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Túltelített oldatok, kristályosodás 

 

Szükséges anyagok 

nátrium-tioszulfát, desztillált víz 

 

Eszközök  

200 cm3-es főzőpohár, Bunsen-égő, üveg-bot, üveglap, vasháromláb, 

lángelosztó, mérőhenger, mérleg 

 

Végrehajtás 

Mérjünk ki főzőpohárba 100 g nátrium-tioszulfátot, adjunk hozzá 10 cm3 

desztillált vizet. Enyhén melegítsük a poharat addig, amíg a só teljesen fel nem 

oldódik, majd fedjük le a poharat üveglappal, és szoba-hőmérsékleten hagyjuk 

lehűlni. A szobahőmérsékletre lehűtött, túltelített nátrium-tioszulfát oldatba 

dobjunk néhány kristályt. A kristályok bedobása után a nátrium-tioszulfát nagy 

tömegben kikristályosodik. 

 

Magyarázat 

Ha magasabb hőmérsékleten telített oldatot fokozatosan és nagyon óvatosan 

hűtünk le úgy, hogy az oldatot rázás ne érje, por ne hulljon bele, akkor az oldott 

anyag kikristályosodása (az adott hőmérsékleti oldhatósági értéknek 

megfelelően) nem indul meg és az oldat túltelítetté válik. 

 Olvassátok el a kísérletre vonatkozó utasításokat, és gyűjtsétek  

 össze a kísérleti tapasztalatokat! 
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 túltelített oldat: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 fixírsó: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 Lexikon vagy szakkönyv segítségével határozzátok meg a  

 következő fogalmakat: 
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A kimért fixírsót 

melegítés közben 

feloldjuk a vízben 

 

Üveglappal 

lefedve rázkódás 

mentesen hűlni 

hagyjuk 

 

Néhány kristályt 

bedobva 

megindul a 

kristályosodás 

 

  

 Rajzoljátok le a kísérletet három lépésben a kísérletleírás és az  

 ábra aláírásoknak megfelelően! 
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„Túltelített oldatban létezhetnek annak köszönhető, hogy az oldott anyag az 

oldatban nem könnyű alkotnak egy kristályos magos központok. Mivel minden 

kristály egy bizonyos rendszer szabályai, ott kell lennie kristály központ, hogy 

nincs rend, mint az eredeti oldott részecskék mozog együtt, és ennek 

megfelelően meghatározott sorrendben a kristály egymáshoz. Különböző 

anyagok, hogy elérjék ezt a rendszeres elrendezése különböző nehézségi fokú, 

egyes kristályok egy nagyon hosszú idő, hogy saját előállítású kristályosodási 

központok, ezért a túltelített oldat az egyes anyagok még mindig úgy néz ki, 

viszonylag stabil. De általánosságban elmondható, hogy egy túltelített oldat a 

kiegyensúlyozatlan állapot instabil, ha kitéve rezgésnek vagy add oldott 

kristályok, az oldatot feleslegben kicsapatjuk az oldott anyag válik telített oldat, 

amely konvertálja a stabil állapot. Ez azt mutatja, hogy a túltelített oldat nem 

telített oldat stabil, de van egy bizonyos stabilitást. Ezért, ez a feltétel is nevezik 

metastabil állapotban.” 

 

 

1.) https://www.youtube.com/watch?v=pGuviyIjW_Y  

2.) https://www.youtube.com/watch?v=9c1aKc9yiSU  

3.) https://www.youtube.com/watch?v=j2VX2pixKRs 

 Az alábbi szöveget eredetileg angolul írták, és egy internetes  

 fordítóprogrammal lett lefordítva. 

 Alakítsátok értelmes, szakszerű magyar szöveggé úgy, hogy a látott  

 jelenséget értelmezze! 

 Figyelmesen nézzétek meg a videoklipeket a bűvös párnáról,  

 majd oldjátok meg a feladatokat! 

https://www.youtube.com/watch?v=pGuviyIjW_Y
https://www.youtube.com/watch?v=9c1aKc9yiSU
https://www.youtube.com/watch?v=j2VX2pixKRs
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 Feleletválasztó feladat 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 

   

  Hogyan érdemes két jelenséget összehasonlítani? 

  Jelöld azokat a műveleteket, amelyek segítenek ebben! 

Két jelenség összehasonlítása során… Helyes 

…a hasonló tapasztalati megfigyeléseket 

összegyűjtöm. 

…a különböző tapasztalati megfigyeléseket 

összegyűjtöm. 

 

…csak szerkezeti különbségeket sorolok fel. 

…az egyik jelenség szerkezeti változásait 

összehasonlítom a másik jelenség tapasztalati 

megfigyeléseivel. 


