הכנת נרות עם ...קרח
¡§¦¡

עדי פאבלוקס*

כשהייתי ילדה ,נהגתי לצפות בתכנית טלוויזיה של בתיה
עוזיאל ,מורה למלאכה ,שתמיד הציעה רעיונות יצירתיים
ומקוריים לפיסול ,ציור ,בישול ועוד .
באחת התכניות היא הציעה להכין נרות דקורטיביים
בדרך הבאה:
● לחמם בסיר נרות שעווה עד שכל הנרות ניתכים .
●

להמיס בשעווה המותכת צבעי פסטל .

●

להעביר את השעווה המותכת לכוס פלסטיק .

●

להוסיף קוביות קטנות של קרח ,לערבב מעט
ולהמתין .

מיד ניגשתי למלאכה  .כשהוצאתי את הנר מכוס
הפלסטיק קיבלתי נרות צבעוניים עם חורים קטנים
במקומות שהיו בהם קוביות קרח (כמו חורים בגבינה
צהובה)  .קוביות הקרח ניתכו ,והמים שהתקבלו היו
צלולים וחסרי צבע.
שאלות
א .נתון שבשרפה של נר שמסתו  17.8גרמים והעשוי
משעווה שנוסחתה  ) ,C15H32(sנפלטים .1500 kJ
 .1נסחו את תגובת השרפה של השעווה.
 .2חשבו את השינוי באנתלפיה  DHשל תגובת
השרפה של השעווה .פרטו חישוביכם!
ב .הסבירו במונחים של מבנה וקישור מדוע אין השעווה
מתמוססת במים.
.1

מספר
פחמנים

טמפרטורת
רתיחה ˚C

.2

מספר
פחמנים

ג .הסבירו במונחים של מבנה וקישור מדוע ,לדעתכם,
הצבע התמוסס בשעווה ולא במים .
ד .1 .נסחו את תגובת ההיתוך של ).C15H32(s
 .2איזה מבין הגרפים הסכמטיים הבאים מתאר
את מגמת התלות של טמפרטורת ההיתוך של
פחמימנים בעלי הנוסחה  CnH2n+2במספר אטומי
הפחמן שבמולקולה  .הסבירו בחירתכם במונחים
של מבנה וקישור.
טמפרטורת
רתיחה ˚C

טמפרטורת
רתיחה ˚C

.3

מספר
פחמנים

* עדי פאבלוקס ,מדריכה במחוז מרכז ,תיכון "מטרווסט" ,רעננה.

על-כימיה ,גיליון מס' 10

67

כלים וחומרים להכנת נר אחד

אופן ההכנה

 4נרות גדולים (או  100גרם פתיתים של שעווה)

 .1הכניסו את הנרות לכוס הכימית וחממו מעל גזייה,

נוסחת השעווה:

)C15H32(s

צבעי פנדה
פתילייה
כוס כימית בנפח  250מ"ל
כוס כימית בנפח  400מ"ל
קוביות קטנות של קרח
גזייה ,חצובה ,גפרורים ,מד חום

עד שכל הנרות ניתכים.
 .2נסו לגלות מהי טמפרטורת ההיתוך של השעווה.
 .3הוסיפו מעט צבע פנדה על פי בחירתכם והמיסו אותו
בשעווה .
 .4העבירו את התמיסה לכוס פלסטיק ,הוסיפו מעט
קוביות קרח קטנות ,הכניסו פתילייה והמתינו עד
שהשעווה תתמצק.
 .5כשהשעווה התמצקה ,הוציאו את הנר.

כוס פלסטיק חד פעמית

●

רשמו את תצפיותיכם.

כפפה נגד חום ,משקפי מגן

●

פרשו את התצפיות.
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סוף כל סוף המנגנונים חוזרים...
צוות הכימיה במרכז להוראת המדעים בירושלים בראשותו של פרופ' מנדלר שמח להודיע על יציאתו לאור של הספר
"מולקולות במסע — כל התחנות שבדרך" במהדורת ניסוי .הספר הוא המרכיב העיקרי במבנית בחירה חדשה (חצי
יחידת לימוד) בנושא כימיה אורגנית מתקדמת על פי תוכנית הלימודים החדשה ל 5-4 -יחידות ,והוא נועד לתלמידי
כיתה י"ב המתמחים בכימיה.
המבנית כוללת :ספר תלמיד ,מדריך למורה ותקליטור.
המבנית עוסקת בחוקיות הפשוטה הקיימת בכימיה אורגנית ,המאפשרת להבין תהליכים המתרחשים בתעשייה,
בסביבה ובגופנו ומודגשים בה המאפיינים העיקריים של תרכובות פחמן:
■ קיום קבוצות פונקציונליות המקנות לתרכובות את תכונותיהן המיוחדות.
■ הכרת מנגנוני התגובה מאפשרים לחזות מראש את התהליכים המתרחשים ולבחור את התנאים המתאימים לקבלת
תוצר רצוי.
בספר שלושה פרקים:
פרק א'" -ייחודן של תרכובות הפחמן"
שלד פחמני ,קונפורמציות ואיזומרים ,קבוצה פונקציונאלית ,איזומריה אופטית.
פרק ב' -תגובות התמרה — "צעד אחרי צעד"
מנגנון תגובה ,חומצות ובסיסי לואיס ,נוקלאופילים ,התמרה נוקלאופילית .SN2 ,SN1
פרק ג' -אלימינציה וסיפוח — "מולקולות על פרשת דרכים"
אלימינציה  E1ו ,E2 -התמרה מול אלימינציה ,מנגנון סיפוח וכלל מרקובניקוב.
הספר כולל ניסויים ,סדנאות ,מודלים מולקולריים ,אנימציות ותרגילים אינטראקטיביים בתקליטור הנלווה ומאמרים
וסיפורי מקרה הקושרים את הנושאים הנלמדים לחיינו.
בשנת תשס"ז תלמד המבנית במספר בתי ספר ובכיתות ניסוי ותערכנה השתלמויות באזורים שונים בארץ.
מורים המעוניינים להכיר את המבנית החדשה ולהשתתף בהשתלמויות בשנת תשס"ז יכולים לפנות לצוות המפתח
בטלפון( 02-6584496 :אפשר להשאיר הודעה) ודוא"לhf22114@012.net.il :
אריאלה וינר ( ,)02-5867292חיה פרומר ( )054-4674687ורחל צימרוט (.)03-5717081
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