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Oldatok összetételén, kikristályosodáson, átkristályosításon és 
kristályvizes vegyületeken alapuló vegyes jellegű számolási 

feladatok 
 (emelt szint) 

Elméleti bevezető a kristályvizes vegyületekhez 

A kristályvizes vegyületek olyan vegyületek, amelyek rácsszerkezetében víz is található. A 

rácsban található vizet nevezzük kristályvíznek.  

Számos olyan eset megfigyelhető, hogy amikor egy oldatból valamilyen vegyületet 

kikristályosítunk, akkor a vegyület rácsszerkezetébe valamilyen módon víz is beépül, 

beépülhet. Ez a víz beférkőzhet a rácspontok közé, de akár egyes ionokhoz datív kötéssel is 

kötődhet. Ezt az úgynevezett kristályvizet kikristályosításkor, vagy oldat készítéskor 

figyelembe kell venni és fel kell tüntetni a kristályos anyag képletében. Jó példa erre a 

kristályvizes réz(II)-szulfát, mely esetében egy mól réz(II)-szulfát 5 mól vízzel kristályosodik. 

Ennek képlete: 

CuSO4*5H2O 

A kristályvizes vegyület képletében a víztartalmat úgy kell feltüntetni, hogy a vegyület 

képlete szorozva annyi mol vízzel, ahánnyal az adott vegyület kristályosodik.  

Miért fontos figyelembe venni a kristályvizet számításokban? 

Gondoljunk bele, a kristályvizes vegyületben már jelen van víz is és a vegyület tömege 

nyilván a víz tömegével nagyobb, mint a tiszta vízmentes vegyület tömege. Amikor egy ionos 

vegyületet feloldunk vízben, akkor a rács szétesik, és elektrolitikusan disszociál a vegyület, 

azaz szétesik kationokra és anionokra. Kristályvíz tartalmú vegyület esetében is ez a helyzet. 

Amikor feloldjuk vízben őket a rács szétesik, azonban, mivel szétesik a rács, ezért a börtönbe 

zárt kristályvíz kiszabadul, vagyis, a készítendő oldat tömege nem csak a tiszta vegyület 

tömegével nő, hanem a kristályvízével is, ami nem mellesleg az oldószer tömegét növeli. Mi 

ennek a lényege? Nézzünk egy példát: Vízben feloldunk egyszer 100 g tiszta vízmentes 

réz(II)-szulfátot, majd feloldunk, egy másik esetben 100 gramm kristályvizes réz(II)-szulfátot. 
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Első esetben a keletkező oldatban 100 gramm réz(II)-szulfát lesz, azaz 100 gramm oldott 

anyag.  

A második esetben ez sajnos nem igaz, ugyanis a 100 gramm kristályvizes vegyület nem csak 

réz(II)-szulfátot tartalmaz, hanem vizet is. Fontos lenne tudnunk, hogy a kristályvizes 

vegyület hány tömegszázaléka víz. Ennek megállapításához vegyünk a vegyületből 1 mól 

anyagmennyiséget: 

CuSO4*5H2O 

Jól látszik, hogy 1 mol vizes réz(II)-szulfátban 1 mol tiszta réz(II)-szulfát és 5 mol víz van. Ha 

egy molt veszünk, akkor a tömegek pont a moláris tömegekkel egyeznek meg. Ebből 

következően: 

M(CuSO4*5H2O)=249,5 g/mol 

M(CuSO4)=159,5 g/mol 

1 mol, azaz 249,5 gramm vizes réz(II)-szulfátban 1 mol, azaz 159,5 g réz(II)-szulfát van. Erre 

írjuk fel a tömegszázalék képletét: 

 

 
  

     

     
             

Vagyis, a kristályvizes réz(II)-szulfátnak csupán a 63,93 %-a tiszta réz(II)-szulfát, a maradék az 

víz. Ez számunkra azt jelenti, hogy ha feloldok vízben 100 gramm kristályvizes réz(II)-

szulfátot, akkor a keletkező oldatban csupán 63,93 gramm lesz az oldott anyag, sőt a víz 

tömege is nő az eredetihez képest a kristályvíz tömege által. Vagyis, kristályvizes vegyületből 

soha nem kapunk olyan tömény oldatot, mint kristályvízmentes vegyületből, figyelembe kell 

venni, hogy a kristályvizes vegyület egy része víz, másik fele az ionos vegyület maga. A 

kristályvíz tartalmú vegyületek tiszta sótartalma kiszámítható a tiszta só és a vizes só 

moláris tömegének hányadosaként! 

