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 הוראות כלליות ללבורנט

 

  רצוי להכין לכל מערכת ניסוי: -בכל מעבדה 

 נספח לספר המעבדה
 

 לקט ניסויים בביוכימיה מכשירית

 מכשירים, כלים וחומרים

 

P e t r o l e u m   E t h e r   

b . p .   4 0 - 6 0 0 c 
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 נייר ניגוב, עט לסימון על מבחנות וכוס לפסולת.

 .החומרים והכלים הרשומים מיועדים לקבוצת עבודה אחת 

 ט מכין יש לחלק לכל קבוצת עבודה כלים כדי למזוג לתוכם את החומרים שהלבורנ

 תה בבקבוק אחד.יעבור כל הכ

  יש להתעדכן בפרסומים רשמיים מטעם משרד החינוך ומקורות מהימנים אחרים

 על חומרים מסוכנים האסורים לשימוש.

 

 בת"ל שינויים ברשימת הניסויים

אותם מבצעים התלמידים נוספו הניסויים בתכנית ביוטכנולוגיה בפעולה )ראו שלמערך הניסויים 

ן התכנית הניסויים מ הוצאוד במדור ביוטכנולוגיה בפעולה שבאתר המגמה(, ולכן בצי וורוק

 .9.4קונדוקטומטריה,  - 7, כל פרק 3.3, 3.2, 3.1, 1.2, 1.1הבאים: 

 

 תיקונים בספר התלמיד

הוספנו בנספח זה את התיקונים לספר התלמיד, ויש להפנות את תשומת לבם של התלמידים 

 לתיקונים אלה.

 

2ניסוי  על ידי שמרי אפייה מומסים 1.  תסיסת סוכרים 
 

 קביעת התסיסה בשיטת המזרק .א

 

 מכשירים וכלים

 מעמד למבחנות

 מבחנות פקוקות בפקק גומי שדרכו עוברת מחט המחוברת למזרק 2

 שעון עצר

 מ"ל וטיפים מתאימים 5פיפטור של 

 מ"ל 50-25מזרקים בנפח של  2

35אמבט מים בטמפרטורה של 
0
C 

 מד חום

 מבחנה לחימום תרחיף השמרים 1

 

 חומרים

 20%מ"ל תרחיף שמרים בריכוז  10-כ

 1%מ"ל סוכרוז בריכוז  20-כ

 10%מ"ל תמיסת סוכרוז בריכוז  20-כ

 מי ברז

 לקטוז, ריכוזים שונים של סוכרוז סוכרים שונים, כמו: פרוקטוז,
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 קביעת התסיסה בשיטת המבחנה ההפוכה .ב

 

 מכשירים וכלים

 חורים בגודל סיכה( 3מבחנות מכוילות + פקקי פלסטיק מחוררים ) 2

 מ"ל 250כוס של 

 שעון עצר

 טיפים מתאימים  3מ"ל +  5פיפטור של 

 אמבט מים 

 מד חום

 מבחנה לחימום תרחיף שמרים 1

 מעמד למבחנות

 

 

 חומרים

 20%מ"ל תרחיף שמרים בריכוז  10-כ

 1%מ"ל סוכרוז בריכוז  20-כ

 10%מ"ל תמיסת סוכרוז בריכוז  20-כ

 מי ברז

 סוכרים שונים, כמו: פרוקטוז, לקטוז, ריכוזים שונים של סוכרוז

 

 

4ניסוי  ר 1.  הכרת ספקטרום האו
 

 מכשירים וכלים

 (21או  20ספקטרופוטומטר )ספקטרוניק 

 מבחנת ספקטרופוטומטר

 קצה-גיר משופע

 

 

 

4ניסוי  לקביעת ריכוז  2. )4nOM(מנגנטי -תמיסת אשלגן ע K נ  
 

ו  כליםמכשירים 

 ספקטרופוטומטר בתחום האור הנראה ומבחנות או קיווטות מתאימות

 ( מ"ל 100)או מ"ל  50בקבוקי  מדידה של  5
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 מ"ל 50בנפח של  ביורטה

 משפך קטן למילוי הביורטה

 מ"ל 100כוס כימית של 

 שטיפה + מים מזוקקיםבקבוק 

 פיפטת פסטר

 עדשותנייר 

 נייר סינון

 

 חומרים

  מ"ל/מ"ג 0.15 בריכוז KMnO4תמיסת ֵאם של מ"ל  50-כ

  תמיסת נעלם

 הכנת תמיסת נעלם

  KMnO4תמיסת ֵאם של מ"ל  12-ל 3מ"ל בין  50הלבורנט מכניס לבקבוק מדידה של 

מ"ל, מערבב וקובע את  50התלמיד משלים במים מזוקקים לנפח של  0.001M,בריכוז 

 ריכוז התמיסה. הבליעה ואת

 

