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7.  Kálium-kromát-oldat: semleges, vagy ecetsavas oldatból sárga bárium-kromát-csapadék válik le, 

mely gyakorlatilag vízben oldhatatlan, oldhatósági szorzat: L(BaCrO4, 25 C) = 1,17∙1010:  

 Ba2+  +  CrO4
2    BaCrO4    

A csapadék nem oldódik híg ecetsavban (különbség a stronciumtól), de oldódik ásványi savakban.   

 

3.2.4.5. videó: Bárium-klorid reakciója kálium-kromáttal 

8. Lángfestés:  sárgás- vagy halványzöld színű a Bunsen-égő lángja (3.2.4.1. ábra). Azonosítás kézi 

spektroszkóppal: zöld sáv (553,6, 534,7, 524,3, 513,7 nm), kék (halvány, 487,4 nm). 

 

3.2.4.1. ábra: A bárium lángfestése 

3.2.5. Ellenőrző kérdések a IIa-csoport elemeivel kapcsolatban 

Rendezze és egészítse ki az alábbi egyenleteket: 

1) Mg  +  2 H2O     

2) Mg2+ +  CO3
2 +  H2O     

3) Mg2+  +  2 NH3  +  2 H2O   

4) Mg2+  +  NH3  +  HPO4
2   

5) Ca2+  +  (COO)2
2     

6) Ca2+  +  K+  +  [Fe(CN)6]
4  

7)  Sr2+  +  CrO4
2       

8) Ba2+ +  HPO4
2 +  NH4OH    

 

Milyen színű lángfestése van az alábbi ionoknak: 

Mg2+  

Ca2+   

Sr2+   

Ba2+   

 

Húzza alá a vízben oldhatatlan vegyületeket: 

MgNH4PO4  CaCl2  MgSO4  SrSO4  CaCrO4  BaCrO4 

 

Melyik ion ad csapadékot kálium-kromáttal? 

Mg2+   Ca2+   Sr2+  Ba2+ 
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Melyik ion nem ad ammóniumsók jelenlétében karbonátionokkal csapadékot? 

Mg2+   Ca2+   Sr2+  Ba2+ 

 

Számozza meg a szulfátokat oldhatóságuk sorrendjében (1 – a legjobban, 4 – a legkevésbé): 

MgSO4   CaSO4   SrSO4  BaSO4    

 

Jelölje meg, melyik kromát oldódik ecetsavban: 

CaCrO4   SrCrO4   BaCrO4      

 

Jelölje meg, melyik oxalát nem oldódik ecetsavban: 

Ca(COO)2   Sr(COO)2   Ba(COO)2 

 

Mi a „magnézia mixtúra”, és hogyan készítjük?  

 

Melyik főcsoportbeli elemhez hasonlít a berillium?   

 

Mivel magyarázható, hogy a berillium vízzel nem reagál, holott a tiszta fém standardpotenciálja 

((Be/Be2+)= 1,85 V) nagy negatív érték?  

 

5 ml telített CaSO4-oldathoz 5 ml 0,1 M ammónium-oxalát-oldatot adva észlelünk-e csapadékleválást? 

Számítsa ki, hogy mennyi csapadék keletkezik!  

 

Hasonlítsa össze a CaSO4, SrSO4 és BaSO4 oldhatósági szorzatát, és számítsa ki a szulfátion-

koncentrációt telített oldatokban.    

 

 CaSO4  SrSO4  BaSO4  

Oldhatósági szorzat: L 7,10∙10
5

  3,44∙10
7

  1,07∙10
10

  

 

Foglalja össze a Mg2+-, Ca2+-, Sr2+- és Ba2+ -ionok reakcióit:  

 

 Mg
2+

  Ca
2+

  Sr
2+

  Ba
2+

  

NH3 oldat     

NaOH     

Na2CO3     

(NH4)2CO3 

+ NH4Cl  
    

(NH4)2CO3     

Na2HPO4     

(NH4)2(COO)2    

Adjon forró 

ecetsavat a 

csapadékhoz 

K2CrO4  

semleges oldat 
  

Adjon ecetsavat a 

csapadékhoz  

1. Adjon  ecetsavat 

a csapadékhoz 

2. Adjon ásv. savat 

a csapadékhoz 
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Híg  H2SO4     

Telített CaSO4- 

oldat  
    

Telített SrSO4- 

oldat  
    

Lángfestés     

3.3. A IIIa-csoport elemei: bór és alumínium, valamint a belőlük levezethető legfontosabb 

ionok [B(OH)4
–
 és Al

3+
] 

A bór tulajdonságai alapján a fémes és nemfémes elemek között foglal helyet, de kémiai tulajdonságai 

alapján a nemfémekhez sorolható. A bór kemény, tűzálló, magas olvadáspontú, és kis sűrűségű anyag, 

melynek elektromos vezetőképessége nagyon kicsi (nemfémes szigetelő). A legstabilabb (β-

romboéders) módosulat olvadáspontja 2092 C és sűrűsége 2,35 g ∙ cm–3. A bór megjelenését tekintve 

egy acélszürke anyag, de porszerű formái feketék. A kristályos módosulatok áteső fényben 

sötétvörösek. A kristályos bór kémiailag rendkívül ellenálló.  

 

Alumínium. A tiszta alumínium ezüstfehér színű, könnyű, hajlékony, képlékeny és könnyen 

megmunkálható fém, olvadáspontja 660 C. Az alumínium igen jó hő- és elektromos vezető, és jól 

ellenáll a korróziónak. Az alumíniumpor szürke színű. A levegőn az alumíniumtárgyak a felületükön 

oxidálódnak, de ez az oxidréteg összefüggő és megvédi a tárgyat a további oxidációtól.   

 

3.3.1. ábra: Fémalumínium 

Oldhatóság savban és lúgban  

 

A bór nem reagál nemoxidáló savakkal, például forró sósavval, ecetsavval, vagy hidrogén-fluoriddal.  

Oxidáló savak, mint például a forró, tömény salétromsav, vagy savkeverékek, mint például a forró 

királyvíz, vagy koncentrált salétromsav és hidrogén-fluorid elegye is csak lassan támadják meg.  

A bór alkáli-hidroxid-oldatokban hidrogénfejlődés mellett oldódik.   

