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3.4.5. Ón(IV)ionok jellemző reakciói, Sn(IV)
Az ón(IV)sók vízben hidrolizálnak. Savas közegben a komplexált ón(IV)ionok (akva-, hidroxo-,
kloro- stb.), a továbbiakban Sn4+, lúgos közegben a hexahidroxo-sztannát(IV)ionokSn(OH)62
stabilak. Vizes oldatban a következő egyensúlyok állnak fenn:
Sn2+ + 4 OH
Sn(OH)4  + 2 OH

Sn(OH)4 
Sn(OH)62

Az ón(IV)ionok jellemző reakcióinak tanulmányozásához használjon megsavanyított 0,1 M
ón(IV)-klorid, vagy pinksó, (NH4)2SnCl6-oldatot.
1.

Kénhidrogén: Híg savas oldatból sárga ón(IV)-szulfid, SnS2-csapadék válik le:
Sn4+ + 2 H2S  SnS2  + 4 H+

3.4.5.1. videó: Ón(IV)-klorid reakciója kén-hidrogénnel
A csapadék oldódik tömény sósavban (különbség az arzén(III) és higany(II) szulfidjától) és nátriumhidroxid-oldatban. Oldódik továbbá ammónium-poliszulfidban és ammónium-szulfidban is, és sárga
ón(IV)-szulfid csapódik ki, ha ezeket az oldatokat megsavanyítjuk:
SnS2  + S2  SnS32
SnS2  + 2 S22  SnS32 + S32
SnS32 + 2 H+  SnS2  + H2S 
2.

Nátrium-hidroxid oldat. Kocsonyás, fehér ón(IV)-hidroxid-csapadék válik ki, ami oldódik a
reagens feleslegében:
Sn4+ + 4 OH
Sn(OH)4 
Sn(OH)4  + 2 OH

Sn(OH)62

Ammónia, vagy nátrium-karbonát (a savas kémhatású oldathoz hozzáadva pezseg!) oldattal
hasonló fehér ón(IV)-hidroxid-csapadék keletkezik, mely azonban nem oldódik az ammónia, vagy
nátrium-karbonát feleslegében.

3.4.5.2. videó: Ón(IV)-klorid reakciója nátrium-hidroxiddal
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3.

Higany(II)-klorid-oldat. Csapadék nem észlelhető (különbség az ón(II)-től).

4.

Fémvas (szög vagy vasdarabka). Az ón(IV)ionokat ón(II)ionokká redukálja:
Sn4+ + Fe  Sn2+ + Fe2+

Ha vasdarabokat adunk az oldathoz, és pár perc múlva az oldatot leszűrjük, ón(II)ionokat mutathatunk
ki az oldatból, például higany(II)-klorid reagenssel.

5. Lumineszcencia-teszt (kivitelezését lásd a 3.4.4. fejezetben). Az SnH4 kemilumineszcenciája
észlelhető.

3.4.5.3. videó: Lumineszcencia-teszt
3.4.6. Ólom(II)ionok jellemző reakciói, Pb2+
Az ólom-nitrát, -acetát, -klorát és -perklorát vízben oldódik. Valamennyi egyéb fontosabb szervetlen
ólomsó vízben igen rosszul oldódik, vagy oldhatatlan.
Például
20 C-on:
20 C-on:

Vegyület

Oldhatóság (g/100 ml víz)

Pb(NO3)2
PbCl2
PbF2
PbSO4

52,8
0,98
0,065
0,0042

Használjon 0,1 M ólom-nitrát- vagy ólom-acetát-oldatot az ólom(II)ionok jellemző reakcióinak
vizsgálatához.
1.

