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3.8.1. A tiocianátionok jellemző reakciói, SCN–
Az ezüst- és réz(I)-tiocianát vízben gyakorlatilag oldhatatlan, a higany(II)- és ólom-tiocianát vízben
igen rosszul oldódik. A legtöbb fém tiocianátja oldódik vízben.
Például 20 C-on:

Vegyület

Oldhatóság (g/100 ml víz)

CuSCN
Pb(SCN)2
KSCN

0,0005
0,05
217

A tiocianátionok reakcióinak tanulmányozásához használjon 0,1 M kálium-tiocianát oldatot (KSCN).
1.

Ezüst-nitrát-oldat. Fehér, túrós ezüst-tiocianát csapadék keletkezik, melynek tulajdonságai nagyon hasonlítanak az ezüst-bromid tulajdonságaihoz. Oldhatósági szorzat: L(AgSCN, 25 C) =
= 1,03∙1012:
SCN + Ag+  AgSCN 

A csapadék nem oldódik híg salétromsavban, de oldódik koncentrált ammóniaoldatban:
AgSCN  + 2 NH3  Ag(NH3)2+ + SCN
2.

Réz-szulfát-oldat. Először zöld színeződés, majd egy fekete réz(II)-tiocianát-csapadék képződése
észlelhető:
2 SCN + Cu2+  Cu(SCN)2 

3. Higany(II)-nitrát-oldat. Fehér higany(II)-tiocianát csapadék keletkezik, ami komplexképződés
közben oldódik a tiocianátoldat feleslegében:
2 SCN + Hg2+  Hg(SCN)2 
Hg(SCN)2  + 2 SCN  Hg(SCN)4]24.

Vas(III)-klorid-oldat. Vérvörös színű oldat keletkezik az Fe(SCN)3 komplex keletkezése
következtében:
3 SCN + Fe3+
Fe(SCN)3

A Fe(SCN)3 komplex vízből kiextrahálható éterrel.
Fluoridok hatására a vörös szín eltűnik, mivel a tiocianát komplexnél jóval stabilabb, színtelen
fluorokomplex keletkezik:
Fe(SCN)3 + 6 F  [FeF6]3 + 3 SCN
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3.8.1.1. videó: Vas(III)-klorid reakciója ammónium-rodaniddal
5.

Kobalt-nitrát-oldat. Kék színű lesz az oldat a tetratiocianáto-kobaltát(II) komplex ionok keletkezése miatt:
Co2+ + 4 SCN  [Co(SCN)4]2

Amilalkohol, vagy éter hozzáadására a szabad sav H2[Co(SCN)4] keletkezik, és átoldódik a szerves
fázisba.
2 H+ + [Co(SCN)4]2
H2[Co(SCN)4]
A reakció egyértelműbb, ha a kobalt-nitrát-oldathoz szilárd tiocianátvegyületet adunk.
A teszt érzékenyebb, ha az oldatot megsavanyítjuk tömény sósavval, ami a fenti egyensúlyt a szabad
sav képződésének irányába tolja el.

3.8.1.2. videó: Kobalt(II)-klorid reakciója ammónium-rodaniddal
6.

Sósav (desztillációs teszt). A szabad izotiociánsav, HNCS felszabadítható sósavval és átdesztillálható ammóniaoldatba, ahol a tiocianát ionok képződése kimutatható, pl. vas(III)-klorid- oldattal.

3.8.1.1. ábra: A tiocianát kimutatása
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Tegyen egy kémcsőbe keveset a vizsgált oldatból, savanyítsa meg híg sósavval, majd forralja az
oldatot, hogy a keletkező izotiociánsav egy része átmenjen az ammóniaoldatba. Desztilláció után
savanyítsa meg az ammóniaoldatot híg sósavval, és adjon az oldathoz néhány csepp vas(III)-kloridoldatot. Vörös színeződés észlelhető.
7.

Cink és hígsósav-oldat. Kén-hidrogén és hidrogén-cianid keletkezik:
SCN + Zn + 3 H+  H2S  + HCN  + Zn2+

A kén-hidrogén azonosítható a kémcső szájához tartott ólom-acetát-oldattal megnedvesített
szűrőpapírral (megbarnul, vagy megfeketedik):
H2S  + Pb2+  PbS  + 2 H+
8.