 B  +  3 HNO3     B(OH)3  +  3 NO2 ↑    

 2 B  +  2 HNO3  +  4 H2F2    2 HBF4]  +  2 NO ↑  +  4 H2O   

 2 B  +  2 NaOH  +  6 H2O    2 Na+  +  2 B(OH)4
–  +  3 H2 ↑   

Az alumínium ((Al/Al3+) = –1,66 V) oldódik híg és tömény sósavban is hidrogénfejlődés közben:  

 2 Al  +  6 HCl    2 Al3+  +  6 Cl–  +  3 H2 ↑    
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A kénsav ugyancsak oldja az alumíniumot, a híg kénsav hidrogén-, a tömény túlnyomórészt kén-

dioxid fejlődése mellett:  

 2 Al  +  3 H2SO4    2 Al3+  +  3 SO4
2–  +  3 H2 ↑    

 2 Al  + 6 H2SO4  2 Al
3+

  + 3 SO4
2–

 + 3 SO2 ↑  + 6 H2O  

Koncentrált salétromsavban az alumínium passziválódik (védő oxidréteg keletkezik a felületen), de 

hígabb salétromsav (pl.: 1 : 1 higítású) oldja a fémet túlnyomórészt NO-gáz fejlődése közben:  

 Al  +  4 H+  +  NO3
–     Al3+   +  NO ↑  +  2 H2O  

Az alumínium oldódik alkáli-hidroxid-oldatokban hidrogéngáz fejlódése és tetrahidroxoaluminát(III)-

ionok képződése mellett:   

 2 Al  +  2 OH–  +  6 H2O    2 Al(OH)4]
–  +  3 H2 ↑  

A bór és az alumínium oxidjai    

 

B2O3  

 

B2O3 fehér, higroszkópos szilárd anyag, mely 

vízzel bórsav, B(OH)3  képződése közben reagál, 

így vízben feloldódik.   

 

Al2O3   

 

Al2O3 igen kemény anyag, mely ellenáll a 

savaknak és nem hidratálható.  

Al2O3 könnyen vesz fel vizet, és oldódik 

savakban is.    

 

Az alumínium redukáló ereje    

 

Az alumínium igen reaktív fém, különösen elektronegatív elemekkel szemben, de ez az extrém 

reaktivitás csak akkor észlelhető, ha a fém felületén lévő stabil oxidréteget eltávolítjuk, vagy a fém 

igen finom por alakjában van.  

 

1. Termitreakció: a vas(III)-oxid és az alumíniumpor között szobahőfokon nem történik reakció, de 

igen heves, exoterm reakció játszódik le akkor, ha a reakciót hőközléssel beindítjuk. 

 

3.3.2. ábra: Mangán-termitreakció 

 Fe2O3  +  2 Al    Al2O3  +  2 Fe 
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Hasonló és hasonlóan heves reakció játszódik le az alumínium és számos, az alumíniumnál 

elektronegatívabb fémek oxidjai között. Példaként a mangán(IV)-oxid és az alumíniumpor reakcióját 

mutatja a 3.3.2. ábra.   

 3 MnO2  +  4 Al  →  2 Al2O3  +  3 Mn  

2. Reakció jóddal: adjunk csupán egy csepp vizet finom alumíniumpor és elporított jód keverékéhez.  

 2 Al  +  3 I2    Al2I6     

A reakciót a víz hozzáadása indítja el, és a hő, ami a reakció elején keletkezik, elegendő ahhoz, hogy 

az egész keverék dialumínium-hexajodiddá alakuljon, és a felesleges jód elszublimáljon.  

 

3.3.1. videó: Alumínium reakciója jóddal 

3.3.1. Alumínium(III)ionok jellemző reakciói,  Al
3+    

 

Oldhatóság: A legfontosabb szervetlen alumíniumvegyületek közül az alumínium-nitrát, -szulfát, -

klorid, -bromid és -jodid jól oldódnak vízben.  

 Az alumínium-fluorid rosszul oldódik vízben. Az oxid, hidroxid, foszfát és karbonát vízben 

gyakorlatilag oldhatatlan.  

 

Például Vegyület Oldhatóság (g/100 ml víz)  

15 C-on AlCl3  69,9   

25 C-on AlF3  

-Al2O3  

AlPO4  

0,559 

0,000098 

oldódik 

 

 

Az alumínium-szulfid csak vízmentes körülmények között állítható elő, mivel vizes oldatban 

hidrolizál, és alumínium-hidroxid keletkezik.  

 

 Az alumínium(III)ionok jellemző reakcióinak tanulmányozásához használjon 0,1 M alumínium-

klorid- vagy 0,1 M alumínium-szulfát-oldatot.   

 

1. Ammónium-szulfid-oldat.  Fehér, kocsonyás alumínium-hidroxid-csapadék keletkezik. 

 S2–  +  H2O    HS–  +  OH–  

 Al3+  +  3 OH–     Al(OH)3 ↓ 

 

3.3.1.1. videó: Alumínium-klorid reakciója ammónium-szulfiddal 
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2. Nátrium-hidroxid-oldat. Fehér alumínium-hidroxid csapadék válik le. A csapadék feloldódik a 

reagens feleslegében tetrahidroxo-aluminát-ionok keletkezése közben. 

 Al3+  +  3 OH    Al(OH)3 ↓  

 Al(OH)3 ↓  +  OH
–
    Al(OH)4]

–
   

 

3.3.1.2. videó: Alumínium-klorid reakciója nátrium-hidroxiddal 

3. Ammóniaoldat. Fehér, kocsonyás alumínium-hidroxid csapadék keletkezik. A csapadék csak 

nagyon kis mértékben (gyakorlatilag észrevehetetlen mértékben) oldódik a reagens feleslegében 

és az oldhatóság ammóniumsók jelenlétében még kisebb.  

 NH3  +  H2O    NH4
+  +  OH–  

 Al3+  +  3 OH–    Al(OH)3 ↓  

4.  Nátrium-foszfát-oldat. Fehér, kocsonyás alumínium-foszfát-csapadék keletkezik, oldhatósági 

szorzat: L(AlPO4, 25 C) = 9,83∙1021:   

 Al3+  +  PO4
3–     AlPO4 ↓ 

Erős savak és nátrium-hidroxid-oldat is feloldják a csapadékot.  

 

5.  Nátrium-alizarin-szulfonát (Alizarin-S) reagens: Vörös 

csapadék ammóniás oldatban, amely nem oldódik híg 

ecetsavban. A reakciót végezze el úgy, hogy adjon Al3+-ionok 

oldatához híg ammóniaoldatot és 2-3 csepp reagens oldatot, 

majd savanyítsa meg ecetsavval.   

 

6.  Morin reagens: Al3+-ionok oldatához adjon kevés szilárd 

nátrium-acetátot és 1-2 csepp reagens oldatot. Vizsgálja meg 

az oldat jellegzetes zöld fluoreszcenciáját UV-fényben, mely a 

morinnak kolloidálisan oldott alumíniumsójától származik.   

