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3.15.1.5. videó: Vas(II)-ammónium-szulfát reakciója dimetil-glioximmal
9. Nátrium-karbonát-oldat. A levegő kizárása mellett fehér vas(II)-karbonát-csapadék keletkezik,
amely levegőn zöld színű lesz, majd vas(III)-hidroxid képződése közben megbarnul:
Fe2+ + CO32  FeCO3 
4 FeCO3 + 6 H2O + O2  4 Fe(OH)3  + 4 CO2 
3.15.2. A vas(IIIionok reakciói, Fe3+
A vas(III)-klorid, -bromid, -jodid, -nitrát, -szulfát és -klorát vízben jól oldódik. A fluorid vízben csak
igen kis mértékben oldódik.
A többi fontosabb szervetlen vas(III)vegyület (oxid, hidroxid, szulfid, foszfát) vízben rosszul
oldódik, vagy oldhatatlan.
Például
20 C-on:
0 C-on:
20 °C-on

Vegyület

Oldhatóság (g/100 ml víz)

FeCl3
Fe(NO3)3∙6H2O
FeF3
Fe2O3

92,5
150
0,091
–

A vas(III)ionok reakcióinak vizsgálatához használjon 0,1 M vas(III)-klorid, FeCl3-oldatot.

1. Nátrium-hidroxid-oldat.

Vörösbarna, kocsonyás vas(III)-hidroxid-csapadék keletkezik,
L(Fe(OH)3, 25C) = 2,64∙1039. A csapadék nem oldódik a reagens feleslegében, de könnyen
oldódik savakban.
Fe3+ + 3 OH  Fe(OH)3 

Borkősav jelenlétében a csapadék nem választható le, mert a vas(III)ionok vízben oldódó stabil
komplexet képeznek a tartarátionokkal.
A vas(III)-hidroxid hevítve vas(III)-oxiddá alakítható. A hevített oxid híg savakban nehezen
oldódik, de tömény sósavval forralva feloldható.
2 Fe(OH)3   Fe2O3 + 3 H2O
Fe2O3 + 6 H+  2 Fe3+ + 3 H2O

3.15.2.1. videó: Vas(III)-klorid reakciója nátrium-hidroxiddal
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2. Ammóniaoldat. Vörösbarna, kocsonyás vas(III)-hidroxid-csapadék keletkezik (oldhatósági
szorzat: 2,64∙1039), amely nem oldódik a reagens feleslegében, de oldódik savakban.
NH3 + H2O

NH4+ + OH–

Fe3+ + 3 OH–  Fe(OH)3 

3. Kén-hidrogén. Savas közegben vas-szulfid-csapadék nem válik ki, de a kén-hidrogén a
vas(III)ionokat vas(II)ionokká redukálja, miközben tejszerű zavarosodás alakjában finom
eloszlású kén válik ki az oldatból:
(Fe2+/Fe3+)= +0,77 V
(H2S/ S)= +0,14 V
2 Fe3+ + H2S  2 Fe2+ + 2 H+ + S 
A finom eloszlású ként nem lehet leszűrni közönséges szűrőpapírral (átszalad rajta). Ha az oldatot
néhány apró szűrőpapír-darabkával együtt forraljuk, a kolloidális csapadék összeáll, és szűrhető lesz.

4. Ammónium-szulfid-oldat. Semleges, vagy gyengén lúgos közegben fekete csapadék keletkezik,
amely a vas(II)-szulfid és kén keveréke:
2 Fe3+ + 3 S2  2 FeS  + S 
A fekete vas(II)-szulfid-csapadék sósavban feloldódik és a fehér kén láthatóvá válik:
FeS  + 2 H+  Fe2+ + H2S 

3.15.2.2. videó: Vas(III)-klorid reakciója ammónium-szulfiddal

6. Kálium-hexaciano-ferrát(II)-oldat: intenzív kék színű vas(III)- hexaciano-ferrát(II)- (berlini
kék) csapadék keletkezik:
4 Fe3+ + 3 [Fe(CN)6]4  Fe4[Fe(CN)6]3
A csapadék nem oldódik híg savakban, koncentrált savak oldják. Nátrium-hidroxid hatására
vörösbarna vas(III)-hidroxiddá alakul. A reagens nagy feleslege a csapadékot részben vagy egészében
feloldja, és intenzív kék színű kolloidoldat keletkezik.

