
Тема:
Гідроліз солей

Мета:  вивчити процес  гідролізу водних розчинів 
солей; розвивати вміння  записувати рівняння 

гідролізу для різних типів солей; використовуючи 
індикатори визначати 

середовище солей під час гідролізу і пояснювати 
це записом відповідних рівнянь реакції.
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Взаємодія катіонів чи аніонів солі з молекулами води.

В результаті утворюється слабкий електроліт.

Сіль– це продукт взаємодії основи з кислотою. 

В залежності від сили основи і кислоти виділяють 4 

типи солей.

Суть гідролізу



1.Нерозчинні солі

2.Солі, утворені сильною основою (лугом) і 

сильною кислотою (HCl, HClO4 , HNO3, 

H2SO4 )

середовище розчину нейтральне, рН=7.

Не гідролізують



1)Солі, утворені сильною основою і слабкою кислотою (HClO, 

HNO2, H2S, H2SiO3, H2CO3 включаючи органічні кислоти)

гідроліз по аніону, середовище лужне, рН>7.

2) Солі, утворені слабкою основою кислотою (NH3∙H2O, 

органічні аміни, нерозчинні гідроксиди металів) і сильною 

кислотою

гідроліз по катіону, середовище кислотне , рН<7.

3) Солі, утворені слабкою основою і слабкою кислотою 

гідроліз по катіону и аніону, реакція середовища

визначається порівнянням Кд слабких електролітів, переваги

має Кд з більшим значенням , але близьке до нейтрального.

Гідролізують



Визначення реакції середовища розчинів
солей універсальним індикатором

Формула солі Зміна
забарвлення
індикатора

Значення рН Середовище

AlCl3
рожеве рН<7 кислотне

Na2CO3
синє рН>7 лужне

NaCl без змін рН=7 нейтральне



1. Скласти рівняння дисоціації солі, визначити йон слабкого електроліту.
AlCl3↔Al3++3Cl-

Al3+ - катіон алюмінію, слабка основа, гідроліз по катіону

2. Скласти рівняння його взаємодії з  водою, визначити продукти гідролізу
у вигляді іонів.
Al3++H+OH−↔(AlOH)2++H+ 

3. Зробити висновок про середовище електролиту.
Середовище кислотне, [H+]>[OH−]

4. Скласти рівняння в молекулярному і йонному вигляді.
AlCl3+HOH↔(AlOH)2+Cl2 +HCl
Al3++3Cl−+HOH↔(AlOH)2++3Cl−+H+

Al3++HOH↔(AlOH)2++H+

Алгоритм складання рівнянь гідролізу солей 
Дана сіль AlCl3 – утворена слабкою основою і сильною 

кислотою



Na2CO3↔2Na++CO2 −
3

CO2 −
3 – карбонат - аніон, слабка кислота, 

гідроліз по аніону.

CO2 −
3+HOH↔HCO −

3+OH− 

середовище лужне, [OH−]> [H+]

Na2CO3+HOH↔NaHCO3+NaOH

2Na++CO2 −
3+H+OH−↔HCO −

3 +2Na++OH−

CO2 −
3+HOH↔HCO −

3+OH−

Гідроліз солі Na2CO3, утвореної сильною 
основою і слабкою кислотою



У випадку гідролізу солі , утвореної слабкою основою і слабкою
кислотою, утворюються кінцеві продукти– слабка основа і 
слабка кислота – малодисоціюючі речовини. Гідроліз
необоротний.

СН3 СООNН4 + НОН = СН3СООН + NН4ОН

Середовище визначається порівнянням Кд слабких
електролітів, а саме більшим значенням Кд.

Кд СН3СООН = 1,75 ∙ 10-5 Кд NН4ОН = 6,3 ∙ 10-5

В даному випадку реакція середовища буде слаболужна, тому 
що Кд NН4ОН
більше за Кд СН3СООН.

Гідроліз солі СН3 СООNН4, утвореної
слабкою основою і слабкою кислотою



Гідроліз неорганічних речовин

Повний и необоротний гідроліз у водному розчині
характерний для деяких бінарних сполук

Карбідів

Фосфідів

Галогенідів



CaC2 + 2H2O = Ca(OH)2 + C2 H2↑

Карбід ацетилен

кальцію

Al4C3 + 12H2O = 4Al(OH)3 + 3CH4↑

Карбід метан

алюмінію

Гідроліз карбідів



SiCl4 + 3H2O = H2SiO3↓ + 4HСl
хлорид                             силікатна
силіцію (+4)                кислота

Са3P2 + 6H2O = 3Са(OH)2 + 2PH3↑
фосфід фосфін
кальцію

Гідроліз галогенідів і фосфідів



Умови посилення і послаблення гідролізу:

Для оборотного гідролізу умови зміщення
рівноваги визначаються принципом Ле Шателье

Посилити гідроліз

(рівновага в сторону 

продуктів -вправо)

Ослабити гідроліз

(рівновага в сторону 

вихідних речовин - вліво)

Нагріти розчин.