 מ"ל /מ"ג  0.15צריך לתקן:   - 1, סעיף 48בספר התלמיד עמ'  :תיקון בספר התלמיד

 
 
 
 

 

 

4ניסוי  בשיטת סמנרק 3.  ביעת ריכוז גלוקוז 
 

 מכשירים וכלים

 

 מכשיר ספקטרופוטומטר בתחום האור הנראה

 

 

 16/150מבחנות גדולות  8

 פים מתאימיםטי 3מיקרוליטר +  1000-200פיפטור אוטומטי 

 מ"ל  +  טיפ מתאים 5-1פיפטור אוטומטי 

 טות מתאימותוֵ מבחנות לקריאה בספקטרופוטומטר או קיּו 2

 אמבט מים רותחים

 נייר עדשות
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 נייר סינון

 

 חומרים

 מ"ל/מ"ג 1-מ"ל או תמיסה בריכוז גבוה יותר עד ל/מ"ג 0.2מ"ל גלוקוז בריכוז   10

 מ"ל ריאגנט סמנר 10

 מזוקקיםמ"ל מים  100-כ

 מ"ל תמיסת נעלם 3

 

 

 הכנת תמיסת גלוקוז

 מ"ל. 250מ"ג גלוקוז וממיסים במים בבקבוק מדידה של  50שוקלים במאזניים אנליטיים 

 

 הכנת תמיסת נעלם

 הכן נעלמים בטווח ריכוזים של עקומת הכיול.

 

 הכנת ריאגנט סמנר

 מ"ל ריאגנט דרושים:  100להכנת 

 (D0550יצילית )סיגמה ניטרו סל-די 5, 3גרם חומצה  1

 NaOHגרם  1.6

 גרם סודיום פוטסיום טרטרט 30

 

מ"ל מים  50-ניטרו סליצילית בכ-גרם חומצה די 1מ"ל ממיסים  100בבקבוק מדידה של 

 ,כשכל החומר נמס NaOH.-מזוקקים. תוך כדי חימום איטי וערבוב מוסיפים בזהירות את ה

 להמסה, מוציאים את המגנט ומשלימים  מוסיפים סודיום פוטסיום טרטרט, מערבבים עד

 מ"ל במים מזוקקים. 100-ל

 התמיסה נשמרת עד לשבוע ימים בבקבוק סגור )רצוי כהה(.
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    nmλ 540צריך לתקן: בליעה  - 4.3.2, טבלה 53בספר התלמיד עמ'  :תיקון בספר התלמיד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4ניסוי  ן על  4. בקביעת ריכוז חלבו 28-פי בליעה  0 nm 

 

 מכשירים וכלים

 16/150מבחנות קטנות  8או   UV-קיווטות ל 8

 טיפים מתאימים                            2פיפטור אוטומטי מתאים + 

 נייר עדשות

 נייר סינון

 נייר פארפילם

 וקיווטות מתאימות UVמכשיר ספקטרופוטומטר לתחום 
 

 חומרים

 מ"ל מים מזוקקים 10-כ

 מ"ל /מ"ג 1בריכוז A2153)  )סיגמה מס' קטלוגי   BSAל חלבוןמ" 5-כ

 מ"ל תמיסת נעלם 3-כ
 

1
2

3
4

5
6

7
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 מ"ל(/מ"ג 1מ"ל בריכוז  100) BSAהכנת תמיסת 

 מערבבים בעדינות על  ,מ"ל מים מזוקקים 50מ"ג חלבון. מוסיפים  100בכוסית שוקלים 

 ת החלבון פלטה מגנטית עד להמסה )אם מצטבר חלבון על דופנות הכלי, שוטפים א

 מ"ל ומשלימים  100במעט מים וממיסים אותו(. מעבירים את התמיסה לבקבוק מדידה של 

 מ"ל במים מזוקקים. 100-ל

 שעות.  48-24תמיסת החלבון עמידה במקרר למשך 

 אין להשתמש בתמיסת חלבון עכורה )מזוהמת(.

 

 הכנת תמיסת נעלם

  /מ"למ"ג 1בריכוז  (BSA)לבון מ"ל תמיסת ח 0.8-ל 0.2הלבורנט מכניס למבחנה בין 

מ"ל במים מזוקקים. )ניתן להכין נפח גדול יותר של תמיסת נעלם ולאפשר  1-ומוהל ל

 לתלמיד לבצע חזרות אחדות.(

מ"ל תמיסת  20-ל 7.5מ"ל תמיסת נעלם יש להוסיף לבקבוקי מדידה בין  25להכנת  :הלדוגמ  

 מ"ל ולערבב היטב. 25ד לנפח של , למהול במים מזוקקים ע/מ"למ"ג 10חלבון בריכוז 
 

 ביורטבשיטת  חלבוןביעת ריכוז ק 4.5יסוי נ
 

 מכשירים וכלים

 מכשיר ספקטרופוטומטר 

 16/100מבחנות קטנות  8

 פיפטורים אוטומטיים מתאימים + טיפים מתאימים                            

 מ"ל + טיפ מתאים 5-1פיפטור אוטומטי 

 בספקטרופוטומטר או קיווטות מתאימותמבחנות לקריאה  2

 נייר עדשות

 נייר סינון

 

