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Chemická kinetika

• Vedná disciplína, ktorá skúma akým spôsobom sa menia reaktanty
na produkty a akými faktormi možno ovplyvniť rýchlosť chemickej 
reakcie



Podmienky účinnej zrážky

1. Vhodná 
orientácia častíc

2. Aktivačná 
energia



1. Orientácia častíc

A2 + B2 → 2AB

a. Vhodná orientácia- zrážka spôsobí chemickú reakciu ( ak sa 
molekuly zrazia časťami, ktoré sú schopné spolu reagovať)

b. Nevhodná orientácia- nespôsobí chemickú reakciu



2. Aktivačná energia EA

a. častice nemajú dostatočnú energiu- zrážka nespôsobí 
chemickú reakciu

b. častice majú dostatočnú energiu- zrážka spôsobí chemickú 
reakciu



2. Aktivačná energia EA

• Minimálna energia potrebná na to, aby po zrážke častíc došlo k 
chemickej reakcii- účinnej zrážke

• Aktivačná energia reakcie je daná rozdielom energie reaktantov a 
energie aktivovaného komplexu

Energia 
reaktantov

Energia 
aktivovaného 

komplexu

Aktivačná 
energia 
reakcie



Aktivovaný komplex

• Prechodový stav

• Nestály energetický bohatý komplex, ktorý 
vzniká pri zrážke častíc( ak sú vhodne 
orientované a majú dostatočnú minimálnu 
energiu)

• Energetická bariéra medzi reaktantami a 
produktami

• Môžu ho prekonať častice s minimálne 
rovnakou energiou ako je aktivačná energia 
reakcie

• Väzby medzi A2 a B2 zanikajú a vznikajú 
väzby medzi AB





Energetické zmeny pri reakcii

Aktivačná 

energia 

reakcie
Reakčné 

teplo 

reakcie



Zmeny energie počas reakcie

Endotermické reakcie

• Produkty majú väčšiu energiu 
ako reaktanty

• Energia sa musí stále dodávať

• Dodaná energia umožní 
reaktantom získať aktivačnú 
energiu na uskutočnenie 
reakcie

Exotermické reakcie

• Reaktanty majú väčšiu 
energiu ako produkty

• Telo, ktoré sa uvoľní 
rozpadnutím komplexu sa 
využije na aktivačnú energiu 
ďalších molekúl



Rýchlosť chemickej reakcie



Spôsoby pozorovania

1. vznik plynného produktu

2. vznik málo rozpustného produktu

3. zmena intenzity  alebo typu sfarbenia reaktantov

4. zmenšovanie objemu tuhých látok



Rýchlosť chemickej reakcie

• Závisí od počtu účinných zrážok, hodnoty aktivačnej energie( čím 
vyššia tým reakcia pomalšia) a vhodná orientácia častíc

• V priebehu reakcie dochádza k znižovaniu koncentrácie reaktantov 
a zvyšovaniu koncentrácie produktov

• Zmena koncentrácie reaktantov alebo produktov za určitý časový 
interval

• Počas reakcie sa mení, zmenšuje sa( klesá koncentrácia reaktantov)



Výpočet pre rýchlosť reakcie

v =   ∆ c (AB)

∆ t
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Typy chemických reakcií z hľadiska rýchlosti

Pomalé
Vysoká EA

Rýchle
Nízka EA

Hrdzavenie 

železa

Neutralizácia

Výbuch plynu

Hnitie dreva
Reakcia 

sodíka s vodou

Tuhnutie malty

Správne rozdeľ reakcie 

podľa rýchlosti



Faktory vplývajúce na rýchlosť chemickej reakcie

Koncentrácia 
reaktantov

Teplota
Veľkosť 
povrchu 

tuhých látok
Katalyzátor



Faktor- koncentrácia reaktantov

Čím je vyššia koncentrácia reagujúcich látok v roztoku, tým je väčšia 
pravdepodobnosť účinných zrážok- rýchlosť reakcia väčšia

c2c1 c3
Zn + 2HCl → H2 + ZnCl2

C1 < C2 < C3

Reakcie prebehne 

najrýchlejšie v 3. 

