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Deneyin AmacDeneyin Amacıı: : Sodyum hidroksit Sodyum hidroksit çöçözeltisi, derizeltisi, derişşimi bilinen imi bilinen 
bir asit ile bir asit ile nnöötralletralleşştirilerektirilerek bazbazıın n deriderişşiminiimini bulmakbulmak

Deney iDeney iççin kullanin kullanıılacak malzemeler:lacak malzemeler:

�� BBüüretret

�� MezMezüürr

�� ErlenErlen

�� HClHCl çöçözeltisi zeltisi 

�� NaOHNaOH çöçözeltisi zeltisi 

�� 100 mL`100 mL`liklik BeherBeher

�� Saf suSaf su

�� FenolftaleinFenolftalein(indikat(indikatöör)r)



TitrasyonTitrasyon
��

Asit baz Asit baz titrasyonutitrasyonu, asidik oldu, asidik olduğğu bilinen bir u bilinen bir çöçözeltiye belirli miktarlarda baz (damlatzeltiye belirli miktarlarda baz (damlatıılarak) larak) 
eklemek ya da bunun tam tersi yani bazik oldueklemek ya da bunun tam tersi yani bazik olduğğu bilinen bir u bilinen bir çöçözeltiye belirli miktarlarda zeltiye belirli miktarlarda 
asit ekleme iasit ekleme işşlemidir. Temel amalemidir. Temel amaçç asit ya da bazasit ya da bazıın n deriderişşiminiimini tespit etmektir. Buradan da tespit etmektir. Buradan da 
çöçözeltinin zeltinin pHpH dedeğğerini kolayca hesaplayabiliriz. erini kolayca hesaplayabiliriz. ÇöÇözeltinin dengelendizeltinin dengelendiğği zamani zamanıı hassas hassas 
olarak yakalamak iolarak yakalamak iççin deriin derişşimi bilinmeyen imi bilinmeyen çöçözeltinin izeltinin iççine indikatine indikatöör konur. r konur. ĐĐndikatndikatöör renk r renk 
dedeğğiişştirditirdiğği anda i anda titrasyontitrasyon iişşlemi durdurulur. lemi durdurulur. ĐĐndikatndikatöör ser seççimi asit veya bazimi asit veya bazıın tipine gn tipine gööre re 
dedeğğiişşiklik giklik göösterir sterir çüçünknküü indikatindikatöörlerin renk derlerin renk değğiişşikliikliğği gi göösterecestereceğği i pHpH aralaralııklarklarıı farklfarklııddıır. r. 
TitrasyonTitrasyon iiççin kullanin kullanıılabilecek birlabilecek birççok indikatok indikatöör vardr vardıır. r. ĐĐndikatndikatöör ser seççimi yaparken imi yaparken şşu u 
maddeleri gmaddeleri gööz z öönnüünde bulundurmalnde bulundurmalııyyıız:z:

1) Kuvvetli asit ile kuvvetli baz1) Kuvvetli asit ile kuvvetli bazıın tepkimesi nn tepkimesi nöötrletrleşşme tepkimesi olacame tepkimesi olacağığından ndan pHpH dedeğğeri 7 eri 7 
olur.olur.

2) Kuvvetli asit ile zay2) Kuvvetli asit ile zayııf bazf bazıın tepkimesi sonucu n tepkimesi sonucu pHpH dedeğğeri 7 den keri 7 den küçüüçük olur.k olur.

3) Zay3) Zayııf asit ile kuvvetli bazf asit ile kuvvetli bazıın tepkimesi sonucunda n tepkimesi sonucunda pHpH dedeğğeri 7 den beri 7 den büüyyüük olurk olur..



�� ÖÖrnerneğğin elimizde deriin elimizde derişşimi (konsantrasyonu) bilinmeyen bazik bir imi (konsantrasyonu) bilinmeyen bazik bir 
çöçözelti olsun. Bu zelti olsun. Bu çöçözeltiden belirli bir miktar (hacim belli) alalzeltiden belirli bir miktar (hacim belli) alalıım. Bu m. Bu 
çöçözeltinin izeltinin iççine ine deriderişşiminiimini bildibildiğğimiz bir asit imiz bir asit çöçözeltisi damlatmaya zeltisi damlatmaya 
babaşşlayallayalıım. Bildim. Bildiğğiniz gibi asit ve baz iniz gibi asit ve baz nnööttüürlerleşşmeme tepkimesi verir. tepkimesi verir. 
Bazik Bazik çöçözeltinin izeltinin iççerisine asit damlatterisine asit damlattııkkçça a çöçözelti nzelti nöötrletrleşşmeye meye 
yaklayaklaşşacaktacaktıır ya da r ya da şşööyle syle sööyleyelim yleyelim çöçözeltinin zeltinin pHpH dedeğğeri azalacakteri azalacaktıır. r. 
ÇöÇözeltideki baz ve asitler dengeye geldizeltideki baz ve asitler dengeye geldiğği noktada indikati noktada indikatöörrüün n 
etkisiyle aniden deetkisiyle aniden değğiişşecektir. Aslecektir. Aslıında indikatnda indikatöör dedir dediğğimiz imiz 
maddelerde zaymaddelerde zayııf organik asit ya da organik bazdf organik asit ya da organik bazdıırlar. Asit ve rlar. Asit ve 
bazlarbazlarıın dengelendin dengelendiğği noktada indikati noktada indikatöör de eklenen asit ya da baz ile r de eklenen asit ya da baz ile 
tepkimeye girer ve ani bir renk detepkimeye girer ve ani bir renk değğiişşimi olur. Tabi burada imi olur. Tabi burada 
indikatindikatöörrüün hacmi genelde hesaba katn hacmi genelde hesaba katıılmadlmadığıığı iiççin in ççok kok küçüüçük de k de 
olsa bir hata payolsa bir hata payıı oluoluşşur.ur.



