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A kalkogének dihidridjei  

A víz kivételével valamennyi dihidrid, H2S, H2Se és H2Te rendkívül mérgező gáz, melyeknek undorító 

szaga van (a H2S szaga záptojáshoz hasonló). A H2S mérgezőbb, mint például az erős mérgező 

hatásáról ismert HCN. Mindegyik dihidrid gyenge savként viselkedik vizes oldatban. A H2S oldódik 

vízben, és telített oldata kb. 0,1 M koncentrációjú 0,1 MPa nyomás mellett. A gyenge sav disszo-

ciációs állandói a következők:  

H2S  +  H2O    H3O
+  +  HS–  K1= 1,3∙10-7 

HS–  +  H2O    H3O
+  +  S2– K2= 7,1∙10-15 

Hidrogén-peroxid, H2O2   

A tiszta H2O2 egy színtelen folyadék (fp.: 150,2 C, op.: –0,43 C), ami fizikai tulajdonságait tekintve 

igen hasonlít a vízre, de a sűrűsége nagyobb (1,44 g/cm
3

 25 C-on).  A híg vagy 30%-os H2O2 oldatot 

széles körben használják mint oxidálószert. Savas közegben a H2O2-vel történő oxidáció általában 

lassú, lúgos közegben általában gyors. A H2O2 is oxidálható vizes közegben egy nálánál erősebb 

oxidálószerrel, például MnO4
– -oldattal.   

Vizsgálja meg a H2O2 redox tulajdonságait a következő két reakció alapján:  

 

1.  Kálium-jodid és keményítőoldat. Ha hidrogén-peroxid-oldatot megsavanyítunk híg kénsavval, 

majd kálium-jodidot és keményítőoldatot adunk hozzá, jód keletkezik, és az oldat kék színű lesz:   

 H2O2  +  2 H+  +  2 I    I2  +  2 H2O   

2.  Kálium-permanganát-oldat. Elszíntelenedik savas közegben, és oxigéngáz fejlődik:  

 2 MnO4
–  +  5 H2O2  +  6 H+    2 Mn2+  +  5 O2 ↑  +  8 H2O   

 

3.6.1. videó: Hidrogén-peroxid reakciója kálium-permanganáttal 

A kalkogének fontosabb anionjai és oxoanionjai:  
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3.6.1. Szulfidionok jellemző reakciói, S
2–

   

Az alkálifémek szulfidjai vízben oldódnak, és vizes oldatuk kémhatása lúgos a szulfidion hidrolízise 

következtében:  

 S
2–

  +  H2O    SH
–
  +  OH

–
   

 SH–  +  H2O    H2S  +  OH–   

 Csaknem az összes többi fém szulfidja vízben rosszul oldódik, vagy oldhatatlan.   

 

Például  Vegyület Oldhatóság (g/100 ml víz)  

20 C-on: Na2S 19,1  

20 C-on: 

40 C-on: 

BaS 

CaS 

7,8 

0,11 

 

 

Az alkáliföldfém-szulfidok vízben rosszul oldódnak, de vízben lassan elhidrolizálnak és oldható 

hidrogén-szulfidok keletkeznek.  

Például: CaS  +  H2O    Ca2+ +  SH  +  OH   

 Az alumínium, króm és magnézium szulfidjait csak vízmentes körülmények között lehet 

előállítani, mert vízzel teljesen hidrolizálnak, és vízben rosszul oldódó hidroxidok keletkeznek:  

pl.: Al2S3 +  6 H2O    2 Al(OH)3   +  3 H2S    

A szulfidionok reakcióinak vizsgálatához használjon 2M nátrium-szulfid-oldatot.  

1.  Sósav.  Kén-hidrogén-gáz fejlődik.   

 S2  +  2 H+    H2S   

A gáz úgy azonosítható, hogy a kémcső szájához tartott ólom-acetátos szűrőpapír megfeketedik.   

