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3.9.2.1. videó: Ezüst-nitrát reakciója kalcium-kloriddal

2. Kén-hidrogén-gáz. Semleges vagy savas közegben fekete ezüst-szulfid-csapadék válik le,
oldhatósági szorzat: L(Ag2S, 25 C) = 6,69∙1050.

2 Ag+ + H2S  Ag2S  + 2 H+
A csapadék nem oldódik ammónium-szulfidban, ammónium-poliszulfidban, ammóniaoldatban,
kálium-cianidban és nátrium-tioszulfátban sem. (Az ezüst-szulfid leválasztható diciano- és
ditioszulfáto-argentát komplexek oldatából is kén-hidrogénnel.)
Forró, tömény salétromsav az ezüst-szulfidot oldja, miközben kén válik ki az oldatból:
Ag2S  + 4 HNO3  2 Ag+ + 2 NO3 + S  + 2 NO2  + 2 H2O
Ha a tömény salétromsavas oldatot hosszabb ideig forraljuk, a kén oxidálódik szulfáttá és az oldat
kitisztul:
S  + 6 HNO3  2 H+ + SO42 + 6 NO2  + 2 H2O

3.9.2.2. videó: Ezüst-nitrát reakciója kén-hidrogénnel

3. Ammóniaoldat: Nagyon óvatosan, kis cseppekben adva az ammóniát az ezüstion-tartalmú
oldathoz barna ezüst-oxid-csapadék keletkezik:
2 Ag+ + 2 NH3 + H2O  Ag2O  + 2 NH4+
A reakció egyensúlyra vezet, így az ezüst-oxid kicsapódása nem teljes. A csapadék oldódik híg
salétromsavban és a reagens feleslegében is:
Ag2O  + 2 HNO3  2 Ag+ + 2 NO3 + H2O
Ag2O  + 4 NH3 + H2O  2 [Ag(NH3)2]+ + 2 OH

4. Nátrium-hidroxid-oldat. Barna ezüst-oxid-csapadék válik le:
2 Ag+ + OH

Ag2O  + H2O

A csapadék nem oldódik a reagens feleslegében.
A csapadék oldódik ammóniaoldatban és salétromsavban is:
Ag2O  + 4 NH3 + H2O  2 [Ag(NH3)2]+ + 2 OH
Ag2O  + 2 HNO3  2 Ag+ + 2 NO3 + H2O
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A csapadék szuszpenziója kissé lúgos kémhatású az oxid hidrolízise miatt:
Ag2O  + H2O
2 AgOH 

2 AgOH 

2 Ag+ + 2 OH

3.9.2.3. videó: Ezüst-nitrát reakciója nátrium-hidroxiddal

5. Kálium-jodid-oldat. Sárga ezüst-jodid-csapadék válik ki az oldatból, oldhatósági szorzat: L(AgI,
25 C)= 8,51∙1017.

Ag+ + I  AgI 

A csapadék nem oldódik híg vagy tömény ammóniaoldatban, de könnyen oldódik kálium-cianid- és
nátrium-tioszulfát-oldatban:
AgI  + 2 CN  [Ag(CN)2] + I
AgI  + 2 S2O32  [Ag(S2O3)2]3 + I

3.9.2.4. videó: Ezüst-nitrát reakciója kálium-jodiddal

6. Kálium-kromát-oldat. Semleges oldatban vörösbarna ezüst-kromát-csapadék válik le, oldhatósági
szorzat: L(Ag2CrO4, 25 C) = 1,12∙1012.

2 Ag+ + CrO42  Ag2CrO4 
A csapadék oldódik ammóniaoldatban és híg salétromsavban is:
Ag2CrO4  + 4 NH3  2 [Ag(NH3)2]+ + CrO42
2 Ag2CrO4  + 2 H+

4 Ag+ + Cr2O72 + H2O

3.9.2.5. videó: Ezüst-nitrát reakciója kálium-kromáttal

7. Kálium-cianid-oldat. Ha a reagenst cseppenként adjuk a semleges ezüst-nitrát-oldathoz, fehér
ezüst-cianid-csapadék keletkezik, oldhatósági szorzat: L(AgCN, 25 C) = 5,97∙1017.
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Ag+ + CN  AgCN 
Ha a reagenst feleslegben adjuk, a csapadék feloldódik vízben oldódó diciano-argentát(I)ionok
képződése következtében:
AgCN  + CN  [Ag(CN)2]

3.9.2.6. videó: Ezüst-nitrát reakciója kálium-cianiddal

8. Nátrium-karbonát-oldat. Sárgásfehér színű ezüst-karbonát-csapadék keletkezik, oldhatósági
szorzat: L(Ag2CO3, 25 C) = 8,45∙1012.

