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Például
20 C-on:

Vegyület

Oldhatóság (g/100 ml víz)

LiNO2
NaNO2
Mg(NO2)2
Ca(NO2)2

101,0
82,0
77,1
88,8
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Használjon 0,1 M KNO2-oldatot a nitritionok reakcióinak vizsgálatához!
1.

Sósav. Ha óvatosan, hidegen sósavat adunk szilárd nitrithez, világoskék folyadék keletkezik (a
szabad salétromossav HNO2, vagy anhidridje N2O3 miatt) és barna színű nitrogén-oxidok
fejlődnek (3.5.2.1. ábra). A barna színű nitrogén-dioxid főleg a nitrogén-monoxid és a levegő
oxigénjének reakciójával keletkezik. Hasonló reakció észlelhető, ha sósavat tömény nitrit oldatba
öntünk. Híg nitritoldat esetén a gázfejlődés gyenge, gyakran nem észlelhető.
NO2 + H+  HNO2
3 HNO2  HNO3 + 2 NO  + H2O
2 NO  + O2   2 NO2 

3.5.2.1. ábra: Nitrit reakciója sósavval
2.

Bárium-klorid-oldat. Nem észlelhető csapadék.

3.

Ezüst-nitrát-oldat. Tömény oldatból fehér, kristályos ezüst-nitrit-csapadék válik ki.
NO2 + Ag+  AgNO2 

3.5.2.1. videó: Kálium-nitrit reakciója ezüst-nitráttal
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Kálium-jodid-oldat. Ha nitrit oldatot adunk kálium-jodid-oldathoz és megsavanyítjuk ecetsavval
vagy híg kénsavval, elemi jód keletkezik, ami azonosítható szén-tetrakloridos kirázással vagy a
keményítőoldat megkékülésével.
2 NO2 + 2 I + 4 H+  I2 + 2 NO  + 2 H2O

3.5.2.2. videó: Kálium-nitrit reakciója kálium-jodiddal
5.

Ammónium-klorid. Ha nitritoldatot feleslegben lévő szilárd ammónium-kloriddal forralunk,
nitrogén keletkezik és a nitrit teljesen elbomlik:
NO2 + NH4+  N2  + 2 H2O

6. Karbamid. Ha nitritoldathoz karbamidot CO(NH2)2, adunk, és a keveréket megsavanyítjuk híg
sósavval, a nitrit elbomlik, és nitrogén, valamint szén-dioxid fejlődik.
2 NO2 + CO(NH2)2 + 2 H+  2 N2  + CO2  + 3 H2O

7. Szulfaminsav (H2N-SO3H). Ha nitrit oldathoz szulfaminsavat adunk, a nitrit teljesen elbomlik:
H2NSO3H + NO2 + H+  N2  + 2 H+ + SO42 + H2O

8. Megsavanyított kálium-permanganát-oldat. Elszíntelenedik nitritoldat hatására (a nitrit
feleslegben kell, hogy legyen), de gázfejlődés nem észlelhető.
5 NO2 + 2 MnO4 + 6 H+  5 NO3 + 2 Mn2+ + 3 H2O

3.5.2.3. videó: Kálium-nitrit reakciója kálium-permanganáttal
9.

Kén-hidrogén. Ha kén-hidrogént vezetünk kénsavval megsavanyított nitritoldatba, kén válik ki,
és ammóniumionok keletkeznek:
NO2 + 3 H2S + 2 H+  3 S  + NH4+ + 2 H2O

Erősen lúgosítsuk meg az oldatot, és vizsgáljunk NH3-ra a kémcső szájához tartott nedves indikátorpapírral.
10. Nátrium-szulfit oldat. 2 M sósavval megsavanyított nitritoldathoz adjunk nátrium-szulfit-oldatot,
majd vizsgáljunk SO42 ionokra BaCl2-oldattal:
2 NO2 + SO32 + 2 H+  SO42 + 2 NO  + H2O
11. Szulfanilsav – -naftilamin reagens. (Griess–Ilosvay-teszt)
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A reakció két lépésből áll, az első a szulfanilsav diazotálása a savanyítás hatására keletkező
salétromossavval, a második az így keletkezett diazóniumsó kapcsolása az -naftilaminnal vörös
diazofestékké. A bruttó reakció:
NH2
+ NO2

+
SO3H

+ H+

HSO3

N N

NH2

+ 2 H2O

NH2

Az oldatnak hígnak kell lennie, különben a második lépés, az azokapcsolás nem megy végbe.