 H2S   +  Pb2+    PbS   +  2 H+   

2. Ezüst-nitrát-oldat. Fekete ezüst-szulfid-csapadék keletkezik, oldhatósági szorzat: L(Ag2S, 

25C) = 1,09x1049:  

 S2  +  2 Ag+    Ag2S    

 

3.6.1.1. videó: Ezüst-nitrát reakciója kén-hidrogénnel 

3.  Bárium-klorid-oldat. Csapadék nem észlelhető.  

 

4.  Ólom-acetát-oldat. Sötétbarna-fekete ólom-szulfid-csapadék válik ki az oldatból, oldhatósági 

szorzat: L(PbS, 25C) = 9,04∙1029:  

 S2  +  Pb2+   PbS    
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5.  Kálium-jodidos jódoldat. Szulfidok megsavanyított oldatában elszíntelenedik, miközben finom 

eloszlású elemi kén válik ki az oldatból:  

 H2S  +  I2    2 H+  +  2 I–  +  S    

6.  Nitroprusszid-nátrium-oldat (Na2Fe(CN)5NO). Lúgos oldatban jellegzetes ibolyaszínű oldat 

keletkezik. Telített kén-hidrogén-oldattal vagy kén-hidrogén-gázzal nem észlelhető reakció, de ha 

a reagens oldatát nátrium-hidroxiddal vagy ammóniaoldattal meglúgosítjuk és kén-hidrogént 

vezetünk bele, vagy a lúgos reagens oldattal megnedvesítünk egy szűrőpapírt és egy olyan 

kémcső szájához tartjuk, melyben kén-hidrogén fejlődik, a jellegzetes ibolyaszín észlelhető. A 

színváltozás a következő komplex képződésére vezethető vissza:  

 S2  +  Fe(CN)5NO2    Fe(CN)5NOS4   

3.6.2. Szulfitionok jellemző reakciói,  SO3
2–

  

Csak az alkálifémek és az ammóniumion szulfitjai oldódnak vízben,  a többi fém szulfitja vízben vagy 

rosszul oldódik, vagy oldhatatlan.   

 

Például  Vegyület Oldhatóság (g/100 ml víz)  

20 C-on: Na2SO3 

(NH4)2SO3 

26,5 

60,9 

 

20 C-on: CaSO3 

BaSO3 

0,134 

0,020 

 

 

 Az alkálifémek hidrogén-szulfitjai ismertek, és vízben oldódó sók. Az alkáliföldfémek hidrogén-

szulfitjai csak oldatban ismertek.   

Használjon frissen készített 0,5 M nátrium-szulfit-, Na2SO3-oldatot a szulfitionok jellemző 

reakcióinak tanulmányozására.    

 

1.  Sósav (vagy híg kénsav). A szulfit kén-dioxid-gáz fejlődése közben elbomlik. A bomlás 

melegítésre gyorsabb.  

 SO3
2–  +  2 H+    SO2 ↑  +  H2O   

A fejlődő gázt a következőképp azonosíthatjuk: (i) erős, fojtó szaga alapján, (ii) a kémcső szájához 

tartott kálium-jodáttal és keményítőoldattal megnedvesített szűrőpapírt megkékíti, jód keletkezése 

következtében:   

 5 SO2 ↑  +  2 IO3
–  +  4 H2O    I2  +  5 SO4

2–  +  8 H+   

2.  Bárium-klorid- (vagy stroncium-klorid) -oldat. Semleges oldatból fehér bárium-(vagy 

stroncium)–szulfit-csapadék keletkezik:   

 SO3
2–  +  Ba2+    BaSO3 ↓   

A csapadék feloldódik híg sósavban kén-dioxid fejlődése közben, de ecetsavban nehezen oldódik.   

Állás közben a csapadék lassan szulfáttá oxidálódik, amely nem oldódik ásványi savakban sem. Az 

oxidáció meggyorsítható, ha a csapadékos oldatot brómmal vagy hidrogén-peroxiddal melegítjük:   

 2 BaSO3 ↓  +  O2    2 BaSO4 ↓  

 BaSO3 ↓  +  Br2  +  H2O    BaSO4 ↓  +  2 Br
–
  +  2 H

+
   

 BaSO3 ↓  +  H2O2    BaSO4 ↓  +  H2O   

3. Ezüst-nitrát-oldat. Ha a reagenst lassan adagoljuk, először nem észlelhető változás, mivel vízben 

oldódó szulfitoargentát-ionok keletkeznek:  
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 SO3
2  +  Ag+    AgSO3   

Ha több reagenst adunk, fehér, kristályos ezüst-szulfit-csapadék válik ki, oldhatósági szorzat: 

L(Ag2SO3, 25 C) = 1,49∙1014:   

 AgSO3   +  Ag
+
   Ag2SO3   

A csapadék feloldódik, ha szulfitionokat adunk hozzá feleslegben:  

 Ag2SO3   +  SO3
2    2 AgSO3   

Ha a komplex sóoldatát vagy a csapadék vízes szuszpenzióját forraljuk, szürke fémezüst válik ki az 

oldatból.  

