ניסוי עולמי במסגרת שנת הכימיה הבינלאומית

מים :ללא לכלוך ,ללא חיידקים
במסמך זה מתוארת הפעילות מים :ללא לכלוך ,ללא חיידקים שהינה חלק מניסוי עולמי שנערך במהלך שנת הכימיה
הבינלאומית .2011
כאשר קיבלה מאדאם מארי קירי את פרס נובל לכימיה בשנת  ,1911טיפול במים המיועד לאספקת מים נקיים ובטוחים לשתייה
הפך נפוץ במקומות רבים באירופה ובצפון אמריקה .בשנה שבה אנו מציינים את שנת הכימיה הבינלאומית ,מחלות הנישאות
במים ,כגון קדחת הטיפוס ומחלת הכולרה ,עדיין לא חלפו כליל מן העולם ,על אף קיומם של "כלים" טכנולוגיים המבוססים על
כימיה .פעילות זו תעלה את המודעות לתפקידה החשוב של הכימיה באספקת אחד הצרכים האנושיים הבסיסיים ביותר ,מי
שתייה נקיים.
באמצעות שימוש במים עיליים טבעיים מקומיים ,התלמידים יבצעו שלב אחד או שניים מהשלבים העיקריים לטיפול במי שתייה –
צילול וחיטוי .תלמידים צעירים יבצעו צילול למים עיליים ויצפו בחיטוי שייערך על ידי המורה .תלמידים בוגרים יבצעו צילול וחיטוי
מים טבעיים.

תוכן העניינים
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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4
5
6/7
9
10/11/12
13/14
15
16

הוראות לפעילות
צילול מים  -מהלך הניסוי
חיטוי מים  -מהלך הניסוי
דף תצפית לתלמיד
דף תוצאות כיתתיות
דף תצפית לתלמיד )תוצאות ניסוי(
מידע נוסף על הניסויים
תוצאות למידה
פעילויות העשרה

שליחת תוצאות למסד הנתונים העולמי
יש לשלוח את הנתונים הבאים למסד הנתונים המקוון .אם כבר נשלחו פרטי בית הספר ומיקומו ,יש לבצע קישור בין התוצאות
הנוכחיות לנתונים קודמים שכבר הוגשו.
תאריך לקיחת הדגימה:
מקור המים המקומיים

________________________
________________________ )לדוגמה ,נהר הנילוס(

מס' טיפות המלבין שנדרשו ל 500-מ"ל מים:
המלבין ,עמ' (12
טיב המים:
טמפרטורה:

_____________________)מספר טיפות ממוצע ,עיינו בטבלת המרות

________________________ )מים מתוקים ,מלוחים ,שפך נחל ,ים וכדומה(
________________________ )הטמפרטורה בזמן איסוף המים לדגימה(

שמות הקבצים לתמונות דגימות המים__________________________________________
שם הכיתה ומספר התלמידים __________________________________________
מספר בית הספר
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פעילויות הניסוי העולמי פותחו על ידי צוות ניסויי הכימיה העולמיים של שנת הכימיה הבינלאומית.
פעילויות אלו ניתנות לשימוש תחת רישיון ייחוס-שימוש לא מסחרי-שיתוף זהה ) .(CC BY-NC-SAרישיון זה
מאפשר לאחרים לשנות ,לעבד וליצור יצירה נגזרת המתבססת על עבודתכם ואשר אינה מיועדת לצרכים מסחריים,
כל עוד יינתן קרדיט לשנת הכימיה הבינלאומית ויוענק רישיון ליצירות החדשות תחת אותם תנאים.
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הוראות לפעילות )למורה(
הכלרת מי שתייה הינה שימוש חכם בכימיה בחיי היומיום .כמויות קטנות של כלור מוספות לכמויות גדולות של מי שתייה ועוזרות
להשמיד חיידקים ,לרבות בקטריות ווירוסים אשר בעבר קיפחו חייהם של אלפי אנשים מדי שנה .הוספת כלור למי השתייה
משפרת את בריאות הציבור במקומות רבים בעולם כיום.
על התלמידים לעבוד בקבוצות קטנות ) 4-6ילדים ,או בזוגות אם מספרם מאפשר זאת( כדי לטהר מים טבעיים ממקור מקומי .הם
יבצעו שלב אחד או שניים מהשלבים העיקריים של טיפול במים ,צילול וחיטוי ,ולאחר מכן ינתחו את הנתונים וידווחו על התוצאות
למסד הנתונים של הניסוי העולמי.
צילול )קלריפיקציה( הוא תהליך המיועד לסילוק פסולת מוצקה ממים טבעיים או מי שופכין והוא כולל  4שלבים:

