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Υλικά που πποκύπηουν από ηην ανάμειξη δύο ή πεπιζζόηεπων ουζιών ονομάζονηαι 
μείγμαηα 
Ο αζρασ είναι μείγμα οξυγόνου, αηώτου και άλλων αερίων.  
Ομογενζσ ονομάηεται το μείγμα το οποίο ζχει τθν ίδια ςφςταςθ ςε όλθ τθν μάηα του (άρα 
και τισ ίδιεσ ιδιότθτεσ) και ςτο οποίο δεν μποροφμε να διακρίνουμε τα ςυςτατικά του.  
Ετερογενζσ ονομάηεται το μείγμα το οποίο δεν ζχει τθν ίδια ςφςταςθ ςε όλθ τθν μάηα του 
και ςτο οποίο μποροφμε να διακρίνουμε τα ςυςτατικά του.  
Τα ςυςτατικά των μειγμάτων βρίςκονται ςε τυχαίεσ αναλογίεσ.  
Τα ςυςτατικά ενόσ μείγματοσ διατθροφν πολλζσ από τισ ιδιότθτζσ τουσ. 
Ομογενή μείγματα ή διαλύματα 
Ζνα διάλυμα ζχει τουλάχιςτον δφο ςυςτατικά: 

• Τον διαλφτθ και 
Τθ διαλυμζνθ ουςία 
Διαλύτης είναι το ςυςτατικό που ζχει  
α. ίδια φυςικι κατάςταςθ με το διάλυμα, και  
β. ςυνικωσ (ςτα υγρά διαλφματα) βρίςκεται με τθ μεγαλφτερθ αναλογία μζςα ςτο 
διάλυμα. 
Διαλυμζνεσ ουςίεσ είναι τα υπόλοιπα ςυςτατικά του διαλφματοσ 
Τα διαλφματα µε διαλφτθ το νερό ονομάηονται υδατικά 
Θα ζχεισ καταλάβει βζβαια, ότι το νερό είναι πολφ καλόσ διαλφτθσ! Μπορείσ να ςκεφτείσ 
γιατί; 
διαλφει πολλζσ ουςίεσ! 
είναι ςχετικά φτθνόσ διαλφτθσ 
Σε οριςμζνθ ποςότθτα διαλφτθ μπορεί να διαλυκεί απεριόριςτθ ποςότθτα διαλυμζνθσ 
ουςίασ; 
Ο Χ Ι 
Από τι εξαρτάται θ μζγιςτθ ποςότθτα που μπορεί να διαλυκεί; 

1. Από τθ κερμοκραςία 
2. Από τον διαλφτθ 
3. Από το είδοσ τθσ διαλυμζνθσ ουςίασ κ.α. 

Εάν ςε υδατικό διάλυμα αλατιοφ προςκζςουμε νερό, τότε (ςυμπλθρώςτε ςτα διάςτικτα τθν 
κατάλλθλθ από 
τισ λζξεισ: αυξάνεται, ελαττώνεται, δε μεταβάλλεται) 
α. θ μάηα του διαλφματοσ ........................... 
β. θ μάηα του διαλφτθ ............................... 
γ. θ μάηα τθσ διαλυμζνθσ ουςίασ .................. 
δ. ο όγκοσ του διαλφματοσ ........................... 
ε. θ περιεκτικότθτα του διαλφματοσ ................ 
50 g αλατιοφ διαλφονται ςε 150 g νεροφ. Το διάλυμα ζχει πυκνότθτα ρ = 0,8 g/mL. 
Να υπολογίςετε : 
Α) τθν % w/w περιεκτικότθτα του διαλφματοσ. 
Β) τον όγκο του διαλφματοσ. 
Γ) τθν % w/v περιεκτικότθτα του διαλφματοσ. 
 