3.5.2.4. videó: Nitrition kimutatása Griess–Ilosva-reagenssel
12. FeSO4-oldat. Feleslege már ecetsavval megsavanyított oldatban is sötétbarna színeződést okoz a
nitrozo-vas(II)-ionok keletkezése következtében:
NO2 + 2 Fe2+ + 2 H+  Fe(NO)2+ + Fe3+ + H2O

3.5.2.5. videó: Kálium-nitrit reakciója vas(II)-szulfáttal
A nitrátionok a reakciót csak tömény kénsavas oldatban adják (különbség a nitrátionoktól).
3.5.3. Nitrátionok jellemző reakciói, NO3
Valamennyi szervetlen nitrát oldódik vízben.
Például
20 C-on:

Vegyület

Oldhatóság (g/100 ml víz)

KNO3
Pb(NO3)2
Sr(NO3)2
Zn(NO3)2

31,6
52,8
69,6
117,6

A higany és a bizmut nitrátja vízben hidrolizál, de feloldható híg salétromsavban.
Használjon 0,1 M nátrium- vagy kálium-nitrát oldatot a nitrátionok reakcióinak vizsgálatához!
1.

Redukció nitritionokká. A nitrátok ecetsavas közegben fémcinkkel nitritté redukálhatók, és a
nitritionok kimutathatók Griess–Ilosvay-reagenssel.
NO3 + Zn + 2 H+  NO2 + Zn2+ + H2O
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NH2
+ NO2

+
SO3H

+ H+

HSO3

N N

NH2

+ 2 H2O

NH2

A nitritek természetesen zavarnak, ezért ha ezt a tesztet használjuk nitrátionok kimutatására, a
nitritionokat előzőleg el kell távolítani az oldatból a nitrit „elroncsolásával” (lásd 3.5.2. fejezet).

3.5.3.1. videó: Nitrátionok kimutatása Griess–Ilosvay-reagenssel
2.

A nitrátok redukciója lúgos közegben. Ammóniagáz fejlődik, ha nitrát tartalmú oldatot nátriumhidroxiddal meglúgosítunk, majd cinkporral forralunk, vagy alumíniumporral gyengén melegítünk.
Az ammónia detektálható (i) szaga alapján, (ii) megnedvesített pH-papírral vagy (iii) higany(I)nitrát oldattal megnedvesített szűrőpapírral.
NO3 + 4 Zn + 7 OH + 6 H2O  NH3  + 4 Zn(OH)42
3 NO3 + 8 Al + 5 OH + 18 H2O  NH3  + 8 Al(OH)4

Az ammóniumionok zavarnak, ezért a vizsgálat előtt el kell távolítani őket.
A nitritek is hasonló reakciót adnak.
3.

Vas(II)-szulfát-oldat és tömény kénsav (barnagyűrű-teszt)
Ezt a vizsgálatot a következő két módon hajthatjuk végre:
a) Adjon 2 ml nitrátoldathoz 3 ml frissen készített telített vas(II)-szulfát-oldatot, majd folyasson a
kémcső oldalán lassan 3-5 ml tömény kénsavat az oldathoz úgy, hogy a sav külön réteget
képezzen az oldat alatt. A két réteg találkozásánál barna gyűrű keletkezik.
b) Adjon 4 ml tömény kénsavat lassan 2 ml nitráttartalmú oldathoz, keverje össze az oldatot, és
hűtse le hideg csapvíz alatt. Folyasson a kémcső oldalán lassan telített vas(II)-szulfát-oldatot a
kénsavas oldathoz úgy, hogy réteget képezzen a kénsavas oldat felett. Tegye félre állni az oldatot
2-3 percre. Barna gyűrű keletkezik a két folyadékréteg találkozásánál (3.5.3.1. ábra).