 .1אוורור ,השלב הראשון בתהליך הטיפול ,מוסיף אוויר למים .שלב זה מאפשר לגזים
הכלואים בתוך המים לצאת ומוסיף חמצן למים.
 .2הקרשה היא התהליך שבו לכלוך וחלקיקים מוצקים צפים אחרים "נצמדים יחד"

חומרים לצילול מים
•
•

באופן כימי והופכים לפתיתים )גושי אלום ומשקעים( כדי שניתן להוציאם בקלות מהמים.
 .3שיקוע הוא תהליך המתרחש כאשר כוח המשיכה מושך את חלקיקי הפתית

•

לתחתית המיכל .במתקן הטיפול ,יש מיכל שיקוע שבו נאספים פתיתים המרחפים
לתחתית והוא מאפשר למים צלולים להתנקז מחלקו העליון של המיכל ולהמשיך בתהליך.

•

 .4סינון דרך מסנן חול וחלוקי אבן מסלק את רוב הלכלוך הנשאר במים לאחר שלבי
ההקרשה והשיקוע.
 .5חיטוי הוא התהליך שבו משמידים את החיידקים המצויים במים המסוננים.
בפעילות זו חומר חיטוי על בסיס כלור ישמיד את החיידקים באופן כימי
)מומלץ לתלמידים בוגרים או כהדגמה לתלמידים צעירים(.
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•
•
•
•
•
•
•
•

 2ליטר מים "מלוכלכים" טבעיים )ניתן גם
להוסיף  1כוס בוץ או עפר ל 2-ליטר מים(
 1בקבוק פלסטיק  2ליטר של שתייה קלה
עם הפקק )או פקק שעם הסוגר הרמטית
את צוואר הבקבוק(
 2בקבוקי פלסטיק  2ליטר של שתייה
קלה ,אחד שחלקו התחתון חתוך המיועד
לשימוש כמשפך ,והשני שחלקו העליון
חתוך המיועד לשימוש בשלב השיקוע.
 1כוס כימית גדולה )בנפח  500מ"ל או 2
כוסות( ,או קערת מדידה אשר תחזיק את
בקבוק  2הליטר ההפוך .ניתן גם להשתמש
בבקבוק שתייה קלה נוסף מפלסטיק שחלקו
העליון חתוך ,כך שהבקבוק השני ייכנס
לתוכו.
 2כפיות אלום
½ 1כוסות חול דק
½ 1כוסות חול גס
 1כוס של חלוקי אבן
 1נייר פילטר לקפה
 1גומייה
 1כף גדולה
שעון עם מחוג שניות או שעון עצר
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צילול מים – מהלך הניסוי
 .1שפכו מי ביצה/נהר/סכר )או דגימת מים שהכנתם על ידי ערבוב עפר ומים( לבקבוק שני ליטר עם פקק .תארו את מראה
המים וריחם בעזרת דף התצפית לתלמיד לניסוי צילול המים.
 .2סגרו את הבקבוק בעזרת הפקק ונערו בחוזקה למשך  30שניות .המשיכו את תהליך האוורור ושפכו את המים לבקבוק אחר
או לכוס הכימית ,ולאחר מכן שפכו את המים הלוך ושוב ביניהם במשך  10פעמים לערך.
לאחר האוורור ,הגזים יצאו )כל הבועות אמורות להיעלם( .שפכו את המים המאווררים
לבקבוק שחלקו העליון חתוך.
 .3הוסיפו שתי כפיות אלום למים המאווררים .ערבבו לאט את התערובת למשך  5דקות.
תארו את מראה המים וריחם בדף התצפית לתלמיד לצילול מים.
 .4השאירו את המים עומדים במיכל )ראו תמונה מימין( .התבוננו במים בפרקי זמן של 5
דקות במשך  20דקות .כתבו מה אתם רואים – כיצד נראים המים כעת? השתמשו בדף
התצפית לתלמיד לניסוי צילול המים כדי לכתוב את הערותיכם.
 .5בנו מסנן מהבקבוק שחלקו התחתון חתוך כדלקמן) :ראו תרשים מימין(:

א.

