
VI 

KINETYKA  CHEMICZNA 

 

 

 

 

Obowiązujące zagadnienia 

 kinetyka (szybkość) reakcji czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznych; 

 reguła van’t Hoffa, rzędowość reakcji; 
 

 

 

 

 

UWAGA! Przed przystąpieniem do wykonywania czynności laboratoryjnych student 

zobowiązany jest zapoznać się z kartami charakterystyk wszystkich substancji (dostępne  

w pracowni laboratoryjnej) używanych w danym ćwiczeniu, a tym samym z zawartymi w nich 

informacjami o sposobie prawidłowego i bezpiecznego postępowania z danym odczynnikiem 

chemicznym, zagrożeniami związanymi z jego stosowaniem oraz metodami utylizacji jego 

pozostałości. 

  



Ćwiczenie 1 

Wpływ stężenia substancji reagujących na szybkość reakcji chemicznej  

 

Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 0,5M Na2S2O3 

 1M H2SO4 

 woda destylowana 

 cylinder miarowy 15-25 cm
3
 

 suche probówki 

 pipety 

 stoper 

 termometr 

 statyw na probówki 

 

Badanie wpływu stężenia tiosiarczanu(VI) sodu na szybkość następującej reakcji: 

Na2S2O3 + H2SO4 ⇄ Na2SO4 +H2S2O3 

H2S2O3 ⇄  H2O + SO2 + S 

Za miarę szybkości reakcji przyjmuje się odwrotność czasu jej całkowitego przebiegu, tzn. od 

momentu zmieszania cieczy do chwili pojawienia się wyraźnej opalescencji (zmętnienia) od 

powstającej siarki elementarnej. 

 

Ćwiczenie obejmuje trzy pomiary wykonane w stałej temperaturze (pokojowej), przy stałej 

objętości roztworu i różnych stężeniach początkowych tiosiarczanu sodu. 

Przygotować trzy roztwory Na2S2O3 o różnym stężeniu. W tym celu odmierzyć do jednej 

probówki 9 cm
3
 0,5M r-ru Na2S2O3, do drugiej 6 cm

3
 tego roztworu i 3 cm

3
 wody oraz do 

trzeciej 3 cm
3
 r-ru Na2S2O3 i 6 cm

3
 wody. Następnie do probówki pierwszej dodajemy 2 cm

3
 

1M kwasu siarkowego(VI) i mierzymy czas od chwili dodania kwasu do wystąpienia 

wyraźnej opalescencji. To samo należy powtórzyć z probówkami drugą i trzecią. Po 

wykonaniu każdego pomiaru zanotować czas przebiegu reakcji oraz stężenie reagentów. 

Obliczyć szybkość reakcji jako odwrotność czasu jej przebiegu. 

Sporządzić wykres ujmujący zależność szybkości reakcji od stężenia Na2S2O3. Na osi 

rzędnych umieścić szybkość reakcji, na osi odciętych odpowiadające im stężenia Na2S2O3. 

Punkty doświadczalne połączyć linią przechodzącą przez początek układu współrzędnych 

(współrzędnych v=0; c=0). Wyciągnąć wniosek dotyczący zależności szybkości reakcji od 

stężenia substratów. 

 

Ćwiczenie 2 

Wpływ temperatury i katalizatora na szybkość reakcji 

 

Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 1M  Na2S2O3 (z wody destylowanej!) 

 1M FeCl3 (z wody destylowanej!) 

 0,1M CuSO4 

 probówki 

 pipety 

 zlewka na łaźnię wodną 

 termometr 

 stoper 

 statyw 

 trójnóg 

 siatka ceramiczna 

 palnik 



 

 Po zmieszaniu roztworów chlorku żelaza(III) oraz tiosiarczanu sodu pojawia się 

intensywne czerwonofioletowe zabarwienie, które utrzymuje się jakiś czas. Powodem zmian 

zabarwienia są następujące po sobie dwie reakcje chemiczne. Jedna prowadzi do otrzymania 

nietrwałego związku kompleksowego jonów Fe
3+

 z jonami S2O3
2-

 (czerwonofioletowy),  

a druga prowadzi do rozpadu tego kompleksu na skutek redukcji jonu centralnego przez 

ligandy: 

2Fe
3+

 + 2S2O3
2-

 ↔  2Fe
2+

 + S4O6
2-

 

 Celem ćwiczenia jest zbadanie wpływu temperatury i katalizatora na szybkość 

powyższej reakcji. Za miarę szybkości reakcji przyjmiemy w tym przypadku odwrotność 

czasu jej całkowitego przebiegu. Wpływ temperatury określimy za pomocą reguły van’t 

Hoffa, wyznaczając średni współczynnik temperaturowy reakcji. 

 

  
  
  

  
   

 

gdzie V1 i V2 są szybkościami reakcji w temperaturach odpowiednio T1 i T2 (
o
C), 

γ jest współczynnikiem temperaturowym reakcji, a ΔT =T2-T1 

 

Ćwiczenie obejmuje 4 pomiary szybkości reakcji wykonane z tych samych ilości substratów 

w różnych temperaturach:  

a). 20 
o
C   b). 20 

o
C + katalizator   c). 30 

o
C   d). 40 

o
C. 