A csapadék oldódik híg salétromsavban, kén-dioxid-gáz fejlődése közben.  

A csapadék ammóniaoldatban is oldódik.   

 

4.  Ólom-acetát-, vagy ólom-nitrát-oldat.  Fehér ólom-szulfit csapadék keletkezik:  

 SO3
2  +  Pb2+    PbSO3    

A csapadék oldódik híg salétromsavban. Ha a csapadékos oldatot forraljuk, a csapadék oxidálódik a 

levegő oxigénjének hatására, és fehér ólom-szulfát keletkezik:   

 2 PbSO3   +  O2    2 PbSO4   

Ez a reakció felhasználható a szulfitok és tioszulfátok megkülönböztetésére. Az utóbbiak ugyanis 

forralásra fekete csapadékot adnak.    

 

5.  Kálium-dikromát-oldat (megsavanyítjuk híg kénsavval a teszt elvégzése előtt).  Zöld színeződés 

észlelhető a króm(III)-ionok keletkezése következtében:  

 3 SO3
2  +  Cr2O7

2  +  8 H+    2 Cr3+ +  3 SO4
2  +  4 H2O  

6.  Telített kalcium-hidroxid-oldat. Ezt a vizsgálatot úgy végezzük el, hogy híg sósavat adunk a 

szulfit tömény oldatához vagy szilárd szulfithoz, és a fejlődő kén-dioxid-gázt telített kalcium-

hidroxid-oldaton átbuborékoltatjuk (3.6.2.1. ábra).  Fehér kalcium-szulfit-csapadék keletkezik:  

 SO3
2–  +  2 H+  →  SO2 ↑  +  H2O 

 SO2  +  Ca(OH)2    CaSO3  + H2O  

A csapadék feloldódik, ha a kén-dioxidot huzamosabb ideig vezetjük át a csapadékos oldaton, 

hidrogén-szulfit-ionok keletkezése közben:  

 CaSO3  + SO2 + H2O   Ca2+ + 2 HSO3
 

A karbonátok hasonló reakciót adnak, és a karbonátok azonosítása analóg módon történik. Ezért ha 

karbonátionokra vizsgálunk, a szulfitokat, illetve a fejlődő kén-dioxid-gázt először el kell távolítani. 

Ezt például megtehetjük úgy, hogy az oldat megsavanyítása előtt kálium-dikromátot adunk a vizsgált 

oldathoz. A dikromát oxidálja a kén-dioxidot anélkül, hogy a szén-dioxiddal reagálna.   
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3.6.2.1. ábra: A szulfit kimutatása 

7.  Cink és kénsav. Kén-hidrogén-gáz fejlődik, ami azonosítható például úgy, hogy ólom-acetáttal 

megnedvesített szűrőpapírt tartunk a kémcső szájához:  

 SO3
2  +  3 Zn  +  8 H+    H2S   +  3 Zn2+  +  3 H2O  

8.  Kálium-jodidos jódoldat. Az oldat elszíntelenedik, mivel a szulfit a jódot színtelen jodiddá 

redukálja:  

 SO3
2  +  I2   +  H2O    SO4

2  +  2 H+  +  2 I   

A reakció jobban észlelhető, ha a kálium-jodidos jódoldatba keményítőoldatot cseppentünk.  

 

3.6.2.1. videó: Nátrium-szulfit reakciója kálium-jodidos jóddal 

9.  Klóros víz.  Adjunk semleges szulfition-tartalmú oldathoz klóros vizet feleslegben. A klór 

kiforralása után vizsgáljunk szulfátionokra bárium-klorid-oldattal. (Az esetleg el nem reagált 

szulfittal a bárium-szulfit-csapadék keletkezését úgy küszöbölhetjük ki, hogy a vizsgálandó 

oldatot a barium-klorid adagolása előtt híg sósavval megsavanyítjuk.)  

