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  תמס-מלחים קשי

  

משקל בין המוצק -ווירים מערכת שהיוצ, בעלי מסיסות מוגבלת במים מלחים -מלחים קשי תמס 

  :ליונים בתמיסה

                                            MX(s)            M
+

(aq) + X
-
(aq)  

 

Ksp = [M                      : מוגדרת כךמסיסותמכפלת ה
+
][X

-
]   

   :והיא למעשה ערך גבולי

  -יתקיים) תמיסה בלתי רוויה(יתכן מצב שבו , אם שמו כמות קטנה של מלח

Qsp = [M
+
][X

-
] < Ksp  

  . ובתמיסה כזו כל המלח מתמוסס

  :שוויוןים הבתמיסה רוויה מתקי. אם נוסיף עוד ועוד מלח בסוף נגיע לתמיסה רוויה

Qsp = [M
+
][X

-
] = Ksp  

כלומר מעבר לנקודה זו אם , MX שבה לא ניתן להמיס יותר את המלח תמיסה רוויה זו תמיסה

   .הוא ייצור משקע ולא יתמוסס עוד, נוסיף כמות נוספת של המלח

Qsp = [M      לעולם לא ייתכן מצב שבו
+
][X

-
] > Ksp.  

 

  .)מולר (Mביחידות של , מיס בתמיסה נתונה שאפשר לה מוגדרת ככמות המלחהמסיסות

  

בחישוב מכפלת המסיסות למלח מסויים יש לקחת בחשבון את הריכוז הכולל של היונים 

  . גם אם הם מגיעים במקור ממלח אחר, המרכיבים אותו

  

 אם מוסיפים לתמיסה רוויה של מלח קשה תמס מלח נוסף המכיל יון – אפקט היון המשותף

  ).נובע ישירות מעקרון לה שטלייה(לח המקורי יורדת מסיסות המ, משותף

  

  

   חיזור-תהליכי חמצון

  .אלו תהליכים בהם חל מעבר אלקטרונים בין חלק או כל המרכיבים המשתתפים בתגובה

  ).עובר חמצון(חומר זה מתחמצן .  חומר שמוסר אלקטרונים-חומר מחזר

  ).ובר חיזורע(חומר זה מתחזר .  חומר שמקבל אלקטרונים-חומר מחמצן

  

  . מספר האלקטרונים שהיסוד מסר או קיבל יחסית למצבו היסודי-דרגת חמצון של יסוד
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  )יש ללכת לפי הסדר הרשום (:כללים לקביעת מצבי חמצון

  .0תמיד יהיה ) ניטרלי(מצב החמצון של אטום בודד  .1

  .סכום מצבי החמצון של האטומים בתרכובת זהה למטען התרכובת .2

  . 0= לית סכום מצבי החמצון במולקולה ניטר

דרגת )  שמורכבים מאטום בודד(עבור יונים לכן . ביון סכום מצבי החמצון שווה למטען היון

  .החימצון זהה למטען היון

+ 1יקבלו דרגת חמצון ) מתכות אלקליות(היסודות שבטור הראשון של הטבלה המחזורית  .3

  +.2ו דרגת חמצון של יקבל) מתכות אלקליות עפרוריות(היסודות שבטור השני 

  -1תמיד יקבל מצב חמצון של ) F(פלואור  .4

  +1כ יקבל מצב חמצון של "בד) H(מימן  .5

  -2כ יקבל מצב חמצון של "בד) O(חמצן  .6

  : עם מתכות) המכילות רק שני סוגים של יסודות(בתרכובות בינאריות  .7

  , -1הלוגנים יהיו בעלי מצב חמצון של 

  , -2ב חמצון יסודות בקבוצה של החמצן יקבלו מצ

 .-3יסודות מקבוצת החנקן יקבלו מצב חמצון של 

  

  

