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DETERMINACIÓ DE L'AIGUA DE CRISTAL.LITZACIÓ

Objectiu

Esbrinar la composició d’una sal amb l’aigua de cristal·lització que hi ha en el compost.

Síntesi teòrica

Quan cristal·litzen les sals, moltes vegades no ho fan en la seva forma pura, és a dir, no

obtenim únicament la sal sinó què, per tal de guanyar estabilitat, la sal s’hidrata, 

associant-se a la sal un nombre fix de molècules d’aigua que participen en la formació 

del cristall.

La diferència entre la sal anhidre i la hidratada no està només en la composició: tenen 

diferent estructura cristal·lina i, amb molta freqüència, diferent color.

Per exemple, el sulfat de coure (II) hidratat és de color blau, mentre que el sulfat de 

coure anhidre és blanc.

Material, reactius i muntatge

Balança

Joc de pesos

Vidre de rellotge

Càpsula de porcellana

Espàtula

Pinces

Reixeta d’amiant

Suport

Bec Bunsen

Sulfat de coure (II) hidratat

Procediment

Peseu una càpsula de porcellana buida i anoteu el seu pes (l’anomenem tara).

En aquesta càpsula, peseu uns 4g de CuSO4 hidratat. Anoteu la dada en la taula.



Escalfeu la càpsula amb el bec Bunsen fins que la sal sigui de color blanc, sense cap 

zona blava. Si posem un vidre de rellotge invertit sobre la càpsula la presència d’aigua 

es posarà de manifest.

Deixem refredar fins a temperatura ambient i pesem (recorda que no es pot pesar cap 

objecte calent).

Obtenim així la massa del CuSO4 anhidre. Anota la dada en la taula. Dades 

experimentals i tractament de les dades Ompliu la següent taula amb les vostres dades i 

amb les de les altres parelles del laboratori.
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La diferència entre la massa de sulfat de coure(II) hidratat i la massa de sulfat de 

coure(II) hidratat serà igual a la massa d’aigua que s’ha evaporat.

Com que cada hidrat es forma amb un nombre fix de molècules d’aigua, establint la 

proporció en mols obtenim la fórmula de la sal hidratada.

Calcula el valor mitjà de x (nombre de molècules d’aigua) i la desviació estàndard de 

les dades. Recorda que la desviació estàndard és una estimació de la precisió amb que 

heu treballat.

Qüestions

1. Per què creus que és important conèixer el nombre de molècules d’aigua de 

cristal·lització?

2. Avui hem treballat amb una substància que presenta enllaç iònic. Com ja saps, els 



compostos iònics formen xarxes cristal·lines iòniques. També hi ha xarxes cristal·lines 

on l’enllaç entre els àtoms és de tipus covalent: els anomenem compostos covalents 

atòmics. Un exemple característic d’aquest tipus de compostos és el diamant. Us 

proposo conèixer una mica més aquesta substància. Investiga i respon:

a. Quin és l’origen del nom diamant? (l’etimologia de la paraula)

b. Des de quan és coneix aquesta substància?

c. Com és la seva estructura cristal·lina? No copiïs només l’esquema, explica’l una 

mica.

d. Defineix els quatre paràmetres dels que depèn la qualitat i el valor d’un diamant.

e. Explica la historia d’algun diamant famós. (N’hi ha varis, procureu no copiar-vos)

Seguretat i residus

CuSO4. Nociu (Xn) i perillós per al medi ambient (N). Aquest producte es recupera en 

el laboratori.
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