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Chemická kinetika 

P�edm�t studia 
Chemická termodynamika �eší otázku, zda uvažovaný chemický d�j je �i není za daných podmínek 

uskute�nitelný. Samostatný podobor chemické termodynamiky se pak zabývá chemickými rovnováhami, tedy 
p�edpovídáním koncentrace jednotlivých výchozích látek a produkt� v rovnovážném stavu. Termodynamika 
však neposkytuje informace o rychlosti sledovaných d�j� a o p�esném mechanismu, kterým probíhají, p�estože 
tyto údaje mohou být velmi d�ležité. Zmín�né otázky jsou p�edm�tem studia chemické kinetiky. 

Chemická kinetika tedy:  

- sleduje �asový pr�b�h reakce (tedy její rychlost) 

- zabývá se možnostmi ovliv�ování reak�ní rychlosti (teplota1, koncentrace, katalýza) 

- studuje reak�ní mechanismy reakcí (tj. ur�uje skute�ný pr�b�h reakce na molekulární úrovni). 

 

Reak�ní mechanismy 

Klasifikace chemických reakcí 
1. Podle fáze 

a) homogenní (všechny výchozí látky i produkty jsou ve stejné fázi):  
- N2O4 (g) ↔ 2 NO2 (g) 
- H3O

+ (aq)2 + OH- (aq) ↔3 2 H2O (aq) 
 

b) heterogenní (reagující soustava je tvo�ena více fázemi) 
- Zn (s) + 2 H+ (aq) ↔ Zn2+ (aq) + H2 (g) 
- Zn (s) + Cu2+ (aq) ↔ Zn2+ (aq) + Cu (s) 
- Ag+ (aq) + Cl- (aq) ↔ AgCl (s) 

2. Podle vratnosti 
S ohledem na poznámku pod �arou �. 3  

a) vratné (zvratné, reverzibilní): Sm�r pr�b�hu reakce je možno reáln� proveditelnými úkony z�eteln� 
ovliv�ovat. 
- NO (g) + O2 (g) ↔ NO2 (g) 

P�i nízkých teplotách b�ží reakce zleva doprava, p�i vysokých zprava doleva (probráno v 
kapitole „Vliv teploty na sm�r reakce“. 

- H2PO4
- (aq) + H2O (aq) ↔ HPO4

2- (aq) + H3O
+ (aq) 

V kyselém roztoku p�evládá forma H2PO4
-, ve slab� alkalickém roztoku p�evládá forma 

HPO4
2- (Le-Chatelier�v princip). 

- BaCl2.2H2O(s) + 4 H2O (g) ↔ BaCl2.6H2O(s) 

                                                           
1 Tyto vlivy budou podrobn� probrány pozd�ji. Nyní si jen p�ipome�me, že: 
- zvýšením teploty se reakce urychlují, snížením teploty zpomalují 
- zvýšením koncentrace výchozích látek se reakce urychlují, snížením koncentrace výchozích látek se reakce 

zpomalují. Výjimku z tohoto pravidla tvo�í tzv. reakce nultého �ádu, kde rychlost reakce na koncentraci 
výchozích látek nezávisí. P�íkladem reakcí nultého �ádu jsou n�které reakce fotochemické: nap�. rychlost 
poškozování DNA vlivem UV zá�ení nezávisí na koncentraci DNA, ale siln� závisí na intenzit� UV zá�ení. 

- katalyzátor reakci urychluje, inhibitor zpomaluje. V n�které literatu�e je možno se setkat také s pojmy 
„katalyzátor pozitivní“ (urychluje reakci) a „katalyzátor negativní“ (zpomaluje reakci, tedy inhibitor). 
Katalyzátor (inhibitor) se p�i reakci nespot�ebovává). 