Περιεκτικότθτα % w/w  
Περιεκτικότθτα ςτα εκατό βάροσ προσ βάροσ 
Η περιεκτικότθτα % w/w ενόσ διαλφματοσ εκφράηει τθ μάηα ςε g τθσ διαλυμζνθσ ουςίασ 
που περιζχεται ςε 100 g διαλφματοσ 
Περιεκτικότθτα % w/v  
Περιεκτικότθτα ςτα εκατό βάροσ προσ όγκο 
Περιεκτικότθτα % v/v  
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Περιεκτικότθτα ςτα εκατό όγκο προσ όγκο 
50g διαλφματοσ ουςίασ Χ με περιεκτικότθτα 20 % w/w χωρίηεται ςε δφο ίςα μζρθ. Κάκε νζο 
διάλυμα που προκφπτει κα ’χει : 
Α. μάηα διαλφματοσ 50 g και περιεκτικότθτα ςε ουςία Χ    10% w/w.  
Β. μάηα διαλφματοσ 100 g και περιεκτικότθτα ςε ουςία Χ   20% w/w.  
Γ. μάηα διαλφματοσ  25 g και  περιεκτικότθτα ςε ουςία Χ   10% w/w.  
Δ. μάηα διαλφματοσ  25 g και περιεκτικότθτα ςε ουςία Χ   20% w/w.  
Παραςκευι διαλφματοσ ηάχαρθσ 15% w/w 
 
Στο πείραμα αυτό παραςκευάηεται υδατικό διάλυμα ηάχαρθσ με περιεκτικότθτα 15 %w/w, 
αναμιγνφοντασ 15 g ηάχαρθσ και 85 g νεροφ και αναδεφοντασ μζχρι να διαλυκεί θ ηάχαρθ. 
Ζχουμε λοιπόν. 
Μάηα ουςίασ: 15 g 
Μάηα διαλφτθ: 85 g 
Μάηα διαλφματοσ: 15+85=100 g 
Συνεπώσ: 15 % w/w 
Παραςκευι διαλφματοσ ηάχαρθσ 1% w/w 
Σε ποτιρι ηζςεωσ βάηουμε 1g ηάχαρθ 
2. Προςκζτουμε νερό μζχρι που το μείγμα να γίνει 100 g.  
3. Αναεφουμε μζχρι να διαλυκεί θ ηάχαρθ.  
Παραςκευάςαμε υδατικό διάλυμα ηάχαρθσ 1% w/w.  

A. Να ςυμπλθρώςετε τα κενά ςτισ παρακάτω προτάςεισ:  

• Για να παραςκευάςουμε 100 g υδατικοφ διαλφματοσ ηάχαρθσ 20% w/w, πρζπει να 

πάρουμε ………. g ηάχαρθ και ……… g νερό.  

• Για να παραςκευάςουμε 200 g υδατικοφ διαλφματοσ ηάχαρθσ 2% w/w, πρζπει να 

πάρουμε ………. g ηάχαρθ και ……… g νερό.  

B. Επιλζξτε τθ ςωςτι απάντθςθ ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ:  

1. Αν mδο είναι θ μάηα τθσ διαλυμζνθσ ουςίασ και mδ θ μάηα του διαλφτθ, θ μάηα 

του διαλφματοσ mΔ είναι ίςθ με  

 α. mδ-mδο   β. 100 g  γ. mδο+mδ  

2. Ζνα διάλυμα με περιεκτικότθτα 5% w/w περιζχει 5 g διαλυμζνθσ ουςίασ ςτα 100 

gr …………  

 α. διαλφτθ   β. διαλφματοσ  

3. Ζνα υδατικό διάλυμα ηάχαρθσ που περιζχει 50 g ηάχαρθσ και 450 g νεροφ ζχει 

περιεκτικότθτα % w/w ίςθ με ...  

 α. 5 %   β. 10 %  γ. 15 %  

4. Η μάηα ενόσ υδατικοφ διαλφματοσ αλατιοφ που περιζχει 5 g αλατιοφ και 45 g 

νεροφ είναι ίςθ με ...  

