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5.2. videó: Oszcillációs reakciók: a Belouszov–Zsabotyinszkij reakció

5.3. A reakció rendűségének és sebességi együtthatójának kísérleti meghatározása
Reakciókinetikai mérések során valamelyik kiindulási anyag vagy termék koncentrációját mérjük az
idő függvényében. Általános szabály, hogy a mérési idő legyen sokkal rövidebb, mint a reakcióidő,
azaz a mérés ideje alatt gyakorlatilag ne változzon meg a mért komponens koncentrációja.
Lassú reakciók során különböző időpillanatokban mintát vehetünk a rendszerből és a mintát
analizálhatjuk. Legtöbbször a folyamatot be kell fagyasztanunk (pl.: hirtelen hűtéssel, inhibítorral).
Gyorsabb folyamatok esetén a koncentrációt folyamatosan kell nyomon követnünk oly módon, hogy
ne avatkozzunk bele a folyamatba. A reakció nyomon követésére minden olyan fizikai tulajdonság
alkalmas, amely a reakció lejátszódása során jól mérhetően változik és egyértelműen kapcsolatba
hozható valamely kiindulási anyag vagy termék koncentrációjával.
Mérés során célszerű egy reaktáns koncentrációjának változását követni. A sebességi egyenlet
alakját tanulmányozva az összefüggést egyszerűsíteni kell. Ezt legegyszerűbben úgy tehetjük meg, ha
a vizsgált reaktánson kívül a többi reaktánst nagy feleslegben alkalmazzuk, így ezek koncentrációjának változása a folyamat során elhanyagolható. A reakciósebesség függése az egyes reaktánsok
koncentrációjától így külön-külön meghatározható, a teljes összetételfüggés ezekből kikövetkeztethető
(5.4. egyenlet).

v  k   A   B   C   k    A








(5.4)

A rendűség (a részrendek) és a sebességi együttható meghatározásosának alapvetően két
módszere van. A differenciál módszerek lényege az, hogy a koncentráció – időgörbékből numerikus
vagy grafikus differenciálással meghatározzuk az időderiváltak értékét, majd ezekből a
reakciósebességet. Ezután az összetartozó reakciósebesség – koncentrációértékek ismeretében
megkeressük a kinetikai egyenlet formáját és paramétereit. A módszer hátránya, hogy a kisebbnagyobb mérési hibák a differenciálásnál jelentős pontatlanságot eredményezhetnek. Az integrál
módszerek jellemzője, hogy a feltételezett sebességi egyenletet integráljuk, majd az eredményül kapott
koncentráció – az időfüggvényeket vetjük össze a kísérleti adatokkal. E módszer általános
alkalmazását megnehezíti az, hogy a sebességi egyenletek csak egyszerűbb esetekben integrálhatók
zárt alakban. Mindkét módszernél fontos a komponensek vagy valamelyik komponens időbeli
változásának a nyomon követése.
A kezdeti sebesség módszere a differenciál módszerek családjába tartozik. Különböző kiindulási
koncentrációknál mérjük meg a koncentráció változását rövid idő eltelte után, amikor az átalakulás
csak nagyon kismértékű. Ebben az esetben a reakciósebesség definíciójában szereplő differenciálhányadost differenciahányadossal helyettesítjük (5.5. egyenlet).
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Ha elértük, hogy csak egy reaktáns koncentrációjának változása számítson, akkor különböző  A0
koncentrációkhoz tartozó kezdeti sebességek megmérésével fölírható az 5.6. összefüggés, melyet
ábrázolva pl. a részrend (  ) meghatározható.

ln v0  ln k   ln  A0
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5.4. Ionreakciók kinetikája
Ionok reakcióját tanulmányozva oldatokban azt tapasztalhatjuk, hogy a reakció sebessége függ a
reakcióban közvetlenül részt nem vevő ionok koncentrációjától is. Az aktivált komplex elméletének
segítségével értelmezhetjük a sók reakciósebességre gyakorolt hatását, melyet kinetikus sóhatásnak
nevezünk.
Az aktivált komplex elmélet alapján felírhatjuk az 5.7. egyenletet, bimolekuláris reakciókban a
reakció reaktánsai egy magasabb energiájú átmeneti állapoton, az ún. aktivált komplexen keresztül
alakulnak át termékké:
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(5.7)

A termék keletkezése a reaktánsok és az aktivált komplex között kialakuló előegyensúlyon
keresztül megy végbe. A termék keletkezésének sebességét az aktivált komplex bomlásának sebessége
határozza meg. Az aktivált komplex koncentrációját az előegyensúlyra felírt egyensúlyi állandó
segítségével írhatjuk át (5.8. egyenlet).
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(5.8)

Ionreakciók esetén az egyensúlyi állandót az 5.9. egyenlet szerint írhatjuk fel (ionok esetén már
kis koncentrációknál is aktivitásokkal kell számolnunk, aktivitásokkal kell az egyensúlyt felírni):
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Ebből következik az 5.10. egyenlet szerinti összefüggés:
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(5.10)

Kis koncentrációk esetén az aktivitási koefficiensre (  ) felírható a Debye–Hückel-féle
határtörvény (5.11. egyenlet), melynek segítségével a 5.10. egyenletből levezethető az 5.12.
összefüggés. Az összefüggésből megállapítható, hogy a k sebességi együttható értéke függ a
reakcióban közvetlenül részt nem vevő ionoktól is, valamint nem a koncentrációk, hanem az oldat
ionerőssége lesz meghatározó.
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Ebben az egyenletben k0 a reakciósebességi együttható az I  0 M ( lg k0  lg k3 K # )
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1

