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Chemie 6des 2u - oefeningen 

Berekenen van titratiecurve 

 

__________________________________________________________________________ 

 
Als je over de nodige gegevens beschikt, kun je een titratiecurve niet alleen meten, maar ook 
berekenen. In deze opdracht wordt 25 ml HCl 0,1M getitreerd met NaOH 0,1M. Hoeveel 
NaOH-opl. moet je toevoegen vooraleer het equivalentiepunt bereikt wordt? Geef jouw 
berekeningen weer. 
 
Berekeningen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antwoord: 
 
 
 
 
 
Op bladzijde 4 vind je een tabel die moet vervolledigd worden. Tijdens de titratie verandert 
de concentratie van de zuur-en basedeeltjes continu waardoor de pH op elke stap moet 
berekend worden.  
 

Voor de start van de titratie: Vtoegevoegd (NaOH) = 0,0 ml 

 
Welke stoffen bevinden zich bij de start in de erlenmeyer? Met de indicator moet je geen 

rekening houden. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Welk van deze stoffen bepaalt de pH-waarde van de oplossing? ……………………………….. 

Met welke formule bepaal je de pH-waarde? ………………………………………………………. 

Bereken nu de pH van de oplossing. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Na toevoegen van 1,0 ml NaOH 

 
Welke stoffen bevinden zich na toevoegen van 1,0 ml NaOH-opl. in de erlenmeyer? Met de 

indicator moet je geen rekening houden. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Welk van deze stoffen bepaalt de pH-waarde van de oplossing? ……………………………….. 

Met welke formule bepaal je de pH-waarde? ………………………………………………………. 

Door toevoegen van NaOH zal een deel HCl omgezet zijn en zal bijgevolg de pH veranderd 
zijn. Om de nieuwe pH te berekenen, heb je de nieuwe (steeds afnemende) concentratie van 
de HCl-oplossing nodig. De redenering is als volgt: 
 

1) HCl zal wegreageren met de toegevoegde OH--ionen in een verhouding 1:1 

2) Stofhoeveelheid HCl vóór toevoegen van NaOH: 

n(HCl)0=c(HCl).V(HCl) = 0,1 mol/l. 0,025 l = 0,0025 mol 

3) Stofhoeveelheid toegevoegde OH- -ionen: 

n(OH-)=c(OH-).V(OH-) = 0,1 mol/l. 0,0010 l = 0,0001 mol 

4) Stofhoeveelheid weggereageerd (geneutraliseerd) HCl: 

Δn(HCl)= n(OH-)=0,0001 mol 

5) Resterende stofhoeveelheid HCl in erlenmeyer: 

n(HCl)= n(HCl)0 - Δn(HCl) = 0,0025 – 0,0001 = 0,0024 mol 

6) Het totaal volume in de erlenmeyer neemt toe: 

Vtot = V(HCl)0 + V(NaOH)toegevoegd = 0,025 + 0,001 = 0,026 l 

7) De concentratie van de verdunde HCl-oplossing: 

c(HCl) = n / V = 0,0024 / 0,026 = 0,092 mol/l 

 

Bereken nu de pH van de oplossing. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Herneem deze redenering om de tabel (zie pag.4) te vervolledigen na toevoegen van 
verschillende volumes NaOH vóór het equivalentiepunt. 
 

Bij het equivalentiepunt 

 
Welke stoffen bevinden zich bij het equivalentiepunt in de erlenmeyer? Met de indicator moet 

je geen rekening houden. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Welk van deze stoffen bepaalt de pH-waarde van de oplossing? ……………………………….. 

Hoeveel bedraagt de pH in dat geval? …………………………………………………………….... 

Noteer deze pH-waarde in de tabel. 
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Na toevoegen van 25,1 ml NaOH 

 
Welke stoffen bevinden zich in de erlenmeyer na toevoegen van 25,1 ml NaOH? Met de 

indicator moet je geen rekening houden. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Welk van deze stoffen bepaalt de pH-waarde van de oplossing? ……………………………….. 

Met welke formule bepaal je de pH-waarde? ………………………………………………………. 

Om de nieuwe pH te berekenen heb je de nieuwe (steeds toenemende) concentratie van de 
NaOH-oplossing nodig. De redenering is als volgt: 
 

1) Er is geen HCl meer aanwezig in de erlenmeyer. 

2) Stofhoeveelheid overmaat OH- -ionen: 

n(OH-)=c(OH-).V(OH-) = 0,1 mol/l. 0,0001 l = 0,00001 mol 

3) Het totaal volume in de erlenmeyer neemt toe: 

Vtot = V(HCl)0 + V(NaOH)toegevoegd = 0,025 + 0,0251 = 0,0501 l 

4) De concentratie van de verdunde HCl-oplossing: 

c(NaOH) = n / V = 0,00001 / 0,0501 = 1,996.10-4 mol/l 

 

Bereken nu de pH van de oplossing. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Herneem deze redenering om de tabel te vervolledigen na toevoegen van verschillende 

volumes NaOH na het equivalentiepunt. 

 

Teken in excel de titratiecurve (pH i.f.v. VNaOH) op basis van de berekende pH-waarden. 

Voorzie je grafiek van een titel en benoem de assen. De grafiek voeg je als bijlage bij dit 

verslag.  

Duid op de horizontale as van de grafiek het equivalentiepunt aan. Is dit resultaat 

aanvaardbaar? Waarom? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Bepalen van de volumes Berekenen pH 

V(NaOH)toegevoegd 

(ml) 

n(HCl)overblijvend 

(mol) 

Vtotaal 

(ml) 

Czuur (mol/l) 

(nauwk.0,001) 

pH 

(nauwk. 0,01) 

0,00     

5,00     

10,00     

20,00     

24,00     

24,50     

24,90     

25,00 0,0    

 n(NaOH)overmaat 

(mol) 

 Cbase (mol/l) 

(nauwk.0,001) 

 

25,10     

25,50     

26,00     

30,00     

 

 