HesaplamaHesaplama

�� Hesaplama aHesaplama aşşamasamasıından da kndan da kıısaca ssaca sööz etmeye z etmeye ççalalışışayayıım. Elimizde m. Elimizde 
deriderişşimi bilinmeyen ancak hacmi bilinen bir baz ile bu bazimi bilinmeyen ancak hacmi bilinen bir baz ile bu bazıı dengeye getiren dengeye getiren 
deriderişşimi de hacmi de bilinen bir asit imi de hacmi de bilinen bir asit çöçözeltisi var. zeltisi var. TitrasyonTitrasyon yaparak baz ve yaparak baz ve 
asitiasiti dengeledidengelediğğimize gimize gööre re şşu formu formüüllüü uygulayarak bazuygulayarak bazıın n deriderişşiminiimini
bulabiliriz. M1 x V1 = M2 x V2 Burada bulabiliriz. M1 x V1 = M2 x V2 Burada üçüç ççokluk biliniyor ve sadece 1 okluk biliniyor ve sadece 1 ççokluk okluk 
bilinmiyor. Bazbilinmiyor. Bazıın n deriderişşiminiimini bulduktan sonra kolayca bulduktan sonra kolayca pHpH dedeğğerini de erini de 
bulabiliriz. Bunun formbulabiliriz. Bunun formüüllüü de de pHpH = = --loglog(OH(OH‾‾). Tabi ki baz). Tabi ki bazıın in iççinde ne kadar inde ne kadar 
(OH) bulundu(OH) bulunduğğunu dounu doğğru tespit etmek ru tespit etmek öönemli.nemli.



BazBazıı indikatindikatöörler ve kullanrler ve kullanııldldııklarklarıı pHpH aralaralııklarklarıı::

�� TimolTimol mavisi: mavisi: pHpH 1.2 1.2 -- 2.8 asit iken k2.8 asit iken kıırmrmıızzıı, baz iken sar, baz iken sarıı
Metil sarMetil sarııssıı: : pHpH 2.9 2.9 -- 4.0 asit iken k4.0 asit iken kıırmrmıızzıı, baz iken sar, baz iken sarıı
Metil turuncusu: Metil turuncusu: pHpH 3.1 3.1 -- 4.4 asit iken k4.4 asit iken kıırmrmıızzıı, baz iken turuncu, baz iken turuncu
BromfenolBromfenol mavisi: mavisi: pHpH 3.0 3.0 -- 4.6 asit iken sar4.6 asit iken sarıı, baz iken koyu mavi, mor, baz iken koyu mavi, mor
BromkresolBromkresol yeyeşşili: ili: pHpH 4.0 4.0 -- 5.6 asit iken sar5.6 asit iken sarıı, baz iken mavi, baz iken mavi
KlorfenolKlorfenol kkıırmrmıızzııssıı: : pHpH 5.4 5.4 -- 6.8 asit iken sar6.8 asit iken sarıı, baz iken k, baz iken kıırmrmıızzıı
Fenol kFenol kıırmrmıızzııssıı: : pHpH 6.4 6.4 -- 8.0 asit iken sar8.0 asit iken sarıı, baz iken k, baz iken kıırmrmıızzıı
KresolKresol kkıırmrmıızzııssıı: : pHpH 7.2 7.2 -- 8.8 asit iken sar8.8 asit iken sarıı, baz iken k, baz iken kıırmrmıızzıı
TimolTimol mavisi: mavisi: pHpH 8.0 8.0 -- 9.6 asit iken sar9.6 asit iken sarıı, baz iken mavi, baz iken mavi
FenolftaleinFenolftalein: : pHpH 8.0 8.0 -- 10.0 asit iken renksiz, baz iken k10.0 asit iken renksiz, baz iken kıırmrmıızzıı
Nil mavisi: Nil mavisi: pHpH 10.1 10.1 –– 11.1 asit iken mavi, baz iken k11.1 asit iken mavi, baz iken kıırmrmıızzıı
Alizarin sarAlizarin sarııssıı: : pHpH 10.0 10.0 –– 12.0 asit iken sar12.0 asit iken sarıı, baz iken eflatun, baz iken eflatun
NitraminNitramin: : pHpH 11.0 11.0 –– 13.0 asit iken renksiz, baz iken turuncu kahverengi13.0 asit iken renksiz, baz iken turuncu kahverengi
TrinitrobenzikTrinitrobenzik asit: pH12.0 asit: pH12.0 -- 13.4 asit iken renksiz, baz iken turuncu k13.4 asit iken renksiz, baz iken turuncu kıırmrmıızzıı



