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Διαλυτότητα 
 

7.1.  SOS: Τι ονομάζουμε διαλυτότητα μιας χημικής ουσίας σε ορισμένο διαλύτη; 

Διαλυτότητα είναι η μέγιστη ποσότητα της χημικής ουσίας που μπορεί να διαλυθεί σε ορισμένη 

ποσότητα του διαλύτη, κάτω από ορισμένες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. 

Παράδειγμα κατανόησης του ορισμού:  

Σε 100 g H2O και στους 20 C η μέγιστη ποσότητα στερεού χλωριούχου νατρίου (NaCl) που διαλύεται 

στο νερό είναι 35,5 g. Έτσι η διαλυτότητα του  χλωριούχου νατρίου στο νερό σ’ αυτή τη θερμοκρασία 

είναι  35,5 g ανά 100g νερού. 

Η μέγιστη ποσότητα στερεού χλωριούχου αργύρου (AgCl) που διαλύεται στο νερό είναι το πολύ 

0,00016 g.  Έτσι, λέμε ότι το NaCl είναι μια ευδιάλυτη ουσία με μεγάλη διαλυτότητα, ενώ ο AgCl είναι 

μια δυσδιάλυτη ουσία με πολύ μικρή διαλυτότητα. 

7.2. SOS: Ποια διαλύματα λέγονται κορεσμένα; 

Κορεσμένα διαλύματα  ονομάζονται τα διαλύματα στα οποία περιέχεται ποσότητα διαλυμένης 

ουσίας ίση με αυτή που αντιστοιχεί στη διαλυτότητά της. 

7.3. SOS: Ποια διαλύματα λέγονται  ακόρεστα; 

Ακόρεστα ονομάζονται τα διαλύματα στα οποία περιέχεται μικρότερη ποσότητα διαλυμένης ουσίας 

από αυτή που αντιστοιχεί στη διαλυτότητά της. 

7.4. SOS: Ποια διαλύματα λέγονται κορεσμένα, ποια ακόρεστα και ποια υπέρκορα; 

Υπέρκορα λέγονται τα διαλύματα στα οποία έχει περιέχεται μεγαλύτερη ποσότητα διαλυμένης 

ουσίας από αυτή που αντιστοιχεί στη διαλυτότητά της. Σ αυτά, το πλεόνασμα της διαλυμένης ουσίας 

σε σχέση με την ποσότητα της στο κορεσμένο διάλυμα, καταβυθίζεται σαν ίζημα.  

7.5. SOS: Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η διαλυτότητα μιας ουσίας; Αναλύστε τον 
τρόπο που επηρεάζεται από τον καθένα τους. 

Α. τη φύση του διαλύτη 

Γενικά «τα όμοια διαλύουν όμοια». Αυτό σημαίνει ότι αν ο διαλύτης είναι μοριακός και άπολος διαλύει 

εύκολα μοριακές και άπολες ενώσεις, ενώ οι ιοντικοί ή οι πολικοί διαλύτες διαλύουν εύκολα πολικές ή 

ιοντικές χημικές ουσίες. 
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Β. τη θερμοκρασία  

Συνήθως η διαλυτότητα των στερεών τις περισσότερες φορές (αλλά όχι πάντα) αυξάνεται με την 

αύξηση της θερμοκρασίας, η διαλυτότητα των αερίων μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας.  

Γ. την πίεση  

Η πίεση επηρεάζει τη διαλυτότητα των αερίων ουσιών και συγκεκριμένα αυτή  αυξάνεται με την 

αύξηση της πίεσης.  

