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Một hỗn hợp x gồm 6.5 gam zn và 4 8

Trả lời C. Thay vì bản chất phản xạ giữa Mg, No n và CuSO4 và AgNO3, chúng tôi tính toán lượng mol e mà hỗn hợp X có thể cung cấp và dung dịch Y có thể nhận được: n'n No 6.5/65 y 0.1 mole nm. 2 Tổng số ne (Tuổi, Cu2): 0,06 và 0,1,2 y 0,26 molt Để loại bỏ Tuổi và Cu2 chỉ cần 0,26 lột xác điện tử trong khi X có
thể cung cấp 0,6 molts vì vậy Tuổi, Cu2 được loại bỏ.     Ag và Ku đã được ôm ấp. Mg có một sự suy giảm mạnh hơn so với ing vì vậy Mg phản ứng đầu tiên: 0.2 mg cung cấp 0.4 nốt ruồi electron và 0.26 molts, do đó, chỉ mg phản ứng và nMg phản ứng 0.26 : 2 và 0.13 molts; Dư lượng: 0,2 - 0,13 y 0,07 molt Với rắn A
này bao gồm 0,06 maul Ag và 0,1 cym, 0,07 mg và 0,1 mol yn ma 0,06,108 y 0,1,64 yên 0,07,24 y 0,1,65 y 21,6 gram Ta nnun 0,1 m, ngg 0,2 m. Có nCu (NO3)2 - 0,1 molts, nAgNO3 - 0,06 nốt ruồi Da (nNO3- 0,2,0,5,2 0,06 euro và 0,26 mols. Dựa trên trình tự điện phân, thứ tự trong đó muối Mg xuất hiện (NO3)2 : 0,26
: 2 và 0,13 mol (bảo tồn nhóm no3- Thân rắn, thể tích bao gồm: Cu: 0,1 mol; Ag: 0,06 maul, ing: 0,1 molt và dư lượng Mg: 0,2 - 0,13 y 0,07 molts và m 0,1. 64 và 0,06. 108 và 0.1. 65 và 0,07. 24 20,96 gram.   Do đó, câu trả lời đúng D Answer C. Thay vì tính chất phản xạ giữa Mg, ing và CuSO4 và AgNO3, chúng tôi tính
toán lượng mol e mà hỗn hợp X có thể cung cấp và dung dịch Y có thể nhận được: n'n 6.5/65 - 0.1 mol nMg - 4.8/24 - 0.2 mols by: 2 Total not (Tuổi, Cu2): 0,06 và 0,1,2 y 0,26 molt Để loại bỏ tuổi và Cu2 chỉ cần 0,26 molts điện tử trong khi X có thể cung cấp 0,6 molts vì vậy Tuổi, Cu2 được loại bỏ.     Ag và Ku đã được
ôm ấp. Mg có một sự suy giảm mạnh hơn so với ing vì vậy Mg phản ứng đầu tiên: 0.2 mg cung cấp 0.4 nốt ruồi electron và 0.26 molts, do đó, chỉ mg phản ứng và nMg phản ứng 0.26 : 2 và 0.13 molts; còn dư: 0,2 – 0,13 = 0,07 mol Do đó chất rắn A gồm 0,06 mol Ag và 0,1 mol Cu, 0,07 mol Mg và 0,1 mol Zn mA =
0,06.108 + 0 ,1.64 + 0,07.24 + 0,1.65 = 21,6 gam Lời giải của GV Vungoi.vn${{n}_{Ba{{(OH)}_{2}}}}=0,1\,mol;\,{{n}_{K\text{O}H}}=0,2\,mol\Rightarrow {{n}_{O{{H}^{-}}}}=0,1.2+0,2=0,4\,mol$ Đặt a, b, c là số mol Mg, Al, Zn trong 6,5 gam X =&gt; 24a + 27b + 65c = 6,5  (1) \({{n}_{O{{H}^{-}}}}=0,4\text{ }mol&gt;\text{ 2}\text{.}
Остаточной щелочной {2}, Al и n растворяют все 3b й 2c 0.19.2 (2) Nếu cả tuổi và Cu2 biến mất, m mg mCu 47.2 Thực tế 21.6 m 47.2 vì vậy tuổi đi, Cu2 không còn Y hòa tan toàn bộ quá trình cho 13 gram X : (tức là Mg) 3. Ne-Ali 2. (n.g.) 2. Xxx{2}1. (Ne-Aag) 2. (Ne-Kyushu) 2.2. (2a y 3b y 2c) 2.0.18 y 0.2.1 y 2.nCu2
p nCu2 p y 2a - 3b - 2c - 0.28 m. (2a và 3b - 2c - 0,28) 34,4 (3) League (1), (2), (3) - 0,05 euro; b Số 0.1; c - 0,04 - %n'n - 21,05%Trả lời: c c
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