C

Mass numer
Atomic number

סטוכיומטריה
 – A.M.U.יחידת המידה בה נמדדים משקלים
מספר מסה – מספר הפרוטונים  +נויטרונים בגרעין האטום
12
הגדרתה
.
אטומיים
פחמן
של
מהמשקל
1/12
C
6
מספר אטומי – מספר הפרוטונים בגרעין האטום
משקל אטומי – ממוצע משוקלל של האיזוטופים השונים

מספר אבוגדרו – מספר אטומי הפחמן C

12
6

ב 12-גרם חומר N A  6.022 *1023

number of atoms/molecules
NA

מול – כמות החומר המכילה מספר אבוגדרו של חלקיקים.



weight  gram

atomic weight  gram/mol

=Mol

לכן  = 1molמשקל אטומי
נוסחה אמפירית – מתארת את היחסים המינימאליים בין החומרים
נוסחה מולקולרית – מתארת במדויק את ההרכב
מודל אטומי של בוהר )עבור אטומי מימן ודמויי מימן ,He+ ,Li++ ,בלבד כלומר אטומים בעלי אלקטרון בודד בקליפת הגרעין !(

c  m / sec
1
   Hz or 1/ sec מספר גל:
  m
  m

מתקבלת פליטה רק מעל אנרגית הסף .האנרגיה הקינטית של
האלקטרונים הנפלטים עולה עם עליית התדירות

 1/ m  

E  E0  Ek

אם נקרין אטום
באנרגית יינון אשר
בין שתי רמות לא
יתרחש כלום !

n2
a0 - n'th level radius
z
Z2
En   RH 2 - n'th level energy
n
z = number of protons in the nucleus
rn 

מסלולים בעלי רדיוס
מותר הם
אלו שעבורם התנע
הזוויתי מקיים



a0  h 2 / 4 khme q 2  0.53A

nh
2

אורך גל זה ברולי   h / p

mvr 

Ek  0.5mv 2

E  h

פליטת אנרגיה –  Ei>Efקליטת אנרגיה – Ei>Ef

 1
1 
E  h  E f  Ei  RH z 2  2  2 
 ni n f 


E

תדירות הפוטון המעורב בתנליך
h
יינון משמעו הוצאת האלקטרון מהגרעין לגמריn f = :

סדרות פליטה  :מעברי  ,lyman ← n=1מעברי  ,Balmer ← n=2מעברי Paschen ← n=3

מודל חלקיק בתיבה
הפוטנציאל במרכז התיבה הוא אפס
ובקצוות אינסופי
פונקצית הגל המתאימה לתאור המערכת

2
 n x 
sin 
 L  n / 2
L
 L 

 n  x 

שמות הקבוצות בטבלה
טור  – 1מתכות אלקליות
טור  – 2מתכות אלקליות עפרוריות
טור  – 3-12מתכות מעבר
טור – 13-17
מעל הקו המקווקו  -אל מתכות.
נטייה לקבל אלקטרון
מתחת לקו המקווקו – מתכות.
נטייה למסור אלקטרון
טור  - 17הלוגנים
טור  –18גזים אצילים
שורה נפרדת עליונה  -לנטנידים
שורה נפרדת תחתונה  -אקטינידים

הטבלה המחזורית
רמות אנרגיה
2



2

h n
8mL2
h2
n 2f  ni2
E 
2
8mL
En 



זיקה)אפיניות(אלקטרונית
האנרגיה המשתחררת
כשמוסיפים אלקטרון
לאטום נייטרלי .שיקולים
דומים לאנרגיית יינון
עולה בערכה המוחלט
יורדת
בערכה
המוחלט

