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מה חדש
במעבדה

ניסוי הנר הבוער
 ניתוח התהליכים הפיזיקאליים 

והכימיים ומסקנות להוראה  
ד״ר טאהא מסאלחה1, ד״ר יעקב תימור2 

מבוא
ניסוי ״הנר הבוער״ משמש בתוכנית הלימודים לחט״ב כדי להוכיח שיש באוויר מרכיב החיוני לבעירה. האינטרפרטציה לניסוי 
המקובלת על המורים למדעים בחטה״ב היא שבמערכת סגורה, בזמן בעירה, החמצן מתכלה ונוצר תת-לחץ שבא לידי ביטוי 

בעליית מים לתוך כלי הבעירה.

ניתוח תאורטי וניסויי של התהליך במערכת זו הביא למסקנה כי האינטרפרטציה המקובלת לניסוי זה אינה מדויקת מבחינה 
.)Francisco Vera, Rodrigo Rivera and Ceasar Nunes 2011 מדעית. )ראו סקירת מאמרים במאמר של

במאמר זה  נציג מערכת ניסוי פשוטה, אשר ניתן ליישמה בכיתה ולעקוב בעזרתה אחרי תהליכים המתרחשים בזמן בעירת 
הנר. התמונות במאמר זה צולמו על ידינו תוך כדי ביצוע סדרה ארוכה של ניסויים.

תיאור הניסוי כפי שמקובל לבצעו
בניסוי זה לוקחים נר, מצמידים אותו לקרקעית קערה, יוצקים מים לקערה עד גובה של כרבע מגובה הנר, מדליקים אותו והופכים 
עליו מבחנה רחבה כך שהפתח שלה משוקע במים ונוצרת מערכת סגורה לכאורה. הנר כבה כעבור זמן מה, ומיד פני המים 

במבחנה עולים )ראו תמונות הניסוי 1-3(. 

1  |  ראש תוכנית התואר השני לחינוך מדעי, המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל, חיפה

2  |  גמלאי המחלקה להוראת המדעים בטכניון בחיפה ויועץ משרד החינוך לאופק חדש

תמונה 3: פני המים עולים בתוך המבחנה 
מיד אחרי כיבוי הנר

תמונה 2: מבחנה הפוכה על הנר הבוער תמונה 1: מערכת הניסוי המקובל
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על פי דיון שנערך עם קבוצת מורי מדעים לחט״ב, האינטרפרטציה של הניסוי להסבר התופעות היא 
כדלהלן� 

הבעירה מתרחשת במערכת ״סגורה״, ולכן כמות החומר המסייע לבעירה )חמצן( היא סופית )ראו תמונה 2(.. 1

החומר המסייע לבעירה מצוי בפזה הגזית.. 2

עם התכלות החומר המסייע לבעירה בפזה הגזית נוצר במבחנה תת - לחץ.. 3

כתוצאה מתת - הלחץ עולים פני המים במבחנה )ראו תמונה 3(.. 4

הרקע המדעי של ניסוי הנר הבוער
בניסוי זה מעורבים תהליך כימי ותהליך פיזיקלי.

התהליך הכימי

  (Paraffin Wax( התהליך הכימי שמתרחש בניסוי זה הוא תהליך בעירה של הנר. נר הוא חומר בעירה מוצק, המורכב בד״כ משעווה
	"!!!!!(. קיימים שני תהליכים של בעירה    	)Wysession et al, 2011) השעווה היא תערובת של פחמימנים גבוהים )  "!!"!! עד   

במהלך הניסוי.