Ha egy olyan vízmentes vegyületet levegőn állni hagyunk, amely képes felvenni kristályvizet, 

akkor idővel a levegő víztartalmát felveszi a vegyület. Ha kristályvizes vegyületet 100 °C felett 

hevítünk, akkor az elveszíti víztartalmát! 
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Összefoglalva, ha kristályvizes vegyületből csinálunk oldatot, akkor vegyük figyelembe a 

vegyület víztartalmát. Ha olyan vegyületet kristályosítunk ki vizes oldatban, mely kristályvíz 

felvételére képes, akkor vegyük figyelembe, hogy ezek a vegyületek vízből mindig 

kristályvízzel együtt válnak ki! 

Érettségi feladatok (megoldások a feladatsor után) 

É/1 2006 október 10. Számítási feladat (10 pont) 

250−250 g tömegű kénsav-, illetve nátrium-hidroxid-oldatot összeöntve semleges kémhatású 

oldatot kaptunk, amelyet 20,0 °C-ra hűtve 200 g kristályvíztartalmú nátrium-szulfát 

kristályosodott ki (képlete: Na2SO4 · 10 H2O). 

[A vízmentes nátrium-szulfát oldhatósága 20,0 °C-on: 19,5 g Na2SO4 / 100 g víz.] 

Számítsa ki, hány tömegszázalékos volt a kénsavoldat, illetve a nátrium-hidroxid-oldat! 

(Írja fel a közömbösítési reakció egyenletét is!) 

 

É/2 2008 május 0811 6. Számítási feladat (10 pont) 

Egy kristályvizet is tartalmazó alumíniumtartalmú sóban (képlete MeAl(SO4)2 ⋅ x H2O, ahol 

Me jelöli az ismeretlen fémet) az alumíniumionok mellett egy ismeretlen alkálifém ionjai és 

szulfátionok találhatók. A só kristályvíztartalmának teljes eltávolítása után a maradék, már 

vízmentes vegyület 15,1 tömegszázalék alkálifémet tartalmaz. A kristályvíz eltávozása során 

a tömegcsökkenés 45,6 tömegszázalék. 

Ar(Al) = 27,0; Ar(O) = 16,0; Ar(H) = 1,01; Ar(S) = 32,0; 

a) Számítással állapítsa meg, melyik alkálifém található a vegyületben az alumínium 

mellett! 

b) Számítással állapítsa meg a kristályvizet is tartalmazó só pontos képletét! 

É/3 2008 október 8. Számítási feladat (9 pont) 

A kristályvizes réz(II)-klorid 75,40 g-jából 250,0 cm3
 oldatot készítettünk (sűrűsége 

1,180 g/cm3), és így a fém-kloridra nézve 18,24 tömegszázalékos oldatot nyertünk. 

Ar(H) = 1,00, Ar(O) = 16,0, Ar(Cl) = 35,5, Ar(Cu) = 63,5 

a) Mennyi a készített oldat anyagmennyiség-koncentrációja? 

b) Hány kristályvízzel kristályosodik a réz(II)-klorid? 
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É/4 2009 május 7. Számítási feladat (6 pont) 

Egy alkáliföldfém-hidroxid 20,94 tömegszázalékos (60°C-os) oldatának sűrűsége 1,214 g/cm3, 

koncentrációja 1,484 mol/dm3. Melyik vegyületről van szó? 

