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3.5.6.2. videó: Arzenátionok reakciója magnézia-mixtúrával
4.

Ammónium-molibdát-oldat. Ha a reagenst és tömény salétromsavat jelentős feleslegben adunk az
arzenátoldathoz és forraljuk, sárga, kristályos csapadék keletkezik:
AsO43 + 12 MoO42 + 3 NH4+ + 24 H+  (NH4)3[As(Mo3O10)4]  + 12 H2O

Adjon lassan, cseppenként, tömény (vagy 2 M) salétromsavat 2 ml 10%-os (NH4)2MoO4-oldathoz
addig, míg a kezdetben leváló csapadék teljesen feloldódik. Adjon ehhez az oldathoz kevés
arzenáttartalmú oldatot. Melegítés (forralás) hatására sárga színű csapadék válik le. A csapadék
természetesen nem oldódik salétromsavban, de oldódik ammónia- és alkáli-hidroxid-oldatokban.

3.5.6.3. videó: Arzenátionok reakciója ammónium-molibdáttal
5.

Kálium-jodid-oldat.

3.5.6.1. ábra: A redoxipotenciál pH-függése
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Tömény sósav jelenlétében jód válik ki az oldatból, mely az oldatot barnára színezi. A jód oldódik
szén-tetrakloridban vagy kloroformban, és a szerves fázist ibolyaszínűre festi.
AsO43 + 2 I + 2 H+
AsO33 + I2  + H2O
A reakció reverzibilis (lásd 3.5.6.1. ábra).
6.

Bettendorff-próba (ón(II)-klorid-oldat és tömény sósav): Az oldat először sötétbarna lesz, majd
megfeketedik az elemi arzén kiválása miatt:
2 AsO43 + 16 H+ + 5 [SnCl6]4–  2 As  + 5 [SnCl6]2– + 8 H2O

Készítsen oldatot 0,5 ml telített ón(II)-kloridból és 2 ml tömény sósavból, majd adjon az oldathoz
néhány csepp arzenátoldatot. 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.

3.5.6.4. videó: Bettendorff-reakció
7.

Marsh-próba. A teszt azon alapszik, hogy savas közegben a cink az arzén oldható vegyületeit
arzinná (AsH3) redukálja, amely egy színtelen, igen mérgező, fokhagymához hasonló szagú gáz.
Ha a gázt egy hevített üvegcsövön vezetjük keresztül, elbomlik hidrogénre és elemi arzénre, mely
utóbbi barnásfekete „tükörként” leválik a fűtött rész után, különösen, ha azt az üvegcsőszakaszt
hűtjük.
A levált elemi arzén oldódik nátrium-hipoklorit-oldatban (eltérés az antimontól).
AsO43 + 4 Zn + 11 H+  AsH3  + 4 Zn2+ + 4 H2O
4 AsH3   hevítés  4 As  + 6 H2 
2 As + 5 OCl + 3 H2O  2 AsO43 + 5 Cl + 6 H+

3.5.7. Az antimon(III)ionok reakciói, Sb3+
Az antimon(III)vegyületek vízben oldva hidrolizálnak, de könnyen oldódnak savakban, ahol az Sb 3+ion stabil. Ha az oldatot meglúgosítjuk, vagy a pH a hígítás következtében növekszik, hidrolízis
+
következtében antimonil, SbO -ionok keletkeznek, és fehér csapadék válik ki.
Sb3+ + H2O

SbO+ + 2 H+

Használjon 0,1 M antimon(III)-klorid, SbCl3 oldatot az antimonionok reakcióinak vizsgálatához.
Az oldat a hidrolízis visszaszorítására néhány százalék sósavat tartalmaz.
1.

