
3. ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ

3.1 Ορισµοί

∆ιαλύµατα ονοµάζονται τα οµογενή συστήµατα δύο ή περισσοτέρων χηµικών ου-
σιών που έχουν την ίδια χηµική σύσταση σε όλη τη µάζα τους. Η ουσία που βρί-
σκεται σε µεγαλύτερη αναλογία ονοµάζεται διαλύτης, ενώ οι ουσίες που βρίσκονται
σε µικρότερη αναλογία ονοµάζονται διαλυµένες ουσίες. Τα διαλύµατα διακρίνον-
ται, ανάλογα µε την ποσότητα της διαλυµένης ουσίας, σε:

- Κορεσµένα, που είναι τα διαλύµατα στα οποία ο διαλύτης δεν µπορεί να δια-
λύσει άλλη ποσότητα διαλυµένης ουσίας. 

- Ακόρεστα που είναι τα διαλύµατα στα οποία ο διαλύτης µπορεί να διαλύσει
και επιπλέον ποσότητα διαλυµένης ουσίας.

- Υπέρκορα που είναι τα διαλύµατα στα οποία η διαλυµένη ποσότητα βρίσκε-
ται σε µεγαλύτερη ποσότητα από αυτήν που µπορεί να διαλυθεί.

∆ιαλυτότητα µιας ουσίας ονοµάζεται η µέγιστη ποσότητα της ουσίας που µπορεί να
διαλυθεί σε ορισµένη ποσότητα διαλύτη, κάτω από ορισµένες συνθήκες θερµο-
κρασίας και πίεσης. Η διαλυτότητα µιας ουσίας επηρεάζεται από τους εξής παρά-
γοντες:

α. τη φύση του διαλύτη,
β. τη θερµοκρασία,
γ. την πίεση.

Ανάλογα µε τη φύση της διαλυµένης ουσίας τα διαλύµατα διακρίνονται σε: 
Ιοντικά, όταν η διαλυµένη ουσία βρίσκεται σε µορφή ιόντων, π.χ. διάλυµα NαCl.
Μοριακά, όταν η διαλυµένη ουσία βρίσκεται σε µορφή µορίων, π.χ. διάλυµα ζά-
χαρης.
Κολλοειδή· σε αυτό το οµογενές µίγµα το ένα συστατικό αποτελείται από µικρο-
σκοπικά σωµατίδια που είναι οµοιόµορφα διασκορπισµένα µέσα στην άλλη ουσία,
αλλά δεν αναµιγνύονται, π.χ. διάλυµα ούζου µε νερό. Τα κολλοειδή ανήκουν κα-
νονικά στα µίγµατα.

Όταν ο διαλύτης είναι το νερό –ακόµη και στις περιπτώσεις που αυτό βρίσκεται σε
µικρότερη αναλογία– το διάλυµα ονοµάζεται υδατικό. 
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Τα διαλύµατα µπορεί να είναι διαλύµατα:

1. Αερίου σε αέριο, π.χ. αέρας
2. Αερίου σε υγρό, π.χ. διοξείδιο του άνθρακα σε αναψυκτικά
3. Αερίου σε στερεό, π.χ. υδρογόνο σε λευκόχρυσο
4. Υγρού σε αέριο, π.χ. υδρατµοί
5. Υγρού σε υγρό, π.χ. αιθανόλη µε νερό
6. Υγρού σε στερεό, π.χ. εξάνιο σε κερί
7. Στερεού σε αέριο, π.χ. ναφθαλίνη στον αέρα
8. Στερεού σε υγρό, π.χ. διάλυµα ζάχαρης
9. Στερεού σε στερεό, π.χ. χάλυβας

Παραδείγµατα διαλυµάτων: καφές, τσάι, ούρα, ορός αίµατος, σάλιο, αλατόνερο, ζαχαρό-
νερο, κρασί, αέρας.

