
9k     KINETYKA   CHEMICZNA 

 
 Zagadnienia teoretyczne  Prawo działania mas. Szybkość reakcji chemicz- 

      nych. Reakcje zerowego, pierwszego i drugiego 

rzędu. Cząsteczkowość i rzędowość reakcji chemicznych. Czynniki wpływające na szybkość re-

akcji (stężenie, temperatura). Energia aktywacji. Równanie Arrheniusa. Kataliza homoge-

niczna i heterogeniczna. Katalizatory i inhibitory. Autokataliza. Izobara Vant’t Hoffa. Hydro-

liza sacharozy. Pomiar stałej szybkości reakcji I rzędu. 

 

1. Wprowadzenie 

Zgodnie z definicją szybkość reakcji jest to zmiana stężenia cząsteczek podzielona przez czas, 

w którym zachodzi. Wszystkie wartości szybkości są dodatnie. Szybkość większości reakcji 

maleje w miarę zużywania się substratów, co przedstawia Rys.1.  

 

 
Rys. 1. Zmiana stężenia (aktywności) penicyliny w temperaturze pokojowej od 

czasu przechowywania.  

Aktywność penicyliny przechowywanej w temperaturze pokojowej bez stabilizatorów 

zmniejsza się w miarę upływu czasu jej przechowywania. Kształt tego wykresu jest typowy dla 
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przebiegu reakcji chemicznej. Jednostka wartości przedstawianych na osi odciętych w takich 

reakcjach może się zmieniać od ułamków sekund do lat. Obserwując wykres można zauważyć 

iż początkowo stężenie substratu zmienia się szybciej niż pod jej koniec. Pod koniec reakcji 

przedstawionej na Rys.1. stężenie substratu jest bardzo małe i nie zmienia się w miarę upływu 

czasu reakcji. Odwrotnie będzie ze stężeniem produktu. Na początku reakcji jest ono bardzo 

małe, ale w miarę jej trwania stężenie produktu wzrasta aż osiągnie pewną stałą wartość.   

Podstawowym  prawem  kinetyki chemicznej  jest prawo działania mas, które w  najprostszym  

sformułowaniu można przedstawić następująco: 

 

 

  

 

Dla reakcji odwracalnej: 

n Substrat A   +   m substrat B   +  ...   ‹———›   p produkt C   +   r produkt D   +   ... 

zapisujemy prawo działania mas: 

     v  =  k1 • CA
n  •  CB

m •  ...                                   (1) 

gdzie  v - szybkość reakcji        
dt

dc
       k1 - stała szybkości reakcji,     

CA, CB - stężenia substancji  A, B  w M/dm3. 

Dla reakcji odwrotnej (przebiegającej od prawej do lewej strony): 

   pC   +   rD   +   ...   ‹———›   nA   +   mB   +   ...                  (2) 

i wg tego samego prawa szybkość reakcji: 

   v  =  k2 • CC
p  •   CD

r  •  ...                                                        (3) 

W stanie równowagi chemicznej szybkości tych reakcji są sobie równe i wówczas: 

k1  •  CA
n  •  CB

m  •  ...   =   k2  •  CC
p  •  CD

r  •  ...                                          (4)  

Dzieląc obie strony równania  przez  k2  •  CA  •  CB  otrzymamy: 
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                                                                                                 (5) 

gdzie k1 / k2  =  K  (stała równowagi reakcji) 

 Ta postać prawa działania mas jest najczęściej używana w rozważaniach chemii anali-

tycznej pod nazwą prawa Guldberga - Waage’go. Gdy w każdym elementarnym akcie reakcji 

bierze udział tylko jedna cząsteczka, reakcja nosi nazwę jednocząsteczkowej. Jeżeli w elemen-

tarnym akcie reakcji biorą udział dwie cząsteczki - reakcja jest dwucząsteczkowa, jeśli reagują 

trzy cząsteczki  -  reakcja jest trójcząsteczkowa, itd. Prawo działania mas zapisujemy wówczas 

(C  -  stężenia molowe reagujących substancji): 

 V  =  k  •  C   (dla reakcji jednocząsteczkowej) 

 V  =  k  •  C1  •  C2  (dla reakcji dwucząsteczkowej) 

Szybkość reakcji chemicznej  jest proporcjonalna do iloczynu stężeń re-

agentów w danej chwili 
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 V  =  k  •  C1  •  C2  •  C3   (dla reakcji trójcząsteczkowej) 

Doświadczalnie potwierdzono, że równania  np. reakcji jednocząsteczkowych spełniane 

są również przez inne, niekoniecznie jednocząsteczkowe reakcje. Z tego względu rozróżnia się 

reakcje pierwszego rzędu spełniające równania reakcji jednocząsteczkowych, reakcje dru-

giego rzędu spełniające równania reakcji dwucząsteczkowych i reakcje trzeciego rzędu speł-

niające równania reakcji trójcząsteczkowych. 