  :חיזור-כללים לאיזון משוואת חמצון

  מצא את מצב החמצון של כל אטום .1

  :ואזן כל אחת בנפרד לפי הסדר הבא, רשום חצי תגובת חמצון וחצי תגובת חיזור .2

  :בסביבה חומצית

  H ,Oאזן אטומים שאינם 

  H2O על ידי הוספת Oאזן אטומי 

H על ידי הוספת Hאזן אטומי 
+ 

  :בסביבה בסיסית

  .אזן כמו עבור סביבה חומצית

Hאם יש 
OH באחד הצדדים הוסף יוני +

H בכמות שתהפוך כל  -
  H2O - ל+

OHהקפד להוסיף אותו מספר של יוני   
   משני צדי התגובה-

  משני צדי התגובה, אם יש, צמצם את מולקולות המים

  . על ידי הוספת אלקטרוניםאזן את המטען בכל חצי תגובה .3

התאם את מספר האלקטרונים החופשיים בשני חצאי התגובה כך שבשניהם יעבור אותו  .4

  )במידת הצורך יש להכפיל בפקטור מתאים(מספר של אלקטרונים 

  .חבר את שתי המשוואות למשוואה אחת תוך צמצום איברים .5

  .נת מטעניםבדוק שהמשוואה שהתקבלה מאוזנת גם מבחינת אטומים וגם מבחי .6

  

 



  125011מעבדה +  וכימיה כללית 125001כימיה כללית 

  14תרגיל כיתה 

  

3 
 ב"חורף תשע

    1שאלה 

Pbשלושת האניונים הבאים יוצרים מלחים קשי תמס עם יוני 
+2:  

Cl
-
 (Ksp = 1.6x10

-5
) 

SO4
-2

 (Ksp = 1.6x10
-8

)  

I
-
 (Ksp = 7.1x10

-9
) 

רשמו את הנוסחאות של מלחי העופרת המתקבלים ואת הביטויים עבור מכפלות המסיסות   .א

 .שלהם

Iלזה עם ,  יותרלמי מבין מלחי העופרת מסיסות גבוהה  .ב
Cl או לזה עם -

-? 

SO4לזה עם , למי מבין מלחי העופרת מסיסות גבוהה יותר  .ג
I או לזה עם 2-

-? 

  

Iלתמיסה המכילה יוני 
SO4 ויוני 0.3M בריכוז -

-2
 מוסיפים בטפטוף איטי תמיסה 0.5M בריכוז  

Pbהמכילה יוני 
+2 . 

Pbמהו המלח ששוקע ראשון ומהו ריכוז יוני   .ד
 ? להופיע משקע כאשר מתחיל2+

 ?מהו ריכוז האניון של המלח הראשון הנותר בתמיסה, כאשר מתחיל לשקוע המלח השני  .ה

  

    2שאלה 

Mg(OH)2עבורו ,  הוא מלח קשה תמסKsp = 1.8·10
-11.  

 ? במיםMg(OH)2מהי המסיסות המולרית של   .א

 ?Mg(OH)2 של תמיסה רוויה של pH-מהו ה  .ב

המסיסות שלו עולה במידה ניכרת , שהלמע.  חומצות בקיבהלסתירת משמש Mg(OH)2  .ג

מ "חשב את קבוע ש, י שימוש במשוואות מתאימות"ע. כאשר ממיסים אותו במים חומציים

 .עבור פירוק המלח במים חומציים

 0.10M וגם MgCl2 של המלח קל התמס  0.01M ישקע בתמיסה המכילה Mg(OH)2האם   .ד

Kb(NH3) = 1.8·10: נתון? NH3של 
-5

 

 של המלח קל 0.10M וגם NH3 של 0.25M בתמיסה המכילה Mg(OH)2מהי המסיסות של   .ה

 ?NH4Clהתמס 

  

  

  3שאלה 

 AgNO3בכדי לקבוע את ריכוז יוני הכלוריד במי שתייה מטטרים אותם עם המלח קל התמס 

- בכדי לזהות את הנקודה האקוויוולנטית של הטיטרציה משתמשים ב. AgClלקבלת המלח 

K2CrO4 אשר יוצר את המלח , )מלח קל תמסשגם הוא ( כאינדיקטורAg2CrO4 שצבעו אדום ,

  .מיד לאחר ההגעה לנקודה האקוויוולנטית
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בתמונה הבאה שלושה ארלנמיירים המתארים שלבים . לפני התחלת הטיטרציה התמיסה צלולה

 ). בימין(ואחריה ) בשמאל(לפניה , )במרכז(בנקודה האקוויוולנטית : שונים בטיטרציה

 

. כי בשלב ראשון התמיסה הופכת מצלולה לעכורה, בארלנמייר השמאלי ניתן לראות  .א

Agמהו ריכוז .  יוני כלורידmg/L 29.5 של דוגמת מי שתייה שבה ml 100הארלנמייר מכיל 
+ 