א. תהליך בעירה מלאה3

מאזן החלקיקים לפני ואחרי תהליך הבעירה המלאה נותן את התוצאות הבאות� 

3  |  בעירה מלאה מתרחשת כאשר יש כמות מספיקה של חמצן באזור הבעירה בעוד שבעירה חלקית מתרחשת כאשר אין כמות מספיקה של 

חמצן באיזור הבעירה

סה"כ 
3 חלקיקים בפאזה הגזיתחלקיקים:

אחרי תהליך 
לפני תהליך הבעירההבעירה החלקית

נגרעו
מהפאזה המוצקה

נגרעו 
מהפאזה הגזית

נוספו
 לפאזה גזית

מאזן החלקיקים של תהליך בעירה מלאה

2 חלקיקים בפאזה הגזית

C(s) O2(g) CO2(g)+

2H2 O2(g) 2H2O(g)+
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ב. תהליך בעירה חלקית

מאזן החלקיקים לפני ואחרי תהליך הבעירה החלקית נותן את התוצאות הבאות� 

מהתיאור הסטוכיומטרי המופיע כאן רואים כי על כל שתי מולקולות בפאזה הגזית לפני הבעירה נוצרו שלוש מולקולות בפאזה 
הגזית לאחר הבעירה המליאה וארבע מולקולות בפאזה הגזית לאחר הבעירה החלקית. אם כך, הרי שבשלב הראשון לפחות, 
במקום שייווצר תת-לחץ, כפי שטוען ההסבר המקובל לניסוי, צריך להיות מצב של לחץ יתר, כי הלחץ תלוי ישירות במספר 
החלקיקים בפאזה הגזית, וזאת בסתירה להסברים שהיו מקובלים עד כה. מכאן שיש לצפות שבמקום שפני המים במבחנה 

יעלו, עליהם לרדת. 

הלך מחשבה זה הוביל אותנו לחשיבה מחודשת וניסיון לבדוק כיצד ניתן ליישב סתירה זו, שאינה תואמת את הספרות הקיימת 
.)Francisco Vera, Rodrigo Rivera and Ceasar Nunes 2011-בכל הנוגע למתן הסבר תאורטי של הניסוי )ראו ביתר פירוט ב

התהליך הפיזיקאלי

משוואת הגזים האוניברסלית אמורה לספק את הניתוח הכמותי לתופעה.

)1(  !!! = המצב לפני הניסוי�     !!"!

)א-2(  !!! =
!
!
!"!!   � אחרי הניסוי בבעירה מלאה 

)ב-2(  
!!
!!
=
3
2
  
!!
!!

אחרי הניסוי בבעירה חלקית�  

יש בתוצאה זו תימוכין להשערה שלנו. אכן, עולים כאן שני טיעונים מבוססי תאוריה הסותרים לכאורה את התופעה הנצפית ואת 
ההסבר המקובל שהמורים נתנו לה בדיון שערכנו בעקבות הניסוי הקלאסי. לאור ה״סתירה״ לכאורה שבין התוצאות הצפויות בניסוי 

לבין הגישה המקובלת, הכנסנו שינויים במערכת הניסוי.

סה"כ 
4 חלקיקים בפאזה הגזיתחלקיקים:

אחרי תהליך 
לפני תהליך הבעירההבעירה החלקית

נגרעו
מהפאזה המוצקה

נגרעו 
מהפאזה הגזית

נוספו
 לפאזה גזית

מאזן החלקיקים של תהליך בעירה חלקית

2 חלקיקים בפאזה הגזית

C(s) O2(g) 2CO(g)+

2H2 O2(g) 2H2O(g)+
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מהתבוננות מחודשת ומדוקדקת במערכת שמנו לב 
שבתחילת הניסוי, ובשלב הפיכת המבחנה על הנר, אוויר 
יוצא ליד דופנות המבחנה החיצוניות )תמונה 4(. תופעה 
זו מעידה על לחץ יתר בתוך המבחנה, והיא מתרחשת 
בזמן קצר מאוד )התלוי בגודל המבחנה ובגודל הנר(. זו 
כנראה הסיבה שבגללה התקשו מורי המדעים שביצעו 
את הניסוי הזה בכלים הסטנדרטיים, לעקוב בזמן קצר 
יציאת האוויר מהמבחנה. מכאן  ולזהות את  מאוד 
שההסברים לניסוי ניתנו מעיני המתבונן בנקודת הזמן 
ההיא. אולם השימוש בטכנולוגיה החדישה העומדת 
לרשותם של התלמידים והמורים, אפשר לנו לצלם 
בווידאו את תהליך הניסוי, לעקוב אחרי המתרחש ולזהות 

את יציאת האוויר, כפי שמודגם בתמונה 4!