3.2 Εκφράσεις περιεκτικότητας των διαλυµάτων

Για να µπορούµε να παρασκευάσουµε ένα διάλυµα πρέπει να γνωρίζουµε τις πο-
σότητες των διαλυµένων ουσιών και του διαλύτη που αποτελούν το διάλυµα. Υπάρ-
χουν διάφοροι τρόποι για να εκφράσουµε αυτήν την αναλογία διαλυµένης ουσίας
- διαλύτη. Οι πιο συνηθισµένες εκφράσεις σύστασης των διαλυµάτων για µια συγ-
κεκριµένη θερµοκρασία είναι:

Περιεκτικότητα % w/v
∆ηλώνει τα γραµµάρια της διαλυµένης ουσίας σε 100 ml διαλύµατος.
∆ιάλυµα π.χ. χλωριούχου νατρίου NαCl 8% w/v, εννοούµε ότι περιέχονται 8g NαCl
στα 100 ml διαλύµατος.

Περιεκτικότητα % w/w
∆ηλώνει τα γραµµάρια της διαλυµένης ουσίας σε 100 γραµµάρια διαλύµατος.
∆ιάλυµα ζάχαρης (C12H22O11) 13% w/w (ή κ.β), εννοούµε ότι περιέχονται 13 g ζά-
χαρης στα 100 g διαλύµατος.

Περιεκτικότητα %v/v
∆ηλώνει τον όγκο σε ml της διαλυµένης ουσίας σε 100 ml διαλύµατος.
Η ένδειξη στο κρασί 5% v/v ή 5° (αλκοολικοί βαθµοί) υποδηλώνει ότι περιέχονται 5
ml αιθανόλης στα 100 ml κρασιού.

Περιεκτικότητα %v/w
∆ηλώνει τον όγκο σε ml της διαλυµένης ουσίας σε 100 γραµµάρια διαλύµατος.
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Μοριακότητα κατά βάρος m (molality)
Αναφέρεται στον αριθµό των γραµµοµορίων (mole) της διαλυµένης ουσίας
που είναι διαλυµένα σε 1000 γραµµάρια διαλύτη.
∆ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου συγκέντρωσης 1,5 m περιέχει 1,5 mol NαOH (60
g) σε 1000 γρ διαλύτη.

Μοριακότητα κατά όγκο Μ (molarity)
Αναφέρεται στον αριθµό των γραµµοµορίων (mole) της διαλυµένης ουσίας
που είναι διαλυµένα σε 1000 ml διαλύµατος.
∆ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου συγκέντρωσης 1,5 Μ περιέχει 1,5 mol NαOH (60
g) σε 1l διαλύµατος.

Κανονικότητα, Ν (Normality)
Αναφέρεται στον αριθµό των γραµµοϊσοδυνάµων (greq) της διαλυµένης ουσίας
που είναι διαλυµένα σε 1000 ml διαλύµατος.
∆ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου συγκέντρωσης 1,5 Ν περιέχει 1,5 greq (γραµ-
µοισοδύναµα) NαOH σε 1 l διαλύµατος.

Το γραµµοµόριο (mole) ενός µορίου είναι ίσο µε το µοριακό βάρος M.B. του µο-
ρίου σε γραµµάρια. Ο αριθµός των moles n µιας ένωσης δίνεται από τον τύπο

n=m/Μ.Β.

όπου n= αριθµός moles, M.B.= µοριακό βάρος , m= µάζα

Το γραµµοϊσοδύναµο ενός µορίου είναι ίσο µε το πηλίκο του µοριακού βάρους
του µορίου προς τον αριθµό οξείδωσης (ΑΟ) ή το σύνολο των θετικών ή αρνητι-
κών φορτίων του µορίου στη συγκεκριµένη αντίδραση στην οποία συµµετέχει.

Το γραµµοϊσοδύναµο ενός ιόντος είναι ίσο µε το πηλίκο του µοριακού βάρους
του ιόντος προς το σθένος του ιόντος.

Το γραµµοϊσοδύναµο ενός οξέος είναι ίσο µε το πηλίκο του µοριακού βάρους
του οξέος προς τον αριθµό των υδρογονοκατιόντων του οξέος.