חברו את נייר הפילטר לקפה לצידו החיצוני של צוואר הבקבוק בעזרת
גומייה .הפכו את הבקבוק והניחו אותו בתוך הכוס הכימית או בקבוק שני
ליטר שחלקו התחתון חתוך) .אם הינכם משתמשים בבקבוק שני ליטר

שחלקו התחתון חתוך ,נקבו חור קטן בצד הבקבוק אשר יאפשר
לאוויר לצאת( .שפכו שכבת חלוקי אבן לתוך הבקבוק  -המסנן ימנע מחלוקי
האבן ליפול מחוץ לצוואר הבקבוק.

ב.

שפכו חול גס מעל חלוקי האבן.

ג.

שפכו חול דק מעל החול הגס.

ד.

נקו את המסנן על ידי שפיכת איטית וזהירה של  3ליטרים )או יותר( של מי
שתייה נקיים .השליכו את המים שעברו דרך המסנן.

 .6לאחר שכמות גדולה של משקעים התמקמה בתחתית בקבוק מי
הביצה/נהר/סכר ,בזהירות – מבלי להזיז את המשקעים – שפכו את שני
השלישים העליונים של מי הביצה/נהר/סכר דרך המסנן .אספו את המים
המסוננים בכוס הכימית/בקבוק פלסטיק.
 .7השוו בין המים שעברו טיפול לבין מים שלא עברו טיפול .האם הטיפול שינה את
מראה המים ואת ריחם?
 .8בדקו עם המורה האם תוכלו לבצע פעילות נוספת למדידת עכירות המים
"המלוכלכים" ,המים שעברו צילול ומי השתייה בבית.
 .9רשות :הציבו דגימות של מים שעברו צילול ומים שלא עברו צילול זו לצד זו
וצלמו תמונה אשר תישלח למסד הנתונים העולמי.

1

 :מבוסס על פעילות הרשות להגנת הסביבה האמריקאית באתר http://www.epa.gov/safewater/kids/flash/flash_filtration.html
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חיטוי מים – מהלך הניסוי
מדוע יש לחטא?
מים מסוננים נקיים מחלקיקים רבים הנראים לעין ,אולם הם מכילים חיידקים חיים רבים בלתי נראים העלולים לגרום למחלות.
במתקנים רבים לטיפול במים משתמשים בכלור כדי להשמיד חיידקים מזיקים וחלקיקים קטנים של חומר אורגני .בפעילות זו
נמדוד כלור "חופשי" .כלור "חופשי" הוא רמת הכלור הקיימת במים המיועדת להשמיד חיידקים וחומר אורגני .מתקני טיפול במים
מוסיפים מספיק כלור כדי להשמיד חיידקים ומעט יותר כדי להיאבק בכל החיידקים החדשים שבהם הכלור נתקל לפני שהמים
מגיעים הביתה ,לדוגמה .כמות קטנה נוספת זו ידועה בשם "כלור נותר" וניתן לזהותה באמצעות נייר לקמוס לבדיקת כלור.

בטיחות
יש להרכיב משקפי מגן לאורך כל הפעילות.
המים אינם בטוחים לשתייה.
יש להימנע ממגע ישיר עם החומר המלבין.
ניתן לאפשר לתלמידי תיכון בכיתות הגבוהות
לבצע פעילות זו.
מומלץ לבצע הדגמה בכיתה בכיתות הנמוכות.

