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3.1.2. A nátriumionok jellemző reakciói, Na+
Csaknem valamennyi nátriumsó oldódik vízben.
Például
20 C-on:

Vegyület

Oldhatóság (g/100 ml víz)

NaNO3
Na3PO4
Na2CO3
Na2SO4
NaCl
NaF

86,7
11,3
21,8
19,4
36,1
4,2

Van azonban néhány speciális reagens, amellyel a nátriumionok vízben rosszul oldódó kristályos
csapadékot képeznek, ha a reagenst egy viszonylag töményebb nátriumsó oldatához adjuk.
Használjon 1 M nátrium-klorid-oldatot a nátriumionok jellemző csapadékos reakcióinak
tanulmányozásához.

1. Magnézium-uranil-acetát-oldat: sárga, kristályos nátrium-magnézium-uranil-acetát,
NaMg(UO2)3(CH3COO)9∙9H2O csapadék válik ki tömény, semleges vagy ecetsavas nátriumsóoldatból:
Na+ + Mg2+ + 3 UO22+ + 9 CH3COO + 9 H2O  NaMg(UO2)3(CH3COO)9∙9H2O.

2. Cink-uranil-acetát-oldat: 1-2 perc eltelte után sárga, kristályos nátrium-cink-uranil-acetát,
NaZn(UO2)3(CH3COO)9∙9H2O-csapadék keletkezik:
Na+ + Zn2+ + 3 UO22+ + 9 CH3COO + 9 H2O  NaZn(UO2)3(CH3COO)9∙9H2O.
Ha a reakciót óraüvegen végezzük el, 1 csepp nátrium-klorid- és 2 csepp cink-uranil-acetátoldatot használjunk. A kivált apró kristályok UV-lámpa alatt élénken fluoreszkálnak.

3.1.2.1. videó: Nátrium-klorid reakciója cink-uranil-acetáttal
3.

Lángfestés: intenzív aranysárga szín észlelhető (3.1.2.1. ábra). Azonosítás kézi spektroszkóppal:
sárga dublett (589,0 és 589,6 nm-nél).

3.1.2.1. ábra: A nátrium lángfestése
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3.1.3. A káliumionok jellemző reakciói, K+
A legtöbb szervetlen káliumsó oldódik vízben.
Például
20 C-on:

20 C-on:

Vegyület

Oldhatóság (g/100 ml víz)

KCl
K2CO3
KNO3
K2SO4
KClO4

34,3
110,7
31,6
11,1
1,7

Azon reakciók tanulmányozásához, melyek vízben oldhatatlan, illetve kevéssé oldódó káliumsót
eredményeznek, használjon viszonylag tömény, 1 M kálium-klorid-oldatot.
A K+- és NH4+-ionok töltése azonos, méretük csaknem azonos, ezért a két ion reakciója általában
igen hasonló. Az NH4+-ion NH3 formájában könnyen kimutatható, illetve elválasztható.

1. Perklórsavoldat (HClO4): töményebb és hideg oldatokból fehér, kristályos kálium-perklorát,
KClO4-csapadék válik ki. Célszerű koncentrált perklórsavoldatot használni. A csapadék melegen
jelentős mértékben oldódik. (Tömény oldatból az ammóniumionok is fehér, kristályos csapadékot
adnak, habár az ammónium-perklorát oldhatósága körülbelül egy nagyságrenddel nagyobb, mint a
kálium-perkloráté (lásd 3.5.1. fejezet).
K+ + ClO4  KClO4 

3.1.3.1. videó: Kálium-klorid reakciója perklórsavval

2. Borkősavoldat (vagy nátrium-hidrogén-tartarát-oldat): nem túl híg oldatból fehér, kristályos
kálium-hidrogén-tartarát-csapadék válik ki:
K+ + H2C4H4O6  KHC4H4O6  + H+
Az oldatot pufferolni kell nátrium-acetáttal. (A rendszerben ecetsav/nátrium-acetát puffer keletkezik.)
A csapadék kissé oldódik vízben (3,26 g/l).