במעבר שורות נמלא קליפה חדשה .במעבר טור נעבור בין
יסודות בעלי תכונות שונות .תכונות דומות נובעות
מקונפיגורציה אלקטרונית.
מיסוך -מטען הגרעין האפקטיבי שמרגיש אלקטרון קטן
בעקבות נוכחות אלקטרונים עמוקים יותר .ירידה בטור
משמעותית בהשפעת המיסוך כי נוספות קליפות .מעבר שורה
הוא בעל השפעה מצומצמת.
רדיוס אטומי קטן עקב
מטען אפקטיבי חזק יותר
רדיוס גדל
עקב הוספת
קליפות
אלקטרוניות
רדיוס יון שלילי<רדיוס
אטום<רדיוס יון חיובי

אנרגיית יינון גדלה עקב מטען
גדל ורדיוס קטן
אנרגיית יינון
קטנה עקב
רדיוס אטומי
עולה ומיסוך
רב יותר של
האלקטרון
מקרים יוצאי דופן– קליפה מלאה
או חצי מלאה הן בעלות יציבות
מיוחדת.

המבנה האלקטרוני של האטום
 -nמספר קוונטי ראשי .מאתר את רמת האנרגיה שבה נמצא
האלקטרון .מאפיין את המפח האפקטיבי של האורביטל סביב הגרעין

כללי אכלוס:
עקרון פאולי -לא ייתכנו שני אלקטרונים באותו אטום בעלי אותו
סט של מספרים קוונטיים.

 -lמספר קוונטי משני .קובע את התנע הזוויתי של האלקטרון .מתאר
את צורת האורביטל במרחב(s,p,d,f) l=0,1,2,….(n-1) .
עבור אטום רב אלקטרוני גם ערך זה משפיע על האנרגיה .כל
האורביטלים בעלי ערכים זהים של  nו l -שייכים לאותה קליפה והינם
שווי אנרגיה אלא שכיוונם במרחב שונה.

כלל הונד)האוטובוס( -כאשר מאכלסים אלקטרונים באורביטלים
מנוונים ,הם יכנסו קודם כל כבודדים בעלי ספינים זהים ורק אח"כ
בזוגות בעלי ספין הפוך.

 -mlמספר קוונטי מגנטי .נובע מהווצרות אפקט מגנטי כתוצאה
מתנועת האלקטרון ,מתאר את הכיווניות המרחבית של האורביטל
האטומי .ml=-L,(-L+1),…0,…L .בסה"כ .2L+1

עקרון אופבאו -האלקטרונים ימולאו בסדר עולה של הסכום . n+l
אם הסכום שווה עבור שני אורביטלים שונים ממלאים קודם את
האורביטל בעל  nנמוך יותר .מקרים חריגים הם של  Crו,Cu -
שמקבלים יציבות מיוחדת היות שכאשר יש תת קליפה מלאה או
חצי מלאה מקנה יציבות .במתכות מעבר נמלא את  sלפני .d

 -msמספר קוונטי ספיני .מקבל ערכים של  -0.5או .0.5
יש בסה"כ  n2אורביטלים בכל קליפה אלקטרונית.
יש לכל היותר  2n2אלקטרונים ברמה קוונטית ראשית .n
פאראמגנטיות -חומר בעל אלקטרונים בלתי מזווגים .נמשך מעט
למגנט.
אטום בעל מספר איזוגי של אקלט' בהכרח פארא' .אטום בעל מספר
זוגי יכול להיות גם פארא' וגם דיא'.
דיאמגנטיות -חומר שבו כל האלקטרונים מזווגים .לא נמשך למגנט
הקשר הכימי
קשר יוני -קשר הנוצר מאינטראקציה בין קטיון לאניון כתוצאה
ממעבר אלקטרונים מקליפת הערכיות של הקטיון לזו של
האניון .התהליך מורכב משלושה שלבים
+
M M + e
אנרגית יצירת הקטיון EL -
X+ + e- Xאנרגית יצירת האניון EA -
משיכה אלקטרוסטטית – M+ + X-  MX kq1q2/r
M + X  MX E= EL+EA+kq1q2/r
לחישוב משיכה אלקט' ב-eV-

