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5. Kálium-jodid-oldat. Csapadék nem keletkezik (különbség a rézionoktól).
3.10.3. A higany(I)ionok reakciói, Hg22+
A higany(I)-nitrát vízben oldódik és kissé hidrolizál, továbbá lassan oxidálódik. A higany(II)ionok
képződése megakadályozható, ha az oldathoz fém higanyt adunk. A többi fontosabb higany(I)vegyület
vízben rosszul oldódik, vagy oldhatatlan.
Például 25 C-on:

Vegyület

Oldhatóság (g/100 ml víz)

Hg2SO4
Hg2CO3
Hg2Br2

0,06
0,0000045
0,000004

A higany(I)ionok jellemző reakcióinak vizsgálatához használjon 0,1 M higany(I)-nitrát- oldatot,
ami a hidrolízis visszaszorítására kevés salétromsavat tartalmaz.
1. Híg sósav, vagy oldható kloridok. Fehér higany(I)-klorid-csapadék válik ki (kalomel). Oldhatósági szorzat: L(Hg2Cl2, 25 C)= 1,45∙1018.
Hg22+ + 2 Cl  Hg2Cl2 
A csapadék oldhatatlan híg savakban.
Ammóniaoldattal a csapadék reagál és higany(II)-amidoklorid és fémhigany keverékéből álló
csapadék keletkezik. A higany(II)-amidoklorid fehér színű csapadék, de a finom eloszlású higany
miatt fekete (a reakció során a higany(I) diszproporcionálódik higany(II)-vé és fémhigannyá):
Hg2Cl2  + 2 NH3  Hg  + Hg(NH2)Cl  + NH4+ + Cl
A reakció felhasználható arra, hogy a higany(I)-et ólom(II)- és ezüst(I)ionok mellett kimutassuk.
A higany(I)-klorid-csapadék királyvízben oldódik higany(II)-klorid képződése közben. A
higany(II)-klorid vízben oldódik, de nem disszociál ionjaira:
3 Hg2Cl2  + 2 HNO3 + 6 HCl  6 HgCl2 + 2 NO  + 4 H2O

3.10.3.1. videó: Higany(I)-nitrát reakciója sósavval

2. Kén-hidrogén-gáz. Semleges vagy híg savas közegben fekete csapadék keletkezik, ami higany(II)-szulfid és fémhigany keveréke:
Hg22+ + H2S  Hg  + HgS  + 2 H+
Mivel a higany(II)-szulfid oldhatósági szorzata rendkívül kicsi (6,44∙1053), a reakció nagyon érzékeny.
A királyvíz oldja a csapadékot higany(II)-klorid és kén keletkezése közben:
3 Hg  + 3 HgS  + 12 HCl + 4 HNO3  6 HgCl2 + 3 S  + 4 NO  + 8 H2O
Ha a királyvizes oldatot melegítjük, a kén kénsavvá oxidálódik, és az oldat kitisztul:
S  + 6 HCl + 2 HNO3  SO42 + 6 Cl + 8 H+ + 2 NO 
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3.10.3.2. videó: Higany(I)-nitrát reakciója kén-hidrogénnel

3. Ammóniaoldat. Fekete csapadék keletkezik, ami bázisos higany(II)-amidonitrát és fémhigany
keveréke. (Maga a higany(II)-amidonitrát fehér csapadék.)
2 Hg22+ + NO3 + 4 NH3 + H2O  2 Hg  + HgO∙Hg(NH2)NO3  + 3 NH4+
A reakció felhasználható a higany(I)- és higany(II)ionok megkülönböztetésére.

4. Nátrium-hidroxid. Fekete higany(I)-oxid-csapadék keletkezik:
Hg22+ + 2 OH  Hg2O  + H2O
A csapadék nem oldódik a reagens feleslegében, de jól oldódik híg salétromsavban.
Ha a csapadékos oldatot forraljuk, a higany diszproporcionálódik és a csapadék megszürkül,
miközben higany(II)-oxid és fémhigany keletkezik:
Hg2O   HgO  + Hg 

3.10.3.3. videó: Higany(I)-nitrát reakciója nátrium-hidroxiddal

5. Kálium-kromát-oldat. Forró oldatból vörös, kristályos higany(I)-kromát-csapadék válik ki:
Hg22+ + CrO42  Hg2CrO4 
Ha a reakciót hidegen végezzük barna, amorf, ismeretlen összetételű csapadék keletkezik. Hevítésre a
csapadék átalakul vörös, kristályos higany(I)-kromáttá.
Nátrium-hidroxid hatására a csapadék fekete higany(I)-oxiddá alakul:
Hg2CrO4  + 2 OH  Hg2O  + CrO42 + H2O