Nátrium-nitrit-oldat és híg sósav. Ha egy nitritoldatot adunk tiocianátoldathoz és megsavanyítjuk
híg sósavval, vörös színű oldat keletkezik az ONSCN keletkezése következtében (a szín hasonló
az Fe(SCN)3-hoz):
SCN + NO2 + 2 H+  ONSCN + H2O

Ha szén-tetrakloridot vagy étert adunk az oldathoz, az ONSCN kiextrahálható.
A nitrozil-tiocianát nem stabil szobahőfokon, különösen nem koncentrált oldatban vagy magasabb
hőfokon és elbomlik nitrogén-monoxid és dirodán keletkezése közben. A színtelen nitrogén-monoxid
a levegőn vörösbarna nitrogén-dioxiddá oxidálódik:
2 ONSCN  2 NO + (SCN)2
2 NO ↑ (szintelen) + O2 ↑  2 NO2 ↑ (vörösbarna)
9. Híg salétromsav. Melegítés hatására a tiocianát elbomlik, az oldat megpirosodik és nitrogénmonoxid, valamint hidrogén-cianid keletkezik:
SCN + 2 NO3 + H+  2 NO ↑ + HCN ↑ + SO42
Koncentrált salétromsavval heves reakció játszódik le, melyben nitrogén-oxid és szén-dioxid
keletkezik.
10. Kénsav. Hidegen a koncentrált savval sárga színű oldat keletkezik, de melegítésre heves bomlás
játszódik le:
SCN + H2SO4 + H2O  COS ↑ + NH4+ + SO42
A sav hígításával a reakció egyre kevésbé heves, illetve egyre lassabb. 2,5 M kénsavval hidegen
már nem történik reakció, de forralásra sárga oldat keletkezik, és kén-dioxid, valamint kevés karbonilszulfid fejlődik.
3.8.2. A cianidionok (CN) jellemző reakciói
Szervetlen cianidok a természetben nem fordulnak elő. Igen erős mérgek, főleg a gáz halmazállapotú
hidrogén-cianid.
Az alkáli cianidok vizes oldata színtelen és lúgos kémhatású. A hidrogén-cianid disszociációs
állandója Ks = 1,710–9, így a cianidion kifejezetten bázikus, Kb = 5,8810–5.
A cianidion tulajdonságainak vizsgálatához használjon 0,1 M-os kálium-cianid oldatot. A
reakciók elvégzése során óvatosan, és nagy körültekintéssel járjon el. Mindig ellenőrizze az oldat
kémhatását és csak ezután adjon vizsgálandó oldatához cianidot tartalmazó reagenst. A reakció
elvégzése után a már szükségtelen oldatot azonnal öntse a cianidgyűjtő edénybe!
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Ezüst-nitrát-oldat. Ezüst-nitrát-oldatot cianidot tartalmazó oldatba cseppentve csak múló zavarosodást tapasztalunk, mivel a feleslegben lévő cianidionokkal az ezüst azonnal komplexet képez,
diciano-argentát-ionok képződnek. A fehér színű ezüst-cianid-csapadék csak ezüstfelesleg esetén
választható le:
Ag(CN)2– + Ag+ → 2 AgCN ↓

A csapadék desztillált vízben oldhatatlan, L(AgCN, 25 C) = 7,9410–15. A reakció érzékenysége 4 ppm.
A csapadék híg salétromsavban oldhatatlan, cianidtartalmú oldatban, tömény ammóniában viszont
könnyen oldódik:
2 AgCN + 2 NH3 → [Ag(CN)2]– + [Ag(NH3)2]+

3.8.2.1. videó: Ezüst-nitrát reakciója kálium-cianiddal
2.

Kálium-jodidos jódoldat. Semleges közegben a jód oxidálja a hidrogén-cianidot:
I2 + HCN → I– + ICN + H+

Az oldat elszíntelenedik. Nátrium-hidrogén-karbonátos közegben, pH=9 körüli oldatban, a hidrogéncianid koncentrációja már elegendő a reakció elvégzéséhez.

