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OXOACIZII FOSFORULUI şi SĂRURILE ACESTORA 
 

În funcţie de numărul atomilor de fosfor din molecula acidului sunt ortoacizi (monoacizi cu formula 

moleculară H3POn) sau poliacizi (cu cel puţin doi atomi de fosfor în moleculă şi cu legături P – O – P).  

 

ACIDUL HIPOFOSFOROS H3PO2  

HIPOFOSFIŢI M
I
H2PO2  

Denumirea corectă a acestui acid, rar utilizată, este acid fosfinic, iar a sărurilor fosfinaţi. 

OBŢINERE   

o Hidroliza hipofosfitului de calciu: Ca(H2PO2)2 + 2H2O  Ca(OH)2 + 2H3PO2 

o Sărurile se obţin prin disproporţionarea fosforului alb într-o bază tare: 

2P4 + 3Ca(OH)2 + 6H2O 
Ct  3Ca(H2PO2)2  + 2PH3(g) 

STRUCTURĂ – atomul de P este hibridizat sp
3
, molecula H3PO3 şi anionul H2PO2

–
 au geometrie 

tetraedrică (figura 11): 

  
Figura 1 - a) Formula de structură a moleculei de acid hipofosforos, H3PO2; b) Formula de structură a 

anionului hipofosfit, H2PO2
–
 (formula Gillespie AL4) 

PROPRIETĂŢI 

o Acidul – solid alb, cristalin, solubil în apă 

o Acid monoprotic slab – ionizabilă numai legătura O – H  formează un singur tip de săruri M
I
H2PO2  - 

hipofosfiţi (fosfinaţi – săruri neutre). Prezintă toate proprietăţile generale ale acizilor. 

Singurul atom de H 

Ionizabil  H3PO2 e 

acid monoprotic 

Raii
Evidenţiere

Raii
Evidenţiere

Raii
Evidenţiere

Raii
Evidenţiere

Raii
Evidenţiere
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o Sărurile metalelor alcaline şi cea de calciu sunt solubile în apă şi au hidroliză bazică - vezi reacţia .. 

o Acidul şi sărurile au caracter oxido – reducător, predominând caracterul reducător: 

o Reduc halogenii, sărurile de Ag
+
; Cu

2+
; Hg

2+
; permanganatul de potasiu, cromatul şi dicromatul de 

potasiu, etc. oxidându – se la acid fosforic sau fosfaţi 

o Pot fi reduşi de reducători puternici la fosfor sau fosfină: 

P
3-

H3     e4
      (H2P

1+
O2)  

-
  

e4  (H2P
5+

O4)  
-
 

Caracter reducător : 

NaH2PO2 + 4AgNO3 + 2H2O   Ct  NaH2PO4 + 4Ag + 4HNO3 

5NaH2PO2 + 6H2SO4 + 4KMnO4  5NaH2PO4 + 4MnSO4 + 2K2SO4 + 6H2O 

3NaH2PO2 + 8H2SO4 + 2K2Cr2O7  3NaH2PO4 + 2Cr2(SO4)3 + 2K2SO4 + 8H2O 

NaH2PO2 + 2H2O + 2Br2  NaH2PO4 + 4HBr  

NaH2PO2 + 2NaOH   Ct  Na3PO4 + 2H2 

Caracter oxidant 

NaH2PO2 + 2Zn + 5HCl   Ct  PH3(g) + 2ZnCl2 + NaCl + 2H2O  

NaH2PO2 + 2Zn + 3NaOH + 3H2O   Ct  PH3(g) + 2Na2[Zn(OH)4]  

UTILIZĂRI 

NaH2PO2 – agent reducător. 

TOXICITATE 

H3PO2 şi sărurile sale sunt mai puţin toxici decât fosforul alb, dar hipofosfitul de calciu şi cel de fier 

(III) au toxicitate apropiată de a fosfinei.  

ACIDUL FOSFOROS H3PO3. FOSFIŢI M
I
H2PO3 şi M

I
2HPO3 

 

Denumirea corectă a acestui acid, rar utilizată, este acid fosfonic, iar a sărurilor fosfonaţi. 

OBŢINERE   

o Hidroliza triclorurii de fosfor – vezi reacţia ...  

o Dizolvarea oxidului de fosfor (III) în apă la rece – vezi reacţia ...  

STRUCTURA – atomul de P este hibridizat sp
3
, molecula de H3PO3 şi anionii fosfiţi au geometrie 

tetraedrică (figura 12) : 

(a) 

(b)  (c) 

Figura 2 -   a) Formula de structură a moleculei de acid fosforos, H3PO3; b) specii de H3PO3 în echilibru în 

soluţie apoasă; c) Formula de structură a anionului fosfit neutru, HPO3
2–

; d) Formula de structură 

a anionului fosfit acid, H2PO3
– 

(formula Gillespie AL4) 

În soluţie apoasă există un echilibru între două forme structurale, aproape complet deplasat spre 

structura  corespunzătoare unui acid diprotic.  

Fosfiţii sunt substanţe ionice: fosfit neutru HPO3
2–

 =  monohidrogenofosfit şi fosfit acid H2PO3
–
 = 

dihidrogenofosfit 

PROPRIETĂŢI : 

 Acidul – solid incolor, delicvescent, uşor solubil în apă 

 Acid diprotic de tărie medie spre slab, disociază în 2 trepte: 

H3PO3 + H2O  H2PO3
–
  + H3O

+
    (Ka1)  //  H2PO3

–
 + H2O  HPO3

2–
  + H3O

+
  (Ka2)      Ka1 > Ka2 

 H2[HPO3]  formează 2 tipuri de săruri : fosfit neutru Na2HPO3 şi fosfit acid NaH2PO3 = NaH[HPO3] 

Raii
Evidenţiere

Raii
Evidenţiere

Raii
Evidenţiere

Raii
Evidenţiere

Raii
Evidenţiere

Raii
Evidenţiere

Raii
Evidenţiere

Raii
Evidenţiere



3 

 

 Prezintă proprietăţile generale ale oxoacizilor :  

H3PO3 + Mg  Mg(HPO3) + H2 

H3PO3 + BaO  Ba(HPO3) + H2O 

H3PO3 + 2KOH  K2HPO3 + H2O 

H3PO3 + CaCO3  Ca(HPO3) + H2CO3 ( CO2 + H2O) 

 Acidul şi sărurile au caracter oxido – reducător, predominând caracterul reducător:  

 P
3-

H3    
 e6       (HP

3+
O3)  

-2
  

 e2  (HP
5+

O4)  
-2

 

Caracter reducător : 

NaH2PO3 +2 AgNO3 + H2O   Ct  NaH2PO4 + 2Ag + HNO3 

5NaH2PO3 + 3H2SO4 + 2KMnO4  5NaH2PO4 + 2MnSO4 + K2SO4 + 3H2O 

3NaH2PO3 + 4H2SO4 + K2Cr2O7  3NaH2PO4 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 4H2O 

NaH2PO3 + H2O + Br2  NaH2PO4 + 2HBr  

NaH2PO3 + 2NaOH    Ct  Na3PO4 + H2 + H2O 

Caracter oxidant 

NaH2PO3 + 3Zn + 7HCl   Ct  PH3 + 3ZnCl2 + NaCl + 3H2O  

NaH2PO3 + 3Zn + 5NaOH + 4H2O  PH3 + 3Na2[Zn(OH)4]  

UTILIZĂRI 

Fosfiţii – agenţi reducători. 