 α. 45 g   β. 50 g  γ. 55 g     

5. Ζνα υδατικό διάλυμα κειικοφ χαλκοφ ηυγίηει 80 g και περιζχει 4 g κειικό χαλκό. Η 

περιεκτικότθτά του % w/w είναι ίςθ με ....  

 α. 4 %   β. 5 %  γ. 8 %  

6. Ζνα υδατικό διάλυμα ηάχαρθσ ηυγίηει 600 g και περιζχει 50 g ηάχαρθ. Πόςθ μάηα 

νεροφ περιζχει;  

 α. 550 g   β. 600 g  γ. 650 g  
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7. Ζνα υδατικό διάλυμα αλατιοφ με περιεκτικότθτα 20 % w/w περιζχει 50 g αλάτι. Η 

μάηα του διαλφματοσ είναι ίςθ με ...  

 α. 200 g   β. 250 g  γ. Δεν υπολογίηεται  

8. Ζνα υδατικό διάλυμα αλατιοφ με περιεκτικότθτα 10 % w/w περιζχει 2 g αλάτι. Η 

μάηα του νεροφ είναι ίςθ με ...  

 α. 18 g   β. 20 g  γ. Δεν υπολογίηεται  

9. Ζνα υδατικό διάλυμα ηάχαρθσ ηυγίηει 60 g και περιζχει 45 g νερό. Η 

περιεκτικότθτα % w/w είναι ίςθ με ...  

 α. 25 %   β. 30 %  γ. 45 %  

10. Ζνα υδατικό διάλυμα ηάχαρθσ ηυγίηει 30 g και περιζχει 20 g νερό. Η μάηα τθσ 

ηάχαρθσ που περιζχει είναι ίςθ με  

 α. 5 g   β. 10 g  γ. 15 g  

15. Στθ ςυςκευαςία ενόσ ροφιματοσ αναγράφεται:  

 Περιεχόμενο 250 mL.                                               Συςτατικά: (μεταξφ των άλλων), 

λιπαρά 4% w/v 

Αδειάηουμε 100 mL από το ρόφθμα ςε ζνα ποτιρι Α και το υπόλοιπο ςε ζνα ποτιρι 

Β. Να υπολογίςεισ: 

α) Πόςα g λιπαρά υπάρχουν ςτο περιεχόμενο του ποτθριοφ Α και πόςα ςτο Β; 

β) Πόςθ είναι θ περιεκτικότθτα % w/v ςε λιπαρά του ροφιματοσ ςτο ποτιρι Α και 

πόςθ ςτο ποτιρι Β; 

16. Διακζτουμε 280g διαλφματοσ ηάχαρθσ, περιεκτικότθτασ 10% w/w. 

α) Πόςα g ηάχαρθσ περιζχονται ςτο παραπάνω διάλυμα; 

β) Πόςα g νεροφ χρειάςτθκαν για τθν παραςκευι του παραπάνω διαλφματοσ;  

γ) Αν θ πυκνότθτα του διαλφματοσ είναι 1,4 g/ml να βρεκεί θ w/v % περιεκτικότθτα 

του. 

17.  50 g αλατιοφ διαλφονται ςε 150 g νεροφ. Το διάλυμα ζχει  πυκνότθτα ρ = 0,8 

g/mL. Να υπολογίςετε: 

α) τθν % w/w περιεκτικότθτα του διαλφματοσ. 

β) τον όγκο του διαλφματοσ.  

γ) τθν % w/v περιεκτικότθτα του διαλφματοσ. 

18. Ζνα πυκνό διάλυμα άλατοσ ηυγίηει 240 g  και ζχει όγκο 200 mL Γνωρίηουμε ότι 

παραςκευάςτθκε με διάλυςθ κάποιασ ποςότθτασ  του άλατοσ ςε 180 g νερό. Να 

υπολογίςετε τα παρακάτω ςτοιχεία του διαλφματοσ: 

α) τθν πυκνότθτα του διαλφματοσ 

β) τθν περιεκτικότθτα % w/w  

γ) τθν περιεκτικότθτα % w/v.   