)14.4*(number of positive charge on M)*(number of negative charge on X
הרדיוס הוא המרחק בין מרכז הקטיון למרכז האניון.
כדי שהתהליך יהיה משתלם מבחינה אנרגטית צריך שלקטיון
תהיה אנרגיית יינון נמוכה )מתכת אלקלית\אלקלית עפרורית(
ולאניון זיקה גבוה )אל-מתכת(
קשר קוולנטי -קשר הנוצר משיתוף אלקטרונים בין אטומים
כך ששני בני הזוג בקשר מגיעים לקונפיגורציה של גז אציל.
דרושים שני אלקטרונים ליצירת קשר.
קשר קואורדינטיבי -קשר קוולנטי שבו אטום אחד תורם
את שני האלקטרונים הדרושים לקישור והשני לא תורם
כלום O .נוטה לקשר קואורדינטיבי.
אלקטרושליליות – היכולת של אטום במולקולה להתחרות
על זוג אלקטרונים .גדלה בהליכה ימינה בטור וקטנה
בירידת שורה.

קשר פולרי -שיתוף אלקטרונים בין שני יסודות אינו במידה שווה כך
שהאלקטרונים מוסטים ממרכז הקשר .נוצרת הפרדת מטען חלקי
חיובי .מצב של מטענים מנוגדים זה לזה נקרא מומנט דיפול .ככל
שההפרש באלקטרושליליות גדול כך הקשר פולרי יותר.
ככל שהפרש האלקטרושליליות גדלה כך הקשר יותר יוני ולהיפך
קוולנטי
מומנט דיפול -גודל שמודד את מידת הקוטביות של הקשר
 -μמומנט דיפול
 d
 -dמרחק בין האטומים
 -δעודף המטען של אטום אחד ביחס לשני
1D(Debye)=10-18esu*cm 1C=3*109esu
אחוז הקשר היוני

Dipole torque  D  *100
4.8*10-10  esu  * d  cm 



Dipole torque  D  *100

  
4.8  D/ A  * d  A 

  




=%רשקה

מטען פורמלי

 formal   free valence    non connecting  1 connecting  



  2 electrons  
 charge   electrons   electrons




 מיקום האטום הכי אלקטרוחיובי במרכז
 יש עדיפות לקבוצות OH
 בקביעת מבני לואיס האטומים  B ,Beו Al -הם יוצאי דופן ויכילו פחות מאוקטט.
 נשאף למטען פורמאלי מינימאלי על כל אטום
 יש עדיפות למטען פורמלי שלילי על אטום אלקטרושלילי וחיובי על הפחות אלקטרושלילי
 עדיף שמטען פרומלי באותו סימן לא יהיה על אטומים שכנים כי תהיה ביניהם דחייה.
 מקרים יוצאי דופן הם אטומים בעלי מספר איזוגי של אלקטרונים .שם לא נשלים אוקטט.

יש עדיפות למטען פורמלי שלילי על
אטום אלקטרושלילי יותר וחיובי על
הפחות אלקטרושליליים.
עדיף שמטען פורמלי בעל סימן זהה
לא יהיה על אטומים שכנים.

מבנה מולקולות  + VSEPRגיאומטריות של היברידיזציה
מס קבוצות
אלקטרונים
2
3
4





המבנה
לינארי
משולש
מישורי
טטרהדר

גיאומטריה מולקולארית

מספר זוגות
גלמודים
0
0
1
0

H―H

לינארי
משולש מישורי
זוויתי
טטרהדר

היברידיזציה VSEPR
180
120
>120
109.5

1

פירמידה
משולשת

107

2

זוויתי

104.5

180
120

109.5

זוג גלמוד תופס יותר מקום מזוג קושר – זווית יותר גדולה ביניהם
קשר כפול תופס יותר מקום מקשר בודד ומשולש יותר מכפול )זוג גלמוד תופס יותר מקום מכפול אך פחות ממשולש(
ככל שהמתמיר יותר אלקטרושלילי כך הוא תופס פחות מקום