 

ACIDUL FOSFORIC 

Ortofosforic = H3PO4; metafosforic = HPO3  

STARE NATURALĂ 

 în natură se găsesc numai fosfaţi greu solubili în apă 

PREPARARE 

 Descompunerea apatitelor sau fosforitelor cu H2SO4: Ca3(PO4)2 + 3H2SO4  2H3PO4 + 3CaSO4 

 Reacţia cu apa a pentaclorurii de fosfor sau a oxidului de fosfor (V) – vezi reacţiile ….  

 Oxidarea fosforului roşu cu acid azotic concentrat:  3P + 5HNO3conc. + 2H2O  3H3PO4 + 5NO  

STRUCTURA 

 atomul de P este hibridizat sp
3
, molecula de H3PO4 are geometrie tetraedrică, la fel şi anionii fosfaţi acizi 

şi neutru (figura 13) : 

P

O

O

O

OH H

H       

P

O

O

O

OH

H

-

     

2-

P

O

O

O

O

H

     

P

O

O

O

O

3-

 
                 a)   b)          c)           d) 

Figura 3 -  Formula de structură a moleculei de acid ortofosforic, H3PO4; b) Formula de structură a anionului 

dihidrogenofosfat, H2PO4
–
 ; c) Formula de structură mono-hidrogenofosfat, HPO4

2–
;d) Formula de 

structură a anionului fosfat neutru, PO4
3– 

(formula Gillespie AL4) 

Între moleculele de H3PO4 se stabilesc legături de hidrogen în soluţii concentrate, în hidraţi şi în 

stare solidă. 

Molecula de acid metafosforic HPO3 are geometrie triunghiular planară, formula Gillespie AL3, 

(figura 14) atomul de P fiind hibridizat sp
2
.  

 
Figura 4 -  Formula de structură a moleculei de acid metafosforic, HPO3; 

PROPRIETĂŢI H3PO4  

Se prezintă sub forma unor cristale rombice incolore sau a unui lichid siropos (c = 85 – 90%); în 

ambele forme moleculele sunt asociate prin legături de hidrogen. Este solubil în apă în orice proporţie.  

https://www.google.ro/url?q=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metaphosphoric_acid.svg&sa=U&ei=-TVlU67NB6bJ0QWG2oG4BQ&ved=0CC4Q9QEwAQ&usg=AFQjCNFA_AdM3flyF81wZrPeBuvBxL3wxA
Raii
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Raii
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Are 4 proprietăţi importante: este triacid, este un agent de esterificare, este un agent complexant şi 

un agent “fosfatant” (anticoroziune): 

 Acid triprotic de tărie mijlocie – PO(OH)3  m = 1 : 

H3PO4 + H2O H2PO4
–
 + H3O

+
   Ka1 = 7,5·10

–3  

H2PO4
–
 + H2O HPO4

2–
 + H3O

+
   Ka2 = 6,2·10

–8  

HPO4
2–

 + H2O PO4
3–

 + H3O
+
   Ka3 = 4,4·10

–13  

 

H3PO4 – prezintă proprietăţile generale ale  acizilor :  

2H3PO4 + 3Zn  Zn3(PO4)2 + 3H2 

2H3PO4 + 3CaO  Ca3(PO4)2+ 3H2O 

H3PO4 + 3NaOH  Na3PO4 + 3H2O 

2H3PO4 + 3BaCO3   Ba3(PO4)2 + 3H2CO3 ( CO2 + H2O) 

 are stabilitate termică mare:  

  până la 350º - 400ºC nu-şi manifestă caracterul oxidant 

  la încălzire sub aceste temperaturi deplasează din sărurile lor chiar unii acizi mai tari ca el, dar mai 

volatili (HCl, HNO3; H2SO4) : 3NaCl +H3PO4  3HCl + Na3PO4 

  la creşterea temperaturii au loc următoarele transformări:                                   

 2H3PO4  
 C200 H4P2O7  

 C300t  (HPO3)2                            

acid   ortofosforic     acid difosforic        acid metafosforic 

 la încălzire atacă cuarţul (SiO2) 

UTILIZĂRI  

 H3PO4  obţinerea fosfaţilor, îngrăşămintelor chimice; în industria farmaceutică, industria textilă, etc. 

 H3PO4 – oficinal FR X – „Acidum phosphoricum” şi „Acidum phosphoricum dilutum” (10%). 

 

FOSFAŢI 

Ortofosfaţi: M
I
3PO4; M

I
2HPO4; M

I
H2PO4 

Metafosfaţi = NaPO3 

 

Acidul ortofosforic H3PO4 formează 3 tipuri de săruri  fosfaţi, substanţe ionice: 

 Dihidrogenofosfaţii, ortofosfaţii primari sau fosfaţii diacizi, cu formula generală M(H2PO4)n, unde n = 

1, 2, 3.  

 Monohidrogenofosfaţii, ortofosfaţii secundari sau fosfaţii monoacizi de tipul M
I
2HPO4, M

II
HPO4 şi 

M
III

2(HPO4)3. 

 Fosfaţii neutri sau ortofosfaţii terţiari de tipul M
I
3(PO4), M

II
3(PO4)2 şi M

III
PO4. 

STRUCTURA – compuşi ionici (figura 15) : 

1. NaH2PO4 – fosfat primar de sodiu = fosfat diacid de sodiu = dihidrogenfosfat de sodiu = fosfat de 

dihidrogen monosodiu 

2. M
I
2HPO4 – fosfat secundar = fosfat monoacid de disodiu = monohidrogenfosfat de sodiu = fosfat 

de monohidrogen disodiu 

3. Na3PO4 = fosfat terţiar de sodiu = fosfat neutru de sodiu = fosfat trisodic  

-

P

O

O

O

OH

H

Na
+

 

2-

P

O

O

O

O

H

2 Na
+

 

P

O

O

O

O

3-

3 Na
+

 

(1) (2) (3) 
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Figura 5 - 1) Formula de structură a anionului dihidrogenofosfat, H2PO4
–
 din sarea ionică dihidrogenofosfat 

de sodiu; 2) Formula de structură a anioionului monohidrogenofosfat, HPO4
2–

, din sarea ionică 

monohidrogenofosfat de disodiu; 3) Formula de structură a anionului fosfat neutru, PO4
3–

 din sarea 

ionică fosfat trisodic 

 

PREPARARE 

 prin reacţia acidului fosforic cu metale active (cu potenţial standard de reducere negativ, eventual la 

încălzire pentru că metalul se poate acoperi cu un strat superficial de fosfat care, dacă este greu solubil 

împiedică reacţia), cu oxizi metalici cu caracter bazic sau amfoter, cu baze şi cu săruri – vezi 

proprietăţile H3PO4. 