Reakcje  pierwszego  rzędu 

 Ponieważ szybkość reakcji definiujemy jako zmianę stężenia substancji w jednostce 

czasu, równanie na szybkość reakcji można napisać następująco: 

ck
dt

dc
      ponieważ       

dt

dc
v                       (6) 

Minus w wyrażeniu szybkości reakcji występuje wówczas, gdy stężenie substancji re-

agujących maleje, tj. gdy   dc  ——› 0. Równanie powyższe jest równaniem różniczkowym, 

dla scałkowania go należy rozdzielić zmienne: 

 ck
dt

dc
  podzielić stronami przez       

c

dt
      otrzymując 

   dtk
c

dc
idtk

c

dc
 

a  po scałkowaniu otrzymujemy  ln c = - kt + const.  ( 7 ). 

 Stałą const. wyznaczamy z warunków początkowych gdy  t = 0 i  c = a  (stężenie początkowe), 

podstawiając następnie te warunki do równania ln c = - kt + const. otrzymujemy  ln c = const. 

Po wyznaczeniu stałej całkowania (const.) równanie  ( 1 ) przybiera postać: 

ln c  =  - k t  +  ln a                                 (8) 

Chcąc wyznaczyć szybkość reakcji możemy też wykorzystać wykres przedstawiony na Rys.1. 

Przypuśćmy, że chcemy wyznaczyć szybkość zmiany stężenia penicyliny po pewnym czasie 

od rozpoczęcia doświadczenia. Szybkość zmienia się z czasem, a więc jeśli wykorzystamy 

szybkość w momencie początkowym, (0) i w dziesiątym tygodniu do obliczenia nachylenia 

czyli chwilowej szybkości reakcji to uzyskamy jedynie średnią wartość 5,6 mmoli/l na tydzień. 

Gdybyśmy jednak wzięli pod uwagę stężenia po 2, 5 tygodniach  jako początkowe i po 7.5 

tygodniach jako końcowe to wartość chwilowej szybkości reakcji wynosiły by -6.2 mmol/l na 

tydzień. (Rys.2.)   
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Rys.2. Wyznaczanie szybkości reakcji.  

 

Aby wyznaczyć szybkość reakcji w określonym momencie ( na przykład po 5 tygodniach), 

rysujemy styczną do krzywej w intersującym nas punkcie (Rys.3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyrost czasu  

 

Rys. 3. Wyznaczanie szybkości reakcji w określonym momencie.  

 

Nachylenie krzywej czyli szybkość reakcji w określonym momencie można wyliczyć ze sto-

sunku przyrostu stężenia (C2-C1) do przyrostu czasu (t2-t1). Matematycznie można to przed-

stawić następująco: 

 

Stężenie mo-

lowe produktu 

t1 t2 

C1 

C2 
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𝑣 =  
𝐶2−𝐶1

𝑡2−𝑡1
              (9) 

 

Wyznaczenie chwilowych szybkości reakcji dla określonych momentów w przebiegu reakcji 

przedstawia Rys.4.  

 
Rys.4. Wyznaczanie chwilowej szybkości reakcji rozkładu N2O5.  

 

 

Aby zrozumieć jak zachodzą reakcje, można wyznaczyć matematycznie początkową wartość 

szybkości reakcji (styczna w punkcie startu). Jako przykład podajmy reakcję pomiędzy opił-

kami magnezu a roztworami kwasu solnego o różnym stężeniu odbywającą się wg poniższego 

równania reakcji: 

                                                    Mg(s)  + 2 H+
(aq) → H2(g)  + Mg2+

(aq) 

Załóżmy, że do 7 zlewek o pojemności 100 ml odważyliśmy 7 porcji po 500 mg opiłków ma-

gnezowych. Ponieważ odważki opiłków (proszku, pyłu) są jednakowe, powierzchnia jest pro-

porcjonalna do ciężaru, zatem w każdej reakcji powierzchnia jednego z reagentów (magnezu) 

i jego stężenie będą stałe. Zmiana szybkości reakcji pomiędzy magnezem a kwasem solnym 

będzie spowodowana zmianą stężenia dodawanego kwasu.   