אחרי היברידיזציה

אורביטליות
רגילות
s,p

sp

s,p,p

sp2

s,p,p,p

sp3

היברידיזציה
קישור
מספר אורביטלות אחרי
היברידיזציה
קשר בודד אחד\זוג גלמוד
 2קשרי  ו  -2קשרי 
וקשר משולש אחד או שני
קשרים כפולים
 2קשרים בודדים\זוגות
 3קשרי  וקשר 
גלמודים וקשר כפול אחד

 4קשרי 

צורת האורביטלה

 4קשרים בודדים\זוגות
גלמודים

קשר  - קשר בו צפיפות האלקטרונים הגבוהה ביותר היא בין הגרעינים .נוצר בין האורביטלים ההיברידיים
קשר  - קשר בו צפיפות האלקטרונים הגבוהה ביותר היא מעל ומתחת למישור העובר בין הגרעינים .נוצר בין אורביטלי  pשלא
משתתפים בהכלאה.
קשר משולש =     
קשר כפול =   
קשר בודד = 

מלחים קשי תמס
מלחים קשי תמס – מלחים בעלי מסיסות מוגבלת במים ,היוצרים מערכת ש"מ בין המוצק ליונים


בתמיסה M   aq   X   aq  .
MX  s  

מכפלת המסיסות  . K SP   M    X   -השוויון מתקיים בתמיסה רוויה שבה לא ניתן להמיס יותר את המלח MX

בתמיסה בלתי רוייה K SP   M    X  
לעולם לא ייתקיים K SP   M    X  
המסיסות מוגדרת ככמות החומר שאפשר להמיס בתמיסה נתונה
אפקט היון המשותף -אם מוסיפים לתמיסה רוויה של מלח קשה תמס מלח נוסף המכיל יון משותף ,מסיסות המלח המקורי יורדת )נובע
מעקרון לה שטליה(
במידה ונעשתה הזנחה בחישוב הקבועים יש לבדוק אותה

גזים  -גז מתנהג כאידיאלי בלחץ נמוך ובטמפ' גבוהה
עקרון אבוגדרו – בתנאי לחץ וטמפ' שווים ,נפחים שווים של גז
מכילים אותו מספר מולקולות
גז אידיאלי – גז אשר נפח החלקיקים ממנו הוא מורכב אפסי ולא
מתקיימות אינטראקציות כלשהן בין חלקיקי הגז

m
RT
Mw
PM   RT    m / V 

PV  nRT 

 -nמספר המולים
 -Tבקלווין 0ºC=273 ºK

לחץ חלקי – הלחץ של גאז בתערובת ,ששווה ללחק שהיה לגז אילו
היה לבדו בכלי.
חוק הלחצים החלקיים של דלתון-הלחץ הכללי בכלי הוא סכום
הלחצים החלקיים .החלק שכל גז תורם נקרא שבר
לחצים\שבר מולים

תנאי – S.T.P
T=0ºC ,P=1atm
בתנאים אלו נפח של 1מול
) 6.022*1023חלקיקים( גז
כלשהו יהיה  22.4ליטר !

גז לא אידיאלי) -ואן דר ולס(


n2 
 P  2 a  V  nb   nRT
V 


דיפוזיה – שטף מולקולות מלחץ\ריכוז גבוה ללחץ\ריכוז נמוך
 – aקבוע הפרופורציה המביע את עוצמת כוחות המשיכה בין
אפוזיה – מעבר של גז דרך חריר קטן
המולקולות
חוק גרהם -בטמפ' ובלחץ קבועים )נכון בלחץ מאוד נמוך(
 – bנפח אפקטיבי של מול חומר )קשור למימדי המולקולה(
2
MW2
effusion1 rate / amount eff  time2 V1
 – nbהנפח התפוס ע"י  nמולים של הגז .נקרא הנפח האסור