3.10.3.4. videó: Higany(I)-nitrát reakciója kálium-kromáttal
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6. Kálium-jodid-oldat. Ha a reagenst lassan adjuk hideg oldathoz, sárgászöld színű higany(I)-jodidcsapadék keletkezik:

Hg22+ + 2 I  Hg2I2 

Ha a reagenst feleslegben adjuk, a higany(I) diszproporcionálódik és vízben oldódó tetrajodomerkurát(II)-ionok és fekete, finom eloszlású fémhigany csapadék keletkezik:
Hg2I2  + 2 I  [HgI4]2 + Hg 
Ha a higany(I)-jodid csapadékot vízzel forraljuk, a higany diszproporcionálódik és vörös higany(II)jodidból és fekete, finom eloszlású higanyból álló csapadék keletkezik:
Hg2I2   HgI2  + Hg 

3.10.3.5. videó: Higany(I)-nitrát reakciója kálium-jodiddal

7. Nátrium-karbonát-oldat. Hideg oldatból sárga higany(I)-karbonát-csapadék keletkezik (oldhatósági szorzat: L(Hg2CO3, 25 C) = 3,67∙1017):

Hg22+ + CO32  Hg2CO3 
A csapadék lassan megszürkül a higany(I) diszproporciója következtében, amikor higany(II)-oxid és
fémhigany keletkezik:
Hg2CO3   HgO  + Hg  + CO2 
A diszproporció gyorsítható a csapadékos oldat melegítésével.

3.10.3.6. videó: Higany(I)-nitrát reakciója nátrium-karbonáttal

8. Dinátrium-hidrogén-foszfát-oldat. Fehér higany(I)-hidrogén-foszfát-csapadék keletkezik:
Hg22+ + HPO42  Hg2HPO4 

3.10.3.7. videó: Higany(I)-nitrát reakciója dinátrium-hidrogén-foszfáttal
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9. Kálium-cianid-oldat. Higany(II)-cianid és fémhigany keletkezik:
Hg22+ + 2 CN  Hg  + Hg(CN)2
A higany(II)-cianid vízben oldódik, de nem disszociál ionokra.

10. Ón(II)-klorid-oldat. Először fehér higany(I)-klorid-csapadék válik le, majd az ón(II) a higany(I)ionokat fémhigannyá redukálja, amely szürkésfekete csapadékként kiválik az oldatból:
Hg22+ + Sn2+  2 Hg  + Sn4+

3.10.3.8. videó: Higany(I)-nitrát reakciója ón(II)-kloriddal

11. Rézlemez vagy rézérme. A réz felületére fémhigany válik le:
Hg22+ + Cu  2 Hg  + Cu2+
A rézlemezen képződött matt szürke folt egy szűrőpapír-darabkával dörzsölve csillogó tükröző folttá
alakítható. A lemezt ezután jól húzó fülke alatt melegítve, a folt eltűnik a lemez felületéről.

3.10.3.9. videó: Higany kimutatása rézlemez segítségével
3.10.4. A higany(II)ionok reakciói, Hg2+
A higany(II)-nitrát vízben jól oldódik. A higany-klorid, -klorát, -cianid, és -acetát ugyancsak oldódik
vízben, de ezek oldhatósága sokkal kisebb, mint a nitráté. Valamennyi egyéb fontosabb higany(II)vegyület (pl. szulfid, karbonát, jodid) vízben gyakorlatilag oldhatatlan.
Például
20 C-on:
20 C-on:
10 C-on:
25 C-on:
18 C-on:

Vegyület

Oldhatóság (g/100 ml víz)

HgCl2
Hg(ClO3)2
Hg(Ac)2

6,6
25
25
0,01
0,000001

HgI2 ()
HgS ()

A higany(II)ionok reakcióinak vizsgálatához használjon 0,1 M higany(II)-nitrát-oldatot.

1. Kén-hidrogén-gáz. Gyengén savanyú oldatból fekete higany(II)-szulfid-csapadék válik le. Oldhatósági szorzat: L(HgS, 25 C) = 6,44∙1053.