Παράδειγμα κατανόησης:  

Όταν ανοίξουμε μία φιάλη αναψυκτικού η διαλυτότητα του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στο νερό 

ελαττώνεται και το ποτό αφρίζει. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της ελάττωσης της πίεσης στο εσωτερικό της 

φιάλης, μετά την αφαίρεση του πώματος της. 
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Ερωτήσεις 
 

Ορισμοί 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 

7.6. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις: 

α. Διαλυτότητα μιας ουσίας ονομάζεται………………… 

β. Η διαλυτότητα μιας ουσίας εξαρτάται από: 

Ι. τη…………………   του …………………… 

ΙΙ. τη ………………… 

ΙΙΙ. την ……………….… 

IV. Ένα διάλυμα λέγεται ακόρεστο ………………… 

V. Ένα διάλυμα λέγεται κορεσμένο ………………… 

7.7. Διαθέτουμε κορεσμένο διάλυμα CO2 (διοξείδιο του άνθρακα) θερμοκρασίας 2 ºC. Αν 

θερμάνουμε το διάλυμα αυτό στους 12 ºC να εξετάσετε: 

α. αν θα μεταβληθεί η περιεκτικότητα του διαλύματος και με ποιο τρόπο, 

β. αν το διάλυμα των 12 ºC θα είναι κορεσμένο ή ακόρεστο. 

7.8. Να διαλέξετε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή: 

Η διαλυτότητα του AgCl στο νερό είναι ένα μέγεθος που εκφράζει 

α. την ελάχιστη ποσότητα του νερού που μπορεί  να διαλύσει ορισμένη ποσότητα AgCl 

β. τη μάζα σε g του AgCl που περιέχονται σε 100 mL διαλύματος 

γ. την ελάχιστη ποσότητα AgCl που μπορεί να διαλυθεί σε ορισμένη ποσότητα νερού 

δ. τη μέγιστη ποσότητα του AgCl που μπορεί να διαλυθεί σε ορισμένη ποσότητα νερού. 
 

ΑΛΛΕΣ 

7.9. Τι ονομάζεται διαλυτότητα ενός σώματος σε ορισμένο διαλύτη, σε τι μονάδες εκφράζεται 

συνήθως αυτή και από ποιους παράγοντες εξαρτάται; 

7.10. Αν αναμείξουμε κορεσμένο διάλυμα KΙ με ακόρεστο διάλυμα KΙ της ίδιας θερμοκρασίας, το 

διάλυμα που θα προκύψει θα είναι κορεσμένο ή ακόρεστο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

7.11. Το CaCO3 (ανθρακικό ασβέστιο) είναι το κύριο συστατικό του ασβεστόλιθου, του μαρμάρου, 

του κελύφους των αυγών, του κελύφους των αχινών κ.λπ. Με βάση αυτές τις πληροφορίες πώς 

μπορείτε να συμπεράνετε αν το CaCO3 είναι ευδιάλυτο ή δυσδιάλυτο στο νερό; 
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Ασκήσεις 
 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

7.12. Δίνεται κορεσμένο διάλυμα ουσίας Χ 

στους 40 ºC που έχει μάζα 140 g. Το διάλυμα 

αυτό ψύχεται στους 30 ºC. Από το διάλυμα 

αυτό θα αποβληθούν : 

α. 15 g ουσίας 

β. 5 g ουσίας 

γ. καθόλου ουσία 

δ. όλη η περιεχόμενη ποσότητα. 

Τι συμπεραίνετε για τη φύση της 

διαλυμένης ουσίας; Να δώσετε εξηγήσεις 

με τη βοήθεια της  παρακάτω γραφικής 

παράστασης. 

ΑΛΛΕΣ 

1. Εύρεση διαλυτότητας με βάση τον ορισμό 

7.13. Η διαλυτότητα ενός άλατος στο νερό είναι 10g/100g νερού στους 10 °C, 20g/100g νερού στους 

30 °C και 40g/100g νερού στους 50 °C. Ένα ποτήρι περιέχει 110g κορεσμένου διαλύματος αυτού του 

άλατος σε θερμοκρασία 10 °C. Ένα δεύτερο ποτήρι περιέχει 140g κορεσμένου διαλύματος του ίδιου 

άλατος σε θερμοκρασία 50 °C. Αν αναμείξουμε τα δύο αυτά διαλύματα προκύπτει διάλυμα Δ 

θερμοκρασίας 30 °C. 
α) Εξετάστε αν το διάλυμα Δ είναι κορεσμένο ή ακόρεστο. 