החומרים הדרושים לחיטוי המים
• מלבין כביסה נוזלי )סודיום היפוכלוריט( .בדקו את ריכוז המלבין –
עיינו בטבלת המרות המלבין ,עמ' (12
• כ 10-רצועות נייר לקמוס לבדיקת כלור
• טפטפת אחת של טיפות עיניים/תרופה אחרת או פיפטה חד פעמית
•  1כף גדולה
• שעון עם מחוג שניות או שעון עצר

שלבי חיטוי המים
 .1טבלו נייר לקמוס לכלור בתוך  500מ"ל )כשתי כוסות לערך( של
הנוזל הנקי שהתקבל מפעילות הסינון )"התסנין"( לעיל .השתמשו בטבלת קידוד הצבעים של נייר הלקמוס כדי להעריך את
רמת הכלור "החופשי" של הנוזל .רשמו את רמת הכלור בתסנין בטבלה שבדף התוצאות לתלמיד לחיטוי מים.
 .2הוסיפו שתי טיפות מלבין לנוזל המסונן ,ערבבו בעדינות במשך  5שניות ולאחר מכן קראו שוב את תוצאות מבחן נייר
הלקמוס .רשמו את התוצאות בטבלה .הוסיפו  2טיפות בכל פעם ורשמו את מספר הטיפות שהוספתם ,עד אשר יהיה אפשר
לקרוא את רמת הכלור על נייר הלקמוס .ככל שמוסיפים מלבין כלור למים המסוננים ,הכלור מתכלה כאשר הוא משמיד
חיידקים מזיקים ,כך שייתכן שתידרשו להוסיף מלבין מספר פעמים עד אשר יהיה ניתן להבחין בשארית כלור.
 .3לאחר שהבחנתם בכלור נותר ,חכו  10דקות מבלי להוסיף מלבין נוסף ,ורשמו שוב את רמת הכלור החופשי.
 .4אם הכלור הנותר נעלם במהלך  10דקות ,הוסיפו עוד טיפות וראו אם ניתן למדוד קריאה של רמת כלור חופשי של 1-3
חלקיקים למיליון לפחות לאחר הוספת הכלור) .אם לאחר  2טיפות ו 10-דקות לא נצפה כלור נותר ,הכפילו את מספר
הטיפות הנוספות ,ונסו להוסיף  4טיפות .חכו  10דקות ובדקו אם יש כלור נותר .אם אין כלור נותר ,העלו את מספר הטיפות
ל 6-וכך הלאה ,עד אשר ניתן להבחין בכלור נותר לאחר  10דקות( .כאשר תבחינו בכלור נותר לאחר  10דקות ,הוספתם די
מלבין כלור להשמדת חיידקים רבים במים ,ונותרה כמות קטנה של כלור עודף.
 .5חשבו את מספר הטיפות הכולל שבהן השתמשתם לחיטוי ודווחו עליה כדי לעזור לקבוע את הממוצע הכיתתי.
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דף תצפית לתלמיד
צילול מים
)השלימו את הטבלאות הבאות באמצעות שימוש במים "המלוכלכים" שאספתם(.

תאריך איסוף הדגימה

טמפרטורת המים בזמן איסוף הדגימה

סוג המים :מתוקים )אגם ,נהר ,נחל או
ביצה( או שפך נחל.

תארו היכן מצאתם את המים

מראה המים

מראה המים וריחם לפני תחילת הטיפול

מראה לאחר אוורור

 5דקות לאחר הוספת אלום

 10דקות לאחר הוספת אלום

 15דקות לאחר הוספת אלום

 20דקות לאחר הוספת אלום

מראה וריח לאחר סינון
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חיטוי מים
)לפעילות זו השתמשו ב 500-מ"ל מהמים המסוננים שלכם(
כלור חופשי
הוספת מלבין
מספר הטיפות
ללא מלבין

צבע נייר הלקמוס
לבדיקת כלור

כלור חופשי/חלקים
למיליון

0

מספר הטיפות שהוספו עד
להופעת כלור נותר
)שלב (2
לאחר  10דקות
)שלב (3

0

מספר הטיפות שגרמו להופעת
כלור נותר לאחר  10דקות
)שלב (4
סה"כ מספר טיפות

מסקנות
 .1השוו בין המים שטופלו לבין המים שלא טופלו .האם הטיפול שינה את מראה המים וריחם?
.2

7

האם לדעתכם המים שעברו צילול בטוחים לשתייה? נמקו תשובתכם.

