
Ασκήσεις στα διαλύματα

1.Πόσα γραμμάρια ζάχαρης περιέχονται σε 250g διαλύματος
ζάχαρης με περιεκτικότητα 3% w w⁄ ;

2.Πόσα γραμμάρια αλατιού περιέχονται σε 300ml αλατόνερου με
περιεκτικότητα σε αλάτι 5% ⁄ ;

3.Πόσο καθαρό οινόπνευμα καταναλώνει κάποιος που πίνει ένα
μπουκάλι κρασί (750ml), η ετικέτα του οποίου γράφει ότι περιέχει
11% vol οινόπνευμα ;

4.Πόσα γραμμάρια ενός διαλύματος θειικού οξέος (Η2SO4),
περιεκτικότητας 12% ⁄ σε θειικό οξύ περιέχουν 30g του οξέος ;

5.Ποιος όγκος διαλύματος ζάχαρης, περιεκτικότητας 15% ⁄ σε
ζάχαρη περιέχει 105g ζάχαρης ;

6.Πόσο καθαρό υδροχλώριο (ΗCl) περιέχεται σε 400ml ενός
διαλύματος υδροχλωρίου περιεκτικότητας 20% ⁄ και πυκνότητας
1,05g/ml ;

7.Διάλυμα ζάχαρης έχει περιεκτικότητα 20% ⁄ και πυκνότητα 1,1
g/ml . Πόσα g αυτού του διαλύματος περιέχουν 12g ζάχαρης ;

8.Πόσο κρασί 12% vol (12% ⁄ ) πρέπει να πιεί κάποιος για να
πάρει ο οργανισμός του 150g καθαρού οινοπνεύματος; Η πυκνότητα
του οινοπνεύματος είναι 0,79 g/ml.

9.Διαθέτουμε 15g ζάχαρης. Σε πόσα γραμμάρια νερού πρέπει να
διαλυθεί αυτή η ζάχαρη για να προκύψει διάλυμα περιεκτικότητας
3% ⁄ ;

10.Υδατικό διάλυμα της ουσίας Α έχει περιεκτικότητα   5% w v⁄ και
πυκνότητα 1,04g/ml. Πόσα g της ουσίας Α περιέχονται σε 300ml
του διαλύματος;



11.Διάλυμα αλατιού έχει περιεκτικότητα 10% ⁄ και πυκνότητα
1,08g/ml. Ποιος όγκος αυτού του διαλύματος περιέχει 40g
διαλυμένο αλάτι;

12.Πόσα g της ουσίας Β περιέχονται σε 400g υδατικού της
διαλύματος αν το διάλυμα αυτό έχει περιεκτικότητα 15% ⁄ και
πυκνότητα 1,08g/ml ;

13.20g ζάχαρης διαλύονται σε ορισμένη ποσότητα νερού και
σχηματίζεται διάλυμα με πυκνότητα 1,04g/ml και περιεκτικότητα
5% ⁄ . Σε πόσα g νερού διαλύθηκε η ζάχαρη;

14.Υδατικό διάλυμα περιέχει 5% ⁄ την ουσία Α και 12% ⁄ την
ουσία Β. Σε ορισμένη ποσότητα του διαλύματος περιέχονται 12g της
Α. Πόσα g της Β περιέχονται στην ποσότητα αυτή;

15.Σε 70g νερού διαλύονται 5g ζάχαρης. Ποια η % ⁄
περιεκτικότητα του διαλύματος που προκύπτει;

16.Διαλύονται σε νερό 3g υδροχλωρίου (HCl) και σχηματίζεται
διάλυμα όγκου 40ml. Ποια η % ⁄ περιεκτικότητα του διαλύματος
αυτού;

17.Σε 60g νερού διαλύονται 10g ζάχαρης . Το διάλυμα που
σχηματίζεται έχει όγκο 63ml. Να υπολογιστούν η % ⁄ και η
% ⁄ περιεκτικότητες του διαλύματος.

18.Σε 200g νερού διαλύονται 20g αλατιού. Το διάλυμα που
σχηματίζεται έχει πυκνότητα 1,05g/ml. Να υπολογιστούν η % ⁄
και η % ⁄ περιεκτικότητες αυτού του διαλύματος.

19.Σε 46g νερού διαλύονται 4g οινοπνεύματος. Το διάλυμα που
προκύπτει έχει πυκνότητα 0,98g/ml. Να υπολογιστούν η % ⁄ και
η % ⁄ περιεκτικότητες του διαλύματος. Η πυκνότητα του καθαρού
οινοπνεύματος είναι 0,8g/ml.