Híg sósav (vagy vízoldható kloridok oldata): Nem túl híg oldatokból, hidegen fehér csapadék
válik ki, oldhatósági szorzat: L(PbCl2, 25 C) = 1,17∙105:
Pb2+ + 2 Cl  PbCl2 

A csapadék oldódik forró vízben, de újra kiválik hosszú, tűs kristályok alakjában, ha az oldat lehül (a
PbCl2 oldhatósága vízben 100 C és 20 C-on 33,4 g/l, illetve 9,8 g/l).
A csapadék oldódik tömény sósavban vagy tömény kálium-klorid-oldatban, tetrakloro-plumbát(II)ionok keletkezése közben:
PbCl2  + 2 Cl  PbCl42
Ha a PbCl2 csapadékot dekantáljuk, majd híg ammóniaoldatot adunk hozzá, látható változás nem történik, de csapadékcserés reakció megy végbe és ólom-hidroxid keletkezik, L(Pb(OH)2, 25 C) = 1,42∙1020:
PbCl2  + 2 NH3 + 2 H2O  Pb(OH)2  + 2 NH4+ + 2 Cl
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3.4.6.1. videó: Ólom-nitrát reakciója sósavval
2.

Kénhidrogén. Híg savas, vagy semleges közegben fekete ólom-szulfid keletkezik,
25 C) = 9,04∙1029:

L(PbS,

Pb2+ + H2S  PbS  + 2 H+
A csapadékleválás nem teljes ásványi savak jelenlétében (2 M-nél töményebb erős savakban a
csapadék oldódik). Ajánlatos az oldatot pufferolni kevés nátrium-acetát hozzáadásával.
A csapadék elbomlik tömény salétromsavban és fehér, finom eloszlású kén keletkezik:
PbS  + 4 HNO3  Pb2+ + 2 NO3 + S  + 2 NO2  + 2 H2O
Ha az oldatot forraljuk, a salétromsav oxidálja a ként szulfáttá, mely azonnal fehér ólom-szulfátcsapadékot képez.

3.4.6.2. videó: Ólom-nitrát reakciója kén-hidrogénnel
3.

Ammóniaoldat. Fehér ólom-hidroxid csapadék keletkezik, oldhatósági szorzat: L(Pb(OH)2,
25 C) = 1,42∙1020:
Pb2+ + 2 NH3 + 2 H2O  Pb(OH)2  + 2 NH4+

A csapadék nem oldódik a reagens feleslegében.
4.

Nátrium-hidroxid oldat. Fehér ólom-hidroxid csapadék keletkezik:
Pb2+ + 2 OH  Pb(OH)2 

A csapadék oldódik a reagens feleslegében tetrahidroxo-plumbát(II)-ionok keletkezése közben:
Pb(OH)2  + 2 OH  Pb(OH)42
Ha a tetrahidroxo-plumbát(II)-ionok oldatához hidrogén-peroxidot adunk sötétbarna – fekete
ólom(IV)-oxid keletkezik:
Pb(OH)42 + H2O2  PbO2  + 2 H2O + 2 OH
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3.4.6.3. videó: Ólom-nitrát reakciója nátrium-hidroxiddal
5.

Híg kénsav (vagy szulfátok oldata). Fehér ólom-szulfát csapadék keletkezik, oldhatósági szorzat:
L(PbSO4, 25 C) = 1,82∙108:
Pb2+ + SO42  PbSO4 

A csapadék nem oldódik a reagens feleslegében. Oldódik viszont nátrium-hidroxidban és töményebb
ammóniás ammónium-tartarát-oldatban, ahol tetrahidroxo-plumbát(II)-, illetve ditartaráto-plumbát(II)ionok keletkeznek:
PbSO4  + 4 OH  Pb(OH)42 + SO42
PbSO4  + 2 C4H4O62  Pb(C4H4O6)22 + SO42

3.4.6.4. videó: Ólom-nitrát reakciója kénsavval
6.

Kálium-kromát. Semleges, ecetsavas, vagy ammóniás oldatban sárga ólom-kromát-csapadék
keletkezik:
Pb2+ + CrO42  PbCrO4 

Salétromsav, vagy nátrium-hidroxid-oldat oldja a csapadékot:
2 PbCrO4  + 2 H+ → 2 Pb2+ + Cr2O72 + H2O
PbCrO4  + 4 OH → Pb(OH)42 + CrO42

3.4.6.5. videó: Ólom-nitrát reakciója kálium-kromáttal
7.