19.  25 gr υδροξειδίου του νατρίου διαλφονται πλιρωσ ςε νερό και ςχθματίηεται 

διάλυμα Δ όγκου 500 mL και πυκνότθτασ 1,25 gr/mL. 

α) Να υπολογιςτεί θ περιεκτικότθτα ςτα εκατό βάρουσ κατ’ όγκον (%w/v) του 

διαλφματοσ Δ. 

β) Να υπολογιςτεί θ περιεκτικότθτα ςτα εκατό κατά βάροσ (%w/w) του διαλφματοσ 

Δ.  

1. Να ςυμπλθρώςετε τα κενά ςτισ παρακάτω προτάςεισ:  

α) Τα ................ μείγματα ονομάηονται διαλφματα.  
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β) Το ςυςτατικό το οποίο βρίςκεται με τθ μεγαλφτερθ αναλογία ςτο διάλυμα και 

ςυνικωσ διατθρεί τθ φυςικι του κατάςταςθ ονομάηεται ......................... ενώ όλα τα 

υπόλοιπα .................... ουςίεσ.  

γ) …………………… ενόσ διαλφματοσ είναι θ ποςότθτα τθσ διαλυμζνθσ ουςίασ που 

περιζχεται ςε οριςμζνθ ποςότθτα διαλφματοσ  

2.  Να ςυμπλθρώςετε τα κενά ςτισ παρακάτω προτάςεισ:  

α) Για να παραςκευάςουμε 200 g υδατικοφ διαλφματοσ ηάχαρθσ 2% w/w, πρζπει να 

πάρουμε ………. g ηάχαρθ και ……… g νερό.  

β) Για να παραςκευάςουμε 200 mL υδατικό διάλυμα ηάχαρθσ 1% w/v , πρζπει να 

πάρουμε …….. g ηάχαρθ και να τα διαλφςουμε μζχρι ο ςυνολικόσ όγκοσ να γίνει 

……… mL.  

3.  Να ςυμπλθρώςετε τα κενά ςτισ παρακάτω προτάςεισ:  

α) Ζνα διάλυμα ζχει περιεκτικότθτα 18%w/w ςε ηάχαρθ άρα: ........................ ςε 

......................  

β) Ζνα διάλυμα ζχει περιεκτικότθτα 12%w/v ςε αμμωνία άρα: .......................... ςε 

...................  

γ) Ζνα διάλυμα ζχει περιεκτικότθτα 20%v/v ςε οξυγόνο άρα: .......................... ςε 

......................  

4.  Η ζκφραςθ 40% vol που αναγράφεται ςτθν ετικζτα ενόσ οινοπνευματώδουσ 

ποτοφ ςθμαίνει :  

Α. Ότι το ποτό βράηει ςτουσ 40 οC  

Β. Ότι το ποτό περιζχει 40 g αικυλικισ αλκοόλθσ ςε 100 mL του διαλφματοσ  

Γ. Ότι το ποτό περιζχει 40 mL αικυλικισ αλκοόλθσ ςε 100 mL του διαλφματοσ  

5. Σε 150g νεροφ προςκζτουμε 50g ηάχαρθσ. Ποια θ %w/w ςε ηάχαρθ του δ/τοσ που 

ςχθματίηεται; 

6. Ζνασ μακθτισ ζχει παραςκευάςει 400g δ/τοσ με περιεκτικότθτα 12%w/w ςε 

αμμωνία. Πόςα g νεροφ και πόςα g αμμωνίασ χρθςιμοποίθςε ο μακθτισ για να 

παραςκευάςει το παραπάνω δ/μα. 

7. Πόςα γραμμάρια είναι ζνα διάλυμα ξυδιοφ περιεκτικότθτασ 12% w/w ςε οξικό 

οξφ που περιζχει 30g οξικό οξφ; 

 

 

 


