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dívky známka:

2. LP – Faktory ovlivňující reakce

Úkoly:
1. Ověřte vliv teploty na rychlost reakce zinku se zředěnou kyselinou sírovou. Napište 

vyčíslenou rovnici reakce. 
2. Ověřte vliv koncentrace kyseliny chlorovodíkové na rychlost reakce se zinkem. Napište 

vyčíslenou rovnici reakce. Vypočítejte množství plynného chlorovodíku potřebné na 
přípravu 13,6 g chloridu zinečnatého.

3. Ověřte, jak katalyzátor ovlivňuje průběh reakce rozkladu peroxidu vodíku. Napište 
vyčíslenou rovnici reakce.

(Teorie problému – pro chybějící: faktory ovlivňující rychlost reakce – rozepsat co a jak – 
druh látky, koncentrace, teplota, tlak, velikost povrchu…)

Pomůcky:
Stojan na zkumavky, zkumavky, kádinky, lžička, zápalky, špejle, kahan, stopky

Chemikálie:
8 % H2SO4, granule Zn, 15 % HCl, 7 % HCl, 15 % H2O2, MnO2

Postupy:
1. Připravili jsme si 2 kádinky – jednu se studenou vodou a druhou s vodou teplou cca 60 °C. 

Do každé kádinky jsme dali zkumavku se stejným množstvím zředěné H2SO4 (2-5 ml). 
Asi za 5 minut (po vytemperování obsahu zkumavek) jsme do každé zkumavky vhodili 1 
granulku zinku. Pozorovali jsme, jak rychle Zn reaguje s kyselinou, měřili jsme čas, který 
byl potřeba pro rozpuštění Zn. Ve studené HCl – 38 sekund, v teplé 10 sekund.
Rovnice:  Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

2. Do stojanu jsme dali 2 zkumavky se stejným množstvím HCl (2-5 ml) – v 1. zkumavce 
byla 7 % HCl, ve 2. zkumavce 15 % HCl. Měřili jsme čas, potřebný pro rozpuštění Zn. 
Čas pro 1. zkumavku – 29 sekund, pro 2. zkumavku – 13 sekund.
Rovnice: Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2

Příklad: M (ZnCl2) = 65 + 2 x 35,5 = 136 [g/mol] 2 moly HCl: 2 x 22,4 = 44,8 [dm3]
44,8 dm3 HCl …… 136 g ZnCl2

   x  dm  3   …………         13,6 g ZnCl  2

x = (13,6 x 44,8) : 136
x = 4,48 [dm3]

3. Do zkumavky jsme nalili 5 ml 15 % H2O2. K ústí zkumavky jsme přiložili doutnající 
špejli. Nic se nedělo. Pak jsme do zkumavky vhodili malé množství MnO2. Přiložená 
žhnoucí špejle se zapálila unikajícím kyslíkem.
Rovnice: H2O2 → H2 + O2

Závěr: 
Zjišťovali jsme faktory, které ovlivňují rychlost reakce. Je to například teplota (s rostoucí 
teplotou se zvyšuje rychlost reakce), koncentrace látky (zinek reagoval rychleji 
s koncentrovanější HCl) a katalyzátor (bez něj reakce neproběhla, s katalyzátorem měla 
průběh bouřlivý). Práce 3. úkolu se nám podařila až na druhý pokus. Poprvé jsme nestihli 
přiložit doutnající špejli.
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