skúmavke





Guldbergov- Waageho zákon

• 1867- C. M. Guldberg, P. Waage

Rýchlosť chemickej reakcie pri určitej teplote je úmerná súčinu 
koncentrácii nezreagovaných reaktantov

Rýchlostná rovnica- vyjadruje vzťah medzi koncentráciou reaktantov 
a reakčnou rýchlosťou

aA + bB → cC + dD

v= k. cα (A). c β(B)

Rýchlostná konštanta

Závisí od EA a teploty

okamžité koncentrácie 

reaktantov

Indexy( mocnitele)

• Zistené experimentálne

• Niekedy identické so

stechiometrickými

koeficientami



Využitie v praxi

• regulovanie horenia v kachliach reguluje rýchlosť horenia paliva

• zamedzenie prístupu kyslíka pri hasení spomalí alebo uhasí požiar

• vákuové balenie výrobku ( zníži sa hnitie vplyvom vzdušného kyslíka)

• pokovovanie, natieranie kovových predmetov zabráni vzniku hrdze



Faktor- teplota

• Zvýšením teploty o 10°C sa rýchlosť reakcie zvýši 2-3x

• Pri vyššej teplote majú častice vyššiu kinetickú energiu a zvýši sa
množstvo častíc a aktivačnou energiou 

• Pri vyššej teplote sa častice silnejšie a častejšie zrážajú – vyššia 
pravdepodobnosť účinných zrážok





Využitie v praxi

• Umiestnenie potravín do chladničky, čím sa spomalí ich rozklad

• Príprava jedla v tlakových nádobách( využitie závislosti teploty varu
od tlaku)- s vyšším tlakom teplota varu vody stúpa



Faktor- katalyzátor

• Rýchlosť možno ovplyvniť pridaním katalyzátorov do reakčnej 
zmesi, ktoré urýchlia/ spomalia chemickú reakciu

Katalyzátor

• Látka, ktorá reguluje rýchlosť chemickej reakcie

• Chemickej reakcie sa zúčastní, no po skončení sú v nezmenenom 
stave

• Znižujú hodnotu aktivačnej energie



A + B→ AB

A + K→ AK

AK + B →AB + K
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Typy katalyzátorov

katalyzátory

• Pozitívne katalyzátory

• Urýchľujú chemické 
reakcie

• Znižujú aktivačnú 
energiu

inhibítory

• negatívne katalyzátory

• spomaľujú chemické 
reakcie

• zvyšujú aktivačnú 
energiu



Typy katalýzy

• Katalyzátor  má rovnaké skupenstvo 
ako reaktantyhomogénna

• Katalyzátor  má odlišné skupenstvo 
ako reaktantyheterogénna



Pokusy

Horenie cukru
Reakcia jódu s 

hliníkom

H2OC12H22O11 + O2 → CO2 + H2O 3I2 + 2Al → 2AlI3

Li v popole

https://www.youtube.com/watch?v=loBrvnC7v7w


Využitie v praxi

• Urýchlenie výrobných procesov v chemických závodoch

• Katalyzátory vo výfukových plynoch( paládium, ródium)- umožňujú 
premenu škodlivých výfukových plynov ( CO, NOx, uhľovodíky) na 
neškodné látky ( CO2, H2O, N2) a znižujú dopad dopravy na 
znečistení prostredia

• Enzýmy- biokatalyzátory v živých sústavách, pri nedostatku 
dochádza k narušeniu metabolizmu, vzniku ochorení, nedostatok sa 
kompenzuje liekmi



Faktor- veľkosť povrchu častíc

• Čím väčší povrch reaktantov tým väčšia rýchlosť chemickej 
reakcie

• Zvýši sa počet účinných zrážok, reaguje väčší počet častíc





Využitie v praxi

• Drvenie reaktantov v chemickej výrobe

• Dôkladne rozhryzenie potravy v ústnej dutine zubami



Zdroje

• https://www.zsletohrad.cz/eu/chemie/pokus41.htm

• https://www.mozaweb.com/sk/Extra-Videa-Reakcia_hlinika_a_jodu-
384549

• https://www.youtube.com/watch?v=loBrvnC7v7w

• https://aktivni.vscht.cz/akce/sport/beh-chemiku
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