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Roztwory elektrolitów wykazują mocniejsze efekty w porównaniu z nie-
elektrolitami:

• �obniżenie

• ciśnienia pary nasyconej

• temperatury krzepnięcia

• podwyższenie

• ciśnienia osmotycznego

• temperatury wrzenia

Substancja jonowa, zwykle w stanie ciekłym (stopionym) lub 
zdysocjowanym, która może przewodzić prąd elektryczny

Elektrolity

Każda substancja zdolna do jonowego przewodzenia prądu elektrycznego, 
czyli przekazywania jonowo ładunku między elektrodami. Zgodnie z tym 

kryterium elektrolitem jest również roztwór przewodzący prąd elektryczny



Stopień dysocjacji
Stosunek liczby cząsteczek rozpadających się na jony do ogólnej liczby 

cząsteczek

𝛼 =
𝑛𝑗𝑜𝑛𝑦
𝑛𝑐𝑧ą𝑠𝑡𝑒𝑘

Stopień dysocjacji elektrolitu zależy od

• rodzaju elektrolitu 

• polarności rozpuszczalnika (np. stopień dysocjacji soli jest większy w wodzie niż 
alkoholu lub acetonie) 

• stężenia elektrolitu (stopień dysocjacji wzrasta wraz z rozcieńczeniem) 

• temperatury 



Stała dysocjacji
Stosunek iloczynu stężeń jonów, do stężeń cząsteczek nie zdysocjowanych 

w danej temperaturze.

Stała dysocjacji elektrolitu zależy od

• rodzaju elektrolitu

• od temperatury (w danej temperaturze jest stała)

• nie zależy od stężenia roztworu

• jest tym większa im mocniejszy jest elektrolit

AB A+ + B-

K = 
A+ B-

AB



Efekt wspólnego jonu
Zmniejszenie rozpuszczalności soli w wodzie wskutek dodania jednego z 
jonów charakterystycznych dla tej soli, a pochodzących z innego źródła

Reguła przekory Le Chateliera-Brauna

gdy układ znajdujący się w stanie równowagi poddamy działaniu czynnika, który ma 
tendencję do zakłócania tego stanu, wówczas stan równowagi przesuwa się w kierunku 
zmniejszającym działanie tego czynnika

A + B            C + D

odbieramy substrat
za mało reagentów
równowaga w lewą stronę

dodajemy substrat
za dużo reagentów
równowaga w prawą stronę

odbieramy produkt
za mało produktów
równowaga w prawą stronę

dodajemy produkt
za dużo produktów
równowaga w lewą stronę



Sole
Związki chemiczne powstałe w wyniku reakcji wodorotlenków z kwasami 
o  wzorze ogólnym:

ExRy

xEy+ - metal

yRx- - reszta kwasowa

x, y – współczynniki stechiometryczne

Nazewnictwo:

Sole kwasów beztlenowych „ek”: FeCl2 – chlorek żelaza (II), FeCl3 –
chlorek żelaza (III), 

Sole kwasów tlenowych „an”: Ag2SO4 – siarczan (VI) srebra (I), KNO3 –
azotan (V) potasu 



Otrzymywanie:

wodorotlenek metalu + kwas → sól + woda (zwana reakcją zobojętniania)

Cu(OH)2 + H2S → CuS↓ + 2H2O

metal + kwas → sól + wodór(↑) (dla metali szlachetnych i 
półszlachetnych reakcja z kwasami zachodzi zwykle według innego 
mechanizmu)

3 Ca + 2 H3PO4 → Ca3(PO4)2 + 3 H2↑

tlenek metalu + kwas → sól + woda

3 CaO + 2 H3PO4 → Ca3(PO4)2 + 3 H2O

tlenek metalu + tlenek niemetalu → sól (dotyczy tylko soli kwasów 
tlenowych)

6 CaO + P4O10 → 2 Ca3(PO4)2

Sole



Sole
Otrzymywanie:

wodorotlenek metalu + tlenek niemetalu → sól + woda (dotyczy tylko soli 
kwasów tlenowych)

