
איטה כהן/ כימי . מ.ש: במצגת זו נעשה שימוש בחוברת



במנת  , קבוע הריכוזים, ניזכר במערכות שיווי משקל

הריכוזים וחישובם

שאטליה ונראה מה קורה כאשר מבצעים  לה ניזכר בעקרון 

שינויים בתנאים במערכת שנמצאת בשיווי משקל





:  כימי.( מ.ש)משקל שיווי 

(. רק למראית עין לא קורה בו דבר), דינמי. מ.ש

ריכוזי מרכיבי המערכת נשמרים קבועים  . מ.במצב ש
מוליכות  , טמפרטורה, pH: וכתוצאה גם התכונות הנמדדות

....חשמל ועוד



בהינתן תגובה בשיווי משקל

:למצוא את קבוע שיווי המשקל על ידי הנוסחה הבאהניתן 

.משלהתגובת שיווי משקל קבוע לכל 

לטמפרטורהבהתאם קבוע שיווי המשקל משתנה 

[𝐶]𝑐× [𝐷]𝑑

𝐴 𝑎 × [𝐵]𝑏
= 𝐾𝑐



.  ניתן לבדוק את הרכב המערכת, בכל רגע נתון בזמן התקדמות התגובה

בכדי לוודא  . אין הדבר אומר בהכרח שהמערכת נמצאת בשיווי משקל

.יש לקבל תוצאות זהות במספר בדיקות עוקבות, זאת

.נוציא מדגם מתוך כלי התגובה ונבדוק את הרכב המערכת, tבזמן 

איננו יכולים לקרוא  -מכיוון שאין אנו יודעים אם המערכת בשיווי משקל

.  לתוצאת הבדיקה קבוע שיווי משקל

.מנת הריכוזיםתוצאת בדיקה זו תכונה 

.מנת הריכוזים מחושבת באופן זהה לזה של קבוע הריכוזים





שטלייה  -ניסח הנרי לואיס לה1889-ב

כאשר הקובע כי , עקרון הנקרא על שמו

משקל על ידי שינוי  -מערכת יוצאת משווי

השינויהיא תפעל להקטנת , התנאים

שיתאים , חדשמשקל -להשגת שווי, כלומר

.לתנאים החדשים

כל מערכת הנמצאת בשיווי משקל יכולה  

.  לצאת משיווי משקל אם התנאים ישתנו



אילו תנאים יכולים להשפיע על 

?מערכת כימית



Le Chatelier's: שטלייה-עיקרון לה principle | University Of Surrey

https://www.youtube.com/watch?v=dIDgPFEucFM
(לתיווך המורה, באנגלית ללא כתוביות)

https://www.youtube.com/watch?v=dIDgPFEucFM


ריכוז1.

-העלאת ריכוז מרכיב במערכת .  א

העלאת הריכוז של מרכיבי המערכת נעשית על ידי הוספת  

ישנם יותר חלקיקים  , כתוצאה. חומר אל תוך כלי התגובה

.לליחידת נפח ומספר ההתנגשויות הפוריות גד  

עלייה בריכוז תתמודד עם . מ.בשמערכת כיצד 

?(שטלייה-על פי עיקרון לה. )מ.לשבמטרה לחזור 

.פירוק החומר שהוסףלכיוון ביצוע תגובה ידי על , המערכת תפצה

תגובה ישירה תגבר עלייה בריכוז מגיב :  לדוגמא

תגובה הפיכה תגברעלייה בריכוז תוצר 



ריכוז1.

-במערכת הורדת ריכוז מרכיב . ב

הריכוז של מרכיבי המערכת נעשית על ידי הוצאת  הורדת 

ישנם פחות  , כתוצאה.  מכלי התגובה( למשל ניקוז גז)חומר 

ןחלקיקים  .ליחידת נפח ומספר ההתנגשויות הפוריות קט 

ירידה בריכוז  תתמודד עם . מ.בשמערכת כיצד 

?(שטלייה-על פי עיקרון לה. )מ.לשבמטרה לחזור 

.יצירת החומר שהוסףלכיוון ביצוע תגובה ידי על , המערכת תפצה

תגובה הפיכה תגבר  ירידה בריכוז מגיב :  לדוגמא

תגובה ישירה תגברירידה בריכוז תוצר 



לחץ2.