PROPRIETĂŢI 

Fosfaţii metalelor reprezentative sunt incolori sau de culoare albă, cei ai metalelor tranziţionale sunt 

coloraţi. 

 Fosfaţii metalelor alcaline sunt solubili în apă, deci hidrolizează : 

o (3Na
+
 + PO4

3–
) + 3H-OH  3(Na

+
 + OH

–
) + H3PO4   pH > 7 

o (2Na
+
 + HPO4

2–
) + 2H-OH  2(Na

+
 + OH

–
) + H3PO4  pH > 7 

 HPO4
2–

 + H-OH  PO4
3–

 + H3O
+
   Ka = 4,8·10

-18
   (disocierea) 

 HPO4
2–

 + H-OH  H2PO4
–
 + OH

– 
 Kb=1,6·10

-7
     (hidroliza) 

o (Na
+
 + H2PO4

–
) + H-OH  (Na

+
 + OH

–
) + H3PO4  pH < 7 

 H2PO4
–
 + H-OH  HPO4

2–
 + H3O

+
 Ka=6,2·10

-8
      (disocierea)  

 H2PO4
–
 + H-OH  H3PO4 + OH

–
   Kb = 1,3·10

-12 
   (hidroliza)  

 Fosfaţii au temperaturi de topire ridicate. Unii dintre ei se pot descompune la încălzire, formând 

produşi diferiţi în funcţie de tipul de fosfat şi natura cationilor. 

 Comportarea fosfaţilor la calcinare: 

Na3PO4   Ct  topesc fără descompunere fosfaţii neutri ai metalelor alcaline 

2NaH2PO4   Ct  Na2H2P2O7 + H2O   difosfat de dihidrogendisodiu 

Na2H2P2O7   Ct  (NaPO3)2 + H2O                metafosfat de sodiu 

2Na2HPO4   Ct  Na4P2O7 + H2O                difosfat de sodiu 

Na(NH4)HPO4   Ct  NaPO3 + NH3 + H2O 

monohidrogenofosfatul de amoniu şi sodiu este o „sare de fosfor” care, în urma descompunerii 

termice şi reacţiei cu un oxid metalic bazic formează perle de fosfor (metafosfaţi metalici). 

 Cei mai mulţi fosfaţi sunt greu solubili în apă: Ag3PO4; FePO4; BiPO4; NH4MgPO4; etc. Fosfaţii 

metalelor alcaline şi de amoniu sunt solubili în apă. 

Fosfaţii greu solubili în apă servesc în analiza chimică calitativă, unii dintre ei şi analiza chimică 

cantitativă. 

 Heteropolifosfaţi: [(NH4)3H4[P(Mo2O7)6] = dodecamolibdatul de amoniu = fosfomolibdat de amoniu 

H3PO4 + 12(NH4)2MoO4 + 21HNO3conc.  (NH4)3H4[P(Mo2O7)6 + 21NH4NO3 + 10H2O  analiza 

calitativă, identificarea ionului fosfat  

 Anionul PO4
3–

, poate funcţiona în chimia coordinativă a metalelor tranziţionale ca ligand monodentat, ca 

ligand chelatant sau ligand în punte, ca de exemplu H3[Fe(PO4)2], [Co(en)2(PO4)], etc. 

Oficinali FR X: 

 Ca3(PO4)2 – „Calcii phosphas tribasicum” – FOSFAT DE CALCIU TRIBAZIC, Ca3(PO4)2,  

 Descriere / solubilitate: Pulbere albă, fără gust şi fără miros;  practic insolubil în alcool, apă şi alţi 

solvenţi organici; se dizolvă în acizi: acid nitric diluat şi acid clorhidric diluat 

 Conservare – în recipiente bine închise 

 Acţiune şi utilizări - antiacid, antidiareic 

Raii
Evidenţiere

Raii
Evidenţiere
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 Na2HPO4·12H2O – „Dinatrii hydrogenophosphas” – (HIDROGENOFOSFAT DE DISODIU, fosfat 

monoacid de sodiu, fosfat disodic, Na2HPO4  12H2O 

 Descriere / solubilitate: Cristale incolore, cu gust slab sărat, răcoritor, eflorescente. La 35 C se dizolvă 

în apa de cristalizare; la 130 C devine anhidru. Este uşor solubil în apă, practic insolubil în alcool 

 Conservare – în recipiente bine închise 

 Acţiune şi utilizări – LAXATIV, antiacid 

 Precauţii: Când se prescrie hidrogenofosfat de disodiu în amestec cu alte pulberi, se eliberează masa 

corespunzătoare de hidrogenofosfat de disodiu (Na2HPO4 2H2O) obţinut prin uscare la 50 C până la 

masă constantă  

 

OXOACIZII FOSFORULUI DE TIPUL H4P2On, (n = 5 -8) 

 

H4P2O5 – acid difosforos (pirofosforos) = acid difosfonic  săruri: difosfoniţi = pirofosfiţi; P(III): 

P O P

O H

O H

OH

OH
 

H4P2O6 – acid hipodifosforic = hipofosforic  săruri: hipofosfaţi; P(IV): 

P

OH

OH

P

O H

O H
O O  

H4P2O7 – acid difosforic (pirofosforic)   săruri: difosfaţi = pirofosfaţi; P(V) 

 

H4P2O8 – acid peroxodifosforic   săruri: peroxofosfaţi; P(V) şi grupare peroxidică O2
2–

: 

 
 

 

H4P2O7 – ACID DIFOSFORIC (PIROFOSFORIC) 

 

PREPARARE 

o prin încălzirea H3PO4  

o prin încălzirea acidului fosforic şi metafosforic:  

H3PO4 + HPO3   Ct  H4P2O7 

o din sărurile greu solubile (de Ba
2+

, Pb
2+

) prin tratare  cu un reactiv de precipitare al cationilor (H2SO4, 

respectiv H2S): 

Na4P2O7 + BaCl2  Ba2P2O7 + 2NaCl Ba2P2O7 + H2SO4  H4P2O7 + BaSO4 

STRUCTURĂ – PROPRIETĂŢI: 

 Formula de structură simetrică: 

P O P

O H

O H

OH

OH
O O  

 H4P2O7 – masă sticloasă sau cristale incolore, solubil în apă 

 este un tetraacid, mai tare decât H3PO4 în primele 2 trepte de disociere; 

 nu formează decât două tipuri de săruri: difosfaţi M
I
4P2O7, respectivi dihidrogenofosfaţi de tipul 

M
I
2H2P2O7, unde M

I
 = M alcaline, Tl, Hg şi Ag; când cationul este un metal la NO = +2, +3 şi +4  

sarea este cristalină, incoloră sau colorată, greu solubilă în apă  descompunere la încălzire:  

Ag3NaP2O7   Ct  Ag3PO4 + NaPO3 

Raii
Evidenţiere

Raii
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3Pb2P2O7 + 3H2O   Ct  2Pb3(PO4)2 + 2H3PO4 

 

OXOACIZI DE TIPUL Hn+2PnO3n+1 

 

Prin condensarea intermoleculară a acidului fosforic şi eliminarea apei se formează acizi 

polifosforici (care conţin legături P – O – P). Fosfaţii condensaţi pot fi liniari sau ciclici.  

