
 

 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΚΗΕΙ ΣΑ ΔΙΑΛΤΜΑΣΑ 
 

1. Δηάιπκα H3PO4 έρεη πεξηεθηηθόηεηα 49% w/w θαη ππθλόηεηα 1,3 g/mL.  

Να ππνινγίζεηε: 

α. ηελ % w/v πεξηεθηηθόηεηά ηνπ            Απ. 63,7% w/v 

β. ηε ζπγθέληξσζή ηνπ          Απ. 6,5 M 

Δίλνληαη: νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο (Ar): H = 1, Ο = 16, P = 31 

 

2. Δηάιπκα HCℓO4 έρεη πεξηεθηηθόηεηα 17,6% w/v θαη ππθλόηεηα 1,1 g/mL. 

Να ππνινγίζεηε: 

α. ηελ % w/w πεξηεθηηθόηεηα ηνπ              Απ. 16% w/w 

β. ηε ζπγθέληξσζή ηνπ                  Απ. 1,75 M 

Δίλνληαη: νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο (Ar): H = 1, Ο = 16, Cℓ = 35,5 

 

3. Δηάιπκα ΚΟΗ έρεη ζπγθέληξσζε 3 Μ θαη ππθλόηεηα 1,2 g/mL. Να ππνινγίζεηε: 

α. ηελ % w/w πεξηεθηηθόηεηά ηνπ              Απ. 14% w/w 

β. ηελ % w/v πεξηεθηηθόηεηά ηνπ          Απ. 16,8% w/w 

Δίλνληαη: νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο (Ar): H = 1, Ο = 16, K = 39 

 

4. 4,1 L αεξίνπ HCℓ πνπ κεηξήζεθαλ ζε πίεζε 1,5 atm θαη ζε ζεξκνθξαζία 27
o
C 

δηαιύνληαη ζην λεξό θαη πξνθύπηνπλ 250 mL δηαιύκαηνο κε ππθλόηεηα 1,05 g/mL.  

Να ππνινγίζεηε: 

α. ηε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη         Απ. 1 M 

β. ηελ % w/w πεξηεθηηθόηεηά ηνπ           Απ. 3,48% w/w 

Δίλνληαη: νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο (Ar): H = 1, Cℓ = 35,5 

 

5. Από 400 mL δηαιύκαηνο NaOH πεξηεθηηθόηεηαο 12% w/v παίξλνπκε 50 mL θαη ηα 

αξαηώλνπκε κέρξη όγθν 200 mL. Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ λένπ δηαιύκαηνο; 

             Απ. 2,4 M 

Δίλνληαη: νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο (Ar): H = 1, Ο = 16, Na = 23 

 

6. Υδαηηθό δηάιπκα ΗΝΟ3 (Δ1) έρεη πεξηεθηηθόηεηα 6,3% w/v θαη ππθλόηεηα 1,25 

g/mL. Πόζα L λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 800 mL ηνπ δηαιύκαηνο Δ1, ώζηε λα 

πξνθύςεη δηάιπκα Δ2 ζπγθέληξσζεο 0,5 Μ;        Απ. 1,2 L 

Δίλνληαη: νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο (Ar): H = 1, Ν = 14, Ο = 16 

 

7. Σε 400 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο (Δ1) NaOH πνπ έρεη πεξηεθηηθόηεηα 2,5% w/λ 

πξνζζέηνπκε 20 g ζηεξενύ NaOH θαη 100 mL λεξνύ, νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα Δ2 

πνπ έρεη ππθλόηεηα 1,04 g/mL. Να ππνινγίζεηε γηα ην δηάιπκα Δ2: 

α. ηε ζπγθέληξσζε          Απ. 1,5 M 

β. ηελ % w/w θαη ηελ % w/v πεξηεθηηθόηεηα                          Απ. 5,77% w/w - 6% w/v 

Δίλνληαη: νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο (Ar): H = 1, Ο = 16, Na = 23 

 

8. Αξαηώλνπκε κε λεξό έλα δηάιπκα HBr ζε ηεηξαπιάζην όγθν. Από ην αξαησκέλν 

δηάιπκα παίξλνπκε ην 1/5 θαη ην αξαηώλνπκε ζε δηπιάζην όγθν. Αλ δίλεηαη όηη ε 

ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο HBr ζην ηειηθό δηάιπκα είλαη 0,1 Μ, πνηα ζα είλαη ε 

ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο HBr ζην αξρηθό δηάιπκα;         Απ. 4 Μ 
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9. Σε 1,6 L δηαιύκαηνο H2SO4 πνπ έρεη ζπγθέληξσζε 0,2 Μ (Δ1) πξνζηίζεληαη 480 g 

δηαιύκαηνο H2SO4 (Δ2) πεξηεθηηθόηεηαο 9,8% w/v θαη ππθλόηεηαο 1,2 g/mL. Να 

ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο Δ3 πνπ πξνθύπηεη.                Απ. 0,36 Μ 

Δίλνληαη: νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο (Ar): H = 1, Ο = 16, S = 32 

 

10. Δίλεηαη δηάιπκα ΗΝΟ3 πνπ έρεη όγθν V L θαη ζπγθέληξσζε 1 Μ. 