3. Kálium-permanganát-oldat: a permanganát a cianidot oxidálja, cianátionok képződése közben:
2 MnO4– + 3 CN– + 3 H2O → 2 MnO(OH)2 + 3 OCN– + 2 OH–
A reakciót lúgos közegben elvégezve, a képződött cianát lassan ammóniára és karbonátra hidrolizál.
Ez a legmegfelelőbb reakció a cianid megsemmisítésére.

4. Brómos víz. A bróm a cianidot semleges, esetleg gyengén foszforsavas közegben színtelen brómciánná oxidálja.

HCN + Br2 → BrCN + Br– + H+

5. Berlinikék-teszt: ha előzetesen meglúgosított vas(II)-oldathoz adjuk a cianidot, majd a kémcső
tartalmát rövid ideig főzzük, végül a lehűtött oldatot átsavanyítjuk, kék színű vas(III)-[hexacianoferrát(II)], „berlini kék” csapadék válik le.
A lúgosítás hatására vas(II)-hidroxid képződik, ami forraláskor az oldat cianidtartalmával
hexaciano-ferrát(II)-ionokat képez. Ezzel párhuzamosan a vas(II) egy része vas(III)-má oxidálódik, ami savanyításkor oldhatatlan, kék színű vegyületet képez a [hexaciano-ferrát(II)]-ionokkal.
Fe(OH)2 + 6 CN– → [Fe(CN)6]4– + 2 OH–
4 Fe3+ + 3 [Fe(CN)6]4– → Fe4[Fe(CN)6]3 ↓
A reakció már kis mennyiségű cianid kimutatására is alkalmas, bár ilyenkor csak kék zavarosodás
észlelhető az oldatban. A reakció érzékenysége 20 ppm.

3.9. Az Ib-csoport elemei (Cu, Ag, Au) és fontosabb ionjaik
A réz vöröses színű, fémesen csillogó, puha, nyújtható és hajlítható fém, továbbá jó hő- és elektromos
vezető (az ezüst után a második legjobb elektromos vezető). Olvadáspontja: 1083 C. Levegőn csak a
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felületén oxidálódik, és a szabadban lévő réztárgyak gyakran zöld színűek a felületen lévő bázisoskarbonátok és bázisos-szulfátok miatt.

3.9.1. ábra: Fémréz
A tiszta ezüst ragyogó, fehér színű fém. Az ezüst kissé keményebb, mint az arany, nagyon jól
nyújtható és hajlítható, és e tekintetben csak az arany és talán a palládium puhább. A tiszta ezüstnek
van valamennyi fém között a legjobb hő- és elektromosvezető-képessége. Olvadáspontja: 962 C. Az
ezüst stabil tiszta levegőben és vízben, de fényét veszti ózon, kén-hidrogén és kénvegyületeket
tartalmazó levegő jelenlétében.
Az arany jellegzetes sárga színű, nehéz fém. Por alakban általában vörösesbarna, de finom por
alakban fekete, rubinvörös vagy ibolya. Olvadáspontja: 1064 C. Az arany a legjobban nyújtható és
hajlítható fém, puha, és igen jó hő- és elektromos vezető. Az arany levegővel és a legtöbb reagenssel
szemben ellenálló.
Oldhatóság savban és lúgban
Pozitív standard elektródpotenciáljuk következtében a réz, ezüst és arany nem oldódik sósavban és híg
kénsavban.
Forró és tömény kénsav a rezet és az ezüstöt oldja, de az aranyat nem:
Cu + 2 H2SO4  Cu2+ + SO42 + SO2  + 2 H2O
2 Ag + 2 H2SO4  2 Ag+ + SO42 + SO2  + 2 H2O
A híg és tömény salétromsav ugyancsak oldja a rezet és az ezüstöt, de az aranyat nem:
3 Cu + 8 HNO3  3 Cu2+ + 6 NO3 + 2 NO  + 4 H2O
6 Ag + 8 HNO3  6 Ag+ + 6 NO3 + 2 NO  + 4 H2O
A királyvíz (cc HNO3 és cc HCl 1:3 elegye) a rezet és az aranyat oldja, de az ezüstöt nem, mivel a
felületén keletkező AgCl film passziválja.
3 Cu + 6 HCl + 2 HNO3  3 Cu2+ + 6 Cl + 2 NO  + 4 H2O
Au + 4 HCl + HNO3  H[AuCl4] + NO  + 2 H2O
Az ezüst és az arany nem oldódik lúgokban.
A réz erős lúgokban, oxigén jelenlétében, rosszul oldódik, de oldódik tömény ammóniaoldatban
oxigén jelenlétében (oxigénfeleslegben a Cu(I) oxidálódik Cu(II)-vé):
4 Cu + 8 NH3 + 2 H2O + O2  4 [Cu(NH3)2]+ + 4 OH
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A réz, ezüst és arany oldódik alkáli-cianid-oldatokban oxigén (vagy hidrogén-peroxid) jelenlétében:
4 Cu + 16 KCN + 2 H2O + O2  16 K+ + 4 [Cu(CN)4]3– + 4 OH
4 Ag + 8 KCN + 2 H2O + O2  8 K+ + 4 [Ag(CN)2] + 4 OH
4 Au + 8 KCN + 2 H2O + O2  8 K+ + 4 [Au(CN)2] + 4 OH
Au/Au+= +1,69 V
Au/Au3+= +1,50 V