A barna gyűrű az [Fe(NO)]2+ keletkezése következtében áll elő. Rázásra és melegítésre a barna gyűrű
eltűnik, nitrogén-monoxid fejlődik, és az oldat megsárgul a vas(III)ionok keletkezése következtében.
2 NO3 + 4 H2SO4 + 6 Fe2+  6 Fe3+ + 2 NO  + 4 SO42 + 4 H2O
Fe2+ + NO   [Fe(NO)]2+
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3.5.3.1. ábra: Nitrát kimutatása a barnagyűrű-próba alapján

3.5.3.2. videó: Kálium-nitrát reakciója vas(II)-szulfáttal (barnagyűrű-próba)
3.5.4. Ortofoszfátionok jellemző reakciói, PO43–
Az ortofoszforsav (gyakran egyszerűen csak foszforsavnak nevezik) hárombázisú sav, ezért háromféle
só vezethető le belőle:
– primér ortofoszfátok (vagy dihidrogénfoszfátok), pl. NaH2PO4,
– szekunder ortofoszfátok (vagy hidrogénfoszfátok), pl. Na2HPO4,
– tercier ortofoszfátok, pl.: Na3PO4.
Az úgynevezett „nátrium-foszfát” tulajdonképpen a dinátrium-hidrogén-foszfátnak, a Na2HPO4∙12H2O
-nak a hétköznapi elnevezése.
Oldhatóság. Az alkálifémek (kivéve a lítiumot) és az ammóniumion foszfátjai (primér, szekunder
és tercier) oldódnak vízben.
Az alkáliföldfémek primér foszfátjai ugyancsak oldhatók vízzel.
A többi fém foszfátja, valamint az alkáliföldfémek szekunder és tercier foszfátjai vízben rosszul
oldódnak vagy oldhatatlanok.
Például
20 C-on:
20 C-on:

Vegyület

Oldhatóság (g/100 ml víz)

Na3PO4
K3PO4
(NH4)3PO4
Li3PO4

11,3
99,0
20,3
0,04

A foszfátionok reakcióinak vizsgálatához használjon 0,1 M dinátrium-hidrogén-foszfát,
Na2HPO4∙12H2O-oldatot.
1.

Híg sósav. Nem észlelhető változás.
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Ezüst-nitrát-oldat. Semleges oldatból sárga, tercier ezüst-ortofoszfát-csapadék keletkezik,
oldhatósági szorzat: L(Ag3PO4, 25 C) = 8,88∙1017:
HPO42– + 3 Ag+  Ag3PO4  + H+

A csapadék oldódik híg ammóniaoldatban és híg salétromsavban is:
Ag3PO4  + 6 NH3  3 [Ag(NH3)2]+ + PO43
Ag3PO4  + 2 H+  H2PO4 + 3 Ag+

3.5.4.1. videó: Diátrium-hidrogén-foszfát reakciója ezüst-nitráttal
3.

Bárium-klorid-oldat. Semleges oldatból fehér, amorf szekunder bárium-foszfát válik ki, amely
oldódik híg ásványi savakban és töményebb ecetsavban is.
HPO42– + Ba2+  BaHPO4 

3.5.4.2. videó: Diátrium-hidrogén-foszfát reakciója bárium-kloriddal
Gyengén lúgos közegben (híg ammónia jelenlétében) a vízben rosszabbul oldódó tercier foszfát válik
ki az oldatból:
2 HPO42– + 3 Ba2+ + 2 NH3  Ba3(PO4)2 ↓ + 2 NH4+
4.

