
PREMENY LÁTOK 

Ovplyvňovanie rýchlosti 
chemických reakcií v praxi 



OVPLYVŇOVANIE  PRIEBEHU CHEMICKEJ 

REAKCIE: 

 Opakujme: 

 Rýchlosť chemickej reakcie zmeníme ak,  

 

 zmeníme množstvo reagujúcich častíc. 

 zmeníme teplotu pri chemickej reakcii. 

 zmeníme obsah plochy reaktantov . 

 pridáme katalyzátor. 

 



HORENIE 
 Chemická reakcia, o ktorej už veľa vieme. 

 Dôležitým reaktantom horenia je vzdušný kyslík. Zmena počtu jeho častíc 

mení rýchlosť chemickej reakcie. 

 Ak chceme horenie spomaliť, „uberieme“ kyslík (hasenie).  

 Ak chceme horenie urýchliť, kyslík pridáme. (regulácia vzduchu v 

kachliach) 

 Na urýchlenie horenia používame aj zväčšenie plochy reaktantu – 

dreva, do ohniska dávame najskôr malé kúsky dreva. 

Kováčske mechy, na čo slúžia? 



VARENIE  

 Každodenná chemická reakcia: 

 niekedy je potrebné veľmi pomalé varenie, pečenie, pri 

nižšej teplote. 

 Inokedy potrebujeme varenie urýchliť a preto teplotu 

zvýšime – použijeme tlakový hrniec, princíp už poznáme 

z fyziky . 

 Urýchlenie varenia je možné aj zmenou plochy 

reaktantu: potraviny pred varením či pečením krájame, 

melieme... 



SKLADOVANIE POTRAVÍN 

 Nevyhnutná každodenná činnosť. 

 Kazenie potravín, ich rozklad, je chemická reakcia, ktorú 

dokážeme najlepšie spomaliť kombináciou dvoch faktorov: 

 Znížime okolo nich teplotu (chladnička, mraznička) 

 Potraviny uzatvárame do nádob, balíme „vákuovo“ – k 

potravinám sa dostane menej vzdušného kyslíka – znižujeme 

množstvo reagujúcich častíc. 

Skladovanie potravín v 

mrazničke (v mesiacoch) 



ĎALŠIE PRÍKLADY Z PRAXE: 

 O spomalenie starnutia pokožky sa ľudia snažia už 

veľmi dávno. Používame rôzne ochranné a výživné 

krémy. 

 Potravu je potrebné dobre požuť – zväčšiť plochu na 

reakciu s tráviacimi enzýmami aj kyselinou 

chlorovodíkovou. 

 Hrdzavenie železa spomalíme jeho natretím alebo 

pokovovaním – zmenšíme počet reagujúcich častíc. 

 

 



VPLYV KATALYZÁTORA NA RÝCHLOSŤ 

CHEMICKEJ REAKCIE 

 Katalyzátor v automobile: urýchľuje premenu jedovatých 

produktov horenia na  nejedovaté 

 Pomocou katalyzátora sa vyrába kyselina sírová – dôležitá 

látka chemického priemyslu. 

 Biokatalyzátory – enzýmy: 

 pomáhajú v tele tráviť potravu, 

 sú dôležitou súčasťou výroby piva, vína, octu, syrov, 

penicilínu,... 

 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ! 

Zdroj obrázkov: vlastný archív, internet 