Kén-hidrogén. Nem túl erősen savas oldatból narancssárga antimon-triszulfid, Sb2S3-csapadék
válik ki:
2 Sb3+ + 3 H2S  Sb2S3  + 6 H+

A csapadék oldódik tömény sósavban (különbség az arzén(III)- és higany(II)-szulfidoktól),
ammónium-szulfidban (tioantimonit képződése mellett) és poliszulfidban (tioantimonát képződése
mellett), továbbá alkáli-hidroxid-oldatban (antimonit és tioantimonit képződése mellett).
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Sb2S3  + 6 HCl  2 Sb3+ + 6 Cl + 3 H2S 
Sb2S3  + 3 S2  2 SbS33
Sb2S3  + 4 S22  2 SbS43 + S32
Sb2S3  + 4 OH  [Sb(OH)4] + SbS33
Ha a tioantimonát-oldatot sósavval megsavanyítjuk, kezdetben antimon-pentaszulfid válik ki az
oldatból, amely részben elbomlik antimon-triszulfidra és kénre.
2 SbS43 + 6 H+  Sb2S5  + 3 H2S 
Sb2S5   Sb2S3  + 2 S 
Ha a tioantimonit vagy az antimonit-tioantimonit keveréket megsavanyítjuk, antimon-triszulfidcsapadék keletkezik:
2 SbS33 + 6 H+  Sb2S3  + 3 H2S 
[Sb(OH)4] + SbS33 + 4 H+  Sb2S3  + 4 H2O

3.5.7.1. videó: Antimon(III)-klorid reakciója kén-hidrogénnel
2.

Hígítás vízzel. Ha az antimon(III)-klorid oldatát vízbe öntjük, fehér antimonil-klorid, SbOClcsapadék keletkezik, amely oldódik borkősavoldatban (eltérés a bizmuttól) és sósavban. Nagy
mennyiségű vízzel a hidratált oxid, Sb2O3∙xH2O keletkezik.
Sb3+ + Cl + H2O

SbOCl  + 2 H+

SbOCl  + HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH 
 [OOC-CH(OH)-CH(OH)-COOSbO] + 2 H+ + Cl
3.

Nátrium-hidroxid- vagy ammóniaoldat. Fehér hidratált antimon(III)-oxid, Sb2O3∙xH2O-csapadék
keletkezik, amely oldódik tömény alkáli oldatokban antimonitok keletkezése közben.
2 Sb3+ + 6 OH  Sb2O3  + 3 H2O
Sb2O3  + 2 OH + 3 H2O  2 [Sb(OH)4]

3.5.7.2. videó: Antimon(III)-klorid reakciója nátrium-hidroxiddal

© Wagner Ödön, BME; Pasinszki Tibor, ELTE

www.tankonyvtar.hu

114

4.

Szervetlen kémiai laboratóriumi gyakorlatok

Cink, ón, vagy vas. Fekete, elemi antimon redukálódik a fém felületére.
2 Sb3+ + 3 Zn   2 Sb  + 3 Zn2+

Standard redox potenciálok:

5.

Sb/Sb3+: +0,24 V

2 Sb3+ + 3 Sn   2 Sb  + 3 Sn2+

Zn/Zn2+: –0,76 V; Fe/Fe2+: –0,44 V;
Sn/Sn2+: –0,14 V.

2 Sb3+ + 3 Fe   2 Sb  + 3 Fe2+

Kálium-jodid-oldat. Komplex só keletkezik, aminek következtében az oldat megsárgul:
Sb3+ + 6 I–  [SbI6]3

6.

Mars- próba.
A teszt azon alapszik, hogy savas közegben a cink az antimon oldható vegyületeit stibinné (SbH3)
redukálja, amely színtelen, igen mérgező, termikusan instabil gáz. Ha a gázt hevített üvegcsövön
vezetjük keresztül, elbomlik hidrogénre és elemi antimonra, mely utóbbi barnásfekete „tükörként”
leválik a fűtött rész mindkét oldalán (3.5.7.1. ábra).
Sb3+ + 3 Zn + 3 H+  SbH3  + 3 Zn2+
4 SbH3   hevítés  4 Sb  + 6 H2 

A levált elemi antimon nem oldódik nátrium-hipoklorit-oldatban (eltérés az arzéntől).

3.5.7.1. ábra: Antimon kimutatása Marsh-próbával
3.5.8. A bizmut(III)ionok reakciói, Bi3+
A bizmut(III)-hidroxid, Bi(OH)3 gyenge bázis, ezért a bizmut sók erősen hidrolizálnak, miközben a
következő reakció játszódik le:
Bi3+ + H2O