Magnézium-nitrát reagens, vagy magnézia-mixtúra: Bármelyik reagenssel egy fehér, kristályos
magnézium-ammónium-foszfát, Mg(NH4)PO4∙6H2O keletkezik:
HPO42– + Mg2+ + NH3 + 6 H2O  Mg(NH4)PO4∙6H2O 

A csapadék oldódik ecetsavban és ásványi savakban, de gyakorlatilag oldhatatlan ammóniaoldatban.
A magnézium-nitrát reagens Mg(NO3)2, NH4NO3 és kevés NH3-oldatot tartalmaz, a magnézia-mixtúra
MgCl2, NH4Cl és kevés NH3 -oldatot tartalmaz.
A magnézia-mixtúrát a következőképpen készítjük: magnézium-klorid-oldathoz ammóniaoldatot
adunk, amire a magnézium-hidroxid kiválik. Ezután annyi ammónium-kloridot adunk hozzá, hogy a
csapadék feloldódjék.
Azonos módon készítjük a magnézium-nitrát reagenst is.

5. Vas(III)-klorid oldat. Semleges oldatból sárgásfehér vas(III)-foszfát-csapadék válik ki:
HPO42 + Fe3+  FePO4  + H+
A csapadék oldódik híg ásványi savakban, de nem oldódik híg ecetsavban.
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3.5.4.3. videó: Nátrium-foszfát reakciója vas(III)-kloriddal
6.

Ammónium-molibdát reagens. Sárga, kristályos ammónium-foszformolibdát, (NH4)3P(Mo3O10)4]
csapadék keletkezik, ha tömény salétromsavat és a reagenst nagy feleslegben foszfátion-tartalmú
oldathoz adjuk.
A reakciót célszerű a következőképpen végrehajtani: adjon lassan, cseppenként, tömény (vagy
2 M) salétromsavat 10%-os (NH4)2MoO4-oldathoz addig, míg a kezdetben leváló csapadék
teljesen feloldódik. Ezután adja ezt az oldatot nagy feleslegben kevés foszfátion-tartalmú
oldathoz, vagy adjon ehhez az oldathoz kevés foszfátion-tartalmú oldatot. 0,5-1 percen belül sárga
színű csapadék válik le. A leválás melegítésre gyorsabb.
HPO42 + 12 MoO42 + 3 NH4+ + 23 H+  (NH4)3[P(Mo3O10)4] + 12 H2O

3.5.4.4. videó: Foszfátionok kimutatása ammónium-molibdáttal
3.5.5. Az arzenitionok reakciói, AsO33–
Az arzén(III)vegyületek az amfoter arzén-trioxidból, As2O3 vezethetők le. Erősen savas oldatban csak
a piramidális As(OH)3 = H3AsO3 van jelen, erősen lúgos oldatban pedig az arzenitionok, AsO33–
találhatók. Köztes pH-nál ezek egyensúlyban vannak a H2AsO3- és HAsO32 -ionokkal.
Az „arzén(III)ionok” (arzenitionok) jellemző reakcióinak vizsgálatához használjon 0,1 M
arzén(III)-oxidból készített arzenit, vagy nátrium-arzenit, Na3AsO3-oldatot.
Az arzén(III)-oxid nem oldódik hideg vízben, de a vizes szuszpenziót fél órát forralva teljesen
feloldódik. Ez az oldat lehűthető anélkül, hogy az oxid kicsapódna (az összes oxid ugyanis arzenitté
alakul át).
1.

