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XI 517:56

Ocet,který doma používáš, je 8% roztok kyseliny octové 
ve vodě.

a) Kolik % H 2O obsahuje?
b) Urči w(k.octové), w(H 2O) a obě hodnoty sečti.
c) Dokážeš spočítat, kolik gramů kyseliny octové a 
   kolik gramů vody obsahuje 150 g octa?

řešení

X 2716:39

Většina látek se v přírodě 
nachází jako _______ 
___________, všechny 
suroviny pro průmysl mají 
původ v přírodě.

Směsi je nutné dělit.

směsi
čisté látky

stiskni

X 2716:39

přebírání

prosévání

plavení

usazování

filtrace

sublimace

ruční oddělování pevných látek
na sadách sít se oddělí pevné složky 
o různé velikosti částic
dělení v proudu vody na základě různé 
smáčivosti, hustoty nebo velikosti 
částic
dělení suspenzí nebo emulzí na základě 
rozdílné hustoty

oddělování pevné složky ze suspenzí a 
dýmů průchodem přes filtrační přepážku

oddělení sublimující složky od ostatních 
látek

XI 918:15

Prosévání
http://www.eurositex.cz/cz/uvod/

http://www.progresstechnology.cz/strojniatechnologickazarizeni/katalog/strojnia
technologickazarizeni/vibracnitridice/

http://www.eurositex.cz/cz/uvod/
http://www.progresstechnology.cz/strojni-a-technologicka-zarizeni/katalog/strojni-a-technologicka-zarizeni/vibracni-tridice/
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XI 918:32

Plavení - rýžování zlata

XI 918:44

Dělení emulzí v laboratořích v dělicích 
nálevkách

http://vydavatelstvi.vscht.cz/echo/analytika/sklo/separatory.html

Nakresli dělicí nálevku a vysvětli její 
funkci.

X 2720:31

Filtrace

Pojmenuj pomůcky potřebné 
pro laboratorní filtraci. 
Máme vše nebo něco chybí?

X 2720:31

Filtrace
Jakou podobu může mít a z jakého 
materiálu může být filtr?

volně ložené částice např. písek
perforovaná síta  
drátěná síta 
tkaniny z přírodních a syntetických 
vláken 
porézní keramika  
plsť 
papír

X 2720:31

Sublimace jodu

Popiš sublimaci.

X 2720:31

http://vydavatelstvi.vscht.cz/echo/analytika/sklo/separatory.html
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II 218:05

Poznáš, co je 
na této 
fotografii?

10 819:56

XI 2518:04
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w(k.octové) = 0,08 w(H2O) = 0,92

w(k.octové) + w(H 2O) = 0,08 + 0,92 = 1

m(k.octové) = w(k.octové) . m(octa) =

= 0,08 . 150 = 12 g kyseliny octové

m(H2O) = w(H 2O) . m(octa) = 

= 0,92 . 150 = 138 g vody

zpět
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