-העלאת לחץ במערכת .  א

העלאת הלחץ במערכת נעשית על ידי הקטנת נפח הכלי או 

יותר  ישנם , כתוצאה. ידי תוספת חומר גזי לכלי התגובהעל 

.לחלקיקים גזיים בנפח הכלי והלחץ גד  

עלייה בלחץתתמודד עם . מ.בשמערכת כיצד 

?(שטלייה-על פי עיקרון לה. )מ.לשבמטרה לחזור 

.מולקולות גזפחותעל ידי ביצוע תגובה לכיוון יצירת , המערכת תפצה



לחץ2.

-הורדת לחץ במערכת .  ב

במערכת נעשית על ידי הגדלת נפח הכלי או על הורדת הלחץ 

ידי  מכלי התגובה או על ( למשל ניקוז גז)גזי הוצאת חומר ידי 

פחות  ישנם , כתוצאה. הגזיהכנסת חומר המגיב עם המרכיב 

ן .חלקיקים גזיים בנפח הכלי והלחץ קט 

ירידה בלחץתתמודד עם . מ.בשמערכת כיצד 

?(שטלייה-על פי עיקרון לה. )מ.לשבמטרה לחזור 

.גזמולקולות יותרעל ידי ביצוע תגובה לכיוון יצירת , המערכת תפצה



נפח3.

-הגדלת נפח כלי המערכת .  א

הגדלת נפח הכלי במערכת נעשית על ידי הגדלת נפח הכלי  

,  כתוצאה. ידי חיבור כלי נוסף למערכת התגובהעל או 

ןהגזיים מתפשטים בנפח הכלי החדש והלחץ החלקיקים  .קט 

עלייה בנפחתתמודד עם . מ.בשמערכת כיצד 

?(שטלייה-על פי עיקרון לה. )מ.לשבמטרה לחזור 

.על ידי ביצוע תגובה לכיוון יצירת יותר מולקולות גז, המערכת תפצה

לא -המשוואה במידה ואין הבדל בין מספר מולקולות הגז משני עברי 

.ייחשב הדבר כשינוי המפריע לשיווי המשקל הקיים ולא יקרה דבר



נפח3.

-הקטנת נפח כלי המערכת .  ב

נפח הכלי במערכת נעשית על ידי הקטנת נפח הכלי  הקטנת 

.  ניתוק כלי נוסף שהיה מחובר למערכת התגובהאו על ידי 

להגז , כתוצאה .נדחס לנפח הכלי החדש והלחץ גד 

ירידה בנפחתתמודד עם . מ.בשמערכת כיצד 

?(שטלייה-על פי עיקרון לה. )מ.לשבמטרה לחזור 

.גזפחות מולקולות על ידי ביצוע תגובה לכיוון יצירת , המערכת תפצה

לא -המשוואה במידה ואין הבדל בין מספר מולקולות הגז משני עברי 

.ייחשב הדבר כשינוי המפריע לשיווי המשקל הקיים ולא יקרה דבר



טמפרטורה4.

-שינוי טמפ׳ בכלי המערכת 

.חימוםהגדלת הטמפרטורה בכלי המערכת נעשית על ידי 

.   הטמפרטורה בכלי המערכת נעשית על ידי קירורהקטנת 

.המערכת לאחר השינוי תהיה תלויה בסוג התגובההתנהגות 



טמפרטורה4.

שינוי טמפ׳ בכלי המערכת  

(עולהEk)חימום התגובה יגרום לחלקיקים לנוע מהר יותר 

(יורדתEk)התגובה יגרום לחלקיקים לנוע לאט יותר קירור 

של  חדש יהיה תלוי במהירות התנועה ההגעה לשיווי משקל זמן 

יותרהגוררים התנגשויות פוריות רבות או מועטות החלקיקים 



טמפרטורה4.

שינוי טמפ׳ בכלי המערכת  

שינוי בטמפרטורהתתמודד עם . מ.בשמערכת כיצד 

?(שטלייה-על פי עיקרון לה. )מ.לשבמטרה לחזור 

תגרום לתגובה ההפיכה להתרחשאקסותרמיתחימום תגובה •

תגרום לתגובה הישירה להתרחשאנדותרמיתתגובה חימום •

תגרום לתגובה הישירה להתרחשאקסותרמיתתגובה קירור •

תגרום לתגובה ההפיכה להתרחשאנדותרמיתתגובה קירור •



טמפרטורה4.

