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Namen vaje
 Glavni namen vaje je, da se spoznamo s postopkom titracije in ga znamo sami pravilno izvesti. To
vključuje tako izvedbo samega poskusa, kot izračun mas znanih snovi, ki so prisotne.

Pripomočki
• zaščitna očala
• erlenmajerica
• čaša – 50 mL
• list za podlago
• schelbachova bireta
• 3 stekleničke
• stojalo za bireto

Opis dela
 Ob  začetku  dela  nas  je  na  mizi  že  pričakala  bireta  napolnjena  z  0,1  molarno  raztopino
klorovodikove kisline (HCl) in vode (H2O). Naša prva naloga je bila da v čašo nameščeno pod
bireto spustimo toliko titranta, da se njegov nivo ustavi na neki celi številki, kar omogoča lažje
kasnejše odčitavanje.
 Nato smo si izbrali številko skupine vzorcev, ki jih bomo uporabljali pri delu. Izbrali smo vzorčne
stekleničke s številko 3. V njih je bilo 50 mL vodne raztopine natrijevega hidroksida (NaOH(aq)),
katerega koncentracija nam je bila neznana in se je razlikovala od vzorca do vzorca. Vzorec smo
izlili v erlenmajerico. Dodali smo približno tri kapljice indikatorja metiloranža in rahlo premešali
vzorec. 
 Erlenmajerico smo nato postavili pod bireto, jo nalahno odprli (toliko da je kapljalo in ne teklo) in
s krožnimi gibi ves čas mešali. Paziti smo morali da smo eno roko ves čas držali na ventilu birete in
bili pripravljeni, da jo takoj zapremo, če bi bilo to potrebno.
 Ventil smo pridržali odprt toliko časa, da se je barva indikatorja v erlenmajerici spremenila do
želene (primerjali smo jo z barvo vzorca, ki ga je pripravil profesor).Tako smo vedeli, da je reakcija
popolnoma  potekla.  Potem  smo  odčitali  spremembo  volumna  titranta  v  bireti  in  vsebino
erlenmajerice izpraznili v odtok ter jo splahnili. Ta postopek smo nato še dvakrat ponovili in dobili
rezultate prikazane v spodnji tabeli.

zaporedna
št. vzorca

ΔV [mL]

1 6,8

2 7,3

3 4,3

                                                        Tabela 1: Dobljeni rezultati
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Meritve in izračuni

 1. VZOREC

 podatki

 V(HCl(aq)) = 6,8 mL = 0,0068 L
 c(HCl(aq)) = 0,1 mol/L

                                                                                                              

 m(NaOH
(aq)

) = ?                             

   

reševanje:

     HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H2O(l)   

   n(NaOH) = n(HCl)

         mNaOH

M NaOH

=c( HCl)⋅V (HCL)

       m(NaOH) = M(NaOH) ∙ c(HCl) ∙ V(HCl)    =    40 g/mol ∙ 0,1 mol/L ∙ 0.0068 L     =   0,0272g     

   

2.  in 3. VZOREC

podatki

 V2(HCl(aq)) = 7,3 mL = 0,0073 L

 V3(HCl(aq)) = 4,3 mL = 0,0043 L

 c(HCl(aq)) = 0,1 mol/L
                                                                                                              

 m(NaOH(aq)) = ?                             

   

reševanje:

          m2(NaOH) = M(NaOH) ∙ c(HCl) ∙ V(HCl)    =    40 g/mol ∙ 0,1 mol/L ∙ 0.0073 L     =   0,0292g 

          m3(NaOH) = M(NaOH) ∙ c(HCl) ∙ V(HCl)    =    40 g/mol ∙ 0,1 mol/L ∙ 0.0043 L     =   0,0172g 
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Odstranjevanje kemikalij 
 Kemikalije so po nevtralizaciji postale nenevarne (NaCl(aq)) in smo jih zato lahko izlili v umivalnik.

Ugotovitve
 Pri poskusu je potekla nevtralizacija med HCL(aq) in NaOH(aq), pri tem pa je nastal NaCl(aq).

 Enačba:

HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H2O(l)   

Ko se je količina kisline in baze izravnala (ekvivalentna točka) je indikator spremenil barvo. Iz pri 
poskusu pridobljenih podatkov, smo lahko kasneje izračunali neznano količino baze v vzorcu, za to 
pa smo potrebovali volumen dodanega titraata in njegovo množinsko koncentracijo. Pri izračunu 
(glej Meritve in izračuni) smo dobili naslednje podatke o masi natrijevega hidroksida:

zap. št. 
vzorca

ΔVt i t r a t [mL] m N a O H   [g]

1 6,8 0,0272

2 7,3 0,0292

3 4,3 0,0172

Tabela 2: Končni rezultati
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