 SO3
2  +  Cl2   +  H2O    SO4

2  +  2 H+  +  2 Cl 

 SO4
2  +  Ba2+    BaSO4    

10.  Kálium-permanganát-oldat. Ha híg kénsavval megsavanyított kálium-permanganát-oldathoz 

szulfition-tartalmú oldatot adunk, elszíntelenedik:  
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 5 SO3
2  +  2 MnO4

   +  6 H+    5 SO4
2  +  2 Mn2+  +  3 H2O  

 

3.6.2.2. videó: Nátrium-szulfit reakciója kálium-permanganáttal 

3.6.3. Tioszulfátionok jellemző reakciói,  S2O3
2–

   

A szervetlen tioszulfátok általában vízben oldódnak, kivételt képez az ólom-, ezüst- és bárium-

tioszulfát, melyek vízben igen rosszul oldódnak. Ezek közül az ólom- és ezüst-tioszulfát feloldható 

nátrium-tioszulfát-oldat feleslegében, ahol vízben oldódó komplex sók keletkeznek.   

 

Például  Vegyület Oldhatóság (g/100 ml víz)  

20 C-on:  Na2S2O3 

K2S2O3 

69,6 

155,4 

 

20 C-on: BaS2O3  0,250  

 

 A tioszulfátionok jellemző reakcióinak vizsgálatához használjon 0,5 M nátrium-tioszulfát- 

oldatot.   

 

1.  Sósav. Nem észlelhető azonnal változás hideg tioszulfátion-tartalmú oldatban, de néhány 

másodperc múlva az oldat megzavarosodik, kén válik ki, és kén-dioxid-gáz fejlődik. A reakció 

gyorsabb, ha az oldatot melegítjük. A kén-dioxid kimutatható, mert a kálium-jodáttal és 

keményítőoldattal megnedvesített szűrőpapírt megkékíti:  

 S2O3
2  +  2 H+    S   +  SO2   +  H2O  

2.  Bárium-klorid-oldat. Töményebb oldatból fehér bárium-tioszulfát csapadék válik ki:   

 S2O3
2  +  Ba2+    BaS2O3   

 

3.6.3.1. videó: Bárium-klorid reakciója nátrium-tioszulfáttal 

3.  Ezüst-nitrát-oldat. A reagens feleslegében fehér ezüst-tioszulfát-csapadék válik ki:  

 S2O3
2  +  2 Ag+    Ag2S2O3   

Ha a reagenst lassan adjuk az oldathoz, először nem észlelünk változást, mert vízben oldódó 

ditioszulfáto-argentát(I)-komplex keletkezik. A csapadék nem stabil, állás közben megfeketedik, 

miközben ezüst-szulfid keletkezik:  

 Ag2S2O3   +  H2O    Ag2S   +  2 H+  +  SO4
2   
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A bomlás gyorsítható a csapadékos oldat melegítésével.    

 

3.6.3.2. videó: Nátrium-tioszulfát reakciója ezüst-nitráttal 

4.  Ólom-acetát- vagy ólom-nitrát-oldat. Először nem észlelhető változás a keletkező komplex 

vegyület miatt, de további reagens hozzáadására fehér ólom-tioszulfát-csapadék keletkezik: 

 S2O3
2  +  Pb2+    PbS2O3    

A csapadék oldódik a tioszulfátionok feleslegében.  

Ha a csapadékos oldatot forraljuk, a csapadék megfeketedik ólom-szulfid keletkezése következtében: 

 PbS2O3   +  H2O    PbS   +  2 H+  +  SO4
2   

5.  Kálium-jodidos jódoldat.  Elszíntelenedik, mivel színtelen jodid- és tetrationátionok keletkeznek: 

 I2  +  2 S2O3
2    2 I  +  S4O6

2   

6.  Vas(III)-klorid-oldat. 2 ml nátrium-tioszulfátot tartalmazó oldathoz adjunk 2 ml vas(III)-klorid-

oldatot. Mélyvörös oldat keletkezik, amelynek színe lassan halványul, percek múlva elszíntelenedik. 

A vas(III)ionok a tioszulfáttal mélyvörös színű komplexet képeznek. Az idő előrehaladtával a 

tioszulfát a vas(III)ionokat vas(II)-vé redukálja, így az oldat lassan elszíntelenedik.  

 

3.6.3.3. videó: Vas(III)-klorid reakciója nátrium-tioszulfáttal 

3.6.4. Szulfátionok jellemző reakciói,  SO4
2–

  

A bárium, stroncium és ólom szulfátjai gyakorlatilag oldhatatlanok vízben, a kalcium és higany(II) 

szulfátjai vízben rosszul oldódnak.  

 A többi fém szulfátja vízben oldódik.  