Sponsors

 .3האם לדעתכם המים המסוננים שעברו חיטוי בטוחים לשתייה? נמקו תשובתכם.
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דף תוצאות כיתתיות
שם בית הספר __________________________
מיקום בית הספר__________________________

מס' קבוצה

תיאור מקור המים

סוג המים

מספר טיפות מלבין
ממוצע שהוספו*

1
2
3
4
5
ממוצע
המרת ריכוזים )עיינו בטבלה עמ'  12אם נדרש(

מדידות של מקורות מים אחרים

תמונות דגימות המים )שלב  9בצילול(
שמות הקבצים
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דף תצפית )תוצאות הניסוי(
צילול מים
)השלימו את הטבלאות בעזרת שימוש ב"מים המלוכלכים" שאספתם(
תאריך איסוף הדגימה

 3באוקטובר 2010

טמפרטורת המים בזמן איסוף הדגימה

24 oC

סוג המים :מתוקים )אגם ,נהר ,נחל וכדומה(
או שפך נחל

מתוקים ,ביצה

תארו היכן מצאתם את המים

בביצה בסמוך לרוק קריק ,רוקוויל ,מרילנד ,ארה"ב

מראה המים
מראה וריח לפני התחלת הטיפול

עכורים עם חלקיקים קטנים בודדים נראים לעין ,ריח גופרתי.

מראה לאחר אוורור

פחות עכורים לעומת מראם בזמן האיסוף .נראים גושי
משקעים מרחפים.

 5דקות לאחר הוספת אלום

צלולים הרבה יותר לעומת מראה המים כאשר נאספו
לראשונה .רואים פחות גושי משקעים מרחפים ,מספר פיסות
ענפים גדולות צפות על פני המים ומעט אורגניזמים קטנים
שוחים.

 10דקות לאחר הוספת אלום

ממשיכים להפוך צלולים יותר ,יותר משקעים שוקעים מטה,
מספר פיסות ענפים עדיין צפות על פני המים .חלק
מהאורגניזמים הקטנים הפסיקו לשחות ואחרים ממשיכים.

 15דקות לאחר הוספת אלום

לא ניכר שינוי נוסף בהשוואה ל 10-דקות לאחר הוספת
האלום.

 20דקות לאחר הוספת אלום

לא ניכר שינוי נוסף בהשוואה ל 10-דקות לאחר הוספת
האלום.

מראה וריח לאחר הסינון
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נוזל חום בהיר צלול ,עדיין קיים ריח.
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חיטוי מים
)בפעילות זו השתמשו ב 500-מ"ל מים מסוננים(
כלור חופשי
הוספת מלבין
מספר הטיפות

צבע נייר הלקמוס
לבדיקת כלור

כלור חופשי /חלקים
למיליון

ללא מלבין

0

ללא צבע

0

מספר הטיפות שהוספו עד
להופעת כלור נותר
)שלב (2

4

סגול

1.0

לאחר  10דקות
)שלב (3

0

ללא צבע

0

מספר הטיפות המביאות לקיום
כלור נותר לאחר  10דקות
)שלב (4

18

סגול

1.0

סה"כ מספר טיפות

22

1.0

מסקנות
 .1השוו בין המים שטופלו לבין המים שלא טופלו .האם הטיפול שינה את מראה המים וריחם?
לאחר הטיפול המים צלולים ורוב הריח נעלם.
 .2האם לדעתכם המים שעברו צילול בטוחים לשתייה? נמקו תשובתכם.
אינני חושב שהמים בטוחים לחלוטין לשתייה כעת .לדעתי ישנם עדיין חיידקים במים אשר יתרבו במשך
הזמן.
 .3האם לדעתכם המים המסוננים שעברו חיטוי בטוחים לשתייה? נמקו תשובתכם.
המים אמורים להיות בטוחים יותר לשתייה עתה משום שעדיין נשאר די מלבין במים שלא התכלה .לא הייתי
שותה אם המים ,מפני שזהו ניסוי בבית הספר ומעבדת בית הספר אינה מקום המיועד להכנת מזון.