3. Nátrium-hexanitritokobaltát(III)-oldat, Na3[Co(NO2)6]:

semleges vagy ecetsavas oldatból

sárga kálium-hexanitritokobaltát(III)-csapadék válik ki:
3 K+ + [Co(NO2)6]3  K3[Co(NO2)6] 
A csapadék nem oldódik híg ecetsavban, de oldódik ásványi savakban. Lúgos oldatban barna
kobalt(III)-hidroxid-csapadék keletkezik.
Ha nagyobb mennyiségű nátriumsó is van az oldatban (például a reagenst feleslegben adjuk),
vegyes só keletkezik:
2 K+ + Na+ + [Co(NO2)6]3  K2Na[Co(NO2)6] 
Ha ezt a módszert használjuk káliumion kimutatására, a teszt érzékenyebb, ha a nátriumhexanitritokobaltát(III) mellett ezüst-nitrát-oldatot is adunk a vizsgálandó oldathoz (az oldatnak
halogenidion-mentesnek kell lennie). Ez esetben K2Ag[Co(NO2)6] keletkezik, ami rosszabbul oldódik
vízben, mint a K2Na[Co(NO2)6].
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4. Nátrium-tetrafenilborát-oldat, Na[B(C6H5)4]: a káliumionok fehér csapadékot adnak semleges,

vagy gyengén ecetsavas közegben. A csapadék csaknem oldhatatlan vízben (oldhatóság
szobahőfokon: 0,053 g/dm3 víz). A csapadék oldódik erős savakban és lúgokban.
K+ + [B(C6H5)4]  K[B(C6H5)4] 

5. Lángfestés: fakó ibolya (3.1.3.1. ábra). A lángfestés nem intenzív, így nátrium szennyezés erősen
elnyomja. Kobaltüvegen át nézve a lángfestést (ami a nátrium által okozott sárga fényt elnyeli) az
ibolyaszín láthatóvá válik. Azonosítás kézi spektroszkóppal: vörös dublett (766,5 és 769,9 nm),
ibolya (404,4 és 404,7 nm).

3.1.3.1. ábra: A kálium lángfestése
3.1.4. Ellenőrző kérdések az Ia-csoport elemeivel kapcsolatban
Rendezze és egészítse ki az alábbi egyenleteket!
1)
Li+ + PO43 
2)
Li+ + CO32 
3)
Li+ + F

4)
Na+ + Zn2+ + UO22+ + CH3COO 
5)
K+ + ClO4 
6)
K+ + H2C4H4O6 
7)
K+ + [Co(NO2)6]3 
8)
K+ + [B(C6H5)4] 
Milyen színű lángfestése van az alábbi ionoknak?
1)
Li+

+
2)
K

3)
Na+

Húzza alá a vízben oldhatatlan vegyületeket!
Li3PO4
LiCl
KCl
KClO3

KClO4

Na2CO3

Melyik ion ad csapadékot borkősavval?
K+
Na+
Li+
Jelölje meg, melyik fémnek a legalacsonyabb az olvadáspontja!
Li
K
Na
Rb
Cs
Jelölje meg, melyik fémnek a legkisebb a sűrűsége!
Li
K
Na
Rb
Cs
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Jelölje meg, melyik fémnek a legkisebb az elektronegativitása!
Li
K
Na
Rb
Cs
Jelölje meg a legjobban (1) és a legkevésbé oldódó (2) sókat!
LiCl
KCl
NaCl
Hogyan állíthatók elő az alkálifémek?
Hogyan oldódik a nátrium vízben és cseppfolyós ammóniában?
Hogyan magyarázná a következőket:
Nátriumot cseppfolyós ammóniában oldva az oldat színe kék.
Nátriumot vízben oldva az oldat színtelen.
Nátrium-klorid vizes oldata színtelen.
Nátrium-klorid, vagy vizes oldata a lángot sárga színűre festi.
Néhány sótelepen kék színű konyhasó is található.
Milyen eszközök és védőeszközök használata szükséges, ha a laboratóriumban nátriumot darabolunk
fel? Hogyan semmisítené meg a felhasználásra nem kerülő nátriumdarabkákat?
Hogyan tárolják az alkálifémeket?
Milyen típusú kémiai reakciók a legjellemzőbbek az alkálifémekre?
Kémiai tulajdonságait tekintve melyik alkáliföldfémre hasonlít legjobban a lítium?
Mi a sziksó?
Milyen színű lángot észlelünk, ha a lángfestést NaCl- és KCl-keverék vizes oldatával végezzük el?
Foglalja össze a lítium, nátrium és kálium fontosabb szervetlen sóinak oldhatóságát vízben:
CO32