Hasonlítsa össze a
standard redoxpotenciálok ()
komplexképződés következtében
fellépő változását

NO-NO3= +0,96 V

Au/[AuCl4]= +1,00 V
Ag/Ag+= +0,80 V
Cu/Cu+= +0,52 V

OH/O2= +0,40 V

2+

Cu/Cu = +0,34 V
H2/H+= 0,0 V

Cu/[Cu(NH3)2] = –0,12 V
Ag/[Ag(CN)2]= –0,31 V
Cu/[Cu(CN)2]= –0,43 V
Au/[Au(CN)2]= –0,60 V
+

A réz, ezüst és arany fontosabb kationjai:
(Cu+) *
Ag+
(Au+) **
2+
2+
Cu
(Ag )***
Au3+
* A réz(I)ionok nem stabilak vizes oldatban, könnyen diszproporcionálódnak, vagy oxidálódnak réz(II)-vé, pl. a
levegő oxigénjének hatására. A réz(I)vegyületek színtelenek és a legnagyobb részük vízben oldhatatlan.
** Az Au(I)ionok rendkívül instabilak és könnyen diszproporcionálódnak arannyá (Au) és Au(III)ionokká.
*** Az ion nem stabil vizes közegben, oxidálja a vizet, miközben redukálódik Ag(I) ionná.

A réz, ezüst és arany oxidjai:
oxid
szín

Cu2O
vörös

CuO
fekete

Ag2O
barna

AgO
fekete

Au2O3
barna

A réz oxidjai nem oldódnak vízben. A CuO oldódik savakban, NH4Cl- és KCN-oldatokban. A
Cu2O oldódik sósavban, ammónia-, NH4Cl-oldatokban és kismértékben oldódik híg salétromsavban.
Az ezüst oxidjai oldódnak salétromsavban, kénsavban és ammóniaoldatban is. Az Ag 2O rendkívül
kis mértékben oldódik vízben (oldhatóság 20 C-on: 0,0013 g/100 ml víz), és vizes szuszpenziója
lúgos kémhatású. Jobban oldódik erősen lúgos közegben, mint vízben, ahol AgOH és Ag(OH) 2
keletkezik. Az AgO-nak igen kevés gyakorlati jelentősége van. Az AgO tulajdonképpen AgIAgIIIO2.
Az arany(III)-oxidnak kevés gyakorlati jelentősége van. Hidratált formában, mint amorf, barna
csapadék akkor keletkezik, ha lúgot adunk egy AuCl4-oldathoz. Az oxid gyenge sav és feloldódik
erős lúgban, valószínüleg hidroxokomplex Au(OH)4 formájában. Az oxid oldódik sósavban, tömény
salétromsavban és alkáli-cianid-oldatokban.
3.9.1. A réz(II)-ionok reakciói, Cu2+
A réz(II)-klorid, -klorát, -bromid, -nitrát és -szulfát oldódik vízben. A réz(II)-acetát és -fluorid vízben
kevéssé oldódik, valamennyi egyéb fontosabb réz(II)vegyület vízben gyakorlatilag oldhatatlan.
Például 20 C-on:

Vegyület

Oldhatóság (g/100 ml víz)

Cu(NO3)2
CuCl2
CuSO4
CuF2
CuS

132,8
73,1
20,4
4,7
0,000033
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A réz(II)ionok reakcióinak vizsgálatához használjon 0,1 M réz-szulfát-oldatot.