Szybkość reakcji można określić następującym równaniem: 
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𝑣 = 𝑘 ∙  ⌊𝐻+⌋𝑎             (10) 

 

w którym a określa rząd reakcji określany dla kwasu solnego.  

Wartość ta nie jest związana z cząsteczkowością reakcji i wyznaczana jest na podstawie wyni-

ków eksperymentalnych.  

Ponieważ stężenie magnezu w doświadczeniu jest stałe, zatem można przyjąć, że prędkość jest 

proporcjonalna do odwrotności czasu, V~ 1/t, zatem  

𝟏

𝒕
= 𝒌 ∙  [𝑯+]𝒂            (11) 

 
Po zlogarytmowaniu powyższego równania otrzymujemy: 

log (
1

𝑡
) = log  (𝑘 ∙  [𝐻+]𝑎)    (12) 

log (
1

𝑡
) = log 𝑘 + 𝑎 𝑙𝑜𝑔[𝐻+]    (13) 

 

Przedstawione powyżej równanie jest równaniem linii prostej z tego też powodu można stosu-

jąc metodę graficzną wyznaczyć stałą szybkości reakcji (odciętą w równaniu prostej, miejsce 

przecięcia się prostej z osią OY) i rząd reakcji (nachylenie prostej) .  
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Wykonanie ćwiczenia 

 

UWAGA: Pomiary wykonujemy w okularach ochronnych. 

 

1. Przygotowujemy w kolbkach miarowych (o pojemności 50 ml) 7 roztworów kwasu sol-

nego o objętości 50 ml każdy i stężeniach podanych w Tabeli 1. Roztwory sporządzamy 

przez rozcieńczenie 5M roztworu kwasu solnego wodą destylowaną w odpowiednich 

proporcjach. 

2. Odważamy w 7 zlewkach (o poj. 100ml) 7 porcji po 300 mg każda opiłków magnezu 

(masa molowa magnezu jest równa 24 g/mol). 

3. Wlewamy kolejno wcześniej przygotowane roztwory kwasu do zlewek zawierających 

opiłki magnezu i rozpoczynamy pomiar czasu poprzez włączenie stopera. Roztwór                  

z opiłkami delikatnie mieszamy bagietką. Pomiar czasu kończymy gdy wszystkie opiłki 

magnezu się rozpuszczą.  

4. Kolejno dokonujemy pomiary czasu reakcji dla pozostałych stężeń kwasu. 

5. Uzyskane wyniki zapisujemy w Tabeli 1. 

6. Rysujemy wykres zależności: log (
1

𝑡
) = 𝑓 (log[𝐻+]). 

Tabela 1 

Nr 

próbki 

[HCl] 

[M] 

log [H+] Czas, t 

[s] 

1/t log (1/t) Chwi-

lowa 

szybkość 

reakcji  

1 0.5      

2 1.0      

3 1.5      

4 2.0      

5 2.5      

6 3.0      

7 3.5      
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Chwilową szybkość reakcji obliczamy korzystając ze wzoru (10) oraz z wartości stałej k wy-

znaczonej graficznie(lub rachunkowo)  oraz ze stałej a określającej rząd reakcji.   

 

Zastosowanie w farmacji 

 

Obliczanie stężenia substancji czynnej w organizmie 

 

Prawidłowości kinetyki chemicznej znalazły szerokie zastosowanie w opisie procesów 

związanych z przemieszczaniem się cząsteczek czynnej (leku) po jego wprowadzeniu do orga-

nizmu i obejmujących takie etapy jak : wchłanianie leku z miejsca podania do krążenia, dys-

trybucję (rozmieszczenie w płynach i tkankach) oraz eliminację leku. Dziedzina zajmująca się 

tym nazywa się farmakokinetyką, w przeciwieństwie do farmakodynamiki, która zajmuje się 

wpływem leku na organizm.  