6 Ca(OH)2 + P4O10 → 2Ca3(PO4)2 + 6 H2O

kwas1(rozp.) + sól1(rozp.) → sól2 + kwas2

3 CaCl2 + 2 H3PO4 → Ca3(PO4)2↓ + 6 HCl

sól1(rozp.) + sól2(rozp.) → sól3 + sól4

3 CaCl2 + 2 Na3PO4 → Ca3(PO4)2↓ + 6 NaCl

zasada1(rozp.) + sól1(rozp.) → zasada2 + sól2

3 Ca(OH)2 + 2K3PO4 → Ca3(PO4)2↓ + 6 KOH

metal + niemetal → sól (dotyczy tylko soli kwasów beztlenowych)

Cu + S → CuS

metal1 + sól1 → metal2 + sól2

Cu + 2NaCl → 2Na + CuCl2



Sole
Właściwości:
Sole mają zazwyczaj budowę jonową i tworzą często kryształy 
zawierające ułożone w sposób uporządkowany kationy i aniony, w 
których nie można wyróżnić pojedynczych cząsteczek soli. Znane są 
jednak sole o budowie kowalencyjnej, przykładowo chlorek tytanu(IV), 
TiCl4.

Roztwory wodne soli mocnych kwasów i mocnych zasad mają odczyn 
obojętny. Sole mocnych kwasów i słabych zasad mają odczyn kwaśny, zaś 
sole mocnych zasad i słabych kwasów odczyn zasadowy. Sole słabych 
kwasów i słabych zasad mogą dawać odczyn zasadowy lub kwaśny w 
zależności od stałych dysocjacji danego kwasu i zasady.



Sole
Przykłady:
Sól emska - biały, suchy, jednorodny proszek o słonawym smaku, złożony 
z siarczanów i chlorków sodu i magnezu oraz węglanu sodowego. Jest to 
środek o działaniu wykrztuśnym i alkalizującym, stosowany w nieżytach 
dróg oddechowych i astmie oskrzelowej.

Roztwór 4,5 g soli w litrze wody ma skład zbliżony do naturalnej wody 
emskiej (źródła której znajdują się pobliżu kurortu Bad Ems) i może być 
stosowany jako woda mineralna o wysokim stopniu zmineralizowania. 
Poprzez podrażnianie błony śluzowej dróg oddechowych pobudza do 
wydzielania śluzu, po czym alkalizuje i rozrzedza wydzielinę. 
Rozpuszczalny w wodzie, najczęściej występuje w postaci tabletek. 



Sól kuchenna – chlorek sodu. W handlu dostępna jako forma 
nieoczyszczona pod nazwą sól kamienna i jako oczyszczona 
pod nazwą sól warzona. Wzbogacana w niewielkie ilości 
(ppm) związków jodu np. jodek potasu lub jodan potasu

Sól himalajska – chlorek sodu + magnez, wapń, potas, 
fluor, fosfor, chrom, mangan, żelazo, selen, cynk, jod, 
molibden, aluminium, kadm, tal, cyna, rtęć, ołów, iryd

Czarna sól himalajska(kala namak) – chlorek sodu + 
minerały szczególnie dużo żelaza, siarki, magnezu, 
potasu i wapnia

Czarna sól hawajska – chlorek sodu + osady 
wulkaniczne, szczególnie dużo wapnia i magnezu

Sole



Rodzaje soli

• Sole obojętne

• Hydroksosole

• Wodorosole

• Sole mieszane

• Sole kompleksowe

• Sole uwodnione

• Tlenowe

• Beztlenowe

• Rozpuszczalne w wodzie

• Nierozpuszczalne w wodzie



Rodzaje soli
Sole obojętne – mają chemicznie obojętny charakter, np. NaCl, CaSO4

Hydroksosole – sole najczęściej o odczynie zasadowym, powstają w wyniku 
niepełnego zobojętnienia grup hydroksylowych wodorotlenków 
zawierających więcej niż jedną grupę hydroksylową

wzór ogólny E(OHx)yRz

yEz+ - kation metalu

zRy- - reszta kwasowa

x, y, z – współczynniki stechiometryczne

Np. Mg(OH)Br, Al(OH)2Cl



Rodzaje soli - hydroksosole
Nazewnictwo
Mg(OH)Br – bromek wodorotlenek magnezu (alfabetycznie)
Al(OH)2Cl – chlorek wodorotlenek glinu
Lub (anion-hydrokso-metal)
Mg(OH)Br – bromek hydroksomagnezu
Al(OH)2Cl – chlorek dihydroksoglinu
Lub (hydrokso-anion-metal)
Mg(OH)Br – hydroksobromek magnezu
Al(OH)2Cl – dihydroksochlorek glinu