Kénhidrogén. Sárga arzén(III)-szulfid csapadék keletkezik:
2 AsO33 + 6 H+ + 3 H2S  As2S3  + 6 H2O

Az oldatnak erősen savasnak kell lennie, különben csapadék nem válik ki, hanem csak sárga
színeződés észlelhető a kolloid As2S3 keletkezése következtében.
A csapadék nem oldódik tömény sósavban.
A csapadék oldódik forró, tömény salétromsavban és alkáli-hidroxid-, vagy ammóniaoldatban.
Oldódik továbbá ammónium-karbonátban is szén-dioxid-gáz fejlődése közben:
As2S3  + 28 HNO3  2 AsO43 + 3 SO42 + 12 H+ + 28 NO2 + 8 H2O
As2S3  + 6 OH  AsO33 + AsS33 + 3 H2O
As2S3  + 3 (NH4)2CO3  (NH4)3AsO3 + (NH4)3AsS3 + 3 CO2 
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Ammónium-szulfid és ammónium-poliszulfid ugyancsak oldja a csapadékot tioarzenit (AsS33), illetve
tioarzenát- (AsS43-) -ionok keletkezése közben:
As2S3  + 3 S2  2 AsS33
As2S3  + 4 S22  2 AsS43 + S32
Megsavanyítva ezeket az oldatokat, a tioarzenit és tioarzenát elbomlik, miközben az arzén(III)-szulfid
és arzén(V)-szulfid kiválik, és kén-hidrogén fejlődik. A feleslegben lévő poliszulfid reagens is
elbomlik, így a kicsapódó arzén-szulfid kénnel lesz szennyezett:
2 AsS33 + 6 H+  As2S3  + 3 H2S 
2 AsS43 + 6 H+  As2S5  + 3 H2S 
S22 + 2 H+  H2S  + S 

3.5.5.1. videó: Arzenitionok reakciója szulfidionokkal
2.

Ezüst-nitrát-oldat. Semleges oldatból sárga ezüst-arzenit-csapadék válik ki (különbség az
arzenátoktól, melyek barnásvörös (csokibarna) csapadékot adnak):
AsO33 + 3 Ag+  Ag3AsO3 

3.5.5.2. videó: Arzenitionok reakciója ezüstionokkal
A csapadék oldódik híg salétromsavban és ammóniaoldatban is.
3.

Magnézia-mixtúra (MgCl2, NH4Cl és kevés NH3). Nem válik ki csapadék az oldatból (eltérés az
arzenátoktól és a foszfátoktól).

4.

Réz-szulfát-oldat. Semleges oldatból zöld réz-arzenit (kétféleképp felírható: CuHAsO3 és
Cu3(AsO3)2∙xH2O) válik ki:
AsO33 + Cu2+ + H+  CuHAsO3 

A csapadék oldódik savakban és ammóniaoldatban is.
A csapadék oldódik nátrium-hidroxid-oldatban is, és ha ezt az oldatot forraljuk, réz(I)-oxid válik ki.

5. Kálium-trijodid (kálium-jodidos jódoldat). Elszíntelenedik, miközben oxidálja az arzenitionokat:
AsO33 + I3 + H2O

AsO43 + 3 I + 2 H+

A reakció egyensúlyra vezet és megfordítható, ha az oldathoz erős savat adunk.
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6. Bettendorff-próba (ón(II)-klori- oldat és tömény sósav). A teszt azon alapszik, hogy ón(II)klorid tömény sósavas oldata az arzén oldható vegyületeit elemi arzénné redukálja:
2 AsO33 + 12 H+ + 3 [SnCl6]4–  2 As  + 3 [SnCl6]2– + 6 H2O
Készítsen oldatot 0,5 ml telített ón(II)-kloridból és 2 ml tömény sósavból, majd adjon az oldathoz
néhány csepp arzenitoldatot. Melegítse enyhén az oldatot, majd tegye félre állni. 5-10 perc múlva, az
arzén mennyiségétől függően sötétbarna színeződés, vagy fekete csapadék válik ki az elemi arzén
keletkezése következtében.
(A reakció arzenát ionokkal is végbemegy, de hosszabb időt igényel.)

3.5.5.3. videó: Bettendorff-reakció
7.

