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Koncentrace roztoků

Hmotnostní a objemová procenta



Hmotnostní % a hmotnostní zlomek

• Slouží k vyjádření podílu hmotnosti (m) rozpuštěné
látky (A) ku celkové hmotnosti roztoku (R). 
Hmotnost roztoku (mR) je dána součtem hmotností
rozpuštěné látky (mA) a rozpouštědla (mB)

• Hmotnostní zlomek:

• V praxi se většinou používá hmotnostní procento
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Příkl. : Vypočti hmotnostní zlomek a hmotnostní % roztoku 
HCl, který vznikne rozpuštěním 40 g HCl ve 160 g H2O
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Objemové procento
• V % vyjadřuje podíl objemu rozpuštěné látky 

(VA) v celkovém objemu roztoku (VR)

• Na rozdíl od výpočtu hmotnostní koncentrace, 
součet objemů rozpuštěné látky (A) a 
rozpouštědla (B) není roven objemu roztoku (R)
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• Příkl.: Na výrobu 2 l alkoholického nápoje bylo použito 800 cm3 lihu 
(ethanolu). Jaké je objemové % alkoholu v nápoji a kolik vody 
bude na přípravu potřeba ?

• ρ40% lihu= 0,95 g/cm3       ρ100% lihu= 0,79 g/cm3         ρvody = 1 g/cm3

• Na výrobu 2 l 40% nápoje je třeba 800 cm3 lihu a 1268 cm3 vody
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• Příkl.: Vypočti hmotnostní % roztoku ethanolu ve vodě, když objemová
koncentrace je 35%

• Pro výpočet zvolíme libovolný objem - např.100cm3. Ve 100 cm3 roztoku 
je obsaženo 35 cm3 100 % alkoholu
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