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HORÚCE REAKCIE
Ak zmiešame rôzne látky, prebehne medzi nimi reakcia (napr. zmiešaním 
vody a múky vznikne cesto). Pri niektorých reakciách sa však uvoľňuje aj 
teplo a to buď samovoľne alebo na základe počiatočného dodania energie 
(napr. po zapálení).
Zoznámte sa s vybranými vynálezmi, ktorých súčasťou sú aj „horúce“ 
reakcie. Napadnú vám aj iné príklady využívajúce teplo?
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PUŠNÝ PRACH:

DYNAMIT:

LASER:JADROVÉ ŠTIEPENIE:

jeho korene siahajú až do 7. - 9. storočia nášho 
letopočtu a to do Číny. Pôvodne sa používal v liečiteľstve, 
kde sa prikladal na nezahojené a otvorené rany. Obsahuje palivo 
(drevené uhlie alebo cukor), okysličovadlo (liadok alebo dusičnan) a síru, 
aby mohla reakcia prebehnúť. Rozpínajúce sa plyny, dusík a oxid uhličitý, 
zabezpečujú hnaciu činnosť. Pri reakcii vznikne i množstvo dymu.

Ide o chemickú reakciu, kde sa ťažšie jadro bombarduje neutrónmi. Naruší 
sa tým jeho stabilita a rozloží sa na dve časti. V tomto procese vznikne veľké 
množstvo energie a uvoľní sa niekoľko ďalších neutrónov. Tie spôsobia ďalšie 
štiepenie iných blízkych jadier a vzniká tak reťazová reakcia. Tento proces 
nastáva za malý zlomok sekundy. 
Štiepené jadrá uvoľňujú miliónkrát 
viac energie ako uhlie alebo dynamit. 
Z tohoto dôvodu je jadrová energia 
veľmi silným zdrojom energie.

je výbušná zmes vynájdená Alfredom Nobelom v roku 
1867. Používal sa ako bezpečná banská trhavina. Obsahoval 
nitroglycerín, žíhaný diatomit a sódu. Časom sa z neho stal 
zbrojársky tovar - obsahujú ho granáty i míny.

S laserom sa stretávame v mnohých zariadeniach 
(tlačiarne, DVD mechaniky, rezacie zariadenia alebo 
meracia prístroje). Laser je najčastejšie zložený z trubice, na ktorej 
koncoch sa nachádzajú šošovky (sklá). Vnútro trubice môže byť vyplnené 
plynom, kryštálmi alebo kvapalinou. Svetlo, ktoré vpustíme do trubice sa 
odráža medzi zrkadlami a materiál, ktorý sa v nej nachádza ho zosilňuje. 
Vytvorené svetlo uniká cez malý otvor v trubici v podobe laserového lúča. 
Vynálezca lasera za svoj objav získal Nobelovu cenu, ktorá je najvyšším 
ocenením pre vedcov. 

Ak chcete vidieť naživo chemickú reakciu, kde oheň dokáže doslova 
čarovať, vyskúšajte si s nami nasledujúci pokus. Pozor, realizujte ho výlučne  
s pomocou a pod dohľadom dospelého. 

cukor, sódu bikarbónu (hydrogénuhličitan sodný), 
etanol, širšiu plechovku, odmerku alebo čajovú 
lyžičku, zápalky, piesok.  
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Plechovku postavte hore dnom, na vrch 
nasypte vrstvu piesku. Cukor a sódu spolu 
zmiešajte v pomere 8:1, použite odmerku 
alebo lyžičku. Prstom vytvorte malú 
jamku v strede. Následne piesok navlhčite 
etanolom a do priehlbinky nasypte zmes 
cukru so sódou. Nasleduje časť výlučne 
pre dospelého - piesok zapáľte. Pozorujte 
čo sa bude diať a nezabudnite mať pri sebe 
nádobu s vodou na prípadné hasenie.  
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