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 Σελ 1 

ΤΑΞΗ: Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ 

1. Ογκοµετρικός κύκλινδρος των 10ml ή σιφώνιο πληρώσεως των 10ml 

2. 10 µικροί και 10 µεγάλοι δοκιµαστικοί σωλήνες. 

3. Ογκοµετρική φιάλη των250ml ή ογκοµετρικός κύλινδρος των 250ml 

4. Ποτήρι ζέσεως των 250ml 

5. Χρονόµετρο 

6. ∆ύο θερµόµετρα 0-1000C ή 0-500C 

7. Ζυγαριά µε ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ 

1. ∆ιάλυµα ΚΙΟ3 0,02Μ 

2. ∆ιάλυµα Na2SO3  0,02Μ που περιέχει 0,4% w/w άµυλο 

3. ∆ιάλυµα HCl 1Μ 

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 

1.  Παρασκευή 250ml διαλύµατος ΚΙΟ3 0,02Μ (∆ιάλυµα A ) 

α. Ζυγίζουµε σε ύαλο ωρολογίου 1,07 gr (0,005mol) KIO3. 
β. Μεταγγίζουµε το περιεχόµενο, σε ογκοµετρική φιάλη 250ml. 
γ. Συµπληρώνουµε µε απιονισµένο νερό ως τα 250 ml. 

 
2.  Παρασκευή 250 ml όξινου διαλύµατος Na2SO3 0,02Μ που πε-
ριέχει 0,4% w/w άµυλο.(∆ιάλυµα Β). 

α. Ζυγίζουµε σε ύαλο ωρολογίου 0,63gr (0,005 mol) κρυσταλλικού      
Na2SO3. 

β. Μεταγγίζουµε το περιεχόµενο σε ογκοµετρική φιάλη των 250 ml 
χρησιµοποιώντας 50 ml περίπου απιονισµένο νερού, 

γ. Ζυγίζουµε 1gr αµύλου (κορν φλάουερ). Το διαλύουµε σε µια ύαλο 
ωρολογίου µε λίγο νερό ώστε να δηµιουργηθεί ένα παχύρευστο υ-
γρό. Το περιεχόµενο αυτό το µεταφέρουµε σε ποτήρι ζέσεως µε 
150ml νερό που θερµαίνεται µε συνεχή ανάδευση µέχρι το διάλυµα 
να γίνει διαυγές. Μεταφέρουµε το περιεχόµενο του ποτηριού σε ο-
γκοµετρική φιάλη των 250ml. 

δ. Προσθέτουµε για οξίνιση 10ml HCl 1Μ. 
ε. Συµπληρώνουµε µε απιονισµένο νερό µέχρι τα 250ml. 
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 Σελ 2 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

(Α)   Στο πείραµα που ακολουθεί θα µελετήσουµε την εξάρτηση της τα-
χύτητας της αντίδρασης από τη συγκέντρωση και από τη θερµοκρασία. 
Η αντίδραση που θα χρησιµοποιήσουµε, είναι: 

 
2JO3

-
(aq)+ 5HSO3

-
(aq)                J2(s) + 5SO4

-2
(aq) + 3 H+

(aq) + H2O(l) 

 

Η αντίδραση αυτή πραγµατοποιείται σε δύο στάδια. 
Το πρώτο που είναι αργό.  

 
 JO3

-
(aq) + 3 HSO3

-
(aq)           3SO4

-2
(aq) +J- (aq)+3 H+

(aq)    1º στάδιο 
 

Και το δεύτερο που είναι ταχύτατο. 
 
JO3

-
(aq)+ 5 J- (aq)+ 6 H+

(aq  )              3 J2(s) + 3 H2O(l)       2
0 στάδιο 

 
Αυτό συµβαίνει γιατί το δυναµικό αναγωγής του HSO3

-
(aq) είναι µι-

κρότερο από το δυναµικό αναγωγής του J- (aq), που σηµαίνει ότι το 
HSO3

-
(aq)  είναι περισσότερο αναγωγικό και προηγείται η οξείδωσή του. 

Για το λόγο αυτό το ΚΙΟ3 πρέπει να είναι σε περίσσεια. 
 

(Β)   Το J2(s)  που παράγεται αντιδρά µε το άµυλο που υπάρχει στo διά-
λυµα, µε αποτέλεσµα να εµφανίζεται έντονο µπλε-ιώδες χρώµα, ένδειξη 
ότι η αντίδραση έχει ολοκληρωθεί. 

 
(Γ)   Η ταχύτητα της αντίδρασης καθορίζεται από το αργό στάδιο (1ο) 
και στο πείραµά µας θα την υπολογίζουµε από το διάλυµα του Na2SO3 

του οποίου γνωρίζουµε τη συγκέντρωση στο τελικό διάλυµα (αυτή είναι 
0,01Μ) και το οποίο αντιδρά όλο, σύµφωνα µε τη στοιχειοµετρία της α-
ντίδρασης, τις ποσότητες και τις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιούµε στο 
πείραµά µας. 

