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Laboratorní práce č. 1 - Stanovení reakčního tepla chem. reakce 

 

Úvod: Většina chemických reakcí je spojena s určitými tepelnými změnami. Při těchto 

chemických reakcích se teplo může uvolňovat (hoření, neutralizace) nebo naopak 

spotřebovávat. Uvolňování tepla se projeví jako ohřívání okolí (např. kádinky), tj. 

soustava své teplo ztrácí. Spotřebování tepla se pak projeví jako ochlazování okolí, tj. 

soustava teplo přijímá. Toto teplo lze přibližně vypočítat ze vztahu: 
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Qr – reakční teplo 

m – hmotnost reaktantu 

t – změna teploty v průběhu reakce, tj. rozdíl teplot před a po reakci 

 

Pokud vztáhneme množství tepla Qr  na látkové množství reaktantu, získáme tzv. molární 

reakční teplo Qm, které je nezávislé na množství reaktantu.  
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Qm – molární reakční teplo 

n – látkové množství reaktantu  

 

Úkol č. 1: Změřte závislost teploty reakční směsi na čase při rozkladu peroxidu vodíku 

oxidem manganičitým (burelem), za použití různé koncentrace peroxidu vodíku. 

Ze zjištěných maximálních teplot a známého množství peroxidu vodíku stanovte 

hodnotu reakčního tepla. 

 

Pomůcky: SPARK; PASPORT teploměr; polystyrenová izolační deska tloušťky 10 cm; 

pipeta 10 ml; pipetovací nástavec; kádinka 50 ml (3 ks); násypka; 6 zkumavek 

– alespoň 15 ml; 1 odpadní kádinka 250 ml; popisovač zkumavek (lihový fix); 

stojánek na zkumavky;  

 

Chemikálie: 10% roztok H2O2 – 50 ml; práškový MnO2; destilovaná voda – 100 ml 

 

Pracovní postup: Příprava roztoků  

1. Ze zásobního roztoku 10% H2O2 si odlijte do kádinky asi 25 ml, do další kádinky si odlijte 

asi 25 ml destilované vody. 

2. Označte 6 zkumavek o objemu minimálně 15 ml čísly (1 – 6) a umístěte je do stojánku 

na zkumavky. 
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3. Postupně napipetujte první pipetou 1, 2, 4, 6, 8 a 10 ml 10%-ního zásobního roztoku 

H2O2 do zkumavek označených čísly 1 – 6. 

4. Druhou pipetou přidejte do zkumavek 1 – 6 postupně 9, 8, 6, 4, 2 a 0 ml destilované 

vody. 

5. Každý roztok pečlivě protřepejte, případně promíchejte tyčinkou. Před vložením do 

dalšího roztoku tyčinku vždy pečlivě opláchněte a důkladně osušte. 

 

Pipetované objemy a výsledné koncentrace roztoků jsou přehledně shrnuty v následující 

tabulce: 

 

č. zkumavky 
objem  

10% H2O2 

objem destilované 

vody 

hmotnostní 

koncentrace [%] 

1 1 9 1 

2 2 8 2 

3 4 6 4 

4 6 4 6 

5 8 2 8 

6 10 0 10 

 

Nastavení SPARKu 

Spusťte zařízení SPARK. Klikněte na tlačítko SESTAVIT a zvolte TEPLOTA a ČAS a klikněte na 

ikonu grafu.  

 

Záznam dat 

1. Do kádinky o objemu 50 ml odlijte celý objem zkumavky označené č. 1. Kádinku vložte do 

polystyrenové izolační desky. Kádinku překryjte polystyrenovým izolačním krytem, skrz 

který prochází teplotní senzor a násypka. Násypkou vsypte co nejrychleji 0,1 g MnO2, 

teploměr je vložený v kádince. V okamžiku nasypání MnO2 do reakční směsi zahajte 

zaznamenávání dat. 

2. Zaznamenávání dat zahajte kliknutím na tlačítko START. Tlačítko START se změní na 

tlačítko STOP. Měříte časovou závislost teploty až do ustálení maximální hodnoty, asi 40 s. 

Poté klikněte na tlačítko STOP. 

3. Sejměte polystyrenový izolační kryt, vyjměte teploměr a reakční kádinku z polystyrenové 

izolační desky.   

4. Body 1 až 3 opakujte pro další koncentrace peroxidu vodíku ve zkumavkách 2 – 6. 

 

Analýza dat 

Klikněte na ikonu suma a zvolte maximum a minimum a zvolte OK k odečtení maximální a 

minimální dosažené teploty.  

 

Výsledky: Zpracujte pracovní list.  

 


