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REAKSI LOGAM

Part I

De�nisi

Reaksi Logam : Reaksi-reaksi melibatkan logam dengan beberapa pereaksi
Deret Reaktivitas : usunan atau deretan logam berdasarkan reaktivitasnya dari yang reaktivitasnya
tinggi sampai yang paling rendah.

Part II

Reaksi-Reaksi Logam

1. Reaktivitas logam (deret-volta)
Dalam ilmu kimia, kereaktifan logam-logam dinyatakan dalam deret reaktivitas yaitu susunan
atau deretan logam berdasarkan reaktivitasnya dari yang reaktivitasnya tinggi sampai yang paling
rendah.
Berikut deret reaktivitas logam

2. Reaksi-reaksi logam

(a) Reaksi Logam dengan Air dan steam

i. Beberapa dapat bereaksi dengan air dingin membentuk hidroksidanya (basa) dan gas
hidrogen
logam + air → logam hidroksida + hidrogen
Na(s) + H2O(l) → NaOH(aq) + H2(g)

ii. Logam juga dapat bereaksi dengan steam (uap air panas) membentuk oksida logham
dan gas hidrogen
logam + steam → okida logam + hidrogen
2Na(s) + H2O(g) → Na2O(s) + H2

(b) Logam + larutan HCl encer
Banyak logam-logam dapat bereaksi dengan asam encer membentuk garam dan hidrogen
logam + asam encer → garam + hidrogen
Fe(s) + 2HCl(aq) → FeCl2(aq) + H2(g)
Logam Pb tidak dapat bereaksi dengan asam klorida encer dan pada kondisi suhu ruang tapi
dapat bereaksi dengan asam pekat dan dengan pemanasan
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(c) Reduksi oksida logam dengan karbon

i. semakin reaktif logam seperti Na, K, Li, Ca, maka oksidanya semakin sulit terdekompo-
sisi atau sulit tereduksi menjadi logam murninya.

ii. logam-logam yang kurang reaktif seperti Zn, Cu, Fe, ketika oksidanya direaksikan dengan
karbon (dalam pemanasan) akan terjadi reduksi ion logam menjadi logam murninya dan
melepaskan karbon dioksida.
oksida logam + karbon → logam + karbon dioksida

(d) Reduksi oksida logam dengan hidrogen

i. hidrogen juga dapat digunakan untuk mereduksi logam

ii. ketika gas hidrogen dilewatkan pada oksida logam, logam akan tereduksi membentuk
logam murninya.
oksida logam + hidrogen → logam + steam

(e) Reaksi pendesakan

i. logam yang lebih reaktif dapat mendesak (menggantikan) logam yang lebih tidak reaktif
dari larutan garamnya. Hal ini terjadi karena semakin reaktif suatu logam maka akan
semakin mudah membentuk ion.

ii. Contoh
Fe(s) + CuSO4(aq) → Cu(s) + FeSO4(aq)
logam besi memiliki reaktivitas yang lebih tinggi dibandingkan Cu. Oleh karena itu besi
lebih mudah membentuk ion positif dan larut membentuk ion Fe2+ sekaligus menggan-
tikan ion Cu2+yang ada dilarutan. Ion Cu2+ ini akan tereduksi menjadi Cu.

iii. reaksi yang terjadi merupakan reaksi redoks (Lebih lanjut akan dipelajari pada

pembahasan Reaksi Redoks)

3. Pemanasan Senyawa Logam
Senyawa-senyawa logam yang tidak stabil dalam pemanasan seperti logam karbonat dapat men-
galami dokomposisi ketika dipasankan menghasilkan oksida logam dan karbon dioksida.
MgCO3(s) + panas → MgO(s) + CO2(g)

(a) beberapa logam karbonat yang stabil (thermal stability) seperti natirum dan kalium tidak
dapat terdekomposisi dalam pemanasan.

(b) Thermal Stability suatu logam karbonat bergantung pada posisi logam pada deret reaktivitas.
Semakin reaktif suatu logam maka semakin stabil senyawa karbonatnya atau dengan kata
lain semakin sulit terdekomposisi

(c) Beberapa senyawa logam nitrat dapat terdekomposisi membentuk oksida logam dengan
melepaskan karbon dioskida dan nitrogen dioksida
XNO3(s) + panas → XO(s) + NO2(g) +
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Part III

Contoh Soal dan Pembahasan

1. Terdapat beberapa logam Mg, Al Cu dan Zn
Prediksikan reaksi yang terjadi dan kemukakan alasan jika

(a) aluminium di masukkan ke dalam asam sulfat pada suhu ruang

(b) memanaskan campuran aluminium oksida dan karbon

(c) memasukkan logam Cu ke dalam larutan asam klorida pada suhu ruang

(d) melewatkan gas hidrogen pada CuO

Jawaban

(a) terjadi reaksi. Karena aluminium berada di sebelah kiri hidrogen pada deret reaktivitas
2Al(s) + 3H2SO4(aq) → Al2 (SO4)3 (aq) + H2(g)

(b) tidak terjadi reaksi karena karbon kurang reaktif dibandingkan dengan aluminium. Sehingga,
karbon tidak dapat mendesak Aluminium

(c) tidak terjadi reaksi. Karena Cu berada di sebelah kanan hidrogen

(d) hidrogen lebih reaktif dibandingkan Cu. maka hidrogen dapat mendesak ion Cu2+ pada
CuO.
CuO(s) + H2(g) → Cu(s) + H2O(l)
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