Η ταχύτητα θα δίνεται από τη σχέση:  

υαντ.= - (Cτελ.Na2SO3 – Cαρχ. Na2SO3)/3∆t  

και επειδή Cτελ.Na2SO3 = 0 ,θα είναι:  

υαντ.= Cαρχ. Na2SO3 /3∆t = 0,01/3∆t mol/l.s 

ή τελικά  υαντ.=10/3∆t  mmol/l.s 
 

(∆) Γνωρίζοντας ότι η αντίδραση του 1ου σταδίου είναι απλή και ο χρό-
νος πραγµατοποίησής της είναι πρακτικά ίσος µε το χρόνο πραγµατο-
ποίησης της συνολικής αντίδρασης, θα αποδείξουµε ότι η παρά πάνω 
συνολική αντίδραση, είναι 1ης τάξης ως προς το JO3

-
(aq). 
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 Σελ 3 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  
 

1.  Επίδραση της συγκέντρωσης 

Σε πέντε µικρούς δοκιµαστικούς σωλήνες, ρίχνουµε από 10 ml όξινο 
διάλυµα Na2SO3  0,02Μ που περιέχει 0,4% w/w άµυλο. 

Σε πέντε µεγάλους δοκιµαστικούς σωλήνες δηµιουργούµε διαλύµατα 
ΚΙΟ3,µε διάφορες συγκεντρώσεις, προσθέτοντας σε ποσότητες διαλύµα-
τος  0,02Μ, συγκεκριµένες ποσότητες απιονισµένου νερού όπως φαίνε-
ται στον  Πίνακα Ι  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

Αδειάζ ουµε το περιεχόµενο του µι-
κρού σωλήνα στο µεγάλο και αµέσως 
αρχίζουµε την καταµέτρηση του χρό-
νου µέχρι να εµφανιστεί το µπλε χρώµα 
που οφείλεται στην επίδραση του ιωδί-
ου στο άµυλο. Ταυτόχρονα αναδεύουµε 
συνεχώς. 

Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία 
χρησιµοποιώντας τις διαφορετικές συ-
γκεντρώσεις του διαλύµατος ΚΙΟ3. 

Υπολογίζουµε τις συγκεντρώσεις των 
αντιδρώντων στο τελικό διάλυµα των 
20ml (10ml+10ml). 

Για κάθε διαφορετική συγκέντρωση του ΚΙΟ3,υπολογίζουµε την ταχύ-
τητα της αντίδρασης. 

 
Συµπληρώνουµε τον παρά κάτω Πίνακα ΙΙ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
α/α CKIO3 

mmol/L 
CNa2SO3 
mmol/L 

Χρόνος 
∆t (s) 

Ταχύτητα 
U 

(mmol/L.s) 

1 10 10 4,18 0,81 

2 9 10 4,85 0,69 

3 7 10 6,12 0,54 

4 5 10 8,56 0,39 

5 4 10 12,43 0,27 

 
 

α/α VKIO3  
(ml) 

VH2O 
(ml) 

1 10 0 

2 9 1 

3 7 3 

4 5 5 

5 4 6 
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 Σελ 4 

Με τα δεδοµένα του πίνακα κάνουµε τη γραφική παράσταση της τα-
χύτητας της αντίδρασης σε συνάρτηση µε τη συγκέντρωση του ΚΙΟ3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Από το διάγραµµα διαπιστώνουµε ότι η ταχύτητα της αντίδρασης εί-

ναι γραµµική συνάρτηση της συγκέντρωσης του ΚΙΟ3. 
∆ηλαδή η αντίδραση: 

2JO3
-
(aq)+ 5HSO3

-
(aq)                J2(s) + 5SO4

-2
(aq) + 3 H+

(aq) + H2O(l) 

  είναι πρώτης τάξης ως προς το ΚΙΟ3 
 
2. Επίδραση της θερµοκρασίας 
 
Σε πέντε µικρούς δοκιµαστικούς σωλήνες ρίχνουµε από 10ml όξινο 

διάλυµα Na2SO3 0,02Μ που περιέχει 0,4% w/w άµυλο. 
 
Σε πέντε µεγάλους δοκιµαστικούς σωλήνες δηµιουργούµε διαλύµατα 

των 10ml ΚΙΟ3 0,01Μ, προσθέτοντας 5 ml διαλύµατος ΚΙΟ3 0,02Μ και 5 
ml νερού στον κάθε ένα. 

 
Παίρνουµε ένα µικρό και ένα µεγάλο δοκιµαστικό σωλήνα, τοποθε-

τούµε από ένα θερµόµετρο στον κάθε ένα και τα βυθίζουµε σε υδρόλου-
τρο θερµοκρασίας π.χ. 60C (στο ψυγείο). 