לאחר שהראינו שבתחילת הניסוי הגז במבחנה מתפשט, 
רצינו לבדוק עד כמה משפיעה התחממות הגז במבחנה 
- כתוצאה מבעירת הנר - על היווצרות לחץ היתר 
במבחנה. לשם כך ערכנו מספר שינויים במערכת הניסוי, 

כפי שמתואר בתמונה.

יצירת מערכת ניסוי חדשה ופשוטה לנר הבוער

השינויים שנעשו במערכת הניסוי

להלן תיאור מערכת הניסוי החדשה� את המבחנה 
החלפנו בצינור פרספקס אשר בקצהו האחד הלבשנו 
קרום אלסטי )בלון משחק של ילדים( והקצה השני 
נשאר פתוח )ראו תמונה 5(. ההבדל העקרוני בין שתי 
מערכות הניסוי הוא שבמערכת החדשה החלפנו את 
קצה המבחנה הסגור באופן סטטי בקצה סגור באופן 
אלסטי, כך שעל פי הניתוח התיאורטי שהוצג לעיל, 
שינויים בלחץ הצפויים במהלך הניסוי יכולים לבוא לידי 

ביטוי במידת הניפוח של הבלון.

ביצוע הניסוי המחודש

מהלך ביצוע הניסוי היה כמו במקרה הקודם. צילום 
וידאו )פעולה שגם התלמידים והמורים מוזמנים לתעד 
בה את מהלך הניסוי( של התהליך הביא לאישוש 
ההשערות שהועלו בחלק התאורטי לעיל. להלן סדרה 

מבחנה
הפוכה

בועות אויר 
יוצאות

הנר 
הבוער

דופן כלי 
המים

תמונה 4: שלב תחילת הפיכת המבחנה על הנר הבוער. ליד דופן המבחנה 
החיצוני הטבול במים רואים בועות אוויר שיוצאות מתוך המבחינה. בתוך 

המבחנה רואים שפני המים ירדו!.

תמונה 5: מערכת הניסוי החדשה – החלפנו את המבחנה בצינור שעל קצהו 
האחד הלבשנו קרום אלסטי )בלון משחק של ילדים- משמאל(
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של תמונות מהניסוי שערכנו )תמונה 6(, אשר מראות את השלבים השונים בתהליך.

תוצאות איכותיות וכמותיות של הניסוי במתכונת החדשה

כדי להעריך את השפעת השינויים בטמפרטורה על הלחץ בפאזה הגזית כתוצאה מהתפשטות האוויר, השתמשנו בחיישן טמפרטורה 
שהטווח שלו הוא עד 1200°C. מדדנו את הטמפרטורה של הלהבה בנקודה החמה ביותר שלה, קיבלנו כ - 850°C )גרף 1(, בעוד 
 45°C. -שהטמפרטורה שנמדדה קרוב לדופן הפנימית של המבחנה, במרחק סנטימטרים ספורים מלהבת הנר, הגיעה לקרוב ל

כלומר, יש מפל טמפרטורה חד מלהבת הנר עד לדופן הפנימי של הצינור. 

בגרף שלהלן אנו רואים את הטמפרטורה ליד פתיל הלהבה כפונקציה של הזמן, מרגע הפיכת הצינור על הנר הבוער עד לכיבוי 
הלהבה והתקררות המערכת. מהגרף עולה שב-30 השניות הראשונות 
מרגע הפיכת המבחנה מעל הנר, יורדת הטמפרטורה של הגז 

הכלוא במבחנה ב - 750 מעלות צלזיוס.

בשלב ראשון, כל זמן שהנר בוער, הטמפרטורה בכלי הניסוי עולה 
ומתרחשת ראקציית הבעירה אשר הסטכיומטריה שלה תוארה 
לעיל. נוצר על- לחץ בתוך כלי הניסוי שהוא בעיקר תוצאה של 
עליית הטמפרטורה בעיקר. עדות לכך מספק הבלון המנופח )תמונה 
6b(. ברגע שהנר כבה, הטמפרטורה בכלי יורדת מ- 850°C ליד 

הלהבה ל - 100°C בתוך כ- 28 שניות )ראו גרף 1(.