2 Ag+ + CO32  Ag2CO3 
A csapadék oldódik salétromsavban és ammóniaoldatban:
Ag2CO3  + 2 HNO3  2 Ag+ + 2 NO3 + CO2  + H2O
Ag2CO3  + 4 NH3  2 [Ag(NH3)2]+ + CO32
Ha az oldatot forraljuk, az ezüst-karbonát-csapadék elbomlik és ezüst-oxid-csapadék keletkezik:
Ag2CO3   Ag2O  + CO2 

3.9.2.7. videó: Ezüst-nitrát reakciója nárium-karbonáttal

9. Dinátrium-hidrogén-foszfát. Semleges oldatból sárga ezüst-foszfát-csapadék keletkezik.
L(Ag3PO4, 25 C) = 8,88∙1017.

3 Ag+ + HPO42  Ag3PO4  + H+
A csapadék oldódik salétromsavban és ammóniaoldatban:
Ag3PO4  + 3 HNO3  3 Ag+ + 3 NO3 + H3PO4
Ag3PO4  + 6 NH3  3 [Ag(NH3)2]+ + PO43
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3.9.2.8. videó: Ezüst-nitrát reakciója dinátrium-hidrogén-foszfáttal
3.9.3. Ellenőrző kérdések a Ia-csoport elemeivel kapcsolatban
Rendezze és egészítse ki az alábbi egyenleteket:
1)
Cu + H2SO4 
2)
Ag + H2SO4 
3)
Au + HCl + HNO3 
4)
4 Cu + NH3 + H2O + O2 
5)
Cu2+ + I 
6)
Cu2+ + CN 
7)
Ag2S + HNO3 
8)
AgI + S2O32 
9)
Ag2CrO4 + NH3 
10)
Ag3PO4 + 3 HNO3 
Milyen színű a réz(II)sók kristályvizes, illetve kristályvízmentes formája?
Magyarázza meg a következő rézsók színét!
CuSO4: fehér,
CuSO4∙5H2O: kék,
CuCl2∙2H2O: kékeszöld.
Milyen színű a Cu2+, Cu(NH3)42+, Cu(CN)43 ionokat tartalmazó vizes oldat?
Végezze el a lángfestést réz(II)-klorid-oldattal! Mit tapasztal?
Foglalja össze azokat a reakciókat, melyek a réz változó oxidációfokát bizonyítják!
Hogy állítana elő réz(II)-kloridot rézporból?
Mi lehet az oka annak, hogy az aranymosók higanyt is használnak az arany kinyerésére (és sajnos
higannyal szennyezik a természetes vizeket)?
Mi a fehérarany?
Milyen réz(II), ezüst(I) és arany(III) komplexeket ismer?
Töltse ki az alábbi táblázatot!
Fe

Zn

Sn

Cu

Cu2+
Ag+

Standard redoxpotenciálok: (Fe/Fe2+)= 0,44 V; (Zn/Zn2+)= 0,76 V;
(Sn/Sn2+)= 0,14 V; (Cu/Cu2+)= +0,34 V; (Ag/Ag+)= +0,80 V.
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Hasonlítsa össze a réz(II)- és bizmut(III)ionok jellemző reakcióit!
H2S

NH3
feleslegben

NaOH

KI

Fe

Lángfestés

Si

Pb

Cu2+
Bi3+

Foglalja össze az alábbi elemek oldhatóságát hideg, tömény salétromsavban!
Au

Be

Al

C

cc HNO3

3.10. A IIb-csoport elemei (Zn, Cd, Hg) és fontosabb ionjaik
A cink kékesfehér, csillogó fém, szobahőfokon törékeny, de 100-150 C-on nyújtható és hajlítható.
Olvadáspontja: 420 C. A cink levegőn közönséges körülmények között stabil, mivel felületén védő
oxid-, illetve bázikus cink-karbonát-réteg keletkezik. Magas hőmérsékleten (vörösízzás) fehér cinkoxid felhők képződése közben reagál az oxigénnel.