 חומרים

 מ"ל מים מזוקקים 10-כ

 מ"ל/מ"ג 10בריכוז  A2153) )סיגמה מס' קטלוגי BSA מ"ל חלבון 5-כ

 מ"ל ריאגנט ביורט  50-כ

 מ"ל תמיסת נעלם לתלמיד 5-1

 

 מ"ל(/מ"ג 10מ"ל בריכוז  100) BSAהכנת תמיסת 
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 מ"ל מים מזוקקים ומערבבים בעדינות על  50רם חלבון, מוסיפים ג 1שוקלים בכוסית 

 פלטה מגנטית עד להמסה. )אם מצטבר חלבון על דופנות הכלי, שוטפים את החלבון 

 מ"ל ומשלימים  100במעט מים וממיסים אותו(. מעבירים את התמיסה לבקבוק מדידה של 

 מ"ל במים מזוקקים. 100-ל

 שעות. 48-24משך תמיסת החלבון עמידה במקרר ל

   אין להשתמש בתמיסת חלבון עכורה )מזוהמת(.

 

 הכנת נעלמים 

 מ"ל /מ"ג 10מ"ל תמיסת חלבון בריכוז  0.8-ל 0.2מכניסים למבחנה בין 

 מ"ל.  1-ומוהלים במים מזוקקים עד ל

 )ניתן להכין נפח גדול יותר של תמיסת הנעלם כדי לאפשר לתלמיד לבצע כמה חזרות.(

 .4.4נת הנעלמים בניסוי ראה אופן הכ

 

 

 הכנת ריאגנט ביורט

גרם פוטסיום סודיום טרטרט, מעבירים לבקבוק מדידה של  3-ו CuSO4גרם  1.5שוקלים 

מ"ל מים מזוקקים ומערבבים עד להמסה )בשלב זה התמיסה עכורה(.  500-ליטר, מוסיפים כ

לערבב עד להמסה (. יש להקפיד NaOH  םגר 30)או  NaOH 10%מ"ל תמיסת  300מוסיפים 

 ליטר. 1מלאה ולהשלים במים מזוקקים עד לנפח של 

 

 . שבועות 3-2-כהריאגנט נשמר 

 

    nmλ 540צריך לתקן:  בליעה  -  4.5.2, טבלה 61בספר התלמיד עמ'  :תיקון בספר התלמיד

 

 

 
 

 

 פיפטות
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 ברדפורדבשיטת  חלבוןביעת ריכוז ק 6.4ניסוי 
 
 /מ"ל בשיטת ברדפורדמ"ג 1-ל 0.1קביעת חלבון בריכוז בין  .א

 

 מכשירים וכלים

  16/100מבחנות קטנות  16

 מיקרוליטר + טיפים מתאימים 1000-200פיפטור אוטומטי 

 מיקרוליטר + טיפים מתאימים 200-20פיפטור אוטומטי 

 מ"ל + טיפ מתאים 5-1פיפטור אוטומטי 

 מבחנות לקריאה בספקטרופוטומטר או קיווטות מתאימות 2

 נייר עדשות

 ר סינוןניי

 מכשיר ספקטרופוטומטר

 

 

 

 

 חומרים

 מ"ל/מ"ג 1בריכוז A2153)  )סיגמה מס' קטלוגי  BSAמ"ל חלבון 5

 (6916Bמ"ל ריאגנט ברדפורד )סיגמה מס' קטלוגי  30

 מ"ל מים מזוקקים 10

 מ"ל תמיסת נעלם 3-1

 

 מ"ל/מ"ג 1 בריכוז BSAהכנת תמיסת 

 מ"ל.  50"כמותית" לבקבוק מדידה של מ"ג חלבון ומעבירים  50שוקלים  בנייר שקילה

מ"ל מים מזוקקים, מערבבים בעדינות על פלטה מגנטית עד להמסה, מוציאים  30-מוסיפים כ

 מ"ל. 50את המגנט ומשלימים במים מזוקקים לנפח של 

 

 הכנת תמיסת נעלם

 מ"ל.מ"ג/ 1מ"ל תמיסת חלבון בריכוז  20-ל 5מ"ל בין  25מכניסים לבקבוקי מדידה של 

 מ"ל. 25-הלים במים מזוקקים עד למו

 מ"ל תמיסת נעלם. 3-1מערבבים היטב ומחלקים לתלמידים 
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 מיקרוגרם/מ"ל בשיטת ברדפורד 10-ל 1קביעת חלבון בריכוז בין  .ב

 