3.15.2.3. videó: Vas(III)-klorid reakciója kálium-hexaciano-ferrát(II)-vel
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7. Kálium-hexaciano-ferrát(III)-oldat. Barna színeződés észlelhető a nem disszociált vas(III)hexaciano-ferrát(III) komplex képződése miatt:

Fe3+ + [Fe(CN)6]3  Fe[Fe(CN)6]
Ón(II)-klorid hatására a hexaciano-ferrát(III) redukálódik, és berlinikék-csapadék keletkezik.

3.15.2.4. videó: Vas(III)-klorid reakciója kálium-hexaciano-ferrát(III)-mal

8. Ammónium-tiocianát-oldat. Gyengén savas oldatban vérvörös színeződés észlelhető (eltérés a
vas(II)ionoktól), a vízben csak nagyon kevéssé disszociáló vas(III)-tiocianát keletkezése következtében:
Fe3+ + 3 SCN  Fe(SCN)3
A vörös színű vegyület éterrel vagy amilalkohollal extrahálható.
A Fe(SCN)3 molekulán kívül a komplex ionok egész sora keletkezik, a legegyszerűbb Fe(SCN)2+
komplex kationtól kezdve egészen a Fe(SCN)63 komplex anionig.
A fluorid- és foszfátionok hatására a szín eltűnik (az oldat elszíntelenedik), mivel a tiocianátokomplexnél jóval stabilabb fluoro- és foszfátokomplexek keletkeznek:
Fe(SCN)3 + 6 F  [FeF6]3 + 3 SCN
Fe(SCN)3 + 3 PO43  [Fe(PO4)3]6 + 3 SCN
Ha SnCl2-oldatot adunk feleslegben a vörös oldathoz, az intenzív vörös szín eltűnik, mivel az ón(II) a
vas(III)-at vas(II)ionokká redukálja:
2 Fe(SCN)3 + Sn2+  2 Fe2+ + Sn4+ + 6 SCN

3.15.2.5. videó: Vas(III)-klorid reakciója ammónium-rodaniddal

9. Dinátrium-hidrogén-foszfát-oldat. Sárgásfehér vas(III)-foszfát-csapadék keletkezik,
L(FePO4∙2H2O, 25 C) = 9,92∙1029:

Fe3+ + HPO42 + 2 H2O  FePO4∙2H2O  + H+
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3.15.2.6. videó: Vas(III)-klorid reakciója dinátrium-hidrogén-foszfáttal
3.15.3. A kobalt(II)ionok reakciói, Co2+
A kobalt(II)-klorid, -bromid, -jodid, -nitrát, -szulfát, -klorát és -acetát vízben jól oldódik. A fluorid
vízben csak kis mértékben oldódik.

3.15.3.1. videó: A kobalt aqua- és klorokomplexei
A többi fontosabb szervetlen kobalt(II)-vegyület (oxid, hidroxid, karbonát, szulfid, foszfát) vízben
rosszul oldódik, vagy oldhatatlan.
Például
20 C-on:
25 C-on:

Vegyület

Oldhatóság (g/100 ml víz)

Co(NO3)2
CoCl2
CoSO4
CoF2
Co(OH)2

100,2
50,5
36,2
1,5
0,00032

A kobalt(II)ionok jellemző reakcióinak vizsgálatához használjon 0,1 M kobalt-nitrát- vagy kobaltklorid-oldatot.

1. Nátrium-hidroxid-oldat. Hideg oldatból kék színű bázisos kobalt(II)-nitrát- (vagy kobalt(II)klorid)-csapadék válik ki:
Co2+ + OH + NO3  Co(OH)NO3 
A csapadékos oldatot a kémszer feleslegével melegítve (vagy a kémszer feleslegével állás közben) a
bázisos só átalakul rózsaszín kobalt(II)-hidroxid-csapadékká, oldhatósági szorzat: L(Co(OH)2,
25 C) = 1,09∙1015.
Co(OH)NO3  + OH  Co(OH)2  + NO3
A csapadék levegőn lassan, nátrium-hipoklorit hatására azonnal barna kobalt(III)-hidroxiddá alakul:
4 Co(OH)2  + O2 +2 H2O  4 Co(OH)3 
2 Co(OH)2  + OCl– + H2O  2 Co(OH)3  + Cl–
A kobalt(II)-hidroxid csapadék könnyen oldódik ammóniaoldatban vagy ammóniumsók tömény
oldatában hexammino-kobaltát(II)komplex keletkezése közben.
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3.15.3.2. videó: Kobalt-klorid reakciója nátrium-hidroxiddal

