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Ταχύτητα αντίδρασης θειοθειικού νατρίου και υδροχλωρικού οξέος 

Εισαγωγή 

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης της αρχικής  συγκέντρωσης θειοθειικού 

νατρίου στην ταχύτητα αντίδρασης θειοθειικού νατρίου με υδροχλωρικό οξύ. Στην αντίδραση, η 

οποία παράγει στερεό θείο, μετρούμε τον χρόνο που απαιτείται για να γίνει το μίγμα της 

αντίδρασης αδιαφανές. Από τα αποτελέσματα, θα κάνουμε την γραφική παράσταση για να 

προσδιοριστεί η τάξη της αντίδρασης καθώς και η σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης του 

αντιδραστηρίου και της ταχύτητας. 

Έννοιες: Χημική κινητική, τάξη αντίδρασης, ταχύτητα αντίδρασης, συγκέντρωση 

Προφυλάξεις ασφαλείας: 

Το διάλυμα υδροχλωρικού οξέος είναι διαβρωτικό για τα μάτια και το δέρμα. Είναι μέτρια τοξικό 

κατά την κατάποση και την εισπνοή. 

Το διάλυμα θειοθειικού νατρίου είναι ερεθιστικό για τον ιστό του σώματος. Η αντίδραση 

θειοθειικού νατρίου και υδροχλωρικού οξέος παράγει αέριο διοξείδιο του θείου, το οποίο είναι 

ερεθιστικό για το δέρμα και τα μάτια. Το πείραμα εκτελείται μόνο σε καλά αεριζόμενο 

εργαστήριο. 

Αποφύγετε την επαφή όλων των χημικών με τα μάτια και το δέρμα.  

Φορέστε προστατευτικά γυαλιά, και γάντια. 

Υλικά 

 Διάλυμα υδροχλωρικού οξέος HCl του εμπορίου 15% w/v 

 Στερεό θειοθειικό νάτριο Na2S2O3 

 απεσταγμένο (ή απιονισμένο) νερό 

Όργανα  

 5 διάφανα ποτήρια αριθμημένα από το 1 έως το 5 με ζωγραφισμένο "Χ" στον πάτο τους 

 2 ποτήρια ζέσεως των  200 ml 

 5 ράβδοι ανάδευσης 

 ύαλος ωρολογίου 

 5 δοκιμαστικοί σωλήνες των 14 ml σε σταντ 

 σιφώνιο των 10 ml και των 5 ml (ή σύριγγες χωρίς βελόνα των 10 ml και των 5 ml) 

 χρονόμετρο (η κινητό) 
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Πειραματική διαδικασία 

1ο Πείραμα: Παρασκευή διαλύματος θειοθειικού νατρίου 200ml συγκέντρωσης 0,15Μ: 

α) υπολογίσετε την μοριακή μάζα του Na2S2O3 : Mr= ________________________________ 

β) υπολογίσετε την μάζα του Na2S2O3 που θα χρειαστείτε :___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

γ) Ζυγίστε την ποσότητα που βρήκατε στο (β) 

δ) Παρασκευάστε το ζητούμενο διάλυμα και να το μεταφέρετε σε ποτήρι ζέσεως των 200 ml 

2ο Πείραμα: Παρασκευή διαλύματος υδροχλωρικού οξέος 50ml συγκέντρωσης 2Μ: 

α) υπολογίστε την μοριακή μάζα του HCl : Mr= ____________________________________ 

β) υπολογίστε την συγκέντρωση του διαλύματος του HCl του εμπορίου το οποίο θα 

χρησιμοποιήσετε: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

γ) υπολογίστε τον όγκο του διαλύματος HCl του εμπορίου που θα χρειαστείτε: __________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

δ) ογκομετρήστε την ποσότητα που βρήκατε στο (β) 

ε) Παρασκευάστε το ζητούμενο διάλυμα και να το μεταφέρετε σε ζέσεως των 200 ml 

3ο Πείραμα: Αντίδραση διαλυμάτων θειοθειικού νατρίου και διαλύματος υδροχλωρικού οξέος. 

α) Τοποθετήστε πέντε αριθμημένα διάφανα ποτήρια πάνω σε λευκό τραπέζι (ή λευκό χαρτί) 

ώστε κοιτώντας από πάνω να φαίνεται ευδιάκριτα το ζωγραφισμένο "Χ" του πυθμένα. 

β) Χρησιμοποιώντας το σιφώνιο των 10 ml (ή την σύριγγα) μεταφέρετε τις απαιτούμενες 

ποσότητες διαλύματος  θειοθειικού νατρίου 0,15Μ και συμπληρώστε με αποσταγμένο νερό 

σε κάθε ποτήρι ζέσεως, ώστε ο τελικός όγκος να γίνει σε όλα τα ποτήρια 50 ml, όπως στον 

πίνακα: 

 

ποτήρι 1 2 3 4 5 

Na2S2O3   0,15 Μ 10 ml 20 ml 30 ml 40 ml 50 ml 

αποσταγμένο νερό 40 ml 30 ml 20 ml 10 ml 0 ml 



 ΕΚΦΕ ΚΩ 

4 
 

 

γ) Μετρήστε από 5 mL υδροχλωρικού οξέος 2Μ και να το μεταφέρετε σε κάθε έναν από 

πέντε δοκιμαστικούς σωλήνες. 