  

Például Vegyület Oldhatóság (g/100 ml víz)  

25 C-on: 

25 C-on: 

30 C-on: 

BaSO4  

PbSO4  

CaSO4  

0,000246 

0,00425 

0,209  

 

25 C-on: K2SO4  12   

 

 Néhány bázikus szulfát, mint például a bizmut, higany és króm bázikus szulfátja vízben ugyan-

csak oldhatatlanok, de ezek oldódnak híg sósavban vagy híg salétromsavban.   
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 A szulfátionok jellemző reakcióinak tanulmányozásához használjon 0,1 M nátrium-szulfát-

oldatot.  

 

1.  Sósav.  Nincs észlelhető változás.  

 

2.  Bárium-klorid-oldat. Fehér bárium-szulfát-csapadék keletkezik, oldatósági szorzat L(BaSO4, 

25C)= 1,07∙1010. A csapadék nem oldódik meleg sósavban és híg salétromsavban sem. 

 SO4
2–  +  Ba2+    BaSO4   

 

3.6.4.1. videó: Bárium-klorid reakciója kénsavval 

3.  Ólom-acetát-oldat. Fehér ólom-szulfát, PbSO4-csapadék keletkezik, oldhatósági szorzat L(PbSO4, 

25 C) = 1,82∙108). A csapadék oldódik forró, tömény kénsavban, töményebb ammónium-acetát 

és ammónium-tartarát oldatokban, valamint nátrium-hidroxi-oldatban.  

 SO4
2–  +  Pb2+    PbSO4   

 

3.6.4.2. videó: Ólom-nitrát reakciója kénsavval 

4.  Ezüst-nitrát-oldat. Híg oldatokból nem válik ki csapadék, de tömény oldatokból fehér, kristályos 

ezüst-szulfát-csapadék keletkezik. Oldhatósági szorzat: L(Ag2SO4, 25 C) = 1,20∙105.  

 SO4
2–  +  2 Ag+    Ag2SO4  

3.6.5. Ellenőrző kérdések a VIa-csoport elemeivel kapcsolatban 

Rendezze és egészítse ki az alábbi egyenleteket: 

1) Al2S3  +    H2O     

2) H2S  +  I2     

3) SO2  +   IO3
  +   H2O     

4) BaSO3   +  H2O2     

5) Ag2SO3   +  SO3
2     

6) SO3
2  +  Pb2+     

7) SO3
2  +  Cr2O7

2  +   H+     

8) SO3
2  +  Cl2   +  H2O     

9) Ag2S2O3    +  H2O     

10) PbS2O3    +  H2O     

11) SO4
2  +    Hg2+ +  H2O     

12) S2O3
2  +    H+     
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Melyik elem oldató fel alkáli-hidroxid-oldatban? 

O2  S  Se  Te   

 

Húzza alá a vízben oldhatatlan vegyületeket! 

NaHSO3  Na2S  PbSO3    Ag2S2O3  MgSO4   

 

Melyik vegyület oldata lúgos kémhatású? 

Na2S   Na2SO3   Na2SO4   Na2S2O3 

 

Melyik színteleníti el a kálium-jodidos jódoldatot? 

H2O2   Na2SO3   Na2SO4   Na2S2O3 

 

Melyik vegyület anionja képez ezüstionokkal komplexet? 

Na2SO3   Na2S2O3  Na2SO4   Na2S 

 

Melyik ion nem képez hígabb oldatban báriumionokkal csapadékot? 

SO3
2–   S2O3

2–   SO4
2–   S2–

   

 

Melyik vegyület redukáló tulajdonságú? 

H2O2   Na2SO3   Na2SO4  Na2S2O3 

 

Írja fel a kén oldásának rendezett reakcióegyenletét: 

a)  salétromsavban 

b) kálium-hidroxidban 

 

Hogyan különböztethető meg egymástól a szulfition, a tioszulfátion és a szulfátion? 

3.7. A VIIa-csoport elemei (F, Cl, Br, I) és a belőlük levezethető legfontosabb anionok 

A fluor (F
2
)  zöldessárga színű gáz. A fluor kémiailag a legreaktívabb elem és közvetlenül reagál 

szobahőmérsékleten vagy magasabb hőfokon majdnem az összes elemmel, kivéve a nitrogént, oxigént 

és a kisebb rendszámú nemesgázokat. A vegyületek nagy részével reakcióba lép, reagál vízzel is 

oxigénfejlődés mellett (kémiailag oldódik vízben):  

 2 F2  +  2 H2O    2 H2F2  +  O2 

 A klór (Cl2) sárgászöld színű gáz. Kismértékben oldódik vízben, amivel részben kémiailag reagál 

(fizikai és kémiai oldódás): 

 Cl2 +  H2O    HCl  +  HOCl  

 A bróm (Br2) sűrű, sötétvörös színű folyadék szobahőfokon. Kismértékben oldódik vízben. 