2. Ammóniaoldat. Ammóniumsók távollétében kevés ammóniával kék színű bázisos só válik ki
(3.15.3.1. ábra):

Co2+ + NH3 + H2O + NO3  Co(OH)NO3  + NH4+

A reagens feleslege feloldja a csapadékot, miközben vízben oldódó hexammino-kobaltát(II)komplex
ionok keletkeznek (3.15.3.1. ábra):
Co(OH)NO3  + 6 NH3  [Co(NH3)6]2+ + NO3 + OH
A bázisos só kiválása nem történik meg, ha az oldat nagyobb mennyiségű ammóniumiont tartalmaz,
mivel azonnal az aminokomplex képződik.

3.15.3.1. ábra: Kobalt(II)ionok reakciója ammóniaoldattal

3. Ammónium-szulfid-oldat.: Semleges vagy gyengén lúgos oldatból fekete kobalt(II)-szulfidcsapadék válik ki:
Co2+ + S2  CoS 
A csapadék nem oldódik sósavban vagy ecetsavban. Forró, tömény salétromsav vagy királyvíz a
csapadékot kénkiválás közben oldja:
CoS  + 2 HNO3 + 2 H+  Co2+ + S  + 2 NO2  + 2 H2O
3 CoS  + 2 HNO3 + 6 H+  3 Co2+ + 3 S  + 2 NO  + 4 H2O
Tartós hevítésre a kén kénsavvá oxidálódik, és az oldat kitisztul.
A CoS-csapadék oldódik tömény ecetsav és 30%-os hidrogén-peroxid 1 : 1 arányú elegyében is:
CoS  + 4 H2O2  Co2+ + SO42 + 4 H2O
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3.15.3.3. videó: Kobalt-klorid reakciója ammónium-szulfiddal

4. Tömény kálium-nitrit-oldat. Gyengén ecetsavas oldatból sárga, kristályos kálium-hexanitritokobaltát(III), K3[Co(NO2)6]∙3H2O-csapadék keletkezik:
Co2+ + 7 NO2 + 2 H+ + 3 K+ + 3 H2O  K3[Co(NO2)6]∙3H2O  + NO  + H2O

5. Ammónium-tiocianát. Ha kevés szilárd ammónium-tiocianátot (ammónium-rodanidot) adunk
kobalt(II)ionok semleges vagy savas oldatához, az oldat megkékül a tetratiocianato-kobaltát(II)ionok keletkezése miatt:
Co2+ + 4 SCN  [Co(SCN)4]2
Ha amilalkoholos étert adunk az oldathoz, a szabad sav, H2[Co(SCN)4] kiextrahálható, és a szerves
fázis kék színű lesz:
2 H+ + [Co(SCN)4]2  H2[Co(SCN)4]
A teszt érzékenyebb, ha az oldatot tömény sósavval megsavanyítjuk, mert ekkor a fenti reakció jobbra,
a szabad sav képződésének irányába tolódik.
Ha a kobalt(II)ion tartalmú oldathoz nem szilárd ammónium-tiocianátot, hanem csak ammóniumtiocianát-oldatot adunk, az oldat kék színe nem mindíg észlelhető, de amilalkoholos éter hozzáadására
a szerves fázis itt is megkékül.