BiO+ + 2 H+

A bizmutilion, BiO+ a legtöbb anionnal vízben oldhatatlan sókat képez, pl. BiOCl. Ha a bizmutionokat
oldatban akarjuk tartani, az oldatot meg kell savanyítani, hogy a fenti egyensúly balra tolódjon el.
Használjon 0,1 M Bi(NO3)3 oldatot, mely 3-4% salétromsavat tartalmaz, a bizmutionok reakcióinak vizsgálatához.
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Kén-hidrogén. Híg savas oldatból fekete bizmut-szulfid csapadék válik ki:
2 Bi3+ + 3 H2S  Bi2S3 ↓ + 6 H+

A csapadék nem oldódik hideg, híg savakban és ammónium-szulfidban.
Forró, tömény sósav a csapadékot feloldja kén-hidrogén-gáz fejlődése mellett:
Bi2S3 ↓ + 6 HCl  2 Bi3+ + 6 Cl + 3 H2S ↑
Forró, híg salétromsav is oldja a csapadékot, miközben fehér csapadékként elemi kén válik ki:
Bi2S3 ↓ + 8 H+ + 2 NO3  2 Bi3+ + 3 S ↓ + 2 NO ↑ + 4 H2O

3.5.8.1. videó: Bizmut-nitrát reakciója kén-hidrogénnel
2.

Ammóniaoldat. Fehér, változó összetételű bázikus só válik ki az oldatból. A kémiai reakciót a
következőképp írjuk le:
Bi3+ + NO3 + 2 NH3 + H2O  BiO(NO3) ↓ + 2 NH4+

A csapadék nem oldódik a reagens feleslegében.
3.

Nátrium-hidroxid: Fehér bizmut(III)-hidroxid csapadék keletkezik:
Bi3+ + 3 OH  Bi(OH)3 ↓

Ha a csapadékos oldatot forraljuk, a csapadék vizet veszít, és sárgásfehérre változik:
Bi(OH)3 ↓  BiO(OH) ↓ + H2O

3.5.8.2. videó: Bizmut-nitrát reakciója nátrium-hidroxiddal
4.

Kálium-jodid oldat. Ha a reagenst lassan, cseppenként adjuk az oldathoz, fekete bizmut(III)-jodid
csapadék keletkezik. A csapadék könnyen oldódik a reagens feleslegében, narancssárga színű
tetrajodo-bizmutát-ionok keletkezése közben:
Bi3+ + 3 I  BiI3 
BiI3  + I

[BiI4]

Ha a fekete BiI3-csapadékot vízzel együtt hevítjük, színe narancssárgára változik bizmutil-jodid
keletkezése következtében:
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BiI3 ↓ + H2O  BiOI ↓ + 2 H+ + 2 I

3.5.8.3. videó: Bizmut-nitrát reakciója kálium-jodiddal
A reakciót szűrőpapíron is elvégezhetjük. Cseppentsen egy csepp bizmutoldatot szűrőpapírra, majd
cseppentsen rá egy csepp kálium-jodid-oldatot. A szűrőpapíron fekete folt keletkezik. Ezután cseppentsen 2-3 csepp forró desztillált vizet a foltra. A fekete folt körül narancssárga gyűrű figyelhető meg.

3.5.8.4. videó: Bizmut-nitrát reakciója kálium-jodiddal, szűrőpapíron
5.

Nátrium-tetrahidroxo-sztannát(II). (Frissen készített) hideg oldatban a bizmut(III)-ionokat
elemi bizmuttá redukálja, amely fekete csapadékként kiválik az oldatból. Először a reagensben
lévő nátrium-hidroxid reagál a bizmutionokkal és fehér bizmut-hidroxid keletkezik, majd a
bizmut-hidroxidot redukálják a tetrahidroxo-sztannát(II)-ionok elemi bizmuttá, miközben
hexahidroxo-sztannát(IV)-ionok keletkeznek:
Bi3+ + 3 OH  Bi(OH)3 ↓
2 Bi(OH)3 ↓ + 3 [Sn(OH)4]2  2 Bi ↓ + 3 [Sn(OH)6]2

Standard redoxpotenciálok:
HCl oldatban:
Bi/[BiCl4]: +0,16 V
Sn2+/Sn4+: +0,15 V

NaOH oldatban:
Bi/BiO+: +0,32 V
[Sn(OH)4]2/[Sn(OH)6]2: -0,93 V

3.5.8.5. videó: Bizmutionok kimutatása tetrahidroxo-sztannát(II)-vel
6.