3.10.1. ábra: Fémcink
A kadmium puha, késsel könnyen vágható, nyújtható, hajlítható, kékesfehér fém. Olvadáspontja:
321 C. Közönséges körülmények között levegőn stabil. A cink és a kadmium kémiai tulajdonságai
igen hasonlóak, a higany ezektől jelentősen eltér.
A higany nehéz, ezüstfehér folyékony fém. Gyakorlatilag az egyetlen fontosabb fém, ami közönséges körülmények között folyadék. Olvadáspontja: –39 C. A higany könnyen képez ötvözeteket
más fémekkel (például arany, ezüst, ón), amiket amalgámoknak nevezünk.

3.10.2. ábra: Fémkadmium
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Oldhatóság savban és lúgban
A nagy tisztaságú fémcink igen lassan oldódik savakban és lúgokban. A szennyezések, vagy kontaktus, például platinával vagy rézzel, meggyorsítja a reakciót. Ez magyarázza a kereskedelmi cink
igen jó oldhatóságát.
A cink nagy negatív standard potenciálja következtében (–0,76 V) könnyen oldódik híg sósavban
és híg kénsavban hidrogéngáz fejlődése közben:
Zn + 2 H+  Zn2+ + H2 
Forró, tömény kénsav túlnyomórészt kén-dioxid-gáz fejlődése közben oldja:
Zn + 2 H2SO4  Zn2+ + SO42 + SO2  + 2 H2O
A cink igen híg salétromsavban gázfejlődés nélkül oldódik:
4 Zn + 10 H+ + NO3  4 Zn2+ + NH4+ + 3 H2O
Ha a salétromsav koncentrációja növekszik, dinitrogén-oxid (N2O) és nitrogén-monoxid (NO) keletkezik:
4 Zn + 10 H+ + 2 NO3  4 Zn2+ + N2O  + 5 H2O
3 Zn + 8 HNO3  3 Zn2+ + 2 NO  + 6 NO32 + 4 H2O
A tömény salétromsav a cinket nem oldja, mivel a cink-nitrát a tömény savban nem oldódik, és
védőrétegként rárakódik a fém felületére (passziválódás).
A kadmium negatív standard potenciálja (0,40 V) következtében lassan oldódik híg savakban
hidrogéngáz fejlődése közben:
Cd + 2 H+  Cd2+ + H2 
Forró, tömény kénsavban kén-dioxid, és közepesen tömény salétromsavban főleg nitrogénmonoxid fejlődése közben oldódik.
A higany pozitív standard potenciálja következtében (Hg/Hg2+ = +0,85 V; Hg/Hg22+ = +0,80 V)
nem oldódik sósavban és híg (2 M) kénsavban.
A forró, tömény kénsav oldja a higanyt. Ha a higany van feleslegben higany(I)ionok, ha a sav van
feleslegben higany(II)ionok keletkeznek:
Hg-feleslegben: 2 Hg + 2 H2SO4  Hg22+ + SO42 + SO2  + 2 H2O
Kénsavfeleslegben:
Hg + 2 H2SO4  Hg2+ + SO42 + SO2  + 2 H2O
A higany gyorsan reagál salétromsavval. Hideg, közepesen tömény salétromsavval higany(I)ionok keletkeznek, ha a higany van feleslegben. Forró, tömény salétromsav feleslegével higany(II)ionok lesznek az oldatban:
Hg-feleslegben:
Savfeleslegben:

6 Hg + 8 HNO3  3 Hg22+ + 2 NO  + 6 NO3 + 4 H2O
Hg + 4 HNO3  Hg2+ + 2 NO2  + 2 NO3 + 2 H2O

A cink amfoter fém, alkáli-hidroxidokban is oldódik tetrahidroxo-cinkát(II)-ionok keletkezése
közben:
Zn + 2 OH + 2 H2O  [Zn(OH)4]2 + H2 
A kadmium és a higany nem oldódik lúgokban.
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A cink, kadmium és higany oxidjai:
ZnO
fehér

CdO
barna

Hg2O
fekete

HgO
sárga vagy vörös

Az oxidok gyakorlatilag vízben oldhatatlanok. A ZnO és HgO oldhatósága vízben rendkívül kicsi:
oldhatóság 25 C-on 0,00016 g, illetve 0,0053 g/100 ml víz.
A CdO és Hg2O vízben oldhatatlan.
Valamennyi oxid oldódik savakban (a Hg2O csak salétromsavban).
A cink, kadmium és higany fontosabb kationjai:
Zn2+

Hg22+
Hg2+

Cd2+

3.10.1. A cink(II)ionok reakciói, Zn2+
A cink(II)-klorid, -bromid, -jodid, -klorát, -nitrát, -szulfát és -acetát oldódik vízben. A cink-fluorid
igen kis mértékben oldódik vízben. A többi fontosabb szervetlen cinkvegyület (pl. szulfid, karbonát,
foszfát, cianid) vízben gyakorlatilag oldhatatlan.
Például 20 C-on:

Vegyület

Oldhatóság (g/100 ml víz)

ZnSO4
ZnBr2
Zn(NO3)2
ZnF2
ZnS ()
Zn(CN)2

53,9
435,5
117,6
1,62
0,000065
0,0005

A cink(II)ionok jellemző reakcióinak vizsgálatához használjon 0,1 M cink(II)-szulfát-oldatot.

