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Cristalohidrați 
 
O serie de substanțe rețin un număr de molecule de apă, numită apă de cristalizare. Aceste 
formațiuni sunt cunoscute sub denumirea de cristalohidrați. 

Formula Denumire uzuală Importanță practică 

Na2CO3·10H2O Sodă cristalizată industria sticlei, industria celulozei, săpun și detergenți. 

CaSO4·1/2H2O Ipsos construcții, mulaje, chituri pentru geamuri; 

FeSO4·7H2O Calaican fixator de culoare în vopsitorie; 

CuSO4·5H2O Piatră vânătă prepararea zemei bordeleze 

MgSO4·7H2O Sare amară industria textilă, a hârtiei, medicină – purgativ. 
 

Cei mai mulți cristalohidrați derivă de la săruri. 
Cristalohidrații au proprietăți fizice diferite de cele ale substanței din care provin: 
Ex: CuSO4 anhidru – alb 
      CuSO4·5H2O – piatră vânătă – albastru 
Unii cristalohidrați pierd o parte din apa de cristalizare, atunci când sunt lăsați la aer 
(efluorescență), ex. produsele cu conținut ridicat de ciment; 
Alte substanțe au proprietatea de a absorbi vaporii de apă din atmosferă (substanțe 
higroscopice). 

CaCl2 → CaCl2·H2O →CaCl2·2H2O → … → CaCl2·6H2O 
Delicvescența – proprietatea substanțelor solide de a absorbi vapori de apă până la dizolvarea 
lor 

CaCl2 → CaCl2·6H2O 
 

Probleme rezolvate: 
1. Calculați procentul de apă din soda cristalizată. 
Sodă cristalizată – Na2CO3·10H2O 
MNa2CO3∙10H2O = 2ANa + AC + 3AO + 10(2AH + AO) = 2·23+12+3·16+10(2·1+16) = 286g/mol 

286g cristalohidrat … 180g apă 

100g cristalohidrat … % apă = 
100∙180

286
= 62,93 

 

2. Ce cantitate de apă de cristalizare conțin 400g calaican? 
400g FeSO4·7H2O 
MFeSO4∙17H2O = AFe + AS+4AO + 7(2AH + AO) = 56+32+4·16+7(2·1+16) = 262g/mol 
 

262g calaican … 126g apă 

400g calaican … x = 
400 ∙126

262
 = 192,36g apă cristalizare  

 

3. Stabilește formula cristalohidratului de forma CaSO4·xH2O și conține 20,93% apă. 
MCaSO4·xH2O= ACa + AS + 4AO + x(2AH + AO) = 40 + 32 + 4·16 + 18x = 136 + 18x 

136 + 18x g cristalohidrat ... 18x g apă 
           100 g cristalohidrat … 20,93 g apă 
 

20,93(136 + 18x) = 1800x 
2846,6 = 1800x – 376,74x  
2486,6 = 1423,26x 
x = 2                                                                                                                         R: CaSO4·2H2O – gips 

https://dexonline.ro/definitie/purgativ


 
Probleme propuse: 
1. Stabilește formula cristalohidratului de forma FeSO4 . xH2O, știind că conține 48,09% apă. 
2. Câte grame de sodă cristalizată sunt necesare pentru a prepara 500g soluție 10% raportată 
la substanța anhidră. 
3. Un viticultor are nevoie de 20L soluție CuSO4 5% (ρ=1,08g/cm3) pentru stropirea viței de 
vie. Află ce cantitate de piatră vânătă și ce cantitate de apă îi sunt necesare. 


