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FIZIKALNE IN KEMIJSKE 
SPREMEMBE SNOVI
• Zaradi različnih dejavnikov okolja se 
snovi v naravi spreminjajo.

• Na snovi delujejo dejavniki kot so tlak, 
sprememba temperature in svetloba.

• Snovi se na te vplive različno odzovejo, 
lahko pa tudi vplivajo druga na drugo 
in med seboj reagirajo.

• Poznamo FIZIKALNE in KEMIJSKE 
SPREMEMBE snovi.



FIZIKALNA SPREMEMBA SNOVI



• http://eucbeniki.sio.si/nar7/982/index1.html



• Pri FIZIKALNI spremembi se sestava snovi ohrani, 
spremeni se njena oblika.

• Delci, ki sestavljajo snov, ostanejo po spremembi 
enaki, zato ima snov po tej spremembi še vedno 
enake fizikalne lastnosti.

• Če razbijemo vazo, so razbiti kosi različno veliki 
in različnih oblik, še vedno pa je material razbitih 
kosov enak materialu, ko je bila vaza še cela.

• Če iz tube iztisnemo barvo, ostaneta prazna tuba 
in barva. Snovi se med iztiskanjem niso 
spremenile.



Pri fizikalni spremembi se snov NE SPREMENI, 
spremeni pa se lahko njena OBLIKA, 
AGREGATNO STANJE.



KEMIJSKA SPREMEMBA SNOVI



• http://eucbeniki.sio.si/nar7/982/index2.html



• Pri KEMIJSKI spremembi ne poteka zgolj 
sprememba snovi, ampak tudi energijska 
sprememba.

• Energija se lahko pri kemijskih spremembah 
sprošča ali veže.

• Energija se lahko sprošča v obliki toplote, 
svetlobe, zvoka, električne energije.

• Če se snov med kemijsko spremembo ohlaja, 
je to znak, da se energija pri kemijski 
spremembi veže.



Snovi se pri kemijski spremembi SPREMENIJO.
Pri kemijski spremembi se lahko 
energija sprošča ali veže.



KEMIJSKI PRIPOMOČKI

Za izvajanje poskusov potrebujemo osnovno 
laboratorijsko opremo. 

Najosnovnejša laboratorijska oprema je 
EPRUVETA.

• Izvajamo poskuse

z majhnimi količinami snovi.



• Delo z večjimi količinami snovi: ČAŠE, 
ERLENMAJERICE in BUČKE.

• Razlikujejo se po prostornini, lahko jih 
segrevamo.



• Merjenje tekočin in prostornin: MERILNI VALJ



• Ločevanje tekočin, ki se ne mešajo: LIJ 
LOČNIK

• Pretakanje tekočin: LIJ



LOČEVANJE ZMESI

• ZMESI lahko ločimo na ČISTE SNOVI.

• Pri ločevanju zmesi moramo upoštevati 
značilne lastnosti posameznih snovi, ki so v 
zmesi.

• Zmesi ločujemo s fizikalnimi postopki.

• Pri ločevanju se snovi kemijsko NE 
spremenijo.



METODE LOČEVANJE SNOVI

UPORABA MAGNETA→ ko je v zmesi železo, 
nikelj ali kobalt.



• RAZTAPLANJE- ko je ena snov v zmesi dobro topna 
v nekem topilu (npr. vodi), drugje pa ne.

• FILTRIRANJE- odstranimo drobne netopne delce iz 
raztopine (pesek, voda).

• IZPAREVANJE- za ločevanje raztopljenih snovi (sol, 
voda).

• SUBLIMACIJA- ko je v zmesi jod.

• UPORABA LIJ LOČNIKA- za ločevanje dveh zmesi, 
ki se med seboj ne mešata.

• KROMATOGRAFIJA- za ločevanje barvil.



https://eucbeniki.sio.si/nar7/979/index.html

https://eucbeniki.sio.si/nar7/979/index.html

