
Syra-bastitrering
Syfte
Att räkna ut koncentrationen av saltsyra (HCl).

Material
• Byrett
• Stativ
• Pipett
• 2 st bägare
• Stativ
• NaOH (ca. 15 ml)
• HCl (ca. 10 ml)
• 3 droppar BTB-

lösning
• Filterpapper
• Avjoniserat vatten
• Bricka

Hypotes
Jag tror att det 
kommer att bli svårt att 
att få lösningen grön 
eftersom man måste vara väldigt exakt. Eftersom NaOH är basiskt och HCl är surt tror jag 
att de kommer att lösa sig med varandra och bilda en neutral lösning.

Utförande 
Vi satte fast byretten på stativet och fyllde den exakt upp till noll-markeringen med 
natriumhydroxidlösning. Vi mätte också upp saltsyra i en bägare som vi färgade gul med 
hjälp av BTB-lösningen. Vi satte bägaren under byretten på brickan och filterpappret. 
Försiktigt satte vi på byrettkranen så att NaOH-lösningen droppade ner i HCl-lösningen. 
Efter ett tag blev lösningen grön men en enda droppe till och lösningen blev blå. Sist tog 
vi tog ett pH-värde på lösningen. Vi upprepade försöket tre gånger för att kunna räkna ut 
ett medelvärde.  

Resultat

Mätning PH Andel NaOH (ml) Färg

1 10,4 5,3 Blå

2 7,5 5,1 Grön

3 9 5,2 Blå

Medelvärde 9 5,2 Blå



Slutsats
HCl-lösningen blev gul i kontakt med BTB-lösningen eftersom HCl är en syra. En syra 
avger vätejoner när man löser den i vatten. När man hade exakt rätt mängd NaOH i HCl-
lösningen blev lösningen grön och därmed neutral. Man har nått ekvivalenspunkten och 
all syra har neutraliserats. Men eftersom NaOH är basiskt färgades lösningen blå av 
BTB:n när man fått i för mycket av den. De båda ämnena reagerar med varandra och 
bildar koksalt (NaCl) och vatten H2O. Basiska ämnen tar till sig vätejoner och vid exakt 
rätt mängd NaOH jämnade antalet vätejoner i lösningen ut sig. Vid för stor mängd NaOH 
blev lösningen därför basisk.

Vid rätt mängd bas blir det såhär: Na+ + OH+ + H+ + Cl- => NaCl + H2O

En pH-meter mäter koncentrationen av vätejoner där det neutrala värdet är 7. Värden över 
7 tyder på en lösning som är basisk och lägre värden tyder på en lösning som är sur. 
Som man kan se i tabellen ovan fick den gröna lösningen ett pH-värde på 7. Detta stärker 
alltså teorin om att lösningen är neutral. En ml för mycket NaOH gjorde lösningen basisk.

Eftersom mätning 2 blev neutral utgår vi ifrån andelen natriumhydroxidlösning som gick åt 
den gången. Mängden av HCl-lösningen var 10 ml och för att nå ekvivalenspunkten 
behövdes det 5,1 ml NaOH-lösning. Man kan därför konstatera att HCl-lösningen var 
drygt dubbelt så stark som NaOH-lösningen. 

Felkällor
Eftersom det skiljde en droppe från att vara en neutral lösning till att vara sur eller basisk 
var det svårt att få exakt mängd. PH-metern stannade inte på ett värde utan bytte hela 
tiden och därför var det svårt att avläsa det exakta pH-värdet.