 כלים

 קיווטות 8או  16/100מבחנות קטנות  8

 טיפים מתאימים 3מיקרוליטר +  1000-200פיפטור בנפח של 

 מיקרוליטר וטיפים מתאימים 200-20פיפטור בנפח של 

 חומרים

 (B6916מס' קטלוגי סיגמה מ"ל ריאגנט ברדפורד ) 10-כ

 (A2153מ"ל )סיגמה מס' קטלוגי /מיקרוגרם 10בריכוז   BSAמ"ל חלבון 5

 מ"ל מים מזוקקים 10

 מ"ל תמיסת נעלם 3-1

 

 הכנת תמיסת החלבון

 הכנת תמיסת החלבון נעשית בשני שלבים:

 מ"ל/מ"ג 1חלבון בריכוז שלב א: הכנת תמיסת 

 מ"ל.   50מ"ג חלבון, מעבירים "כמותית" לבקבוק מדידה של  50שוקלים  בניר שקילה

מ"ל מים מזוקקים, מערבבים בעדינות על פלטה מגנטית עד להמסה, מוציאים  30-מוסיפים כ

 מ"ל. 50את המגנט ומשלימים במים לנפח של 

 מ"ל(/מ"ג 0.01שלב ב: הכנת תמיסת סטנדרט )

 מ"ל ומוהלים במים מזוקקים.  100מ"ל מתמיסת האם לבקבוק מדידה של  1מעבירים 

 שעות. 48-24תמיסת החלבון עמידה במקרר למשך 

אין להשתמש בתמיסת חלבון עכורה.    

 הכנת תמיסת נעלם

 מ"ל./מ"ג 0.01מ"ל מתמיסת חלבון בריכוז  20-ל 5מ"ל בין  25מכניסים לבקבוקי מדידה של 

מ"ל תמיסת  3-1מ"ל. מערבבים היטב ומחלקים לתלמידים  25-מזוקקים עד למוהלים במים 

 נעלם.

 

 צריך לתקן:  – 4.6.4, טבלה 67בספר התלמיד עמ'   תיקון בספר התלמיד:

 מ"ל/מיקרוגרםעמודה אמצעית: ריכוז החלבון המחושב  
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   595nmλעמודה שמאלית: בליעה 

 
5ניסוי   טיטרציה אינדיקטורית 1.

 

 (HCl) מלחיתז חומצה קביעת ריכו

 

 כליםמכשירים ו

 מ"ל 50של  יורטהב

  משפך קטן למילוי הביורטה

 מ"ל 10פיפטה של 

 מ"ל 250של  ארלנמיירים 2

 מ"ל 100כוסות כימיות של  2

 מ"ל 100משורה של 

 בקבוק מי שטיפה עם מים מזוקקים

 

 חומרים

 מ"ל לבדיקה 10 -מכוילת  0.1M תמיסת חומצה מלחית

 למילוי הביורטה 0.1Mבסיס הנתרן של  ה מכוילתתמיס

 תמיסת אינדיקטור פנולפתלאין

 תמיסות נעלמים לטיטור

 

 הכנת תמיסת נעלמים

 8מ"ל, בין  100. הלבורנט מכניס לבקבוק מדידה של HCl 1Mניתן להכין נעלמים מתמיסת 

ז מ"ל, מערבב וקובע את ריכו 100-. התלמיד משלים את הנפח לHCl 1Mמ"ל מתמיסת   12-ל

 החומצה.
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5ניסוי   בדיקת חומציות בחלב 2.

 

 קביעת חומציות החלב בטיטרציה אינדיקטורית .א

 חיזור-קביעה עקיפה של חומציות החלב בטיטרציית חמצון .ב

 

ו  כליםמכשירים 

  (16/150) מבחנות 2

 אמבט מים 

 מ"ל וטיפים תואמים 1של  וריםפיפט

 טיפים תואמים ומ"ל  5פיפטור של 

 ומשפךביורטה 

 סמ"ק  100רלנמיירים של א 2

 סמ"ק  100כוס כימית של 

 שעון

 מ"ל 10פיפטה של 

 מ"ל 50משורה של 

 

 

 

 חומרים

  מ"ל לתלמיד 1-כ ,מים מזוקקים ליטרל מ"ג 35תמיסת אינדיקטור מתילן כחול בריכוז 

  מ"ל אתנול 600-גרם ב 1: פתלאין תמיסת אינדיקטור פנול

 0.05Mתמיסת בסיס הנתרן 

 שעות  72פוסטר שהוחזק במקרר חלב ממ"ל  25

○-כ  שעות בטמפרטורת החדר 72חלב מפוסטר שהוחזק מ"ל  25
C20 )רצוי שהחלב לא יתגבן( 

 מ"ל מים מזוקקים 100-כ

 מתקלקל( מהר יותר.) בחשבון שהחלב מתגבן הביא: בעונת הקיץ יש להערה
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5ניסוי  ויטמין 3.  C קביעת ריכוז 
 