 ? כאשר התמיסה הופכת עכורה

Ksp(AgCl) = 1.8·10: נתון
נוי בנפח התמיסה בעקבות הוספת ניתן להזניח את השי .   10-

 .המטטר

 ? הדרוש בכדי לטטר את התמיסה מסעיף א0.01M AgNO3מהו הנפח של תמיסת   .ב

Agמהו ריכוז   .ג
 ? בתמיסה בנקודה האקוויוולנטית+

CrO4מה צריך להיות ריכוז   .ד
 על מנת שהאינדיקטור ישקע מיד לאחר הגעה לנקודה 2-

 = Ksp(Ag2CrO4): נתון?    בכמות הכלורידיםהאם הריכוז תלוי? האקוויולנטית אך לא לפני

1.1·10
-12

 

מה תהיה ההשפעה של שימוש בריכוז אינדיקטור גבוה יותר או נמוך יותר מהמחושב בסעיף   .ה

 ?על תוצאות הטיטרציה' ד

מדוע הצבע האדום שנוצר בנקודה האקוויולנטית בעקבות תגובת האינדיקטור מתחזק אם   .ו

 ?ודה האקוויולנטית לאחר הנקAgNO3ממשיכים להוסיף 

  

    4שאלה 

 :נתונות חמש תרכובות המכילות פחמן

CH2O2(l)      CH2O(g)      CH4O(l)      CO2(g)      CH4(g) 

 .רשמו את דרגת החמצון של אטום הפחמן בכל אחת מהתרכובות הנתונות  .א

  

Cr2O7 לבין יוני CH4O(l)בתגובה בין 
-2

(aq) מתקבלים CH2O2(aq)ים  ואחד מסוגי היונCrO4
-2

(aq) 

Crאו 
+3

(aq).  

 .נמקו? מתקבל בתגובה זו, איזה משני סוגי היונים  .ב

 . נמקו?CH2O2(aq)  של מול1כאשר נוצר , כמה מול אלקטרונים עוברים בתגובה זו  .ג

 שהיא אחת Aבשלב הראשון מתקבלת תרכובת .  מתרחש בשני שלביםCH4O(l)חמצון של   .ד

מהי הנוסחה של התרכובת . CH2O2(l)רכובת ובשלב השני מתקבלת הת, מהתרכובות הנתונות

A ?נמקו. 
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CrO4נתונה תמיסה מימית של יוני 
-2

(aq) מיליליטר 10לתמיסה זו הוסיפו .  מיליליטר20 שנפחה 

  :התרחשה התגובה. AgNO3(aq) 0.2Mתמיסה מימית של 

CrO4
-2

(aq) + 2Ag
+

(aq) � Ag2CrO4(s)  

  . הגיבו במלואםכל היונים

CrO4מהו ריכוז יוני   .ה
-2

(aq)בתמיסה הנתונה ? 

 .נמקו? האם התגובה שהתרחשה היא תגובת חמצון חיזור  .ו

  

    5שאלה 

 .שבהם ניתן לקבל ברזל מתכתי, השאלה עוסקת בשני תהליכים

להלן .  של תחמוצת הברזל עם פחם בטמפרטורה מתאימה0.2molהגיבו בשלמות , Iבתהליך 

 :מאוזן של התגובה שהתרחשההניסוח הבלתי 

Fe2O3(s) + C(s) � Fe(s) + CO(g) 

 ?קבעו מהו המחמצן ומהו המחזר  .א

 .רשמו ניסוח מאוזן של התגובה  .ב

 ?כמה גרם פחם הגיבו בתהליך  .ג

 ?כמה מול אלקטרונים עברו בתהליך  .ד

  

בתהליך שהתרחש . רה מתאימההגיבו תחמוצת אחרת של הברזל עם פחם בטמפרטו, IIבתהליך 

להלן הניסוח . עברו אותו מספר מולים של אלקטרונים כמו זה שחישבתם בתהליך הראשון

  :המאוזן של התהליך

2FeO(s) + C(s) � 2Fe(s) + CO2(g) 

 ?כמה גרם פחם הגיבו בתהליך  .ה

קטן יותר או , Iהגז שהתקבל בתהליך גדול יותר מנפח , IIהאם נפח הגז שהתקבל בתהליך   .ו