Jednym z przykładów zastosowania farmakokinetyki w farmacji może być obliczanie 

stężenia leku w organizmie człowieka po podaniu dożylnym. W tym uproszczonym modelu 

organizmu zakłada się istnienie jednego kompartmentu (grupa tkanek ustroju w których lek i 

jego metabolity podlegają takim samym prawom kinetycznym) o objętości V, do którego po-

daje się za pomocą szybkiej iniekcji dożylnej dawkę leku Q, która następnie podlega metabo-

lizmowi i wydalaniu. Stężenie początkowe leku C0 będzie wynosiło Q/V. Stężenie  C(t) po cza-

sie t będzie zależne od stopnia eliminacji leku. Większość leków wykazuje farmakokinetykę 

pierwszorzędową, w której stopień eliminacji leku jest proporcjonalny do jego stężenia. Szyb-

kość tę zgodnie z kinetyka reakcji I rzędu zapisujemy:  

lnC=lnC0-Kt 

Przekształcając to równanie możemy obliczyć stałą szybkości eliminacji leku: 

K=1/t *ln C0/C  

Im wyższą wartość ma stała eliminacji tym szybciej lek jest usuwany z ustroju. 

Podstawiając do równania zamiast C wyrażenie C0/2 możemy obliczyć biologiczny 

okres półtrwania leku. Biologiczny okres półtrwania nie zależy od podanej dawki leku a jest 

odwrotnie proporcjonalny do stałej szybkości eliminacji. Oznacza to ze im mniejsza wartość 

stałej szybkości eliminacji, tym większa jest wartość biologicznego okresu półtrwania, czyli 

tym wolniej zachodzi eliminacja leku z organizmu. Wiedza ta pozwala na odpowiednie dobra-

nie częstotliwości podania leku. 
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Badanie trwałości leku metoda przyśpieszonego starzenia 

 

Przechowywaniu leków mogą towarzyszyć nieodwracalne zmiany, powstałe w wyniku 

reakcji chemicznych, zjawisk fizycznych i procesów biologicznych. Niezwykle istotne jest 

więc ustalenie okresów trwałości preparatów farmaceutycznych, wprowadzanych do obrotu. 

Przyjęto, że postać leku uznaje się za trwałą wówczas, gdy zawartość substancji leczniczej wy-

nosi ponad 90% deklarowanej ilości w danej temperaturze przechowywania, przy czym pro-

dukty rozkładu są nietoksyczne, ich wygląd oraz zapach nie uległy zmianie. 

Okresem trwałości preparatu nazywa się czas, w którym zawartość substancji leczniczej 

nie zmniejszyła się więcej niż o 10% od momentu wyprodukowania. 

Powszechnie znaną metoda badania trwałości leku  jest metoda sezonowania. Polega 

ona na przechowywaniu preparatu w oryginalnym opakowaniu przez co najmniej rok w warun-

kach określonej strefy klimatycznej. W tym czasie w odstępach 3-miesięcznych oznacza się 

zawartość badanych substancji, ocenia się preparat wizualnie bada właściwości fizykoche-

miczne i czystość mikrobiologiczną. 

Zaletą tej metody jest analiza procesów rozkładu substancji w warunkach identycznych, 

w jakich preparat będzie przechowywany. Jednakże jest ona bardzo czasochłonna. 

Test przyspieszonego starzenia pozwala znacznie skrócić czas trwania analiz. Wyko-

rzystuje się tutaj podwyższoną temperaturę, odgrywającą rolę czynnika przyspieszającego 

szybkość reakcji rozkładu badanych substancji. 

Metoda ta sprowadza się do wyznaczenia stałej szybkości k dla procesu rozkładu w 

kilku wyższych temperaturach. Następnie znajduje się zależność stałej szybkości od tempera-

tury, zgodnie z równaniem Arrheniusa 

 

i dokonuje ekstrapolacji, np. graficznej, jej wartości (log k) do temperatury pokojowej. 

Rzędowość reakcji ustala się na podstawie wyników oznaczeń analitycznych w pobra-

nych próbkach po teście przyśpieszonego starzenia- zazwyczaj stosując metodę graficzną. W 

tym celu na podstawie otrzymanych wartości sporządza się wykresy zależności logarytmu stę-

żenia (logC) w funkcji czasu (dla reakcji pierwszego rzędu) lub odwrotności stężenia (dla re-

akcji drugiego rzędu). Ponieważ większość reakcji rozkładu przebiega zgodnie z kinetyką re-

akcji pierwszego rzędu, to stałe szybkości rozkładu (k) oblicza się na podstawie wzoru: 

k = 2,303 * lg [C0/(C0–Cx)]/t [min–1] 

gdzie: C0  to stężenie wyjściowe substancji oznaczanej w czasie t = 0, natomiast Cx to stężenie 

substancji przereagowanej (produktu) po określonym czasie. 
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Na podstawie otrzymanych wyników sporządza się wykresy zależności ln k od odwrot-

ności temperatury bezwzględnej. Dla liniowej zależności ln k = f (1/T) metodą regresji 

liniowej wyznacza się współczynnik nachylenia prostej oraz punkt przecięcia z osią rzędnych, 

a następnie na ich podstawie energię aktywacji (Ea) oraz współczynnik częstotliwości (A): 

Stałą szybkości reakcji w temperaturze przechowywania T’ wylicza się, korzystając z wyzna-

czonych wcześniej wartości Ea oraz A. 