Kálium-jodid. Sárga ólom-jodid-csapadék keletkezik, oldhatósági szorzat:
L(PbI2, 25 C) = 8,49∙109:
Pb2+ + 2 I  PbI2 
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A csapadék oldódik forró vízben színtelen oldat keletkezése közben, de lehűléskor az ólom-jodid újra
kiválik csillogó, sárga lemezek formájában.

3.4.6.6. videó: Ólom-nitrát reakciója kálium-jodiddal (aranyeső próba)
8.

Nátrium-szulfit oldat. Semleges oldatból fehér ólom-szulfit-csapadék válik ki:
Pb2+ + SO32  PbSO3 

A csapadék rosszabbul oldódik, mint a szulfát, de feloldható híg salétromsavban és nátrium-hidroxidoldatban is.
PbSO3  + 2 H+  Pb2+ + SO2  + H2O
PbSO3  + 4 OH  Pb(OH)42 + SO32
9.

Nátrium-karbonát-oldat.
ólom-karbonát keveréke:

Fehér csapadék keletkezik, ami gyakorlatilag az ólom-hidroxid és

2 Pb2+ + 2 CO32 + H2O  Pb(OH)2  + PbCO3  + CO2 
Forralásra nem észlelhető változás. A csapadék oldódik híg salétromsavban és ecetsavban is, CO 2-gáz
fejlődése közben.

3.4.6.7. videó: Ólom-nitrát reakciója nátrium-karbonáttal
10. Dinátrium-hidrogénfoszfá- oldat. Fehér ólom-foszfát-csapadék keletkezik.
3 Pb2+ + 2 HPO42 → Pb3(PO4)2  + 2 H+
Erős savak és a nátrium-hidroxid is oldják a csapadékot. Ecetsavban nem oldódik.
Pb3(PO4)2  + 12 OH  3 Pb(OH)42 + 2 PO43
11. Ditizon (difenil-tiokarbazon, C6H5-NH-NH-C(S)-NN-C6H5) reagens.
Semleges, ammóniás, alkálilúgos, vagy alkáli-cianidos oldatból téglavörös komplex keletkezik.
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A reakció rendkívül érzékeny, de nem szelektív az ólomra. Nehézfémionok (pl. ezüst, higany, réz,
kadmium, antimon, nikkel és cink) hasonló reakciót adnak.
3.4.7. Ellenőrző kérdések a IVa-csoport elemeivel kapcsolatban
Rendezze és egészítse ki az alábbi egyenleteket!
1) Si + HF + HNO3 
2) Sn + NaOH + H2O 
3) Sn + HNO3 + HCl 
4) Pb + HNO3 
5) PbO2 + HCl 
6) CO2 + Ba2+ + OH 
7) CO32 + Hg2+ + H2O 
8) SiO32 + MoO42 + NH4+ + H+ 
9) Sn2+ + OH + Bi3+ 
10) PbS  + HNO3 
11) Pb(OH)42 + H2O2 
12) PbCrO4 ↓ + OH 
13) Pb2+ + SO32 
14) Sn2+ + Zn + H+ 

Melyik elem nem oldható fel alkáli-hidroxid-oldatban?
C
Si
Ge
Sn
Pb
Húzza alá a vízben oldhatatlan vegyületeket!
SnCl4
PbCl2
Ag2SiO3
Na2CO3
Melyik szulfid sárga színű?
PbS
SnS

SnS2

PbCrO4

CS2

Melyik színteleníti el a kálium-jodidos jódoldatot?
SnCl2
SnCl4
Pb(NO3)2

PbO2

Na2SiO3

Melyik vegyület oldásakor figyelhetünk meg látható hidrolízist?
SnCl2
SnCl4
Pb(NO3)2
Na2SiO3

Na2CO3

Melyik vegyület oldásakor figyelhetünk meg lúgos kémhatást?
SnCl2
SnCl4
Pb(NO3)2
Na2SiO3