Din acidul metafosforic şi sărurile sale rezultă prin condensare metafosfaţi ciclici cu formula 

M
I
nPnO3n, unde n > 3: 

(HPO3)3 = H3P3O9 = acid trimetafosforic  

(HPO3)4 = acid tetrametafosforic 

(HPO3)6 = acid hexametafosforic 

 Na6P6O18 = hexametafosfat de sodiu–aditiv alimentar 

 

O

P
O

P

O
P

OHO

O

OH

HO

O  
PP O

PP O

OO

O

OH

O

OHO

HO

OH

O

 

P

O

O
-

O
-

P

O

O
-

-
O P

O

O
-

OO

n  
a) b) c) 

a) acidul trimetafosforic,           b) acidul tetrametafosforic;                     c) polifosfat catenar. 

 

Polifosfaţii cu grad înalt de condensare pot fi sticloşi (sare Graham) sau cristalini (sare Maddrell, sare 

Kurol) şi se diferenţiază prin numărul, modul de legare şi dispoziţia spaţială reciprocă între tetraedrele PO4 

din lanţuri. 

Sunt substanţe solide incolore sau albe, cristaline, amorfe sau cu aspect de sticle, cu solubilitate 

diferită în apă. În funcţie de temperatură se formează şi sunt stabili anumiţi polifosfaţi: 
NaH2PO4

Na2H2P2O7

Na3P3O9

(NaPO3)z

(NaPO3)x

(NaPO3)y

(NaPO3)n

300-600 oC

rãcire 
bruscã

520-560 oC

trimetafosfat

sarea 

Graham

sarea 

Kurrol

sarea 

Maddrell

380-400 oC

150 oC

150 oC

>230 oC

pirofosfat

topiturã

150 oC

 
ESTERI AI ACIDULUI FOSFORIC  

 

 R = radical organic 

 

Grupările –OH acide ale acidului fosforic pot condensa cu grupările hidroxil ale alcoolilor formând 

esteri. Cum acidul fosforic este triprotic, pot condensa una, două sau chiar toate trei grupările acide cu grupări –

OH alcoolice, formând  mono-, di- sau triester. Esterii acizilor piro- (sau di-)fosforic, tri- sau polifosforic se 

obţin în acelaşi mod.  

Nucleotidele sunt esteri fosforici ai nucleozidelor, practic unităţile structurale propriu-zise ale acizilor 

nucleici (= produşi de policondensare ai nucleotidelor). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Phosphate_ester.PNG
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Adenozin monofosfat = AMP = Adenozin 5'-(dihidrogenfosfat)  

 
Adenozin difosfat = ADP = Adenozin 5'-(trihidrogen difosfat) 

 
Adenozin trifosfat = ATP = Adenozin 5'-(tetrahidrogen trifosfat) 

(adenină + D-riboză + 3 molecule de acid fosforic)  

ATP - scindarea legăturilor fosfat bogate în energie  asigură necesarul de energie al proceselor 

metabolice în organismele vii 

 

FOSFORUL ŞI ORGANISMUL UMAN  

IMPORTANŢA BIOLOGICĂ A FOSFORULUI 

Fosfaţii şi esteri ai acidului ortofosforic se găsesc în toate celulele organismului, contribuind la 

desfăşurarea normală a metabolismului celular. 

Ionul fosfat:  

 intră în componenţa unor substanţe organice de importanţă biologică cum sunt: fosfatide, 

fosfoproteine, acizi nucleici, enzime, etc 

 formează partea minerală a oaselor şi dinţilor 

 se găseşte în sânge în tamponul NaH2PO4 – Na2HPO4 

 se elimină din organism pe cale renală, contribuind uneori la formarea calculilor renali 

Pentru organismul uman sunt toxici compuşii P(III), P4 (alb), PH3, P2H4, derivaţii: dimetil- şi dietil esterii 

acidului monofluorofosforic (otrăvuri puternice – inhibă enzima colinesteraza). 

 

UTILIZĂRILE ACIDULUI FOSFORIC ŞI FOSFAŢILOR 

ACIDUL FOSFORIC: 

 diluat este netoxic  în produsele alimentare este utilizat drept corector de gust şi de pH (băuturi 

răcoritoare tip cola, bere) 

 îmbunătăţirea rezistenţei la coroziune a obiectelor metalice 

 în industria farmaceutică, textilă, ceramică, etc. 

 obţinerea de fosfaţi, îngrăşăminte chimice, etc. 

Na3PO4 - formează soluţii alcaline  degresant industrial, la curăţirea vopselelor, la dedurizarea apelor, 

la obţinerea de detergenţi, etc. 

Na2HPO4: 

 condiţionarea alimentelor 

 se adaugă în lapte pentru menţinerea normală a balanţei „fosfo – calcică” 

Na2PO3F  - monofluorofosfatul de disodiu: 

 se adăuga în apa de băut pentru menţinerea concentraţiei de 1 ppm în ioni F
 –

 pentru prevenirea cariilor 

dentare (!!! mare precauţie – ionii F 
–
 sunt toxici în concentraţii superioare 1,5 ppm). 

Ca3(PO4)2 – se obţine numai pe cale uscată, prin calcinarea unui amestec 1:1 de monohidrogenfosfat 

de calciu CaHPO4 şi hidroxiapatita Ca5(PO4)3(OH). În soluţii apoase nu se poate obţine fosfatul tricalcic, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:AMP_chemical_structure.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:ADP_chemical_structure.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:ATP_chemical_structure.png
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numai monohidrogenfosfatul de calciu, greu solubil în apă, care poate trece la tratare în mediu acid în 

dihidrogenofosfatul de calciu Ca(H2PO4)2, compus solubil în apă. 

Ca(H2PO4)2·2H2O – intră în formula unui tip de „praf de copt” şi este utilizat ca îngrăşământ în 

agricultură. În amestec cu sulfatul de calciu, îngrăşământul rezultat este cunoscut sub numele de 

superfosfat. 

KH2PO4, la fel ca (NH4)2HPO4 se utilizează la fabricarea îngrăşămintelor chimice. 

CaHPO4 – fosfat dicalcic (fosfat monoacid de calciu, hidrogenfosfat de calciu) – este un agent abraziv 

şi de lustruire; intră în compoziţia pastelor de dinţi. 

KH2PO4 şi (NH4)2HPO4 – fabricarea îngrăşămintelor chimice. 

 

SUPERFOSFAŢII 

 conţin în special fosfat diacid de calciu Ca(H2PO4)2 în amestec cu sulfat de calciu; se utilizează ca 

îngrăşăminte cu fosfor. 