Otrzymywanie
niecałkowite zobojętnienie wielohydroksylowych wodorotlenków: 
Mg(OH)2 + HCl → [Mg(OH)]Cl + H2O
Reakcje soli z wodorotlenkami: CaCl2 + Ca(OH)2 → 2[Ca(OH)]Cl,  hydroliza 
soli: Bi(NO3)3 + H2O → [Bi(OH)](NO3)2↓* + HNO3



Rodzaje soli - hydroksosole
Właściwości
Słabo rozpuszczalne w wodzie
Ciała stałe
Izolatory elektryczne w stanie stałym, w stanie stopionym – przewodniki 
(słabe)
Reagują z kwasami tworząc sole

Zastosowania
[Cu(OH)]2CO3 – węglan wodorotlenek miedzi(II) (węglan 
hydroksomiedzi(II), hydroksowęglan miedzi(II)). Niebieski lub 
niebieskozielony krystaliczny proszek, bardzo słabo rozpuszczalny w 
wodzie. W przyrodzie występuje, jako minerał – malachit (z dodatkami). 
Związek ten stanowi również jeden z głównych składników patyny –
produktu korozji chemicznej miedzi i jej stopów („zielonkawe” dachy 
zabytkowych budynków).



Rodzaje soli - hydroksosole

[Cu(OH)]2SO4 – siarczan(VI) wodorotlenek miedzi(II) (siarczan(VI) 

hydroksomiedzi(II), hydroksosiarczan(VI) miedzi(II)) zielonkawoniebieski 

proszek trudno rozpuszczalny w wodzie. Jest dodatkowym składnikiem 

„patyny”, gdy korozja miedzi (lub jej stopów) zachodzi w powietrzu 

zanieczyszczonym SO2

[Cu(OH)]Cl – chlorek wodorotlenek miedzi(II) (chlorek hydroksomiedzi(II), 

hydroksochlorek miedzi(II)). Zielonkawy proszek, trudno rozpuszczalny w 

wodzie, stanowiący główny składnik patyny na miedzianych dachach 

budynków znajdujących się blisko morza (tak, podobno Cl- w małych 

ilościach są w stanie gazowym w tych rejonach)



Rodzaje soli - hydroksosole

[Mg5(OH)2](CO3)4 - tetrakis(węglan) diwodorotlenek magnezu 

(tetrakis(węglan) dihydroksomagnezu, dihydroksotetrakis(węglan) 

magnezu). 

Biały proszek trudno rozpuszczalny w wodzie, stosowany jako pigment, 

składnik pudrów (w sporcie). W przyrodzie występuje, jako minerał, 

zwany niezbyt poprawnie „hydroksowęglanem magnezu” lub potocznie 

„hydromagnezytem”. 

Może być przedstawiony „prostszym” wzorem adduktowym: 

(4MgCO3)•Mg(OH)2

Magnezja biała



Rodzaje soli - hydroksosole

[Ca10(OH)2](PO4)6 - heksakis(ortofosforan(V)) diwodorotlenek wapnia, 

(heksakis(ortofosforan(V)) dihydroksowapnia, 

dihydroksoheksakis(ortofosforan(V)) wapnia). 

Minerał o potocznej nazwie „hydroksyapatyt”. Występuje w stanie 

wolnym w przyrodzie oraz jest składnikiem zębów i kości. Bardzo słabo 

rozpuszczalny w wodzie. Zapis w notacji adduktowej: 

(3Ca3(PO4)2)•Ca(OH)2

Składniki zębów i kości



Rodzaje soli - hydroksosole

[Pb3(OH)2](CO3)2 – bis(węglan) diwodorotlenek ołowiu(II), (bis(węglan) 

dihydroksoołowiu(II), dihydrokso-bis(węglan) ołowiu(II)), zwany niezbyt 

prawidłowo – „hydroksowęglanem ołowiu(II)”. 