גרף 1: הטמפרטורה בקצה הלהבה של הנר הבוער כפונקציה של 
הזמן, כפי שנמדדה ע"י חיישן טמפרטורה המודד טמפרטורות עד 

1200 מעלות צלסיוס, המחובר לדאטא-לוגר ולמחשב.

תמונה 6: סדרה של תמונות העוקבות אחרי מהלך ניסוי בעירת הנר, מצב נפיחות הבלון ופני המים בצינור המיוחד. גם 
כאן רואים בועות גז ליד הדופן החיצונית של הצינור )התמונות משמאל(

t(°c)

t(s)
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תופעת התת-לחץ נגרמה משני תהליכים�

ירידת הטמפרטורה בכלי הניסוי מתחת ל- 100°C, גורמת להתעבות אדי המים שנוצרו כתוצאה מהבעירה. כתוצאה מכך ירד . 1
מספר המולקולות בפאזה הגזית בהשוואה למצב ההתחלתי. כתוצאה מכך עברה המערכת ממצב של לחץ יתר למצב של 

תת-לחץ, כפי שניתן לראות זאת משינוי מצב הבלון ומשאיבת המים לתוך  כלי הניסוי.

חלק מנפח הגז המקורי שבתוך כלי הניסוי ירד עם תחילת הניסוי )ראו בועות האוויר היוצא בתמונה 4(.  . 2

בתמונה 6e רואים כי המים לא עלו לגובה שהיו בו בניסוי הקודם )ראו תמונה 3(. ההסבר לכך נעוץ בפעולת תת-הלחץ גם בתכונות 
החומר האלסטי שממנו עשוי הבלון וגם על המים. עם ירידת הטמפרטורה תערובת הגזים בפאזה הגזית מתקררת ותורמת ליצירת 
תת-לחץ, גם חלק מהאוויר שהיה בתוך הכלי יצא החוצה בתחילת הניסוי )תמונה 6a ו- 6b(. בסופו של דבר, לאחר התקררות 
המערכת, המים במבחנה אינם חוזרים למצבם ההתחלתי, פני המים במבחנה התייצבו בגובה של כ-2 ס״מ מעל פני המים בכלי.

סיכום
בשלב הראשון של בעירת הנר היו שני גורמים ליצירת לחץ יתר, שפעלו בכיוון אחד. בשלב השני, לאחר שהנר כבה, שני גורמים 

אלו השתנו ליצירת תת-לחץ כאשר שניהם תורמים לאותה תופעה.

הטכנולוגיה החדישה, הזמינה לתלמידים ולמורים - המצלמה הדיגיטלית של האייפון, למשל- הנה כלי חשוב להתבוננות מחודשת 
בשלבי הניסוי הנידון כאן. החשיבה מעבר למקובל בניסוי הקלסי, הובילה אותנו לבניית מערכת ניסוי חדשה המדגימה למורים 
ולתלמידים את אחת משיטות המדע המתקדמות� העלאת השערות ובניית מערכת ניסוי שיאשש השערות אלו. ניסוי זה שהוא 
 .)Houtz, 2011( “ללומדים שיגיעו לרמת “מורה חוקר במעבדתו )Case Study( פשוט לכאורה מהווה דוגמה מדעית לחקר מקרה
סדרת התמונות )a - e( בתמונה 6 מהווה כשלעצמה, כלי לקידום גישת ״חקר התופעה״ בקרב התלמידים בכיתה חוקרת. היות 

שהמערכת אינה סגורה לחלוטין, יש מספר משתנים המשפיעים על התצפיות שנצפו.

תודות

תודה לד"ר אלי רז ופרופ׳ אורי גניאל על הדיונים המעניינים, לגב׳ לילה שריף ולגב׳ סלאם עג׳ינה הלבורנטיות במעבדות המכללה 
האקדמית הערבית בחיפה, על עזרתן בהעמדת מערכת הניסוי ובביצוע המדידות.
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