שינוי טמפ׳ בכלי המערכת  

?׳הטמפכיצד ישתנה קבוע השיווי משקל כתוצאה משינוי 

,להתרחשתגרום לתגובה ההפיכה אקסותרמיתחימום תגובה •

.קבוע שיווי המשקל יקטן
,להתרחשתגרום לתגובה הישירה אנדותרמיתתגובה חימום •

.יגדלשיווי המשקל קבוע 
,להתרחשתגרום לתגובה הישירה אקסותרמיתתגובה קירור •

.יגדלשיווי המשקל קבוע 
,להתרחשתגרום לתגובה ההפיכה אנדותרמיתתגובה קירור •

.יקטןשיווי המשקל קבוע 



זרז5.

.זרז הוא לזרז תגובות המתרחשות באיטיותתפקיד 

כגוןמגוון רחב של זרזים וביניהם זרזים כימיים ישנם 

(.  אנזימים)פנים וזרזים ביולוגיים זרזי שטח 

פעולת הזרז הוא הפעלת התגובה דרך מנגנון חלופי בעל      דרך 

שפעול נמוכה יותר המאשרת ליותר מולקולות לעבור אנרגיית 

.האנרגטי וליצור תוצריםהמחסום את 

!התגובהמזרז את שני כיווני זרז 

.לכן זרז אינו משנה את קבוע שיווי המשקל רק את זמן ההגעה אליו



התגובה הגורם...שינוי ב

שתתרחש עד  

להשגת שיווי  

משקל חדש

השפעה  

על קבוע  

הריכוזים

הערות

(איטה כהן/ כימי . מ.ש: טבלה מתוך)שינוי תנאים במערכת שיווי משקל 



התגובה הגורם...שינוי ב

שתתרחש עד  

להשגת שיווי  

משקל חדש

השפעה  

על קבוע  

הריכוזים

הערות

ריכוזים. 1

(איטה כהן/ כימי . מ.ש: טבלה מתוך)שינוי תנאים במערכת שיווי משקל 



התגובה הגורם...שינוי ב

שתתרחש עד  

להשגת שיווי  

משקל חדש

השפעה  

על קבוע  

הריכוזים

הערות

הגדלת ריכוז מגיב.  אריכוזים. 1

הגדלת ריכוז תוצר.  ב

הקטנת ריכוז מגיב.  ג

הקטנת ריכוז תוצר.  ד

התגובה הישירה

התגובה ההפוכה

התגובה ההפוכה

התגובה הישירה

אין  

השפעה

בנפח  . 2

הכלי

(איטה כהן/ כימי . מ.ש: טבלה מתוך)שינוי תנאים במערכת שיווי משקל 



התגובה הגורם...שינוי ב

שתתרחש עד  

להשגת שיווי  

משקל חדש

השפעה  

על קבוע  

הריכוזים

הערות

הגדלת ריכוז מגיב.  אריכוזים. 1

הגדלת ריכוז תוצר.  ב

הקטנת ריכוז מגיב.  ג

הקטנת ריכוז תוצר.  ד

התגובה הישירה

התגובה ההפוכה

התגובה ההפוכה

התגובה הישירה

אין  

השפעה

בנפח  . 2

הכלי

הגדלת הלחץ.  א

הקטנת הלחץ   .  ב

התגובה שתיצור  

מולי גזפחות

התגובה שתיצור  

מולי גזיותר

אין  

השפעה

כאשרמ.הלחץ לא ישפיע על ש

-אין הבדל במולי גז מגיבים . א

.תוצרים

בתגובות ללא גזים. ב

בהוספת גז אציל לכלי בנפח קבוע. ג

3  .