3.15.3.4. videó: Kobalt-klorid reakciója ammónium-rodaniddal
3.15.4. A nikkel(IIionok reakciói, Ni2+
A nikkel-klorid, -bromid, -jodid, -klorát, -nitrát, -szulfát és -acetát jól oldódik vízben. A fluorid
vízben csak kis mértékben oldódik. A többi fontosabb szervetlen vegyület (pl. oxid, karbonát, szulfid,
foszfát) vízben gyakorlatilag oldhatatlan.
Például
20 C-on:
25 C-on:
25 C-on:

Vegyület

Oldhatóság (g/100 ml víz)

NiCl2
NiI2
NiSO4
NiF2
NiCO3

64,2
147,2
38,1
4
0,0093

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

1. Nátrium-hidroxid-oldat: Zöld színű nikkel(II)-hidroxid-csapadék keletkezik, oldhatósági szorzat:
L(Ni(OH)2, 25 C) = 5,47∙1016.
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Ni2+ + 2 OH  Ni(OH)2 
A csapadék a reagens feleslegében nem oldódik, és levegőn nem változik.
A csapadék savakban és ammóniaoldatban oldódik, az utóbbi mélykék színű oldatot ad.
Ni(OH)2  + 2 H+  Ni2+ + 2 H2O
Ni(OH)2  + 6 NH3  [Ni(NH3)6]2+ + 2 OH
A zöld színű nikkel(II)-hidroxid-csapadék nátrium-hipoklorit-oldattal oxidálható fekete
nikkel(III)-oxid-hidroxiddá:
2 Ni(OH)2  + ClO  2 NiO(OH)  + Cl + H2O
Hidrogén-peroxiddal (ellentétben a vas(II)- és kobalt(II)-hidroxiddal) a nikkel(II)-hidroxid nem
oxidálható, de a csapadék katalizálja a hidrogén-peroxid bomlását oxigénre és vízre.

3.15.4.1. videó: Nikkel-szulfát reakciója nátrium-hidroxiddal

2. Ammóniaoldat. Kevés reagenssel zöld nikkel(II)-hidroxid-csapadék keletkezik, amely a reagens
feleslegében hexammin-nikkel(II)-kationok képződése közben intenzív kék színnel oldódik:
NH3 + H2O

NH4+ + OH–

Ni2+ + 2 OH–  Ni(OH)2 
Ni(OH)2  + 6 NH3  [Ni(NH3)6]2+ + 2 OH
Ammóniumsók jelenlétében csapadék nem keletkezik, hanem azonnal a komplex alakul ki.

3. Ammónium-szulfid-oldat. Semleges vagy gyengén lúgos oldatból fekete nikkel-szulfid-csapadék
válik le, L(NiS, 25 C)= 1,07∙1021:

Ni2+ + S2  NiS 
Ha a reagenst feleslegben adjuk, sötétbarna kolloidoldat keletkezik, amely nem szűrhető (átszalad a
közönséges szűrőpapíron). Ha a kolloidoldatot forraljuk, a nikkel-szulfid kicsapódik, és szűrhető lesz.
A csapadék nem oldódik sósavban és ecetsavban. Forró, tömény salétromsav és királyvíz a csapadékot
kénkiválás közben oldja:
NiS  + 2 HNO3 + 2 H+  Ni2+ + S  + 2 NO2  + 2 H2O
3 NiS  + 2 HNO3 + 6 H+  3 Ni2+ + 3 S  + 2 NO  + 4 H2O
Hosszabb forralásra a kén oxidálódik kénsavvá és az oldat kitisztul.
S  + 6 HNO3  SO42 + 2 H+ + 6 NO2  + 2 H2O
S  + 2 HNO3  SO42 + 2 NO  + 2 H+
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A NiS-csapadék oldódik tömény ecetsav és 30%-os hidrogén-peroxid 1 : 1 arányú elegyében is:
NiS  + 4 H2O2  Ni2+ + SO42 + 4 H2O

3.15.4.2. videó: Nikkel-szulfát reakciója ammónium-szulfiddal
4.

Kálium-cianid-oldat. Kevés, zöld színű nikkel(II)-cianid csapadék keletkezik:
Ni2+ + 2 CN  Ni(CN)2 

A csapadék könnyen oldódik a reagens feleslegében sárga színű oldat képződése közben, amikor
tetraciano-nikkelát(II)komplex ionok keletkeznek:
Ni(CN)2  + 2 CN  [Ni(CN)4]2
A nagy stabilitású [Ni(CN)4]2 oldatából az ammónium-szulfid nem választ le csapadékot (eltérés a
mangán(II)- és cink(II)ionoktól), mivel a nikkel(II)ionok koncentrációja olyan kicsi, hogy az NiS
oldhatósági szorzatának megfelelően nem válik le csapadék.
Az oldatból a nátrium-hipoklorit fekete nikkel(III)-oxid-hidroxidot választ le (eltérés a
kobalt(II)ionoktól).
5.