Збільшити концентрацію

реагентів.

Добавити сторонні

речовини, щоб зв’язати

один із продуктів гідролізу

в нерозчинну сполуку або

видалити один із продуктів

в газову фазу.

Охолодити розчин.

Збільшити концентрацію

продуктів гідролізу.



Як зміститься хімічна рівновага в системі
Zn2+ + H2O↔ ZnOH+ + H+ – Q
1) при добавлянні H2SO4

2) при добавлянні KOH
3) нагріванні розчину
1) при добавлянні H2SO4: H2SO4 =2H+ + SO4

2– ;
підвищення концентрації іонів гідрогену приводить, по принципу Ле
Шателье, до зміщення рівноваги в системі вліво.
2) при добавлянні KOH: KOH= K+ + OH– ; H+ + OH– =H2O;
гідроксид-іони звязують іони гідрогену в малодисоціюючу речовину, 
воду. Зменшення концентрації іонів гідрогену приводить, по принципу 
Ле Шателье, до зміщення рівноваги в системі вправо
3) нагрівання розчину. По принципу Ле Шателье, підвищення
температури приводить до зміщення рівноваги в сторону протікания
ендотермічної реакції, тобто – вправо.

Практика



У природі

• перетворення
земної кори

• забезпечення
слаболужного
середовища
морської води

У народному 
господарстві

• виробництво із
нехарчової
сировини цінних
продуктів (папір, 
мило, спирт, білкові
дріжджі)

• очистка 
промислових стоків
і питтєвої води

У повсякденному
житті

• прання

• миття посуду

• вмивання з  милом

• процеси травлення

Значення гідролізу солей у природі, народному 
господарстві, повсякденному житті



 1. У водних розчинах не піддається гідролізу
 1) сульфат натрію 2) сульфат алюмінію 3) сульфіт натрію 4) сульфат 

міді
 2. У водних розчинах необоротно гідролізуються
 А) нітрат заліза (III) Б) нітрат заліза (II) В) фосфат натрію Г) сульфід

алюмінію Д) силікат амонію Е) нітрат цезію
 3. Гідроліз по аніону має місце у водних розчинах:
 А) K2SO4 Б) FeSO4 В) Na2CO3 Г) CH3COONa Д) K2S Е) FeCl3
 4. Сіль, яка гідролізується не по аніону – це 1) ВаСl2 2) CuCl2 3) CaCl2 4) 

К2НРО4
 5. І аніон і катіон гідролізуються в розчині солі
 1) силікат натрію 2) сульфід амонію 3) ацетат калію 4) хлорид міді(II)
 6. Тільки аніон гідролізується в розчині солі
 1) ацетат амонію 2) іодіда калію 3) бромід алюмінію 4) фторид натрію
 7. Установіть відповідність між сіллю і її здатність до гідролізу.
 А) SrCl2            Б) NH 4 F            1) за катіоном 2) по аніоном
 В) CuSO4                                    3) за катионом і аніоном
 Г) СН3СООNa                            4) не піддається гідролізу

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 



 8. Установіть відповідність між складом солі і типом її гідролізу у водному 
розчині

 А) СrСl3 1) за катионом
 Б) АlВr3 2) по аніоном
 В) NaCl 3) за катионом і аніоном
 4) не піддається гідролізу
 9. Установіть відповідність між формулою солі і її здатність до гідролізу.
 А) NН4NO3 1) за катиону
 Б) NаI 2) по аніону
 В) СН3СООК 3) за катиону і аніону
 Г) Ва(NO2)2 4) не піддається гідролізу
 10. Установіть відповідність між складом солі і типом її гідролізу у водному 

розчині
 А) нітрат цинку 1) за катиону
 Б) карбонат натрію 2) по аніону
 В) хлорид кальцію 3) за катиону і аніону
 4) не піддається гідролізу
 11. Установіть відповідність між назвою солі і ставленням її до гідролізу.
 А) пропіонат амонію 1)не гідролізується
 Б) сульфід цезію 2)гідролізується з катиону
 В) сульфід алюмінію 3)гідролізується по аніону
 Г) карбонат натрію 4)гідролізується з катиону і аніону
 12. При розчиненні у воді хлориду цинку середовище стає
 1) нейтральним 2) кислим 3) лужним 4) слаболужним



Відповіді надсилати 
bondarkova2601@gmail.com
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