É/5 2011 október 9. Számításai feladat (14 pont) 

150 gramm ecetsavoldat sztöchiometrikus arányban reagál 150 gramm nátrium 

karbonátoldattal, a keletkező összes gáz eltávozik az oldatból. A reakcióban 12,25 dm3, 25 ◦C-

os, standard nyomású gáz keletkezik. A gáz eltávozása után kapott oldatot 20,0 ◦C-ra hűtve 

23,9 gramm kristályvizes nátrium-acetát kiválását tapasztaljuk. 

A vízmentes nátrium-acetát oldhatósága 20,0 ◦C-on 36,3 g /100 g víz. 

a) Írja fel és rendezze a lejátszódó reakció egyenletét! 

b) Milyen a hűtés utáni oldat kémhatása? Válaszát ionegyenlet felírásával is indokolja! 

c) Számítással határozza meg a kiváló kristályvizes só képletét! 

d) Határozza meg a kiindulási oldatok tömeg%-os összetételét! 

 

É/6 2012 május (1213) 6. Számítási feladat (10 pont) 

A következő táblázat a vízmentes réz(II)-szulfát oldhatóságát adja meg különböző 

hőmérsékleteken: 

0,00 °C-on 20,0 °C-on 50,0 °C-on 80,0 °C-on 100 °C-on 

14,3 g/100 g víz 20,7 g/100 g víz 33,3 g/100 g víz 53,6 g/100 g víz 75,1 g/100 g víz 

 

Ismerjük a következő 20,0 °C-ra vonatkozó oldáshőket: 

A (kristályvízmentes) réz(II)-szulfát oldáshője – 66,2 kJ/mol. 

A rézgálic (CuSO4 · 5 H2O) oldáshője + 12,1 kJ/mol. 

a) Írja fel a réz(II)-szulfát kristályvíz-felvételének termokémiai egyenletét, majd a 

rendelkezésre álló adatok felhasználásával számítsa ki a folyamathőt 20,0 °C-on! 

b) Milyen oldat keletkezik (telített, telítetlen, túltelített), ha 50,0 °C-on 50,0 gramm vízben 

megpróbálunk feloldani 

 30,0 gramm réz(II)-szulfátot: 

 30,0 gramm rézgálicot: 
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Válaszát számítással indokolja! Határozza meg a kapott oldatok tömegszázalékos 

összetételét is! 

c) Számítsa ki, hányszor nagyobb tömegű rézgálicot old 100 g víz 80,0 °C-on, mint 20,0 °C-

on! 

 

É/7 2012 október 6. Számítási feladat (9 pont)  

Ismerjük három fém-nitrát oldhatóságának (x g só/100 g víz) hőmérsékletfüggését: 

 

Vegyületek oldhatósága különböző hőmérsékleten (x g só/100 g víz) 

Vegyület 0,00 °C 20,0 °C 50,0 °C 80,0 °C 100 °C 

Pb(NO3)2 38,8  56,5 85,0 115 136 

NaNO3 73,0 88,0 114 148 180 

KNO3 13,3 31,6 85,5 169 246 

 

a) Melyik só 50,0 °C-on telített vizes oldatának 0,00 °C-ra hűtésekor nyerjük a legtöbb sót? 

Miért? Átkristályosítás során (50,0 °C-on telített oldat 0,00 °C-ra hűtésekor) a kiindulási só 

hány százalékát kapjuk vissza? 

b) A táblázatban szereplő három só egyikének 20,0 °C-os oldatából 40,0 g-ot felmelegítünk 

80,0 °C-ra. Ebben legfeljebb 60,0 g só oldódhat fel maradék nélkül. Számítással igazolja, 

melyik sóról lehet szó! Hány tömegszázalékos volt a 20,0 °C-os oldat 

É/8 2013 október  6. Számítási feladat (9 pont) 

Egy kristályvíztartalmú fém-nitrát enyhe melegítéskor a saját kristályvizében feloldódik. 

Az így kapott oldat 57,86 tömegszázalékos. Ugyanezt a kristályvíztartalmú fém-nitrátot 

magas hőmérsékleten hevítve végül a szilárd fém-oxid marad vissza, aminek tömege a 

kiindulási só 15,72%-a. (A fém oxidációs száma végig +2.) 