Mars- próba.
A teszt azon alapszik, hogy savas közegben a cink az arzén oldható vegyületeit arzinná (AsH3)
redukálja, amely színtelen, igen mérgező, fokhagymához hasonló szagú gáz. Ha a gázt hevített
üvegcsövön vezetjük keresztül, elbomlik hidrogénre és elemi arzénre, mely utóbbi barnásfekete
„tükörként” leválik a fűtött rész után, különösen, ha azt az üvegcsőszakaszt hűtjük (3.5.5.1. ábra).

3.5.5.1. ábra: Arzenit kimutatása Mars-próbával
A levált elemi arzén oldódik nátrium-hipoklorit-oldatban (eltérés az antimontól).
AsO33 + 3 Zn + 9 H+  AsH3  + 3 Zn2+ + 3 H2O
4 AsH3   hevítés  4 As  + 6 H2 
2 As + 5 OCl + 3 H2O  2 AsO43 + 5 Cl + 6 H+
3.5.6. Arzenátionok reakciói, AsO43–
Az arzén(V)vegyületek az arzén-pentoxidból, As2O5 származtathatók. Ez az arzénsav, H3AsO4
savanhidridje, mely fémekkel sókat képez. Az arzén(V) vizes közegben arzenát, AsO43–-ionként van
jelen, melynek különböző protonált formái a pH-tól függően egymással egyensúlyban vannak.
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Használjon 0,1 M dinátrium-hidrogén-arzenát-, Na2HasO4-oldatot az arzén(V)-ionok reakcióinak
vizsgálatához.
1.

Kén-hidrogén. Híg sósav jelenlétében nem válik le azonnal csapadék, de ha a kén-hidrogén
bevezetését folytatjuk, lassan egy arzén(III)-szulfidból és kénből álló csapadék keletkezik. A
csapadék keletkezése gyorsabb forró oldatban:
AsO43 + H2S  AsO33 + S  + H2O
2 AsO33 + 6 H+ + 3 H2S  As2S3  + 6 H2O

Ha nagy mennyiségű tömény sósavat adunk az oldathoz és kén-hidrogént vezetünk a hideg oldatba,
sárga arzén-pentaszulfid csapadék keletkezik:
2 AsO43 + 5 H2S + 6 H+  As2S5  + 8 H2O
Az arzén(V)-pentaszulfid-csapadék, a triszulfidhoz hasonlóan, oldódik alkáli-hidroxidban és ammóniaoldatban, ammónium-szulfidban, ammónium-poliszulfidban, nátrium- és ammónium-karbonátban:
As2S5  + 6 OH  AsS43 + AsO3S3 + 3 H2O
As2S5  + 3 S2  2 AsS43
As2S5  + 6 S22  2 AsS43 + 3 S32
As2S5  + 3 CO32  AsS43 + AsO3S3 + 3 CO2
Ha az így keletkezett oldatokat megsavanyítjuk sósavval, arzén-pentaszulfid csapódik ki:
2 AsS43 + 6 H+  As2S5  + 3 H2S 
2.

Ezüst-nitrát oldat. Semleges oldatból barnásvörös ezüst-arzenát-csapadék keletkezik, L(Ag3AsO4,
25 C) = 1,03∙1022:
AsO43 + 3 Ag+  Ag3AsO4 

A csapadék oldódik ásványi savakban és ammóniaoldatban, de nem oldódik ecetsavban.

3.5.6.1. videó: Arzenátionok reakciója ezüst-nitráttal
3.

Magnézia-mixtúra. Semleges, vagy ammóniás oldatból fehér, kristályos magnézium-ammóniumarzenát, Mg(NH4)AsO4∙6H2O-csapadék válik ki:
AsO43 + Mg2+ + NH4+ + 6 H2O  MgNH4AsO4∙6H2O 

Ha a fehér csapadékot ecetsavval megsavanyított ezüst-nitrát oldattal kezeljük, vörös ezüst-arzenát
keletkezik:
MgNH4AsO4  + 3 Ag+  Ag3AsO4  + Mg2+ + NH4+
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