 
Αδειάζουµε το περιεχόµενο του µικρού σωλήνα στο µεγάλο και αµέ-

σως αρχίζουµε την καταµέτρηση του χρόνου µέχρι να εµφανιστεί το 
µπλε χρώµα αναδεύοντας. 

 
Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία θερµαίνοντας το υδρόλουτρο σε δι-

αφορετικές θερµοκρασίες. Έτσι συµπληρώνουµε κατάλληλα τον παρά 
κάτω πίνακα. 

 
 

Γραφική παράσταση ταχύτητας - συγκέντρωσης
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 Σελ 5 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 

α/α Θ0C CNa2SO3 
x10-3 

mmol/L 

Χρόνος 
∆t (s) 

Ταχύτητα U 
(mmol/L.s) 

1 6 10 12,45 0,27 

2 16 10 10 0,33 

3 26 10 8,33 0,40 

4 36 10 6,85 0,49 

5 44 10 5,55 0,60  
 
Με τα δεδοµένα του πίνακα κάνουµε τη γραφική παράσταση της τα-

χύτητας της αντίδρασης σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία, έχοντας δια-
τηρήσει σταθερές τις συγκεντρώσεις των αντιδρώντων ΚΙΟ3 και Na2SO3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Από το διάγραµµα διαπιστώνουµε ότι αύξηση στη θερµοκρασίας οδη-

γεί σε αύξηση της ταχύτητας της αντίδρασης. 
 
ΠΗΓΕΣ 
ΕΚΦΕ Καρδίτσας 
ΕΚΦΕ Αργολίδας 

Γραφική παράσταση 
ταχύτητας-θερµοκρασίας
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 Σελ 6 

Μερικές επισηµάνσεις 
 
Κατά το «στήσιµο» του πειράµατος αντιµετωπίζουµε δυο προβλήµατα. 
1.Ποιές πρέπει να είναι οι αρχικές συγκεντρώσεις των διαλυµάτων KIO3 

και Νa2SO3. 

2.Ποιές πρέπει να είναι οι τιµές των διαφορετικών όγκων του διαλύµα-
τος KIO3 που θα αραιωθούν µε νερό, ώστε κάθε φορά που αυτό θα αναµι-
γνύεται µε το διάλυµα του Νa2SO3 να περισσεύει για να πραγµατοποιηθεί 
το δεύτερο στάδιο της αντίδρασης και να έχουµε εµφάνιση χρώµατος. 

 
Έστω C1 η αρχική συγκέντρωση του διαλύµατος Νa2SO3 ,V ο όγκος του 

και '
1C   η συγκέντρωσή του στο τελικό διάλυµα. 

Έστω C2 η αρχική συγκέντρωση του διαλύµατος,Vµ οι διαφορετικοί ό-
γκοι από το διάλυµα αυτό που θα χρησιµοποιήσουµε για να παρασκευά-
σουµε µε αραίωση µια σειρά διαλυµάτων µε τελικό όγκο V (ίδιος µε τον ό-

γκο του διαλύµατος Νa2SO3) και '
2C  η συγκέντρωσή του στο τελικό διάλυµα. 

Ο όγκος του τελικού διαλύµατος θα είναι 2V. 
Σύµφωνα µε την αντίδραση 
 
JO3

-
(aq) + 3 HSO3

-
(aq)           3SO4

-2
(aq) +J- (aq)+3 H+

(aq)    1º στάδιο 
 
Για να περισσέψει KIO3 ώστε να πραγµατοποιηθεί η αντίδραση 

 
JO3

-
(aq)+ 5 J- (aq)+ 6 H+

(aq  )              3 J2(s) + 3 H2O(l)       2
0 στάδιο 

 
θα πρέπει να ισχύει:     

              '
2C >1/3 '

1C      όπου    '
2C =C2Vµ/ 2V  και  '

1C = C1/2 

Από τις σχέσεις αυτές προκύπτει ότι 
 
                              Vµ >V/3 .C1/C2 
 
Έτσι, αν για παράδειγµα αποφασίσουµε να χρησιµοποιήσουµε διαλύµατα 

Νa2SO3  και KIO3 µε όγκο V=10ml το κάθε ένα και ίσες συγκεντρώσεις 
π.χ. C1 = C2 = 0,02M , τότε οι όγκοι του διαλύµατος που θα αραιωθούν 

µε νερό, ώστε να προκύψει διάλυµα µε όγκο 10ml, θα πρέπει να είναι µε-
γαλύτεροι από 10/3 = 3,33 ml. Aυτό σηµαίνει ότι µπορούµε να χρησιµο-
ποιήσουµε 4 ή 5 ή 6 ή 7 ή 8 ή 9 ή 10 ml διαλύµατος KIO3 και αντίστοιχη 
ποσότητα νερού µέχρι τα 10ml και έτσι να αποφασίσουµε πόσες µετρήσεις 
θα πάρουµε επιλέγοντας κάποιες από όλες τις δυνατές περιπτώσεις. 