Melyik fémről van szó? Mi a kristályvizes só képlete? 
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É/9 2014 május  (1412) 8. Számítási feladat (11 pont) 

Kősóból előállított szódabikarbóna hevítésével vízmentes, ún. kalcinált szóda készíthető. 

A kalcinált szódából átkristályosítással nyerhető kristályszóda (Na2CO3 · 10 H2O). 

a) Mekkora tömegű kősó szükséges 1,00 kg kalcinált szóda előállításához, ha a 

szódabikarbóna kősóból való előállítás bruttó egyenlete a következő: 

NaCl + NH3 + H2O + CO2 = NaHCO3 + NH4Cl, 

és az előállítás 90,0 százalékos kitermeléssel hajtható végre? 

b) Elméletileg legfeljebb mekkora tömegű kristályszóda állítható elő 1,00 kg kalcinált 

szódából 36,0 °C-os telített oldat 5,00 °C-ra való hűtésével? (100 g víz 5,00 °C-on 

8,69 g, 36,0 °C-on 50,0 g vízmentes szódát old.) 

 

É/10 2015 május (1513) 8. Számítási feladat (12 pont) 

a) Egy ismeretlen fém-halogenid 125 grammját feloldjuk 50,0 cm3
 forró vízben. Ha ezt az 

oldatot, a térfogatváltozást elhanyagolva, 50,0 °C-ra hűtjük, akkor 15,8 g; egy másik próba 

során pedig 0,00 °C-ra hűtve, 44,3 g kristályvízmentes só kristályosodik ki. 

Ha a fém-halogenidet 50,0 °C-ról 0,00 °C-ra hűtéssel szeretnénk átkristályosítani, akkor 

legalább hány gramm vegyülettel, és hány cm3
 vízzel kell dolgoznunk, hogy 100 g 

átkristályosított sóhoz jussunk? 

Mennyi az átkristályosítás elméleti termelési százaléka, ha eltekintünk a szűréskor, és az 

egyéb elválasztási műveleteknél bekövetkező további veszteségektől? 

b) Az átkristályosított fém-halogenid egy részét izzító tégelyben megolvasztjuk és megfelelő 

elektródot használva elektrolizáljuk. Az egyik elektródon sárgászöld gáz keletkezik. 

A mérések szerint 4,96 g fém leválasztásához 1,00 A átlagos áramerősség mellett 1,00 órára 

van szükség. 

Mekkora térfogatú, 25,0 °C-os, 101,3 kPa nyomású gáz fejlődik eközben? Nevezze meg az 

ismeretlen fémet! 
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É/11 2016 október  8. Számítási feladat (12 pont) 

A telített cink-szulfát-oldat 20,00 °C-on 35,00 tömegszázalékos. Koncentrációja 3,000 

mol/dm3. Egy 500,0 cm3
 térfogatú, 2,000 mol/dm3

 koncentrációjú, 1,120 g/cm3
 sűrűségű 

cink-szulfát-oldatot tartalmazó üveget nyitva felejtettünk. Állás közben az oldatból 14,37 g 

ZnSO4·7H2O vált ki. (A hőmérséklet eközben nem változott.) 

Ar(H) = 1,000; Ar(O) = 16,00; Ar(S) = 32,00; Ar(Zn) = 65,40; 

a) Mekkora a telített cink-szulfát-oldat sűrűsége? 

b) Mekkora térfogatú oldat maradt vissza az üvegben? 

c) Hány g víz párolgott el állás közben az üvegből? 

É/12 2017 május (1711) 8. számítási feladat (14 pont) 

Egyes fém-sók többféle összetételű kristályvíztartalmú vegyületet képeznek. A telített 

oldatok ilyenkor a különböző hőmérsékleteken eltérő összetételű kristályvizes sóval lehetnek 

egyensúlyban. Ilyen só a kobalt(II)-nitrát is. 