1. Kén-hidrogén-gáz: savas közegben (pH: 0–6) csapadék nem válik ki, semleges közegben is csak
részben válik ki kolloidális eloszlású cink-szulfid. Lúgos közegben, például alkáli-acetátos
oldatban a fehér cink(II)-szulfid kicsapódása csaknem teljes. Oldhatósági szorzat: L(ZnS,
25 C) = 2,93∙1025.
Zn2+ + H2S  ZnS  + 2 H+
A cink-szulfid a lúgos tetrahidroxo-cinkát-oldatból is kiválik:
[Zn(OH)4]2 + S2–  ZnS  + 4 OH

3.10.1.1. videó: Cink-klorid reakciója kén-hidrogénnel

2. Ammónium-szulfid. Semleges vagy lúgos oldatból fehér cink-szulfid csapadék válik ki:
Zn2+ + S2  ZnS 
A csapadék nem oldódik a reagens feleslegében, ecetsavban és lúgokban, de oldódik híg ásványi
savakban.
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A cink-szulfid-csapadék részben kolloid, ezért nehéz szűrni és mosni, könnyen átszalad a
szűrőpapíron. Könnyebben szűrhető csapadékot akkor kapunk, ha a cink-szulfid leválasztását forró
oldatból végezzük.

3.10.1.2. videó: Cink-klorid reakciója ammónium-szulfiddal

3. Ammóniaoldat. Fehér cink-hidroxid-csapadék keletkezik (oldhatósági szorzat: L(Zn(OH)2,

25 C) = 6,86∙1017), ami könnyen oldódik a reagens feleslegében, és ammóniumsó-oldatokban
tetrammin-cinkát(II)-ionok keletkezése közben:
Zn2+ + 2 NH3 + 2 H2O
Zn(OH)2  + 4 NH3

Zn(OH)2  + 2 NH4+
[Zn(NH3)4]2+ + 2 OH

4. Nátrium-hidroxid. Fehér, kocsonyás cink(II)-hidroxid-csapadék keletkezik:
Zn2+ + 2 OH  Zn(OH)2 
A csapadék oldódik savakban és a reagens feleslegében is:
Zn(OH)2  + 2 H+  Zn2+ + 2 H2O
Zn(OH)2  + 2 OH  [Zn(OH)4]2

3.10.1.3. videó: Cink-klorid reakciója nátrium-hidroxiddal

5. Dinátrium-hidrogén-foszfát-oldat. Semleges oldatból fehér cink-foszfát-csapadék válik ki:
3 Zn2+ + 2 HPO42

Zn3(PO4)2  + 2 H+

Ammóniumionok jelenlétében cink-ammónium-foszfát keletkezik:
Zn2+ + NH4+ + HPO42

Zn(NH4)PO4  + H+

Mindkét csapadék oldódik híg savakban, amikor a reakció az ellentétes irányba megy. Mindkét
csapadék oldódik ammóniaoldatban:
Zn3(PO4)2  + 12 NH3  3 [Zn(NH3)4]2+ + 2 PO43
Zn(NH4)PO4  + 3 NH3  [Zn(NH3)4]2+ + HPO42

6. Kálium-hexaciano-ferrát(II)-oldat. Fehér, változó összetételű csapadék keletkezik. Ha a
reagenst kis feleslegben adjuk, K2Zn3[Fe(CN)6]2 keletkezik:
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3 Zn2+ + 2 K+ + 2 [Fe(CN)6]4  K2Zn3[Fe(CN)6]2 
A csapadék nem oldódik híg savakban, de könnyen oldódik nátrium-hidroxidban.
A reakció felhasználható a cink(II)- és alumínium(III)ionok megkülönböztetésére (az alumíniumionok
a reagenssel nem adnak csapadékot).