2

levezethető

állandó

(értéke
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alkotó két ion töltésszáma, I az oldat ionerőssége. Ez utóbbi fogalmat szintén Debye és Hückel vezette
be, definiáló egyenlete (5.13. egyenlet):
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ahol i futó index az oldatban előforduló összes iont jelöli (a kationokat és anionokat együttesen), ci az
i-edik ion koncentrációja és zi az i-edik ion töltésszáma. Az 5.12. egyenlet alapján belátható, hogy a
sebességi együttható, így az ionreakció sebessége nem kizárólag a reagensek koncentrációjától függ.
Az ionerősségen keresztül az oldatban előforduló bármely ion befolyásolja azt, akkor is, ha az adott
ion nem vesz részt a reakcióban. Ezt a jelenséget nevezik kinetikus sóhatásnak. A jelenség kvalitatív
magyarázata a következő. Az ionok csak akkor tudnak reagálni egymással, ha ütköznek. Az ionok
mozgásának sebességét és irányát viszont minden jelen lévő töltött részecske befolyásolja az
elektrosztatikus vonzáson és taszításon keresztül.
A kinetikus sóhatás gyakorlatban fontos következményeit az 5.4. ábrán mutatjuk be. A reakcióban
részt vevő ionok előjele meghatározza azt, hogy a sebességi együttható az ionerősség növelésének
hatására nő vagy csökken. Ha azonos töltésű ionok reagálnak egymással, akkor az ionerősség növelése
gyorsítja a reakciót, míg az eltérő töltésű ionok reakciójának sebessége növekvő ionerősséggel
csökken. Az előbbit pozitív, míg az utóbbit negatív kinetikus sóhatásnak nevezzük.
Az 5.12. egyenlet másik fontos következménye, hogy többszörös töltésű ionok reakciójában az
ionerősség változtatása nagyobb mértékben is változtathatja a reakció sebességét, mintha valamelyik
reagens koncentrációja változna! Ez a tény már önmagában is megmagyarázza az ionerősség
állandóságának fontosságát, pl. izotóniás oldatok használatát humánbiológiai „alkalmazásokban‖.

5.4. ábra: Másodrendű reakció sebességi együtthatójának ionerősség-függése
különböző töltésű ionok reakciói esetén

5.5. A vizsgálandó reakció
A gyakorlat során a peroxo-diszulfát és a jodidionok közötti reakció sebességének ionerősség-függését
vizsgáljuk. A reakció az 5.14. sztöchiometriai egyenlettel írható le:

S2O82  2I   2SO42  I 2 .

(5.14)

Kinetikai vizsgálatok megmutatták, hogy a reakció két lépésben megy végbe. Először egy lassú
reakcióban egy átmeneti termék képződik (5.15. egyenlet):
k1
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Ez lesz a folyamatsebesség meghatározó lépése. Ebben a lépésben mindkét reaktáns részrendje
egy, így a reakció bruttó másodrendű. Ezt egy gyors lépés követi (5.16. egyenlet):

 S2O8 I 

3

k2
 I  
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gyors .

(5.16)

Mivel az általunk felírt mechanizmus sebességmeghatározó lépése nagyon hasonló az 5.4.
fejezetben leírt elvi mechanizmushoz, ezért alkalmazhatjuk az 5.12 összefüggést az 5.15. reakcióra:
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(5.17)

ahol k1 a másodrendű reakció sebességi együtthatója és v a reakció sebessége.
A reakció indításának pillanatában, a kiindulási koncentrációkra felírhatjuk a reakció kezdeti
sebességét (5.18. egyenlet):
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A kiindulási koncentrációk ismertek, a peroxo-diszulfát-ionok koncentrációjának változását
tioszulfátionok hozzáadásával határozhatjuk meg. A reakciót a legegyszerűbb a keletkező I2 színének a
változása alapján követni. Amennyiben egy oldatban jód-, keményítő- és jodidion is jelen van, ún.
jódkeményítő komplex képződik intenzív kék színnel. Ha a reakcióelegyhez tioszulfátot adunk, a
tioszulfát a keletkező jóddal nagyon gyorsan elreagál (5.19. egyenlet), ezért az oldat egészen addig
színtelen marad, míg van tioszulfát a rendszerben. Fontos megjegyezni, hogy a tioszulfát- és a peroxodiszulfát-ionok nem reagálnak egymással, ez a technika alkalmazhatóságának egyik alapfeltétele.

2S2O32  I 2  S4O62  2I  .

(5.19)

Amikor a tioszulfát elfogy, a jód koncentrációjának növekedését mutató kék szín azonnal
megjelenik. Az összeöntéstől számítva a szín megjelenéséig eltelt időt jelöljük t -vel és nevezzük
reakcióidőnek. A k1 sebességi együttható számítására legcélszerűbb az 5.18. egyenletet használni. Ez
az egyenlet szigorúan csak a kezdeti időpillanatban igaz, de a reakcióelegyhez hozzáadott tioszulfátion koncentrációja kicsi a vizsgált reakció reaktánsainak koncentrációjához képest
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a reakció követése alatt a reagensek koncentrációja állandónak tekinthető. Az 5.18. egyenletben
szereplő differenciálhányados jól közelíthető a kísérleti adatokból könnyen számolható
differenciahányadossal. Minél kisebb a kezdeti tioszulfát-koncentráció, annál pontosabban lehet a
koncentrációváltozásból és a reakcióidőből számolni a kezdeti sebességet.
Összegezve az eddigi megfontolásokat, valamint figyelembe véve az 5.15. és 5.19. egyenletek
sztöchiometriáját az 5.20-as egyenlethez jutunk:
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