POLIFOSFAŢII  

Cei cu formula ionică [PnO3n-x]
(n-2x)–

 au fost utilizaţi la obţinerea detergenţilor, a unor îndulcitori. 

Având inocuitate discutabilă, azi se pune serios în discuţie utilizarea lor. 

Na6P6O18,  hexametafosfatul de sodiu – aditiv alimentar, la tratarea apelor din instalaţiile termice de 

dedurizare a apei, în analize chimice, etc. 

Na5P3O10 este utilizat la obţinerea detergenţilor şi la tratamentul apei industriale, pentru că poate 

îndepărta ionii de Mg
2+

 şi Ca
2+

 din apa dură. 

Polifosfaţi sticloşi cu grad mare de condensare – sarea Graham – pot sechestra cationi de metale 

divalente,  trivalente, pot solubiliza compuşi greu solubili în apă, deci pot fi utilizaţi la îndepărtarea 

depunerilor din instalaţii termice sau la tratamentul apei industriale. 

Polifosfaţii cristalini – sărurile Maddrell şi Kurrol – au proprietăţi de schimbători de ioni. 

 

 

ARSEN, STIBIU şi BISMUT 

  
 

SCURT ISTORIC 

Arsenul se cunoaşte din antichitate sub forma a doi compuşi din clasa sulfurilor: realgarul (A4S4) şi 

auripigmentul sau oripigmentul (As2S3). Aristotel face prima menţiune scrisă despre reafgar, pe care-l numeşte 

sandarac. Teofrast menţionează ulterior „arsenikon”, compus al arsenului despre care Dioscoride spunea că este 

oxidul de arsen (III), arătând proprietăţile sale medicale de „întăritor” al oripigmentului. Pliniu prezintă pentru 

prima dată sulfura de arsen (III) As2S3 sub numele de auripigment sau cel prescurtat de oripigment, ambele 

denumiri fiind păstrate până azi. Nu se ştie cu siguranţă cine a izolat pentru prima dată arsenul, dar cele mai 

multe indicii conduc spre Albertus Magnus care, în anul 1250 ar fi încălzit auripigmentul cu săpun şi ar fi 

obţinut oxidul de arsen (III). În secolul al XVI-lea Paracelsus utilizează compuşi ai arsenului ca medicamente 

tonice. El prepară arsenul metalic „alb ca argintul” prin încălzirea oxidului de arsen cu coji de ouă. Oricum, 

aceste „medicamente tonice” erau indicate cu măsură pentru că se ştia că în cantităţi mari compuşii de arsen 

sunt toxici. Utilizarea lor ca otrăvuri şi-a atins o tristă celebritate prin familia Borgia şi Caterina de Medici. În 

anul 1649 Schroder publică două metode pentru obţinerea arsenului:prin încălzirea sulfurii de arsen cu var şi 

prin reducerea oxidului de arsen cu cărbune (mangal). 

Stibiul sau antimoniul era cunoscut din vremuri îndepărtate de către chinezi, japonezi şi coreeni, de 

egipteni (cu 2500 ani î. Hr. îl utilizau la obţinerea de aliaje şi la confecţionarea oglinzilor). Cert este că în 

antichitate trisulfura de stibiu, Sb2S3, care se găsea în special în jurul Mării Roşii, se utiliza ca fard negru sau ca 

medicament. Arabii l-au folosit în timpul cruciadelor. Basilius Valentinus a publicat în 1604 cartea „Carul 
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triumfal al antimoniului” în care sunt prezentaţi metalul, oxizii şi emeticul (tartratul de stibiu şi potasiu). Prima 

prezentare ştiinţifică a antimoniului este realizată într-un tratat publicat de Nicolas Leméri în 1700, iar în anul 

1789 Lavoisier îl trece pe lista elementelor chimice. 

Denumirile elementului stibiu sau antimoniu, provin din numele sulfurii atribuite de greci (stibi sau 

stimbi) şi de romani (stibium), respectiv din cuvântul arab athmond, pe care latinii l-au transformat în 

antimoniu. 

Bismutul era considerat de către Paracelsus ca un semimetal, un „bastard al plumbului”, în timp ce 

Agricola, la începutul secolului al XVI-lea, îl declară un „metal adevărat”. Cu toate acestea, bismutul va fi încă 

multă vreme confundat cu plumbul, stibiul şi chiar cu zincul. Chiar în secolul al XVIII-lea mai existau teorii 

potrivit cărora bismutul, o varietate a plumbului, „se coace” în pământ şi se transformă în argint, aceasta pentru 

că în minele de argint, bismutul acoperea adesea argintul, fiind numit „tectum argenti”. În 1737 chimistul 

francez J. Hellot obţine bismut dintr-un minereu cu conţinut de bismut şi cobalt; în 1740 J.N. Pott descrie 

proprietăţilor bismutului, în 1753 Claude Geofrroy Jr. arată deosebirile bismutului faţă de plumb, în 1780 

chimistul suedez T. Bergman arată diferenţele dintre bismut, stibiu şi zinc, iar în 1850 Fleitman prezintă o 

metodă cantitativă de separare a elementelor din triada As – Sb – Bi.  

Denumirea elementului provine din numele sulfurii de bismut „wismath” (din germană „weiss” = alb şi 

„masse” = materie), devenită mai târziu „weissmuth”, apoi „bisemutum” şi în final bismut.  

 

STARE NATURALĂ 

Arsenul şi stibiul sunt elemente puţin răspândite în natură (As: 5x10
 -4

%, Sb: 1x10
-3

% în scoarţa 

terestră). Mineralele principale sunt sulfurile: As2S3 (auripigmentul), As4S4 (realgarul), Sb2S3 (stibina). Sulfurile 

de arsen şi stibiu însoţesc adesea sulfuri de fier (FeAsS mispichel sau FeAs2 arsenopirita, löllingitul), cobalt 

(CoAsS cobaltina), nichel (NiAsS gersdorfitul) argint (Ag3SbS3 pirargită,, Ag3AsS3 proustită), cupru (Cu3SbS3 

tetraedrit). Sulfurile de arsen însoţesc adesea blenda şi pirita. 

Arsenul se mai găseşte în natură şi ca arseniuri metalice din grupa skutteruditului, amestecuri izomorfe 

de arseniuri de nichel şi cobalt, fiind exclusiv de origine hidrotermală: CoAs3 (skutteruditul, smaltina), CoAs2 

(cobaltina), NiAs3-2 (cloantitul) Ni2As2 (chloantina), etc. Alte forme de existenţă a arsenului în natură sunt 

arseniaţii: de nichel Ni3(AsO4)2·8H2O (annabergitul), de cobalt Co3(AsO4)2·8H2O (eretina), de fier 

FeAsO4·2H2O (scorodit). 

Bismutul este puţin răspândit în natură. Principalele minerale sunt de tipul sulfurilor şi tiosărurilor, mai rar 

compuşi oxidici şi rar în stare nativă. Apare de obicei împreună cu staniul , plumbul, arsenul şi aurul. 