Hígítás vízzel. Ha egy bizmution-tartalmú oldatot nagy mennyiségű vízbe öntünk, fehér csapadék
keletkezik, amely a megfelelő bázikus bizmutsó. Ez a bázikus só rendszerint oldódik ásványi
savakban, de nem oldódik lúgokban.
Bi3+ + NO3 + H2O  BiO(NO3) ↓ + 2 H+
Bi3+ + Cl + H2O  BiOCl ↓ + 2 H+
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3.5.9. Ellenőrző kérdések az Va-csoport elemeivel kapcsolatban
Rendezze és egészítse ki az alábbi egyenleteket:
1) Sb + H2SO4 + H+ 
2) Bi + HNO3 
3) P4 + NaOH + H2O 
4) As + OCl + H2O 
5) NH3 + Hg22+ + NO3 
NH4+ + HgI42 + OH 
NO2 + I + H+ 
8) NO2 + CO(NH2)2 + H+ 
9) NO2 + Fe2+ + H+ 
10) NO3 + Zn + OH + H2O 
11) NO3 + H2SO4 + Fe2+ 
12) HPO42– + Ba2+ + NH3 
13) As2S3 + OH 
14) As2S3 + S2 
15) AsO33 + I3 + H2O 
16) AsO33 + H+ + Sn2+ 
17) AsO43 + H2S + H+ 
18) AsO43 + MoO42 + NH4+ + H+ 
19) Sb2S3 + OH 
3+
20) Bi + H2S 
6)
7)

21) BiI3 + H2O 
22) Bi(OH)3 + [Sn(OH)4]2 
Melyik elem oldható fel alkáli-hidroxid-oldatban?
N2
P
As
Sb
Bi
Húzza alá a vízben oldhatatlan vegyületeket!
SbCl3
BiOCl
Na3AsO3
Melyik szulfid fekete színű?
As2S3
As2S5

AgNO2

Sb2S3

Pb3(PO4)2

Bi2S3

Melyik színteleníti el a kálium-jodidos jódoldatot?
BiCl3
SbCl3
Sb2O5
NaH2PO4

NaNO3

Melyik vegyület oldásakor figyelhetünk meg látható hidrolízist?
BiCl3
SbCl3
Na3AsO3
Na3PO4 NaNO2
Melyik vegyület oldásakor figyelhetünk meg lúgos kémhatást?
BiCl3
SbCl3
Na3AsO3
NaH2PO4

NaNO2

Melyik vegyület redukáló tulajdonságú?
Na3AsO4
SbCl3
NaNO2

HNO3

BiCl3

Hogy oldódnak az alkálifémek cseppfolyós ammóniában?
Hogy állítaná elő a Nessler-reagenst?
Mi a szerepe a KOH-nak a Nessler-reagensben?
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A csoportba tartozó elemek közül melyeknek a vegyületei hajlamosak a hidrolízisre?
Mi a Marsh-próba? Hogy különböztethető meg az As és Sb a Marsh-próba alapján?
Mi a Bettendorff-teszt? Miért kell erősen savas közeget alkalmazni?
Miért lúgos közeget alkalmaz a Bi3+ Sn2+-al történő redukciójakor?
Mit tud a csoport hidridjeinek mérgező tulajdonságáról és stabilitásáról?
Milyen közegben lehet az As2S3-at csapadékként leválasztani?
Hogy függ a salétromsav oxidálóereje a töménységétől?
Mely foszfátok vízzel oldhatók?
Milyen színváltozást lát, ha a következő kísérletet elvégzi: öntsön egy kémcsőbe 0,5 ml BiCl 3, 0,5 ml
SbCl3- és 0,5 ml Na2HAsO3-oldatot, majd adjon hozzá 2 ml tömény sósavat. Vezessen (telítse) az
oldatba kén-hidrogént! Ezután lassan öntsön az oldathoz 3 ml 1 M sósavat, majd lassan desztillált
vizet! Magyarázza el, mi történt!
Hasonlítsa össze a K+- és NH4+-ionok jellemző reakcióit:
Lángfestés

Cc HClO4

Borkősav +
CH3COONa

[Co(NO2)6]3

Nesslerreagens

K+
NH4+

Foglalja össze az NO2-ionok redoxtulajdonságait az alábbi táblázatban!
I

SO32

S2

MnO4

oxidál

NO2

redukál

Standard redoxpotenciálok ( ,25 C):
HNO2/NO: +0,98 V
I2/I: +0,54 V
2
SO4 /H2SO3: +0,17 V

