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Význam oddeľovania zložiek

◦ separovať( oddeliť) zmes na jednoduchšie látky

◦ získať zložku zo zmesí

Výber metódy: 

◦ závisí od fyzikálnych a chemických vlastností látok



Spôsoby oddeľovania zložiek zmesí

Heterogénne 
zmesi

• sedimentácia

• filtrácia

Homogénne 
zmesi

•destilácia

•kryštalizácia

Magnetom, rozpustením...



I.Sedimentácia (usadzovanie)

◦ Oddeľovanie tuhých a kvapalných látok od kvapalín 

( kvapaliny nemiešateľné, tuhá látka nerozpustná)

Vlastnosť- odlišná hustota

Podstata- Archimedov zákon: látka s väčšou 

hustotou klesá ku dnu, látka s menšou hustotou 

pláva na povrchu kvapaliny



Sedimentácia v praxi

◦ Oddelenie stuhnutého tuku z polievky

◦ V laboratóriu oddelenie dvoch látok v 

oddeľovacom lieviku

◦ Vyšetrenie krvi a moču

◦ Čistička odpadových vôd



II.Filtrácia

◦ oddelenie nerozpustných tuhých látok 

od kvapalín alebo plynov pomocou filtra

Vlastnosť:  odlišná veľkosť častíc

Tuhé látky ostávajú na filtry ( tkanina, 

cedidlo, piesok, vata, filtračný papier, 

aktívne uhlie,  rôzne druhy špeciálnych 

filtrov...)



Filtračná aparatúra

1- kadička so zmesou

2- filtračný kruh

3- filtračný lievik

4- kadička s filtrátom

5- stojan

6- sklenená tyčinka

7- filtračný papier



Zásady správnej filtrácie

Spodok filtračného 
papiera navlhčiť 
vodou ( priľnutie 
papiera k lieviku)

1

stopka lievika sa 
opiera o stenu 
kadičky ( urýchlenie 
filtrácie)

2

tyčinku oprieme o 
trojvrstvu 
filtračného papiera ( 
zníženie 
pravdepodobnosti 
pretrhnutia)

3

zmes lejeme po 
sklenenej tyčinke ( 
regulácia prúdu,  
nepretrhneme papier)

4



Filtrácia v praxi

◦ Preosievanie zeminy

◦ Filtre v aute

◦ Varenie čaju, lisovanie ovocnej šťavy, príprava kávy, cedenie cestovín

◦ Vodárne, bazény, akvária, rýchlovarné kanvice, práčky, digestor, sitká v odtoku

◦ HEPA filter- vysokoúčinný  99,97%, zložený do tvaru harmoniky 

(zdravotníctvo, farmácia, vysávače)



III.Kryštalizácia

◦ Oddeľovanie rozpustenej tuhej látky od 
rozpúšťadla, odparením rozpúšťadla alebo 
ochladením nasýteného roztoku

Vlastnosť- rozpustnosť pri danej teplote

◦ Tuhá zložka vykryštalizuje, ostatné zložky ostanú 
v roztoku



Typy kryštalizácie

• voľne na vzduchu alebo 
zohriatím

• Vznik väčších kryštálikov

Odparením 
rozpúšťadla

• Vznik malých kryštálikovOchladením 
horúceho 

nasýteného roztoku



Kryštalizácia v praxi

◦ výroba cukru, kuchynskej soli

◦ výroba mikročipov

◦ výroba džemov

◦ vznik kryštálov minerálov v prírode



IV.Destilácia

◦ Oddeľovanie dvoch navzájom miešateľných 

kvapalných látok 

Vlastnosť- odlišná teplota varu

◦ Destilát je chemicky čistá látka



Destilačná aparatúra

1- laboratórny stojan

2- držiak

3- destilačná banka so zmesou

4- kruh s keramickou sieťkou

5- plynový kahan

6- odtok zohriatej vody

7- prítok studenej vody

8- zberná banka s destilátom

9- chladič

10- teplomer



Destilácia v praxi

◦ Výroba potravinárskych farbív, 

alkoholických nápojov, destilovanej 

vody

◦ Spracovanie ropy( výroba asfaltu, 

benzínu, olejov...)

◦ Varenie jedla



Zdroje

◦ https://cloud2t.edupage.org/cloud/Destilacna_aparatura%281%29.pdf?z%3Ak6lSWQd0U%2BYJMYz9hgKp9xyzlpC8N2tagz29c5R1paF9BeEk7Tn81fR5Kc4XW5yE

◦ https://pixabay.com/sk/vectors/ch%c3%a9mia-destil%c3%a1cia-experiment-veda-161575/

◦ https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Filtracia.png

◦ https://cloud1c.edupage.org/cloud?z%3AYh5hsQTTNr5l38ULTydJ8ZVxipKGG91tKQ51%2FVpbI7tkLQAXwaBpd7P4%2FMJQlJdY

◦ https://chillin.sk/2017/10/krv-nie-je-voda-vsetko-co-potrebujete-vediet-z-krvi-sa-teraz-dozviete-z-jedneho-clanku/

◦ https://chemicals.ie/blog/what-is-fractional-distillation/

◦ https://www.thinglink.com/scene/500354799577858048

◦ https://eoutlet.2021cheapsalesstore.ru/category?name=filter%20papir%20gravimetrija

◦ https://akvarioverastliny.sk/zopar-rad-a-tipov/filtracia/m5

◦ https://svf.uniza.sk/kgt/subory/predmety/prirodne_zdroje_I/P2_Nove_HaP.pdf

◦ https://www.korunnycukor.sk/sladky-magazin/ako-sa-vyraba-cukor-a-ake-druhy-cukru-pozname/

◦ https://biosujo.sk/produkt/morska-sol-bio-500g-bionebio/

◦ https://pixers.cz/nalepky/chemik-60740526
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