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Roztoky

– Homogénna zmes zložená z najmenej dvoch látok

– Zastúpenie látok  v zmesi sa môže plynule meniť

– Zloženie nie je možné vyjadriť chemickým vzorcom

– Zložky nie je možné rozpoznať voľným okom

– Vzniká rozpúšťaním látok v rozpúšťadle

– Rozpúšťanie látky urýchlime rozdrvením rozpustenej 
látky, miešaním, zahriatím ( pri väčšine látok)
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Spôsoby vzniku roztoku

Rozpustená látka sa postupne rozptyľuje v roztoku

Rozpustenú látku možno z roztoku získať

Medzi rozpustenou látkou a roztokom vzniká chemická reakcia

Charakter rozpustenej látky sa natrvalo mení



Rozpúšťanie NaCl vo vode

Endotermický dej

výsledný tepelný efekt =

množstvo uvoľneného tepla 

pri hydratácii iónov >

spotreba tela na rozrušenie 

kryštálovej mriežky



Typy roztokov
I. podľa rozpúšťadla

vodné etanolové acetónové .....



Typy roztokov
II. Podľa skupenstva

plynné kvapalné tuhé

Roztrieď roztoky podľa skupenstva: 

bronz, sladká voda, sklo, vzduch, zemný plyn, olej vo 

etanole, kyselina vo vode, slaná voda,  



Typy roztokov
III. podľa množstva rozpustenej látky

nenasýtený

• Roztok obsahujúci 
menej rozpustenej látky, 
ako udáva hodnota 
rozpustnosti

nasýtený

• Roztok, v ktorom sa pri 
danej teplote nerozpustí 
už viac rozpustenej 
látky

• Roztok je v 
rovnovážnom stave ( za 
časovú jednotku sa  
rozpustí rovnaké 
množstvo látky ako sa z 
roztoku vylúči)

presýtený

• Vzniká pridávaním 
rozpustenej látky do 
nasýteného roztoku



Rozpustnosť látky

– Vlastnosť látky

– hmotnosť látky, ktorá sa pri danej teplote rozpustí , pričom 

vznikne nasýtený roztok

– Koľko gramov látky sa rozpustí v 100g rozpúšťadla

– Možno vyjadriť graficky ( krivka rozpustnosti) alebo v 

tabuľkách ( matematicko- fyzikálno- chemické)

Cukor-203,9g/100g H2O

Soľ- 35,8g/100g H2O

Sadra 0,2g/100g H20



Krivka rozpustnosti
Grafické znázornenie rozpustnosti látky v danom rozpúšťadle



Faktory ovplyvňujúce rozpustnosť

1. Vlastnosti rozpustenej látky

2. Vlastnosti rozpúšťadla

3. Teploty

a. Rozpustnosť sa zväčšuje: cukor vo vode

b. Rozpustnosť sa mení veľmi málo: soľ vo vode

c.  Rozpustnosť sa zmenšuje: hydroxid vápenatý, kyslík vo vode

4. Tlaku (ak rozpustenou látkou je plyn)

Polárne sa rozpúšťa v polárnom



Elektrolyty

– Roztoky obsahujúce voľne pohyblivé ióny

– Vedú elektrický prúd

– Napr. soľ rozpustená vo vode



Typy roztokov
IV. Podľa veľkosti častíc

• Veľkosť častíc menšia ako 1nm( 10-9)

• Častice nevidno voľným okom ani mikroskopom

• napr. vodný roztok cukru, soli, manganistanu
draselného kyseliny sírovej

pravé

• Veľkosť častíc v rozsahu 1-500nm ( 10-9- 10-7)

• Častice vidno pod mikroskopom pri veľkom rozlíšení

• napr. lymfa, plazma, mydlový roztok, dym, hmla, 
smog

koloidné



Zdroje

– https://docplayer.cz/105095014-Roztok-homogenni-smes-

molekul-ktere-mohou-byt-v-pevnem-kapalnem-nebo-

plynnem-stavu-prave-roztoky.html

– https://slideplayer.cz/slide/3367692/
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