C

C

O

O

OH

OH

SO   Na3

O

O

OH

OHHO

HO

OH
Morin

Alizarin-S
        

 
 

A reakció igen érzékeny, ezért úgy is végrehajtható, hogy az alumíniumionokat tartalmazó oldat 

néhány cseppjét egy kémcsőben desztillált vízzel feltöltjük, majd 1-2 csepp morinoldatot adunk hozzá.  

 Más fémionok zavaró hatásának kiküszöbölésére a reakciót célszerűen a következőképpen hajtjuk 

végre: A vizsgálandó oldathoz fölös NaOH-oldatot adunk és megszűrjük. A szűrlet kis részletéhez 

annyi ecetsavat adagolunk, hogy az oldat kissé savas legyen, majd pár csepp morinoldatot adunk 

hozzá. A cinkionoknak még 100-szoros feleslege sem zavarja a reakciót. Az ónionok viszont erősen 

zavarnak, ezért azokat a morinos vizsgálat előtt el kell távolítani az oldatból (pl. savas közegben kén-

hidrogénnel).  

 A reakció óraüvegen is végrehajtható, továbbá szűrőpapíron is érzékenyen elvégezhető. Mivel a 

morin számos más ionnal (Sn2+, Sn4+, Zn2+ stb.) hasonló, bár kevésbé intenzív fluoreszcenciát ad, a 

reakciót érdemes pozitív és negatív vakpróba mellett elvégezni. Szűrőpapírra cseppentsünk egymástól 
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távol 3 csepp morin reagenst, és hagyjuk a foltot megszáradni. Ezt követően az első foltra egy csepp 

vizsgálandó oldatot, a másodikra egy csepp desztillált vizet, a harmadikra egy csepp alumínium-

klorid-oldatot cseppentsünk, majd hagyjuk a foltokat ismét megszáradni. Végül a száraz foltokra 

cseppentsünk 1-1 csepp 2 M sósavat. Amennyiben a vizsgált oldatunk alumíniumot tartalmazott, az 

első és a harmadik folt fluoreszcenciájának intenzitása közel azonos kell hogy legyen, míg a középső 

folt (negatív vakpróba) nem fluoreszkál UV-fényben.  

 

3.3.1.3. videó: Alumínium-klorid reakciója morinnal 

8.  Nátrium-fluorid. A fluoridionok az alumíniumionokkal nagyon stabil komplexeket képeznek: 

Al3+  +  F–     [AlF]2+       β1 

[AlF]2+  +  F–     [AlF2]
+    β2 

[AlF2]
+  +  F–     [AlF3]       β3 

[AlF3]  +  F–     [AlF4]
–       β4 

[AlF4]
–  +  F–     [AlF5]

2–       β5 

[AlF5]
2–  +  F–     [AlF6]

3–    β6 

A komplexek képződési állandói: lg1= 6,13, lg2=11,15, lg3=15,00, lg4=17,74, lg5=19,37, 

lg6=19,84.  

Szűrőpapírra cseppentsünk egy csepp alumíniumtartalmú oldatot, majd a nedves foltot tartsuk 

kinyitott, tömény ammóniát tartalmazó üveg szája fölé. 1 perc elteltével a szűrőpapírt alaposan szel-

lőztessük ki, addig, míg az ammónia szagát már nem érezzük a nedves folt felett. Ezután cseppentsünk 

a folt mellé egy csepp fenolftaleinoldatot, majd a két folt határára helyezzünk spatulahegynyi szilárd 

nátrium-fluoridot. A szilárd anyagra egy csepp desztillált vizet cseppentve a fenolftalein vörös színe 

jelzi az alumíniumionok jelenlétét. A vörös folt intenzív színű, és az idő előrehaladtával sem tűnik el. 

 Az alumíniumionokat tartalmazó folt nedvességtartalmában oldódik az ammónia, és ennek ha-

tására alumínium-hidroxid képződik, ami adszorbeálódik a szűrőpapír felületén. A kiszellőztetett folt 

kémhatása ilyenkor semleges, amit a fenolftalein színtelen foltja is jelez. A desztillált víz cseppjében 

oldódó nátrium-fluorid tömény oldatot képez, ennek hatására az alumínium-hidroxid alumínium-

fluorid komplex ionná alakul, miközben hidroxid-ionok szabadulnak fel. Az így kialakuló lúgos pH-t 

jelzi a fenolftalein vörös színe. 

 

3.3.1.4. videó: Alumíniumion kimutatása nátrium-fluorid segítségével  
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A bórsav és a borátionok vizes oldatban   

 

A bórsav, H3BO3 vagy B(OH)3, „kizárólag” egyértékű, igen gyenge sav, melynek savassága nem mint 

protondonor, hanem mint OH akceptor Lewis-sav értelmezhető:  

 B(OH)3  +  H2O    B(OH)4

  +  H

+
   KS= 6∙10

10
 

Vizes koncentrált borátoldatban oligomerionok is vannak, melyek a B(OH)3 és B(OH)4
 közti 

oligomerizáció során keletkeznek. A legfontosabb ionok vizes oldatban a következők:  

 4 B(OH)3  +  B(OH)4
    B5O6(OH)4

  +  6 H2O 

 2 B(OH)3  +  B(OH)4
    B3O3(OH)4

  +  3 H2O 

 2 B(OH)3  +  2 B(OH)4
    B4O5(OH)4

2  +  5 H2O  

Savas oldatban (pH<4) csak az ortobórsav B(OH)3, lúgos oldatban (pH>12) csak a B(OH)4
-ion 

található és közepes pH-nál (4<pH<12) a B(OH)4
-ionon kívül a  B5O6(OH)4

, B3O3(OH)4
 és 

B4O5(OH)4
2 polianionok is megtalálhatók. A  B5O6(OH)4

, B3O3(OH)4
 és B4O5(OH)4

2-ionok száma 

(az oligomerizáció) a pH növekedésével folyamatosan növekszik.   

Híg oldatban az oligomerionok elbomlanak, és kisebb, mint 0,025 M koncentrációjú oldatban 

gyakorlatilag csak a B(OH)3 és B(OH)4
-ionok vannak jelen.     

3.3.2. Borátok (BO3
3–

, B4O7
2–

, BO2
–
) jellemző reakciói   

A borátok formailag a következő három bórsavból vezethetők le:    

ortobórsav, H3BO3 (egy jól ismert fehér, kristályos, szilárd anyag),  

metabórsav, H3B3O6 = B3O3(OH)3 (nem ismert oldatban és nem izolálható) és  

pirobórsav, H2B4O7 = B4O5(OH)2 (nem ismert oldatban és nem izolálható).  

