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 ב"ה 

 2ניסוי ברמה  -נחש מוקצף 

 נחש מוקצף" "– ניסוי מקדים בקישור הבא:  " כפי שמופיע בסרטון מוקצףדף הנחיות לניסוי "נחש  

  תהוראות בטיחו 

 2O2H      :  מסוכן, יש להקפיד על כפפות ומשקפי מגן  10%ריכוז  מי חמצן ב 

 ציוד וחומרים  

 . 10%בריכוז  2O2H מי חמצן  מ''ל תמיסת  30 ●

 )דטרגנט לכלים( .   24%בריכוז   pH    =5.5מ''ל סבון נוזלי עם  5  ●

 .KIאבקת אשלגן יודי,   (גרם   0.6 חצי כפית )בערך ●

 מ''ל  100של   משורה ●

 מל' 1מזרק  ●

 מקל זכוכית  ●

 קיסם עץ +גפרורים  ●

 מד טמפרטורה ●

 שעון עצר  ●

 ונייר לבן  משקפי מגן, כפפות, מגש  ●

 

 מהלך הניסוי  

 הקפידו על : 

 עבודה עם כפפות ומשקפי מגן ●

 לבצוע   ההנחיות מדויק אחר  מילוי ●

   בטבלה על גבי מחברת רבות ככל האפשר תצפיות  רישום ●

 מל'.  100משורות  שתיו  הכינו מגש פלסטיק ומעל  .1

2O2H מ''ל של תמיסת מי חמצן  30  (מ"ל  100נפח עלות ב )משורות ל  שיפכו בזהירות רבה ועם כפפות .2

10% . 

מקל   בעזרת   החמצן והסבון בעדינות -משורה וערבבו את מילכלים סבון  מ''ל  בעזרת המזרק,   1הוסיפו  .3

 . זכוכית

 במשך כשתי דקות ורשמו תצפיות כולל טמפרטורה.  במשורהצפו במתרחש  .4

 . והפעילו את שעון העצר  משורות עם מי החמצן וסבון כליםל KI(s)אבקת  גרם   0.6בערך הוסיפו  .5

את  מדדו , מהוספת המוצקתוך ציון זמן צפו במתרחש ורשמו תצפיות רבות ומגוונות ככל האפשר  .6

 . בערך שניות   30כעבור  הטמפרטורה

 משורה עם הקצף ורשמו תצפיות. ההדליקו קיסם עץ ועממו אותו, הכניסו את הקיסם העומם לתוך  .7

http://www.muchanim.co.il/
https://youtu.be/UnXd6jqu500
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וציאו אותו מהקצף ורשמו  ה, , המתינו כמה שניות שעל המגש את הנייר הלבן לתוך הקצףכניסו ה .8

 תצפיות. 

 תגובות בניסוי

 :פירוק מי החמצן 

l)(O2+ H 2(g) → 0.5O2(l) O2H 

 KIהוספת 

(aq)
-+    IO   (l)O2→    H  (aq)

-+ I   2(aq)O2H         שלב איטי 

 

2(g)       +   O   (aq) 
-+    I     (l)O2H  → (aq)   

-+    IO     2(aq)O2H  שלב מהיר 

 

 r2(aq)I      :בתהליך מתקבל גם יוד   

(l)     O2+H   2(g)+    O   2(aq)→     I  2(aq)O2+   H(aq)     
-+     IO   (aq)

-I  

 I-  היוד שנוצר מתמוסס היטב בתמיסה המכילה יוני יוד:

   במגע עם הקצף.על נוכחות של יוד מעיד צבע כחול שמופיע על הנייר הלבן  
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