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 חומרים בשקית" "  –פקטרומטר  שימוש בס

 הבליעה?ם בליעת מי כרוב במקסימומסת חומצת לימון על אורך הגל של  ה איך משפיע שאלת חקר: 

 מהלך ניסוי ורשימת חומרים 

 . גר' לפחות(  0.1לשקול במאזנים אנליטיות בדיוק של )  גרם סודה לשתייה  2הכניסו לכוס כימית  .1
 . נ"ל( הדיוק ב )לשקול עם אותו   גרם חומצת לימון   2 לאותה כוס הוסיפו    .2
 . שבסעיפים הקודמים   , ושפכו אל תוך הכוס סגול מ"ל מי כרוב 15מדדו במשורה  .3
 . או בעזרת כפית עד להפסקת הבעבוע  בעזרת בוחש מגנטי ופלטה  התערובת בחשו את  .4
 מל'.  10מל' של התמיסה ושפחו אותו למשורה של  1קחו בעזרת פיפטה  .5
 . מל' 10ו מים מזוקקים למשורה עד לנפח של הוסיפ .6
 ספקטרום בליעה: הכינו את הספקטרומטר למדידת  .7

 פטור בצד( כעילו אותו )לחיצת והפ  USB חיבור חברו את הספקטרומטר למחשב בעזרת  . א
 העליון  ט פריתב  Analyze Solutionפעילו את התכנה ובחרו את האפשרות ה . ב
 כיילו את הספקטרומטר:  . ג

i. לספקטרומטר  עם מים מזוקקים קיובטה כניסו  ה 
ii. שני סמלים בחלק התחתון של המסךלחצו על )  חושך לאחר מכן במצב אור ו  במצב פעילו את הכיול ה  

 ( Calibrate Reference -ו      Calibrate Darkים כתובות המרא
iii. וציאו את הקיובטה מהספקטרומטר ה 

 

 
 
 

 
 (. כמעט עד למעלה)  יהנק קיובטהלתוך    6בסעיף זגו מהתמיסה שקיבלתם מ .8
אלית  סמן עגול בפינה השמעם סמן העכבר על חצו : ל טה עם התמיסה לספקטרונטר ותפעילו  יסו את הקיובכנה .9

 ספקטרום הבליעה. ובמסך מופיע   הופך לריבוע  העגול . הסמלנההתחתו
מום )הפעילו את הסמן על ידי לחיצה יסמדדו את אורך הגל במקסימום גובה הבליעה בעזרת סמן שניתן לגרור עד למק  .10

 . ( בליעהדות במקסימום הכשקיבלתם על המסך עד להתלוגרירה של השלט  Add Coordinate Toolבכפתור 
 . . רשמו למחברת הקריאה מופיעה בשלט 

 גרם.   3.0 -ו  1.5 , 1.0, 0.2 מסה שונה של חומצת לימון לפי הפירוט הבא: עם   1-10חזרו על שלבים  .11
 ניסוי נוסף ללא חומצת לימון.  בצעו  .12

 
 

 
 

Add Coordinate Tool  כפתורי כיול 

ת הריבוע גרור א

  למקסימום הבליעה



                                 שלך בכימיה  100%-לתת את ה

 

www.muchanim.co.il  2עמוד 

 © מוכנים"  " – כל הזכויות שמורות                                                                

 רשימת חומרים וכלים  

 סגול   מי כרובמל'  150 •
 מ"ל  25של  ות משור  2 •
 מ"ל  10משורה של  2 •
 מל'(  2או  1)  לות פיפטות פלסטיק מכוי  6 •
 גר'   0.1מאזניים עם דיוק של לפחות   •
 קים ות או כפיות לשקילה כל אחד מהמוצספטול   2-כוסות שקילה ו  •
 לא חובה( )   בחש מגנטי ובסיס לבוחש מגנטי •
 מל'  100כוסות כימיות  4 •
 מבחנות   6 •
 ( גר'  20)  חומצת לימון •
 גר'(  20) סודה לשתייה  •
 ומחשב עם התקנת תכנת הספקטרומטר  PASCO 2600 טרמספקטרו •
 מטר קיובטות לספקטרו 10 •
   קיובטות ול   ן למבחנותק •
 . ינוריתפלסטיק עם צבבקבוק   מים מזוקקיםמל'  500 •

 

 ומסקנות  עיבוד התוצאות 

 ת תוצאות הניסוי ותצפיות לפי התבנית הבא: בנו טבל .1

 

מסת חומצת   מס'  
 )גר'( לימון  

אורך הגל במקסימום  
 ( nmגובה הבליעה )

שינוי צבע, בועות ועוד(  תצפיות  )
 להוסיף צילום לדוח רצוי 

1    

2    

 

 

 

 ציה של מסת חומצת הלימון. כפונק( nm)  במקסימום הבליעה  בנו גרף בתכנת אקסל של אורך הגל .2

 

 יחסו לנקודות הבאות: י . התהסיקו מסקנות  .3

 מגמת השינוי  . א

  ה בין התצפיותיש התאמהאם   –  אורך גל הנצפה )ראיית צבעים(התאמת תצפית הצבע ל . ב

 נמקו  לאורך הגל הנמדד?   הצבע

  pHכאשר   LUMO - ל   HOMOאורביטל נוי פער האנרגיה בין  יהיה שישער שניתן ל מה . ג

 מיסת מי קרוב יעלה? נמקו והציעו ניסוי לבדיקת השערתכם.ת

  