MW1

1

V2

eff  time1

effusion2 rate / amount

התוצאה היא שלשני גזים באותם תנאי לחץ וטמפ' אנרגיה קינטית
שווה . 0.5m1V12  0.5m2V22
אוויר מורכב מ 20%-חמצן ו-
 80%חנקן O2 N 2

3K B T
mmolecule

3RT

M mole

האנרגיה הקינטית של מול אחד של גזים:

3
RT  0.5MwV 2
2

Ek 

 Mwביחידות של Kg/mole
האנרגיה הקינטית של מולקולה אחת של גזים:

VRMS 

3
K B T  0.5mV 2  K Bolzman  R / N A 
2

P=hdg=height*density*g
Barometric pressure

Ek 

 Mwביחידות של Kg/mole

חוק בויל – P*V=const
חוק צרלס – V/T=const
הנחת אבוגדרו  – V~n -נפחים שווים של גזים באותו
לחץ וטמפ' מכילים מספר זהה של מולקולות\אטומים.
חוק דלתון ללחצים חלקיים – סך הלחץ של ערבוב גזים
שווה לסכום הלחצים החלקיים של המרכיבים בערבוב.
תרמודינאמיקה

E  Q  W

בנפח קבוע ,השינוי באנרגיה הפנימית

-Eאנרגיה פנימית .תנועות של אטומים ,אנרגיה
קינטית של מולקולות ואנרגיה פוטנציאלית
האגורה בקשרים כימיים
-Qחום ) Q>0החום נקלט ע"י המערכת(
-Wעבודה ) W>0עבודה בוצעה על המערכת(
עבודת נפח )התפשטות( בלחץ קבוע

W   PV

V  V2  V1
תגובה אנדותרמית – תהליך שבו המערכת
קולטת חום
תגובה אקסותרמית – תהליך שבו המערכת
פולטת חום

E  Q  P V

בלחץ קבוע ,השינוי באנרגיה הפנימית

E  Q

-Hאנטלפיה ,האנרגיה הכוללת של המערכת

H  E  PV

השינוי באנטלפיה

H  E    PV 

בלחץ קבוע

מצב סטנדרטי -חומר טהור בלחץ של 1אטמ' .מצב הצבירה
תלוי בטמפ' התגובה.
עבור תערובת גזים המצב הסטנדרטי הוא כאשר הלחץ החלקי
של כל אחד ממרכיבי התערובת הוא  1אטמ'.

תכונות של מצב סטנדרטי נסמן בH  , G  , S  -

H  Q
H  Q / n
אנטלפיית היוצרות -האנטלפיה
הנקלטת ומשתחררת כתוצאה
מהווצרות מול אחד של חומר
מהיסודות במצבם הסטנדרטי.
התוצאה היא שחום ההיוצרות
של יסוד הוא אפס.
היווצרות בניגוד לשינוי
באנטלפיה !!!

 -Cקיבול חום :כמות החום
הדרושה כדי להעלות את הטמפ'
של 1מול חומר ב 1ºC
-Cpקיבול חום בלחץ קבוע

dQp H

dT
T

CP 

-CVקיבול חום בנפח קבוע

dQv E
CV 

dT
T

חום סגולי :כמות החום הדרושה
כדי להעלות את הטמפ' של
1גרם חומר ב 1ºC
חוק הס -ניתן לפרק תגובה
למספר שלבים עבורם  ΔHידוע
ולבסוף לסכום.
למשל עבור תגובה
ΔHtot= ΔHProducts - ΔHReactants

נוזלים ,מוצקים ודיאגראמת פאזות
משוואת קלאוזיוס-קלפירון -התלות בין לחץ האדים לבין הטמפ':

