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                  Wykaz niezgodnych substancji chemicznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Substancja chemiczna  
(I) 

niezgodna z  
(II) 

Zagro�enie 

Aceton St��one kwasy azotowy(V) i siarkowy(VI) i ich mieszaniny, 
nadtlenek wodoru i inne substancje utleniaj�ce 
Chloroform w obecno�ci zasad 

E 
 
Q 

Acetylen  
(tak�e wytwarzany 
z w�gliku wapnia 
(karbidu)) 

Mied�, srebro, rt��, ołów i ich sole  
Brom  

E 
Q 

Aldehydy –szczególnie 
aldehyd mrówkowy 
(formaldehyd, metanal) i 
aldehyd octowy 
(acetaldehyd) 

Substancje utleniaj�ce, brom, fenole 
Kwasy i zasady 

Q/E 
Q 

Alkohole (metanol, etanol, 
diole, cukry) 

Substancje utleniaj�ce Q/E 

Amoniak (25 %) Azotan(V) srebra, jod, brom,  
Silne utleniacze, kwasy 

E 
Q 

Anilina  
(i inne aminy) 

Kwas azotowy(V), nadtlenek wodoru, substancje utleniaj�ce  E/GT 

Azotany(III) (azotyny) 
 

Kwasy 
Substancje utleniaj�ce 

GT 

E 
Azotany(V) Kwas siarkowy(VI), wi�kszo�� substancji redukuj�cych, zwi�zki 

organiczne, amoniak i niektóre sole amonu 
Q/E/GT 

Azotan(V) amonu 
 

Sproszkowane metale, substancje łatwopalne (w tym rozdrobnione 
substancje organiczne, palne rozpuszczalniki), siarka, mocznik, 
chlorek amonu, azotan(V) sodu 

E 

 
 

Substancje chemiczne zebrane w kolumnie I s� niezgodne (niekompatybilne) z substancjami wymienionymi w 

kolumnie II i powinny by� przewo�one, magazynowane, u�ywane i utylizowane w taki sposób, aby nie doszło 

do przypadkowego ich zetkni�cia. Je�eli dojdzie do kontaktu substancji niezgodnych, wówczas mo�e nast�pi� 

reakcja chemiczna o gwałtownym przebiegu. Jej efektem mo�e by� m.in. samozapłon lub eksplozja (E), 

wytworzenie du�ej ilo�ci ciepła (Q), wzgl�dnie powstanie łatwopalnych lub toksycznych gazów (GC lub GT).W 

zestawieniu wymieniono substancje chemiczne stosowane w szkolnej praktyce laboratoryjnej, przypisuj�c 

ka�dej odpowiednie zwi�zki, z którymi kontakt stanowi zagro�enie. Wykaz nie zawiera wszystkich zwi�zków, 

które mog� stanowi� zagro�enie, dlatego zaleca si� sprawdzanie aktualnych danych w literaturze, u producenta 

lub w kartach charakterystyki. 
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Substancja chemiczna  
(I) 

niezgodna z  
(II) 

Zagro�enie 

Brom Amoniak, alkeny i alkiny (oraz wi�kszo�� zwi�zków organicznych), 
w�gliki, metale alkaliczne i inne rozdrobnione metale 

Q/E/GT 

Chlorany(I) (podchloryny) 
 

Kwasy 
W�giel aktywny 

GT 
E 

Chlorowane w�glowodory 
(np. chloroform) 

Sód, lit, potas, sproszkowane metale, siarka, chlorany E/GT 

Chromu(VI) tlenek,  
chromiany(VI) 
i dichromiany(VI)  

Wi�kszo�� zwi�zków organicznych, palne ciecze, sproszkowane 
metale i inne substancje o charakterze redukuj�cym 

E 

Jod Acetylen (i w�gliki), amoniak  E 
Kwas azotowy(V) st��ony Wi�kszo�� zwi�zków organicznych (szczególnie kwas octowy, aminy 

aromatyczne, fenole, alkohole), siarczki,  metale i inne substancje 
redukuj�ce  

Q/E/GT 

Kwas chlorowodorowy Aldehyd mrówkowy (metanal, formaldehyd)  
Manganiany(VII) (nadmanganiany), chlorany(I) (podchloryny) 

Q 
GT 

Kwas chlorowy(VII) i jego 
sole (kwas nadchlorowy i 
nadchlorany)  
oraz chlorany(V)  

Sproszkowane metale i bardzo rozdrobnione substancje organiczne, 
ciekłe substancje organiczne, kwas siarkowy(VI) a tak�e inne silne 
kwasy 

E 

Kwas octowy 
(kwas etanowy) 