Hg2+ + H2S  HgS  + 2 H+
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Híg sósav jelenlétében először egy fehér higany(II)-kloroszulfid, (HgCl2)x∙(HgS)y  csapadék válik le,
amely elbomlik, ha több kén-hidrogént vezetünk az oldatba, és fekete higany(II)-szulfid-csapadék
keletkezik:
3 Hg2+ + 2 Cl + 2 H2S  Hg3S2Cl2  + 4 H+
Hg3S2Cl2  + H2S  3 HgS  + 2 H+ + 2 Cl
A HgS-csapadék nem oldódik vízben, forró és híg salétromsavban, alkáli-hidroxidokban vagy
ammónium-szulfidban.
A csapadék királyvízben oldódik:
3 HgS  + 6 HCl + 2 HNO3  3 HgCl2 + 3 S  + 2 NO  + 4 H2O
A kén fehér csapadékként kiválik, de feloldódik kénsavként, ha az oldatot forraljuk.
2 M nátrium-szulfid oldja a HgS-csapadékot diszulfo-merkurát(II) komplex ionok képződése
közben:
HgS  + S2  [HgS2]2
Ha ammónium-kloridot adunk az oldathoz, a higany(II)-szulfid ismét kiválik.

3.10.4.1. videó: Higany(II)-nitrát reakciója kén-hidrogénnel
2. Ammóniaoldat. Fehér, változó összetételű, bázisos higany(II)-amidonitrát-csapadék válik ki, ami
tulajdonképpen higany(II)-oxid és higany(II)-amidonitrát keveréke:
2 Hg2+ + NO3 + 4 NH3 + H2O  HgO.Hg(NH2)NO3  + 3 NH4+
3.

Nátrium-hidroxid-oldat. Ha a reagenst cseppenként adjuk az oldathoz, egy barnásvörös változó
összetételű csapadék válik le. Ha sztöchiometrikus mennyiségű nátrium-hidroxidot adunk, a
csapadék sárga lesz, és higany(II)-oxid keletkezik:
Hg2+ + 2 OH  HgO  + H2O

A csapadék nem oldódik a nátrium-hidroxid feleslegében. A csapadék savakban oldódik.

3.10.4.2. videó: Higany(II)-nitrát reakciója nátrium-hidroxiddal
4.

Kálium-jodid-oldat. Ha a reagenst lassan adjuk az oldathoz vörös higany(II)jodid-csapadék
keletkezik, L(HgI2, 25 C) = 2,82∙10–29:
Hg2+ + 2 I  HgI2 

A csapadék oldódik a reagens feleslegében színtelen tetrajodo-merkurát(II)-ionok keletkezése közben:
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HgI2  + 2 I  [HgI4]2–

3.10.4.3. videó: Higany(II)-nitrát reakciója kálium-jodiddal
5.

Ón(II)-klorid-oldat. Ha kis mennyiségben adjuk az oldathoz, fehér higany(I)-klorid-csapadék
keletkezik, L(Hg2Cl2, 25 C) = 1,45∙1018:
2 Hg2+ + Sn2+ + 2 Cl  Hg2Cl2  + Sn4+

Ha több reagenst adunk az oldathoz, a higany(I)-klorid tovább redukálódik, és fémhigany válik ki
fekete csapadékként:
Hg2Cl2  + Sn2+  2 Hg  + Sn4+ + 2 Cl

3.10.4.4. videó: Higany(II)-nitrát reakciója ón(II)-kloriddal
6.

Rézlemez vagy rézérme. A higany(II)ionokat fémhigannyá redukálja:
Cu + Hg2+  Hg  + Cu2+

(Standard redoxpotenciálok: Cu/ Cu2+ = +0,34 V; Sn2+/ Sn4+ = +0,15 V;
Hg22+/ Hg2+ = +0,92 V; Hg/ Hg2+ = +0,85 V; Hg/ Hg22+ = +0,80 V).
A rézlemezen képződött matt szürke folt egy szűrőpapír-darabkával dörzsölve csillogó, tükröző folttá
alakítható. A lemezt ezután jól húzó fülke alatt melegítve a folt eltűnik a lemez felületéről.

