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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

∆ιερεύνηση της ταχύτητας αντίδρασης µε τη χρήση του αισθητήρα πίεσης 

 ∆ιδακτικοί στόχοι 
1. Να µετράς την πίεση κάνοντας χρήση του αντίστοιχου αισθητήρα. 

2. Να διαπιστώσεις την εξάρτηση της ταχύτητας από τη: 

• συγκέντρωση 

• θερµοκρασία 

 Προαπαιτούµενες γνώσεις 

1. Ορισµός της ταχύτητας αντίδρασης. 

2. Καµπύλη αντίδρασης c=ƒ(t). 

3. Η επίδραση του καταλύτη στην ταχύτητα µιας αντίδρασης. 

 Απαιτούµενα όργανα και αντιδραστήρια 

1. 30mL διαλύµατος Η2Ο2 3%w/w 

(φαρµακείου) 

2. Ελάχιστη ποσότητα ΜnO2  

3. Απιονισµένο νερό 

4. Σφαιρική ή κωνική φιάλη των 250mL. 

5. Αισθητήρας πίεσης - Multilog 

6. Ηλεκτρονικός υπολογιστής. 

7. Ογκοµετρικός κύλινδρος των 50mL. 

8. Σιφώνιο. 

9. Σπάτουλα ή ένα µικρό κουτάλι. 

10. Ογκοµετρικές φιάλες. 

11. Λύχνος 

12. Ποτήρια ζέσεως 

13. Λύχνος 

14. Πουάρ

 Θεωρητικό µέρος 

Θα µελετηθεί η ταχύτητα της αντίδρασης 

2Η2Ο2 2MnO→2Η2Ο + Ο2↑ 

Από την αντίδραση παράγεται αέριο Ο2 το οποίο αυξάνει την ολική πίεση του δοχείου Pολ=Pατµ + Pοξυγόνου 

 Πορεία πειράµατος 

Α. Προετοιµασία απαιτούµενων αντιδραστηρίων για το κύριο µέρος του πειράµατος  

Ι. ∆ιάλυµα Η2O2 0,3%w/w 
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Τοποθετούµε, µε τη βοήθεια σιφωνίου και πουάρ, 10mL διαλύµατος 

Η2Ο2 3%w/w σε ογκοµετρική φιάλη των 100mL. Κατόπιν 

συµπληρώνουµε µε απιονισµένο νερό µέχρι τη χαραγή. (ρ 1g/mL) 

ΙΙ. ∆ιάλυµα Η2O2 0,6%w/w 

Τοποθετούµε, µε τη βοήθεια σιφωνίου και πουάρ, 20mL διαλύµατος Η2Ο2 3%w/w σε ογκοµετρική φιάλη 

των 100mL. Κατόπιν συµπληρώνουµε µε απιονισµένο νερό µέχρι τη χαραγή. 
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Β. Υπολογισµός της ολικής πίεσης στο δοχείο της αντίδρασης. 

 

1. Συνδέουµε τον αισθητήρα πίεσης στο στόµιο της φιάλης µε τη 

βοήθεια πώµατος κατάλληλου µεγέθους (εικόνα 1). 

2. Συνδέουµε τον αισθητήρα στην πρώτη είσοδο του Μultilog. 

3. Ανοίγουµε το Μultilog και το πρόγραµµα dblab.exe. 

 

Εικόνα 1. 

Pressure1

4. Στο µενού Καταγραφέας επιλέγουµε 

Πίνακας Ελέγχου και στην Είσοδο 1 

επιλέγουµε Pressure1  (εικόνα 2). 

5. Στην επιλογή Σηµεία επιλέγουµε 5000 

και στο Ρυθµό επιλέγουµε 10/sec. 

6. Ανοίγουµε το πώµα της κωνικής φιάλης 

και τοποθετούµε µέσα σε αυτή µια πολύ 

µικρή ποσότητα MnO2 και κατόπιν 50mL 

διαλύµατος Η2Ο2 0,3%w/w. Κλείνουµε 

γρήγορα το πώµα και πατάµε αριστερό 

κλικ στο κουµπί Λήψη ∆εδοµένων 

(εικόνα 2). Εικόνα 2. 

7. Στο διάγραµµα που εµφανίζεται παριστάνεται η ολική πίεση 

του δοχείου Pολ συναρτήσει του χρόνου. (εικόνα 3). 

8. Πατάµε το κουµπί ∆ιακοπή όταν θεωρούµε ότι έχουν ληφθεί 

αρκετά σηµεία µετά το τέλος της αντίδρασης (γύρω στα 

300s). 