Czas, w którym rozkładowi ulegnie 10% badanej substancji w temperaturze przecho-

wywania T’ oblicza się według wzoru: 

t10% = 0,1053/kT’ 

 

Badanie kinetyki procesu rozpuszczania ciał stałych 

Szybkość rozpuszczania odgrywa istotną rolę w przypadku leków stosowanych w po-

staci stałej (tabletki, kapsułki, proszki). Dobór odpowiedniej wielkości cząstek substancji lecz-

niczej decydujący o szybkości rozpuszczanie będzie decydował o szybkości pojawiania się leku 

we krwi oraz wpływał na wartość osiąganych stężeń. Jeżeli szybkość rozpuszczania jest mniej-

sza od szybkości wchłaniania, to rozpuszczanie będzie procesem kontrolującym wchłanianie 

substancji, co dla niektórych leków może mieć konsekwencje w zapoczątkowaniu oraz inten-

sywności działania. Badanie szybkości rozpuszczania leków odbywa się według standardo-

wych procedur, których podstawą jest oznaczanie ilości rozpuszczonej substancji w czasie. 

Oznaczanie tego parametru pozwala wychwycić wiele z ewentualnych błędów które mogłyby 

wystąpić w procesie wytwarzania tabletek- np. użycie nieodpowiedniej odmiany polimorficz-

nej, zbyt mała zawartość substancji leczniczej, nieprawidłowości przy powlekaniu. Do pomia-

rów stosuje się różne typy aparatów. Najpopularniejszym jest aparat łopatkowy, składający się 

z okrągłodennej zlewki przykrytej przykrywką, mieszadła łopatkowego oraz łaźni wodnej 

utrzymującej stałą temperaturę 37 oC +/- 0,5oC. Badany lek umieszcza się w aparacie z płynem  

symulującym sok żołądkowy  lub jelitowy (np. 0,1 mol/dm3 HCl,  bufor fosforanowy o pH 6,8). 

Dodatkowo czasem stosuje się płyny fizjologiczne. W czasie trwania eksperymentu pobiera się 

próbki w których oznacza się stężenie badanej substancji. Na podstawie otrzymanych danych 

wykreśla się krzywe uwalniania leku, odczytując z nich wartość Q - stopień uwalniania sub-

stancji leczniczej (wyrażona w % ilość substancji leczniczej uwolnionej do roztworu w okre-

ślonym czasie w stosunku do dawki zawartej w tabletce).Farmakopea Polska określa wartości 

Q dla tabletek o niemodyfikowanej szybkości uwalniania, tabletek dojelitowych i tabletek o 

modyfikowanej szybkości uwalniania. 
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Zastosowanie kinetyki w kosmetologii 

 

W badaniach preparatów kosmetycznych również wykonuje się analizy kinetyczne różnych 

procesów. Podstawowym jest określenie różnych czynników na uwalnianie ciała czynnego          

z kosmetyku i jego stabilność w zależności od np. rodzaju formuły kosmetycznej czy obecności 

innych składników (stabilizatory). Następnie należy określić wpływ czynników takich jak np. 

światło, pH, mikroorganizmy na trwałość preparatu. Ważnym wydaje się również zbadanie ki-

netyki transportu transdermalnego ciał czynnych, czy ich aktywności w czasie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kinetyka 12 

9.KINETYKA CHEMICZNA 

WYZNACZANIE  STAŁEJ  SZYBKOŚCI  REAKCJI 

MAGNEZU Z KWASEM SOLNYM  
(schemat formularza do opracowania wyników ćwiczenia) 

       

Data wykonania ćwiczenia:     

 

Imię i nazwisko studenta:               GS:     

 

Imię i nazwisko asystenta:    

 

Zadania do wykonania: 

 

Stosowane wzory: 

Tabela 1.  

Wykres zależności: log (
1

𝑡
) = 𝑓 (log[𝐻+]). 

Wyznaczenie wartości stałej k wyznaczonej graficznie(lub rachunkowo)  oraz ze stałej a 

określającej rząd reakcji.   

 

Podpis studenta: 

 

Podpis opiekuna:       Data 

 

 