Deneyin yapDeneyin yapııllışıışı::

�� 100 100 mLmL’’liklik temiz ve kuru bir temiz ve kuru bir 
beherin beherin ¾’ü¾’ü hazhazıırladrladığıığımmıız 0,05 M z 0,05 M 
standart HCI standart HCI çöçözeltisi ile zeltisi ile 
doldurduk 50 doldurduk 50 mLmL’’liklik temiz bir temiz bir 
bbüüretireti öönce damnce damııttıık suyla sonra k suyla sonra 
standart asit standart asit çöçözeltlsizeltlsi ile ile 
ççalkaladalkaladıık. Sonra k. Sonra bbüüretireti asit asit 
çöçözeltisi ile doldurduk. zeltisi ile doldurduk. ÇöÇözelti zelti 
ddüüzeyini 0,1 mL duyarlzeyini 0,1 mL duyarlııllııkla kla 
okuduk. okuduk. ErleneErlene 25 mL dam25 mL damııttıık su k su 
ve 2 damla ve 2 damla fenolftaleinfenolftalein çöçözeltisi zeltisi 
ekledik.ekledik.



�� Laboratuardaki deriLaboratuardaki derişşimi imi 
bilinmeyen bilinmeyen NaOHNaOH
çöçözeltisinden temiz bir behere zeltisinden temiz bir behere 
25 mL ald25 mL aldıık ve buna 125 mL k ve buna 125 mL 
su ilave ederek seyrelttik. su ilave ederek seyrelttik. 
Tamamen karTamamen karışıışıncaya kadar ncaya kadar 
ççalkaladalkaladıık ve k ve bbüüretireti doldurduk, doldurduk, 
babaşşlanglangııçç ddüüzeyini okuduk.zeyini okuduk.



�� Standart Standart asitiasiti NaOHNaOH ile titrettik. ile titrettik. 
DDöönnüüm noktasm noktasıınnıı saptamak isaptamak iççin in 
erlenierleni hhıızlzlııca karca karışışttıırarak srarak süürekli rekli 
bir pembe renk gbir pembe renk göörrüünceye kadar nceye kadar 
NaOHNaOH çöçözetisizetisi ekledik. ( ekledik. ( BBüüretireti sol sol 
elimizle idare ederken elimizle idare ederken erlenierleni sasağğ
elimizle elimizle ççalkaladalkaladıık.) Pembe rengi k.) Pembe rengi 
daha iyi gdaha iyi göörebilmek irebilmek iççin in erleninerlenin
altaltıına beyaz kana beyaz kağığıt koyduk.t koyduk.



�� BBüürettekiretteki çöçözelti dzelti düüzeyini zeyini 
okuduktan sonra gerekli olduokuduktan sonra gerekli olduğğunu unu 
tahmin ettitahmin ettiğğimiz imiz NaOHNaOH çöçözeltisinin zeltisinin 
bir kbir kıısmsmıınnıı bbüüretttenrettten erleneerlene
aktardaktardıık. Bu arada asit k. Bu arada asit çöçözeltisini zeltisini 
ssüürekli olarak karrekli olarak karışışttıırdrdıık. k. ErleninErlenin iiçç
yyüüzeyini pipetteki saf suyla bir zeyini pipetteki saf suyla bir 
yandan yyandan yııkadkadıık.pembe renk en az k.pembe renk en az 
otuz saniye kalotuz saniye kalııncaya kadar damla ncaya kadar damla 
damla baz damla baz çöçözeltisi ekledik. Sonra zeltisi ekledik. Sonra 
bbüürettekiretteki ddüüzeyi okuduk.zeyi okuduk.



SonuSonuçç ve Deve Değğerlendirmeerlendirme

�� YaptYaptığıığımmıız asitz asit-- baz baz titrasyonundatitrasyonunda ddöönnüüm noktasm noktasıında pembe rengi nda pembe rengi 
ggöözlemledik. Pembe rengin 30 sn izlemledik. Pembe rengin 30 sn iççerisinde kaybolduerisinde kaybolduğğunu gunu göözlemledik. zlemledik. 
TitrasyonaTitrasyona devam ettidevam ettiğğimizde rengin giderek daha berrak olduimizde rengin giderek daha berrak olduğğunu pembe unu pembe 
rengin kayboldurengin kaybolduğğunu gunu göördrdüük. Yapk. Yapıılan ilan işşlemde lemde NaOHNaOH ile ile HClHCl nnöötralletralleşşmesimesi
sonucu renk kaybolmusonucu renk kaybolmuşştur.tur.




