
Temat: Stężenie procentowe roztworu – wprowadzenie.

Określenia: „roztwór stężony”, „roztwór rozcieńczony” lub „roztwór nasycony” 
informują tylko, czy danej substancji rozpuszczonej w roztworze jest dużo, czy 
mało. Czasami potrzebne jest dokładne podanie jej zawartości. Istnieje kilka 
sposobów przedstawiania składu roztworu, czyli jego stężenia.

Jednym z nich jest stężenie procentowe. Określa ono, ile części masowych 
(wagowych) rozpuszczonej substancji znajduje się w 100 częściach masowych 
(wagowych) roztworu. Zapis 5% oznacza, że w 100 gramach roztworu znajduje 
się 5 gramów substancji rozpuszczonej (i  95g rozpuszczalnika).

Interpretacja 4% r-ru, 35% r-ru i 78% r-ru o masie 100g:

Wielkość Cp Masa
substancji

Masa
roztworu

Masa
rozpuszczalnika

wartość 4% 4g 100g 100g-4g=96g
35% 35g 100g 100g-35g=65g
78% 78g 100g 100g-78g=22g

Stężenie procentowe można obliczyć, korzystając z wzoru:

                            ms 
           Cp    =    ----------     *   100 %
                             mr

w którym poszczególne symbole oznaczają:

Cp– stężenie procentowe,

ms – masę substancji,

mr– masę roztworu.

Przypomnijmy, że masa roztworu wodnego jest sumą masy rozpuszczalnika, 
najczęściej wody (mr) i masy rozpuszczonej w nim substancji (ms):

                               mr = mrozp. + ms



Obliczanie stężenia procentowego roztworu substancji

Jeśli znamy masę rozpuszczalnika lub masę roztworu oraz masę rozpuszczonej 
substancji, możemy wyznaczyć stężenie procentowe roztworu. Przy wszystkich 
obliczeniach musimy pamiętać o jednostkach masy, które zawsze wstawiamy 
do wzoru.

Polecenie 1

Oblicz stężenie procentowe roztworu cukru, jeśli 250 g roztworu zawiera 100 g 
tej substancji.

Sposób 1 ( ze wzoru ):

Wszystkie dane wypisujemy i wstawiamy bezpośrednio do wzoru

ms = 100g

mr = 250g

                            100g                               10000g

           Cp    =    ----------     *   100 %  =  ---------------- % = 40%

                             250g                                250g

Sposób 2 ( z proporcji ):

Układamy proporcję z danych, które mamy w zadaniu

W 250 g r-ru       jest ---------   100 g substancji

W 100 g r-ru       jest ---------   x g substancji

Proporcję rozwiązujemy mnożąc „na krzyż”

100 g * 100 g = 250 g * x g

10000 g = 250 g * x g   / dzielimy obustronnie przez 250

40 g = x   tzn., że 40 g substancji znajduje się w 100g r-ru więc r-r jest 40%