Hv
C
RT

נק' הרתיחה היא הטמפ' בה לחץ האדים מעל
הנוזל שווה ללחץ החיצוני
נק' הרתיחה הנורמלית – נק' הרתיחה בלחץ
של 1atm
נק' היתוך הנורמלית – נק' המעבר ממוצק
לנוזל בלחץ של 1atm

ln p  

 – ΔHvחום\אנטלפיית האידוי -האנרגיה הדרושה כדי לנדף מול אחד של נוזל .ניתן
לעזות שימוש בנוסחה עבור המראה )(ΔHs
 – Rקבוע הגזים  -Tטמפ' בקלווין
 -Cקבוע האופייני לכל נוזל.
ע"י החסרת שתי משוואת עבור שתי נק' לחץ וטמפ' ניתן לבטלו

p1 Hv  1 1 

  
p2
R  T2 T1 

ln

 -cנק קריטית מעליה לא ניתן לעבור לנוזל
 -tbנק' רתיחה נורמלית.
השיפוע של הקו  SLחיובי פרט למקרים
מיוחדים כגון מים בהם צפיפות המוצק נמוכה
מצפיפות הנוזל

קובי פשוט  .SCבכל יחידה אטום אחד.a=2r .

קובי ממורכז גוף  .BCCבכל יחידה שני אטומים
b2=2a2, c2=a2+ b2, c=30.5*a,a=4r/30.5

קובי ממורכז פאה  .FCCבכל יחידה  4אטומים
b2=2a2, b=4r, 16r2=2a2,a=80.5r

יוני
יונים

יח'
מרכיבות
משיכה אלקטרוסטאטית
כוחות
הקישור
קשים ,נק' היתוך גבוהה,
תכונות
מולכים בתמיסה
דוגמאות KNO3, NaCl

אטומי
אוטמים

מולקולארי
מולקולות

מתכתי
יונים חיוביים בים של אלקטרונים

קוולנטיים

ואן-דר-ולס\דיפול דיפול

משיכה אלקטרוסטאטית

קשים מאוד ,נק' היתוך
גבוהה ,לא מולכים
יהלום קוורץ SiO2

רכים ,נק' היתוך נמוכה,
מבודדים
H2,H2O,CO2

קשים\רכים מוליכים חשמל ,בעלי
ברק מתכתי
Na,Cu,Fe

שווי משקל כימי
aA+bBcC+dD

C   D 

a
b
 A  B 

d

לפי ריכוזים
X

 PC   PD 
a
b
 PA   PB 

d

לפי לחצים

c

c

)[C]=n(mol)/V(liter
 K Cכאשר   X הוא הריכוז המולארי של מרכיב

 K P כאשר   PX הוא הלחץ החלקי של המרכיב

X
מעבר בין קבועי שווי המשקל ) , Kp  Kc ( RT
 - nההפרש בין מקדם המולים של תוצרים גזיים למקדם המולים של מגיבים
גזיים.
n

עקרון לה-שטליה -מערכת בש"מ שמופעלת עליה
הפרעה תשאף להקטין את
ההפרעה ולחזור לש"מ
השפעות
 לחץ – בטמפ' קבועה ,הגדלת לחץ תגרום
להסטת התגובה לכיוון בו מספר המולים
קטן יותר כדי להוריד את הלחץ .לא יישתנה
K
 טמפ' – עם העלאת הטמפ' הראקציה תלך
בכיוון האנדותרמי .יהיה שינוי ב.K-
 גורמים כימיים – הקטנת ריכוז מרכיב
במערכת תגרום לתגובה לפעול להעלאת
ריכוזו .לא יישתנה K

אקזותרמית
X
X

חימום
קירור
חימום
קירור

K
קטן – תגובה לכיוון המגיבים
גדל – תגובה לכיוון התוצרים
גדל – תגובה לכיוון התוצרים
קטן – תגובה לכיוון המגיבים

אנדותרמית
X
X
חומצות ובסיסים

בסיס – חומר אשר מקבל פרוטונים
בסיס חזק – חומר שמשחרר באופן מלא יוני OH-
בסיס חלש – בסיס שתגובת הקישור שלו עם מים היא תגובת
ש"מ

חומצה – חומר שתורם פרוטונים.
חומצה חזקה – חומצה שתגובת הפירוק שלה הולכת עד הסוף
חומצה חלשה – חומצה שתגובת הפירוק שלה היא תגובת ש"מ