Tlenek chromu(VI), kwas azotowy(V), kwas chlorowy(VII) (kwas 
nadchlorowy), nadtlenki, manganiany(VII) (nadmanganiany) oraz 
inne substancje utleniaj�ce 
 

Q/E 

Kwas siarkowy(VI) Wi�kszo�� substancji organicznych, siarczki, wi�kszo�� metali i 
innych substancji redukuj�cych, chlorany(V) i -(VII), 
manganiany(VII) (nadmanganiany)  

Q/E/GT 

Kwas szczawiowy Srebro, rt�� i ich sole E 
Manganian(VII) potasu 
(nadmanganian potasu) 

Wi�kszo�� substancji organicznych,  kwas siarkowy(VI),  Kwas 
chlorowodorowy 

Q/E 
GT 

Metale alkaliczne i metale 
ziem alkalicznych (lit, sód, 
potas, magnez, wap�, glin) 

Woda, kwasy, alkohole, chlorowcowe pochodne w�glowodorów, 
chlor, brom, jod, rt��, substancje utleniaj�ce  

Q/E/GC 

Mied� Acetylen (i w�glik wapnia), nadtlenek wodoru E 
Nadtlenek wodoru 
 

Wi�kszo�� metali i ich soli (zwłaszcza mied� i �elazo), zwi�zki 
organiczne (szczególnie alkohole, aceton, anilina, nitrometan) 

E 
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Substancja chemiczna  
(I) 

niezgodna z  
(II) 

Zagro�enie 

Łatwopalne ciecze 
(wi�kszo�� 
rozpuszczalników 
organicznych) 

Azotan(V) amonu, sole chromu(VI), nadtlenek wodoru, kwas 
azotowy(V), nadtlenki, inne silnie utleniacze  

Q/E 

Rt�� i jej sole  Acetylen (i w�glik wapnia), amoniak i aminy, glin i jego stopy, kwas 
szczawiowy, kwas izocyjanowy (kwas piorunowy, tworz�cy si� w 
mieszaninach kwasu azotowego(V) z etanolem) 

E/Q 

Siarczki,  
Siarczyny (siarczany(IV)) 

Kwasy 
Substancje utleniaj�ce 

GT 

Q 
Srebro i jego sole Acetylen (i w�glik wapnia), kwas szczawiowy, kwas winowy,  

amoniak i jego sole, kwas izocyjanowy (kwas piorunowy tworz�cy 
si� w mieszaninach kwasu azotowego(V) z etanolem) 

E 

Tlenek wapnia Woda Q 
W�giel (aktywny) Chlorany(I) (podchloryny), silne utleniacze  Q 
Wodorotlenki metali 
alkalicznych i metali ziem 
alkalicznych 

Kwasy, woda, aldehydy 
Sole amonowe 
Azotan(V) srebra 

Q  
GT 

E 
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Niebezpieczne mieszaniny Mo�liwe reakcje 

Aluminium - Azotan(V) amonu Mo�liwa eksplozja 

Amoniak - Brom 
(Woda amoniakalna - Woda bromowa)  

Powstaje nietrwały tribromek azotu, który mo�e 
eksplodowa� 

Chlorowodorowy kwas - Chloran(I) sodu Wydziela si� silnie toksyczny, gazowy chlor 

Fenol - Formalina Silnie egzotermiczna reakcja 

Kwas chlorowodorowy - Manganian(VII) potasu Wydziela si� silnie toksyczny gazowy chlor 

Octowy kwas - Octowy aldehyd 
(Etanowy kwas - Etanal) 

Niewielka ilo�� kwasu octowego mo�e spowodowa� 
gwałtown�, silnie egzotermiczn� polimeryzacj� aldehydu  

Ołowiu(II) tlenek -  Nadtlenek wodoru  Gwałtowna reakcja, mo�e doprowadzi� do eksplozji 

Rt�ci(II) azotan(V) - Szczawiowy kwas Powstaje wybuchowy szczawian rt�ci 

Sodu azotan(V) - Sodu tiosiarczan Mieszanina stałych odczynników mo�e eksplodowa� 

Srebra azotan(V) - Szczawiowy kwas Powstaje wybuchowy szczawian srebra 

Woda utleniona – �elaza(III) siarczek Gwałtowna, egzotermiczna reakcja 
 
 

Odczynniki chemiczne cz�sto s� przechowywane w porz�dku alfabetycznym. Taki system magazynowania mo�e 

doprowadzi� do przypadkowej eksplozji lub reakcji, w wyniku której wydzielaj� si� toksyczne lub palne gazy. 

Poni�ej podano kilka przykładów, które pokazuj�, dlaczego nie powinno przechowywa� si� odczynników 

uło�onych w porz�dku alfabetycznym. 

 


