
ΕΝΟΤΗΤΑ: Χημική Κινητική. 

ΠΕΙΡΑΜΑ (ΤΑΧ.4): Επίδραση Συγκέντρωσης αντιδρώντων στην 

ταχύτητα αντίδρασης . (Δείτε το video) 

    
Σκοπός: Να δειχθεί η επίδραση της συγκέντρωσης των αντιδρώντων στην ταχύτητα αντίδρασης. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

 Στο πείραμα μελετάται η οξειδωτική δράση του ιωδικού καλίου (ΚΙO3) σε θειώδες νάτριο  

(Na2SO3) ή όξινο θειώδες νάτριο (NaΗSO3)  και ειδικότερα η επίδραση της συγκέντρωσης στη 

ταχύτητα της αντίδρασης. 
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 Παρασκευάζουμε διαλύματα   ιωδικού καλίου (ΚΙO3) 0,02Μ και  θειώδους νατρίου  (Na2SO3) 

0,04Μ. Για το πρώτο διαλύουμε 1,07g KIO3  σε νερό και αραιώνουμε μέχρι τελικού όγκου 250 

mL. Για το δεύτερο διαλύουμε 1,26 g Na2SO3  σε νερό και αφού προσθέσουμε και λίγο άμυλο 

(μισό κουταλάκι) αραιώνουμε με νερό μέχρι 250 mL. 

 Σε βάση στήριξης δοκιμαστικών 

σωλήνων τοποθετούμε τρία ζευγάρια 

δοκιμαστικών σωλήνων. Για 

μεγαλύτερη ευκολία μπορούμε στη 

φάση αυτή να  προσθέσουμε με 

ογκομετρικό κύλινδρο 5 mL, 10mL και  

15mL νερού διαδοχικά σημειώνοντας με 

μαρκαδόρο τα ύψη του νερού στον 

σωλήνα. 

 Στο πρώτο ζευγάρι σωλήνων βάζουμε 

10 mL διαλύματος  ιωδικού καλίου (ΚΙO3) 0,02Μ στον ένα και 10 mL διαλύματος  θειώδους 

νατρίου  (Na2SO3) 0,04Μ-αμύλου στον άλλο. (Μέχρι την πρώτη χαραγή) 

 Στο δεύτερο ζευγάρι σωλήνων βάζουμε 5 mL διαλύματος  ιωδικού καλίου (ΚΙO3) 0,02Μ στον 

ένα και 5 mL διαλύματος  θειώδους νατρίου  (Na2SO3) 0,04Μ-αμύλου στον άλλο (πρώτη 

χαραγή)  και προσθέτουμε από 5 mL  νερού σε κάθε σωλήνα (δεύτερη χαραγή). 
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 Στο τρίτο ζευγάρι σωλήνων βάζουμε 5 mL διαλύματος  ιωδικού καλίου (ΚΙO3) 0,02Μ στον 

ένα και 5 mL διαλύματος  θειώδους νατρίου  (Na2SO3) 0,04Μ-αμύλου στον άλλο (πρώτη 

χαραγή)  και προσθέτουμε από 10 mL  νερού σε κάθε σωλήνα (τρίτη χαραγή). 

 Μπροστά από κάθε ζευγάρι σωλήνων βάζουμε από ένα ποτηράκι βρασμού των 100ml. 

 Αδειάζουμε ταυτόχρονα το περιεχόμενο των σωλήνων του πρώτου ζεύγους  στο πρώτο 

ποτηράκι χρονομετρώντας από τη στιγμή της ανάμειξης. Σημειώνουμε το χρόνο που απαιτήθηκε 

για να σχηματισθεί το κυανόμαυρο χρώμα στο ποτήρι. 

 Αδειάζουμε με τον ίδιο τρόπο το 

περιεχόμενο των σωλήνων του δεύτερου  

ζεύγους  στο δεύτερο ποτηράκι 

χρονομετρώντας και πάλι από τη στιγμή της 

ανάμειξης. Σημειώνουμε το χρόνο που 

απαιτήθηκε για να σχηματισθεί το 

κυανόμαυρο χρώμα στο ποτήρι. 

 Επαναλαμβάνουμε τα ίδια και με το τρίτο 

ζεύγος. Η διαφορά στον χρόνο αντίδρασης 

είναι εμφανέστατη. Στο πρώτο ποτήρι το χρώμα σχηματίσθηκε σχεδόν αμέσως, στο δεύτερο 

μετά από ένα δύο δευτερόλεπτα και στο τρίτο μετά από αρκετά δευτερόλεπτα. 

 

ΕΕΕΞΞΞΗΗΗΓΓΓΗΗΗΣΣΣΗΗΗ---ΘΘΘΕΕΕΩΩΩΡΡΡΗΗΗΤΤΤΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   ΣΣΣΤΤΤΟΟΟΙΙΙΧΧΧΕΕΕΙΙΙΑΑΑ   

H αντίδραση 6 ΙΟ3
-
 + 15 HSO3

- 
     15 SO4

2- 
+  3 J2 + 3 H2O  +  9H

+ 

πραγματοποιείται σε δύο στάδια: 

Α στάδιο (βραδύ): IO3
-
  +  3 HSO3

-
  → I-  +  3 SO4

2-  
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+
 

Β στάδιο (ταχύ): ΙΟ3
-
  +  5 Ι

-
  +  6 Η+ → 3 Ι2  +  3 Η2Ο 

Η δεύτερη όμως πραγματοποιείται μόνο εφόσον αντιδράσει πλήρως το όξινο θειώδες ανιόν στην 

πρώτη. Ο χρόνος αντίδρασης όμως εξαρτάται από την συγκέντρωση των αντιδρώντων. Έτσι το Ι2 

σχηματίζεται σε διαφορετικούς χρόνους  και αντιδρώντας με το άμυλο δίνει το κυανόμαυρο 

σύμπλοκο ταχύτατα. 

Αύξηση της συγκέντρωσης των αντιδρώντων προκαλεί αύξηση της ταχύτητας , γιατί αυξάνεται το 

ποσοστό των αποτελεσματικών κρούσεων μεταξύ των αντιδρώντων. 

ΣΣΣΥΥΥΜΜΜΠΠΠΕΕΕΡΡΡΑΑΑΣΣΣΜΜΜΑΑΑ:::  Αύξηση της συγκέντρωσης αντιδρώντος προκαλεί 

αύξηση της ταχύτητας της αντίδρασης 

Διδακτική αξιοποίηση:   Λ , (Ταχύτητα αντίδρασης). 



 


