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«Το χηµικό ρολόι» , Επίδραση της συγκέντρωσης στην ταχύτητα αντίδρασης
Ονοµατεπώνυµο µαθητή: ......................................................................................
Στην άσκηση αυτή θα µελετήσουµε την επίδραση της συγκέντρωσης στην ταχύτητα της
αντίδρασης :
+ 2 S2O32→
S4O62- + 2Η2Ο
Η2Ο2 + 2Η+
Η αντίδραση αυτή πραγµατοποιείται σε δύο στάδια:
Η2Ο2 + 3Ι- +2Η+ →
→
2 S2O32- + Ι3-

Ι3- + 2Η2Ο
3Ι- + S4O62-

(1)
(2)

αργό στάδιο
ταχύ στάδιο

Στο πείραµα που θα κάνουµε θα αναµίξουµε το διάλυµα Α που περιέχει S2O32-και άµυλο µε
το όξινο διάλυµα Β που περιέχει ΚΙ. Τέλος προσθέτουµε Η2Ο2 και ξεκινά η αντίδραση (1) και
σχηµατίζοντας Ι3-. Επειδή στο διάλυµα υπάρχουν και ιόντα S2O32-, το Ι3- που σχηµατίζεται
καταναλώνεται αµέσως σύµφωνα µε την αντίδραση (2) και το διάλυµα παραµένει χωρίς
χρώµα. Όταν εξαντληθούν τα S2O32-, το Ι3- αντιδρά µε το άµυλο σχηµατίζοντας σύµπλοκο
µπλε χρώµατος, οπότε το χρώµα του διαλύµατος αλλάζει απότοµα:
2 Ι3-

+

άµυλο → Ι5--άµυλο + Ι-

Το χρονικό διάστηµα από τη στιγµή της ανάµιξης των δύο διαλυµάτων µέχρι την αλλαγή του
χρώµατος του διαλύµατος, αν µένει σταθερή κάθε φορά η ποσότητα των S2O32-, εξαρτάται
από τη ταχύτητα της αντίδρασης (1) που είναι και η αργή. Αλλάζοντας κάθε φορά τη
συγκέντρωση του Η2Ο2, µπορούµε να αλλάξουµε τη ταχύτητα της αντίδρασης (1).
Πειραµατική διαδικασία
∆ιάλυµα Α: ∆ιάλυµα αµύλου και Na2S2O3 0,05M
∆ιάλυµα Β: ∆ιάλυµα ΚΙ 0,05Μ
∆ιάλυµα Η2Ο2 0,15 Μ
1. Έχε το χρονόµετρό σου έτοιµο για να ξεκινήσεις να µετράς το χρόνο αµέσως µετά την
ανάµειξη των διαλυµάτων.
2. Βρες από τον πίνακα τις ποσότητες από τα διαλύµατα Α, Β, νερό και Η2Ο2 που πρέπει να
αναµίξεις.
1η
οµάδα

2η
οµάδα

3η
οµάδα

4η
οµάδα

5η
οµάδα

∆ιάλυµα Α

10 mℓ

10 mℓ

10 mℓ

10 mℓ

10 mℓ

∆ιάλυµα Β

40 mℓ

40 mℓ

40 mℓ

40 mℓ

40 mℓ

Νερό

32 mℓ

24 mℓ

16 mℓ

8 mℓ

0

1

Η2Ο2

8 mℓ

16 mℓ

24 mℓ

32 mℓ

40 mℓ

Χρόνος
Ταχύτητα (u)
3. Σηµείωσε το χρόνο που µέτρησες.
4. Η αντίδραση ολοκληρώνεται γιατί εξαντλείται η ποσότητα S2O32- , οπότε µπορούµε να
υπολογίσουµε τη µέση ταχύτητα της αντίδρασης ως προς το Να2S2O3 µε βάση την
αντίδραση (2).
u=∆[Να2S2O3] / 2∆t
5. Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση u=f([H2O2]). Από τη µορφή της γραφικής
παράστασης µπορούµε να διαπιστώσουµε ποια είναι η τάξη της αντίδρασης ως προς το
H2O2 ;
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