טמפרטורה

(איטה כהן/ כימי . מ.ש: טבלה מתוך)שינוי תנאים במערכת שיווי משקל 



התגובה הגורם...שינוי ב

שתתרחש עד  

להשגת שיווי  

משקל חדש

השפעה  

על קבוע  

הריכוזים

הערות

הגדלת ריכוז מגיב.  אריכוזים. 1

הגדלת ריכוז תוצר.  ב

הקטנת ריכוז מגיב.  ג

הקטנת ריכוז תוצר.  ד

התגובה הישירה

התגובה ההפוכה

התגובה ההפוכה

התגובה הישירה

אין  

השפעה

בנפח  . 2

הכלי

הגדלת הלחץ.  א

הקטנת הלחץ   .  ב

התגובה שתיצור  

מולי גזפחות

התגובה שתיצור  

מולי גזיותר

אין  

השפעה

כאשרמ.הלחץ לא ישפיע על ש

-אין הבדל במולי גז מגיבים . א

.תוצרים

בתגובות ללא גזים. ב

בהוספת גז אציל לכלי בנפח קבוע. ג

3  .

טמפרטורה

חימום. א

קירור. ב

אנדותרמיתהתגובה 

אקסותרמיתהתגובה 

Kישתנה

Kישתנה

יותרקצרחדש יתקבל בזמן . מ.ש

יותרארוךחדש יתקבל בזמן . מ.ש

הוספת  . 4

זרז

(איטה כהן/ כימי . מ.ש: טבלה מתוך)שינוי תנאים במערכת שיווי משקל 



התגובה הגורם...שינוי ב

שתתרחש עד  

להשגת שיווי  

משקל חדש

השפעה  

על קבוע  

הריכוזים

הערות

הגדלת ריכוז מגיב.  אריכוזים. 1

הגדלת ריכוז תוצר.  ב

הקטנת ריכוז מגיב.  ג

הקטנת ריכוז תוצר.  ד

התגובה הישירה

התגובה ההפוכה

התגובה ההפוכה

התגובה הישירה

אין  

השפעה

בנפח  . 2

הכלי

הגדלת הלחץ.  א

הקטנת הלחץ   .  ב

התגובה שתיצור  

מולי גזפחות

התגובה שתיצור  

מולי גזיותר

אין  

השפעה

כאשרמ.הלחץ לא ישפיע על ש

-אין הבדל במולי גז מגיבים . א

.תוצרים

בתגובות ללא גזים. ב

בהוספת גז אציל לכלי בנפח קבוע. ג

3  .

טמפרטורה

חימום. א

קירור. ב

אנדותרמיתהתגובה 

אקסותרמיתהתגובה 

Kישתנה

Kישתנה

יותרקצרחדש יתקבל בזמן . מ.ש

יותרארוךחדש יתקבל בזמן . מ.ש

הוספת  . 4

זרז

מ.לשהגעה לפני. א

במצב שיווי משקל. ב

אין  אין השפעה

השפעה

מ בזמן קצר יותר.יתקבל ש

הרכב מערכת לא יושפע

(איטה כהן/ כימי . מ.ש: טבלה מתוך)שינוי תנאים במערכת שיווי משקל 



?אילו ממרכיבי המערכת הוכנסו לתוך כלי התגובה. א



?אילו ממרכיבי המערכת הוכנסו לתוך כלי התגובה. א

:תשובה
CO(g) ;Cl2(g)רק המגיבים 

?מתי הושג שיווי משקל במערכת.  ב



?אילו ממרכיבי המערכת הוכנסו לתוך כלי התגובה. א

:תשובה
CO(g) ;Cl2(g)רק המגיבים 

?מתי הושג שיווי משקל במערכת.  ב

:תשובה
t = 15(דקות)בזמן 



?השינוימהו .  חל שינוי במערכת20-בדקה ה.  ג
?השינוימהו .  חל שינוי במערכת20-בדקה ה.  ג



?השינוימהו .  חל שינוי במערכת20-בדקה ה.  ג
?השינוימהו .  חל שינוי במערכת20-בדקה ה.  ג

:תשובה
CO(g)הגדלת ריכוז המגיב 

נמק? האם התגובה עדיין במצב שיווי משקל.  ד



?השינוימהו .  חל שינוי במערכת20-בדקה ה.  ג
?השינוימהו .  חל שינוי במערכת20-בדקה ה.  ג