PO43

F

Cl

NO3

SO42

Li+
Na+
K+

3.2. A IIa-csoport elemei (Be, Mg, Ca, Sr, Ba) és legfontosabb ionjaik (Me2+)
A berillium acélszürke, könnyű, de igen kemény és törékeny fém. A berillium az egyik legkönnyebb
fém (sűrűsége 20 C-on 1,848 g/cm3) és a könnyűfémek közül az egyik legnagyobb olvadáspontú
(1289 C). A berillium tárgyak a felületükön oxidálódnak, de a vékony oxidréteg megvédi a tárgyat a
további oxidációtól, hasonlóan az alumíniumhoz. A berillium kémiai tulajdonságaiban hasonlít az
alumíniumra, és ugyancsak hasonlít a többi alkáliföldfémre.
A magnézium könnyű, ezüstfehér színű, nyújtható és hajlítható fém (olvadáspontja 650 C). A
magnéziumtárgyak felületén a berilliumhoz és alumíniumhoz hasonlóan védő oxidréteg van. A
magnézium levegőn hevítve vakító fehér fénnyel ég, miközben magnézium-oxid és -nitrid keletkezik.
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A kalcium ezüstös színű és meglehetősen puha fém, de egyértelműen sokkal keményebb, mint az
alkálifémek (olvadáspont: 842 C). A kalcium reagál a levegő oxigén- és nedvességtartalmával,
miközben kalcium-oxid és/vagy kalcium-hidroxid keletkezik.

3.2.1. ábra: Fémmagnézium

3.2.2. ábra: Fémkalcium

A stroncium ezüstfehér, hajlítható és nyújtható fém (olvadáspont: 769 C). A stroncium lágyabb, mint
a kalcium és hevesebben reagál vízzel. Szerves oldószer, például kerozin alatt kell tartani, hogy az
oxidációját meggátoljuk. A frissen elvágott stronciumnak ezüstös színe van, de gyorsan megsárgul,
miközben oxid keletkezik.
A bárium ezüstfehér, puha, hajlítható és nyújtható fém (olvadáspont: 729 C). Igen könnyen
oxidálódik, ezért szerves oldószer, például petróleum alatt kell tartani, hogy a levegőtől elzárjuk,
hasonlóan a kalciumhoz és stronciumhoz.
Reakció vízzel
A berillium annak ellenére, hogy standard redoxpotenciálja nagy negatív érték ((Be/Be2+) = –
1,85 V) nem reagál vízzel közönséges körülmények között a felületén található vékony oxidréteg
miatt.
A magnézium ((Mg/Mg2+) = –2,37 V) csak lassan reagál vízzel közönséges körülmények
között, de a víz forráspontján a reakció gyors:
Mg + 2 H2O  Mg(OH)2  + H2 
A kalcium, stroncium és bárium reagál vízzel szobahőfokon, miközben hidrogén gáz fejlődik és a
fém hidroxidja keletkezik ((Me/Me2+) = –2,87 V, –2,89 V, ill. –2,91 V). A Ca(OH)2 oldhatósága
vízben kicsi (lásd 3.2.2. fejezet).
Me + 2 H2O  Me2+ + 2 OH + H2 
A Be, Mg, Ca, Sr és a Ba készségesen oldódnak híg savakban, kivéve, ha egy vízben oldhatatlan
só keletkezik, és a fém felületére lerakódva megakadályozza a további oldódást:
Me + 2 H+  Me2+ + H2 
A koncentrált salétromsav a berilliumot az alumíniumhoz hasonlóan passziválja.
3.2.1. A magnéziumionok, Mg2+ jellemző reakciói
A magnézium-oxid, -hidroxid, -karbonát és -foszfát nem oldódik vízben. A többi fontos szervetlen
magnéziumsó vízoldható.
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Például
20 C-on:
20 C-on:

Vegyület

Oldhatóság (g/100 ml víz)

MgCl2
MgSO4
Mg(NO3)2
Mg(NH4)PO4

54,4
34,9
71,1
0,052
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A magnéziumionok reakcióinak vizsgálatához használjon 0,1 M magnézium-klorid- vagy
magnézium-szulfát-oldatot.

1. Ammónium-karbonát-oldat: ha más ammóniumsó nincs az oldatban, fehér bázisos magnéziumkarbonát-csapadék keletkezik:
5 Mg2+ + 6 CO32 + 7 H2O  4 MgCO3∙Mg(OH)2∙5 H2O ↓ + 2 HCO3 .
Ammóniumsók jelenlétében csapadék nem keletkezik, mert a karbonát-hidrogén-karbonát egyensúly a
hidrogén-karbonát-ionok képződésének irányába tolódik el (a magnézium-hidrogén-karbonát oldódik
vízben):
NH4+ + H2O
NH3 + H3O+ ,
CO32 + H3O+

HCO3 + H2O.