A legtöbb só a meta- és pirobórsavból vezethető le, és az ortobórsavnak csak alig néhány sója 

ismert.  A metabórsav sóiban vagy gyűrűs BnO2n
n (leginkább n=3), vagy nyíltláncú (BO2

)n alakjában 

található, ezért a metabórsav sóit egyszerűen csak MBO2-képlettel szokták megadni.  

 

Oldhatóság vízben. Az alkálifém-borátok vízben jól oldódnak, de egyéb fémek borátjai általában igen 

rosszul. Jól oldódnak azonban a vízben rosszul oldódó borátok savakban és ammónium-klorid 

oldatban.  

 A vízben oldódó borátok hidrolizálnak, és mivel a bórsav gyenge sav, az oldatuknak lúgos 

kémhatása van.   

 

 A borátok reakcióinak tanulmányozásához használjon 0,1 M koncentrációjú nátrium-tetraborát-

oldatot (nátrium-piroborát, vagy bórax) Na2B4O7∙10H2O = Na(H2O)42B4O5(OH)4.  

 

1. Bárium-klorid-oldat. Töményebb oldatokból fehér színű bárium-metaborát-csapadék válik ki:  

 B4O7
2–  +  2 Ba2+  +  H2O    2 Ba(BO2)2 ↓  +  2 H+  

 

3.3.2.1. videó: Nátrium-tetraborát reakciója bárium-kloriddal 

A csapadék oldódik a reagens feleslegében, híg savakban és ammóniumsó-oldatokban is.  
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2. Ezüst-nitrát-oldat.  Töményebb oldatokból fehér ezüst-metaborát válik ki:   

 B4O7
2–  +  4 Ag+  +  H2O    4 AgBO2 ↓  +  2 H+    

A csapadék oldódik híg ammóniaoldatban és ecetsavoldatban is. Ha forraljuk a csapadékot vízzel, a 

csapadék elhidrolizál és barna ezüst-oxid keletkezik.  

 AgBO2 ↓  +  2 NH3  + 2 H2O   Ag(NH3)2]
+  +  B(OH)4

–   

 AgBO2 ↓  +  H+  +  H2O    Ag+  +  H3BO3    

 2 AgBO2 ↓  +  3 H2O    Ag2O  +  2 H3BO3    

 

3.3.2.2. videó: Nátrium-tetraborát reakciója ezüst-nitráttal 

3. Sósav: Híg sósavval nem észlelhető változás, de ha tömény sósavat adunk egy koncentrált 

bóraxoldathoz, csapadékként bórsav válik ki:  

 B4O7
2–  +  2 HCl  +  5 H2O    4 H3BO3 ↓  +  2 Cl–   

4. Koncentrált kénsav és alkohol:  

Ha bóraxot összekeverünk 1 ml koncentrált kénsavval és 5 ml metanollal egy porcelántálban, és 

az alkoholt meggyújtjuk, az alkohol az illékony bórsav metilészter [B(OCH
3
)

3
] képződése és 

égése következtében zöld színű lánggal fog égni:  

 B4O7
2– + H2SO4 + 5 H2O  4 H3BO3 +  SO4

2–  

 H3BO3  +  3 CH3OH    B(OCH3)3 ↑  +  3 H2O  

 

3.3.2.3. videó: Borátion kimutatása észterképzéssel 

5.  Kurkumin: Komplexképződés következtében a bórsav – megfelelő körülmények között – a 

kurkumapapír sárga színű hatóanyagát, a kurkumint rózsaszínűre színezi. 

Sósavval megsavanyított bórsav oldatba mártsunk egy kurkumapapír-darabkát, majd a nedves 

papírt vízfürdőn (100 °C-on), óraüvegre helyezve szárítsuk meg. Bórsav jelenlétében a kurkuma-

papír sárga színe vörösre változik. Ha ezután a vörös papírra egy csepp nátrium-hidroxidot 

cseppentünk, a papír megkékül (a kurkumapapír sárga színe – ha nincs jelen bórsav – lúg hatására 

vörösbarnára változik).  

A vas(III)ionok – a reakciót hasonlóképpen elvégezve – szintén vörösre színezik a kurkuma-

papírt, lúggal megcseppentve viszont nem tapasztalunk kék színeződést.  
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6.  Mannit: A bórsav többértékű alkoholokkal (és más, hidroxil-csoportot tartalmazó szerves vegyü-

letekkel) stabil, észter jellegű komplexeket képez:  

 H3BO3  +  2 C6H8(OH)6  →  (C6H8(OH)4O2)B
–  +  3 H2O  +  H+  

A komplexképződést – mint az egyenletből is látható – az oldat savanyodása jelzi. Ha tehát bórsav – 

vagy lúgos kémhatású borax – oldathoz egy csepp metilnarancs-indikátort cseppentünk, majd az 

oldatban 0,1-0,2 g mannitot oldunk, az indikátor sárga színe (pH = 4,4 feletti pH) vörösre változik (pH 

= 3,3 alatti pH).  

3.3.3. Ellenőrző kérdések a IIIa-csoport elemeivel kapcsolatban 

Rendezze és egészítse ki az alábbi egyenleteket: 

1) B  +   NaOH  +   H2O     

2) Al  +   HNO3    

3) Al  +  OH–  +  H2O   

4) Al  +  I2   

5) Al3+  +   S2–  +  H2O   

6) Al3+  +  HPO4
2–    

7) B4O7
2–  +  Ba2+  +  H2O     

8) B4O7
2– + H2SO4 + H2O   

9) H3BO3  +  3 CH3OH     

 

Miben oldható az elemi bór (A), illetve a fémalumínium (B)? Írja mellé a megfelelő betűt! 

cc HCl   

cc HNO3   

NaOH   

cc H2SO4   

 

Húzza alá a vízben oldhatatlan vegyületeket! 

Na2B4O7  AlCl3  Ag2BO2   Al2(SO4)3  AlPO4   

 

Miben oldható fel az alumínium-hidroxid-csapadék? 

NaOH   NH3   CH3OH   CH3COOH 

 

Melyik ion nem ad csapadékot nátrium-tetraborát-oldattal? 

