
Mindkét reakciónak nagy gyakorlati fontossága van. Mivel a nátriumtioszul-
fát a jóddal kvantitatíve reagál, a jód pedig keményítővel könnyen kimutatható, 
e reakciót a térfogatos analízisben kiterjedten alkalmazzák. Ha vizes jódoldat-
hoz keményítőoldatot csepegtetünk, sötétkék színeződést kapunk. A jód oldé-
konyságát vízben, Kl hozzáadásával, I3- komplexion formájában növeljük. 
Nátrium-tioszulfát-oldat adagolásakor a kék szín hirtelen eltűnése jelzi a reak-
ció végét. E reakció segítségével más redoxfolyamat lefutását is figyelemmel 
kísérhetjük. 

Vegyük például a Fe3+ és I 2 reakcióját. Szükségünk lesz néhányszor tized 
moláros töménységű F e d + - (pld. Fe (NO3)3 , Kl és Na2S2Os - oldatra, valamint 
2%-os keményítő- és híg C u 2 + - (pld. Cu (NO) 2 , oldatra. Egy pohárba a 
Fe(NO3)3 oldatot, egy másik pohárba pedig a Fe(NO3)3 - és kis fölöslegben 
Kl-oldat keverékét töltjük. A keverék színe, a jódkiválás miatt lassan, fokoza-
tosan vörösesbarna lesz. 

A TIOSZULFÁT  DÍCSÉRETE  (IV) 
Redoxfolyamatok 

A tioszulfátion oxido-redukciós tulajdonságaiért elsősorban a központi kén-
atomhoz kötődő szélső, alacsony oxidációs fokú kénatom a felelős. Ez a 
kénatom meghatározza a tioszulfátion egész kémiáját, a redukáló hatást, a 
szulfidképződést és a komplexképzésre való hajlamot. 

Néhány redoxfolyamattal  már eddig is találkoztunk. így például, a tioszul-
fátion bomlása során savas közegben mindkét kénatom oxidációfoka megvál-
tozik, a központi redukálódik, a szélső oxidálódik, a S-S kötés heterolitikus 
felhasadása következtében. 

Ha egyes tioszulfátok (Ag, Pb, Cu stb.) szulfidokká bomlanak a S-S kötés 
ugyancsak heterolitikusan hasad, de mint láttuk, a redoxfolyamat fordított 
irányú, a központi kénatom oxidálódik, a szélső pedig redukálódik. 

Enyhe oxidalószerek (I2, Cu2+ , Fe3+ stb.) hatására a tioszulfátion tetratio-
nátionná oxidálódik. 

Erős oxidálószerek (CI2, Mn04 -, CrO4
2 - stb.) hatására az oxidáció folytató-

dik, szulfátion képződik. 

Mindezt bizonyítja az 1-2 csepp Cu(NO3 )2 - oldat, majd néhány csepp 
keményítőoldat adagolásakor jelentkező kék szín. Fecskendezzünk orvosi 
csepegtetővel nátrium-tioszulfát-oldatot a keverékbe. A kék szín eltűnik, a jód 
jódionná (I-) redukálódik. Ha az oldat tartalmaz még Fe iont és a használt 
tioszulfátoldat nem volt túl sok, akkor várhatóan megfigyelhetjük, hogy a 
jódképződés miatt lassan visszatér a kék szín. Esetleg kevés Fe(NO3)3 - oldatot 
töltünk a keverékhez és megfigyeljük a kék szín jelentkezését és fokozatos 
erősödését. A nátrium-tioszulfát  klórral való reakcióját a textiliparban alkalmaz-
zák a klórnyomok eltávolítása végett. Ha klóros vízhez nátrium-tioszulfát-olda-
tot adunk, eltűnik a sárgás szín és a köhögésre ingerlő szag. A szulfátion 
képződését BaCl2- dal vagy CaCl2- dal kimutathatjuk. A BaCl2- oldat a tioszul-
fáttal is csapadékot képez (BaS2O3 ), a CaCl2 nem. 
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