דף תוצאות כיתתיות
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שם בית הספר :בי"ס יסודי רוקי פארק
מיקום ביה"ס :רוקוויל ,מרילנד ,ארה"ב

תיאור מקור המים

מספר טיפות מלבין
ממוצע שהוספו*

1

מי ביצה

ביצת רוק קריק

22

2

מי ביצה

ביצת רוק קריק

24

3

מי ביצה

ביצת רוק קריק

22

4

מי ביצה

ביצת רוק קריק

18

5

מי ביצה

ביצת רוק קריק

18

מס' קבוצה

סוג המים

ממוצע

21

המרת ריכוזים )עיינו בטבלה עמ'  12אם נדרש(

לא נדרש

מדידות של מקורות מים אחרים
מי נהר

רוק קריק ליד ,Parkvale Road
רוקוויל ,מרילנד

7

מי נחל

נחל בגבעה הקרובה

2

מי אגם

אגם מחוץ לבית הספר ליד גינת
הירק

10

מי ברז

מבית המורה בבתסדה

0

תמונות דגימות המים
שמות הקבצים

RockyPark-unfiltered

RockyPark-filtered

*מאחר שזהו מספר ממוצע ,התוצאה אינה בהכרח מספר שלם .דוגמה למי נהר 4 :קבוצות בית ספר דיווחו על מספר מינימאלי
של טיפות  7,6,8ו 8-בהתאמה .הממוצע המספרי הוא  ,7.25אולם יש לדווח על תוצאה במספרים שלמים ,כלומר הוספת 7
טיפות.
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מידע נוסף על הניסויים

אמצעי בטיחות
יש להרכיב משקפי מגן בכל מהלך הפעילויות .יש להדגיש את העובדה כי המים שצוללו והמים שחוטאו כאחד אינם
בטוחים לטעימה או לשתיה .יש להסביר זאת לתלמידים בתחילת הפעילות .יש להימנע ממגע עם חומרים מוצקים
)אלום וקלציום היפוכלוריט( .יש לנהוג זהירות עם המלבין הביתי.

רשימת חומרים וציוד
החומרים הדרושים לצילול המים
 2 .1ליטר מים "מלוכלכים" טבעיים .ניתן לאסוף את המים מנחל ,אגם ,נהר או ביצה )או ניתן להוסיף  1כוס עפר או
בוץ ל 2-ליטר מים( .אין לנסות לאסוף מים "נקיים" – על המים להיות עכורים.
 1 .2בקבוק פלסטיק  2ליטר של שתייה קלה עם הפקק )או פקק שעם הסוגר הרמטית את צוואר הבקבוק(.
 2 .3בקבוקי פלסטיק  2ליטר של שתייה קלה ,בקבוק אחד שחלקו התחתון חתוך המיועד לשמש כמשפך ובקבוק
שני שחלקו העליון חתוך המיועד לשלב השיקוע.
 1 .4כוס כימית גדולה )בנפח  500מ"ל ,או  2כוסות( או קערת מדידה אשר תחזיק את הבקבוק שני הליטר ההפוך.
ניתן להשתמש בבקבוק פלסטיק  2ליטר נוסף החתוך בחלקו העליון ,כך שהבקבוק השני ייכנס לתוכו.
 1 .5כפית אלום
 1½ .6כוסות חול דק )חול משחק לבן ,חול ים או חול בניין דק(
 1½ .7כוסות חול גס )חול רב-תכליתי(
 1 .8כוס חלוקי אבן קטנים )רצוי אבני אקווריום בצבע טבעי שטופות(
 1 .9נייר פילטר לקפה
 1 .10גומייה
 1 .11כפית )לאלום(
 1 .12כף גדולה )לערבוב(
 .13שעון עם מחוג שניות או שעון עצר
הערות בנוגע לרכישת החומרים:
 .1דגימות המים :את דגימות המים ניתן לאסוף בבקבוקי שתייה מפלסטיק או בכל מיכל מתאים אחר .כדי שניתן
יהיה להשוות עם המים שטופלו ,עדיף מיכל העשוי מחומר שקוף.
יש לדווח על דגימת מקור המים הטבעיים המקומי למסד הנתונים של הניסוי העולמי .מקור המים יכול להיות נהר,
אגם ,או שפך נחל .הפעילות אינה מתאימה למי ים .אין לנסות לאסוף את המים "הטובים ביותר" ממקור המים .על
המים להיות עכורים .ניתן לאסוף מעט מתחת לפני מקור המים .נסו למצוא נקודת ציון קלה לזיהוי על ידי התלמידים
מבתי ספר אחרים למטרות השוואה .אספו את דגימת המים קרוב ככל האפשר לזמן ביצוע הפעילות.
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.2
.3
.4
.5
.6
.7

