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Διάλσμα νλνκάδνπκε ην νκνγελέο κίγκα δύν ή πεξηζζνηέξωλ νπζηώλ.  

Η κία νπζία πνπ βξίζθεηαη ζε πγξή θαηάζηαζε θαη ζε κεγαιύηεξε 
αλαινγία ιέγεηαη διαλύηης θαη ε άιιε κπνξεί λα είλαη ζηεξεή, πγξή ή αέξηα 
θαη νλνκάδεηαη διαλσμένη οσζία. Ο ζπλεζέζηεξνο δηαιύηεο είλαη ην λεξό. 
Η περιεκηικόηηηα ελόο δηαιύκαηνο εθθξάδεη ηελ πνζόηεηα ηεο δηαιπκέλεο 
νπζίαο πνπ πεξηέρεηαη ζε νξηζκέλε πνζόηεηα δηαιύκαηνο.  
 

ΣΡΟΠΟΙ ΕΚΦΡΑΗ ΣΗ ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΟΣΗΣΑ 
Πεξηεθηηθόηεηα ζηα εθαηό βάξνο πξνο βάξνο. (Σύκβνιν % w/w) 
Δειώλεη πόζα γξακκάξηα (g) δηαιπκέλεο νπζίαο ππάξρνπλ ζε 100 g 
δηαιύκαηνο. 
Γηα παξάδεηγκα δηάιπκα 10% w/w, ζεκαίλεη όηη αλ είρακε 100 g ηνπ 
δηαιύκαηνο απηνύ ζα πεξηείραλ 10 g δηαιπκέλεο νπζίαο. 
Πεξηεθηηθόηεηα ζηα εθαηό βάξνο πξνο όγθν. (Σύκβνιν % w/V) 
Δειώλεη πόζα γξακκάξηα (g) δηαιπκέλεο νπζίαο ππάξρνπλ ζε 100 
ρηιηνζηόιηηξα (mL) δ/ηνο. 
.Πεξηεθηηθόηεηα ζηα εθαηό όγθν πξνο όγθν. (Σύκβνιν % V/V) 
Πεξηεθηηθόηεηα % V/V (ζε κίγκαηα αεξίωλ) 
Χξεζηκνπνηείηαη ζε κίγκαηα αεξίωλ θαη εθθξάδεη πόζα L ή mL ζπγθεθξηκέλνπ 
αεξίνπ ππάξρνπλ ζε 100 L ή mL ηνπ κίγκαηνο ηωλ αεξίωλ. π.ρ. Η 
πεξηεθηηθόηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα ζε νμπγόλν είλαη πεξίπνπ 20% v/v, 
πνπ ζεκαίλεη όηη ζε 100 L αέξα ππάξρνπλ 20 L νμπγόλν. 
Πεξηεθηηθόηεηα % V/V ή αιθννιηθνί βαζκνί 
Χξεζηκνπνηείηαη ζε δηαιύκαηα αηζπιηθήο αιθνόιεο (νηλόπλεπκα) θαη δειώλεη 
πόζα mL θαζαξήο αηζαλόιεο ππάξρνπλ ζε 100 mL δ/ηνο. π.ρ. Η 
πεξηεθηηθόηεηα ελόο θξαζηνύ είλαη 12° ( αιθννιηθνί βαζκνί). Απηό ζεκαίλεη όηη 
ζε 100 mL ηνπ θξαζηνύ πεξηέρνληαη 12 mL θαζαξό νηλόπλεπκα. 
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1. Σε 200 g δαραξόλεξνπ πεξηέρνληαη 10 g δάραξε.  

Πόζν % w/w είλαη ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο;  

 

2. Έρνπκε 400 g αιαηόλεξνπ πεξηεθηηθόηεηαο 10% w/w.  

α. Πόζα g είλαη ην αιάηη;  

β. Πόζα g είλαη ην λεξό;  

 

3. Γηαιύνπκε 50 g δάραξε ζε 450 g λεξό.  

Πόζν % w/w είλαη ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο;  

 

4. Η πεξηεθηηθόηεηα ζε δάραξε ελόο ζπκππθλσκέλνπ ρπκνύ είλαη 14% 

w/w.  