Mineralele care prezintă interes pentru exploatarea industrială sunt bismutit sau bismutina, Bi2S3, bismitul, 

Bi2O3, tetradimitul, Bi2Te2S, bismutinitul, Bi2[OH]4[CO3], kehlinitul, Bi2O2[MoO4]. În stare liberă se găseşte în 

cantităţi foarte mici. În figura 1 sunt prezentate câteva minereuri care conţin arsen (1a 1 – 1a  5), stibiu (1b 1 – 

1b 2) şi bismut (1c 1 – 1c 3). 

                          
          1a 1 As2S3                  1a  2 –As4S4                1a 3 –  CoAs2      1a 4 – Ni3(AsO4)2·8H2O        

1a 5 – FeAs      (auripigment)                         (realgar)               (cobaltina)                

(annabergitul)              (arsenopirita) 

         
     1b 1 – Ag3SbS3     1b 2 –  Cu3SbS3             1c 1 – Bi2S3                      1c 2 – Bi2O3                 1c 3 –  Bi2Te2S 

       (pirargită)                (tetraedrit)              (bismutina)                (bismitul)                  (tetradimitul)               

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Realgar09.jpg
http://www.br.all-biz.info/es/g5563/
http://www.mindat.org/photo-134166.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Arsenopyrite,_Panasqueira_Mine,_Portugal.jpg
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Figura 1 – Minereuri care conţin arsen (1a 1 – 1a 5), stibiu (1b 1 – 1b 2) şi bismut (1c 1 – 1c 3) 

OBŢINERE 

Arsenul metalic se obţine în laborator prin reducerea As2O3 cu KCN sau a AsCl3 cu hipofosfit de 

potasiu. La scară industrială arsenul se obţine pe cale termică din produse industriale sau minerale cu conţinut 

diferit de arsen, purificarea fiind realizată prin sublimări repetate şi distilare la 600°C în curent de azot. Arsenul 

nemetalic galben se obţine prin răcirea bruscă a vaporilor de arsen cu aer lichid în lipsa luminii, sau prin 

reducerea unei soluţii de tioarseniat de sodiu Na3AsS4·8H2O cu amalgam de sodiu. Sub acţiunea radiaţiilor UV 

forma galbenă trece uşor în forma cenuşie.  

În laborator, stibiul metalic cenuşiu se obţine pe cale uscată prin topirea unui amestec de stibină Sb2S3 şi 

fier, sau pe cale umedă prin tratarea unei soluţii de SbCl3 în acid clorhidric cu zinc metalic. Industrial, stibiul se 

obţine prin prăjirea parţială a sulfurii de stibiu sau prin reducerea stibinei cu cărbune în prezenţa carbonatului de 

sodiu. Purificarea stibiului până la 99,9% se realizează prin topire cu NaOH sau pe cale electrolitică. Prin 

distilare în vid la 500°C şi prin topire zonală după 20-25 de treceri se obţine stibiu de înaltă puritate 

corespunzător cerinţelor din tehnica semiconductorilor. 

Bismutul se obţine adesea ca produs secundar în metalurgia cuprului şi plumbului; frecvent se prepară 

prin reducerea cu cărbune a Bi2O3 şi se purifică pe cale electrolitică. 

STRUCTURA 

Arsenul este un semimetal căruia îi predomină proprietăţile nemetalice, în timp ce stibiul este un 

semimetal căruia îi predomină proprietăţile metalice. Bismutul este un metal alb strălucitor, cu reflexe roşiatice. 

Arsenul prezintă fenomenul de polimorfism. Forma nemetalică este de fapt arsenul α-galben, cu 

structură asemănătoare fosforului alb, format din molecule de As4, cu reţea cubică şi simetrie romboidală 

(Figura 2a 1). Forma metalică arsen-γ de culoare cenuşie are structură macromoleculară asemănătoare grafitului 

şi fosforului negru (figura 2b 2). 

               
 (2a 1) As          (2a 2) As    (2b 1) Sb     (2b 2) Sb      (2b 3) Sb              (2c 1) Bi      (2c 2) Bi 

nemetalic           metalic       nemetalic       metalic         amorf               romboedric     hexagonal                               

Figura 2 – Forme alotrope ale arsenului (2a), stibiului (2b), bismutului (2c)   

Arsenul coloidal de culoare roşu-brun se obţine prin electroliza AsCl3 în prezenţă de reducător, sub 

formă de hidrosoli în prezenţă de gelatină. 

Stibiul prezintă şi el mai multe forme alotrope: stibiul α-galben, modificaţia nemetalică format din 

unităţi de Sb4, cu reţea cubică romboedrică similară celei de fosfor alb şi arsen galben (Figura 2b 1), stibiul γ-

metalic cenuşiu, forma obişnuită a stibiului, cu reţea romboedrică stratificată, asemănătoare grafitului şi 

arsenului (Figura 2b 2), stibiul amorf negru, formă metastabilă care trece uşor în forma γ-stibiu (Figura 2b 3), 

stibiul exploziv de culoare alb-argintie şi stibiul coloidal. 

Bismutul este un metal alb argintiu care poate cristaliza în reţea romboedrică (Figura 2c 1) sau 

hexagonală (Figura 2c 2). 

PROPRIETĂŢI  

Arsenul, stibiu şi bismutul sunt elemente ale grupei 15. configuraţia electronică în stare fundamentală 

pentru atomii acestor elemente este cu 5 electroni în ultimul strat, ns
2
np

3
, cu trei electroni necuplaţi în ultimul 

substrat al stratului de valenţă.  

Arsenul şi stibiul sunt semimetale, bismutul un metal tipic. Variaţia gradată a caracterului chimic în 

grupă este demonstrată de scăderea energiei de ionizare, paralel cu creşterea razei atomice. arsenul şi stibiul  au 

starea de oxidare minimă în compuşi -3, iar cea maximă +5. Fiind un metal bismutul are în toţi compuşii 

numere de oxidare pozitive, +3 şi +5 (NO maxim). Starea de oxidare +3 este importantă şi pentru arsen şi stibiu. 

În sărurile simple se cunoaşte chiar cationul arsenic As
5+

, dar aceste săruri sunt instabile în soluţii apoase. As
V 

 

se caracterizează prin faptul că se reduce mult mai uşor decât fosforul (V), această proprietate explicând 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Arsen_1.jpg&filetimestamp=20070304181109
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Antimony-4.jpg
http://www.theodoregray.com/PeriodicTableDisplay/Samples/033.2/index.s15.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Antimon.PNG
Raii
Evidenţiere

Raii
Evidenţiere

Raii
Evidenţiere

Raii
Evidenţiere

Raii
Evidenţiere



12 

 

toxicitatea anionului AsO4
3-

. Acesta pătrunde uşor în celulele biologice, asemănându-se foarte bine cu anionul 

PO4
3–

.
 