β) Ποια θα είναι η μάζα του διαλύματος Δ; 

2. Εύρεση διαλυτότητας από την περιεκτικότητα και αντίστροφα 

7.14. Παρασκευάσαμε 250g διαλύματος NaCl περιεκτικότητας 20% w/w. 
α) Πόσα g NaCl και πόσα g νερού χρησιμοποιήσαμε; 

β) Αν η διαλυτότητα του NaCl είναι 36g/100g νερού, πόσα g ΝaCl πρέπει να προσθέσουμε ακόμη στο 

διάλυμα ώστε να γίνει κορεσμένο; 

γ) Ποια θα είναι η % w/w περιεκτικότητα του κορεσμένου διαλύματος; 

7.15. Αν η διαλυτότητα του ΝaNO3 στους 10 °C είναι 80g/100g νερού, να βρείτε: 
α) Σε πόσα g νερό πρέπει να διαλύσουμε 200g ΝaNO3 ώστε να προκύψει κορεσμένο διάλυμα 

θερμοκρασίας 10 °C; 

β) Μέχρι πόσο όγκο πρέπει να αραιώσουμε το παραπάνω κορεσμένο διάλυμα για να προκύψει ένα νέο 

διάλυμα περιεκτικότητας 40% w/w; 
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7.16. Σε 200g νερό προσθέσαμε 90g KNO3, ανακατέψαμε για αρκετή ώρα, ενώ διατηρούσαμε 

σταθερή τη θερμοκρασία στους 15 °C. Όταν το διάλυμα ηρέμησε διαπιστώσαμε ότι παρέμειναν 

αδιάλυτα 40g ΚΝΟ3. 
α) Πόση ήταν η μάζα του διαλύματος που σχηματίστηκε; 

β) Πόση είναι η διαλυτότητα του ΚΝΟ3 στους 15 °C; 

γ) Πόση είναι η w/w περιεκτικότητα του διαλύματος που σχηματίστηκε; 

δ) Πόση είναι η ελάχιστη μάζα νερού που απαιτείται να προστεθεί στο σύστημα, ώστε να διαλυθεί όλη 

η ποσότητα του ΚΝΟ3; 

7.17. Ένα κορεσμένο διάλυμα Δ1 κάποιου άλατος σε θερμοκρασία 27 °C έχει περιεκτικότητα 20% 

w/w. 
α) Ποια είναι η διαλυτότητα του άλατος αυτού στους 27 °C (g άλατος/100g H2O); 

β) Αν σε 500g του διαλύματος Δ1 προσθέσουμε 300g νερού θερμοκρασίας 27 °C, ποια θα είναι η % w/w 

περιεκτικότητα του νέου διαλύματος Δ2 που προκύπτει; 

7.18. Η διαλυτότητα ενός ανόργανου άλατος Χ στο νερό είναι 25 g άλατος Χ ανά 100 g νερού,  
α. Να βρεθεί η % w/w περιεκτικότητα ενός κορεσμένου διαλύματος άλατος Χ.  

β. Αν το κορεσμένο διάλυμα του άλατος Χ έχει πυκνότητα 1,25 g/mL, να βρεθεί η % w/v περιεκτικότητά 

του.  

γ. Να εξηγήσετε τι πρόκειται να συμβεί, αν ελαττώσουμε τη θερμοκρασία του κορεσμένου διαλύματος. 

