
10. szeminárium 
 
 

Az oldhatósági szorzat (Ls) és az oldhatóság (S): 
Az oldódást leíró egyensúly:  AxBy  x Ay+ + y Bx– 

 
Ls = [Ay+]telített

x·[Bx–]telített
y  termodinamikai állandó 

A szögletes zárójel itt is, mint a pH-számolásnál, egyensúlyi összes koncentrációt jelent! 
[Ay+]telített: Az Ay+ ionnak a telített oldatban mért koncentrációja  
[Bx–]telített: A Bx– ionnak a telített oldatban mért koncentrációja  
 
S: nem termodinamikai hanem “látszólagos” állandó! Az AxBy vegyület adott körülmények közötti 

telítési koncentrációja molaritásban (mol/dm3), vagy esetleg [g oldott anyag / 100 g oldószer] 
vagy [g oldott anyag / 1 kg oldószer] mértékegységben megadva. 

 
Amennyiben az oldatban az Ay+ és Bx– ion sztöchiometrikus arányban található meg, nincs jelen 
egyéb zavaró elektrolit és a csapadék telített oldatáról van szó, akkor: 
Ls = [Ay+]telített

x·[Bx–]telített
y = (x·S)x·(y·S)y 
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Mikor válik le csapadék az oldatból? 
Az adott oldatban meghatározzuk az egyes komponensek elvi koncentrációját: c(Ay+), c(Bx–) 
Ha c(Ay+)x·c(Bx–)y  > Ls, akkor leválik a csapadék. 
Ha c(Ay+)x·c(Bx–)y  < Ls, akkor nem válik le a csapadék. 
Ha c(Ay+)x·c(Bx–)y  = Ls, akkor sem válik le a csapadék, de az oldat telített. 
 
A csapadékok oldhatóságát befolyásoló tényezők: 
A) Sajátion hatása 
Amennyiben az oldatban sajátion felesleg van jelen (pl. nagy, nem az AxBy-ból hanem valami más 
anyagból származó +yA

c  koncentráció) de az nem indít új reakciókat (pl. komplexképződést) és az 
AxBy csapadék telített oldatáról van szó, akkor: 
Ls = [Ay+]telített

x·[Bx–]telített
y = ( +yA

c +[Ay+]AxBy
)x·[Bx–]AxBy

y = ( +yA
c +(x·S))x·(y·S)y 

(ahol [Ay+]AxBy
 és [Bx–]AxBy

y jelöli az AxBy sóból származó Ay+ és Bx– ionokat).  
Általában teljesül, hogy +yA

c >>Ay+, azaz +yA
c >> x·S, [Ay+]telített ≈ +yA
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Órán megoldott feladatok 
 

1. Számítsuk ki az alábbi vegyületek oldhatósági szorzatát az adott hőmérsékletre, ha tudjuk, hogy 
A) 500,00 cm3 25 °C-on telített Hg2SO4-oldat 0,214 g Hg2SO4-ot tartalmaz 
B) a 25 °C-on telített La2[(COO)2]3-oldat 2,134 mg/dm3 koncentrációjú 
C) a 18  °C-on telített SrF2-oldat literenként 0,0335 g fluoridiont tartalmaz 
D) 1,00 g Ag2CrO4 20 °C-on 35,5 dm3 vízben oldódik. 
 
2. Hány g Ag2CO3 van 300,00 cm3 25 °C-on telített oldatban? 
 
3. Mennyi a telített Bi(OH)3-oldat pH-ja?  
 
4. Összeöntünk 500,0 cm3 0,200 M ólom-nitrát-oldatot és 500,0 cm3 0,400 M kálium-jodid oldatot. 
A leváló ólom-jodid csapadéknak hány %-a oldódik „vissza” az oldatba? 
 
5. Leválik-e az ezüst-szulfát csapadék, ha 1,000 dm3 0,100 mol/dm3 koncentrációjú ezüst-nitrát-
oldathoz 10,0 cm3 5,00 tömeg%-os, 1,00 g/cm3 sűrűségű nátrium-szulfát-oldatot öntün? 
 
6. Mennyi az AgCl oldhatósága 0,100 M KCl-oldatban?  
 
7. Hány mg Bi(OH)3 oldatódik 1,00 dm3 11,00-es pH-jú KOH-oldatban 25 °C-on? 
 
 

Házi feladatok 
 
1. Mennyi telített Ni(OH)2-oldat pH-ja? 
 
2. A Ba2+ hány %-a marad oldatban, ha 0,100 M bárium-nitrát-oldatot megegyező térfogatú 0,100 M 
kálium-szulfát-oldattal elegyítünk? 
 
3. Leválik-e a magnézium-hidroxid csapadék, ha 100,0 cm3, ammóniára nézve 0,20 M, ammónium-
kloridra nézve 0,100 M oldathoz 100,0 cm3 0,100 M koncentrációjú magnézium-klorid-oldatot 
öntünk?  

 
Oldhatósági szorzat értékek:  
Ag2CO3: 6,46⋅10–12, Bi(OH)3: 2,13⋅10–12, PbI2: 8,70⋅10–9, AgCl: 1,83⋅10–10, Ag2SO4: 1,48⋅10–5, 
Ni(OH)2: 3,20⋅10–15, BaSO4: 1,00⋅10–10, Mg(OH)2: 1,20⋅10–11 