2. Nátrium-karbonát-oldat: fehér bázisos magnézium-karbonát csapadék keletkezik:
5 Mg2+ + 6 CO32 + 7 H2O  4 MgCO3.Mg(OH)2∙5 H2O ↓ + 2 HCO3 .

3.2.1.1. videó: Magnézium-klorid reakciója nátrium-karbonáttal

3. Ammóniaoldat: a magnézium-hidroxid fehér, kocsonyás csapadék formájában részben kicsapódik. Oldhatósági szorzat: L(25 C) = 5,61∙1012:

Mg2+ + 2 NH3 + 2 H2O  Mg(OH)2 ↓ + 2 NH4+ .
A csapadék ammóniumsók jelenlétében jól oldódik.

4. Nátrium-hidroxid oldat: fehér magnézium-hidroxid csapadék:
Mg2+ + 2 OH  Mg(OH)2 ↓

3.2.1.2. videó: Magnézium-klorid reakciója nátrium-hidroxiddal

5. Dinátrium-hidrogén-foszfát-oldat: semleges oldatban fehér, pelyhes magnézium-hidrogénfoszfát-csapadék keletkezik:
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Mg2+ + HPO42  MgHPO4 
Ammónium-klorid és ammónia jelenlétében fehér, kristályos magnézium-ammónium-foszfát,
MgNH4PO4∙6H2O keletkezik:
Mg2+ + NH3 + HPO42 + 6 H2O  MgNH4PO4∙6H2O 
A csapadék ecetsavban és ásványi savakban oldódik.

3.2.1.3. videó: Magnézium-klorid reakciója dinátrium-hidrogén-foszfáttal

6. Titánsárga és magnezon reagensek:
N
H3C

S

N
N N NH

S

SO3Na

CH3
SO3Na

Titánsárga

A titánsárga és a magnezon (I és II)
reagensek vízoldható festékek, melyeket a
magnézium-hidroxid abszorbeál és titánsárgával mélyvörös, a magnezonnal kék szín
keletkezik.

O 2N

N N

OH
HO

Magnezon I

Adjon a magnéziumion-tartalmú oldatból egy
keveset két kémcsőbe. Adjon az egyik
kémcsőhöz 1-2 csepp titánsárga, a másikhoz
1-2 csepp magnezon reagenst. Lúgosítsa meg
az oldatot mindkét kémcsőben nátriumhidroxid-oldattal.

O 2N

N N

OH

Magnezon II

A reakciókat óraüvegen is elvégezhetjük. 2 csepp magnéziumoldathoz cseppentsen 1 csepp 30%os nátrium-hidroxid-oldatot, majd a levált csapadékra cseppentsen egy csepp reagenst. A kék
(magnezon), illetve vörös (titánsárga) csapadék fehér alap felett igen jól megfigyelhető.

3.2.1.4. videó: Magnézium-klorid reakciója magnezonnal
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3.2.1.5. videó: Magnézium-klorid reakciója titánsárgával
3.2.2. A kalciumionok jellemző reakciói, Ca2+
A kalcium-klorid, -bromid, -jodid és -nitrát jól oldódik vízben.
A kalcium-oxid (hasonlóan a stroncium- és bárium-oxidhoz) hevesen reagál vízzel, miközben az
oldat felmelegszik, és a hidroxid képződik.
A kalcium-szulfid (és más alkáliföldfém-szulfidok is) csak vízmentes körülmények között
állíthatók elő, mivel vízben elhidrolizálnak. Mivel a Ca(OH)2 vízben rosszul oldódik, a CaS vízzel
való reakciója során nem kapunk tiszta oldatot.
2 CaS + 2 H2O  2 Ca2+ + 2 SH + 2 OH
A kalcium-karbonát, szulfát, foszfát és oxalát gyakorlatilag nem oldódik vízben.
Például
20 C-on:
20 C-on:

Vegyület

Oldhatóság (g/100 ml víz)

CaCl2
Ca(NO3)2
CaCO3
Ca(OH)2
CaSO4

74,0
128,8
0,0015
0,17
0,20

A Ca2+ ionok jellemző reakcióinak vizsgálatához használjon 0,1 M kalcium-klorid oldatot.

1. Ammónium-karbonát-oldat: semleges, vagy NH3-val gyengén meglúgosított oldatból fehér,
amorf kalcium-karbonát-csapadék keletkezik; oldhatósági szorzat: L(25 C) = 4,96∙109.
Ca2+ + CO32  CaCO3 ↓
A csapadék oldódik savakban, még ecetsavban is.