Kálium-nitrit-oldat. Ecetsavas közegben csapadék nem keletkezik (eltérés a kobalt(II)ionoktól).

6.

Dimetil-glioxim-reagens. Epervörös nikkel-dimetil-glioxim-csapadék keletkezik nátrium-acetáttal
pufferolt ecetsavas, vagy gyengén ammóniás oldatokból:

-O
H3C
CH3 C
Ni 2+
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N OH

H
O

N

N
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2
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C
H3C
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N

CH3

-O

O
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A reakció érzékeny és jellemző a nikkelionokra. A reakciót a vas(II) (vörös színeződés),
bizmut(III) (sárga csapadék) és nagyobb mennyiségű kobalt(II) (barna színeződés) zavarja. A réz(II)
vízoldható, sárgás színű stabilis komplexet képez a reagenssel, így a reagenst elfogyasztva csökkenti a
reakció érzékenységét, esetleg lehetetlenné is teszi a nikkel-dimetil-glioxim-csapadék kiválását.
Tioszulfáttal a rézionok maszkírozhatók.
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3.15.4.3. videó: Nikkel-szulfát reakciója dimetil-glioximmal
3.15.5. Ellenőrző kérdések a VIIIb-csoport elemeivel kapcsolatban
Rendezze és egészítse ki az alábbi egyenleteket:
1)
Co + H2SO4 + H+ 
2)
Fe + H+ + NO3 
3)
Ni + HNO3 + H+ 
4)
Fe(OH)2 + H2O + O2 
5)
Fe2+ + NH3 + H2O 
6)
Fe2+ + K+ + [Fe(CN)6]4 
7)
Fe3+ + SCN 
8)
FeCO3 + H2O + O2 
9)
Fe3+ + NH3 + H2O 
10)
Fe3+ + S2 
11)
Fe(SCN)3 + PO43 
12)
Co(OH)NO3  + OH 
13)
Co2+ + NH3 + H2O + NO3 
14)
Co2+ + NO2 + H+ + K+ 
15)
Ni(OH)2 + ClO + H2O 
Hogyan mutatna ki vas(III)ionok mellett kobalt(II)ionokat ammónium-tiocianát-oldattal?
Hogyan mutatna ki kobalt(II)ionok mellett nikkel(II)ionokat?
Hogyan tudná a vas(III)ionokat vas(II)ionokká redukálni?
Miért jó komplexképzők a vascsoport elemei?
Milyen oxidációfokkal fordulnak elő vegyületeikben a vascsoport elemei?
A vascsoport elemei közül melyik képez amminkomplexet?
Miért lehet vasedényeket használni tömény salétromsav és tömény kénsav szállításához?
Foglalja össze a vasionok reakcióit hexaciano-ferrát(II)- és hexaciano-ferrát(III)ionokkal!
[Fe(CN)6]4

[Fe(CN)6]3

Fe2+
Fe3+
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Foglalja össze az alábbi szulfidok oldhatóságát!
MnS

FeS

CoS

NiS

Szín
HCl
Forró, tömény
HNO3
Királyvíz
Ecetsav +
H2O2
Foglalja össze az alábbi fémionok NaOH- és NH3-val való reakcióját!
Mn2+

Fe2+

Fe3+

Co2+

Ni2+

Al3+

Cr3+

Zn2+

NaOH
NaOH
feleslegben
NH3
NH3
feleslegben
Hasonlítsa össze a réz(II)- és nikkel(II)ionok jellemző reakcióit!
NH3 oldat
feleslegben

H2S

KCN

NaOH

Lángfestés

Dimetilglioxim

Cu2+
Ni2+
Foglalja össze az alábbi fémek oldhatóságát hideg, tömény és 1 : 1 hígítású salétromsavban!
Cr

Fe

Co

Ni

Híg
HNO3
cc HNO3
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