
 ? מהו הקשר -, שיניים וקליפות ביצים F−יוני פלואור, 

עששת היא מחלה זיהומית בשיניים הנגרמת על ידי חיידקים. החיידקים נצמדים אל פני השן, גורמים  

 לפירוק הפחמימות שבמזון וליצירת חומצות.  

שהוא החומר הקשה ביותר בגוף האדם.  , 6)4(PO10Ca(OH) (s)2זגוגית השן בנויה מהידרוקסי אפטיט,

 ( : 1ה )הידרוקסי אפטיט מגיב עם חומצות על פי תגוב

(1)   Ca10(PO4)6(OH)2(s) + 8H3O
+

(aq) → 10Ca2+
(aq) + 6HPO4

2−
(aq) + 10H2O(l) 

 חשיפה ממושכת לחומצות גורמת להתפתחות העששת. 

 , בריכוזים נמוכים, מסייעים במניעת העששת.   F−מחקרים הוכיחו שיוני פלואור, 

 (: 2, שבהידרוקסי אפטיט על פי תגובה )  OH−מחליפים חלק מיוני ההידרוקסיד , F−יוני 

 (2)     Ca10(PO4)6(OH)2(s) + 2F−
(aq)  →   Ca10(PO4)6F2(s) + 2OH−

(aq) 

, שהוא חומר עמיד יותר בפני חומצות מאשר הידרוקסי   F6)4(PO10Ca(s)2נוצר פלואורו אפטיט, 

 אפטיט. 

 (: 3, המגיב עם חומצות על פי תגובה ) CaCO(s)3ביצים הוא סידן פחמתי,   המרכיב העיקרי של קליפות

(3)   CaCO3(s) + 2H3O
+

(aq) → Ca2+
(aq) + CO2(g) + 3H2O(l) 

  (:4, על פי תגובה ) CaF(s)2נוצר סידן פלואורי,  F−בנוכחות יוני 

(4)  CaCO3(s)  +  2F−
(aq)  →  CaF2(s) + CO3

2−
(aq)   

 פלואורי הוא מלח קשה תמס, המגדיל  את העמידות של קליפות ביצים בפני חומצות.סידן 

, ולכן, לצורכי מחקר, משתמשים   F−שיניים וקליפות ביצים מגיבות באופן דומה עם חומצות ועם יוני  

 בניסוים בקליפות ביצים כתחליף לשיניים. 

ידות של קליפות ביצים בפני חומצה  מגדילה את העמ  F−ביצעו ניסוי במטרה להוכיח שחשיפה ליוני  

 . לפניך תיאור של מהלך הניסוי:  COOH3CH(aq)אצטית, 

מ"ל תמיסת   2 -דקות ב 30גרם קליפות ביצים. לקחו חמש מנות והשרו כל אחת מהן  1הכינו שש מנות של 

הכניסו כל  , בריכוז שונה. לאחר מכן שטפו את קליפות הביצים במים מזוקקים, ו NaF(aq)נתרן פלואורי, 

 CO(g)2מ"ל  3. מדדו את הזמן הדרוש לפליטה של  COOH3CH  1M(aq)מ"ל תמיסת  5אחת מהמנות לתוך  

 . תוצאות הניסוי מוצגות בטבלה שלפניך: 

 1.00 0.75 0.50 0.25 ( בקרה) NaF    (M) 0(aq)הריכוז של תמיסת 
 85 67 52 40 30 זמן ) שניות( 

 

 נוספת. המנה עברה אותו טיפול כמו כל אחת מחמש המנות, בשינוי אחד: המנה השישית שימשה בקרה 

 דקות.  30במשך  1M NaCl(aq)מ"ל תמיסת נתרן כלורי,   2השרו את הקליפות בתוך 

 שניות.  32היה  CO(g)2מ"ל של  3הזמן שנדרש לפליטת  
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