9. Στο µενού Αρχείο επιλέγουµε Αποθήκευση ως, 

πληκτρολογούµε το όνοµα µε το οποίο θέλουµε να 

αποθηκευτεί το πείραµα π.χ. U03.smp και πατάµε ΟΚ 

10. Στο µενού Αρχείο επιλέγουµε Κλείσιµο. 

11. Επαναλαµβάνουµε τα στάδια 6–8 µε 25mL διαλύµατος H2Ο2 

0,6%w/w. 
Εικόνα 3. 

12. Στο µενού Αρχείο επιλέγουµε Αποθήκευση ως, πληκτρολογούµε το όνοµα µε το οποίο θέλουµε να 

αποθηκευτεί το πείραµα π.χ. U06.smp και πατάµε ΟΚ 
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13. Χωρίς να κλείσουµε το 

διάγραµµα 0,6%w/w 

επιλέγουµε Αρχείο και 

κατόπιν Άνοιγµα και 

ανοίγουµε το αρχείο 

U03.smp (Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4. 

14. Πατάµε κλικ επάνω στο διάγραµµα του 0,6%w/w 

ώστε να ενεργοποιηθεί και κατόπιν πατάµε 

Επεξεργασία και Αντιγραφή. 

15. Πατάµε κλικ επάνω στο διάγραµµα του 0,3%w/w 

ώστε να ενεργοποιηθεί και κατόπιν πατάµε 

Επεξεργασία και Επικόλληση. 

16. Αποθηκεύουµε το διάγραµµα που εµφανίστηκε 

(Εικόνα 5) από το µενού Αρχείο και Αποθήκευση 

ως διαλέγοντας ως όνοµα αρχείου UA. Αν το 

πρόγραµµα µας ρωτήσει αν επιθυµούµε να γίνει 

αποθήκευση µόνο των ορατών δεδοµένων πατάµε 

Ναι. 

Εικόνα 5. 

17. Στο µενού Αρχείο επιλέγουµε Κλείσιµο. 

 

 

 

18. Επαναλαµβάνουµε τα στάδια 4–8 µε 25mL 

διαλύµατος H2O2 0,6%w/w το οποίο έχουµε 

θερµάνει σε λύχνο περίπου κατά 10οC (Εικόνα 

6). 

19. Αποθηκεύουµε το αρχείο π.χ. ως U06_hot.smp. 

 

Εικόνα 6. 
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20. Ανοίγουµε και το αρχείο U06.smp και 

τοποθετούµε τις δύο γραφικές παραστάσεις 

(ψυχρό και θερµό Η2Ο2) σε ένα διάγραµµα 

εργαζόµενοι όπως προηγουµένως στα στάδια 

13–15 (Εικόνα 7). 

21. Αποθηκεύουµε το διάγραµµα που εµφανίστηκε 

από το µενού Αρχείο και Αποθήκευση ως 

διαλέγοντας ως όνοµα αρχείου UΒ. Αν το 

πρόγραµµα µας ρωτήσει αν επιθυµούµε να 

γίνει αποθήκευση µόνο των ορατών δεδοµένων 

πατάµε Ναι. Εικόνα 7. 

 Επεξεργασία αποτελεσµάτων 

1. Ποιος είναι ο ρόλος του MnO2 στην αντίδραση; 

………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Mε βάση το διάγραµµα της Εικόνας 5 (25mL διαλύµατος 0,6%w/w και 50mL διαλύµατος 0,3%w/w): 

α. σε ποιο από τα δύο διαλύµατα νοµίζετε ότι είναι µεγαλύτερη η ταχύτητα της αντίδρασης και γιατί;  

β. σε ποια χρονική στιγµή µπορούµε να θεωρήσουµε ότι η αντίδραση έχει πρακτικά ολοκληρωθεί; 

γ. ποιο γενικό συµπέρασµα προκύπτει για την εξάρτηση της ταχύτητας από τη συγκέντρωση; 

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Mε βάση το διάγραµµα της Εικόνας 7 (25mL θερµού και ψυχρού  διαλύµατος 0,6%w/w): 

α. σε ποιο από τα δύο διαλύµατα νοµίζετε ότι είναι µεγαλύτερη η ταχύτητα της αντίδρασης και γιατί;  

β. σε ποια χρονική στιγµή µπορούµε να θεωρήσουµε ότι η αντίδραση έχει πρακτικά ολοκληρωθεί; 

γ. ποιο γενικό συµπέρασµα προκύπτει για την εξάρτηση της ταχύτητας από τη θερµοκρασία; 

.………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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