Mg2+   Ag+   Ca2+  Ba2+ 

 

Milyen kémhatású az alumínium-klorid-oldat? 

savas   semleges   lúgos   

 

Milyen kémhatású a nátrium-tetraborát-oldat? 

savas   semleges   lúgos      

 

Milyen színű lesz a láng a bórsav észterképzési reakciójának elvégzése során? 

sárga   zöld   kék   piros 

3.4. A IVa-csoport elemei (C, Si, Ge, Sn, Pb) és legfontosabb ionjaik 

A szénnek igen sok allotróp módosulata van, melyeket csoportosíthatunk, így beszélhetünk a szén 

három fő módosulatáról, melyek a gyémánt, a grafit és a fullerének.   

 A gyémánt a legkeményebb ismert természetes anyag. Sűrűsége nagy, és bármely elem közül a 

legmagasabb olvadáspontja van (4000 C). A gyémánt kémiai reaktivitása kicsi, sokkal kisebb, mint 

a grafité. A gyémánt elégethető levegőben kb. 600–800 C-on.  
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 A grafitnak réteges szerkezete van és a rétegek közti összetartó erő viszonylag kicsi, így a grafit 

puhasága, és különösen a kenhetőség annak tulajdonítható, hogy ezek a rétegek könnyen elmozdulnak 

egymáshoz képest.   

 A fullerének csak szénből álló, kalitka szerkezetű diszkrét molekulák, melyeket a XX. század 

utolsó felében fedeztek fel. A legismertebb fullerének a C60 és C70. A C60 és C70 is színes kristályos 

anyag, melyek szerves oldószerekben kissé oldódnak.     

 A szilíciumnak a gyémántéhoz hasonló szerkezete van. A kristályos szilíciumnak fémes fénye és 

szürkés színe van. Olvadáspontja: 1410 C.  

 

3.4.1. ábra: Szilícium 

 A germániumnak ugyancsak a gyémánttal megegyező kristályszerkezete van. A germánium 

szürkés színű félfém, ami tiszta állapotban kristályos és törékeny. Olvadáspontja 937,4 C.   

 Az ónnak két kristályos módosulata van, az  vagy szürke ón, illetve a  vagy fehér ón (fémes 

módosulat).  Az  ónnak gyémánt szerkezete van.   

A fémes ón ( módosulat) ezüstfehér, képlékeny fém szobahőfokon, de alacsonyabb hőmérsékleten 

(13,2 C alatt) törékennyé válik az  módosulatba való átalakulás miatt. Az ón olvadáspontja 232,0 C.  

Az ólomnak csak a fémes módosulata ismert. Az ólom kékesszürke, nagy sűrűségű, igen puha, 

képlékeny fém. Olvadáspontja 327,5 C. Az ólom igen ellenálló a korrózióval szemben.     

 

 

3.4.2. ábra: Fémón 

 

3.4.3. ábra: Fémólom 

A IVa-csoport elemeinek oldhatósága savban és lúgban   

 

A szén közönséges körülmények között egyáltalán nem reaktív, de a IVa-csoport elemeinek 

reaktivitása növekszik a csoporton belül lefelé haladva, a széntől az ólom felé.   

 A szén nem oldódik sav vagy lúg oldatokban. A forró koncentrált salétromsav a grafitot mellit-

savvá (C6(COOH)6) oxidálja.  

 A szilícium is kémiailag meglehetősen ellenálló. Savakban nem oldható, kivéve a HF és HNO3 

keverékét; a stabil SiF6
2– komplex képződése segíti elő az oldódást. A szilícium oldódik alkáli-

hidroxid-oldatokban hidrogénfejlődés és szilikátoldatok keletkezése közben.   
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 3 Si  +  18 HF  +  4 HNO3    3 H2SiF6  +  4 NO  +  8 H2O   

 Si  +  2 OH–  +  H2O    SiO3
2–  +  2 H2 ↓   

 Si  +  6 F    SiF6
2  +  4 e (Si/SiF6

2)= 1,24 V  

 Si  +  2 H2O    SiO2  +  4 H+  +  4 e  (Si/SiO2)= +0,86 V 

 Si  +  6 OH    SiO3
2  +  3 H2O  +  4 e   (Si/SiO3

2)= 1,70 V 

 A germánium ((Ge/Ge2+) = +0,24 V) valamivel reaktívabb, mint a szilícium, és oldódik már 

koncentrált H2SO4 és HNO3-ban is GeO2∙xH2O keletkezése közben. Nem oldódik azonban lúgokban 

és nem oxidáló savakban, de oldódik hidrogén-peroxid-tartalmú lúgokban.   

 3 Ge + 4 HNO3 + (x–2) H2O    3 GeO2∙xH2O ↓ + 4 NO  

 Az ón és az ólom negatív standardpotenciáljuk következtében a legtöbb savban oldódnak, kivéve 

azokat, melyekben vízben rosszul oldódó termék keletkezése következtében passziválódnak (lásd 

alább). Az ón lassan hideg lúgban is oldódik, az oldódás forró lúgban gyors. Az ólom csak forró 

lúgban oldódik, miközben sztannátok, illetve plumbátok keletkeznek:  

 Sn  +  2 NaOH  +  2 H2O    Na2[Sn(OH)4]  +  H2 ↑   

Az ón ((Sn/Sn2+) = –0,14 V) lassan oldódik híg sósavban és kénsavban ón(II)ionok keletkezése 

mellett:  

 Sn  +  2 H+    Sn2+  +  H2 ↑ 

A híg salétromsav lassan feloldja az ónt gázfejlődés nélkül, ón(II) és ammóniumionok keletkezése 

mellett:   

 4 Sn  +  10 H+  +  NO3
–    4 Sn2+  +  NH4

+  +  3 H2O   

Forró, tömény kénsavban és királyvízben ón(IV)ionok ((Sn2+/Sn4+)= +0,15 V)  keletkeznek: 

 Sn  +  4 H2SO4    Sn4+  +  2 SO4
2–  +  2 SO2 ↑  +  4 H2O   

 3 Sn + 4 HNO3 + 12 HCl    3 Sn4+ + 12 Cl– + 4 NO ↑  + 8 H2O  

Az ón hevesen reagál koncentrált salétromsavval fehér, szilárd anyag keletkezése közben, ami 

hidratált ón(IV)-oxid, SnO
2
∙xH

2
O, melyet régi nevén metaónsavnak is neveznek:  

 3 Sn + 4 HNO3 + (x–2) H2O    3 SnO2∙xH2O  + 4 NO    

 Ólom ((Pb/Pb2+) = –0,13 V) gyorsan oldódik közepesen tömény (8M) salétromsavban nitrogén-

oxidok keletkezése mellett. A színtelen nitrogén-monoxid a levegővel keveredve gyorsan nitrogén-

dioxiddá oxidálódik.    