NO3 /HNO2: +0,93 V
MnO4/Mn2+: +1,51 V
Hasonlítsa össze az arzenit-, arzenát- és foszfátionok jellemző reakcióit!
PO43

AsO33

AsO43

H2S
Magnézia-mixtúra
+ AgNO3-oldat
Ag+
(NH4)2MoO4
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Foglalja össze az AsO33 -, Sb3+- és Bi3+-ionok reakcióit különböző reagensekkel!
Sb3+

AsO33

Bi3+

+ H2S
csapadék
+ NH3
+ 1:1 HCl
+ (NH4)2CO3
+ (NH4)2S
Marsh-próba
+ NaOCl
Bettendorff-teszt
AgNO3
KI
Fe
Na2[Sn(OH)4]

Foglalja össze az As3+-, Sb3+-, Bi3+-, Sn2+-, Sn4+- és Pb2+-ionok reakcióit!
As3+

Sb3+

Bi3+

Sn2+

Sn4+

Pb2+

HCl
H2Scsapadék +
(NH4)2S
(NH4)2Sx
HNO3
cc HCl
NaOH
NH3
KI
SO42PO43CO32NaOH
Zn +
H2SO4
Fe

3.6. A VIa-csoport elemei (O, S, Se, Te) és a belőlük levezethető fontosabb anionok
Az oxigénnek két allotróp módosulata van: O2 és O3 (ózon).
Az oxigén (O2) közönséges körülmények között színtelen gáz (forráspontja: –183 C), de
folyékony és szilárd halmazállapotban világoskék színű. Az O2 paramágneses gáz, folyékony és
szilárd halmazállapotban is. Az oxigén igen reakcióképes, vegyületeket képez minden elemmel,
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kivéve a He, Ne, Ar, és közvetlenül reagál a halogének, néhány nemesfém és a nemesgázok
kivételével minden elemmel szobahőfokon, vagy annál kissé magasabb hőmérsékleten.
Az oxigén kismértékben oldódik vízben, és az oxigénnel telített víz meglehetősen jó oxidálószer.
Az ózon (O3) diamágneses, háromatomos molekula. A gáz kék, a folyadék mélykék (forráspont: –
112 C) és a szilárd ózon sötétibolya színű (olvadáspont: –193 C).
A kénnek nagyszámú allotróp módosulata van, nyíltláncú és gyűrűs Sn molekulákat is képez, ahol
a gyűrűk esetén n rendszerint 520, és láncok esetén n ennél jóval nagyobb is lehet. Ez az oka annak,
hogy a kén fizikai és kémiai tulajdonságai igen változatosak.
A kén stabil formája szobahőfokon a szilárd ortorombos  kén, ami gyűrűs S8 molekulákból áll.

3.6.1. ábra: Ortorombos kén
A szelénnek három módosulata van, az  és  vörös szelén, ami a kénhez hasonló Se8 gyűrűket
tartalmaz, és a szürke szelén.
A szürke szelén (fémes módosulat) a stabil forma. Ennek a módosulatnak nincs kén analógja, és
„végtelen” spirál alakú szelénláncokból áll.
Tellúr. A tellúrnak csak egy módosulata van, ami ezüstfehér, fémes, és hasonló a szerkezete a
szürke szelénéhez. A szürke szelénhez hasonlóan gyakorlatilag semmilyen oldószerben nem oldódik,
kivéve azokat, amelyekkel kémiailag reagál.

3.6.2. ábra: Fémes szelén

3.6.3. ábra: Fémtellúr

A kalkogének oldhatósága vízben, savban és lúgban
Az oxigén fizikailag kismértékben oldódik vízben, de a kén, szelén és tellúr nem oldódik.
A kén, szelén és tellúr nem oldódnak nem oxidáló savakban, de oldhatók forró, tömény oxidáló
savakban, a megfelelő oxosavak H2SO4, H2SeO4, illetve H6TeO6 képződése mellett. Például:
S + 6 HNO3  H2SO4 + 6 NO2 + 2 H2O
Csak a kén oldódik lúgban, diszproporcióval:
4 S + 6 NaOH  2 Na2S + Na2S2O3 + 3 H2O
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