A kobalt(II)-nitrát oldhatósága: 

 20 ◦C-on 100 gramm kobalt(II)-nitrát / 100 gramm víz 

 40 ◦C-on 127 gramm kobalt(II)-nitrát / 100 gramm víz 

40 ◦C-on a telített oldat Co(NO3)2·6H2O összegképletű kristályvizes sóval van egyensúlyban. 

a) 20 ◦C-on 100 gramm telített kobalt(II)-nitrát-oldat 69,7 gramm kristályvizes só 

felhasználásával készíthető el. Számítással határozza meg a kristályvizes só képletét! 

b) 40 ◦C-on összekevertünk 50,0 gramm kristályvízmentes kobalt(II)-nitrátot és 

33,0 gramm vizet. Határozza meg a szilárd fázis tömegét a telítési egyensúly beállta 

után! 

 

É/13 2017 október 6. Számítási feladat (13 pont) 

A híg oldatok fagyáspontcsökkenése régóta ismert jelenség a kémia világában. Leggyakoribb 

hétköznapi alkalmazása a téli havas, jeges utak sózása, de említhetnénk különböző 

hűtőfolyadék- elegyek készítését is. 

Tudományos igénnyel François-Marie Raoult foglalkozott vele először. Megállapította, hogy 

az oldatok fagyáspontjának csökkenése az oldószer és az oldott anyag minőségétől, illetve az 

oldat koncentrációjától függ. Matematikailag legegyszerűbben úgy adható meg a 
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törvényszerűség, hogy az oldat összetételét ún. Raoult-koncentrációban (jele mc) adjuk meg, 

azaz feltüntetjük, hogy a vizsgált oldatban 1,000 kg oldószerre mekkora anyagmennyiségű 

oldott anyag jut. Az oldatnak a tiszta oldószerhez viszonyított fagyáspontcsökkenését (ΔTf) 

úgy kaphatjuk meg, hogy Raoult-koncentrációját megszorozzuk az oldószerre jellemző 

molális fagyáspont-csökkenési állandóval (Kf): 

 

          

Egy fehér színű por 60,00 grammját pontosan 340,0 g tömegű desztillált vízben oldották fel, 

az oldat sűrűségét 1,061 g/cm3-nek mérték. 

a) Számítsa ki az oldat tömegszázalékos összetételét és tömegkoncentrációját! 

A fagyáspontcsökkenés mérése a múlt században az egyik legfontosabb kísérleti módszer 

volt az ismeretlen anyagok moláris tömegének meghatározására. A fenti oldat 

olvadáspontját nagyon pontosan meghatározva -1,822 °C-ot mértek. A víz molális 

fagyáspontcsökkenési állandója 1,859 K·kg/mol. 

b) Az olvadáspont csökkenése alapján számítsa ki az oldat mol/kg-ban megadott Raoult-

koncentrációját, és az ismeretlen anyag moláris tömegét! 

A fehér színű por tömegszázalékos összetétele: 

C: 40,00 % 

O: 53,29 % 

H: 6,710 % 

c) Adja meg az ismeretlen anyag molekulaképletét is a tömegszázalékos összetétel 

ismeretében! 

(Ha az előző feladatrészben nem tudta kiszámolni a moláris tömeget, 120,0 g/mol értékkel 

dolgozzon tovább!) 

d) Számítsa ki az oldat anyagmennyiség-koncentrációját! 
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É/14 2018 május (1812) 8. Számítási feladat (13 pont)  

A nátrium-formiátot fából készült termékek színezésére, festésére használják. 

Laboratóriumban előállítható hangyasav és nátrium-karbonát reakciójával. 100 g 

hangyasavoldat 47,7 gramm szilárd nátrium-karbonáttal reagál maradéktalanul. A 

reakcióban keletkező gáz eltávozása után a kapott oldatot 20,0 °C-ra hűtve 15,3 g 

kristályvizes nátrium-formiát kiválása tapasztalható. 20,0 °C-on a só oldhatósága: 83,4 g 

nátrium-formiát / 100 g víz  

a) Írja fel az előállítás reakcióegyenletét!  

b) Határozza meg a hangyasavoldat m/m%-os összetételét!  

c) Határozza meg a kristályvizes nátrium-formiát képletét!  

d) Számítással határozza meg, hogy a reakcióban keletkező gáz mekkora térfogatot töltene 

ki 28,0 °C- on és 115 kPa nyomáson! 