 3 Pb  +  8 HNO3    3 Pb2+  +  6 NO3
–  +  2 NO   +  4 H2O  

 2 NO  (színtelen)  +  O2     NO2  (vörösesbarna)  

Koncentrált salétromsavban vékony ólom-nitrát-film képződik az ólom felületén, és megnehezíti a 

további oldódást. Az ólom-nitrát igen rosszul oldódik tömény salétromsavban.  

 Híg sósavban és kénsavban az ólom nem oldódik, mivel a felületét vízben rosszul oldódó ólom-

klorid-, illetve ólom-szulfát-film vonja be.   
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A IVa-csoport elemeinek fő oxidjai     

 

C Si Ge Sn Pb 

CO,  CO2   

színtelen gázok 

SiO2   

fehér, szilárd  

GeO2  

fehér 
SnO  vörös()* 

SnO2   fehér  

PbO   sárga (vörös)* 

PbO2  fekete 

* Vizes oldatból fehér SnO∙xH2O és fehér PbO∙xH2O válik ki. 

 

Csak a CO2 oldódik vízben; az oldhatóság erősen függ a nyomástól és a hőmérséklettől (1 liter víz 0,9 

liter CO2-t old 0,1 MPa nyomáson és 20 C-on.)  

SiO2 és GeO2 alig oldódik vízben; pl.: a GeO2 oldhatósága 0,4 g/100 g víz 20 C-on.  

SnO2 és PbO2 nem oldódik vízben.  

 

A CO2 savas, és az oxidok savas jellege csökken a szén-dioxidtól az ólom-oxid felé. A szén, szilícium 

és germánium oxidja savas karakterű, az ón-oxid amfoter jellemű, de az ólom-oxidnak már bázikus 

sajátságai vannak.   

 

A CO2, SiO2 és GeO2 nem oldódik savakban, de oldódik lúgokban, amikor karbonátok, szilikátok, 

vagy germanátok keletkeznek. A szilikát és germanát anionok polimer szerkezetűek.  

Az SnO2 nem oldódik savakban és lúgokban, még a PbO2 is csak kissé oldódik savakban.   

 

Az SnO oldódik savakban és lúgokban ón(II)sók, illetve sztannátok keletkezése mellett.   

A PbO oldódik savakban ólom(II)sók keletkezése mellett.  

 Az ólom(IV)-oxid, PbO2 erős oxidálószer (Pb2+/PbO2 = +1,46 V), ezért koncentrált sósavval 

forralva klórgázt fejleszt:   

 PbO2  +  4 HCl    PbCl2  +  2 H2O  +  Cl2  

A IVa-csoport elemeinek legfontosabb ionjai    

 

C Si Ge Sn Pb 

CO3
2–   

HCO3
–   

SiO3
2– *  GeO3

2– *  Sn2+  

Sn4+**  

Pb2+  

 

*  Vizes oldatban nem létezik ebben a formában, hanem poliionként. 

**Vizes oldatban nem létezik ebben a formában, lásd a 3.4.5. fejezetet. 

3.4.1. Karbonátionok jellemző reakciói, CO
3

2
   

Az alkálifém (kivéve a lítium) karbonátok és az ammónium-karbonát oldódik vízben. Valamennyi 

egyéb normál karbonát vízben rosszul oldódik, vagy oldhatatlan.   

 

Például  Vegyület Oldhatóság (g/100 ml víz)  

20 C-on: Na2CO3 

K2CO3 

21,8 

110,7 

 

20 C-on: Li2CO3 1,34  

 

 A karbonátionok reakcióinak tanulmányozásához használjon 0,5 M nátrium-karbonát, Na2CO3-

oldatot.   

 

1. Híg sósav: A karbonát protonálódik, elbomlik és szén-dioxid-gáz fejlődik:  

 CO3
2–  +  H+    HCO3

–  

 HCO3
–  +  H+    H2CO3 
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 H2CO3    H2O  +  CO2 ↑ 

A keletkező gázt úgy azonosíthatjuk, hogy telített kalcium-hidroxid- vagy bárium-hidroxid-oldatba 

vezetve fehér csapadékot választ le, vagy az oldatot megzavarosítja (3.4.1.1. ábra).  

 CO2 + Ca
2+

 + 2 OH
–
   CaCO3  + H2O  

 CO2 + Ba2+ + 2 OH–   BaCO3  + H2O  

Bármely sav, mely erősebb a szénsavnál, a karbonátot elbontja, különösen melegítésre. A karbonátot 

még az ecetsav is bontja, de a gyenge bórsav nem.  

 

3.4.1.1. ábra: A szén-dioxid kimutatása 

 

3.4.1.1. videó: Karbonátion kimutatása 

2.  Bárium-klorid (vagy kalcium-klorid) oldat: Fehér bárium- (vagy kalcium-) -karbonát-csapadék 

keletkezik, oldhatósági szorzat: L(BaCO3, 25 C)= 2,58∙109; L(CaCO3, 25 C) = 4,96∙109: 

 CO3
2–  +  Ca2+    CaCO3     

 CO3
2–  +  Ba2+    BaCO3     

Csak a karbonátok adnak csapadékot, a hidrogén-karbonátok nem. A csapadék oldódik savakban és 

„szénsavban” is.  
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3.  Ezüst-nitrát oldat. Fehér ezüst-karbonát-csapadék válik ki, oldatósági szorzat: L(Ag2CO3, 

25 C) = 8,45∙1012:  

 CO3
2–  +  2 Ag+    Ag2CO3   

A csapadék oldódik híg salétromsavban és ammóniaoldatban is. A csapadék megsárgul vagy 

megbarnul, ha a reagenst feleslegben adjuk, ezüst-oxid keletkezése következtében. Ugyanez történik, 

ha a csapadékos oldatot forraljuk:   

 Ag2CO3     Ag2O   +  CO2 ↑   

 

3.4.1.2. videó: Nátrium-karbonát reakciója ezüst-nitráttal 

3.4.2. Hidrogén-karbonát-ionok jellemző reakciói,  HCO3
-
 

Az alkálifémek és az ammónium hidrogén-karbonátjai oldódnak vízben, de a vízben való 

oldhatóságuk kisebb, mint a szabályos karbonátoké.  

 

Például  Vegyület Oldhatóság (g/100 ml víz)  

20 C-on: NH4HCO3 

NaHCO3 

KHCO3 

20,8 

9,4 

33,4 

 

 

Vizes közegben a kalcium-, stroncium-, bárium- és magnézium-hidrogén-karbonátok is léteznek, 

melyek akkor keletkeznek, ha szén-dioxidot vezetünk szabályos karbonátok vizes oldatába vagy vizes 

szuszpenziójába.  