ו  כליםמכשירים 

 סמ"ק  100סמ"ק או  50יר של ארלנמי

 סמ"ק  10משורה מכוילת של 

  סמ"ק 100ארלנמיירים של  6

 פיפטות פסטר 

 מ"ל וטיפים תואמים 1פיפטור של 

  מ"ל וטיפים תואמים 5פיפטור של 

 סמ"ק 25ביורטה של 

 

 חומרים

  מ"ל( 15-)כ 0.5%תמיסת חומצה אסקורבית 

 מ"ל( 10-)כ 1%מסיס תמיסת עמילן 

 המכיל חומצה אסקורבית  טרימיץ מ"ל  30-כ

דלילה "מ"ל( )ניתן לקנות תמיסת יוד מוכנה מ 5-)כ 0.5%בריכוז ( KI-תמיסת יוד )ב

 (".כימיקלים

 מ"ל מים מזוקקים 20-כ

 

 הכנת תמיסות

  :חומצה אסקורבית

 מ"ל מים מזוקקים. 100-גרם חומצה אסקורבית ב 0.5ממיסים 

 :1%עמילן 

 מ"ל מים מזוקקים ומחממים על פלטה כמעט עד לרתיחה. 70-מכניסים לבקבוק ארלנמייר כ

 מ"ל מים מזוקקים. 10גרם עמילן מסיס בתוך  1מרחיפים 

 מוסיפים את תרחיף העמילן בזהירות למים החמים שבארלנמייר ומערבבים עד להמסה.

מ"ל. משלימים את  100מקררים את התמיסה ומעבירים באופן כמותי לבקבוק מדידה של 

 מ"ל. 100-ים מזוקקים להנפח במ

 :0.5%בריכוז  KI-יוד ב

 בליטר מים מזוקקים.  KIגרם  10ממיסים 

 

 ערבוב על בוחש מגנטי. כדי גרם גבישי יוד תוך 5מוסיפים לתמיסה 
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 שעות. יש להקפיד לכסות את התמיסה בזכוכית שעון. 24משך במערבבים את התמיסה 

 ת התמיסה לבקבוק כהה.לאחר המסת היוד )היוד מתמוסס לאט( מעבירים א

 

 
 :הערות

 הטיטרציה תבוצע באמצעות ביורטה ולא עם משורה וטפי כפי שמופיע בספר. .1

יש לשים בארלנמיירים ולא במבחנות כפי שמופיע  Cאת הריכוזים השונים של ויטמין  .2

 בספר.

מ"ל מים  50סירופ ולהוסיף  םגר 50הנעלם יוכן מסירופ "חיזוקית של הדס": יש לשקול  .3

 בב היטב.ולער

 
6ניסוי   מטר-pH-ההכרת  1.

 

 מכשירים וכלים

 )לפי מספר הדגימות הנבדקות( ל"מ 100כוסות כימיות של 

 בקבוק שטיפה עם מים מזוקקים

 מטר pH-מכשיר

 

 חומרים

 מ"ל מכל דגימה(: 50-תמיסות מומלצות לבדיקה )כ

 דגימה ריכוז

0.1M HCl 

0.01M HCl 

0.1M CH3COOH 

0.1M NaOH 

0.1M NH4OH 

 מיץ לימון משומר 

 קולה-משקה קוקה 

 

 מטר-pH-לכיול הpH7 -ו pH4-ב תמיסות בופר

 נייר סינון לניגוב האלקטרודה

 (1-11)סקלה  pHנייר 

 חומצה
 חומצה

 חומצה
 בסיס
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6ניסוי   טיטרציה פוטנציומטרית 2.
 

 

 מכשירים וכלים

pH-מטר 

  מ"ל 10יפטה של פ

  מ"ל 25ביורטה 

 משפך קטן למילוי הביורטה

  מ"ל 250ת כוס כימי

 מ"ל 100כוס כימית 

 טפי 

  ומגנט טפלון בוחש מגנטי

 עם תמיסת הנעלם מ"ל 100של בקבוק מדידה 

 בקבוק מי שטיפה עם מים מזוקקים

 

 חומרים

 ("נעלם") לתלמידבריכוז בלתי ידוע  HCl תמיסת חומצה מלחית

 מ"ל( 100-מכוילת )כ 0.1M בריכוז  NaOH תמיסת בסיס הנתרן

 מטר-pH-לכיול הpH7 -ו pH4-בתמיסות בופר 

 נייר סינון לניגוב האלקטרודה

 

 הכנת תמיסת הנעלם

)הריכוז  HCl 1Mמ"ל תמיסת  10-ל 8מ"ל, בין  100הלבורנט מכניס לבקבוק מדידה של 

 המדויק נקבע על ידי הלבורנט בעזרת טיטור עם בסיס הנתרן(.