Na2CO3

Melyik vegyület nem vihető normál körülmények között redoxireakcióba?
Na2CO3
Na2SiO3
PbO2
SnCl4
SnCl2
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3.5. Az Va-csoport elemei (N, P, As, Sb, Bi) és a belőlük levezethető legfontosabb
anionok és kationok
A nitrogén (N2) színtelen, kémiailag meglehetősen inert, kétatomos molekulákból álló gáz
(forráspont: –196 C). A nitrogén a természetben főleg mint dinitrogén (N2) fordul elő. A föld
atmoszférájának 78 tf%-a nitrogén.
A foszfor mindegyik módosulata szilárd szobahőfokon. A foszfornak három fő módosulata van: a
fehér, fekete és vörös foszfor.
A fehér foszfor szilárd, folyékony és gáz halmazállapotban is 800 C alatt P4 molekulákból áll. A
különféle foszformódosulatok közül a fehér foszfor a legkevésbé stabil, de valamennyi egyéb
módosulat ezzé alakul át, ha megolvasztják. A fehér foszfor igen reaktív és erősen mérgező.
Rendszerint víz alatt tartják, hogy a levegő oxigénjével való gyulladást meggátolják.
Az ortorombos fekete foszfor termodinamikailag a legstabilabb és a legkevésbé reakcióképes
foszformódosulat. Előállítható fehér foszforból nyomás alatti hevítéssel. A fekete foszfor polimer
szerkezetű kettős rétegekből áll, és olyan a megjelenése, mint a grafitnak. 12 kbar-nál nagyobb nyomás alatt az ortorombos szerkezet átalakul romboéderes, majd köbös szerkezetté.
Legnagyobb mennyiségben a vörös foszfort használják. Amorf szerkezete van, és a reakciókészsége a
fehér és fekete módosulaté között van. Könnyen előállítható fehér foszfor levegőtől elzártan történő
hevítésével 400 C-on.
Arzén, antimon és bizmut. Ezeknek az elemeknek kevesebb allotróp módosulata van, mint a
foszfornak. Az As és Sb instabil sárga módosulatai a fehér foszforhoz hasonlóak, és As- vagy Sbgőzök gyors kondenzációjával állíthatók elő. Gyorsan átalakulnak a csillogó „fémes” romboéderes
módosulattá, ami a romboéderes fekete foszforhoz hasonló. Ez utóbbi a bizmut legfontosabb
módosulata.
Az arzén fémes megjelenésű, acélszürke, törékeny szilárd anyag. Melegítés hatására szublimál, és
jellegzetes, fokhagymához hasonló szaga van.
Az antimon csillogó, ezüstfehér fém, ami 630,7 C-on olvad.
A bizmut törékeny, kristályos, vörösesfehér színű fém. Olvadáspontja 271,3 C.

3.5.1. ábra: Fémantimon

3.5.2. ábra: Fémbizmut

Oldhatóság vízben, savakban és lúgban
A nitrogén fizikailag kissé oldódik vízben, de a P, As, Sb és Bi nem oldódik.
A foszfor, arzén, antimon és bizmut nem oldódik nem oxidáló savakban (pl. HCl), de oldhatók
oxidáló savakban (pl. salétromsavban), amikor H3PO4, H3AsO4, Sb2O3, illetve Bi(NO3)3 keletkezik.
Az arzén nem oldódik sósavban és híg kénsavban, de könnyen oldódik híg salétromsavban,
arzenitionok és koncentrált salétromsavban, királyvízben és nátrium-hipoklorit-oldatban arzenátionok
képződése mellett:
As + HNO3 + H2O  H3AsO3 + NO 
As + 5 cc HNO3  H3AsO4 + 5 NO2  + H2O
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2 As + 5 OCl + 3 H2O  2 AsO43 + 5 Cl + 6 H+
Az antimon nem oldható híg kénsavban, de lassan oldódik forró, tömény kénsavban antimon(III)ionok képződése mellett:
2 Sb + 3 H2SO4 + 6 H+  2 Sb3+ + 3 SO2  + 6 H2O
A tömény salétromsav oxidálja az antimont egy vízben oldhatatlan termék keletkezése mellett, ami az
Sb2O3 és Sb2O5 keverékének tekinthető. Ezek az anhidridek feloldhatók borkősavban (komplexképződés közben). A salétromsav és a borkősav keveréke az antimon igen jó oldószere.
A királyvíz ugyancsak oldja az antimont, antimon(III)ionok keletkezése mellett:
Sb + HNO3 + 3 HCl  Sb3+ + 3 Cl + NO  + 2 H2O
Bizmut ((Bi/BiCl4) = +0,16 V) oldható tömény, oxidáló savakban (koncentrált salétromsavban,
királyvízben, vagy koncentrált kénsavban):
Bi + 6 HNO3  Bi3+ + 3 NO3 + 3 NO2  + 3 H2O
Bi + HNO3 + 4 HCl  BiCl4 + H+ + NO  + 2 H2O
2 Bi + 6 H2SO4  2 Bi3+ + 3 SO42 + 3 SO2  + 6 H2O
Az Va-csoport elemei közül csak a fehér foszfor oldódik lúgban, diszproporcióval:
P4 + 3 NaOH + 3 H2O  PH3  + 3 NaH2PO2
Salétromsav (HNO3)
A tiszta sav színtelen folyadék. A közönséges koncentrált vizes sav (65%-os) ugyancsak színtelen, de
gyakran megsárgul a sav fotokémiai bomlása következtében:
4 HNO3  4 NO2 + 2 H2O + O2
A tiszta folyékony savak közül a salétromsavnak a legnagyobb az öndisszociációja. A disszociáció a
következő egyenlettel írható le:
2 HNO3

