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Metaller som reduktionsmedel
ü

Metaller fungerar ofta som reduktionsmedel: Metaller fungerar ofta som reduktionsmedel eftersom de avger
sina valenselektroner relativt lätt och därmed får andra ämnen att reduceras.

ü

Varför avger metaller sina valenselektroner relativt lätt?:
§ Metaller har få valenselektroner och låg elektronegativitet och avger därför sina valenselektroner till
andra ämnen som är bättre på att attrahera valenselektroner.
§ När metallerna ger bort sina valenselektroner bildas det metalljoner, som kan skapa starka jonbindningar
till negativa joner (och därmed bilda salter), eller bilda starka jon-dipolbindningar till vattenmolekyler.
Den totala energin för de inblandade ämnena blir lägre när jonbindningar eller jon-dipolbindningar
uppstår (stabila bindningar). Därför sker det ofta spontant att metaller avger sina valenselektroner när
metallerna kommer i kontakt med ämnen som kan attrahera deras valenselektroner.

ü

Metaller kan avge elektroner till andra metaller: Metaller kan också avge elektroner till andra metaller (till
metalljoner av den andra metallen). Men en specifik metall kan inte avge till vilken annan metall som helst.
Med hjälp av den s.k. ”elektrokemiska spänningsserien” kan vi ta reda på vilka metaller som kan avge
elektroner till vilka metaller.

Den elektrokemiska spänningsserien
Li K Ca Na Mg Al Zn Cr Fe Ni Sn Pb ….. H ….. Cu Hg Ag Pt Au
Hög förmåga att avge elektroner och
bilda joner (bra reduktionsmedel)

Låg förmåga att avge elektroner och
bilda joner (dåliga reduktionsmedel)

ü Den elektrokemiska spänningsserien visar:
§ Hur lätt olika metaller avger elektroner och bildar joner (även väte finns med i spänningsserien).
§ Vilka metaller och metalljoner som kan reagera med vilka.
ü Från vänster till höger: Metaller som står till vänster i spänningsserien avger elektroner till joner av metaller (eller
väte) som står till höger. Anledningen är att metallerna till vänster har hög förmåga att avge elektroner och bilda
metalljoner. De är bra reduktionsmedel. Metaller till höger kan däremot inte avge elektroner till joner av metaller
(eller väte) som står till vänster. Zink kan t.ex. avge till kopparjoner men koppar kan inte avge till zinkjoner.
ü Den elektrokemiska spänningsserien baseras inte enbart på elektronegativitet utan även på hur bra metallerna
”trivs” i jonform inkl. hur starka jon-dipolbindningar de kan skapa med vattenmolekyler (redoxreaktionerna sker
vanligtvis i kontakt med vattenlösningar av något slag). Metaller som ”trivs bra” i jonform och binder med starka
jon-dipolbindningar till vattenmolekyler kommer bilda joner i större utsträckning än andra metaller.

Elektroner kan enbart avges till metalljoner
Li K Ca Na Mg Al Zn Cr Fe Ni Sn Pb ….. H ….. Cu Hg Ag Pt Au
Hög förmåga att avge elektroner och
bilda joner (bra reduktionsmedel)

ü

Låg förmåga att avge elektroner och
bilda joner (dåliga reduktionsmedel)

Elektroner avges alltid till metalljoner (eller till vätejoner): Metalljoner (och vätejoner) har ett elektronunderskott
(jämfört med grundtillståndet) och är därför positivt laddade. Metalljoner kan därför attrahera och ta emot negativt
laddade elektroner. Metallatomer har inget elektronunderskott (jämfört med grundtillståndet) och är därför
oladdade. Metallatomer har även mycket låg elektronegativitet. Detta innebär att metallatomer inte har någon
förmåga att ta emot elektroner. Det är alltså alltid metalljoner/vätejoner som tar emot elektroner och i de flesta fall
är det metallatomer som avger elektronerna till metalljonerna. Det finns dock några få undantag där metalljoner av
en metall avger elektroner till metalljoner av en annan metall (t.ex. Fe2+ + Cu2+ à Fe3+ + Cu+).
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2 regler när det gäller spänningsserien
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1.

Elektroner avges från vänster till höger: Metaller till vänster i spänningsserien avger elektroner till metaller
(eller väte) som står till höger.

2.

Elektroner avges till metalljoner (eller till vätejoner): Elektroner kan enbart avges till metalljoner, aldrig till
metallatomer.

