
PREMENY LÁTOK

Endotermické a exotermické 
reakcie



CHEMICKÉ REAKCIE A TEPLOTA:

 Aj chemické reakcie „sprevádza“  fyzika.

 Pri chemickej reakcii sa často stretávame so zmenou  

teploty reakčnej zmesi (bez vonkajšieho zásahu).

 Zmena teploty reakčnej zmesi je vonkajším prejavom 

energetických zmien pri chemických reakciách.

 Pri zmene teploty môžu nastať dva prípady:

Počas chemickej reakcie sa teplota 

reakčnej zmesi zvýši.

Počas chemickej reakcie sa teplota 

reakčnej zmesi zníži.



EXOTERMICKÉ REAKCIE

 Exotermické reakcie sú reakcie, pri ktorých sa uvoľňuje 

teplo.

 Pri týchto reakciách sa teplota reakčnej zmesi sa 

zvýši.

 Príkladom exotermickej reakcie je horenie, trávenie 

potravy či kysnutie cesta, výroba haseného vápna.

reaktanty produkty + teplo

+ 0,4°CTrochu rozpačitý výsledok 

môjho domáceho pokusu. 

Pozn.: teplota v kuchyni 

bola 21°C. Skúste 

vysvetliť.

po 30 

minútac

h



ENDOTERMICKÉ REAKCIE

 Endotermické reakcie sú reakcie, pri ktorých sa teplo 

spotrebúva.

 Mnohé endotermické reakcie prebiehajú len pri 

neustálom dodávaní tepla pri vysokých teplotách, 

napríklad : výroba železa a výroba páleného vápna.

 Ak sa počas chemickej reakcie bez zohrievania 

spotrebúva teplo z okolia, teplota reakčnej zmesi sa 

zníži.

reaktanty produktyteplo



VÝROBA ŽELEZA

 Železo sa vyrába zo 

železnej rudy vo 

vysokých peciach za 

neustáleho dodávania 

tepla.

 Pri výrobe železa 

prebieha niekoľko 

chemických reakcií, 

ktoré by bez neustáleho 

dodávania tepla 

neprebehli.

Výroba železa -

video

https://www.youtube.com/watch?v=b3BOMfH7Dbc


VÝROBA PÁLENÉHO VÁPNA

 Pálené vápno sa vyrába vo 

vápenke z vápenca za neustáleho 

dodávania tepla.

 Pálené vápno má obrovské využitie 

v stavebníctve.



ZAUJÍMAVOSTI:
 Uvedené vlastnosti sa využívajú pri výrobe tzv. studených 

či horúcich balíčkov. 

 V chladiacom balíčku sú od seba oddelené dve látky, ktoré 

sa pri stlačení zmiešajú, pričom prebehne endotermický 

dej. Teplota klesne pod 0°C.

 V horúcom balíčku je kvapalná látka a kovový pliešok. Ak 

kovový pliešok ohneme, dôjde ku kryštalizácii látky, 

pričom sa uvoľní veľké množstvo tepla, balíček sa zohreje 

na viac ako 50°C.

 Balíčky sa používajú ako studené či horúce obklady.



POZNÁMKY

 Endotermické a exotermické reakcie

 Pri chemickej reakcii sa často stretávame so 

zmenou  teploty reakčnej zmesi.

 Pri zmene teploty môžu nastať dva prípady:

 Počas chemickej reakcie sa teplota reakčnej zmesi zvýši-sú to 

exotermické reakcie, pri ktorých sa uvoľňuje teplo.

 napríklad: horenie, dýchanie...

 Počas chemickej reakcie sa teplota reakčnej zmesi zníži- sú to 

endotermické reakcie, pri ktorých sa teplo spotrebúva.

 napríklad: fotosyntéza, výroba železa