 

É/15 2019 május (1911) 7. Elemző és számítási feladat (11 pont) 

Megmértük 300 cm3 ismeretlen töménységű kálium-szulfát-oldat (A oldat) sűrűségét: ez 

1,10 g/cm3 adódott. Ezután 8,00 órán keresztül 20,0 A áramerősséggel elektrolizáltuk 

platinaelektródok között úgy, hogy közben az oldat hőmérsékletét állandó értéken tartottuk. 

Eleinte – a buborékképződésen kívül – nem tapasztaltunk számottevő változást az oldatban, 

egy idő után azonban kristályok jelentek meg. Az elektrolízis végéig 0,470 g vízmentes 

kálium-szulfát kristályosodott ki. (Tételezzük fel, hogy a kísérlet közben víz nem párolgott el 

az oldatból.) Ezután a keletkezett oldatból (B oldat) kivettünk 150 g-ot, főzőpohárba tettük 

úgy, hogy a kivált kristályok ne kerüljenek át. Lemértük a pohárral együtt, majd hagytuk, 

hogy a nyitott főzőpohárból elpárologjon valamennyi víz. Miközben a főzőpohár tartalmának 

tömege 30,0 grammal csökkent, a mérések szerint 3,33 g kálium-szulfát kristályosodott ki.  

a) Mit mondhatunk az A és a B oldat töménységéről? (Telített, telítetlen vagy túltelített?) 

A oldat: ………………………   B oldat: ………………………  

b) Határozza meg a kálium-szulfát oldhatóságát 100 g vízre vonatkoztatva az elektrolízis 

hőmérsékletén!  
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c) Határozza meg a kiindulási 300 cm3 oldat tömegszázalékos kálium-szulfát-tartalmát! (Ha 

nem sikerült meghatározni az oldhatóságot, számoljon 15,0 g K2SO4 / 100 g víz adattal!) 

 

É/16 2019 október 6. Számítási feladat (7 pont) 

150,0 cm3 térfogatú benzolban (melynek sűrűsége 0,8786 g/cm3) egy hozzá hasonló 

szerkezetű, régebben a mindennapokban is gyakran alkalmazott szilárd szénhidrogén 19,23 

grammját oldottuk fel. Az így kapott oldat sűrűsége 0,9568 g/cm3, anyagmennyiség-

koncentrációja 0,9505 mol/dm3.  

a) Számítsa ki a szénhidrogén moláris tömegét!  

b) A moláris tömeg és a megadott tulajdonságok alapján adja meg az ismeretlen 

szénhidrogén molekulaképletét és nevét! 

 

Megoldások 

É/1 2006 október 10. Számítási feladat (10 pont) 

250−250 g tömegű kénsav-, illetve nátrium-hidroxid-oldatot összeöntve semleges kémhatású 

oldatot kaptunk, amelyet 20,0 °C-ra hűtve 200 g kristályvíztartalmú nátrium-szulfát 

kristályosodott ki (képlete: Na2SO4 · 10 H2O). 

[A vízmentes nátrium-szulfát oldhatósága 20,0 °C-on: 19,5 g Na2SO4 / 100 g víz.] 

Számítsa ki, hány tömegszázalékos volt a kénsavoldat, illetve a nátrium-hidroxid-oldat! 

(Írja fel a közömbösítési reakció egyenletét is!) 