2 Ozna�ení (aq) znamená, že daná látka jednou ze složek homogenního vodného roztoku. 
3 „Rovnovážnost“ a „vratnost“ n�kterých reakcí je siln� diskutabilní. Obecn� lze tvrdit, že všechny reakce jsou 
vratné a probíhají až do ustálení rovnovážného stavu. Chceme-li tedy být nestranní a nejde-li nám o vyzna�ení 
sm�ru, kterým reakce probíhá práv� te�, píšeme znaménko rovnováhy p�i zápisu všech reakcí. U n�kterých 
reakcí je však rovnováha natolik posunuta na jednu stranu rovnice, že pozorovatelný posun rovnováhy nejsme 
schopni realizovat. 
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V chladnu a vlhku p�evládá hexahydrát, v suchu a teple dihydrát (nebo i monohydrát �i 
bezvodá s�l) – probráno p�i v�trání hydrát� a vlhnutí solí. 

b) nevratné (nezvratné, ireverzibilní): Sm�r pr�b�hu reakce není možno reáln� proveditelnými úkony 
z�eteln� ovliv�ovat. 
- Zn (s) + Cu2+ (aq) → Zn2+ (aq) + Cu (s)   

Rovnovážná konstanta Ka této reakce je 1037. To znamená, že pono�íme-li �istou m�� do 
nejkoncentrovan�jšího roztoku roztoku ZnSO4 , který m�že existovat - tj. nasyceného roztoku 
(18%, 1,17 mol.dm-3), probíhá reakce zprava doleva jen po dosažení koncentrace reakcí 
vznikajících Cu2+ iont� 1,17.10-37 mol.dm-3, což je koncentrace analytickými metodami 
nepostižitelná. Sm�r uvedené reakce tedy oto�it nedokážeme, reakce je nevratná. 

3. Podle molekularity 
Molekularita je po�et molekul, které se v jediném okamžiku musejí sou�asn� srazit, aby prob�hla p�íslušná 
chemická p�em�na. Mívá hodnoty: 

1 Monomolekulární reakce, nap�. u reakcí typu  
(1) rozklad   N2O4 (g) → 2 NO2 (g) 
(2) izomerizace  

 

2 Bimolekulární reakce, což je nej�ast�jší molekularita. H2(g) + I2(g) ↔ 2 HI (g) 

3 Trimolekulární reakce, což je velmi vzácný p�ípad. Pravd�podobnost, že by se sou�asn� srazily 3 
molekuly, je velice malá. P�íklad trimolekulární reakce: 2 NO (g) + Cl2 (g) ↔ 2 NOCl (g) 

4 Tuto a vyšší hodnotu molekularita mít prakticky nem�že (Sou�asná srážka �ty� a více molekul je 
statisticky vysoce nepravd�podobný d�j). 

 
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud v chemické rovnici vystupuje na levé stran� více molekul než dv�, b�ží 
zapsaná reakce v�tšinou složit�jším mechanismem jako sled n�kolika monomolekulárních, resp. v�tšinou 
bimolekulárních reakcí. P�.: Reakce 2 NO (g) + O2 (g) ↔ 2 NO2 (g) není trimolekulární, jak by se mohlo zdát, 
ale je sledem dvou následných reakcí bimolekulárních:   
2 NO (g)  →  N2O2 (g)      bimolekulární 
   N2O2 (g) + O2 (g)  → 2 NO2 (g)   bimolekulární 
 
4. Podle po�tu sou�asn� probíhajících reakcí 

a) 1 reakce. Nap�.:  Zn (s) + Cu2+ (aq) → Zn2+ (aq) + Cu (s) 
b) více reakcí: 

typ reakcí obecné schéma 
mechanismu 

konkrétní p�íklady 

zvratné A + B ↔ C + D H2(g) + I2(g) ↔ 2 HI (g) 
2 NO (g) + Cl2 (g) ↔ 2 NOCl (g) 

bo�né:  rozv�tvené              B 
A 
             C 

                              CH4 + CO2 

CH3COOH 
                               C2H2O + H2O 

             konkuren�ní A + C → X 
A + D → Y 

alkoholdehydrogenasa + CH3OH → formaldehyd (→ smrt) 
alkoholdehydrogenasa + C2H5OH → acetaldehyd (→ nemusí 
být smrt) � ethanol je protijedem p�i požití methanolu 

následné A → B → C 2 NO (g) → N2O2 (g),  N2O2 (g) + O2 (g) →2 NO2 (g)  
komplexní kombinace n�kolika výše uvedených typ� 
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