NO2+ + NO3 + H2O

A híg, 2 M-nél kisebb koncentrációjú salétromsavnak az oxidáló ereje igen kicsi.
A tömény sav erős oxidálószer; a fémek közül csak az Au-t, Pt-t, Ir-t és Re -t nem támadja meg, habár
számos fémet, mint például az Al, Fe, Cr passzivál, valószínűleg a fémfelületen keletkező vékony
oxidréteg miatt. A fémek oxidálása a nitrát redukciójával jár, amikor rendszerint nitrogén-oxidok
keletkeznek. A salétromsav a nemfémeket rendszerint oxosavak vagy oxidok keletkezése közben
oxidálja.
A HNO3 nitráló készsége a szerves kémiában, különösen koncentrált kénsav jelenlétében, a
nitrónium ion, NO2+, képződésének tulajdonítható.
Az úgynevezett füstölgő salétromsav oldott NO2-t tartalmaz feleslegben ahhoz képest, mint ami
hidratálható lenne HNO3 + NO -vá. A vörös füstölgő salétromsav N2O4-et tartalmaz.
A királyvíz ( 3 rész tömény HCl + 1 rész tömény HNO3) szabad klórt és NOCl-t is tartalmaz, és
oldja az aranyat és platinát is. Sokkal erősebb oxidálószer, mint a HNO3, főleg azért, mert a kloridionok jó komplexképző ligandumok.
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Az Va-csoport elemeinek legfontosabb oxidjai
N
NNO színtelen
NO színtelen
NO2 vörösbarna

P
P4O10 (P2O5)
fehér
igen higroszkópos

As
As4O6 (As2O3)
fehér

Sb
Sb4O6 (Sb2O3)
fehér

Bi
Bi2O3
sárga

Az N, P, As, Sb és Bi legfontosabb anionjai és kationjai:
N
NH4+ ammónium
NO2+ nitrónium
NO2– nitrit
NO3– nitrát

P

As
(As3+)*
(As5+ )*

H2PO2–
hipofoszfit
2–
HPO3 foszfit
PO43– foszfát

3–

AsO3 arzenit
AsO43– arzenát

Sb
Sb3+
Sb5+
SbO+
[Sb(OH)4]–
[Sb(OH)6]

Bi
Bi3+
BiO+

Vizes oldatban arzenit és arzenátként vannak jelen.
+
3
3
3
3+
3+
Az NH4 - , NO2-, NO3-, PO4 -, AsO3 -, AsO4 --, Sb - és Bi -ionok jellemző reakciói.
*

3.5.1. Ammóniumion jellemző reakciói, NH4+
A szervetlen ammóniumsók általában vízoldható vegyületek, melyek színtelen oldatokat képeznek,
hacsak az anion nem színes.
Például
20 C-on:

Vegyület

Oldhatóság (g/100 ml víz)

NH4Cl
NH4NO3
(NH4)2SO4
(NH4)3PO4

36,9
190,2
75,3
20,3

Az ammóniumionok reakciói általában igen hasonlítanak a káliumion reakcióira, aminek az az
oka, hogy a kálium- és ammóniumionok mérete közel egyforma.
Az ammóniumionok reakcióinak vizsgálatához használjon 0,5 M ammónium-klorid-oldatot.
1.