 CaCO3   +  H2O  +  CO2    Ca2+  +  2 HCO3
–    

A hidrogén-karbonátok elbomlanak szabályos karbonátokká, ha oldatukat forraljuk.  

 Vizes oldatban a következő egyensúlyok állnak fenn:   

 CO3
2–  +  H+    HCO3

–  

 HCO3
–  +  H+    H2CO3 

 H2CO3    H2O  +  CO2 ↑ 

Savas közegben a fenti egyensúlyok jobbra, lúgosban balra tolódnak.  

 A hidrogén-karbonátok reakciói hasonlítanak a szabályos karbonátok reakcióira. Az alábbiakban 

azokat a reakciókat ismertetjük, melyekkel a hidrogén-karbonátok és a karbonátok megkülönböztet-

hetők egymástól.   

A hidrogén-karbonát-ionok jellemző reakcióinak tanulmányozásához használjon frissen elké-

szített 0,5 M NaHCO3-oldatot.   

 

1. Forralás.   Ha oldatukat forraljuk, a hidrogén-karbonátok elbomlanak:   

 2 HCO3
–    CO3

2–  +  H2O  +  CO2 ↑  

A keletkező szén-dioxid azonosítható, például, bárium-hidroxid-oldattal.   
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 A reakció alkalmas a karbonát- és a hidrogén-karbonát-ion megkülönböztetésére is. Kémcsőben, 

kb. 10 ml desztillált vízben oldjunk fel kevés – előkísérleteink szerint karbonátot vagy hidrogén-

karbonátot tartalmazó – szilárd anyagot, majd az oldathoz cseppentsünk egy-két csepp fenolftaleinindikátor-

oldatot. Az így kapott (esetleg már elszíneződött) oldat felét öntsük egy másik kémcsőbe, majd az 

egyik kémcső tartalmát forraljuk pár percig. A lehűtött oldat színét hasonlítsuk össze a másik 

kémcsőben lévő oldat színével. Ha nem tapasztalunk színmélyülést, az anyagunk karbonátot 

tartalmazott. Hidrogén-karbonát esetén a felforralt oldatunk színe sokkal mélyebb vörös, mint az 

eredeti oldatunké (3.4.2.1. ábra). A hidrogén-karbonátok oldata csak gyengén lúgos (pH=9 körüli), így 

a fenolftaleines oldat színtelen, vagy gyengén rózsaszínű lesz. A vízoldható, alkáli-karbonátok 

oldatának pH-ja 10 feletti, így a fenolftalein vörösre változtatja az oldat színét.  

 

3.4.2.1. ábra: A hidrogén-karbonát kimutatása forralással 

2. Magnézium-szulfát.  Ha magnézium-szulfátot adunk hideg hidrogén-karbonát oldathoz, csapadék 

nem képződik, ellentétben a szabályos karbonátokkal, ahol fehér magnézium-karbonát csapódik ki.  

Ha forraljuk az oldatot, fehér magnézium-karbonát keletkezik, és a fejlődő szén-dioxid azono-

sítható például telített bárium-hidroxid-oldattal:   

 Mg2+  +  2 HCO3
    MgCO3  +  H2O  +  CO2   

 

3.4.2.1. videó: Nátrium-hidrogén-karbonát reakciója magnézium-kloriddal  

3. Higany(II)-klorid. Hidrogén-karbonát-ionokkal nem keletkezik csapadék, de szabályos karbo-

nátok oldatából vörösesbarna bázikus higany(II)-karbonát (3HgO∙HgCO
3 = Hg

4
O

3
CO

3
) válik ki: 

 CO3
2–  +  4 Hg2+  +  3 H2O    Hg4O3CO3 ↓  +  6 H+   

4.  Szilárd teszt. Ha egy szilárd alkáli-hidrogén-karbonátot hevítünk kémcsőben, szén-dioxid-gáz 

keletkezik, melyet azonosíthatunk pl. telített bárium-hidroxid-oldattal:  

 2 NaHCO3    Na2CO3  +  H2O  +  CO2 ↑   
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3.4.3. Szilikátionok jellemző reakciói, SiO
3

2
   

A kovasavak a következő általános képlettel jellemezhetők: xSiO2∙yH2O. A különböző kovasavak, az 

ortokovasav, H4SiO4 (SiO2∙2H2O), metakovasav, H2SiO3 (SiO2∙H2O) és dikovasav, H2Si2O5 (2SiO2∙H2O) sói 

ismertek. A metakovasav sóit egyszerűen szilikátoknak nevezzük.  

 Oldhatóság. Csak az alkálifémek szilikátjai oldódnak vízben. Vízben oldva hidrolizálnak, ezért 

oldatuk lúgos kémhatású.   

 SiO3
2–  +  2 H2O    H2SiO3  +  2 OH–    

Például  Vegyület Oldhatóság (g/100 ml víz)  

20 C-on: Na2SiO3 18,7  

 

A szilikátionok reakcióinak vizsgálatához használjon 6-8 M nátrium-szilikát, Na2SiO3-oldatot.  

 

1. Híg sósav. Ha szilikátoldathoz híg sósavat adunk, kocsonyás metakovasav válik ki. A kicsapódás 

gyorsabb, ha az oldatot melegítjük.  

 SiO3
2–  +  2 H+    H2SiO3 ↓ 

 

3.4.3.1. videó: Nátrium-szilikát reakciója sósavval 

2. Ammónium-klorid- vagy ammónium-karbonát-oldat: Kocsonyás metakovasav csapódik ki az 

oldatból: 

 SiO3
2–  +  2 NH4

+    H2SiO3   +  2 NH3 

3. Ezüst-nitrát oldat:  Sárga ezüst-szilikát csapadék keletkezik:  

 SiO3
2–  +  2 Ag+    Ag2SiO3   

A csapadék oldódik híg savakban és ammóniaoldatban is.  