 תמיסה.מ"ל, מערבב וקובע את ריכוז ה 100-התלמיד משלים את הנפח ל

 

 

6ניסוי  ו 3.  טיטרציה של חומצת אמינ
 

 מכשירים וכלים

 בוחש מגנטי ומגנט טפלון 

pH-מטר 

 מ"ל 100או  50משורה של 

 מ"ל 100כוסות כימיות של  3

 מ"ל עם חומצה )ביורטה זו יכולה לשמש לכמה זוגות( 50האחת של  -ביורטות  2

pH-meter 
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 בסיס הנתרן לטיטור מ"ל עם 25האחרת של                     

 בקבוק מי שטיפה עם מים מזוקקים

 משפך קטן המתאים לביורטה

 

 חומרים

 10בריכוז  (Merck 102241)מספר קטלוגי תמיסה מימית של חומצה אמינית גליצין 

 מ"ל לתלמיד( 100מ"ל )/מ"ג

1M HCl מ"ל לתלמיד( 12-למילוי הביורטה )כ 

NaOH 1M ל(מ" 30-למילוי הביורטה לטיטור )כ 

 מטר-pH-לכיול הpH7 -ו pH4-ב תמיסות בופר

 נייר סינון לניגוב האלקטרודה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ניסוי   מערכות בופר 4.

 

 מכשירים וכלים

 להכנת מערכת בופר אחת דרושים:

 מערבל מגנטי + מגנט טפלון

pH-מטר 

 מ"ל 100או  50משורות של  2

 מ"ל 250ארלנמיירים של  2

 יפים מתאימיםטומ"ל  5פיפטור של 

 מ"ל 100כוסות של  4

 בקבוק מי שטיפה עם מים מזוקקים

Petroleum Ether 

b.p. 40-600c
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 נייר סינון לניגוב האלקטרודה

 

 חומרים

מ"ל  150-מ"ל חומצה אצטית מרוכזת בליטר מים מזוקקים )כ 6: המס 0.1Mחומצה אצטית 

 לתלמיד(

מ"ל  150-בליטר מים מזוקקים )כ CH3COONa.3H2Oגרם  13.6: המס 0.1Mנתרן אצטט 

 .למיד(לת

NaCl 0.1M גרם  5.85: המסNaCl מ"ל לתלמיד( 100-בליטר מים מזוקקים )כ. 

NaOH  0.1M גרם  4: המסNaOH מ"ל לתלמיד( 10-בליטר מים מזוקקים )כ. 

HCl 0.1M  מ"ל  10: המסHCl ( 10-( בליטר מים מזוקקים )כ32%מרוכז )מ"ל לתלמיד. 

 
 

מערכות בופר שונות בהתאם לנתונים שיימסרו על  רצוי לעבוד בזוגות. כל זוג יכין שתי: המלצה

ידי המורה. רצוי להשוות בין בופר שבו ריכוזי המלח והחומצה שווים לבין בופרים שיש בהם יותר 

 חומצה או יותר מלח.

ן בופר שבו ריכוזי  רצוי להשוות בי לנתונים שיימסרו על ידי המורה.  נות בהתאם 
ן בופרים שיש יותר חומצה או יותר מלח. המלח והחומצה שווים לבי  בהם 

 

6ניסוי    כושר ההתרסה של כדורים למניעת צרבת 5.
 

 מכשירים וכלים

pH-מטר 

 בוחש מגנטי ומגנט טפלון

 מ"ל 100משורה של 

 מ"ל 250כוסות כימיות של  4

 מ"ל 25ביורטות של  2

 משפך קטן למילוי הביורטה

 בקבוק מי שטיפה עם מים מזוקקים

 וב האלקטרודהנייר סינון לניג

 

  חומרים

 זלצר"(. -ניסוי זה תוכנן לעבודה בכדורים תוססים )כדוגמת "אלקה -כדורים נגד צרבת  2

 לביצוע בכדורים אחרים יש להתאים את הריכוזים והכמויות של החומצה והבסיס 

 המשמשים לתגובות הסתירה.

HCl 1M מ"ל לזוג 50-כ 
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NaOH 1M מ"ל לזוג 50-כ   

 מטר-pH-לכיול הpH7 -ו pH4-ב תמיסות בופר

 איזואלקטרי של חלבונים pH 6.6ניסוי 

 

ן pIקביעת  .א  קזאין על פי מסיסותו בבופרים שונים -של חלבו

 

 מכשירים וכלים

 צנטריפוגה

 ספקטרופוטומטר בתחום האור הנראה ומבחנות תואמות

 (16/150מבחנות ) 12

 מ"ל וטיפים מתאימים 5-1פיפטור בנפח של 

 נייר סינון

 ר עדשותניי

 

 חומרים

 )לפי מסה( מהול בתמיסה מהולה של בסיס הנתרן * 0.5%קזאין  מ"ל תמיסת חלבון 20-כ

 מ"ל תמיסות בופרים שונים ** 5

 מ"ל( 5-)כ NaOH  0.1Mתמיסת

 מ"ל( 5-)כ HCl 0.1Mתמיסת 

                                                                                                                 *הכנת תמיסת קזאין

מזוקקים. מוצק בתוך ליטר מים  NaOHשל   םגר 0.4להכנת ליטר תמיסת קזאין ממיסים 

דקות עד לפיזור מלא של  30ערבוב במשך  כדי גרם קזאין טהור תוך 5לתמיסה זו מוסיפים 

 החלבון.