Uppgift 1:
Avgör vilka av nedanstående reaktioner som kan ske
a) Cu2+ + Mg à Cu + Mg2+
b) Mg2+ + Cu à Mg + Cu2+
Li K Ca Na Mg Al Zn Cr Fe Ni Sn Pb ….. H ….. Cu Hg Ag Pt Au
Lösning:

a)

Cu2+ +

Mg
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Reaktionen visar att Mg avger elektroner till Cu2+. Denna reaktion kan ske i verkligheten eftersom den uppfyller båda
reglerna;
1. Avges från vänster till höger: Mg står till vänster om Cu.
2. Avges till metalljoner: Elektroner avges från atomer (Mg) till joner (Cu2+).

b)

Mg2+ +

Cu

Mg

+

Cu2+

Reaktionen visar att Cu avger elektroner till Mg2+. Denna reaktion kan ej ske i verkligheten eftersom den inte
uppfyller regel 1;
1. Avges från vänster till höger: Cu står till höger om Mg. Cu kan därför inte avge elektroner till Mg2+.

En zinkstav placeras i en kopparlösning
och då sker följande reaktion:
Zn + Cu2+
Zn2+ +
Cu
2e-

Zn

ü Zn fungerar som reduktionsmedel och reducerar kopparjonerna så att dessa
blir till kopparatomer. Kopparatomerna ”trivs” inte i vatten (inga laddningar=
ej jon-dipolbindningar med vattenmolekyler) utan kommer istället fastna på
zinkstaven. Zinkstaven får därmed en kopparbeläggning och ändrar färg. När
koncentrationen av kopparjonerna minskar i lösningen får lösningen en
ljusblåare färg.
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Om vi gör tvärtom sker dock ingen reaktion:
Cu +

Zn2+

Cu
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ü Koppar är ett sämre reduktionsmedel jämfört med zink (står
längre till höger i den elektrokemiska spänningsserien) och kan
därför inte avge elektroner till zinkjoner. Ingen reaktion kommer
därför kunna ske.
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Med hjälp av spänningsserien kan vi se att
koppar ej kan avge elektroner till zinkjoner
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ü Koppar är ett sämre reduktionsmedel än zink: I spänningsserien ser vi att koppar ligger längre till höger och
därför kan vi lista ut att koppar är ett sämre reduktionsmedel jämfört med zink. Kopparatomer kommer
därför inte kunna reducera zinkjoner (avge elektroner till dessa).
ü Nedanstående reaktion kan alltså inte ske:
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Uppgift 2:
Kan följande reaktioner ske spontant?
a) Mg2+ + Ni à Mg + Ni2+
b) Zn + Pb2+ à Zn2+ + Pb
Li K Ca Na Mg Al Zn Cr Fe Ni Sn Pb ….. H ….. Cu Hg Ag Pt Au
Lösning:
a)

Mg2+ +
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Reaktionen visar att Ni avger elektroner till Mg2+. Denna reaktion kan ej ske i verkligheten eftersom den inte uppfyller
regel 1;
1. Avges från vänster till höger: Ni står till höger om Mg. Ni kan därför inte avge elektroner till Mg2+.
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Reaktionen visar att Zn avger elektroner till Pb2+. Denna reaktion kan ske i verkligheten eftersom den uppfyller båda
reglerna;
1. Avges från vänster till höger: Zn står till vänster om Pb. Zn kan därför avge elektroner till Pb2+.
2. Avges till metalljoner: Elektroner avges från atomer (Zn) till joner (Pb2+).

Även väte ingår i spänningsserien
ü Även väte ingår i spänningsserien eftersom väte (egentligen vätejoner) ofta ingår i redoxreaktioner med
metaller.
ü De metaller som står till vänster om väte kan lätt avge elektroner till vätejoner (protoner) och därmed
kommer vätgas att bildas. När detta sker löses metallen upp eftersom den omvandlas till metalljoner (som
trivs och kan lösas i vatten):

2Na +
2e-

2H+

2Na+

+ H2

Vätejonerna i reaktionen kommer
från en syra. Gemensamt för alla
syror är att de avger vätejoner.

ü Natrium står till vänster om väte och avger därför elektroner till vätejoner. När detta sker bildas natriumjoner
och vätgas.
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Syror avger vätejoner (protoner)
ü Syror avger vätejoner: Definitionen av syror är att de har förmåga att avge vätejoner, H+.
§
§

Starka syror: Stor förmåga att avge vätejoner.
Svaga syror: Kan avge vätejoner, men är inte lika bra på det som starka syror. Anledningen är att
vätejonen sitter hårdare fast och/eller den negativa jon som uppkommer inte är särskilt stabil och
därför snabbt tar tillbaka vätejonen.
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ü
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+
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-

Nitratjon

Vätejonerna kallas ofta för
protoner eftersom vätejonen
enbart består av en proton (den
enda elektronen som väteatomen
har finns ju inte längre kvar!).