אלום ,או אשלגן אלומיניום סולפט ,הוא חומר נפוץ ולא יקר .ישנן מדינות שבהן ניתן לרכוש אותו בסופרמרקט,
במדף התבלינים .במדינות אחרות ניתן לרכוש אותו בבתי מרקחת .ערכת החיסכון תכלול אלום.
למרות שניסוי צילול המים מתאר שימוש בבקבוקי  2ליטר של שתייה קלה ,ניתן להשתמש גם בבקבוקי קטנים
יותר.
למרות שחול משחק לבן או חול לבריכת שחייה הוא האידיאלי ,ניתן להחליפו בקלות בחול בניין דק נקי
שמשתמשים בו לטיוח קירות.
החול הרב תכליתי צריך להיות בעל גרגרים גדולים והוא יכול להיות חול בניין המיועד לתערובות בטון.
ניתן להמיר אבני אקווריום קטנות בחלוקי נחל טבעיים רחוצים ,בקוטר  1-2ס"מ לערך.
אם משתמשים בערכה ,יש לבצע את הסינון בעזרת משפך ונייר סינון .על המורה לחבר סינון זה לסינון דרך מסנן
חול.

החומרים הדרושים לחיטוי המים
•
•
•
•
•

מלבין כביסה על בסיס כלור )תמיסת סודיום היפוכלוריט  6%לערך – ראו טבלה להמרת ריכוזי המלבין ,אם
המלבין שלכם דליל יותר מ(6%-
כ 10 -רצועות נייר לקמוס לבדיקת כלור
טפטפת אחת של טיפות עיניים או תרופה אחרת
 1כף גדולה )לערבוב(
שעון עם מחוג שניות או שעון עצר

הערות על החומרים
רצועות נייר לקמוס לבדיקת כלור :בתרגיל זה ניתן להשתמש ברצועות לבדיקות בריכה נפוצות המודדות כלור
חופשי )ובדרך כלל גם רמת  .(pHהתלמידים יטבלו את נייר הלקמוס בתוך המים ,יצפו ויחכו  15שניות לפני שישוו את
צבעו של הריבוע המתאים על נייר הלקמוס למדריך מקרא הצבעים של הכלור החופשי .יידרשו כ 10 -רצועות נייר
לקמוס.

טבלה להמרת ריכוזי מלבין) :לריכוז מלבין פחות מ :(5-6% -ריכוזי מלבין כביסה ביתי משתנים ממקום למקום .כדי
להבטיח העלאת תוצאות בנות השוואה לאתר הנתונים של שנת הכימיה הבינלאומית אנא השתמשו בטבלת
ההמרות הבאה:
ריכוז המלבין שלכם

5-6%

14

לפני העלאת הנתונים
שלכם ,חלקו את מספר
הטיפות ב-
1

4%

1.5

3%

2

2%

3

1%
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מקורות אינטרנט
Water Science and Technology For Students and Educators (US Environmental Protection
)Agency
)Water Treatment Process (U.S. EPA
A Public Health Giant Step: Chlorination of U.S. Drinking Water (Water Quality & Health
)Council
)Water Science for Schools (U.S. Geologic Survey
)Chlorine Chemistry: Essential to Health in the Developing World (American Chemistry Council
)) (American Chemistry Councilכותרת The Secret Life of Bleach YouTube video (Google

תוצאות הלמידה של התלמידים
מיומנויות תהליך מדעי
•
•
•
•
•
•

תצפית והשוואה מראה של מים מטופלים ולא מטופלים.
מדידת כלור חופשי במונחים של נתונים כמותיים בעזרת שיטות השוואת צבעים.
רישום נאות של נתונים מדעיים ותצפיות.
פירוש נתונים במונחים של סביבה וטיב המים הנדונים.
שאילת שאלות מדעיות על טיפול במים ומים בסביבה.
ביצוע חקירה מדעית על ידי בחירת משתנים ובקרה.