                                                                                                          ים**הכנת תמיסות הבופר

 pH: 3 ,3.5 ,4 ,4.5 ,5 ,5.5 ,6 ,6.5 ,7 ,8מכינים בופרים בערכי 

   0.1Mציטרט, המורכב מחומצה ציטרית בריכוז -הבופר המשמש להכנתם הוא בופר פוספט

Na2HPO4-גרם לליטר( ו 19.21)
.2H2O  0.2בריכוזM (35.6  לקבלת הבופרים בערכי .)גרם לליטר

 מטר.-pH-ב pH-בדיקת ה כדי השונים מערבבים כמויות שונות של תמיסות המקור תוך pH-ה

 

 ולא על סמך סרכוז. חזותיתבניסוי זה תבוצע על פי התרשמות  2קביעת העכירות בסעיף  :הערה
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ן pIקביעת  ב.    מטר-pH -קזאין ב -של חלבו

  

 כליםשירים ומכ

 מ"ל 400כוס כימית 

 ( 16/150מבחנות ) 2

 פיפטות פסטר 2

 מ"ל 100כוסות של  2

 בוחש מגנטי

 מגנט טפלון

 מטר -pH מכשיר

 נייר סינון לניגוב האלקטרודה

 מבריסטול שחור ס"מ( 20X30-נייר )כ מלבן

 מ"ל 250משורה של 

  

 חומרים

 מ"ל( 300) בסיס נתרן* של מהולהה )לפי מסה( בתמיס  0.25% תמיסת חלבון קזאין 

 מ"ל( 20-)כ 1Mבריכוז  HClתמיסת חומצה  

 מ"ל( 20-)כ 1M בריכוז  NaOH מיסת בסיס הנתרןת 

 מטר-pH-לכיול הpH7 -ו pH4-ב תמיסות בופר 

 

 *הכנת תמיסת קזאין

 מוצק  NaOH שלם גר 0.4להכנת ליטר תמיסת קזאין ממיסים  

 ערבוב במשך כדי קזאין טהור תוך םגר 2.5ו מוסיפים בתוך ליטר מים מזוקקים. לתמיסה ז

 דקות עד לפיזור מלא של החלבון. 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מגנט

 מערבל מגנטי
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8ניסוי   באגרשמרים תאי  קיבוע 1.
 

 מכשירים וכלים

 פלטת חימום

 מד חום

 מגנט לערבוב ומקל זכוכית

 צלחות פטרי 5-4

 סכין לחיתוך

 צלחת שעליה ניתן לחתוך את האגר

 בקבוק עם מי שטיפה

 מ"ל לשטיפה 250כוס של 

 

 חומרים

 מ"ל 250גרם שמרים )רצוי קוביות שמרים( בכוס של  10-כ

 מ"ל 100גרם אגר בכוס של  2

 מי ברז

 

 

8ניסוי   באלגינטשמרים תאי  קיבוע 2.
 
 

 מכשירים וכלים

 פלטת חימום ובוחש מגנטי

 מגנט טפלון

 משאבה פריסטלטית

 פיפטת פסטר

 ליטר 2של  כוסות 2

 
 חומרים

 (A-0682גרם נתרן אלגינט )סיגמה מס' קטלוגי  20

 גרם שמרים 200-כ

 1%ליטר סידן כלורי בריכוז  1
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 הכנת תמיסת השמרים המקובעים באלגינט 

  ליטר מים מזוקקים. ההמסה נעשית בעזרת בוחש מגנטי  1-גרם נתרן אלגינט ב 20ממיסים

 קבלת תמיסה הומוגנית.משך שעות אחדות עד לבחימום כדי תוך 

  גרם שמרים. )יש לפורר את השמרים כדי לקבל  200מקררים את התמיסה ומוסיפים

 תרחיף הומוגני.(

  מטפטפים בעזרת פיפטת פסטר קטומה את תמיסת השמרים באלגינט לתוך כוס המכילה

מ"מ  4-3ווצרו נשאים כדוריים בקוטר של יטפטוף יכדי את תמיסת הסידן הכלורי. תוך 

ר בתוכם כלואים השמרים. )ניתן ליצור את הנשאים על ידי טפטוף השמרים שבתמיסת אש

 האלגינט בעזרת משאבה פריסטלטית לתוך תמיסת הסידן כלורי.(

  משהים את הנשאים בתמיסת הסידן כלורי למשך שעה לשם הקשיה. ניתן לשמור את

ר. רצוי להחליף למשך כמה שבועות במקר 0.9%בריכוז  NaClהנשאים במים או בתמיסת 

 ימים. מהכאת המים או את תמיסת המלח כל 

 