α. Τν παξαπάλσ δηάιπκα ζπκππθλώλεηαη κε αθαίξεζε νξηζκέλεο πνζόηεηαο λεξνύ, 

κε απνηέιεζκα λα πξνθύπηεη δηάιπκα όγθνπ 200 mL θαη ζπγθέληξσζεο 2,5 Μ. Να 

ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ηνπ λεξνύ πνπ αθαηξέζεθε.       Απ. 0,3 L 

β. Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα αθαηξεζνύλ από ηα V L ηνπ αξρηθνύ δηαιύκαηνο γηα λα 

πξνθύςεη δηάιπκα ζπγθέληξσζεο 4 Μ;              Απ. 375 mL 

γ. Αλ από ηα V L ηνπ αξρηθνύ δηαιύκαηνο αθαηξεζεί λεξό, ώζηε ην ηειηθό δηάιπκα λα  

έρεη όγθν 80 mL, πνηα ζα είλαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ ηειηθνύ δηαιύκαηνο;   Απ. 6,25 M 

 

11. Αλακεηγλύνληαη 400 mL δηαιύκαηνο HF, πνπ έρεη ζπγθέληξσζε 2 Μ κε 400 mL 

δηαιύκαηνο HF, πνπ έρεη πεξηεθηηθόηεηα 1,2% w/v. Σην δηάιπκα πνπ πξνέθπςε κεηά 

ηελ αλάκεημε, πξνζηίζεηαη πνζόηεηα λεξνύ, έηζη ώζηε λα ζρεκαηηζηεί δηάιπκα όγθνπ 

5 L. Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ηειηθνύ δηαιύκαηνο.                  Απ. 0,52 Μ 

Δίλνληαη: νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο (Ar): H = 1, F = 19 

 

12. 8,96 L αέξηαο ΝΗ3 (κεηξεκέλα ζε ζπλζήθεο stp) δηαιύνληαη ζε θηάιε κε λεξό, 

νπόηε κε ηελ πξνζζήθε επηπιένλ πνζόηεηαο λεξνύ, ζρεκαηίδεηαη δηάιπκα (Δ1) όγθνπ 

0,4 L. 

α. Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη.               Απ. 1 Μ 

β. Σηελ πνζόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο Δ1 πξνζζέηνπκε 0,5 L ΝΗ3 ζπγθέληξσζεο 4 Μ 

(Δηάιπκα Δ2). Σην δηάιπκα Δ3 πνπ ζρεκαηίδεηαη, πξνζηίζεηαη λεξό, έηζη ώζηε λα 

πξνθύςεη δηάιπκα Δ4 όγθν 2 L. Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο Δ4.  

             Απ. 1,2 Μ 
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13. Δίλνληαη ηα παξαθάησ δηαιύκαηα: 

Δ1: Υδαηηθό δηάιπκα ΚΟΗ κε πεξηεθηηθόηεηα 5,6% w/v 

Δ2: Υδαηηθό δηάιπκα ΚΟΗ κε πεξηεθηηθόηεηα 1,4% w/v 

α. Με πνηα αλαινγία όγθσλ πξέπεη λα αλακεηρζνύλ ηα δπν δηαιύκαηα Δ1 θαη Δ2, ώζηε 

λα πξνθύςεη δηάιπκα κε ζπγθέληξσζε 0,4 Μ;               V1:V2 = 1:4  

β. Πόζα mL ελόο από ηα δηαιύκαηα Δ1 ή Δ2 πξέπεη λα αξαησζνύλ κε λεξό, ώζηε λα 

ζρεκαηηζηνύλ 500 mL δηαιύκαηνο Δ4 ζπγθέληξσζεο 0,6 Μ;                      Απ. 300 mL 

Δίλνληαη: νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο (Ar): H = 1, Ο = 16, Κ = 39 

 

14. Αλακεηγλύνληαη 300 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NaOH (Δ1) ζπγθέληξσζεο 1,2 Μ 

κε νξηζκέλν όγθν πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NaOH (Δ2) πνπ έρεη πεξηεθηηθόηεηα 8% w/v 

θαη ππθλόηεηα 1,1 g/mL, νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα Δ3 κε πεξηεθηηθόηεηα 6% w/v. Να 

ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ηνπ δηαιύκαηνο Δ2.               Απ. 180 mL 

Δίλνληαη: νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο (Ar): H = 1, Ο = 16, Na = 23 

 

15. Δηαζέηνπκε 600 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο H2SO4 (Δ1) κε ζπγθέληξσζε 1,5 Μ θαη 

600 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο H2SO4 (Δ2) κε ζπγθέληξσζε 1 Μ. Να ππνινγηζηεί ν 

κέγηζηνο όγθνο δηαιύκαηνο H2SO4 κε ζπγθέληξσζε 1,2 Μ πνπ είλαη δπλαηό λα 

παξαζθεπαζηεί κε αλάκεημε ησλ δηαιπκάησλ Δ1 θαη Δ2;                             Απ. 900 mL 

 

 



 

 

16. Δίλεηαη πδαηηθό δηάιπκα NaOH (Δ1) κε πεξηεθηηθόηεηα 2% w/v. 

α. Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο Δ1                                 Απ. 0,5 Μ 

β. Πόζα L λεξνύ πξέπεη λα εμαηκηζηνύλ ή λα πξνζηεζνύλ ζε 4 L ηνπ Δ1, ώζηε λα 

πξνθύςεη δηάιπκα Δ2 ζπγθέληξσζεο 0,8 Μ;        Απ. 1,5 L 

γ. Πόζα g ζηεξενύ NaOH πξέπεη λα δηαιπζνύλ ζε 0,4 L ηνπ Δ1, ρσξίο κεηαβνιή ηνπ 

όγθνπ ηνπ, ώζηε λα πξνθύςεη δηάιπκα Δ3 ζπγθέληξσζεο 2 Μ;                        Απ. 24 g 

Δίλνληαη: νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο (Ar): H = 1, Ο = 16, Na = 23 

 

17. Αλακεηγλύνπκε δηάιπκα HNO3 ζπγθέληξσζεο 0,6 Μ (Δ1) θαη δηάιπκα ΗCℓ 

ζπγθέληξσζεο 0,4 Μ (Δ2) κε αλαινγία όγθσλ 1:3, αληίζηνηρα. Να ππνινγίζεηε ηηο 

ζπγθεληξώζεηο ησλ δηαιπκέλσλ νπζηώλ ζην δηάιπκα Δ3 πνπ πξνθύπηεη.  

          Απ. 0,15 Μ - 0,1 Μ 

 

18. Αλακεηγλύνληαη 300 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΝΗ3 πνπ έρεη ζπγθέληξσζε 0,5 Μ 

κε 200 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NaOH πεξηεθηηθόηεηαο 10% w/v. Να ππνινγίζεηε 

ηε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο Δ3 πνπ πξνθύπηεη ζε ΝΗ3 θαη NaOH.  

            Απ. 0,3 Μ - 0,1 Μ 

Δίλνληαη: νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο (Ar): H = 1, Ο = 16, Na = 23 

 

19. Δίλεηαη πδαηηθό δηάιπκα HCℓ (Δ1) κε πεξηεθηηθόηεηα 7,3% w/v θαη ππθλόηεηα 

ίζε κε 1,1 g/mL. 

α. Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο Δ1.                               Απ. 2,2 Μ 

β. Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 500 mL ηνπ δηαιύκαηνο Δ1, ώζηε λα 

πξνθύςεη δηάιπκα Δ2 ζπγθέληξσζεο 1 Μ;               Απ. 600 mL 

γ. Σε 150 mL ηνπ δηαιύκαηνο Δ1 πξνζζέηνπκε 250 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCℓ 

(Δ3) ζπγθέληξσζεο 0,6 Μ. Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη; 

             Απ. 1,2 Μ 

Δίλνληαη: νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο (Ar): H = 1, Cℓ = 35,5 

 

20. 20 g ζηεξεήο νπζίαο Φ δηαιύνληαη ζην λεξό, νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα Δ1 όγθνπ 

250 mL, ην νπνίν έρεη ζπγθέληξσζε 1 Μ θαη ππθλόηεηα 1,2 g/mL. Να ππνινγίζεηε: 

α. ηελ % w/v θαη ηελ % w/w πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο Δ1  

   Απ. 8% w/v - 6,7% w/w 

β. ηε ζρεηηθή κνξηαθή κάδα (Mr) ηεο νπζίαο Φ.            Απ. 80 

γ. πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην δηάιπκα Δ1, ώζηε λα πξνθύςεη 

δηάιπκα Δ2 κε πεξηεθηηθόηεηα 3,2% w/v;               Απ. 375 mL 

δ. πόζα g νπζίαο Φ πξέπεη λα δηαιπζνύλ επηπιένλ ζην δηάιπκα Δ1, ώζηε λα πξνθύςεη 

θνξεζκέλν δηάιπκα Δ3;            Απ. 22 g 

Δίλνληαη: όια ηα δηαιύκαηα βξίζθνληαη ζε ζεξκνθξαζία 20
o
C θαη όηη ε δηαιπηόηεηα 

ηεο νπζίαο Φ ζηνπο 20
o
C είλαη 15 g X/100 g H2O. 
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