3.2.2.1. videó: Kalcium-klorid reakciója ammónium-karbonáttal

2. Híg kénsav: a fehér kalcium-szulfát csapadék csak töményebb oldatból válik le, oldhatósági
szorzat: L(25 C) = 7,10x105:

Ca2+ + SO42  CaSO4 ↓
A leválasztott csapadék 20%-os sósavban, disszociálatlan hidrogénszulfát-ionok képződése közben
oldódik
CaSO4 + H+
Ca2+ + HSO4
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3. Ammónium-oxalát-oldat: fehér kalcium-oxalát-csapadék, oldhatósági szorzat: L(CaC2O4∙H2O,
25C)= 2,34∙109 (nem oldódik ecetsavban, de oldódik ásványi savakban):
Ca2+ + (COO)22  Ca(COO)2 ↓

4. Dinátrium-hidrogén-foszfát-oldat: semleges oldatból fehér kalcium-hidrogén-foszfát-csapadék
keletkezik:
Ca2+ + HPO42  CaHPO4 ↓
NH3-al előzetesen meglúgosított kalciumsó oldatából Ca3(PO4)2 összetételű csapadék válik le.

3.2.2.2. videó: Kalcium-klorid reakciója dinátrium-hidrogén-foszfáttal

5. Kálium-hexaciano-ferrát(II) oldat: semleges, igen gyengén ammóniás, vagy ecetsavas oldatból
melegítésre fehér csapadék keletkezik:
Ca2+ + 2 K+ + [Fe(CN)6]4  K2Ca[Fe(CN)6] ↓
Ammónium-klorid jelenlétében a teszt érzékenyebb. Ebben az esetben a káliumionok helyett
ammóniumionok vannak a csapadékban. Ez a teszt jól használható a kalcium- és stronciumionok
megkülönböztetésére (bárium- és magnéziumionok zavarnak).

3.2.2.3. videó: Kalcium-klorid reakciója kálium-hexaciano-ferrát(II)-vel
6.

Lángfestés: sárgásvörös, vagy téglavörös színűre festi a Bunsen-égő lángját (3.2.2.1. ábra).
Azonosítás kézi spektroszkóppal: narancs-sáv (618,2 – 620,3 nm), sárgászöld (555,4 nm), ibolya
(halvány, 422,7 nm).

3.2.2.1. ábra: A kalcium lángfestése
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3.2.3. Stronciumionok jellemző reakciói, Sr2+
Stroncium-klorid, -bromid, -jodid és -nitrát jól oldódnak vízben.
Stroncium-karbonát, -szulfát, -fluorid, -foszfát és -oxalát nem oldódnak vízben.
Például
20 C-on:
20 C-on:

Vegyület

Oldhatóság (g/100 ml víz)

SrCl2
Sr(NO3)2
SrF2
SrSO4

52,8
69,6
0,012
0,013

A Sr2+-ionok jellemző reakcióinak vizsgálatához használjon 0,1M stroncium-klorid- vagy
stroncium-nitrát-oldatot.

1. Ammónium-karbonát-oldat: semleges, vagy gyengén lúgos oldatból fehér stroncium-karbonátcsapadék válik le, oldhatósági szorzat: L(SrCO3, 25 C) = 5,60∙1010 (a csapadék oldódik
savakban, még ecetsavban is):
Sr2+ + CO32  SrCO3 ↓

3.2.3.1. videó: Stroncium-klorid reakciója ammónium-karbonáttal

2. Híg kénsav: hidegen lassan, melegítésre, vagy metanol hozzáadására gyorsabban fehér
stroncium-szulfát csapadék válik le, L(SrSO4, 25 C) = 3,44∙107:
Sr2+ + SO42  SrSO4 ↓

3.2.3.2. videó: Stroncium-klorid reakciója kénsavval

3. Telített kalcium-szulfát-oldat: hidegen lassan, de az oldatot forralva gyorsan, fehér stronciumszulfát-csapadék keletkezik:
Sr2+ + SO42  SrSO4 ↓

3.2.3.3. videó: Stroncium-klorid reakciója kalcium-szulfáttal
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4. Ammónium-oxalát-oldat: semleges, vagy gyengén lúgos közegből fehér stroncium-oxalátcsapadék válik le:
Sr2+ + (COO)22  Sr(COO)2 ↓

3.2.3.4. videó: Stroncium-klorid reakciója ammónium-oxaláttal

5. Dinátrium-hidrogén-foszfát-oldat: semleges oldatból fehér stroncium-hidrogén-foszfát-csapadék
válik ki:
Sr2+ + HPO42  SrHPO4 ↓
NH3-val előzetesen meglúgosított stronciumsóoldatból Sr3(PO4)2 összetételű csapadék válik le.