Nátrium-hidroxid-oldat. Melegítésre ammóniagáz fejlődik.
NH4+ + OH  NH3  + H2O

Az ammóniagáz a következőképpen azonosítható:
a) szag alapján (óvatosan szagolja meg a fejlődő gázt, a gázokat a kezével az orra felé legyezve);
b) ha egy koncentrált sósavval megnedvesített üvegbotot a keletkező ammónia útjába tart, fehér
ammónium-klorid-füst keletkezik;
c) a nedves pH-papírt megkékíti;
d) a higany(I)-nitrát-oldattal megnedvesített szűrőpapírt megfeketíti (igen megbízható teszt az
ammónia kimutatására):
2 NH3 + Hg22+ + NO3  Hg(NH2)NO3  + Hg  + NH4+
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3.5.1.1. videó: Ammónia kimutatása higany(II)-nitráttal
e) a mangán(II)-kloriddal és hidrogén-peroxiddal megnedvesített szűrőpapírt megbarnítja; a
mangán oxidálódik az ammónia elnyelődése következtében kialakuló lúgos közegben:
2 NH3 + Mn2+ + H2O2 + H2O  MnO(OH)2  + 2 NH4+
2.

Nessler-reagens ( kálium-tetrajodo-merkurát(II) lúgos oldata).
Barna csapadék, vagy barna, illetve sárgásbarna színeződés keletkezik az ammónia vagy
ammóniumionok mennyiségétől függően. A csapadék bázikus higany(II)-amido-jodid:
NH4+ + 2 HgI42 + 4 OH  HgO∙Hg(NH2)I  + 7 I + 3 H2O

Igen érzékeny teszt, amit az ivóvízben lévő ammónianyomok kimutatására is használnak, de szinte
valamennyi fémion (kivéve a nátrium- és káliumiont) zavarja. A reakciót óraüvegen is elvégezhetjük.

3.5.1.2. videó: Ammónia kimutatása Nessler-reagenssel
3.

Nátrium-hexanitrito-kobaltát(III), Na3Co(NO2)6.
Sárga ammónium-hexanitrito-kobaltát(III)-csapadék keletkezik, ami hasonló ahhoz, mint ami
káliumionokkal leválik:
3 NH4+ + Co(NO2)63  (NH4)3Co(NO2)6 

4.

Telített nátrium-hidrogén-tartarát-oldat, NaHC4H4O6.
Fehér ammónium-hidrogén-tartarát- (NH4HC4H4O6-) -csapadék keletkezik, ami hasonló, de
vízben kissé jobban oldható, mint a megfelelő káliumsó.
A káliumsótól az ammóniumsó könnyen megkülönböztethető úgy, hogy az ammóniumsót
nátrium-hidroxid-oldattal forralva ammónia keletkezik.
NH4+ + HC4H4O6  NH4HC4H4O6 

5.

Perklórsav, vagy nátrium-perklorát oldat. Híg ammóniumion tartalmú oldattal nincs csapadék
(eltérés a káliumionoktól). Töményebb, vagy metanolos oldatból azonban az ammónium-perklorát
is kiválik.
Oldhatóság: NH4ClO4 : 10,9 g/100 g víz,
KClO4: 0,75 g/100 g víz 0 C-on.

3.5.2. Nitritionok jellemző reakciói, NO2–
Az ezüst-nitrit viszonylag rosszul oldódik vízben (1,363 g AgNO2/100 ml víz 60 C-on), de
valamennyi egyéb fontos fémnitrit vízben jól oldódik.
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