Ennek a kérdésnek a megválaszolásához mindenképp tudnunk kell, hogy a sav és lúgoldatban 

mekkora tömegű anyag van oldva. A feladat szövege írja, hogy összeöntve lúg és 

savoldatokat semleges kémhatású oldatot kapunk, ez azt jelenti, hogy sztöchiometrikus 

arányban vannak jelen a reagáló anyagok, azaz mindegyik elfogy a reakcióban. Mivel a 

kezdeti oldatokról semmilyen más infót nem tudunk, ezért a feladatot a keletkezett oldat 

boncsolgatásával kell majd megoldani. Ha tudnánk, hogy összesen mennyi nátrium-szulfát 

keletkezett, akkor a reakcióegyenlet felírása után sztöchiometriailag ki tudnánk számolni a 

https://www.emeltkemiaerettsegi.hu/


Kidolgozta: Lénárt Gergely okl. vegyészmérnök, kémia magánoktató 
Honlapcím: https://www.emeltkemiaerettsegi.hu/                    
Oldatok összetételén, kikristályosodáson, átkristályosításon és kristályvizes vegyületeken alapuló 
vegyes jellegű számolási feladatok 
 

Oldal 11 / 15 
 

sav és lúgoldatokban lévő oldott anyagokat. A reakcióban keletkezett nátrium-szulfát 

mennyisége meghatározható. Ehhez azt kell kiszámítanunk, hogy az összeöntés után 

keletkezett nátrium-szulfát oldat milyen tömény. Keverési egyenlettel tán a legérthetőbb.  

250-250 g sav és lúgoldat összeöntése során a tömegmegmaradás miatt 500 g oldat (m1) 

keletkezik, erről nem tudjuk, hogy hány tömegszázalékos, tehát legyen X%-os (w1). Ezt az 

oldatot, ha 20,0 °C-ra hűtjük, akkor 200 g vizes só (m2) válik ki, melynek tömegszázalékos 

összetétele (w2) meghatározható a moláris tömegekből: 

   
                            

                        
      

   
   

   
             

Hűtés során tehát kiválik 200 g vizes só az oldatból, azaz 500-200=300 g oldat marad vissza 

(m3). Ugyebár hűtés során mindig annyi oldott anyagot dob ki magából az oldat, amennyit 

már nem tud oldani, azaz a visszamaradó 300 g oldat biztosan telített. Ennek 

tömegszázalékos összetétele (w3) kiszámítható a megadott oldhatóságból: 

   
    

     
            

Minden adat rendelkezésre áll, hogy felírjuk a keverési egyenletet: 

                  

                        

        

Tehát az összeöntés után keletkezett 500 g nátrium-szulfát oldat 27,4 tömegszázalék, a 

benne oldott nátrium-szulfát tömege: 

                                

Ennek anyagmennyisége a moláris tömege által: 

                 
   

   
           

Most írjuk fel a sav és bázis reakciójának az egyenletét: 

2 NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O 
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A reakcióegyenlet alapján jól látszik, hogy 1 mol nátrium-szulfát 2 mol NaOH és 1 mol kénsav 

által keletkezik. Ebből az oldott sav és lúg mennyisége: 

                  

                  

Ezeknek a tömegei a moláris tömegük által: 

                        

                         

250-250 g tömegű oldatok tömegszázalékos összetétele: 

 

 
      

    

   
             

 

 
        

    

   
             

 

É/2 2008 május 0811 6. Számítási feladat (10 pont) 

Egy kristályvizet is tartalmazó alumíniumtartalmú sóban (képlete MeAl(SO4)2 ⋅ X H2O, ahol 

Me jelöli az ismeretlen fémet) az alumíniumionok mellett egy ismeretlen alkálifém ionjai és 

szulfátionok találhatók. A só kristályvíztartalmának teljes eltávolítása után a maradék, már 

vízmentes vegyület 15,1 tömegszázalék alkálifémet tartalmaz. A kristályvíz eltávozása során 

a tömegcsökkenés 45,6 tömegszázalék. 

Ar(Al) = 27,0; Ar(O) = 16,0; Ar(H) = 1,01; Ar(S) = 32,0; 

a) Számítással állapítsa meg, melyik alkálifém található a vegyületben az alumínium 

mellett! 