Το γραµµοϊσοδύναµο µιας βάσης είναι ίσο µε το πηλίκο του µοριακού βάρους
της βάσης προς τον αριθµό των υδροξυλίων της βάσης.

Το γραµµοϊσοδύναµο ενός άλατος είναι ίσο µε το πηλίκο του µοριακού βάρους
του άλατος προς το σύνολο των θετικών φορτίων του κατιόντος του άλατος.

Άλλες εκφράσεις περιεκτικότητας που χρησιµοποιούµε όταν τα διαλύµατα είναι
πολύ αραιά είναι:
Το ppm που εκφράζει τα µg (10-6 gr) της διαλυµένης ουσίας που περιέχονται σε 1
ml διαλύµατος.
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Το ppb που εκφράζει τα pg (10-12 gr) της διαλυµένης ουσίας που περιέχονται σε 1
ml διαλύµατος.

Πυκνότητα d 
Πυκνότητα d ενός διαλύµατος είναι το πηλίκο της µάζας m του διαλύµατος προς
τον όγκο του V και υπολογίζεται σε gr/ml. Ισχύει ο τύπος:

d=m/V
Στις περισσότερες περιπτώσεις µπορούµε να υπολογίσουµε την ποσοτική σύσταση
του διαλύµατος µε όλους τους τρόπους έκφρασης περιεκτικότητας.

Παράδειγµα 
Παρασκευάστε διάλυµα 50 ml θειικού οξέος 3N.

H περιεκτικότητα 3N σηµαίνει 3greq H2SO4 σε 1000 ml διαλύµατος.
Eµείς θέλουµε 50 ml διαλύµατος, οπότε στα 50 ml θα έχουµε 3x50/1000

greq=0,15greq H2SO4
1 greq H2SO4είναι MB/σθενος=98/2=49 γρ. Άρα τα 0.15 greq θα είναι

0.15x49=7.35 γρ
Άρα για να ετοιµάσουµε το διάλυµα θα πρέπει να ζυγίσουµε 7.35 γρ H2SO4 σε

σύνολο 50ml διαλύµατος.
Όταν το θειικό οξύ είναι σε υγρή µορφή πρέπει να γνωρίζουµε και την πυκνό-

τητά του.
Έστω ότι η πυκνότητα του είναι d=1,8g/ml.
Tότε, από τον τύπο d=m/V θα βρούµε τον όγκο του διαλύµατος θειικού οξέος:

V=m/d=7.35/1.8=4.08 ml
Σε µία ογκοµετρική φιάλη των 50 ml θα προσθέσουµε πρώτα 30 ml νερό, 4,08

ml H2SO4 και µετά θα προσθέσουµε νερό µέχρι τη χαραγή της φιάλης.

∆ιαδικασία διάλυσης
Μετά την ανάµιξη των ουσιών µεταβάλλεται ο τελικός όγκος του διαλύµατος, ακόµη
και αν τα δύο συστατικά είναι υγρά. Αυτό συµβαίνει λόγω της διαφοροποίησης που
υπάρχει ανάµεσα στα µόρια των διαφορετικών ενώσεων που αναµιγνύονται. Για
λόγους ευκολίας όµως σχεδόν πάντα θεωρούµε ότι ο όγκος του τελικού διαλύµατος
είναι ίσος µε το άθροισµα των όγκων των διαλυµάτων που αναµείξαµε. Το

⚠ Ποτέ δεν ρίχνουµε το νερό µέσα σε πυκνό οξύ.
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φαινόµενο αυτό, καθώς και το πως διαλύεται µοριακά η µία ένωση µέσα στην άλλη,
φαίνεται χαρακτηριστικά στο παρακάτω σχήµα:

Σχήµα 3.1 ∆ιαδικασία διάλυσης µιας ουσίας σε πραγµατικό (αριστερά) και µοριακό (δεξιά) επίπεδο.

Α           Β        Α+Β               Α          Β         Α+Β

Σχήµα 3.2 Η αλλαγή του όγκου µετά την ανάµιξη ουσιών.
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