
Kémia. 
A TIOSZULFÁT DICSÉRETE (I) 

A nátriumtioszulfát,  pontosabban a tioszulfátion, SaO 3
2 - nagyon sokoldalú 

vegyület. Érdekes és tanulságos kísérletek egész sorával szemléltetjük az 
általános kémia olyan fontos fogalmait mint pl. a kristályosodás, gáz-, csapa-
dék- vagy komlexképződés, sav-bázis reakció, redox reakció, reakciósebes-
ség, katalízis stb. 

1. Fontos foto-vegyszer lévén könnyen beszerezhető a kereskedelemben 
(fixirsó, fixator) de próbáljuk meg magunk is előállítani. 

200 ml desztilált vízben feloldunk 100 g Na2SO3-Ot vagy 200 g Na 2 SO 3 -
7H2O-0L A nátriumszuIfit  ugyancsak fontos foto-vegyszer. 

Az oldatot leszűrjük, egy 500 ml-es gömbaljú lombikba töltjük és 20 g 
kénport adunk hozzá. A lombik nyílását egyfúratú dugóval zárjuk. Afuratba kb. 
1 méteres üvegcsövet illesztünk. A kénport a kísérlet előtt néhány ml alkohollal 
öblítjük Ie ugyanis a száraz kénport a desztillált víz nagyon nehezen nedvesíti 
be. A lombik tartalmát óvatosan melegítjük és kb. 1 1 / 2 - 2 óráig állandó 
forrásban  tartjuk. Ennyi idő alatt az átalakulás nagyjából befejeződik. 

A kén fölösleget leszűrjük és az oldatot a kezdődő kristályosodásig bepá-
roljuk. Az oldat lehűlése után a kiváló NaaSaO3. SHaO kristályokat leszűrjük. 
Az anyalúgból a maradék nátriumtioszulfátot alkohollal csapjuk ki. 

A redoxfolyamat a következő: 

S 0 • S2- redukció (oxidálószer) 
S 4 + - S 6 + oxidáció (redukál ószer) 

2. Kristályosodáskor hő keletkezik. 
Főzőpoharat töltsünk meg 1/3 részig kristályos nátriumtioszulfáttal.  Adjunk 

hozzá 2-3 csepp glicerint, majd vízfürdőn melegítsük. A só saját kris-
tályvizében feloldódik. Eközben 2-3 csepp 10%-os nátrium-hidroxid oldatot 
adunk hozzá. 

Töltsük a sűrű meleg oldatot előmelegített tölcséren át tiszta kristályosító 
csészébe úgy, hogy az edény falán folyjon végig. 

Állítsuk ezután rázásmentes helyre és várjuk meg amig telejesen lehűl. 
Kihűlése után "oltsuk be" a folyadékot: dobjunk bele 3-4 db. nátriumtioszulfát 
kristályt. Az oldat teljes tömegében kikristályosodik, s közben jelentősen fel-
melegszik. 

Megismételjük a kísérletet úgy is, hogy a kristályokkal való beoltás helyett 
a kristályosító csészét megrázzuk vagy egy üvegbottal a falat az oldat felszíne 
alatt dörzsölni kezdjük; mindkét esetben a kristályosodás szinte azonnal meg-
indul. 
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