3.2.3.5. videó: Stroncium-klorid reakciója dinátrium-hidrogén-foszfáttal

6. Kálium-kromát- oldat: semleges, vagy gyengén ammóniás oldatból forralás hatására lassan sárga
stroncium-kromát-csapadék keletkezik:
Sr2+ + CrO42  SrCrO4 ↓

3.2.3.1. ábra: A kromátion-koncentráció pH függése
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A csapadék gyakran csak metanol hozzáadására válik le. A metanolt csak a lehűtött oldathoz
szabad hozzáadni! A csapadék kissé oldódik vízben, így híg stronciumion tartalmú oldatból csapadék
nem válik ki. A csapadék oldódik ecetsavban és ásványi savakban is.
Ha kálium-kromát oldathoz savat adunk, az oldat sárga színe narancssárga színűre változik a
kromátionok dikromátionokká való átalakulása következtében. Ha ecetsavat vagy ásványi savat adunk
a kálium-kromát oldathoz, a CrO42 ion koncentráció annyira lecsökken, hogy a SrCrO4 csapadék nem
válik ki (lásd 3.2.3.1. ábra).

3.2.3.6. videó: Stroncium-klorid reakciója kálium-kromáttal
7.

Lángfestés: kárminvörös színű a Bunsen-égő lángja (3.2.3.2. ábra). Azonosítás kézi spektroszkóppal:
vörös sáv (674,4 – 662,8 nm), narancs (606,0 nm), kék (460,7 nm).

3.2.3.2. ábra: A stroncium lángfestése
3.2.4. Báriumionok jellemző reakciói, Ba2+
A bárium-klorid, -bromid, -jodid és -nitrát jól oldódik vízben.
A bárium-karbonát, -szulfát, -fluorid, -foszfát és -oxalát rosszul oldódik vízben.
Például
20 C-on:
20 C-on:

Vegyület

Oldhatóság (g/100 ml víz)

BaCl2
Ba(NO3)2
BaF2
BaSO4

35,2
8,7
0,15
0,00025

A Ba2+-ionok jellemző reakcióinak vizsgálatához használjon 0,1 M bárium-klorid- vagy báriumnitrát-oldatot.

1. Ammónium-karbonát-oldat: semleges, vagy gyengén lúgos közegből fehér bárium-karbonátcsapadék válik le, oldhatósági szorzat: L(BaCO3, 25 C) = 2,58∙109 (a csapadék oldódik
savakban, még ecetsavban is):
Ba2+ + CO32  BaCO3 

2. Híg kénsav: fehér, porszerű bárium-szulfát-csapadék keletkezik, oldhatósági szorzat:
L(BaSO4, 25 C) = 1,07∙1010:

Ba2+ + SO42  BaSO4 
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3.2.4.1. videó: Bárium-klorid reakciója kénsavval

3. Telített kalcium-szulfát-oldat: azonnal fehér bárium-szulfát-csapadék keletkezik.
Ba2+ + SO42  BaSO4 

3.2.4.2. videó: Bárium-klorid reakciója kalcium-szulfáttal

4. Telített stroncium-szulfát-oldat: lassan fehér bárium-szulfát-csapadék keletkezik.
Ba2+ + SO42  BaSO4 

5. Ammónium-oxalát-oldat: fehér bárium-oxalát-csapadék (jól oldódik forró híg ecetsavban és
ásványi savakban):
Ba2+ + (COO)22  Ba(COO)2 

3.2.4.3. videó: Bárium-klorid reakciója ammónium-oxaláttal

6. Dinátrium-hidrogén-foszfát-oldat: semleges oldatból fehér bárium-hidrogén-foszfát-csapadék
keletkezik:
Ba2+ + HPO42  BaHPO4 

3.2.4.4. videó: Bárium-klorid reakciója dinátrium-hidrogén-foszfáttal
Ammóniás oldatból ugyancsak fehér Ba3(PO4)2-csapadék válik le:
3 Ba2+ + 2 HPO42 + 2 NH3  Ba3(PO4)2  + 2 NH4+.
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