
                    Termochemie a chemická kinetika 
 
 
                                            1. Termochemie 
 
     Termochemie studuje tepelné změny při chemických reakcích. Při některých reakcích se 
teplo uvolňuje (např. hoření), u některých reakcí je nutné reaktantům teplo dodat, aby se 
chemická reakce uskutečnila. Reakční teplo uvolněné či spotřebované se značí Qm a jeho 
jednotka je kJ . mol-1. 
     Podle toho, jestli se reakční teplo uvolňuje či pohlcuje, rozeznáváme 2 typy chemických 
reakcí: 
1. Exotermní reakce – reakční teplo se při nich uvolňuje. Množství uvolněného tepla je  
    vyjádřeno číslem se záporným znaménkem. Např. reakce hoření koksu: 
       C  +  O2  →  CO2                   Qm = -395 kJ . mol-1 
    Při vzniku 1 molu oxidu uhličitého se tedy uvolní reakční teplo 395 kJ . mol-1. 
2. Endotermní reakce – reakční teplo se při nich pohlcuje (spotřebovává). Množství  
    uvolněného tepla je vyjádřeno číslem s kladným znaménkem. Např. reakce rozkladu  
    vápence: 
                     CaCO3  →  CaO  +  CO2               Qm  = +177,5 kJ . mol-1 
    Rozkladem 1 molu vápence se spotřebuje reakční teplo +177,5 kJ . mol-1. 
 
                                          Termochemické zákony 
1. Reakční teplo přímé a protisměrné chemické reakce je až na znaménko stejné. 
    Např. reakce vzniku vodní páry a opačná reakce jejího rozkladu zpět na vodík a kyslík: 
               2H2  +  O2  →  2H2O                  Qm  = -457 kJ . mol-1 

               2H2O  →  2H2  +  O2                  Qm  = +457 kJ . mol-1   
2. Výsledné reakční teplo určité chemické reakce nezávisí na způsobu jejího průběhu,  
    ale pouze na počátečním a konečném stavu. 
    Oxid uhličitý může vzniknout z uhlíku a kyslíku buď přímo reakcí: 
              C(s)  +  O2(g) CO2(g)               Qm = -395 kJ . mol-1 
    nebo postupně reakcemi: 
              C(s)  +  1/2 O2(g) CO(g)          Qm = -111 kJ . mol-1 
              CO(g)  +  1/2 O2(g) CO2(g)     Qm = -284 kJ . mol-1 
    Součet reakčních tepel těchto dvou postupných reakcí je opět -395 kJ . mol-1. 
 
 
                                    2. Chemická kinetika 
 
     Chemická kinetika studuje rychlost chemických reakcí a  faktory, které mohou tuto 
rychlost ovlivnit. Chemické reakce probíhají různou rychlostí, některé pomalu (koroze 
železa), jiné naopak velmi rychle (rozpouštění sodíku ve vodě). Chemická kinetika pak 
zjišťuje, jak je možno danou reakci urychlit či zpomalit.  
                       Podmínky uskutečnění chemické reakce:  
1. Mezi částicemi reagujících látek musí docházet ke vzájemným srážkám. 
2. Srážky musí být geometricky účinné (molekuly musí být vhodným způsobem při srážce 
k sobě natočeny). 
3. Srážky musí být energeticky účinné, tj. částice musí mít dostatečnou energii, aby došlo 
k přerušení původních vazeb a vzniku vazeb nových.  

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


         
                        Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí: 
1. Vliv látkových koncentrací reaktantů – zvýšením koncentrace reagujících látek bude 
    docházet častěji ke srážkám a tím se zvýší i rychlost chemické reakce. 
2. Vliv teploty – zvýšením teploty při reakci se zvyšuje i kinetická (pohybová) energie  
    reagujících látek a opět se zvýší počet srážek i rychlost chemické reakce. 
3. Vliv velikosti povrchu a rozptýlení částic reaktantů – rychleji probíhají reakce plynů 
     nebo v roztocích iontů, kde jsou částice více rozptýleny. U pevných látek např. reagují 
     rychleji částice ve formě prášku než granulí. 
4. Vliv katalyzátorů – katalyzátory jsou chemické látky, které svou přítomností výrazně  
    ovlivňují rychlost chemické reakce. Po ukončení reakce však zůstávají nezměněny a  
    nespotřebovány.  
         Dělí se na dvě skupiny: 
    a) pozitivní katalyzátory – urychlují chemickou reakci 
    b) negativní katalyzátory = inhibitory – zpomalují chemickou reakci 
         Pozitivní katalyzátory snižují množství energie potřebné k uskutečnění chemické reakce, 
     tzv. aktivační energii, negativní katalyzátory ji zvyšují. 
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        Účinky katalyzátorů jsou většinou specifické, to znamená, že daný katalyzátor ovlivňuje  
    rychlost pouze určité reakce. Ale různé katalyzátory mohou způsobit, že z týchž reaktantů 
    vzniknou odlišné produkty. Např. reakcí oxidu uhelnatého s vodíkem vznikne metanol,  
    pokud je katalyzátorem oxid zinečnatý. Ale pokud jako katalyzátor použijeme nikl,  
    výsledný produkt bude syntetický benzín. 
         Biokatalyzátory – jsou to organické látky, které usměrňují reakce v živých  
    organismech (metabolismus). Patří k nim vitamíny, hormony a enzymy.  
         Katalyzátory v autech – jsou na bázi keramických mřížek pokrytých vrstvou vzácných  
    kovů, např. platiny. Procházejí přes ně škodlivé výfukové plyny obsahující oxid uhelnatý,  
    oxidy dusíku a uhlovodíky. Ty se pomocí katalyzátoru mění na vodní páru, dusík a oxid  
    uhličitý, tedy neškodné látky. 
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