
Nauka przez obserwacje –  

Badanie wpływu katalizatora na szybkość reakcji rozkładu nadtlenku wodoru. 

Co to jest katalizator? 

Katalizator jest to substancja chemiczna, która powoduje wzrost szybkości dojścia do 

równowagi reakcji chemicznej.  

W trakcie procesów z jego udziałem, reakcja chemiczna zachodzi drogą mniejszej energii w 

stosunku do reakcji bez udziału katalizatora.  Dzieje się tak, ponieważ w trakcie reakcji 

powstaje dodatkowy kompleks przejściowy katalizator-substrat, który ulega reakcji w wyniku 

dostarczenia mniejszej ilości energii niż dla reakcji bez udziału katalizatora. 

Rodzaje katalizatorów: 

Katalizatory dzielimy na homogeniczny i heterogeniczny. 

 Katalizator homogeniczny to taki, który występuje w takim samym stanie skupienia 

(fazie) co substraty i reagenty, np. rozpuszczony w roztworze. 

 Katalizator heterogeniczny to taki, który znajduje się w innym stanie skupienia niż 

reagenty, czyli tworzy odrębną fazę. Rozróżnia się kilka typów katalizatorów 

heterogenicznych: 

a) katalizator nośnikowy - naniesiony jest na niebiorący w reakcji składnik. Składnik 

aktywny występuje na powierzchni katalizatora w postaci wysepek, warstewek, 

kryształów. Nośnik ma za zadanie rozwinięcie powierzchni katalizatora. 

b) katalizator współstrącony - powstaje poprzez strącanie składnika aktywnego i 

nośnika z roztworu soli. 

c) katalizator samonośny - nie wymaga stosowania nośnika; przykładem są 

katalizatory metaliczne, takie jak siatki platynowe czy nikiel Raneya. 

Część doświadczalna projektu: 

Doświadczenie 

Cel: Badanie wpływu katalizatora na szybkość reakcji rozkładu nadtlenku wodoru.  

Opis doświadczenia: 

Do dwóch probówek nalewamy roztworu nadtlenku wodoru. 

a) Pierwszą zatykamy  korkiem z rurką doprowadzoną do drugiej probówki wypełnionej 

wodą i w niej zanurzonej. Następnie ostrożnie ogrzewamy nadtlenek wodoru nad 

palnikiem spirytusowym, a wydzielający się w reakcji gaz zbieramy w probówce 

wypełnionej wodą. 

b) Do drugiej probówki wsypujemy niewielką ilość tlenku manganu (IV), szybko 

zatykamy  korkiem z rurką doprowadzoną do drugiej probówki wypełnionej wodą i w 

niej zanurzonej. Wydzielający się w reakcji gaz zbieramy w probówce wypełnionej 

wodą.  

Obserwacje: 

W obu probówkach w wydzielał się bezbarwny, słabo rozpuszczalny w wodzie gaz, ale w 

probówce drugiej wydzielał się o wiele szybciej. 

 

 



    Probówka I: 

                           Nadtlenek wodoru      temp.>       woda + tlen 

         2H2O2      
temp.>       2H2O  +  O2

 

                                                            



 Probówka II: 

                     Nadtlenek wodoru       katalizator>      woda + tlen 

                                            2H2O2      
 katalizator>      2H2O  +  O2 

     Wniosek: 

W wyniku rozkładu nadtlenku wodoru można otrzymać  tlen, ale w probówce drugiej , w 

której użyto katalizatora proces ten zachodzi o wiele szybciej.  



 Katalizator przyśpiesza przebieg reakcji chemicznej.  

 

Tlen-właściwości i sposoby otrzymywania: 

Ten niezbędny nam do życia pierwiastek odkrył w 1774 roku Joseph Priestley ogrzewając 

tlenek rtęci(II), ale ze względu na szkodliwość związków rtęci, tlen otrzymuję się z rozkładu 

manganianu(VII) potasu z udziałem temperatury. 

 

Właściwości tlenu: 

 Gaz 

 Bezbarwny 

 Bez smaku 

 Bezwonny 

 Niemetal 

 Łączy się z innymi niemetalami i metalami, tworząc tlenki 

 Słabo rozpuszczalny w wodzie 

 Nie pali się, ale podtrzymuje spalanie - wykorzystujemy to do identyfikacji i 

odróżnienia go od innych gazów. Można ją prosto sprawdzić, poprzez włożenie do 

probówki żarzącego się łuczywka, które zaczyna się palić. 

Projekt wykonały: 

Beata Zachariasz i Karolina Radowiecka. 