Syror ger upphov till oxoniumjoner i vattenlösningar: När vätejonen har lossnat från syran så kan den slå sig
samman med en vattenmolekyl. Då bildas en oxoniumjon, H3O+. Sura lösningar (lågt pH) innehåller en hög
koncentration oxoniumjoner.
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+
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Oädla och ädla metaller
ü Oädla metaller reagerar med syror: Metallerna till vänster om väte i spänningsserien avger elektroner till
vätejoner. När detta sker bildar metallerna metalljoner och metallerna löses då upp eftersom de trivs i vatten i
jonform. Dessa metaller löses alltså upp av syror eftersom det är syror som avger vätejonerna, H+. Metaller som
på detta sätt bildar joner och löses upp kallas för oädla metaller. I reaktionen bildas även vätgas (H2).

2Na + 2H+
2e-

2Na+ +

H2

Vätejonerna i reaktionen kommer
från en syra. Gemensamt för alla
syror är att de avger vätejoner.

ü Natrium är en oädel metall: Natrium avger elektroner till vätejoner och löses då upp (bildar natriumjoner) och
räknas därför som en oädel metall.
ü Ädla metaller reagerar inte med syror: Metallerna till höger om väte avger inte elektroner till vätejoner och löses
därför inte upp av syror. Dessa metaller kallas för ädla metaller. Desto längre till höger i spänningsserien desto
ädlare är metallen.

Oädla metaller

Ädla metaller
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Film: Metaller + stark syra
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Fördjupning över vad som händer när en
oädel metall reagerar med en syra
ü

Om vi blandar en syra med en oädel metall (t.ex. zink) kommer en redoxreaktion ske. Metallen kommer avge
elektroner till de vätejoner, H+, som syran avger.
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2eü Vätgas bildas: När 2 vätejoner, H+, tar emot en varsin valenselektron kan de sedan skapa en kovalent bindning
mellan varandra. Vi har då fått en vätemolekyl i gasform (alltså vätgas). Vätgasen syns i lösningen genom att det
bildas bubblor.
ü Metallen löses upp av syran: När metallatomerna har avgett sina valenselektroner blir de till metalljoner.
Metalljoner är positivt laddade och trivs därför bra i vatten, metallen löses därför upp (de binder med jondipolbindning med vattenmolekylerna i lösningen istället för att vara kvar som fast metall).

Uppgift 3:
Avgör vilka av påståendena som stämmer
Lösning:

a)

Zink är ett starkare reduktionsmedel än järn.

b)

Järn är en ädlare metall än zink.

b)

c)

Zinkmetall reagerar spontant med silverjoner
om den placeras i en vattenlösning av
silvernitrat.

c)

d)

Kopparmetall reagerar spontant med zinkjoner.

e)

Lägger man silver i saltsyra sker en upplösning
av metallen.

f)

Nickel kan lösas i saltsyra.

g)

Blandar man en vattenlösning av CaCl2 med
saltsyra sker en reaktion då det bildas vätgas.

a)

d)
e)

f)
g)

Stämmer. Zink ligger längre till vänster och reducerar då andra ämnen
lättare jämfört med järn.
Stämmer. Järn ligger längre till höger och avger därför inte elektroner
lika lätt.
Stämmer. Zink kan avge elektroner till metalljoner som ligger till höger,
t.ex. till Ag+.
Stämmer inte. Koppar kan bara avge elektroner till metalljoner som
ligger till höger.
Stämmer inte. Silver ligger till höger om väte och är en ädelmetall.
Ädelmetaller avger inte elektroner till vätejoner (vätejonerna kommer
från saltsyran).
Stämmer. Nickel ligger till vänster om väte och kan därför avge
elektroner till vätejoner.
Stämmer inte. I CaCl2 finns det kalciumjoner som är fullt oxiderade
(Ca2+). Det är bara kalciumatomer som kan avge elektroner till vätejoner.
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Uppgift 4:
I vilken riktning går nedanstående reaktioner?
a) 2Ag+ + Pb __ 2Ag + Pb2+
b) Mg2+ + Zn __ Mg + Zn2+
c) Mg2+ + H2 __ Mg + 2H+
Li K Ca Na Mg Al Zn Cr Fe Ni Sn Pb ….. H ….. Cu Hg Ag Pt Au
Lösning:
a) 2Ag+ + Pb à 2Ag + Pb2+
Pb ligger längre till vänster jämfört med Ag. Pb-atomer kan avge till Ag-joner (Ag+).
b) Mg2+ + Zn ß Mg + Zn2+
Mg ligger längre till vänster jämfört med Zn. Mg-atomer kan avge till Zn-joner (Zn2+).
c) Mg2+ + H2 ß Mg + 2H+
Mg ligger längre till vänster jämfört med H. Mg-atomer kan avge till H-joner (H+).

Se gärna fler filmer av Niklas Dahrén:
http://www.youtube.com/Kemilektioner
http://www.youtube.com/Medicinlektioner

