 
det att vara noggran, då en droppe för mycket NaOH kan göra lösningen blå (basisk). 

Resultat: 

Mätning Andel NaOH (cl) PH - värde Färg 

1 5,2 8 Blå  

2 5,1 7,1 Grön 

3 5,1 7,1 Grön 

Medelvärde 5,13 (avrundat) 7,4 Grön 

Slutsats: 
Att vi tillsatte några droppar BTB-lösning i saltsyran, berodde på vi skulle kunna se då lösningen av 
NaOH och HCl blev neutral, dvs. nått ekvaivaliseringspunkten och blivit grön. Att lösningen en 
gång blev blå, berodde på vi haft i något för mycket NaOH, för mycket hydroxidjoner (OH-) i HCl, 
lösningen. Den blev därför blå, eftersom det inte blev balans mellan natriumhydroxinets (NaOH) 



vätejoner (H+) och saltsyrans (HCl -) hydroxidjoner (H+) Vid för stor mängd av NaOH, vätejoner 
blev lösningen därför basisk. 

Då NaOH och HCl reagerar med varandra blidas NaCl (koksalt) och H2O (vatten). Två frätande 
ämnen blir till ett helt ofarligt ämne. 

Reaktionsformel: NaOH + HCl -> NaCl + H2O 

I min slutsats utgår jag från mätning två och tre, då den andra mätningen blev basisk. Mägnden HCl 
var 10 ml och mängden NaOH (för att göra HCl-lösningen neutral) var 5,1. Man kan därför dra 
slutsatsen att HCl-lösningen var dubbelt så stark som NaOH-lösningen. 

En PH-meter mäter koncentrationen av vätejoner (H+), där det neutrala värdet är 7. Värden över 7 
är basiska och värden under 7 är sura. 


