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Σατύηηηα ανηίδραζης και παράγονηες ποσ ηην επηρεάζοσν
(ζσγκένηρωζη, θερμοκραζία)
ΘΕΩΡΗΣΘΚΕ ΕΠΘΗΜΑΝΕΘ
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(Πείξακα 2 εξγαζηεξηαθνύ νδεγνύ – Β΄ Λπθείνπ Θεηηθήο θαηεύζπλζεο)

Γηα ηε κειέηε ηεο ηαρύηεηαο αληίδξαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο εμάξηεζήο ηεο από ηε
ζπγθέληξσζε ησλ αληηδξώλησλ θαη ηε ζεξκνθξαζία, ζηα πεηξάκαηα πνπ αθνινπζνύλ, ζα
κειεηήζνπκε ηελ αληίδξαζε ηνπ KIO3 κε ην NaHSO3, ην ιεγόκελν «ρολόι ιωδίοσ»:
2IO3-(aq) + 5HSO3 -(aq) → I2(S) + 5SO42-(aq) + 3H+(aq) + H2O(l)
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Ζ αληίδξαζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζε 2 ζηάδια:
Τν πρώηο πνπ είλαη αργό είλαη:

IO3-(aq) + 3HSO3 -(aq) → I-(aq) + 3SO42-(aq) + 3H+(aq)
Τν δεύηερο πνπ είλαη ηατύηαηο είλαη:

IO3-(aq) + 5I-(aq) + 6H+(aq) → 3I2(S) + 3H2O(l)
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Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ην HSO3 -(aq) είλαη πεξηζζόηεξν αλαγσγηθό από ην I-(aq) θαη πξνεγείηαη ε
νμείδσζή ηνπ. Γη απηό ην KIO3 πξέπεη λα είλαη ζε πεξίζζεηα, γηα λα αληηδξάζεη όιε ε πνζόηεηα
ηνπ HSO3 -(aq) .
Μόιηο νινθιεξσζεί ην πξώην ζηάδην (δειαδή αληηδξάζεη όιε ε πνζόηεηα HSO3 -(aq) ) ηόηε
ιακβάλεη ρώξα ην δεύηεξν ζηάδην, πνπ είλαη ζρεδόλ αθαξηαίν θαη αιιάδεη ην ρξώκα, ιόγσ
αληίδξαζεο ηνπ παξαγόκελνπ I2(S) κε ην άκπιν (κπιε- ηώδεο ρξώκα).
Ζ ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο θαζνξίδεηαη από ην πξώην αξγό ζηάδην θαη ζα ηελ ππνινγίζνπκε
από ηε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο Na2SO3 πνπ αληηδξά εμ νινθιήξνπ:
σ = -(Cηελ. Na2SO3 - Cαρτ. Na2SO3)/3Δt = - (0-Cαρτ.Na2SO3)/3Δt = Cαρτ. Na2SO3/3Δt

ΠΕΘΡΑΜΑΣΘΚΗ ΔΘΑΔΘΚΑΘΑ

Α. Επίδραζη ηης ζσγκένηρωζης ενός από ηα ανηιδρώνηα
Απαιηούμενα όργανα και ανηιδραζηήρια
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ΟΡΓΑΝΑ
4 πνηήξηα βξαζκνύ 100 ml
2 νγθνκεηξηθνί θύιηλδξνη 10 ml
Πιαζηηθό θνπηαιάθη
Υδξνβνιέαο
Φξνλόκεηξν

ΑΝΣΘΔΡΑΣΗΡΘΑ
Γηάιπκα ΚΗΟ3
0.1Μ
Γηάιπκα Να2S03 0.1M
Γηάιπκα ΖCl
2M
Άκπιν (ζθόλε)
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Παραζκεσή διαλσμάηων
Επγίδνπκε ηελ παξαθάησ πνζόηεηα αληηδξαζηεξίνπ, ηε δηαιύνπκε ζε ιίγν απηνληζκέλν λεξό, ηε κεηαθέξνπκε ζε
νγθνκεηξηθή θηάιε 100ml θαη ζπκπιεξώλνπκε κέρξη ηε ραξαγή
ΜΑΖΑ ζε g
2,14 g ζηεξενύ ΚΗΟ3
1,26 g ζηεξενύ Να2S03
19,7 g HCl 37% w/w
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ΑΝΣΘΔΡΑΣΗΡΘΟ
Γηάιπκα ΚΗΟ3 0.1Μ
Γηάιπκα Να2S03 0.1M
Γηάιπκα HCl
2M

Πειραμαηική διαδικαζία

Α/Α

ΟΓΚΟ (ml)
Δ.ΚΘΟ 0.1M

ΟΓΚΟ
(ml) ΝΕΡΟΤ

10
7
5
4

0
3
5
6

3

Ηρ
ακ

Παίξλνπκε ηα 4 πνηήξηα βξαζκνύ ησλ 100ml θαη βάδνπκε ζε όια 10 ml δηαιύκαηνο Να2SO3 0.1M + 6 ζηαγόλεο
δηαιύκαηνο HCl 2M (ζηαγνλνκεηξηθό θηαιίδην) + κηθξή πνζόηεηα ζθόλεο ακύινπ.
Σηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε ην αληίζηνηρν δηάιπκα KI03 (10 ml) θαη ρξνλνκεηξνύκε κέρξη λα εκθαληζηεί ην
ραξαθηεξηζηηθό κπιε ρξώκα.
ΣΕΛΘΚΗ
ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ
Δ..ΚΘΟ
0.05M
0.035M
0.025M
0.020M
3

1
2
3
4

Παραηηρήζεις

ΣΕΛΘΚΗ
ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ Δ.
Να2S03
0.05Μ
0.05Μ
0.05Μ
0.05Μ

