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Bestämning av antalet kristallvatten i kopparsulfat 

Inledning   
 
Syfte 
Syftet med den här laborationen var att bestämma antalet vattenmolekyler i en formelhet 
kristalliserad kopparsulfat, dvs. vilket värde har X i formeln CuSO4 · X H2O. 
 
Teoretisk bakgrund 
Många salter innehåller kristallvatten, vilket betyder att vattenmolekyler ingår som byggstenar 
i jonkristallen. Antalet vattenmolekyler per formelenhet salt varierar för olika kristallsalter. 
Vid upphettning av salter som innehåller kristallvatten avgår vattenmolekylerna till luften som 
ånga. Genom att känna till saltets massa före och efter upphettning  kan det avgående vattnets 
massa beräknas. Relationen mellan antalet vattenmolekyler per formelenhet kopparsulfat kan 
bestämmas genom att substansmängden vatten avsätts som en funktion av substansmängden 
vattenfri kopparsulfat i en graf. Vid upphettning av kristalliserat kopparsulfat är det enkelt att 
se att allt vatten har avgått eftersom kristalliserat kopparsulfat har blå färg medan vattenfri 
kopparsulfat är vit.  

Materiel och utförande  
En tom degel vägdes på en våg, vikten noterades. Mellan 1 och 8 gram kristalliserad 
kopparsulfat tillsattes till degeln. Vikten för degeln och dess innehåll noterades. Degeln 
placerades i en triangel på en trefot över en brännare och upphettades tills saltets blåa färg helt 
och hållet övergått till vit färg. Efter att degeln svalnat vägdes degeln med dess innehåll, 
vikten noterades.  

Resultat 

Tabellen nedan visar mätvärden för vår laborationsgrupp 

 

 

Formel för beräkning av substansmängderna vattenfri kopparsulfat och vatten som avgått 

n=m/M        

nvattenfri kopparsulfat = mvattenfri kopparsulfat/Mvattenfri kopparsulfat  = 4,50 g/159,6 g/mol ≈  0,0282 mol 

nvatten = mvatten/Mvatten  =  2,50 g/18,02 g/mol ≈ 0,139 mol 

 

 

1. Massa degel 18,75 g 
2. Massa degel med kristalliserad kopparsulfat 25,75 g 
3. Beräknad massa kristalliserad kopparsulfat (2-1)   7.00 g 
4. Massa degel med vattenfri kopparsulfat 23.25 g 
5. Beräknad massa vattenfri kopparsulfat (4-1)   4,50 g 
6. Beräknas massa förångat vatten (3-5)   2,50 g 
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Tabellen nedan visar beräknade mätvärden och storheter för samtliga laborationsgrupper 

 Grupp Massa 
kristalliserat 
kopparsulfat (g) 

Massa 
vattenfri 
kopparsulfat (g)  

Massa 
vatten (g)  

Substansmängd 
vattenfri 
kopparsulfat (mol)  

Substansmängd 
vatten (mol)  

1 7,00 4,50 2,50 0,0282 0,139 
2 1,00 0,67 0,33 0.00420 0,0183 
3 4,18 2,62 1,56 0,0164 0,0866 
4 3,00 1,97 1,03 0,0123 0,0572 
5 6,15 3,81 2,34 0,0239 0.130 
6 1,52 0,99 0,53 0,00620 0,0294 

 

Riktningskoeffecienten för grafens trendlinje är lika med antalet vattenmolekyler per 
formelenhet kopparsulfat. Trendlinjens ekvation är y=kx    𝑘 = Δ𝑦

Δ𝑥
 =  

0,140-0,0183/0,0282-0,00420 = 5,071≈ 5. Antalet vattenmolekyler per formelenhet 
kopparsulfat är 5 

 

Diskussion och slutsats  

Resultatet är tillförlitligt då alla sex laborationsgrupper fick i stort sett överenstämmande 
värden. Grafen visar att samtliga punkter ligger nära trendlinjen. Massan kristalliserat 
kopparsulfat som upphettas spelar tydligen en viss roll för att få ett så bra resultat som 
möjligt. Ju större mängd kristalliserat kopparsulfat som upphettas desto mer aviker värdet från 
trendlinjen. En felkälla skulle kunna vara att saltet inte upphettas tillräckligt länge så att allt 
vatten avgår. En större mängd salt kräver längre upphettningstid. Därför är det viktigt att 
kontrollera att allt salt har vit färg efter upphettning. Småfel i mätvärden vid vägning spelar 
mindre roll för tillförlitligheten eftersom värdet som söks är ett heltal. 

Formeln för kristalliserat kopparsulfat bestämdes till CuSO4 · 5 H2O 
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Graf som visar substansmängden vatten som funktion av substansmängden vattenfri kopparsulfat 