1. Kén-hidrogén-gáz. Savas oldatból fekete réz(II)-szulfid csapadék válik le, oldhatósági szorzat:
L(CuS, 25 C) = 1,27∙1036.

Cu2+ + H2S → CuS ↓ + 2 H+
Semleges, vagy gyengén savanyú oldatból a CuS kolloidálisan válik le, ezért az oldatnak savasnak kell
lennie, hogy jól szűrhető csapadékot kapjunk.

3.9.1.1. videó: Réz-szulfát reakciója kén-hidrogénnel
A csapadék nem oldódik sósavban, forró és híg kénsavban, nátrium-hidroxid-oldatban,
ammónium-szulfidban, nátrium-szulfidban és elhanyagolható mértékben oldódik poliszulfidokban.
Forró, tömény salétromsav a réz(II)-szulfidot oldja, miközben fehér csapadék formájában kén
válik ki:
CuS  + 4 HNO3  Cu2+ + 2 NO3 + S  + 2 NO2  + 2 H2O
Ha az oldatot huzamosabb ideig forraljuk, a kén oxidálódik kénsavvá, és kék színű oldat keletkezik:
S  + 6 HNO3  2 H+ + SO42 + 6 NO2  + 2 H2O
A csapadék oldódik kálium-cianidban, amikor szintelen tetraciano-kuprát(I)-ionok és diszulfidionok
keletkeznek (a réz redukálódik és a kén oxidálódik):
2 CuS  + 8 CN  2 [Cu(CN)4]3 + S22

2. Ammóniaoldat. Ha cseppenként adjuk az oldathoz, kék, bázisos réz-szulfát-csapadék keletkezik
(3.9.1.1. ábra):
2 Cu2+ + SO42 + 2 NH3 + 2 H2O  Cu(OH)2.CuSO4  + 2 NH4+
A csapadék oldódik a reagens feleslegében mélykék színű oldat keletkezése közben, ami réz(II)tetrammin komplex ionokat tartalmaz (3.9.1.1. ábra):
Cu(OH)2∙CuSO4  + 8 NH3  2 [Cu(NH3)4]2+ + SO42 + 2 OH
Ha az oldat ammóniumsókat tartalmaz, a csapadék nem válik le, hanem azonnal mélykék színű oldat
keletkezik. (A reakció jellemző a réz(II)-ionokra nikkel(II)-ionok távollétében.)
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3.9.1.1. ábra: Rézionok reakciója ammóniaoldattal

3. Nátrium-hidroxid-oldat. Hideg oldatban kék színű réz(II)-hidroxid-csapadék keletkezik:
Cu2+ + 2 OH  Cu(OH)2 
A csapadék nem oldódik a reagens feleslegében, de oldódik ammóniaoldatban mélykék színű oldat
keletkezése közben:
Cu(OH)2  + 4 NH3  [Cu(NH3)4]2+ + 2 OH
Ha a csapadékot hevítjük, vízvesztéssel fekete réz(II)-oxiddá alakul:
Cu(OH)2   CuO  + H2O

3.9.1.2. videó: Réz-szulfát reakciója nátrium-hidroxiddal

4. Kálium-jodid-oldat. Fehér réz(I)-jodid-csapadék keletkezik (oldhatósági szorzat: L(CuI, 25 C) =
= 1,27x1012), de az oldat intenzív barna színű a trijodidionok keletkezése következtében (a
keletkező jód oldódik a reagens feleslegében):
2 Cu2+ + 5 I  2 CuI  + I3
Ha nátrium-tioszulfátot adunk feleslegben az oldathoz, a trijodidionok redukálódnak színtelen
jodidionokká és a csapadék fehér színe láthatóvá válik:
I3 + 2 S2O32  3 I + S4O62

3.9.1.3. videó: Réz-szulfát reakciója kálium-jodiddal
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5. Kálium-cianid-oldat. Ha cseppenként adjuk az oldathoz, először sárga réz(II)-cianid-csapadék
keletkezik:

Cu2+ + 2 CN  Cu(CN)2 

A csapadék gyorsan elbomlik fehér réz(I)-cianid-csapadék és dicián gáz (erősen mérgező!)
keletkezése közben:
2 Cu(CN)2   2 CuCN  + (CN)2 
A csapadék oldódik a reagens feleslegében színtelen tetraciano-kuprát(I) komplex keletkezése közben:
CuCN  + 3 CN  [Cu(CN)4]3
A komplex annyira stabil (a réz(I)ionok koncentrációja olyan alacsony), hogy ebből az oldatból kénhidrogénnel nem keletkezik réz(I)-szulfid-csapadék.
(Oldhatósági szorzat: L(Cu2S, 25 C) = 2,26∙1048.)