Ezt a feladatrészt több féleképpen is meg lehet oldani. Az egyik megoldási módszer azon 

alapul, hogy tudjuk, hogy a vízmentes MeAl(SO4)2 szulfátnak maga az ismeretlen fém 15,1 

tömegszázaléka. Legyen az ismeretlen fém moláris tömege X g/mol, az alumínium és szulfát 

moláris tömege ismert. A fém-szulfát képlete szerint egy mól fém-szulfátban egy mól 

alkálifém, egy mól alumíniumion és 2 mól szulfátion van. A fém tömegszázalékos tartalmára 

felírható egy egyenlet: 
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Ez a fém a kálium. 

b) Számítással állapítsa meg a kristályvizet is tartalmazó só pontos képletét! 

Most már tudjuk, hogy kálium-alumínium-szulfátról van szó. A feladat szövege írja, hogy a 

kristályvizes sóból a kristályvíz eltávolítása 45,6 tömegszázalékos tömegcsökkenést okoz, 

azaz a kristályvizes sóban maga a kristályvíz 45,6 m/m%. Ez azt jelenti, hogy a tiszta só pedig 

100-45,6=54,4 m/m%. Ne feledjük, hogy a kristályvizes sók tiszta sótartalma kiszámítható a 

vízmentes és a vizes sók moláris tömegeiből: 

 

 
              

               

           
      

      
                

                       
      

       

A só pontos képlete: KAl(SO4)2*12 H2O. 

É/3 2008 október8. Számítási feladat 

A kristályvizes réz(II)-klorid 75,40 g-jából 250,0 cm3
 oldatot készítettünk (sűrűsége 1,180 

g/cm3), és így a fém-kloridra nézve 18,24 tömegszázalékos oldatot nyertünk. 

Ar(H) = 1,00, Ar(O) = 16,0, Ar(Cl) = 35,5, Ar(Cu) = 63,5 

a) Mennyi a készített oldat anyagmennyiség-koncentrációja? 

Az anyagmennyiség koncentrációhoz szükségünk van az oldat térfogatára és a benne lévő 

oldott anyag anyagmennyiségére. Az oldat térfogata adott. Az oldott anyag 

anyagmennyiségét könnyedén ki tudjuk számolni, ha a sűrűség és a térfogat segítségével 

kiszámoljuk az oldat tömegét, majd a tömegszázalékkal az oldott anyag tömegét és végül a 

moláris tömeggel az oldott anyag mólját! Ne feledjük, hogy az elvi hiba, ha az oldott anyag 
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mennyiségét 75,4 grammnak vesszük, mert kristályvizes sót oldunk fel, amiben van víz is, 

nem pedig tiszta sót! Nézzük: 

                             

ebben 18,24% az oldott anyag: 

                                  

A réz(II)-klorid moláris tömege: 134,5 g/mol 

  
 

 
 

      

     
           

Tehát a koncentráció: 

  
 

 
 

     

     
      

   

   
 

b) Hány kristályvízzel kristályosodik a réz(II)-klorid? 

A kristályvizes só képletében legyen X mól víz, ily módon képlete a következő: 

CuCl2*XH2O 

A vizes só tömege, amiből az oldat készült: 75,40 g. Ha kit tudjuk számolni, hogy ebben 

mennyi a tiszta só és a víz, akkor a képlet szinte meg is van. Mivel az oldatban lévő összes 

oldott anyag a vizes sóból jött, ezért a vizes sóban ugyanannyi réz(II)-klorid van, mint az 

oldatban, ezt előbb ki is számoltuk: 53,808 g. 

Ez azt jelenti, hogy a vizes sóban 53,808 g réz(II)-klorid mellett 75,40-53,808=21,592 g víz 

van. Váltsuk át a tömegeket mólokra, majd keressük meg a legkisebb egész számú 

hányadosokat: 
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 réz(II)-klorid víz 

tömeg 53,808 21,592 

moláris tömeg 134,5 18 

anyagmennyiség 0,4 1,2 

legkisebb egész számok 1 3 

 

Tehát a kristályvizes só képlete: 

CuCl2*3 H2O 

Ha szeretnél hozzáférést a többi feladat általam írt részletesen 

levezetett megoldásaihoz, akkor a hozzáférésért keresd fel a 

honlapomat  

https://www.emeltkemiaerettsegi.hu/reszletesen-kidolgozott-

erettsegi-feladatok/ 
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