7. Ditizonteszt. A ditizon (difenil-tiokarbazon) számos fémionnal képez komplexet, amelyek széntetrakloriddal extrahálhatók. A cink komplex, semleges, lúgos vagy ecetsavas közegben keletkezik, és vörös színű.

2

NH NH
S C
N N

+

Zn

NH N
S C
N N

2+

Zn

N N
C S
N HN

+

2 H+

A tesztet úgy végezzük, hogy az oldatot ecetsavval megsavanyítjuk, majd kevés reagenst adunk hozzá
(rendszerint a ditizon széntetrakloridos oldatát használjuk). A szerves fázis cink jelenlétében vörös
lesz. (Számos ion, pl. Cu2+, Hg22+, Hg2+, Ag+ zavarnak.) Amennyiben ezután az oldathoz 2 M nátriumhidroxidot adunk, a vizes fázis is megpirosodik.

3.10.1.4. videó: Cink kimutatása ditizonnal
3.10.2. A kadmium(II)ionok reakciói, Cd2+
A kadmium(II)-szulfát, -nitrát, -acetát, -klorid, -bromid, -jodid, -klorát jól oldódik vízben. A
kadmium-fluorid kismértékben oldódik vízben. A többi fontosabb szervetlen kadmiumvegyület (pl.
szulfid, karbonát, foszfát, hidroxid) vízben gyakorlatilag oldhatatlan.
Például
20 C-on:
20 C-on:
25 C-on:
26 C-on:

Vegyület

Oldhatóság (g/100 ml víz)

CdSO4
CdCl2
Cd(NO3)2
CdF2
Cd(OH)2
Cd3(PO4)2

77,0
135,5
153,4
4,35
0,00026
–

A kadmium(II)ionok jellemző reakcióinak vizsgálatához használjon 0,1 M kadmium(II)-szulfát-oldatot.

1. Kén-hidrogén-gáz. Savas közegben jellegzetes sárga kadmium-szulfid-csapadék válik le. Oldhatósági szorzat: L(CdS, 25 C) = 1,40∙1029.

Cd2+ + H2S  CdS  + 2 H+
A reakció reverzibilis. Ha az erős sav koncentrációja nagyobb, mint 0,5 M, a csapadék kiválása nem
teljes. Ugyanezen okok miatt tömény savak oldják a csapadékot.
A csapadék nem oldódik kálium-cianidban (különbség a réz(II)ionoktól).
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3.10.2.1. videó: Kadmium-klorid reakciója kén-hidrogénnel

2. Ammóniaoldat. Ha a reagenst cseppenként adjuk, fehér kadmium(II)-hidroxid-csapadék keletkezik. Oldhatósági szorzat: L(Cd(OH)2, 25 C) = 5,27∙1015:
Cd2+ + 2 NH3 + 2 H2O

Cd(OH)2  + 2 NH4+

A csapadék oldódik savakban, amikor az egyensúly balra tolódik. A reagens feleslege ugyancsak oldja a
csapadékot szintelen tetrammin-kadmiát(II) komplex ionok képződése közben (eltérés a bizmut(III)-tól):
Cd(OH)2  + 4 NH3  [Cd(NH3)4]2+ + 2 OH

3. Nátrium-hidroxid-oldat. Fehér kadmium(II)-hidroxid-csapadék keletkezik, ami nem oldódik a
reagens feleslegében. Híg savak a csapadékot oldják.
Cd2+ + 2 OH  Cd(OH)2 

3.10.2.2. videó: Kadmium-klorid reakciója nátrium-hidroxiddal

4. Kálium-cianid-oldat. Fehér kadmium-cianid-csapadék keletkezik, ha a reagenst cseppenként
adjuk az oldathoz:

Cd2+ + 2 CN  Cd(CN)2 

A csapadék oldódik a reagens feleslegében tetraciano-kadmiát(II)-ionok keletkezése közben:
Cd(CN)2  + 2 CN  [Cd(CN)4]2
A színtelen cianokomplex nem túl stabil, így kén-hidrogén-gáz hatására a kadmium-szulfid kicsapódik
az oldatból:
[Cd(CN)4]2 + H2S  CdS  + 2 H+ + 4 CN
A réz(II)-ből spontán képződő réz(I)-, valamint a kadmium(II)ionok tetraciano komplexeinek
stabilitása közti lényeges különbség az alapja a réz- és kadmiumionok elválasztásának, továbbá a
kadmium kimutatásának rézionok jelenlétében.

3.10.2.3. videó: Kadmium-klorid reakciója kálium-cianiddal
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