רקע כימי
•
•
•
•
•

אוורור ככלי לטיפול במים – תפקידו של החמצן.
הקרשה ככלי כימי לצילול מים.
סינון ככלי פיזיקאלי לצילול מים.
תגובות כימיות הכוללות הכלרת מים.
תפקידם של אינדיקטורים של כלור.

תוצאות למידה בכיתות יסודי
בבתי ספר יסודיים הפעילות מעניקה הזדמנות מצוינת לתלמידים להשתמש בציוד פשוט ולפתח מיומנות שימושית
לתיעוד תצפיות .לא נדרש עיבוד כמותי של הנתונים .אם החיטוי נעשה בצורת הדגמה ,המורה יכולה לעזור בעיבוד
הנתונים.
נושא הטיפול במים הוא אחד הרעיונות הכימיים החשובים המעצב את ניסיונם של התלמידים בנושא מי שתייה
ומחלות נישאות במים .הוא מאפשר להבדיל בין תהליכים כימיים ופיזיקאליים וזוהי אחת הפעמים הראשונות שבהן
התלמידים מתנסים בסינון .התלמידים יכולים ללמוד בצורה יעילה כי מים צלולים )כמו בתסנין המושג בניסוי( אינם

בהכרח בטוחים לשתייה.

15

Sponsors

תוצאות למידה בחטיבת הביניים
בנוסף לתוצאות הלמידה המוזכרות בנוגע לבתי ספר יסודיים ,ניתן לכלול את תפקיד האוורור במהלך הצילול .ניתן
לערוך דיון מפורט יותר על הקרשה כתהליך כימי וסינון כתהליך פיזיקאלי.
תוצאות למידה בבית ספר התיכון
ניתן לכלול הסברים על תכונות הכלור ,תפקידו של סודיום או קלציום היפוכלוריט והקשר בין הניסויים לבין טיפול במים
באופן תעשייתי.

פעילויות העשרה
מדידת עכירות )מומלץ לתלמידים בכל הגילאים(
החומרים הדרושים
•
•
•

פנס
כוס שתייה בעלת תחתית שטוחה
דגימות של מים לא מסוננים )המים המקוריים שלא טופלו( ,מים מסוננים )התסנין מהצילול( ומי שתייה ביתיים.

מהלך הניסוי
 .1שפכו כמויות שוות של מים לא מסוננים ,מים מסוננים ומי שתייה ביתיים לכוס שתייה שקופה בעלת תחתית
שטוחה.
 .2העבירו את כוסות המים לחדר חשוך והציבו אותן על משטח שטוח.
 .3הציבו פנס מול צידה של כל כוס והקרינו אלומת אור דרך כל אחת מהדגימות .התבוננו בנתיב אלומת הפנס.
 .4השוו בין נתיב אלומת אור הפנס דרך המים המסוננים לבין המים הלא מסוננים .השוו בין המים המסוננים לבין מי
הברז.
 .5עתה שפכו מחצית מכמות המים המסוננים והחליפו אותם במי שתייה ביתיים .בחנו את השפעת פעולה זו על ידי
הקרנת אלומת הפנס על הכוס .כמה פעמים עליכם לחזור על דילול זה כדי להבחין בהבדל בין המים המסוננים
ומי הברז?

הצעות נוספות )מומלץ לתלמידים בוגרים(
פעילויות אלו מאפשרות לתלמידים להעמיק את הבנתם בנושא הטיפול במים.
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שינויים בכלור חופשי – מדידת השינויים בכלור חופשי במי בריכות שחייה בזמנים קבועים – לדוגמה שינויי
טמפרטורה ,לאחר גשם וכדומה.
שינויים בכלור חופשי – ניטור כלור חופשי במי שתייה ביתיים לאורך תקופת זמן )באזורים עירוניים ניתן למדוד
שוני מזערי(
תפקידם של מלחי מתכת בהקרשה – תפקידו של יון .Al3+
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