
חיזור בין מתכות ויוני  חימצון:נושא השיעור

מתכות  

אירנה אסייג: שם המורה
ב"י-א"י: כיתת היעד

חמצון חיזור: מקום השיעור ברצף הלימודי

 המצגת נערכה ע"י אירנה אסייג
כל הזכויות שמורות לוויסקול לימודים מקוונים בע"מ



תזכורת-המבנה המיקרוסקופי של מתכות
"ים של אלקטרונים"יונים חיוביים של המתכת ב

?מה יקרה בתמיסה שמכילה יונים של מתכת אחרת

או שתתרחש תגובת חמצון חיזור, או שלא יקרה כלום: אחת משתי אפשרויות

אלקטרונים

יוני מתכת



חמצון חיזור בין מתכות ליוני מתכותתגובות

:תגובה בין המתכת מגנזיום ליוני נחושת

Mg(s) + Cu+2
(aq) → Mg+2

(aq) + Cu(s)

?מה קורה לחלקיקים המשתתפים בתגובה

?(עובר תהליך חיזור)מי המחמצן 

?(עובר תהליך חמצון)מי המחזר 

?  מה אפשר לומר על יכולת החיזור של מגנזיום לעומת נחושת

מגנזיום מחזר טוב יותר מנחושת



היונים השליליים שבתמיסה הם בדרך , בתגובה בין מתכת ליונים של מתכת אחרת

.ניסוח נטוהניסוח הוא , ולכן אין משלבים אותם בניסוח התגובהיונים משקיפים כלל 

תרגיל

נסחו את התגובה המתרחשת כאשר מכניסים נחושת מוצקה לתמיסת כסף חנקתי

? מה ניתן לומר על יכולת החיזור של נחושת לעומת כסף

שנחושת מחזרת טובה יותר מכסףהמשמעות היא , אם התרחשה תגובה



השורה האלקטרוכימית
סולם המבטא את יכולת החיזור היחסית של מתכות  

Alחלשה  מחזרת  > Zn > Fe > Cu > Ag חזקהמחזרת

:על פי השורה האלקטרוכימית ניתן לדעת איזו תגובה תתרחש

?כלוריתבין אלומיניום מוצק לתמיסת נחושת •

!לא תתרחש? בין תמיסת אלומיניום חנקתי לברזל מוצק•

! לא תתרחש? בין נחושת מוצקה לבין תמיסת אבץ חנקתי•



דירוג יוני מתכות

על פי היכולת היחסית שלהם לחמצן
מחמצן חזק  Ag+ > Cu+2 > Fe+2 > Zn+2 > Al+3 מחמצן חלש

?איזה תגובה תתרחש

?לבין ברזל מתכתיAlCl3בין תמיסת •

?לבין ברזל מוצקAgNO3בין תמיסת •

דירוג המתכות על פי יכולתן לחזר הפוך לדירוג יוני המתכות כל פי יכולתם לחמצן



תרגיל
.והתרחשה תגובהגפרתיתהכניסו אלומיניום מוצק לתמיסת נחושת 

.ולא נצפה שינויגפרתיתהכניסו זהב מוצק לתמיסת נחושת 

: דרגו את המתכות לפי הכושר לחזר

לפי המשפט הראשון נסיק כי •

Al > Cu

לפי המשפט השני נסיק כי•

Au < Cu

:  נאחד•

Al > Cu > Au



:נושא השיעור הבא

דרגות חמצון