  

Stibiul adoptă numărul de coordinare maxim 6 în oxoanionii [Sb(OH)6]
– 

cu simetrie octaedrică. Cationul 

Sb
3+

 din sărurile stibioase există numai în soluţii puternic acide, care diluate hidrolizează formând săruri de 

stibil, SbO
+

, greu solubile în apă. În soluţii puternic alcaline, la pH > 10, este prezent anionul SbO2
–
, existând 

echilibrul: 

Sb
3+

 + 3OH
–
   SbO2

–
  + H3O

+  

Asemănător se comportă şi specia cationică „Sb
5+

”, adică Sb
V
, care există numai în soluţii puternic 

acide; în soluţii alcaline este prezent anionul SbO4
3 –

. 

În combinaţiile sale cationul Bi
III 

manifestă o tendinţă mare de hidroliză. Compuşii bismutului la număr 

de oxidare maxim Bi
v 
 sunt oxidanţi puternici. 

Atomii acestor elemente îşi completează octetul fie prin ionizare, fie prin formare de legături covalente. 

Elementele E manifestă numărule de oxidare -3 (semimetalele As, Sb) în compuşi de tip EH3 sau ER3, NO = +3  

în compuşi de tip EX3, E2O3, E(OH)3, respectiv NO = +5 în compuşi de tip EX5, pentaoxizi, oxoacizi şi 

oxosărurile corespunzătoare.  

Aceste elemente manifestă o reactivitate inferioară fosforului şi reacţionează analog acestuia cu 

nemetale (halogeni, oxigen, sulf); cu hidrogenul nu  reacţionează direct. 

Arsenul formează cu metalele alcaline şi alcalino-pământoase arseniuri ionice, în timp ce analogi ai 

stibiului şi mai ales ai bismutului au mai mult caracter de aliaje. 

În seria electrochimică sunt situate între hidrogen şi cupru şi au potenţial normal pozitiv, E
0
 = 0,34 V 

(As); 0,46 V (Sb); 0,39 V (Bi), din care cauză reacţionează numai cu oxoacizi cu caracter oxidant (H2SO4 conc. 

şi HNO3 conc., HXO4, peroxoacizi), topituri oxidante alcaline (KClO3, KNO3, peroxizi, superoxizi, 

peroxosăruri în prezenţă de hidroxizi sau carbonaţi alcalini): 

3As + 5HNO3 + 2H2O  3H3AsO4 + 5NO   

12Sb + 20HNO3  3Sb4O10 + 20NO + 10H2O 

Bi + 4HNO3  Bi(NO3)3 + NO + 2H2O 

8As + 9KOH + 3H2O  3K3AsO4 + 5AsH3 

Încălzind arsenul în aer la 100°C arde cu flacără albastră şi miros de usturoi, lăsând o aureolă de As4O6. 

Continuând încălzirea în prezenţa unui acetat alcalin se degajă un miros respingător şi puternic datorat oxidului 

de cacodil, (CH3)2As–O–As(CH3)2. În prezenţa umidităţii, arsenul se oxidează lent la temperatura camerei, 

reacţia fiind însoţită de luminescenţă. As elementar se combină greu cu hidrogenul activ în prezenţă de 

catalizatori, formând arsină, AsH3, care se descompune uşor la încălzire în As metalic şi H2 (proba Marsh-

Liebig).  

Sub acţiunea unor reducători puternici (SnCl2 în mediu de HCl) sărurile de As
III

 şi As
V
 se reduc la As 

elementar colorându-se în brun. Această reacţie este cunoscută sub numele de “reacţia Bettendorf” şi se 

utilizează la identificarea arsenului.  

Oxizii elementelor sunt de tipul: E4O6, E4O10, Bi2O3 şi Bi2O5. Din punct de vedere acido-bazic sunt cu 

caracter amfoter oxizii: As4O6, Sb4O6, cu caracter bazic Bi2O3, ceilalţi oxizi având caracter acid. Stabilitatea 

oxizilor E
v
 este mai mică decât a oxizilor E

III
, numărul de oxidare maxim aducând un caracter oxidant puternic 

şi o stabilitate redusă. 

Oxoacizii acestor elemente E
III

 sunt H3AsO3, HAsO2 şi HSbO2; Bi2O3 fiind un oxid bazic formează 

hidroxidul Bi(OH)3.  

Acidul arsenios formulat ca metaacid AsO(OH) sau hexahidroxoacid H3[As(OH)3(H2O)3] nu a fost 

izolat în stare liberă; există doar în soluţie şi sub formă de săruri, arseniţi de tipul M
I
3AsO3, M

I
2HAsO3, 

M
I
H2AsO3 sau metaarseniţi M

I
AsO2. Acizii au caracter amfoter predominând caracterul acid. În soluţii 

concentrate (peste 0,2M) se formează specii condensate. Arseniţii sunt săruri solubile (scade solubilitatea de la 

cei ai metalelor alcaline, alcalino-pământoase la cei ai metalelor tranziţionale, greu solubili în apă) care au 

hidroliză bazică. Acizii şi sărurile sunt amfoliţi redox, dar predomină caracterul reducător. 
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Metaantimoniţii M
I
SbO2 sau hidroxoantimoniţii M

I
[Sb(OH)4] rezultă din tratarea trioxidului de 

stibiu cu hidroxizi alcalini, şi formează prin acidulare din nou oxid şi apă. Acidul stibios sau metaantimonios 

are caracter amfoter şi formează uşor ionul stibil sau antimonil (SbO)
+
. Compuşii au caracter reducător puternic, 

superior arseniţilor analogi. 

Hidroxidul de Bi
III

 are caracter de bază slabă, reacţionează numai cu acizii nu şi cu bazele (deosebire 

de H3SbO3), formează prin deshidratare BiO(OH) şi în final Bi2O3. 

Oxoacizii elementelor E
v
 sunt: H3AsO4, H[Sb(OH)6] şi HBiO3.  

Acidul arsenic H3AsO4 se aseamănă mult acidului ortofosforic H3PO4, dar este mai puţin stabil ca 

acesta şi cu caracter oxidant mai pronunţat. As
v
 poate înlocui P

v
 în structurile macromoleculare ale fosfaţilor 

condensaţi formând poliarsenofosfaţi. pe lângă sărurile arseniaţi se mai cunosc diarseniaţii M
I
4As2O7, 

triarseniaţi M
I
3As3O10, metaarseniaţi M

I
AsO3 şi polimetaarseniaţi (M

I
AsO3)n, analogi compuşilor similari ai 

fosforului, dar mai puţin stabili, hidrolizând uşor cu formare de AsO4
3-

. 

Acidul hexahidroxostibic sau antimonic H[Sb(OH)6]  este un acid slab, existent doar în soluţie apoasă 

sau sub formă de săruri. În mediu alcalin condensează cu formare de anioni polihidroxilaţi: [Sb2O6(OH)]
3-

, 

[HSb6O17]
3-

, [Sb5O14]
3-

. Antimoniaţii solubili hidrolizează uşor în soluţie apoasă şi au în mediu acid caracter 

oxidant (deosebire de fosfaţi). 

Acidul bismutic HBiO3 se obţine prin oxidarea electrochimică a Bi2O3 sau Bi(OH)3 suspendat în 

hidroxizi alcalini în prezenţa oxidanţilor puternici; Cl2, Br2. este foarte puţin stabil, cu caracter oxidant puternic. 

