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 על ידי יהל עצמון ערוך ומעובד    באוויר חמצןה אחוז קביעת

 
 

. שני הגזים העיקריים המרכיבים את התערובת הם גזיםהומוגנית של ערובת המקיף אותנו הוא תהאוויר 

 עם גיבהמ, כימית מבחינהמאוד  פעיל חומר הוא, (2Oהמופיע כמולקולה דו אטומית ), החמצןחנקן וחמצן. 

מלווה ה בין חמצן לחומר )יסוד או תרכובת( תגובה .אורגנים כאחד-, אורגנים ואיאחרים חומרים אלפי

 מתרחש הבעירה תהליךמחיי היום יום,  המוכרים לנובמקרים רבים,  .תגובת בעירה מכונהבפליטת חום 

ושל גז במדורה כאלו הם שריפה של עץ  .אשהמתבטאת כ רבה אנרגיה משתחררת במהלכוו במהירות

אך אין הכרח שתגובות בעירה התקיימו במהירות גבוהה וילוו באש. יש תגובות בעירה  .בישול בכיריים

בוער עם  איטיות יותר כמו בעירה ביולוגית )נשימה תאית( או החלדה של ברזל. בבעירה ביולוגית גלוקוז

בתהליך  , מולקולות האנרגיה של המערכת הביולוגית.ATPחמצן ליצירת מים, פחמן דו חמצני ומולקולות 

ההחלדה של ברזל מגיב הברזל עם חמצן באוויר בנוכחות מים ליצירת חלודה שהיא תרכובת של ברזל 

בו בכדי לקבוע את אחוז (. בניסוי זה נעקוב אחר תהליך הבעירה של ברזל וננסה להשתמש 3O2Feוחמצן )

 החמצן באוויר.

 

 הוראות כלליות:

 קראו היטב את כל הוראות לפני תחילת הפעילות. .1

 לפני ביצוע המעבדה. מראשהכינו את כל הנדרש  .2

 

 :חומרים וכלים

 פלדה צמר .1

 (          כוס כזו          ולא כזובעלת דפנות אנכיות ) שקופה סכו .2

 עמוקה צלחת .3

 מים .4

  סרגל .5

 

 :הניסוימהלך 

 צמר פלדה לתוך הכוס )שימלא כרבע מכלל נפח הכוס(הכניסו  .1

 שפכו מעט מים על צמר הפלדה כך שהוא יורטב היטב. .2

 מלאו את הצלחת העמוקה במים כמעט עד לשפתה. .3
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הפכו את הכוס על פיה והניחו אותה עם צמר הפלדה בתוכה במרכז הצלחת העמוקה, כך  .4

שאר בחלקה העליון ילה לדה לא חייב)צמר הפ באיור הבאשתקבלו מערכת ניסוי כפי שמתוארת 

  :של הכוס, הניסוי יצליח גם אם צמר הפלדה נפל למים(

 

 

 

 

 המתינו כשלושה ימים. .5

 

 האוויר ללחץ שגורם מה ומתמעט הולך הכוס בתוך שהחמצן לכך גורמת ההחלדה תגובת התרחשות

 שהכוס המים על פועלים הזה בשלב. לכוס שמחוץ החיצוני האוויר לחץ של לרמה מתחת לרדת שבכוס

 יותר גדול החיצוני שהלחץ כיוון. הכוס שבתוך הנמוך האוויר ולחץ החיצוני האוויר לחץ – לחצים שני מכסה

, לחצים שוויון ליצור כדי .נוזלים שמתמלאת – הכוס לתוך פנימה המים את דוחס הוא, הפנימי מהלחץ

עלו ש המים עמוד גובה מדידת באמצעות ולכן – בתגובה שנצרך החמצן נפח את בדיוק ממלאים המים

 ומכאן, בכוס שהייתה החמצן כמות את לדעת ניתן בכוס בתום תגובת ההחלדה )שאין יותר חמצן בכוס(

על ידי חלוקת גובה המים )המייצג את נפח החמצן שהגיב( בגובה  שבאוויר החמצן ריכוז את בקלות לחשב

 .הכולל של הכוס )שמייצג את נפח כלל האוויר שיש בכוס(

 

 בתום שלושה ימים מדדו והשלימו את הנתונים הבאים: .6

 _____________ :גובה הכוס 

 _____________ :גובה עמוד המים בכוס 

 :אחוז החמצן באוויר המחושב _____________ 

 ?האם החישוב שלכם זהה לנתון לאחוז החמצן באוויר שאתם מכירים 

 

 שאלות סיכום:

( 2O) וחמצן( Fe(ל ברז אטומי בין רהיעהב לתגובה המאוזנת הכימית המשוואה אתרשמו  .1

 (.3O2Fe) החלוד לקבלת

הציעו גורמים שיכולים לגרום לאי דיוק במדידת אחוז החמצן באוויר בשיטה בה השתמשנו  .2

 זה.בניסוי 

 

 ושלבו בה תמונות מהניסוי 1הגישו דו"ח מעבדה על פי מחוון רמה 

 נעימה! עבודה