Białe ciało stałe, trudno rozpuszczalnym w wodzie. Zwykle jest 

otrzymywany w formie białego, krystalicznego proszku o dużej gęstości 

nasypowej („ciężki proszek”). Dawniej był stosowany, jako pigment do 

wyrobu farb (między innymi białej). Ale jak można się domyślić jest silnie 

toksyczny i nie jest już stosowany w tym celu. 

Bardzo często wzór tej hydroksosoli podaje się w przystępniejszej 

„adduktowej” notacji: 2PbCO3•Pb(OH)2

(to nie jest fizyczna mieszanina węglanu i wodorotlenku!)

„biel ołowiana” albo „biel wenecka”



Rodzaje soli - wodorosole
wodorosole – sole najczęściej o odczynie kwasowym, powstają w 

wyniku niepełnego podstawienia protonów w kwasach 

wieloprotonowych przez wodorotlenki,

wzór ogólny Ex (HyR) z

xEz+ - kation metalu

zRx- - reszta kwasowa

x, y, z – współczynniki stechiometryczne

Np. Na2HPO4,

Wodorosole z kwasów jednoprotonowych:

(HF)2 + KOH → KHF2 + H2O

(HIO3)2 + KOH → KH(IO3)2 + H2O



Nazewnictwo

Anion – wodoro - metal 

Ca(HS)2 – wodorosiarczek wapnia

(NH4)2HPO4 – wodoroortofosforan(V) amonu

(NH4)H2PO4 – diwodoroortofosforan(V) amonu

KHF2 – wodorodifluorek potasu

Al(H2PO4)3 – diwodoroortofosforan(V) glinu

Otrzymywanie

Niecałkowite zobojętnienie wieloprotonowych kwasów: H2S + NaOH 

→ NaHS + H2O

Reakcja soli z kwasem: (NH4)2SO4 + H2SO4 → 2NH4HSO4

Reakcja soli z mocniejszym lub mniej lotnym kwasem: NaCl + H2SO4 → 

NaHSO4 + HCl

Reakcja zasady z bezwodnikiem kwasowym: NaOH + CO2 → NaHCO3

Rodzaje soli - wodorosole



Właściwości

• Ciała stałe

• Dobrze rozpuszczalne w wodzie i rozpuszczalnikach polarnych

• W stanie stałym izolatory, w stanie stopionym przewodniki 

elektryczne

• Ulegają dysocjacji elektrolitycznej

• Reagują z wodorotlenkami tworząc sole

• Reagują z kwasami tworząc nowe wodorosole

• Wodorowęglany są nietrwałe; ogólnie - wodorowęglan → węglan 

+ dwutlenek węgla + woda

Rodzaje soli - wodorosole



Rodzaje soli - wodorosole

NaHCO3 – wodorowęglan sodu 

Biały, krystaliczny proszek rozpuszczalny w wodzie. Ze względu na łatwy 

rozkład termiczny stosowany w „proszkach do pieczenia” (spulchniające 

właściwości otrzymanego CO2). Jego wodny, ok. 1% roztwór stosowany jest 

jako drugi (pierwszym jest przemywanie wodą), zobojętniający czynnik przy 

poparzeniach kwasami.

Soda oczyszczona

NH4HCO3 – wodorowęglan amonu, zwany potocznie „amoniakiem” 

(błędnie, bo amoniak to NH3) lub „amoniakiem do pieczenia”. Biały, 

krystaliczny proszek o wyraźnym zapachu (a raczej „smrodzie”) 

amoniaku (ze względu na hydrolizę w wilgotnym powietrzu). 

Dobrze rozpuszczalny w wodzie. Był stosowany, jako środek 

spulchniający do pieczenia. W trakcie tych wypieków powstawał 

niezbyt miły „zapach” amoniaku.