3. Μέγιστη ή ελάχιστη ποσότητα ουσίας σε διάλυμα 

7.19. Η διαλυτότητα του ΚΝΟ3 στους 10 °C είναι 20g/100g νερού, ενώ στους 20 °C είναι 35g/100g 

νερού. 
Πόσα g KNO3 πρέπει να διαλύσουμε σε 200g νερού για να προκύψει κορεσμένο διάλυμα θερμοκρασίας 

20 °C; 

 

4.  Διάγραμμα διαλυτότητας 

 

7.20. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τη 

διαλυτότητα του KNO3 (gKNO3 / 100g H2O) σε 

συνάρτηση με τη θερμοκρασία. 
Παρασκευάσαμε ένα διάλυμα με διάλυση 60g 

ΚΝΟ3 σε 100g Η2Ο. 

α) Σε ποια θερμοκρασία το διάλυμα αυτό θα είναι 

κορεσμένο; 

β) Αν ψύξουμε το διάλυμα αυτό στους 20 °C, θα 

μεταβληθεί η μάζα του; 

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 
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7.21. Δίνεται η γραφική παράσταση της διαλυτότητας του διχρωμικού καλίου (K2Cr2Ο7) σε συνάρτηση 

με τη θερμοκρασία. 

α. Να συμπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα: 

Θερμοκρσία (°C) 12 48 72  

G K2Cr2Ο7/100g H20    100 

 

β. 1 kg νερού, στο οποίο έχει διαλυθεί η μέγιστη δυνατή ποσότητα K2Cr2Ο7 που μπορεί να διαλυθεί 

στους 72°C, ψύχεται στους 20°C. Πόσα g κρυστάλλων K2Cr2Ο7 έχουν σχηματιστεί στο διάλυμα των 20°C; 

γ. Κορεσμένο διάλυμα K2Cr2Ο7 μάζας 260g και θερμοκρασίας 48°C ψύχεται στους 30°C Πόσα g 

κρυστάλλων K2Cr2Ο7 έχουν σχηματιστεί στο διάλυμα των 30°C; 

 

5.  Σχηματισμός ιζήματος 

7.22. Η διαλυτότητα του ΚΝΟ3 στους 10 °C είναι 20g/100g νερού, ενώ στους 20 °C είναι 35g/100g 

νερού. Αν ψύξουμε το κορεσμένο αυτό διάλυμα στους 10 °C, πόσα g κρυστάλλων ΚΝΟ3 θα 

σχηματιστούν; 

7.23. Η διαλυτότητα του NaCI στο νερό, σε ορισμένη θερμοκρασία, είναι 36 g NaCI ανά 100 g Η2Ο. Σε 

500 g Η20 προσθέτουμε 100 g NaCI και σχηματίζεται διάλυμα NaCI. 
α. Να χαρακτηρίσετε το διάλυμα που σχηματίστηκε. 

β. Ποια είναι η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος; 

γ. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν το διάλυμα αυτό είναι σωστή; 

i. Αν προστεθούν άλλα 80 g NaCI, θα έχουμε σχηματισμό κρυστάλλων NaCI. 

ii. Δεν μπορούμε να διαλύσουμε άλλη ποσότητα NaCI. 

iii. Αν προστεθούν άλλα 70 g NaCI, το διάλυμα θα γίνει κορεσμένο. 

iv. Μπορούμε να διαλύσουμε ακόμα 80 g NaCI. 

7.24. Η διαλυτότητα του NaCI δίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Θερμοκρασία (°C) 8 60 90 

g NaCI/100 g H20 30 χ y 

 

α. Να υπολογιστούν οι τιμές των χ και y από τα δεδομένα: 

i. κορεσμένο διάλυμα NaCI στους 90°C έχει περιεκτικότητα 40% w/v και πυκνότητα 58g/ 45 mL 

ii. 290 g κορεσμένου διαλύματος ψύχεται από τους 90°C στους 60°C, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται 10 

g κρυστάλλων NaCI. 

β. Αν 560 g κορεσμένου διαλύματος NaCI 60°C ψυχθούν στους 8°C, πόσα g κρυστάλλων NaCI θα 

σχηματιστούν; 


