
                                       Směsi 
 
 
    Směsi jsou látky, které obsahují dvě nebo více složek. Směs látek má proměnlivé složení a 
její složky lze od sebe oddělit fyzikálně chemickými metodami. 
 
     Metody oddělování složek směsí: 
1. Filtrace – oddělí se kapalina od pevné látky pomocí filtru (např. písek od vody). Filtry 
mohou být z filtračního papíru, plátna, azbestu… 
2. Destilace – je oddělení směsi látek, nejčastěji kapalin, s rozdílnou teplotou varu. Ze 
zahřívané směsi se uvolňují páry níževroucí látky a posléze kondenzují v chladiči. Destilací se 
oddělí např. alkohol od vody, získají se složky ropy, připraví se destilovaná voda z vody 
přírodní nebo se oddělí složky zkapalněného vzduchu. 
3. Sublimace – pevná látka se zahřátím změní přímo v plyn, např. jod, naftalen. Sublimací 
získáme tyto látky ze směsí jako chemicky čisté. 
4. Usazování (sedimentace) – oddělíme látky s různou hustotou, např. kal od vody, složky 
krve. Tato metoda se využívá k čištění odpadních vod. 
5. Vyluhování (extrakce) – je oddělování látek, z nichž jedna je rozpustná ve vhodném 
rozpouštědle (benzín, voda). Izolují se tak např. oleje z rostlin. 
6. Plavení – je dělení směsí, jejichž složky jsou v pevném skupenství, nerozpustné ve vodě a 
výrazně se liší hustotou. Např. na směs písku a zlata se působí proudem vody, lehčí písek je 
odplaven a těžší zlato zůstane. 
7. Vytavování – ze směsi se zahřátím oddělí složky na základě různé teploty tání, např. síra 
z hlušiny.  
8. Další metody – přebírání, oddělování magnetem, oddělování proudem vzduchu… 
 
     Dělení směsí: 
1. Různorodá (heterogenní) směs – má ve svých různých částech odlišné fyzikální 
vlastnosti. Jednotlivé složky směsi můžeme většinou odlišit pouhým okem, např. voda a písek 
nebo žula.  
     K různorodým směsím se řadí i tzv. disperzní soustavy. Částice zde mají menší velikost, 
nelze je odlišit okem.  Podle velikosti rozptýlených (dispergovaných) částic se soustavy dělí 
do dvou skupin: 
a) Hrubě disperzní soustavy – patří zde aerosoly (mlha, kouř, dým), emulze (mléko), 
     suspenze (sádra ve vodě) a pěny (šlehačka).  
b) Jemně disperzní soustavy – říká se jim koloidní roztoky a příkladem je vaječný bílek. 
    Částice v těchto soustavách se neusazují.  
2. Stejnorodá (homogenní) směs = roztok – má ve všech svých částech stejné vlastnosti. 
Např. sůl ve vodě, vzduch. 
 
 
                                       Roztoky 
  
     Roztok je homogenní směs dvou nebo více látek. Částice látek tvořících roztok jsou 
dokonale rozptýleny a vzájemně nereagují.  
     Podle skupenství dělíme roztoky na pevné (slitiny), kapalné (etanol ve vodě), plynné 
(vzduch). Nejvýznamnější jsou roztoky kapalné, zvláště vodné (v přírodě, lidském těle…). 
     V roztocích rozlišujeme rozpouštědlo (je v nadbytku) a látku rozpuštěnou. Rozpouštědla 
jsou např. voda, benzín, etanol, aceton. U látek rozpuštěných je stanovena jejich rozpustnost. 
Rozpustnost je maximální hmotnost látky v gramech, která se beze zbytku rozpustí při dané 
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teplotě ve 100 gramech rozpouštědla.  
     Roztok, který obsahuje maximální hmotnost rozpuštěné látky při dané teplotě, se nazývá 
nasycený. Pokud ještě můžeme látku rozpouštět, jedná se o roztok nenasycený. Pokud je 
rozpuštěná látka v nadbytku a usazuje se nerozpuštěná na dně, jedná se o roztok přesycený. 
     Rozpustnost pevných látek zpravidla vzrůstá s teplotou, u látek plynných je rozpustnost 
závislá na tlaku (oxid uhličitý v šampaňském). 
 
 
Vyjádření a výpočet složení roztoků: 
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Pro výpočet složení roztoku můžeme použít buď procentový počet (viz předchozí kapitola 
Chemické výpočty) nebo vztah pro hmotnostní zlomek, který je uveden na předchozí 
stránce.  
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     Složení roztoku se může vypočítat i pomocí látkové koncentrace. Látková koncentrace 
c(B) je definována jako podíl látkového množství rozpuštěné látky n(B)  a celkového objemu 
roztoku V(R): 
                              c(B) = n(B) / V(R) 
     Jednotka látkové koncentrace je nejčastěji mol / l. 
 
Příklad: 
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