:תשובה
CO(g)הגדלת ריכוז המגיב 

נמק? האם התגובה עדיין במצב שיווי משקל.  ד

:תשובה

התגובה אינה בשיווי משקל כי נגרם שינוי  

למערכת שהשפיע על מצב החלקיקים בכלי



?השינוימהו .  חל שינוי במערכת20-בדקה ה.  ג
נמק?  מה יקרה בתגובה לשינוי שהתרחש.  ה



?השינוימהו .  חל שינוי במערכת20-בדקה ה.  ג
נמק?  מה יקרה בתגובה לשינוי שהתרחש.  ה

:תשובה

שכן ( במהירותה)התגובה הישירה תגבר 
,  ריכוזןשעלה CO(g)מולקולות המגיב

מתפרקות יותר בכלי וכתוצאה מתנגשות 

(ההתנגשויות הפוריותעל פי מודל )לתוצרים 

האם ריכוזי שני המרכיבים האחרים יושפעו  .  ו

נמק?  מהשינוי שנגרם



?השינוימהו .  חל שינוי במערכת20-בדקה ה.  ג
נמק?  מה יקרה בתגובה לשינוי שהתרחש.  ה

:תשובה

שכן ( במהירותה)התגובה הישירה תגבר 
,  ריכוזןשעלה CO(g)מולקולות המגיב

מתפרקות יותר בכלי וכתוצאה מתנגשות 

(ההתנגשויות הפוריותעל פי מודל )לתוצרים 

האם ריכוזי שני המרכיבים האחרים יושפעו  .  ו

נמק?  מהשינוי שנגרם

:תשובה
.Cl2יתפרק עליו להגיב עם CO-כדי ש. כן

כתוצאה גם ריכוז הכלור יורד וריכוז התוצר  

.עולה



?השינוימהו .  חל שינוי במערכת20-בדקה ה.  ג ?מהו ערכו של קבוע הריכוזים.  ז



?השינוימהו .  חל שינוי במערכת20-בדקה ה.  ג ?מהו ערכו של קבוע הריכוזים.  ז

:Kcחישוב  :    תשובה

𝐾𝑐 =
[𝐶𝑂𝐶𝑙2]

𝐶𝑂 × [𝐶𝑙2]
=

0.75

1.75 × 0.75
= 0.57

האם קבוע הריכוזים השתנה כתוצאה  .  ח

נמק?  משינויי הריכוזים במערכת



?השינוימהו .  חל שינוי במערכת20-בדקה ה.  ג ?מהו ערכו של קבוע הריכוזים.  ז

:Kcחישוב  :    תשובה

𝐾𝑐 =
[𝐶𝑂𝐶𝑙2]

𝐶𝑂 × [𝐶𝑙2]
=

0.75

1.75 × 0.75
= 0.57

האם קבוע הריכוזים השתנה כתוצאה  .  ח

נמק?  משינויי הריכוזים במערכת

:תשובה

ריכוזים אינם גוררים שינוי שינויי . לא

(.קבוע שיווי משקל)בקבוע הריכוזים 



?השינוימהו .  חל שינוי במערכת20-בדקה ה.  ג מה התרחש .  ט

?45בדקה 



?השינוימהו .  חל שינוי במערכת20-בדקה ה.  ג מה התרחש .  ט

?45בדקה 

:תשובה

הוסיפו תוצר 
COCl2

.לכלי התגובה

?מה יקרה כעת.  י



?השינוימהו .  חל שינוי במערכת20-בדקה ה.  ג מה התרחש .  ט

?45בדקה 

:תשובה

הוסיפו תוצר 
COCl2

.לכלי התגובה

?מה יקרה כעת.  י

:תשובה

שטלייה התגובה-להעל פי עיקרון 

ידי השפעת השינוי עלתפעל להקטנת

. למערכתשהוסף התוצר עודףפירוק 

במהירות  תתרחש התגובה ההפיכה 

.חדש. מ.גבוהה יותר עד להשגת ש



?השינוימהו .  חל שינוי במערכת20-בדקה ה.  ג



נזכרנו במהות שיווי משקל כימי

למדנו מהם הגורמים היכולים ליצור שינוי במערכת  

הנמצאת במצב שיווי משקל

ראינו את הקשר בין נתוני המערכת החישוביים  

לבין הייצוג הגרפי של המערכת