Rodzaje soli - wodorosole

Na2HPO4 – wodoroortofosforan(V) sodu. Tworzy bezbarwne, 

higroskopijne kryształy. Dobrze rozpuszczalny w wodzie. Znanych jest 

kilka różnych hydratów tej soli. W przemyśle spożywczym stosowany 

jest, jako regulator kwasowości podobnie jak w laboratorium, gdzie 

używa się go, jako „regulatora kwasowości” w buforze fosforanowym.

Regulator kwasowości



Rodzaje soli - wodorosole

Ca(HCO3)2 – wodorowęglan wapnia, związek znany tylko w roztworach 

wodnych. Jeden z głównych składników odpowiedzialnych za przemijającą 

twardość wody. Grający znaczącą rolę w procesach krasowienia 

węglanowego.

Mg(HCO3)2 - wodorowęglan magnezu, związek znany tylko w roztworach 

wodnych. Drugi ze składników odpowiedzialny za przemijającą twardość 

wody.

Przemijająca twardość wody

Gotowanie wody:

Ca2+ + 2HCO3
-↔ CaCO3↓ + CO2↑ + H2O

Mg2+ + 2HCO3
- ↔ MgCO3↓ + CO2↑ + H2O

MgCO3 + H2O ↔ Mg(OH) 2↓+ CO2↑



Rodzaje soli – sole mieszane
Powstają przez równoczesną krystalizację dwóch lub więcej soli o 

wspólnym anionie. Ulegają dysocjacji.

Sól Mohra: FeSO4·(NH4)2SO4·6H2O ⇄ Fe2++ 2NH+
4 + 2SO2−

4 + 6H2O

Zieleń paryska: 3Cu(AsO2)3·Cu(CH3COO)2

Ałun potasowy: (KAl(SO4)2·12H2O)

Polihalit: 2CaSO4·MgSO4·K2SO4·2H2O

Nazewnictwo

Anion-kation-hydrat

KNa4Cl(SO4)2 chlorek bis(siarczan) potasu tetrasodu

Lub alfabetycznie:

KCl·2Na2(SO4) chlorek potasu—siarczan sodu (1/2) 



Rodzaje soli – sole kompleksowe = związki 
kompleksowe

Związki kompleksowe to związki chemiczne zawierające co najmniej jeden 

atom centralny, otoczony przez inne atomy lub grupy atomów, zwane 

ligandami, przy czym co najmniej jedno wiązanie atomu centralnego z 

ligandem ma charakter wiązania koordynacyjnego.



Sole kompleksowe = związki kompleksowe

Liczba koordynacyjna 

Liczba przyłączonych par elektronowych, która najczęściej 

odpowiada liczbie podstawników przypadających na jon centralny

Wiązanie koordynacyjne (donorowo-akceptorowe) 

Rodzaj kowalencyjnego wiązania chemicznego, którego istotą jest 

uwspólnienie pary elektronowej między dwoma atomami, przy czym oba te 

elektrony formalnie pochodzą od jednego atomu



Sole kompleksowe = związki kompleksowe

Wartość liczby koordynacyjnej zależy od:

• stosunków przestrzennych

• możliwości jonu centralnego do przyjęcia par elektronowych na wolne 

wewnętrzne podpowłoki d (p)

• Liczba koordynacyjna przyjmuje najczęściej wartości 2, 4 lub 6

Reguła Lamberta 

liczba koordynacyjna bardziej zależy od okresu niż grupy;

często dla okresu:

• drugiego LK = 4

• trzeciego i czwartego LK = 6

• piątego i szóstego LK = 8



Sole kompleksowe = związki kompleksowe
Nomenklatura

Atom lub jon przyłączający (koordynujący) cząsteczki nosi nazwę atomu 

lub jonu centralnego.

Grupy lub jony związane z nim noszą nazwę ligandów. Ligandy zależnie od 

zajmowanych miejsc koordynacji nazywane są jednofunkcyjnymi lub 

wielofunkcyjnymi, gdy zajmują odpowiednio jedno lub więcej miejsc 

koordynacji.

Sumaryczną liczbę pełnych pojedynczych wiązań atomu centralnego z 

atomami ligandów nazywa się liczbą koordynacyjną. 

Formalny ładunek przypisywany centralnemu atomowi nazywa się 

jego stopniem utlenienia. 



