
Oddeľovanie zložiek zmesí 

 

Význam  

◦ separovať( oddeliť) zmes na jednoduchšie látky 

◦ získať zložku zo zmesí 

 

Výber metódy:  

◦ závisí od fyzikálnych a chemických vlastností látok 

 

Spôsoby oddeľovania zložiek zmesí 

1.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 

 

2.Filtrácia 

◦ oddelenie nerozpustných tuhých látok od kvapalín alebo plynov pomocou filtra 

◦ Vlastnosť:  odlišná veľkosť častíc 

◦ Tuhé látky ostávajú na filtri ( 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) 

• stopka lievika sa opiera o stenu kadičky ( urýchlenie filtrácie) 

• tyčinku oprieme o trojvrstvu filtračného papiera ( zníženie pravdepodobnosti pretrhnutia) 

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

 

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) 

 

3. 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 

1. Odparením rozpúšťadla- voľne na vzduchu alebo zohriatím, vznik väčších kryštálikov 

2. Ochladením horúceho nasýteného roztoku- vznik malých kryštálikov 

 

Kryštalizácia v praxi 

◦ výroba cukru, kuchynskej soli 

◦ výroba mikročipov 

◦ výroba džemov 

◦ vznik kryštálov minerálov v prírode 

 

4.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 

 