6. Kálium-tiocianát oldat. Fekete réz(II)-tiocianát csapadék keletkezik:
Cu2+ + 2 SCN  Cu(SCN)2 
A csapadék lassan elbomlik fehér réz(I)-tiocianát képződése közben. Oldhatósági szorzat: L(CuSCN,
25 C) = 1,77∙1013:
2 Cu(SCN)2   2 CuSCN  + (SCN)2 
Redukálószerek hatására a réz(II)-tiocianát azonnal réz(I)-tiocianáttá alakul, például kén-dioxid telített
oldatát az oldathoz adva:
2 Cu(SCN)2  + SO2 + 2 H2O  2 CuSCN  + 2 SCN + SO42 + 4 H+
7.

Vas. Ha tiszta vasszöget rézsók oldatába teszünk, réz válik ki, ami vöröses színéről felismerhető
és ekvivalens mennyiségű vas megy oldatba:
Cu2+ + Fe  Cu + Fe2+
(Fe/Fe2+)= 0,45 V,

8.

(Cu/Cu2+)= +0,35 V.

K4Fe(CN)6-oldat. Vörösbarna réz(II)-hexaciano-ferrát(II)-csapadék válik ki az oldatból, ami
híg savakban nem oldódik. A csapadék oldódik ammóniaoldatban tetrammino-réz(II) komplex
ionok képződése közben.
2 Cu2+ + Fe(CN)64  Cu2Fe(CN)6 

3.9.1.4. videó: Réz-szulfát reakciója kálium-hexaciano-ferrát(II)-vel

9. Lángfestés. Zöld színűre festi a Bunsen-égő lángját (3.9.1.2. ábra).
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Szervetlen kémiai laboratóriumi gyakorlatok

3.9.1.2. ábra: A réz lángfestése
3.9.2. Az ezüst(I)ionok reakciói, Ag+
Az ezüst-nitrát, -fluorid, -klorát és -perklorát jól oldódik vízben. Az ezüst-acetát, -nitrit és -szulfát
rosszul oldódik vízben, a többi fontosabb ezüstsó vízben gyakorlatilag oldhatatlan.
Például 20 C-on:

Vegyület

Oldhatóság (g/100 ml víz)

AgNO3
AgClO4
Ag2SO4
Ag2O
AgCl

215,8
525,9
0,79
0,0016
0,00016

Az ezüst(I)ionok reakcióinak vizsgálatához használjon 0,1 M ezüst(I)-nitrát-oldatot.

1. Híg sósav (vagy klorid oldat): fehér ezüst-klorid csapadék válik le, oldhatósági szorzat: L(AgCl,
25 C) = 1,77∙1010.

Ag+ + Cl  AgCl 

Tömény sósavval csapadék nem keletkezik. A frissen leválasztott és leszűrt ezüst-klorid-csapadék
oldódik tömény sósavban dikloro-argentát(I) komplex ionok képződése közben:
AgCl  + Cl

[AgCl2]

Ha a tömény sósavas oldatot hígítjuk, az egyensúly balra tolódik és a csapadék ismét kiválik.
Híg ammóniaoldat oldja a csapadékot diamino-argentát(I) komplex ionok keletkezése közben:
AgCl  + 2 NH3

[Ag(NH3)2]+ + Cl

Híg salétromsavat vagy sósavat adva az oldathoz a csapadék újra kiválik.
Kálium-cianid- vagy nátrium-tioszulfát-oldat az AgCl-csapadékot oldja komplex ionok keletkezése közben:
AgCl  + 2 CN  [Ag(CN)2] + Cl
AgCl  + 2 S2O32  [Ag(S2O3)2]3 + Cl
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