 

4.  Bárium-klorid-oldat.  Fehér bárium-szilikát keletkezik, ami oldódik híg salétromsavban:  

 SiO3
2–  +  Ba2+    BaSiO3  

 

3.4.3.2. videó: Nátrium-szilikát reakciója bárium-kloriddal 
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5. Ammónium-molibdát-oldat.  Ha megsavanyított (NH4)2MoO4-oldatot adunk szilikátion-tartalmú 

oldathoz, sárga színeződés keletkezik, mely a H4[SiMo12O40] összetételű heteropolisav 

ammóniumsójának keletkezésére vezethető vissza:  

 SiO3
2–  + 12 MoO4

2–  + 4 NH4
+  + 22 H+    (NH4)4[Si(Mo3O10)4]  +  11 H2O 

A reakciót a következőképpen kell elvégezzük: kb. 2 cm3 10%-os ammónium-molibdát-oldathoz 

cseppenként adagolva adjunk annyi 2 M salétromsavat, míg a kezdetben leváló sárgásfehér csapadék 

teljesen fel nem oldódik. Az így kapott – enyhén sárgás színű – oldathoz szilikátionokat tartalmazó 

oldatot adva az oldatunk színe mélyebb sárgára változik. Redukálóanyagok jelenlétében az oldatunk – 

molibdénkék képződése miatt – megkékül.  

 

3.4.3.3. videó: Szilikát kimutatása hetero-polisav-képzéssel 

3.4.4. Ón(II ionok jellemző reakciói, Sn2+   

Az ón(II)vegyületek vízben oldva hidrolizálnak, ezért a hidrolízis visszaszorítására az oldathoz savat 

(pl. sósavat) kell adni. Savas oldatban komplexált ón(II)ionok, Sn2+ találhatók, lúgos közegben 

tetrahidroxo-sztannát(II)-ionok, Sn(OH)4]
2– vannak. Köztük a következő egyensúly áll fenn:   

 Sn2+  +  2 OH–    Sn(OH)2 ↓   

 Sn(OH)2 ↓ +  2 OH    Sn(OH)4]
2–  

 Az ón(II)ionok jellemző reakcióinak tanulmányozásához használjon 0,1 M ón(II)-klorid, 

SnCl2∙2H2O-oldatot. Az oldat néhány százalék sósavat tartalmaz a hidrolízis visszaszorítására. Az 

ón(II)ionok könnyen oxidálódnak (erős redukálószerek).    

 

1. Kénhidrogén. Gyengén savanyú oldatból barna ón(II)-szulfid-csapadék keletkezik, oldhatósági 

szorzat L(SnS, 25 C) = 3,25∙1028:  

 Sn2+  +  H2S    SnS   +  2 H+  

A csapadék lassan oldódik ammónium-poliszulfidban, ahol a poliszulfid-kén oxidáló hatást fejt ki, és 

tiosztannát keletkezik. Ha a tiosztannát oldatot megsavanyítjuk sárga ón(IV)-szulfid-csapadék kelet-

kezik:  

 SnS   +  S2
2    SnS3

2  

 SnS3
2   +  2 H+    SnS2   +  H2S   

Az ón(II)-szulfid, SnS-csapadék oldódik tömény sósavban (eltérés az arzén(III)- és higany(II)-

szulfidtól). A csapadék nem oldódik ammónium-szulfidban.  
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3.4.4.1. videó: Ón(II)-klorid reakciója kén-hidrogénnel 

2. Nátrium-hidroxid-oldat. Fehér ón(II)-hidroxid-csapadék keletkezik,  

L(Sn(OH)2, 25 C) = 5,45∙1027, mely oldódik a reagens feleslegében:   

 Sn2+  +  2 OH    Sn(OH)2   

 Sn(OH)2   + 2 OH    Sn(OH)4
2   

Ammóniaoldattal fehér ón(II)-hidroxid-csapadék keletkezik, mely nem oldódik az ammónia 

feleslegében.   

 

3.4.4.2. videó: Ón(II)-klorid reakciója nátrium-hidroxiddal 

3. Higany(II)-klorid-oldat.  Fehér higany(I)-klorid- (kalomel-) -csapadék keletkezik, ha a reagenst 

gyorsan, feleslegben adjuk az oldathoz:  

 Sn2+ +  2 HgCl2   Hg2Cl2   +  Sn4+  +  2 Cl  

Ha az ón(II)ionok feleslegben vannak, a csapadék megfeketedik, mert a higany(I) tovább redukálódik 

elemi higannyá:  

 Sn2+  +  Hg2Cl2     2 Hg   +  Sn4+  +  2 Cl  

Standard elektródpotenciálok:  Sn2+/Sn4+ = +0,15 V 

 Hg2
2+/Hg2+ = +0,92 V;      Hg/Hg2

2+ = +0,80 V.  

 

3.4.4.3. videó: Ón(II)-klorid reakciója higany(II)-nitráttal 

4. Bizmut-nitrát- és nátrium-hidroxid-oldat.  Fekete csapadékként fémbizmut válik ki az oldatból:  

 3 Sn2+  +  18 OH  +  2 Bi3+    2 Bi   +  3 Sn(OH)6
2   

5. Fémcink. Szivacsos fémón válik ki az oldatból, amely hozzátapad a cinkhez.  
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 Sn2+  +  Zn    Sn   +  Zn2+   

Standard elektródpotenciálok:  Sn/Sn2+= 0,14 V;  Zn/Zn2+= 0,76 V.  

 

6. Vas(III)-nitrát- és ammónium-tiocianát-oldat.  A vörös Fe(SCN)
3
-oldat elszíntelenedik, mivel az 

ón(II)ionok a vas(III)ionokat vas(II)ionokká redukálják. Az ón(II)ionoknak feleslegben kell 

lenniük.  

 2 Fe(SCN)3  +  Sn2+  →  2 Fe2+  +  Sn4+  +  6 SCN–  

 

3.4.4.4. videó: Ón(II)-klorid reakciója vas(III)-rodaniddal 

7.  Lumineszcencia-teszt (az SnH4 kemilumineszcenciája).   

Ez a teszt azon alapszik, hogy az ón oldható vegyületeit savas közegben a cink ón-tetrahidriddé 

SnH
4
 redukálja:   

 Sn2+ + 3 Zn + 4 H+  SnH4 + 3 Zn2+  

Az SnH4 a Bunsen-égő lángjában elbomlik ónra és hidrogénre, miközben jellegzetes kék fényt bocsát 

ki:  

 SnH4    Sn  +  2 H2 

Porceláncsészében lévő ónsóoldathoz fölös mennyiségű koncentrált sósavat adunk, kevés 

cinkreszeléket szórunk bele, majd félig vízzel telt kémcsővel megkeverjük. A kémcsövet Bunsen-

lángba tartva, külső felületén kéken lumineszkáló láng észlelhető (3.4.4.1. ábra). 

 

3.4.4.1. ábra: A lumineszcencia-teszt elvégzése 

 

3.4.4.5. videó: Lumineszcencia-teszt 

 

 