δ) Ξεκινώντας με το ποτήρι Νο 1, προσθέστε προσεκτικά το HCl, στο διάλυμα του 

θειοθειικού νατρίου μονομιάς και ανακατέψτε μία φορά με μια ράβδο ανάδευσης. Είναι 

σημαντικό να γίνει γρήγορα και να ξεκινήσει αμέσως η χρονομέτρηση. Σταματήστε το 

χρονόμετρο, όταν το μαύρο "X" δεν είναι πλέον ορατό. 

Καταγράψτε την διάρκεια της αντίδρασης σε δευτερόλεπτα στον πίνακα αποτελεσμάτων 

παρακάτω. Ξεπλύνετε με απεσταγμένο νερό τον αναδευτήρα για να ξαναχρησιμοποιθεί. 

δ) επαναλάβετε το βήμα 4 με τα δοχεία 2 έως 5. 

Επεξεργασία αποτελεσμάτων: 

1. Συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

πίνακας αποτελεσμάτων 

 

Ποτήρι 

όγκος 

διαλύματος 

Na2S2O3 

όγκος 

απεσταγμένου 

νερού 

Συγκέντρωση 

Na2S2O3 

στην αντίδραση 

χρόνος 

αντίδρασης: 

Δt(sec) 

1/Δt 

(ταχύτητα 

αντίδρασης) 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

 

 

2. Να κάνετε την γραφική παράσταση: χρόνος αντίδρασης - συγκέντρωση 

 

3. Να κάνετε την γραφική παράσταση: 1/ Δt (1/χρόνος αντίδρασης) - συγκέντρωση 
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Συμπέρασμα: 

Παρατηρώντας τις δύο γραφικές παραστάσεις που φτιάξατε, προσπαθήστε να εξάγετε ένα 

συμπέρασμα, για το πώς εξαρτάται  ταχύτητα με την οποία πραγματοποιείται η συγκεκριμένη 

χημική αντίδραση από την αρχική συγκέντρωση του ενός από τα αντιδρώντα: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

Διάθεση αποβλήτων 

Συλλέξτε τα μείγματα αντίδρασης που απομένουν  δοχείο απορριμμάτων 

• Αδειάστε τα ποτήρια και καθαρίστε τα προσεκτικά χρησιμοποιώντας χαρτοπετσέτες για να 

αφαιρέσετε το θείο. Εάν αφήσετε το κολλοειδές θείο να καθίσει στα ποτήρια για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να αφαιρέσετε τις αποθέσεις από το γυαλί. 

 

Παρατήρηση: 

Τόσο η συνολική χημική εξίσωση όσο και ο μηχανισμός για την αποσύνθεση του θειοθειικού 

νατρίου είναι πιο περίπλοκα από ό, τι προτείνεται από την εξίσωση: 

Na2S2O3 (aq)   +  2HCl (aq)       S (s)   +   SO2  (g)   +    2 NaCl (aq) 

Η αντίδραση που καταλύεται με οξύ έχει πιθανό μηχανισμό: 

 

 

 

        ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ! 
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 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ       Σχολείο/Ομάδα:   
 

 Μονάδες Βαθμολογία 

1ο πείραμα   

υπολογίσετε την μοριακή μάζα του Na2S2O3 5  

υπολογίσετε την μάζα του Na2S2O3 5  

ζυγίστε την ποσότητα του Na2S2O3 5  

παρασκευάστε το ζητούμενο διάλυμα του Na2S2O3 5  

2ο πείραμα   

υπολογίσετε την μοριακή μάζα του HCl 5  

υπολογίσετε την συγκέντρωση του διαλύματος HCl του εμπορίου 5  

υπολογίσετε τον όγκο του διαλύματος HCl που θα χρειαστείτε 5  

ογκομετρήστε την ποσότητα του διαλύματος HCl που θα χρειαστείτε 5  

παρασκευάστε το ζητούμενο διάλυμα HCl 5  

3ο πείραμα   

μεταφορά των ποσοτήτων θειοθειικού νατρίου 5  

συμπλήρωση του απεσταγμένου νερού 5  

μέτρηση και μεταφορά του HCl στους δοκιμαστικούς σωλήνες 5  

συμπλήρωση του πίνακα αποτελεσμάτων 1η -2η  στήλη 5  

συμπλήρωση του πίνακα αποτελεσμάτων 3η  στήλη 5  

συμπλήρωση του πίνακα αποτελεσμάτων 4η – 5η  στήλη 5  

1η γραφική παράσταση 5  

2η γραφική παράσταση  5  

εξαγωγή συμπεράσματος  5  

πλύσιμο, τακτοποίηση οργάνων 5  

χρήση γαντιών, γυαλιών, απόχυση αποβλήτων 5  

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 100  
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