Bismutaţii M
I
BiO3 au şi ei un caracter oxidant foarte puternic. 

COMPUŞI COORDINATIVI   

Arsenul poate participa la formarea de compuşi coordinativi de tip clasic sau special. Se cunosc săruri 

cuaternare de amoniu ale compuşilor de adiţie ai AsCl3 cu HCl şi diferite amine, precum şi săruri de arsoniu, 

arsenohalogenocomplecşi de tipul M
I
[AsF6], (C2H5NH2)2[AsBr5], hidruri complexe cu arsine ale unor metale 

tranziţionale (Os, Ir), aducţi cu dioxigen şi arsine sau diverse serii de heteropolioxometalaţi 

(heteropoliwolframaţi şi heteropolimolibdaţi din seria 1:12 cu structură Keggin completă, heteroploimolibdaţi 

din seria 1:18 cu structură Dawson completă, heterpoliwolframaţi cu As
III

 cu perechi de electroni neparticipanţi 

sau heteropoliwolframaţi cu structură lacunară). 

Sb
III

 formează complecşi anionici nechelatici cu număr de coordinaţie 4 de tipul M
I
[Sb(OH)4], M

I
[SbX4] 

sau chelaţi cu liganzi organici: emeticul (tartrat de potasiu), chelaţi bis(oxalato, sulfato)stibiu (III) în care stibiul 

este tetracoordinat. Există o diversitate mare de heteropoliwolframaţi cu heteroatom primar de Sb
III

 şi structuri 

diverse. Sb
V
 formează în special chelaţi cu liganzi organici, dintre care se remarcă cei cu pirocatechina şi cei cu 

β-dicetonele, chelaţi cu geometri octaedrice 

Bi
III

 formează complecşi la număr de coordinaţie 4, 5 sau 6 de tipul halogenocomplecşilor M
I
3[BiX6], 

M
I
2[BiX5], M

I
[BiX4], aquacationi [Bi(H2O)6]

3+
, [Bi6(H2O)12]

6+
, [Bi6O6(H2O)3]

3+
 sau K[Bi(SO4)2], K3[Bi(SO4)3], 

Cs3[Bi(NO3)6] şi K3[Bi(S2O3)3]. 

COMPUŞI ELEMENTORGANICI 

As mai ales la stare de oxidare +3 formează numeroşi şi variaţi compuşi arsenoorganici cu caracter 

covalent, clasificaţi în: trioragnoarsine, săruri de arseniu şi pentaorganoarseni, hidruri arsenoorganice, 

halogenuri arsenoorganice, acizi organoarsenoşi organoarsenioşi, acizi organoarsenici şi organoarsinici, 

compuşi arsenoorganici cu sulf sau azot, cu legături As-As şi heterocicli cu As ca heteroatom. 

Într-o măsură mai mică decît As, Sb formează combinaţii metaloorganice analoage As, unele din ele 

biologic active. Acestea pot fi clasificate în: triorganostibine, derivaţi de pentaorganostibiu, săruri de stiboniu, 

hidruri şi halogenuri stibiuorganice, acizi stibonoşi, stibinoşi, stibonici şi stbinici, compuşi stibiuorganici cu sulf 

sau azot, ori cu legături Sb-Sb şi compuşi ciclici cu heteroatom de Sb.  

Bi formează derivaţi organici cu legături Bi – C mai ales ca Bi
III

. În această categorie de compuşi intră 

bismutinele BiR3, sărurile de bismutoniu [BiR4]
+
X

–
, derivaţi pentaarilici BiR5 (R = -C6H5), halogenuri R2BiX, 

RBiX3 şi R3BiX2 (X=Cl, Br, I). 

UTILIZĂRI 

Arsenul şi stibiul sunt utilizate pentru creşterea durităţii aliajelor de plumb (obţinerea plumbului tare) 

destinat obţinerii ţevilor de apă şi de scurgere, grătarelor de plumb, gloanţelor, alicelor de plumb, etc. 
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Combinaţiile arsenului au întrebuinţări multiple. Oxidul de arsen (III) se foloseşte la decorarea sticlei, 

conservarea pieilor şi ca materie primă în obţinerea altor compuşi cu arsen. Arsenitul de cupru 

Cu(CH3COO)2·3Cu(AsO2)2, numit şi verdele de Paris (sinonim cu verdele de Schweinfurt), precum şi arseniaţii 

de sodiu şi calciu au proprietăţi insecticide, azi fiind interzisă utilizarea lor datorită toxicităţii. Verdele lui 

Scheele, CuHAsO3 a fost utilizat ca pigment. “Arsenicalele” reprezintă denumirea dată compuşilor arsenului 

utilizaţi în medicina umană şi veterinară, sau în agricultură ca pesticide. Derivaţi organici ai arsenului au fost 

utilizaţi în terapie: salvarsanul în tratamentul sifisului, carbasone (acid p-ureidobenzenarsonic) şi glicobiarsol 

(bismut p-glicolilarsenilat) în tratamentul amoebiazelor intestinale. 

Aliat cu plumb şi staniu (aliaj de tipografie) stibiul se întrebuinţează pentru fabricarea literelor de tipar; 

aliat cu plumbul şi cuprul, stibiul se utilizează ca metal alb de lagăre. Stibiul este utilizat şi pentru obţinerea 

unor semiconductori speciali. Combinaţiile sale sunt utilizate ca pigmenţi în pictură. Pentasulfura de distibiu s-a 

utilizat la vulcanizarea cauciucului. Stibiul ca atare sau aliat este utilizat drept catalizator de halogenare. 

Trioxidul de distibiu este una dintre cele mai vechi substanţe folosite în medicină la tratarea gripei. 

“Antimonialele”, compuşi ai stibiului utilizaţi în medicină au reprezentat primul tratament pentru două 

parazitoze letale, predominând în climatul tropical, leishmaniaza şi shistosomiaza. În tratamentul 

leishmaniazelor se utilizau stibogluconatul de sodiu şi antimoniatul (stibiatul) de N-metil-glucamină. În 

tratamentul shistosomiazelor s-a utilizat emeticul (tartratul de potasiu şi stibiu), iar când acesta nu era bine 

tolerat, stibophen (stibiu pirocatecholsulfonat de sodiu). 

Bismutul se utilizează în tehnica nucleară ca purtător de căldură, în construcţia de aparate electronice 

(redresori) şi în obţinerea de aliaje uşor fuzibile cu aplicaţii în special în automatizări. Azotatul şi carbonatul 

bazic de bismut au proprietăţi adsorbante şi protectoare a mucoasei gastrice. Bismutaţii sunt cunoscuţi ca 

oxidanţi puternici cu aplicaţii în chimia analitică. Oxidul de bismut (III) serveşte în industria sticlei pentru 

prepararea unor sticle optice cu indice de refracţie mare sau pentru glazuri colorate. Azotatul bazic de bismut se  

foloseşte şi în pictura pe porţelan şi în cosmetică. 

 

 