Apoláris oldószerekkel (például CCl4 és CS2) jól elegyedik.   

 

 A jód (I2) kissé fémesen csillogó, fekete szilárd anyag. Atmoszférikus nyomáson szublimál 

ibolyaszínű gőzök megjelenése mellett. Igen rosszul oldódik vízben (a vízben való oldhatósága két 

nagyságrenddel kisebb, mint a brómé), de jól oldódik apoláris oldószerekben, pl. CCl4 és CS2, az 

oldatok ibolyaszínűek. Ha jódot oldunk telítetlen szénhidrogénekben, folyékony SO2-ben, alkoholban 

vagy ketonokban, az oldatnak barna színe van, de a benzolos oldat rózsaszínes barna színű.   

 Habár a jód alig oldódik vízben, igen jól oldódik vizes kálium-jodid oldatban, mert a jodid igen 

hajlamos arra, hogy egy vagy több I2 molekulával reagálva polijodidokat képezzen. Például:  

 I  +  I2    I3
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A halogének oldhatósága lúgban  

 

 A fluor gyorsan reagál vizes alkáli oldatokkal, miközben fluoridok és oxigéngáz keletkezik.   

 A többi halogént hideg lúgoldatban oldva „elvileg” halogenid (X) és hipohalogenit (XO) ionok 

keletkeznek:  

 X2  +  2 OH    X  +  XO  +  H2O  

A helyzet azonban bonyolultabb, mivel a hipohalogenitionok tovább diszproporcionálódhatnak lúgos 

közegben halogenát (XO3
) és halogenid (X)  ionokká:  

 3 XO    2 X  +  XO3
  

 A ClO diszproporciója igen lassú szobahőfokon vagy szobahőfok alatt, ezért ha a klór hidegen 

reagál lúggal, viszonylag tiszta Cl- és ClO-tartalmú oldatot kapunk. Forró oldatban (70-90 C) a 

diszproporció gyors, és megfelelő körülmények között jó kitermeléssel ClO3
 állítható elő.    

 A BrO diszproporciója viszonylag gyors még szobahőfokon is, ezért BrO-oldat csak 0 C körül 

készíthető, illetve tárolható. 50–80 C között kvantitatíve BrO3
 keletkezik: 

 3 Br2  +  6 OH    5 Br  +  BrO3
  +  3 H2O  

 A IO diszproporciója igen gyors minden hőmérsékleten, így nem meglepő, hogy az IO 

ismeretlen oldatban. A jód reakciója lúggal kvantitatíve jodátot IO3
 eredményez:  

 3 I2  +  6 OH    5 I  +  IO3
  +  3 H2O  

A halogének fő anionjai és oxoanionjai  

 

F Cl Br I 

F  fluorid 

 

Cl  klorid 

ClO  hipoklorit 

ClO2
  klorit 

ClO3
  klorát 

ClO4
  perklorát 

Br  bromid 

 

 

BrO3
  bromát 

 

I  jodid 

 

 

IO3
  jodát 

 

3.7.1. Fluoridionok jellemző reakciói, F
–
  

Az alkálifémek (kivéve a lítiumot), az ezüst, higany, alumínium és nikkel fluoridja jól oldódik vízben.  

 

 Az ólom-, réz-, vas(III)-, bárium- és lítium-fluorid igen rosszul oldódik vízben. A kalcium-, 

stroncium- és magnézium-fluorid vízben gyakorlatilag oldhatatlan.  

 

Például 20 C-on: Vegyület Oldhatóság (g/100 ml víz)  

 CaF2  

PbF2  

0,0016 

0,065  

 

 KF 

AgF 

92,3  

185  

 

A fluoridionok jellemző reakcióinak tanulmányozásához használjon 0,1 M nátrium-fluorid- (NaF-) -

oldatot.  

1.  Ezüst-nitrát-oldat. Csapadék nem észlelhető, mivel az ezüst-fluorid oldódik vízben.  

 

2.  Kalcium-klorid-oldat, Semleges, vagy gyengén ammóniás oldatból fehér kalcium-fluorid-

csapadék válik ki; oldhatósági szorzat L(CaF2, 25 C) = 1,46∙1010: 