 . הניחו כי נפחי הגזים נמדדו באותם תנאי לחץ וטמפרטורה? שווה לו

 

    6שאלה 

נפח האמוניה נמדד . NH3(g) אמוניה L 4.54והזרימו עליה , CuO(s) חיממו אבקת נחושת חמצני

בתגובה זו היו התוצרים הנוספים .  נחושת0.3mol הגיב בשלמות והתקבלו STP .NH3(g)בתנאי 

 .אדי מים וגז חנקן

 ?כמה גרם נחושת חמצנית וכמה מול אמוניה הגיבו  .א

 .ציינו מהו המחמצן ומהו המחזר בתגובה  .ב
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 ? חמצנית שחישבתם בסעיף אתכמה מול אלקטרונים עברו כאשר הגיבה הכמות של נחוש  .ג

 ?כמה מול חנקן וכמה מול אדי מים נוצרו  .ד

 .רשמו ניסוח מאוזן לתגובה שהתרחשה  .ה

 ?)STPבתנאי  (חנקן שהתקבלהגז הו נפח מ  .ו

  

    7שאלה 

, על סמך מידע זה. בתעשייה הכימית יש חשיבות רבה למידע על הכושר היחסי של מתכות לחזר

 .באילו תנאים לבצע תגובות ועוד, מהנדסים מחליטים מאילו חומרים לבנות כלים ומתקנים

  : שלהן לחזרלפניכם רשימה של חמש מתכות המדורגות לפי הכושר היחסי

Ca(s) > Zn(s) > Fe(s) > Cu(s) > Ag(s) 

 .סדרו יונים אלה לפי הכושר היחסי שלהם לחמצן  .א

  

, לכלי אחד הכניסו תמיסת סידן חנקתי, הכניסו תמיסות מימיות, לשני כלים העשויים מברזל

Ca(NO3)2(aq) ,ולכלי השני הכניסו תמיסת כסף חנקתי ,AgNO3(aq).  

  .לבין התמיסה שבתוכו, שממנו עשוי הכלי,  תגובה בין הברזלרק באחד מהכלים התרחשה

 .רשמו ניסוח נטו מאוזן לתגובה שהתרחשה  .ב

 ?כמה מול אלקטרונים עברו בתגובה.  ברזל2.8gהגיבו , בכלי שהתרחשה בו תגובה  .ג

, ותמיסת נחושת חנקתית, Zn(NO3)2(aq), מעוניינים לאחסן בנפרד תמיסת אבץ חנקתי  .ד

Cu(NO3)2(aq) ,באילו כלים יש .  העשויים מאותו חומר שלא יגיב עם התמיסותבכלים

  .נמקו? בכלים העשויים מאבץ או בכלים העשויים מנחושת: להשתמש

  

  8שאלה 

  :המתאימים) חיזור-חמצון(אזן את המשוואות הבאות על ידי רישום של חצאי התגובות 

3.       א

( ) ( ) ( ) 2( )s aq s sAu I Au I+ −
+ → +  

.     ב
3( ) 3 3( ) ( ) 3 4( )aq aq g aqHNO H AsO NO H AsO+ →     בתנאים חומציים+

2.      ג 3

2 7 ( ) 2( ) ( ) 3 ( )aq aq aq aqCr O HNO Cr NO− + −
+ →     בתנאים חומציים+

2.     ד

3( ) 3 ( ) 4 ( ) ( )( ) s aq aq aqCr OH ClO CrO Cl− − −
+ →     בתנאים בסיסיים+
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   9שאלה 

 -  הניתן לקבוע את כמות. החומצי באוויר היא אחת האחראיות על תופעת הגשם SO2ות נוכח

SO2חיזור הבאה-  על ידי תגובת החמצון:  

SO2 + MnO4
-
 → SO4

-2 
+ Mn

+2
   

 .אזן את המשוואה  .א

 .נסח את חצאי התגובות המתאימים. קבע מיהו הגורם המחזר ומיהו הגורם המחמצן  .ב

  KMnO4ל של תמיסת "  מ7.37ת אוויר אם  נדרשו בדוגמ) בגרמים (SO2חשב את כמות   .ג

 .לתגובה מלאה  0.008Mבריכוז 

  