3.10.4.5. videó: Higany kimutatása rézlemez segítségével
3.10.5. Ellenőrző kérdések a IIb-csoport elemeivel kapcsolatban
Rendezze és egészítse ki az alábbi egyenleteket:
23) Zn + H2SO4 
24) Hg + HNO3 
25) Zn2+ + H2S 
26) Zn2+ + 2 NH3 + H2O 
27) Zn2+ + NH4+ + HPO42 
28) Cd2+ + NH3 + 2 H2O 
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[Cd(CN)4]2 + H2S 
Hg22+ + H2S 
Hg22+ + NO3 + NH3 + H2O 
Hg2CrO4 + OH 
Hg2I2 + I 
Hg2+ + NO3 + NH3 + H2O 

Mi az a „maszkírozás”?
Hogy lehet kimutatni a Cd2+-ionokat Cu2+-ionok jelenlétében H2S-el?
Hogy tudná a Zn2+- és Al3+-ionokat kimutatni egymás jelenlétében?
Hogyan bizonyították, hogy a higany(I)ionokban Hg-Hg kötés van?
Hogyan készül a Nessler-reagens?
Hasonlítsa össze a Cd(CN)42- és Cu(CN)43-ionok stabilitását H2S-es reakciójuk alapján!
Hogyan mutatható ki egymás mellett az Ag+- és Hg22+-ion?
Mik az amalgámok?
Mit tud a Zn-, Cd- és Hg-vegyületek mérgező hatásáról?
Hogy oldódnak a fémek higanyban?
Soroljon fel olyan fémeket, melyeknek folyékony halmazállapota van szobahőfokon (25 °C).
Hasonlítsa össze a cink- és az alumíniumionok jellemző reakcióit!
(NH4)2S

NH4OH

OH

Morinteszt

Ditizonteszt

K4[Fe(CN)6]

Zn2+
Al3+

Hasonlítsa össze a higany(I)-, ezüst(I)- és ólom(II)ionok reakcióit!
Hg22+

Ag+

Pb2+

HCl
H2S
NH3
NH3 feleslegben
KI
KI feleslegben
NaOH
Na2CO3
K2CrO4
Cu

(Cu/Cu2+)= +0,34 V; (Hg/Hg22+)= +0,80 V
(Ag/Ag+)= +0,80 V;
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Hasonlítsa össze a higany(I)- és higany(II)ionok jellemző reakcióit!
HCl

H2S

NH3

NaOH

KI

Cu

Hg22+
Hg2+

Hasonlítsa össze az arzén(III)- (arzenit), antimon(III)-, ón(II)-, ón(IV)-, réz(II)-, kadmium(II)-,
bizmut(III)- és higany(II)ionok jellemző reakcióit!
As3+

Sb3+

Sn2+

Sn4+

Cu2+

Cd2+

Bi3+

Hg2+

HCl
H 2S
Csapadék
+
(NH4)2SX
+
HCl
NaOH
KI
KCN
NH3
SnCl2
Fe

Foglalja össze az alábbi fémek oldhatóságát salétromsavban!
Ag

Pb

Zn

Cd2+

Bi3+

Hideg, tömény
HNO3
Közepesen tömény
HNO3

Foglalja össze a Cu2+-, Cd2+- és Bi3+-ionok alábbi reakcióit!
Cu2+
H2S
savas közegben
NaOH
NH3
feleslegben
KI
Fe szög
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3.11. Titán (IVb-csoport) és fontosabb ionjai
A tiszta titán kis sűrűségű, csillogó, ezüstfehér fém. Jó mechanikai tulajdonságai vannak, emellett
könnyen megmunkálható, és kiválóan ellenáll a korróziónak (olvadáspontja: 1660 C). A fém
szobahőfokon nem reagál ásványi savakkal, és még forró lúgoldatok sem támadják meg.

3.11.1. ábra: Fémtitán
Oldhatóság savakban
A fémtitán nem oldódik ásványi savakban szobahőfokon, de oldható forró, tömény sósavban és
kénsavban, továbbá hidrogén-fluoridban:
2 Ti + 6 HCl  2 Ti3+ + 6 Cl + 3 H2 
Ti + 3 H2SO4  TiO2+ + SO42 + 2 SO2  + 3 H2O
A fém legjobb oldószere a hidrogén-fluorid és olyan savak, melyek fluoridionokat tartalmaznak. Ezek
az oldószerek oldják a titánt, és az oldatban tartják fluorokomplexként.
A titán nem oldódik forró, tömény salétromsavban, hasonlóan az ónhoz, mert titánsav
(TiO2∙xH2O) képződik a fém felületén, ami megvédi a fémet a további savval való reakciótól
(passziválódik).
A titán fontosabb kationjai vizes közegben*,**
Ti3+
ibolya

