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Laboratorní práce č. 10 - Kinetika chemických reakcí. 

 

Úvod: Rychlost (kinetiku) chemických reakcí lze sledovat jako úbytek koncentrace výchozích 

látek resp. přírůstek koncentrace produktů v závislosti na čase. Rychlost chemické reakce 

lze vyjádřit jako převrácenou hodnotu času v = f(1/t). Rychlost je závislá především na 

koncentraci výchozích látek a na teplotě. Kinetiku chemických reakcí lze velmi dobře 

sledovat na chemické reakci thiosíranu sodného s kyselinou sírovou za vyloučení koloidní 

síry, podle chemické rovnice: 

 

Na2S2O3  +  H2SO4      S  +  SO2  +  Na2SO4  +  H2O
 

 

Úkol č. 1: Sledujte závislost rychlosti chemické reakce thiosíranu sodného s kyselinou sírovou na 

koncentraci thiosíranu. 

 

Pomůcky: zkumavky, stojan na zkumavky, pipeta 10 cm3 dělená, datalogger SPARK, PASPORT 

turbidimetr (zákaloměr) 

 

Chemikálie: roztok thiosíranu sodného Na2S2O3 (c = 1 mol.dm-3), roztok kyseliny sírové H2SO4 

(c = 1 mol.dm-3), voda H2O 

 

Pracovní postup:  

Kalibrace turbidimetru (je-li nezbytná) 

Při manipulaci s kyvetami je třeba dávat pozor, abychom se nedotýkali skleněné části (těla 

kyvety), otisky prstů by mohly způsobit falešně vyšší hodnoty turbidancí. Kyvety držíme za černé 

víčko nebo za skleněnou část přes buničinu.  

Turbidimetr vyžaduje dvoubodovou kalibraci. Jako jeden kalibrační bod poslouží destilovaná voda, 

jako druhý roztok o známé turbidanci (100 NTU). 

1. Naplňte kyvetu destilovanou vodou a vložte do turbidimetru, řádně uzavřete víko. 

2. Stiskněte zelené kalibrační tlačítko, kontrolka se rozsvítí. 

3. Dokud bliká kontrolka kalibračního tlačítka, vložte do turbidimetru druhý kalibrační roztok (100 

NTU). Řádně uzavřete víko. 

4. Kalibrace je skončena, jakmile kontrolka zhasne. 

 

K ověření správnosti kalibrace stiskněte tlačítko START programu Data Studio nebo na 

dataloggeru SPARK, změřená hodnota turbidance by měla být 100 ± 1 NTU. 
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Příprava roztoků  

1. Do 5 zkumavek napipetujte po 5 cm3 roztoku kyseliny sírové. 

2. Do dalších 5 zkumavek napipetujte roztok thiosíranu sodného a vody podle tabulky 1. 

 

Pipetované objemy a výsledné koncentrace roztoků jsou přehledně shrnuty v následující 

tabulce: 

č. zkumavky 
objem  

1 M Na2S2O3 

objem  

destilované vody 

látková 

koncentrace 

[mol/l] 

čas reakce  

t [s] 

1 5,0 ml 0,0 ml   

2 3,0 ml 2,0 ml   

3 2,0 ml 3,0 ml   

4 1,5 ml 3,5 ml   

5 1,0 ml 4,0 ml   

Tabulka 1: Pipetované objemy na přípravu roztoků 

 

Vlastní měření (záznam dat) 

 

1. Do měřicí kyvety napipetujte 2 ml roztoku č. 1, k tomuto roztoku přidejte další pipetou 2 ml 

1 M roztoku H2SO4. Dbejte na to, aby se roztoky nedostaly na vnější stěnu kyvety. Kyvetu 

uchopte přes buničinu, a co nejrychleji ji vložte do turbidimetru. 

2. Zaznamenávání dat zahajte kliknutím na tlačítko START. 

 Tlačítko START se změní na tlačítko STOP. Měříte časovou závislost turbidance až do 

konstantní – maximální hodnoty (např. 400 NTU) 

 Po dosažení maximální hodnoty turbidance a její ustálení vyčkáme cca 10 – 20 s, poté 

klikneme na tlačítko STOP, čímž se ukončí měření a získáme zmíněnou časovou 

závislost. 

3. Kyvetu vyjměte z turbidimetru a vypláchněte ji opakovaně destilovanou vodou. V kyvetě by 

neměly zůstávat kapky vody, ani zákal na stěnách. Dbejte na to, abyste se kyvety 

nedotýkali prsty.  

4. Body 1 až 3 opakujte pro další koncentrace thiosíranu sodného ve zkumavkách 2 – 5. 

5. Kyvetu opět řádně vypláchněte destilovanou vodou. 

 

Analýza naměřených dat 

 

Klikněte na ikonu editace grafu, zvolte šipku a odečtěte na změřené závislosti čas, kdy hodnota 

turbidance dosáhla svého maxima. 

 

Výsledky: Zpracujte pracovní list. 
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Úkol č. 2: Sledujte závislost rychlosti chemické reakce thiosíranu sodného s kyselinou sírovou 

na teplotě..  

 

Pomůcky: zkumavky, stojan na zkumavky, teploměr, pipeta 10 cm3 dělená, stopky, popisovač 

na sklo, trojnožka, větší kádinka, kahan, datalogger SPARK, PASPORT turbidimetr 

(zákaloměr) 

 

Chemikálie: roztok thiosíranu sodného Na2S2O3 (c = 0,1 mol.dm-3), roztok kyseliny sírové    

H2SO4 (c = 1 mol.dm-3) 

 

Pracovní postup: 1. Do 4 zkumavek napipetujte po 5 cm3 roztoku kyseliny sírové. 

 2. Do dalších 4 zkumavek napipetujte 5 cm3 roztoku thiosíranu sodného. 

3. Jednu zkumavku s kyselinou sírovou a jednu zkumavku s thiosíranem 

vložte do vodní lázně a vytemperujte na danou teplotu. Teplotu měříme 

vždy v roztoku thiosíranu. Dejte pozor na kontaminaci roztoků, proto 

nezapomeňte řádně opláchnout teplotní čidlo. 

4. Na zkumavky s roztokem thiosíranu udělejte černým fixem tečku ve výšce 

3 cm ode dna zkumavek. Zkumavky otočte ve stojanu tak, aby černá 

tečka byla z všeho pohledu vzadu. Snažte se, aby tečka byla stále 

stejná !! 

5. Do zkumavek s roztokem thiosíranu přelijte co nejrychleji po 5 cm3 

kyseliny sírové z připravených zkumavek. 

6. V tomto okamžiku zapněte stopky a sledujte čas, kdy se ve zkumavce 

objeví takový zákal, že přes zkumavku nelze rozeznat černou tečku. 

V tomto okamžiku stopky stopněte. 

  7. Naměřené údaje zapište do tabulky. 

  

č. zkumavky 
objem  

0,1 M Na2S2O3 

objem  

1 M H2SO4 
T [°C] 

čas reakce  

t [s] 

1 5,0 ml 5,0 ml 20  

2 5,0 ml 5,0 ml 40  

3 5,0 ml 5,0 ml 60  

4 5,0 ml 5,0 ml 80  

  

 

Výsledky: Zpracujte pracovní list. 

         


