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Krystalizace
Je nejdůležitější metoda čištění pevných látek.
Vysvětlení: znečištěná pevná látka se rozpustí v rozpouštědle, pevné 
nečistoty se odfiltrují a rozpuštěná látka se přivede ke krystalizaci.nečistoty se odfiltrují a rozpuštěná látka se přivede ke krystalizaci.



Druhy krystalizace
1) volná krystalizace
- pozvolným chladnutím nasyceného roztoku vznikají větší krystaly

2) rušená krystalizace
- při prudkém ochlazení a při míchání nasyceného roztoku vznikne velký 
počet malých krystalků



Užití krystalizace

- např. odsolování mořské vody



Destilace
Je založena na různých bodech varu jednotlivých složek.
Vysvětlení: Při zahřívání se látka při určité teplotě – bodu varu přeměňuje 
na plynné skupenství. Při ochlazování plynu dochází ke kondenzaci –na plynné skupenství. Při ochlazování plynu dochází ke kondenzaci –
plyn se mění na kapalinu.
Nejdříve se vypařuje ta látka, která má nejnižší teplotu varu.



Destilační aparatura



Užití destilace
1) výroba lihu

2) frakční destilace ropy2) frakční destilace ropy



Otázky

1) Co je stejnorodá směs?

2) Vysvětli rozdíl mezi krystalizací volnou a rušenou.

3) Na jakém principu je založena destilace?

4) Co je to destilát?

5) Kde se využívá krystalizace a destilace?5) Kde se využívá krystalizace a destilace?
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