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Různorodá směs 
(heterogenní směs)

� je směs, ve které můžeme rozlišit jednotlivé složky okem, lupou � je směs, ve které můžeme rozlišit jednotlivé složky okem, lupou 
nebo mikroskopem

� např. žula

živecslída

křemen



Druhy různorodých směsí
� suspenze

voda

písek

- suspenze je směs kapaliny a pevné látky, která v ní není rozpustná
- pevná látka je v kapalině rozptýlená

Příklady:

- voda a práškovitá křída
- léčebný čaj připravený ze suchých bylin a vody
- ovocný kompot



� emulze

ropa

ropná skvrna v Mexickém zálivu

voda

- emulze je směs dvou kapalin, které se nemísí
- jedna kapalina je rozptýlena ve druhé

Příklady:

- benzín s vodou
- smetana
- polévka s mastnými oky



� pěna

- pěna je směs plynné látky rozptýlené v kapalině

Příklady:

- jarová voda a vzduch
- sníh z bílků- sníh z bílků
- šlehačka



� aerosol

- aerosol je směs plynné látky a v ní rozptýlených částic pevné nebo 
kapalné látky
- dělí se na mlhu a dým

- mlha se skládá z plynné látky, ve které jsou rozptýlené částice kapaliny
- např. oblaky na obloze- např. oblaky na obloze

- dým se skládá z plynné látky, ve které jsou rozptýlené částice pevné
látky

- např. kouř z komína



Otázky

1) Co je různorodá směs?

2) Co je emulze? Uveď příklad.

3) Co je suspenze? Uveď příklad.

4) Co je pěna? Uveď příklad.

5) Co je aerosol? Uveď příklad.
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