α. Πόζε δάραξε πεξηέρεηαη ζε 50 g ρπκνύ;  

β. Πόζε ζα γίλεη ε % w/w πεξηεθηηθόηεηα ηνπ ρπκνύ αλ ζηα 50 g ρπκνύ 

πξνζζέζνπκε 20 g λεξό; 

 

5. Έρνπκε 200 g αιαηόλεξν πεξηεθηηθόηεηαο 20% w/w.  

α. Πόζν είλαη ην αιάηη;  

β. Αλ εμαηκηζηνύλ 40 g λεξό, πόζε ζα γίλεη ε % w/w πεξηεθηηθόηεηα ηνπ 

δηαιύκαηνο;  

 

6. Σε πόζα g λεξνύ πξέπεη λα δηαιύζνπκε 15 g αιαηηνύ, ώζηε λα 

πξνθύςεη δηάιπκα πεξηεθηηθόηεηαο 10% w/w;  

 

7. Έρνπκε 400 g αιαηόλεξν πεξηεθηηθόηεηαο 8% w/w.  

Πόζα g λεξνύ πξέπεη λα εμαηκηζηνύλ από ην δηάιπκα, ώζηε ε λέα 

πεξηεθηηθόηεηα λα γίλεη 10% w/w;  

 

8. Σηε ράξηηλε ζπζθεπαζία γάιαθηνο (500 ml) αλαγξάθεηαη ε 

πεξηεθηηθόηεηα ζε ιηπαξά 1,5% w/v. Βάδνπκε ζε έλα πνηήξη Α 300 ml 

γάια θαη ην ππόινηπν ηεο ζπζθεπαζίαο ζε έλα πνηήξη Β.  

α. Πόζα g ιηπαξά πεξηέρνληαη ζε θάζε πνηήξη;  

β. Πόζε είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ζε ιηπαξά ζε θάζε πνηήξη;  
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9. Σε 160 ml δαραξόλεξνπ 10% w/v πξνζζέηνπκε λεξό κέρξη ν όγθνο ηνπ 

δηαιύκαηνο λα γίλεη 200 ml.  

α. Πόζε είλαη ε κάδα ηεο δάραξεο πνπ πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα;  

β. Πόζε είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ λένπ δηαιύκαηνο;  

 

10. Σε 200 ml αιαηόλεξνπ (δηάιπκα Γ1) ππάξρνπλ 18 g αιάηη.  

Πξνζζέηνπκε 100 ml λεξό, νπόηε πξνθύπηεη λέν δηάιπκα Γ2.  

Να βξεζεί ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ησλ δηαιπκάησλ Γ1 θαη Γ2.  

 

11. Πόζα ml λεξό πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 150 ml δηάιπκα 

αιαηόλεξνπ 6% w/v, ώζηε λα πξνθύςεη δηάιπκα πεξηεθηηθόηεηαο 4% 

w/v;  

 

12. 200 ml αιαηόλεξνπ 8% w/v ζεξκαίλνληαη κε απνηέιεζκα λα 

εμαηκηζηεί λεξό θαη  ν ηειηθόο όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο λα γίλεη 160 ml.  

Πόζε είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ λένπ δηαιύκαηνο;  

 

13. Πόζα ml λεξό πξέπεη λα εμαηκηζηνύλ από 240 ml αιαηόλεξν 10% 

w/v, ώζηε λα πξνθύςεη δηάιπκα 12% w/v;  

 

14. Γηαιύνπκε 12 g δάραξε ζε λεξό, νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα 400 ml.  

α. Πόζε είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο;  

Σην παξαπάλσ δηάιπκα πξνζζέηνπκε άιια 4 g δάραξε ρσξίο κεηαβνιή 

ηνπ όγθνπ ηνπ δηαιύκαηνο.  

β. Πόζε είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ λένπ δηαιύκαηνο; 

 

15. Σε 160 ml θξαζί πεξηεθηηθόηεηαο 10% v/v πξνζζέηνπκε λεξό κέρξη ν 

όγθνο ηνπ θξαζηνύ λα γίλεη 200 ml.  

Πόζε είλαη ε πεξηεθηηθόηεηα % v/v ηνπ αξαησκέλνπ θξαζηνύ;  

 

18. Πόζα ml λεξό πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 150 ml δηάιπκα 8% v/v, 

ώζηε λα πξνθύςεη δηάιπκα πεξηεθηηθόηεηαο 6% v/v 

 

 