K a   H    A  /  HA



  HA
 H  A


  B   H 2 O
 BH  OH

 -Kaנקרא קבוע הפירוק של חומצה.
 Kaגדול יותר פירושו חומצה חזקה יותר
) pKa=-log(Kaככל ש pKa-גדול יותר החומצה חלשה יותר

K b   BH  OH   /  B  

 Kbנקרא קבוע הקישור של בסיס Kb .גדול יותר פירושו בסיס
חזק יותר.
יוניזציה עצמית של המים – המים הם חומר אמפוטרי כלומר
מתנהגים הן כחומצה והן כבסיס ולכן מתפרקים ליונים

תגובת חומצה-בסיס – תגובת מעבר פרוטון מחומצה לבסיס
תגובה בין חומצה לבסיס ליצירת מלח ומים תקרא תגובת סתירה


)  H  (aq )  OH  (aq
H 2 O 


מעבר מקבוע הפירוק של חומצה לקבוע הפירוק של הבסיס הצמוד

KW   H   OH  
בטמפ' החדר KW  1014 ,  H    OH    107

K a * K b  KW  1*1014
pK a  pK b  14

pH   log  H   pOH   log OH  

ככל שהחומצה חזקה כך הבסיס הצמוד חלש ולהיפך.
חומצה פוליפרוטיות – חומצה המכילה יותר מפרוטון אחד .החומצה
הפוליפרוטית תתפרק בשלבים כאשר עבור כל שלב מוגדר קבוע פירוק
משלו .בד"כ Ka1> Ka2> Ka3

pH  pOH  14
 - PH=7נייטרלי PH<7 ,חומצי  PH>7בסיסי )להיפך עם (POH

LiOH NaOH KOH RbOH CsOH Mg (OH ) 2 Ca (OH )2 Sr (OH ) 2 Ba(OH ) 2
HBr HI HClO4 HNO3 H 2 SO4

בסיסים מוכרים -
חומצות מוכרות -

העברת יחידות וקבועים
eV
6.24*10^18
6.24*10^11
1
4.40*10^-2

Kcal/mole
1.44*10^20
1.44*10^13
23.06
1

Erg
10^7
1
1.6*10^-12
6.95*10^-14

J
1
10^-7
1.6*10^-19
6.95*10^-21

1L atm=24.2cal=101.3J
1cal=4.184J
1atm=760mmHg

1J
1erg
1eV
1Kcal/mole



1A  10 10 m
)1atm=760mmHg (mm mercury
= 760 Torr
= 101325 N/m2
)= 101.325kPa (kilo pascal
= 1.01325 bar
)Pressure = Force/(area unit

הקבוע
מהירות האור
מטען אלקטרון
מסת אלקטרון

סימן

C
e/q
me

)M.K.S. (Jaule
]3*10^8[m/sec
]1.6*10^-19[c
]9.1*10^-31[Kg

)C.G.S.(erg
]3*10^10[cm/sec
]4.8*10^-10[e.s.u.
]9.1*10^-28[g

מסת פרוטון\נויטרון

mn / mp

]1.66*10^-27[Kg

]1.66*10^-24[g

קבוע רידברג

RH
h
NA

]2.18*10^-18[J

]2.18*10^-11[erg

]6.626*10^-34[J*sec
]6.02*10^23[1/mole

]6.626*10^-27[erg*sec

K

]8.89*10^9[Nm^2/c^2

) 14.4eVלא (c.g.s.

קבוע פלאנק
מספר אבוגדרו

liter * atm


קבוע הגזים

R

mole * k
0.082

cm3 * atm


mole * k
82.1

erg


13.6eV

cal


mole * k
mole * k
1.98
8.31*107
עמרי סנדיק 2007

חומצה אצטית – CH3COOH
שריפה ??+??  CO2+H2O -
חמצן שבאוויר – O2

Joule


mole * k
8.313

liter * mmHg


mole * k
62.33

