
  
 

 פופקורןפופ... פופ... פופ... 

 
  החטיפים האהובים ביותר בעולם וגם כאן בארץ הוא הפופקורן. אחד 

ומתחילה בתרבויות ההיסטוריה שלו מאוד ארוכה ו תירס פצפוציבעברית בכלל קוראים לו 

לפני אלפי שנים. אבל אל תתנו לפשטות של החטיף הזה להטעות אתכם, העתיקות של אמריקה 

 המדע מאחוריו אינו פשוט כלל.

 

 

 הכינו לכם קצת פופקורן... –לפני שאנחנו מתחילים 

 

 

 

 ציוד וחומרים:

 גרעיני תירס יבשים )גרעינים להכנת פופקורן(חופן  .1

 כף שמן .2

 יסוי()כדי שתוכלו לעקוב אחר מהלך הנסיר קטן עם מכסה זכוכית  .3

 כיריים  .4

 

 מהלך העבודה:

 הכניסו לסיר שמן ופופקורן .1

 סגרו את מכסה הזכוכית .2

 חממו את הסיר .3

. רשמו תצפיות רבות ומגוונות, העזרו בכל החושים! םצפו בתהליך ורשמו את תצפיותיכ .4

 כמה זמן עבר עד פיצוח הפופקורן הראשון? האם כל גרעיני הפופקורן התפצחו?

 ולא (מדידה בכלי או שלכם בחושים לתפוס שאפשר מה) בלבד תצפיות כותבים שאתם לב שימו
 (מדעי הסבר על ומושגים המעידים מילים או מדעים הסברים)  פירושים

אפשר להוסיף קצת מלח, לאכול את הניסוי שלכם, לקרוא את המידע המובא כאן ולענות עכשיו 

 על השאלות הבאות:

 



  
 

 

 ןהפופקורהמדע מאחורי ההתבקעות של גרעיני 

לזן זה של תירס.  ומיוחד הביתה מקורם בזן יחידאלינו פופקורן  שמגיעים התירס להכנת  גרעיני

המרכיב העיקרי הוא חומר . קשה אשר כולאת בתוכה את מרכיבי הזרעחזקה ויש קליפה 

ממשקל גרעין טרי(.  הקליפה  16-20%מים ) בזרע. בנוסף ניתן למצוא התשמורת הסוכרי, עמילן

להתבקעות גרעין הפופקורן. כאשר אנחנו מחממים את גרעין החיצונית החזקה היא המפתח 

הפופקורן המים הכלואים בתוך הקליפה הופכים לאדים ומתחיל להתפתח לחץ בגרעין. לחץ האדים 

י ג'ל.  קליפת הגרעין יכולה והחום הרב בגרעין מתיכים את העמילן שבגרעין לנוזל צמיגי דמו

גלגל ב רהאווימלחץ  4שזה בערך פי  135psiאטמוספרות  ) 9.2 -כ שלמה עד ללחץ של רלהישמ

 , אדי המים והעמילן הנוזלי פורצים החוצהנוצרים סדקים בקליפהמעל לחץ זה,   .מכונית(ה

יה העמילן . כמהירות ההתפוצצות כך גם מהירות התקררות ותוך מאיות השנירבה במהירות

יתקבלו  והעמילן האקראית בעת ההתפוצצות והקירור המהיר שלמתמצק חזרה. עקב תנועת 

בנוסף, הפיצוץ המהיר  פתיתי פופקורן בצורות שונות, לכל פופקורן צורה ייחודית משלו.

בין מולקולות העמילן והתמצקות המהירה גורמים לכך שבועות אויר קטנטנות יכלאו  וההתקררות

 .ילקליל ואוורירהפופקורן  הבועיות הללו הן שהופכות את כך שלמעשה נוצר קצף. 

  :ניתן לראות את התבקעות הפופקורן בהילוך איטי  בקישור הבא

https://youtu.be/TuvJVd_6160 

 :וסקופ נמצאות בקישור הבאתמונות של פתית פופקורן תחת מיקר 

revealed.html-gans.blogspot.co.il/2012/07/popcorn-http://murry 

 

כמעט ולא התפוצצו או התקבלו  םהגרעינילפעמים מאחורי המכסה של הסיר מצפה לנו אכזבה, 

. ופגיעה בקליפת הגרעיןבגרעין מים האחוז  נפוצות לכך הםסיבות פתיתי פופקורן קטנים וקשים. 

פחות גרעיני  ,. מעל ומתחת אחוז זה13-14%מחקרים הראו כי אחוז המים האופטימלי בגרעין הוא 

 בקעות הגרעין. יתבקעו. בנוסף, טמפרטורה היא גורם חשוב הקובע את התפופקורן 

 

 

 

https://youtu.be/TuvJVd_6160
https://youtu.be/TuvJVd_6160
http://murry-gans.blogspot.co.il/2012/07/popcorn-revealed.html


  
 

 הבאות שאלותענו על ה

 הסבירו במילים שלכם, בהסתמך על המוסבר בקטע, מדוע מתפוצצים גרעיני התירס? .1

 נסחו )בשפת הכימאים( את תהליך אידוי המים. .2

מים המצויים בתוך גרעין הפופקורן רותחים בטמפרטורה גבוהה הציעו הסבר לעובדה כי  .3

 . Co 100 -מ

 פיצוץ של גרעיני הפופקורן. -לאי סיבות שלושציינו  .4

 . 4הסבר מדעי לאחת הסיבות שמניתם בשאלה רשמו  .5

 החקר תכנון ניסוי

 *העזרו בתבנית הדוח אשר נמצאת באתר לכתיבת הדוח

 בעקבות הניסויים הראשוניים שבצעתם.  -שאלות מגוונות  5שאלו לפחות שאילת שאלות:   .1

 .שני משתניםנסחו שאלה אחת כשאלת חקר, בצורה בהירה כקשר בין שאלת החקר:  .2

המתייחסת לשאלה שבחרתם  ,המבוססת על ידע מדעיהשערה, נסחו בצורה בהירה ועניינית  השערה: .3

 לחקור.

 -תכננו ניסוי מפורט שיבדוק את השערתכם תכנון ניסוי:  .4

 ?באיזו שיטת מדידה תשתמשו 

 ?מהו המשתנה הבלתי תלוי 

 ה התלוי?מהו המשתנ         

 ?מהם הגורמים הקבועים   

  מהו סוג הבקרה המתאים לניסוי? נמקו בחירתכם 

 מהלך הניסוי המתוכנן בשלבים, תוך ציון כלים, חומרים, מסות ונפחים מדוייקים  פרטו את 

 פרטו את רשימת הציוד והחומרים )מה וכמה( הנדרשים 

 

הנדרשים לפי המחוון. היעזרו במחוון לוודא רשמו דוח קריא ומאורגן המכיל את כל השלבים 

 שהתייחסתם לכל הקריטריונים!

 עבודה נעימה!
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