Sole kompleksowe = związki kompleksowe



Najprostsze kompleksy składają się z atomu centralnego i łączącego się z 
nim liganda. Atom centralny jest akceptorem, a ligand donorem 
elektronów, para elektronowa tworząca wiązanie pochodzi od liganda. 
Atom liganda bezpośrednio połączony z atomem centralnym jest 
nazywany atomem ligandowym. Obszar zajęty przez atom centralny i 
ligandy tworzy wewnętrzną sferę koordynacji. 
Wyróżnia się także zewnętrzną sferę koordynacji, jest to obszar zajęty 
przez jony zobojętniające ładunek kompleksu. Związek kompleksowy, 
którego ładunek jest zobojętniony przed odpowiednie jony, nazywany 
jest solą kompleksową

Sole kompleksowe = związki kompleksowe



Kształt cząsteczek

Sole kompleksowe = związki kompleksowe



Ze względu na liczbę atomów (lub jonów) centralnych rozróżnia się:
kompleksy jednocentrowe – z jednym atomem centralnym
kompleksy wielocentrowe – z dwoma lub więcej atomami centralnymi
klastery – w których występują co najmniej trzy atomy metali, które są z 
sobą bezpośrednio związane, tworząc centralną klatkę, do której są 
przyłączone ligandy w sposób podobny do zwykłych kompleksów.

Ligandy mogą być grupami lub jonami nieorganicznymi lub grupami 
wywodzącymi się od związków organicznych. Kompleksy zawierające 
ligandy organiczne dzieli się na:
związki metaloorganiczne – w których występuje chociaż jedno wiązanie 
metal–węgiel
kompleksy organiczne – w których występują ligandy organiczne 
niełączące się wiązaniami metal–węgiel
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Ligandy
Jednokleszczowe
Wilokleszczowe
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Nazewnictwo: ligand – atom centralny

Według zaleceń IUPAC nazwy ligandów o ładunku ujemnym powinny 

kończyć się na „o”, natomiast nazwy ligandów obojętnych nie mają 

zmienianych końcówek. 

Przykłady

cząsteczka H2O – akwa (daw. akwo)

cząsteczka NH3 – amina (daw. ammino)

grupa CN− – cyjano

grupa SCN− - tiocyjaniano

Na[Al(OH)4] – tetrahydroksoglinian sodu

Mg[Al(OH)4]2 – bis(tetrahydroksoglinian) magnezu

[CoCl2(NH3)4]Cl – chlorek tetraaminadichlorokobaltu(III)

K3[Fe(CN)6] – heksacyjanożelazian(III) potasu 
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Właściwości

Ulegają dysocjacji

Trwałość związków kompleksowych zależy od takich czynników jak:

stopień utlenienia atomu metalu

promień jonowy

liczba koordynacyjna atomu metalu

charakter atomów koordynujących względem jonu centralnego

ułożenie i wzajemne powiązanie atomów koordynujących.
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Ligand
cząsteczki obojętne: NH3, H2O, CO, NH2CH2CH2NH2

Aniony: Cl-, CN-, CH3COO-, NH2CH2COO-

�obecność wolnej pary, elektronowej: tlen, azot, siarka, węgiel
� NH3,   :OH-,  (C2H5)3P:
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wielofunkcyjne

bipirydyl

porfiryna

jednofunkcyjne:    NH3,  CN-
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Hemoglobina
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Budowa hemu

Wiązania koordynacyjne w 
hemoglobinie: 
- 4 wiązania łączące żelazo z azotami 

pierścieni pirolowych
- wiązanie żelazo – azot pierścienia 

imidazolowego histydyny łączące 
kompleks żelazo-porfirynowy z 
łańcuchami 

- wiązanie żelazo – czasteczka tlenu, 
gdy hemoglobina jest w formie 
„oxy” 