 Pomiary należy wykonać w następujący sposób: do jednej probówki odmierzyć 3 cm
3
 

1M roztworu tiosiarczanu sodu, a do drugiej 2 cm
3
 1M roztworu chlorku żelaza(III). Obie 

probówki umieścić w łaźni wodnej o odpowiedniej temperaturze, aż do uzyskania przez nie 

pożądanej temperatury (ok. 15 minut). Następnie zmieszać ze sobą oba roztwory, wlewając 

szybkim ruchem roztwór tiosiarczanu sodu do roztworu soli żelaza. Zmierzyć stoperem czas, 

który upłynął od chwili zmieszania roztworów do momentu zaniku czerwonofioletowego 

zabarwienia. W czasie przebiegu reakcji probówka powinna pozostawać w łaźni wodnej,  

a roztwór należy wstrząsać. Po zakończeniu reakcji należy zmierzyć temperaturę roztworu  

(z dokładnością do 0,2 
o
C). Pomiar b). należy wykonać inaczej niż pozostałe pomiary. 

Mianowicie, przed zmieszaniem roztworów do probówki zawierającej chlorek żelaza(III) 

należy dodać 1 kroplę 0,1M roztworu CuSO4. Pozostałe czynności pozostają bez zmian. 

 Po wykonaniu każdego pomiaru dokładnie zanotować warunki reakcji (temperaturę  

i obecność katalizatora). Dla każdego pomiaru obliczyć szybkość reakcji (jako odwrotność 

czasu jej trwania). Porównać szybkości reakcji zachodzącej w tych samych warunkach 

temperaturowych w obecności i bez użycia katalizatora. Spróbować wyjaśnić wpływ 

katalizatora w tej reakcji. Ze wzoru policzyć kolejne wartości współczynnika 

temperaturowego, a następnie jego wartość średnią. 

 



Numer 

pomiaru 

Temperatura 

T w [
o
C] 

Katalizator Czas reakcji  

t w [s] 

Szybkość reakcji  

V=1/t  w [1/s] 

1 

2 

3 

4 

 

    

Wartości współczynnika γ: 

z pomiarów w temp. 20 i 30 
o
C …………………… 

z pomiarów w temp. 30 i 40 
o
C …………………… 

z pomiarów w temp. 20 i 40 
o
C …………………… 

średnia arytmetyczna …………………………… 

 

Ćwiczenie 3 

Kataliza 

 
Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 0,1M KMnO4 

 1M H2SO4 

 stały KNO3 

 cynk 

 probówki 

 pipety 

 

Do trzech probówek wprowadzić po 0,5 cm
3
 0,1M roztworu manganianu (VII) potasu 

i kilka kropli 1M roztworu kwasu siarkowego(VI). Do dwóch z nich wrzucić kawałek cynku, 

trzecią pozostawić jako porównawczą. Do jednej z probówek zawierających cynk 

wprowadzić szczyptę azotanu(V) potasu. 

W której probówce zaobserwowano szybkie odbarwienie się roztworu? Jaką rolę pełni 
azotan(V) potasu? Podać równanie reakcji, uwzględniając, że pomiędzy manganianem(VII) 

potasu  i azotanem(V) potasu nie zachodzi reakcja. 

 

 

Ćwiczenie 4 

Autokataliza 

 
Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 0,1M KMnO4 

 1M H2SO4 

 nasycony roztwór H2C2O4 

 roztwór MnSO4 

 probówki 

 pipety 

 

 

Do dwóch probówek wprowadzić po 0,5 cm
3
 następujących roztworów: 0,1M 

manganianu(VII) potasu, 1M kwasu siarkowego(VI) oraz nasyconego roztworu kwasu 

szczawiowego. Do jednej z probówek dodać 5 kropli roztworu siarczanu(VI) manganu(II). 

W której probówce reakcja zachodzi szybciej? Podać równanie reakcji kwasu szczawiowego 

z manganianem(VII) potasu w środowisku kwaśnym (podczas utleniania kwasu 



szczawiowego tworzy się dwutlenek węgla). Wyjaśnić dlaczego w probówce do której nie 

dodano roztworu siarczanu(VI) manganu(II) po chwili zaczyna wzrastać. 

 
 

Ćwiczenie 5 

Porównanie aktywności wybranych katalizatorów 

 
Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 30%  H2O2 

 roztwór barwnika 

 roztwór FeCl3 

 stały MnO2 

 stały SiO2 

 suche probówki 

 pipeta 

 wkraplacz 

 statyw na probówki 

 

 Do czterech probówek wlać po 10 kropli roztworu indygo. Do pierwszej probówki 

dodać niewielką ilość MnO2, do drugiej- niewielką ilość SiO2, do trzeciej- 3-4 krople 

roztworu FeCl3. Do czterech innych probówek wlać po 10 kropli 30% roztworu nadtlenku 

wodoru i szybko przelać ich zawartość do czterech probówek z barwnikiem. Obserwować 

szybkości zmian zabarwienia barwnika. 

 Jaka kataliza- homo, czy heterogeniczna- miała miejsce w każdym przypadku? Który 

z katalizatorów był najefektywniejszy przy rozkładzie nadtlenku wodoru? 

 


