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Zmesi: disperzné sústavy 

dispergujúca látka (v nadbytku) dispergovaná látka

podľa počtu fáz: homogénne, heterogénne (dvoj- a viacfázové)

(hrubé delenie) podľa veľkosti častíc

10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 m

pravé
roztoky

koloidy

mikroskopické
disperzie 

hrubé
disperzie
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Disperzné sústavy: hrubé delenie podľa zmesných fáz

dispergovaná
fáza

tuhá
zliatiny

sklá
eutektické zmesi

suspenzie
sóly, gély
roztoky

dym
aerosóly

kvapalná kvapalné inklúzie
tuhé emulzoidy

emulzie
roztoky

hmla
aerosóly

plynná
plynné inklúzie
porézne látky
(pemza, frity)

peny
roztoky zmes plynov

tuhá kvapalná plynná
dispergujúca (súvislá) fáza
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Roztoky

Homogénna sústava (fáza) skladajúca sa najmenej z 
dvoch chemicky odlišných zložiek (látok). 

delenie podľa skupenstvaplynné roztoky
- zmes plynov

kvapalné roztoky tuhé roztoky
sklá,

izomorfné 
kryštály,

...

p=Σi pi

parciálny tlak
i-tej zložky

V=Σi Vi

parciálny objem
i-tej zložky

rozpúšťadlo
(v nadbytku)

zvyčajne
kvapalina

rozpustená látka
plyn, kvapalina,

tuhá látka
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Veličiny vyjadrujúce zloženie roztokov (výpočtový seminár)

Zlomok, symbol Definícia Jednotky

Hmotnostný, w wB = mB/Si mi 1, %, g/g, mg/g, g/t (hm. %)

Objemový, j jB = VB/Si Vi 1, %, cm3/cm3, mL/L (obj. %, vol. %)

Mólový, x xB = nB/Si ni 1, mol/mol, mmol/mol (mol. %)

Koncentrácia, symbol Definícia Jednotky

Látkového množstva, c
(staršie: molarita)

cB = nB/VR
mol/dm3, mol/L
(M = mol/L, mM = mmol/L)

Hmotnostná, g (aj r) gB = mB/VR
g/dm3, g/L, mg/L, mg/mL
[% (m/v) = % (w/v) = g/dL]

Počtu častíc (molekulová), C CB = NB/VR dm–3, L–1, mL–1

Objemová, s sB = VB/VR 1, cm3/dm3, mL/L, mL/dL  (nie v %!!!)

iné: molalita (mol.kg-1),   pomerový spôsob (a:b:...), ... 
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roztoky: solvatácia a rozpúšťacie teplo
Rozpúšťanie

ΔrozpH= ΔdisperzH + ΔsolvatH

disperzia
(rozptýlenie častíc)

energiu treba dodať
(ΔdisperzH >0)

solvatácia
(stabilizácia rozpúšťadlom)

energia sa uvoľňuje
(ΔsolvatH < 0)

+ ! roztok sa pri roz-
púšťaní ochladzuje

– ! roztok sa pri roz-
púšťaní zohrieva

významný vplyv na rozpustnosť
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Najčastejšie rozpúšťadlo voda: ióny sú hydratované

vonkajšia 
hydratačná sféra

vnútorná h. s. 

okolité prostredie
vody  

menšie katióny
viac hydratované

hydratačné číslo:
Li+ 4, K+ 2, 

Mg2+ 10

anióny menej:
F- 2-4
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Príklad (ΔH v kJ/mol)

hydratač-
ná energia

-884

-38

846

mriežková 
energia

ΔHsol

Rozpúšťacie 
teplo = ΔHsol

Entalpia 
rozpúšťania =
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rozpúšťadlá – klasifikácia (hrubá)

polárne

(najmä)
organické

(benzén, hexán, ...)

nepolárne????
relatívna 

permitivita, εr

εr> 15 (približne)

protické aprotické

silne solvatujú anióny
prostredníctvom
vodíkovej väzby

H2O, látky s -OH skupinami
....

veľký dipólový moment 
silne solvatujú katióny
interakciou s dipólom
acetón, dichlórmetán,

....
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nepolárne
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aprotické polárne
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protické polárne



molekulový 
kryštál 

nepolárna 
kvapalina stredná malá
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Roztoky: energetika

rozpustená
látka rozpúšťadlo energia 

disperzie
energia 

solvatacie
plyn tuhá látka - endotermická

kvapalina kvapalina rôzna rôzna

iónový 
kryštál/kvap. polárna kvapalina veľká exotermická

molekulový 
kryštál polárna kvapalina stredná stredná

iónový/koval.
kryštál

nepolárna 
kvapalina veľká malá



44

Elektrolyty

Roztoky molekulových tuhých látok

neelektrolyty – prednostne sa rozpúšťajú
v nepolárnych rozpúšťadlách

rozpustnosť obyčajne klesá s väčšou 
molekulovou hmonosťou 

v taveninách a roztokoch ióny elektrická vodivosť

nie v tuhej fáze!ionizácia neúplná v 
koncentrovanejších roztokoch
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Disociačný (ionizačný) stupeň:   α=ni/n

Disociačná (ionizačná) konštanta:         Ki=aA+aB- /aAB

AB + L                         AL+ + B-

AB A+ + B-

ionizácia

ionizácia
molarizácia

molarizácia

AB(s) A+(aq) + B- (aq)

Konštanta (súčin) rozpustnosti (aAB ) :         Ks=aA+aB-

rovnováha ! nasýtený roztok
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Silné elektrolyty – plne ionizované, mobilné napr. NaCl

aj molekulové, ktoré sa štiepia viac ako 50% na ióny
H2SO4 + H2O     H3O+ + HSO4

-

HSO4
- + H2O     H3O+ + SO4

2-

Slabé elektrolyty –ionizované menej ako 50 %

aj málo polárne – ionizácia vo vodných roztokoch:
HCl + H2O     H3O+ + Cl- NH3 + H2O NH4

+ + OH-

HgCl2 + H2O → Hg(OH2)Cl+ + Cl−

Hg(OH2)Cl+ + H2O → Hg(OH)Cl + H3O+

nekompletná disociácia a tvorba iónových párov
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vodivosť – závisí od α a mobility – viskozita!

molárna
vodivosť

(prepočítané na móly 
náboja)

Vodivosť__________________
Molárna koncentrácia

silný elektrolyt

slabý elektrolyt

stredný elektrolyt

150150

100


