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DELOVANJE ENOSTAVNIH KATALIZATORJEV 

 

1. CILJI VAJE 

Cilji vaje so: 

 spoznati razlike in podobnosti v delovanju anorganskega katalizatorja in encima, 
 spoznati dejavnike, ki vplivajo na delovanje encimov (pH, temperatura, velikost 

delcev), 
 razumeti pomen encimov v živih celicah, 
 spoznati encim katalazo in njeno vlogo v celicah. 

 

2. UVOD 

 Vodikov peroksid (H2O2) je kemična snov, ki nastaja kot stranski proizvod pri 
kemičnih reakcijah v živih celicah. Ker je strupen, ga mora celica takoj razgraditi.  

 Pri razkroju sodeluje snov-katalizator-ki pospešuje kemične reakcije. Katalizatorje v 
živih celicah imenujemo encimi. Encimi so kemično beljakovine. 

 Opazovali bomo delovanje encima katalaze, ki pospešuje razkroj vodikovega 
peroksida. Katalazo najdemo v tkivih. Primerjali bomo njeno delovanje z 
delovanjem nebeljakovinskih katalizatorjev in ugotovili v kakšnih razmerjih deluje. 

ENCIMI 
 Večino reakcij v celicah nadzorujejo posebne beljakovine – encimi. Encimi so 

biokatalizatorji, ker pospešujejo metabolične reakcije. Pospešujejo hitrost reakcije, 
tako da znižujejo aktivacijsko energijo, ki je potrebna za začetek reakcije. 

 Encim se poveže z določeno molekulo, ki ji rečemo substrat. Nastane kompleks 
encim-substrat.  

 

 

 

 

 

 Encimi so bolj ali manj specifični za posamezne substrate. Ti se na encimu vežejo 
na točno določeno mesto, ki ga imenujemo aktivno mesto. Reakcija se konča, ko 
nastane produkt in se encim sprosti iz kompleksa, ne da bi se pri tem sam 
strukturno spremenil. 
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 Encim nato spet stopi v stik z drugimi novimi molekulami substrata.  
 Hitrost encimske reakcije je odvisna od razmer v neposredni okolici. Hitrost večine 

kemijskih reakcij se poveča pri povišani temperaturi. Med encimsko reakcijo 
povišana temperatura povzroči hitrejše gibanje molekul, to pa poveča možnost, da 
bodo molekule encima prišle v stik z molekulami substrata.  

 Kljub temu povišane temperature ne povečujejo vedno hitrosti encimske reakcije. 
Take reakcije imajo neko optimalno temperaturno območje delovanja. 

 Temperature pod in nad tem območjem lahko znižajo hitrost reakcije, visoke 
temperature pa pogosto tudi denaturirajo beljakovinske encimske molekule in s 
tem reakcijo onemogočijo. 
 

HIPOTEZE 
H1: Reakcija bo potekla med H2O2 in MnO2, saj je manganov dioksid anorganski katalizator. 
H2: Več encima se bo nahajalo v jetrih. 
H3: Encim lahko ponovno uporabimo. 
H4: Reakcija poteče hitreje, če so delci manjši. 
H5: Reakcija poteka najhitreje v topli vodi. 
H6: Encim katalaza najbolj deluje v nevtralnem okolju. 

 

3. METODE DELA 

3.1 UČINEK KATALIZATORJA  
 Nalijemo raztopino vodikovega peroksida v dve epruveti približno do višine dveh 

centimetrov.  
 V eno dodamo malo drobnega peska, v drugo pa približno enako količino 

manganovega dioksida.  
 Opazujemo reakcijo v obeh epruvetah in ocenimo hitrost reakcije!  

3.2 UČINEK ENCIMA 
 V dve čisti epruveti nalijemo enaki količini (2 ml) vodikovega peroksida.  
 V eno dodamo za riževo zrno velik košček jeter, v drugo pa enako velik košček 

krompirja.  
 Košček jeter držimo s pomočjo paličice v epruveti, dokler reakcija ne poteče.  

3.3 PONOVNA UPORABA ENCIMA  
 Tekočino iz epruvete z jetri iz prejšnjega poskusa razdelimo v dve čisti epruveti.  
 Tudi jetra razdelimo na dva dela in dodajmo v vsako epruveto košček. V prvo 

epruveto dodamo še svež košček jeter, v drugo pa dolijemo še 1 ml svežega 
vodikovega peroksida.  

 Opazuj in oceni hitrost reakcij.   
3.4 VPLIV VELIKOSTI DELCEV NA DELOVANJE ENCIMA 

 Daj nekaj koščkov jeter v velikosti riževih zrn v eno in nekaj enako velikih koščkov 
krompirja v drugo epruveto!  

 V epruveti vsujemo malo peska in ves material previdno zmečkamo s stekleno 
paličico.  

 Nato dodaj v epruveti po 2 ml vodikovega peroksida 
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3.5 VPLIV TEMPERATURE NA DELOVANJE ENCIMA  
 Nekaj zmečkanih jeter na dno epruvete postavimo za 5 minut v vrelo vodo. Potem 

dodamo kuhanim jetrom približno 1 ml svežega vodikovega peroksida. Opazujemo 
in zapišimo hitrost reakcije.  

 Vzamemo dve epruveti in damo v vsako 1 ml vodikovega peroksida. Eno epruveto 
postavimo za 5 minut v toplo vodno kopel (37°C), drugo pa v ledeno vodno kopel. 
Potem vzamemo obe epruveti iz njunih vodnih kopeli in v vsako dodamo košček 
jeter. Primerjamo hitrost reakcij. 

3.6 VPLIV pH NA DELOVANJE ENCIMA 
 V vsako izmed treh čistih epruvet damo majhen košček jeter in malo peska ter 

zmečkamo s stekleno paličico.  
 V prvo epruveto dodamo 2 ml destilirane vode, v drugo 2 ml natrijevega hidroksida 

in v tretjo 2 ml klorovodikove kisline.  
 Zapišemo pH vsake epruvete! V vsako epruveto vlijemo še 2 ml vodikovega 

peroksida. Opazujemo in zapišemo hitrosti posameznih reakcij. 

 

Pri poskusih hitrost reakcije označimo takole: 
0 = ni reakcije 
1 = počasna reakcija 
2 = zmerna reakcija 
3 = hitra reakcija 
4 = zelo hitra reakcija 

 

4. MATERIAL 
 raztopine: manganov dioksid v prahu, sveža 3 % raztopina vodikovega peroksida, 

raztopina natrijevega hidroksida (0,1 M), raztopina klorovodikove kisline (0,1 M),  
 biološki material: koščki svežih jeter in krompirja 
 standardne epruvete, menzura, steklena paličica, skalpel, erlenmajerica, 

kristalizirka, terilnica in pestilo, preluknjan zamašek, indikatorski papir 
 pinceta, termometer, kopel z vrelo vodo, ledena kopel, kopel sobne temperature 

 
5. REZULTATI  

 natančno opazuj in zapiši spremembe 
 

6. ZAKLJUČEK IN DISKUSIJA 

 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da bo reakcija potekla med H2O2 in MnO2. 
 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da se več encima nahaja v jetrih kot v krompirju.  
 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da encim lahko ponovno porabimo. 
 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da reakcija hitrejša, če so delčki manjši. 
 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da reakcija najhitreje poteče v topli vodi. 
 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da encim katalaza najbolje deluje v pH nevtralnem okolju. 

 

 

POROČILO PRIPRAVI PO NAVODILIH ZA IZDELAVO LABORATORIJSKEGA POROČILA!!!!!! 