ΥΡΟΝΟ
(s)
22
31
45
58

1.Οη κεηξήζεηο έγηλαλ ζην εξγαζηήξην ηνπ 2νπ ΔΚΦΔ.
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Καηόπηλ πνιιώλ δνθηκώλ πνπ έγηλαλ ζην εξγαζηήξηό καο, επηιέρζεθαλ κεγαιύηεξεο ζπγθεληξώζεηο δηαιπκάησλ
από ηνλ εξγαζηεξηαθό νδεγό, γηαηί νη ρξόλνη αληίδξαζεο ήηαλ κεγαιύηεξνη θαη επνκέλσο κεηξήζηκνη κε έλα θνηλό
ρξνλόκεηξν θαη νη δηαθνξέο ρξόλνπ κεγαιύηεξεο από ηε κηα ζπγθέληξσζε ζηελ άιιε.
2.Έλα άιιν εξώηεκα ήηαλ, κέρξη πνπ ζηακαηά ε αξαίσζε ηνπ δηαιύκαηνο ΚΗΟ3 0.1Μ, ώζηε λα ππάξρεη πεξίζζεηα
θαη λα ιάβεη ρώξα ην δεύηεξν ζηάδην. Δδώ ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα δελ ήηαλ πνιύ αθξηβή, ιόγσ θαη ηνπ
ζθάικαηνο ζηελ παξαζθεπή ησλ δηαιπκάησλ (π.ρ. ρξήζε δπγνύ ελόο δεθαδηθνύ ςεθίνπ). Έηζη ππνινγίδνπκε
ζεσξεηηθά ην όξην αξαίσζεο ηνπ δηαιύκαηνο ΚΗΟ3. (ημειώζεις ΕΚΦΕ ερρών):
Έζηω Cαρτ. ΚΘΟ3 = Cαρτ Να2S03 = 0,1Μ

θαη Υ = ml δ. ΚΘΟ3 0.1Μ ποσ αραιώνεηαι ζηα 10 ml και V=10ml,

Σόηε: Cηελ. ΚΘΟ3 = Cαρτ. ΚΘΟ3 ×Υ/2V = 0,1*X/20 και
Cηελ. Να2S03 = Cαρτ Να2S03 /2 = 0,1/2 = 0,05Μ.

Από ηε ζηνηρεηνκεηξία ηνπ πξώηνπ ζηαδίνπ θαη ιακβάλνληαο ππ όςηλ όηη πξέπεη λα ππάξρεη πεξίζζεηα ΚΘΟ3 ,
πρέπει: Cηελ. ΚΘΟ3 > Cηελ. Να2S03 /3 ή 0,1*Υ/20 = 0,05/3 ή Υ>10/3 ή Υ>3,33 ml δ. KIO3 0,1M

3.Παξαηεξνύκε όηη όζν ειαηηώλεηαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο ΚΗΟ3 ,ηόζν απμάλεηαη ν ρξόλνο αληίδξαζεο,
επνκέλσο ειαηηώλεηαη ε ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο.
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4.Πξνζνρή ζηελ νμύληζε! Πξνζζήθε κεγαιύηεξεο πνζόηεηαο νμένο ζπλεπάγεηαη κηθξόηεξνπο ρξόλνπο αληίδξαζεο
θαη αληίζηξνθα.

5.Τα δηαιύκαηα πξέπεη λα είλαη πξόζθαηα, ηδηαίηεξα ην δηάιπκα ηνπ Να 2SO3, ην νπνίν κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ,
παξνπζία νμπγόλνπ, νμεηδώλεηαη ζε Να2SO4.

2/2

2οΕ.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείοσ

Ορθανάκη Πόπη

B. Επίδραζη ηης θερμοκραζίας

ΟΡΓΑΝΑ
2 νγθνκεηξηθνί θύιηλδξνη 10ml
4 κεγάινη δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο
Υδξνβνιέαο
Υδξόινπηξν
Θεξκόκεηξν
Φξνλόκεηξν
Πιαζηηθό θνπηαιάθη

ΑΝΣΘΔΡΑΣΗΡΘΑ
Γηάιπκα Να2SO3 0.1M
Γηάιπκα ΚΗΟ3 0.05Μ
Γηάιπκα HCl
2M
Άκπιν (ζθνλε)

Πειραμαηική διαδικαζία

Ηρ
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Απαιηούμενα όργανα και ανηιδραζηήρια

Παίξλνπκε 2 κεγάινπο δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο. Σηνλ πξώην βάδνπκε 10ml δ.Να2SO3 0.1Μ + 6 ζηαγόλεο δ.ΖCl 2Μ
θαη ειάρηζηε ζθόλε ακύινπ. Σην δεύηεξν βάδνπκε 10ml δ.ΚΗΟ3 0.05Μ.Τνπνζεηνύκε ηνπο δύν ζσιήλεο ζην
πδξόινπηξν. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία γίλεη 25°C, αλακηγλύνπκε ην πεξηερόκελν ησλ 2 ζσιήλσλ θαη κεηξνύκε ην ρξόλν
αιιαγήο ρξώκαηνο. Δπαλαιακβάλνπκε ην ίδην γηα δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο.

Αποηελέζμαηα μεηρήζεων
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ΘΕΡΜΟΚΡΑΘΑ (oC)
25
45
65

ΥΡΟΝΟ (s)
35
18
7

Παρακολοσθήζηε ηο ζτεηικό video ηης εκηέλεζης ηοσ πειράμαηος
taxitita antidrasis

2ο

(πρέπει πρώηα να ηο «καηεβάζεηε» και να ηο αποθηκεύζεηε ζηον ίδιο θάκελο)
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