Sole kompleksowe = związki kompleksowe

Witamina B12 – jon centralny kobalt
Chlorofil – jon centralny magnez
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Białka transportujące metale: 
celuroplazmina i transferyna
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Związki kompleksowe w medycynie: MIBI 
(sestamibi, kardiolit)
[Tc(CNR)6]+

heksakis(2-metoksyizobutylizonitryl) technet 
(99mTc)
badanie:
mięśnia sercowego
diagnostyka niektórych nowotworów
gruczolaków przytarczyc
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Związki kompleksowe w medycynie: cisplatyna
Stosowana w leczeniu:
•rak jądra
•rak płuca
•rak pęcherza moczowego
•rak jajnika
•rak szyjki i macicy
•nowotwory w obrębie głowy i szyi
•czerniak złośliwy
•mięsaki
•rak kory nadnerczy
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Związki kompleksowe w medycynie: cisplatyna
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Rodzaje soli – sole uwodnione = hydraty
Sole, które w sieci krystalicznej zawierają cząsteczki wody, stanowiące 
tzw. wodę krystalizacyjną (jest wbudowana w sieć krystaliczną, nie 
tworzy wiązań kowalencyjnych). 
Właściwości:
Po rozpuszczeniu w wodzie ulegają dysocjacji, są nietrwałe termicznie. 
Przemianie formy bezwodnej w hydrat towarzyszy często zmiana barwy.

Bezwodny chlorek kobaltu Sześciowodny chlorek kobaltu



Rodzaje soli – sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie



Sole szkodliwe dla zdrowia
Cyjanki

KCN, NaCN

Trujące działanie polega na blokowaniu procesu oddychania na 

poziomie komórkowym poprzez nieodwracalną inhibicję 

oksydazy cytochromowej, będącej kluczowym enzymem 

łańcucha oddechowego oraz wtórnie fosforylacji oksydacyjnej

Śmiertelna dawka dla człowieka wynosi 200–300 mg

W przypadku zatrucia cyjankiem potasu, do ratowania stosuje się:

Kortyzon, węgiel aktywny, azotyn izoamylu, azotyn sodu, 4-

(dimetyloamino)fenol, tiosiarczan sodu (odtrutki), 

hydroksokobalamina (witamina B12a)

Etapy zatrucia: duszności, podniecenie, drgawki, porażenie
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Sole baru

BaCl2, Ba(NO3)2, BaCrO4 

Powoduje wzrost ciśnienia krwi i arytmię serca. Po połknięciu substancja 

wywołuje podrażnienie błon śluzowych, mdłości, wymioty, zawroty głowy i 

biegunkę.

Chromian baru działa szkodliwie po spożyciu. Przy wdychaniu par mogą 
wystąpić słabe podrażnienia, kaszel, zaś po kontakcie z oczami słabe 
podrażnienia.

Badania na zwierzętach wykazały, że substancja może być substancją 
rakotwórczą.

Chromian(VI) baru działa toksycznie na organizmy wodne.



Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po 
połknięciu. Kumuluje się w organizmie. Działa bardzo toksycznie na 
organizmy wodne i może powodować długo utrzymujące się 
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Sole rtęci najczęściej stosowane są do barwienia tkanin, wywoływania 
fotografii oraz tworzenia litografii. Można produkować z nich także 
baterie.

Przykłady:
Rtęć jest silnie toksyczna, Jej związki u człowieka wywołują ślinotok, 
bóle w obrębie układu pokarmowego, przyspieszanie pracy serca, a w 
niektórych przypadkach śmierć.

Sole szkodliwe dla zdrowia
Sole rtęci

Hg(NO3)2, 



Sole rtęci w medycynie
Amidochlorek rtęci(II) – Hg(NH2)Cl.

2 Hg(NH2)Cl → [Hg2N]Cl + NH4Cl

Związek znalazł zastosowanie w lecznictwie. Obecnie jest stosowany 

głównie w leczeniu niektórych pasożytniczych i gronkowcowych chorób 

skóry, także niekiedy w grzybicach oraz rzadko w okulistyce. Stosuje się 

wyłącznie miejscowo najczęściej w postaci maści i past, rzadziej jako 

zasypka i inne postacie leku. Stężenia terapeutyczne 2%–10%. Stężenia w 

preparatach okulistycznych 0,25%–2%. Używany jako surowiec 

farmaceutyczny w recepturze aptecznej do sporządzania leków galenowych 

i recepturowych (magistralnych)