Ti(OH)22+
színtelen

* Titán(II)ionok nem stabilak vizes oldatban, hidrogéngáz fejlődése közben oxidálódnak
(Ti2+/Ti3+ = 0,37 V; Ti2+/Ti(OH)22+ = 0,14 V).
** Titán(III)ionok is meglehetősen instabilak és könnyen oxidálhatók titánoxo(IV)ionokká vizes
közegben, pl. levegő oxigénjével (Ti3+/Ti(OH)22+ = +0,10 V).
A fehér titán(IV)-oxid, TiO2 messze a legfontosabb titán-oxid, ami a természetben is előfordul, és
pigmentként is használják. A TiO2 oldhatósága nagymértékben attól függ, hogy milyen a kémiai és
termikus előélete. Az erősen hevített oxid kémiailag inert.
A nagy iontöltés/sugár arány miatt a titán(IV)ionok vizes közegben nem léteznek. Oldatban a
hidratált Ti(OH)22+-, Ti(OH)3+- és TiO2+-ionok vannak egymással egyensúlyban. A fő komponens a
Ti(OH)22+, és ha az oldat savassága csökken, titán(IV)-hidroxid válik ki az oldatból.
3.11.1. A titán(IV)ionok reakciói, Ti(OH)22+
A titán(IV)ionok reakcióinak vizsgálatához használjon 0,1 M titanil-szulfát-oldatot, melyet a titánsó
hidrolízisének visszaszorítására úgy készíthetünk, hogy TiO(SO4)-et 5%-os kénsavban oldunk.
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1. Nátrium-hidroxid, ammónia-, vagy ammónium-szulfid-oldat. Hidegen fehér, kocsonyás
titán(IV)-hidroxid, Ti(OH)4 (vagy ortotitánsav, H4TiO4) csapadék válik le, amely nem oldódik a
reagens feleslegében, de oldódik ásványi savakban:
Ti(OH)22+ + 2 OH  Ti(OH)4 
Ti(OH)4  + H2SO4  Ti(OH)22+ + 2 H2O + SO42
Ti(OH)4  + 2 HCl  Ti(OH)22+ + 2 H2O + 2 Cl
Ha a csapadékot forró oldatból választjuk le, fehér TiO(OH)2 (vagy metatitánsav, H2TiO3) keletkezik,
ami híg savakban gyengén oldódik:
Ti(OH)22+ + 2 OH  TiO(OH)2  + H2O

2. Víz. Fehér metatitánsav csapadék keletkezik, ha az oldathoz vizet adunk és forraljuk:
Ti(OH)22+ + 2 OH  TiO(OH)2  + H2O

3. Nátrium-foszfát oldat. Fehér titán(IV)-foszfát-csapadék keletkezik híg kénsavas oldatból:
Ti(OH)22+ + 2 H2PO4  Ti(HPO4)2  + 2 H2O

4. Fémcink vagy ón: Ha titán(IV)só savas oldatába fémcinket vagy ónt teszünk, az oldat ibolyaszínű lesz a titán(III)ionok keletkezése következtében:
(Zn/ Zn2+)= 0,76 V

Ti3+/Ti(OH)22+= +0,10 V

2 Ti(OH)22+ + Zn  2 Ti3+ + Zn2+ + 4 OH–

5. Hidrogén-peroxid, Intenzív narancssárga szín keletkezik (sárga, ha az oldat túl híg) a stabil
peroxokomplex képződése miatt:
Ti(OH)22+ + H2O2 + OH  Ti(O2)OH+ + 2 H2O
OH2
H2O
Ti 4+

-

OH2
OH2
OH-

HO

OH2

O
O

Ti 4+

OH2
OH-

OH2

3.12. Vanádium (Vb-csoport) és fontosabb ionjai
A vanádium puha, nyújtható, fényes, ezüstfehér fém (olvadáspontja: 1890 C). Igen kiválóan ellenáll
az alkáliák, kénsav, sósav és sós vizek korróziós hatásának. A fémnek jó mechanikai tulajdonságai
vannak. Elektromos vezetőképessége közepes.
Oldhatóság savakban
A fémvanádium nem oldódik sósavban, salétromsavban, kénsavban és lúgokban a felületén lévő,
illetve képződő vékony, védő oxidréteg miatt (passziválódik).
Könnyen oldódik viszont királyvízben, forró salétromsavban, forró és tömény kénsavban, vagy
tömény salétromsav és hidrogén-fluorid elegyében:
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