  תסיסת שמרים מקובעים 8.3יסוי נ
 

 מכשירים וכלים

 מאזניים טכניים

 מ"ל 100ארלנמיירים בנפח של  2

 מ"ל 50ארלנמיירים של  2

 מ"ל 50משורה של 

 מ"ל ומשפך קטן למילוי הביורטה 25ביורטה של 

 נייר פרפילם

 טיפים מתאימיםומ"ל  10פיפטור של 

 פיסות גזה לסינון 2

 אמבט מים חמים

 מד חום

 משפך לסינון

 שעון

 

 חומרים

 (.גרם שמרים מקובעים באגר או באלגינט )השמרים המקובעים הוכנו בניסוי קודם 50-כ

 10%מ"ל תמיסת גלוקוז בריכוז  100-כ

 (95%מ"ל אתנול  300-גרם ל 0.6פנול פתלאין )

  0.05M NaOHמ"ל תמיסת  50-כ

 מי ברז
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 קינטיקה של האנזים עמילז 9.1יסוי נ
 

 הכנת עקומת כיול של מלטוז .א

 

 מכשירים וכלים

 ספקטרופוטומטר בתחום האור הנראה + קיווטות או מבחנות תואמות

 פקקים תואמיםו( 16/150מבחנות גדולות ) 7

 אמבט מים רותחים

 טיפים מתאימיםומ"ל  5-ו 1פיפטורים של 

 נייר סינון

 ייר עדשותנ

 

 חומרים

 מחברת סיגמה,  S9171מס' קטלוגי  -מ"ל )מלטוז /מ"ג 1.5מ"ל תמיסת מלטוז בריכוז  10-כ

 או מלטוז מחברת דלילה כימיקלים(

 מ"ל ריאגנט סמנר 10-כ

 מ"ל מים מזוקקים 100-כ

 הכנת ריאגנט סמנר

 מ"ל ריאגנט דרושים:  100להכנת 

 (0550Dיגמה ניטרו סליצילית )ס-די 5, 3 גרם חומצה 1

 NaOHגרם  1.6

 גרם סודיום פוטסיום טרטרט 30

 

מ"ל מים  50-ניטרו סליצילית בכ-גרם חומצה די 1מ"ל ממיסים  100בבקבוק מדידה של 

 ,כשכל החומר נמסNaOH. -מזוקקים. תוך כדי חימום איטי וערבוב מוסיפים בזהירות את ה

 וציאים את המגנט ומשלימים מוסיפים סודיום פוטסיום טרטרט, מערבבים עד להמסה, מ

 מ"ל במים מזוקקים. 100-ל

 התמיסה נשמרת עד לשבוע ימים בבקבוק סגור )רצוי כהה(.

 

 צריך לתקן ל: כך שערכי הבליעה לא - 1, סעיף 145בספר התלמיד עמ'   תיקון בספר התלמיד:

  .OD 2.6על    יעלו
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 זהשפעת ריכוז העמילן )המצע( על פעילות האנזים עמילא .ב

 

 מכשירים וכלים 

 ספקטרופוטומטר בתחום הנראה + קיווטות או מבחנות תואמות

 (16/150מבחנות גדולות ) 12

 מ"ל 100ארלנמייר של 

 טיפים תואמיםומיקרוליטר  1000-200פיפטור של 

 נייר סינון

 נייר עדשות

 

 חומרים

 מסיס, או עמילן Riedel 33615 )עמילן, מס' קטלוגי 1%מ"ל תמיסת עמילן  15-כ

 מחברת דלילה כימיקלים(

 מ"ל ריאגנט סמנר 15-כ

 (A7005מ"ל תמיסת האנזים עמילז )עמילז מחברת סיגמה, מס' קטלוגי  10-כ

 מ"ל מים מזוקקים 100-כ

 1%הכנת תמיסת עמילן 

  מ"ל מים מזוקקים לארלנמייר, מעמידים על פלטת חימום ומחממים כמעט  70מכניסים

 עד לרתיחה.

  מ"ל מים מזוקקים. 10-גרם עמילן ב 1מרחיפים במבחנה 

 .מוסיפים את תרחיף העמילן למים החמים בזהירות ומערבבים עד להמסה 

  מ"ל.  100מקררים את התמיסה ומעבירים אותה במדויק לבקבוק מדידה של 

 מ"ל. 100-מוהלים במים מזוקקים עד ל 

 הכנת תמיסת האנזים עמילז

או  0.1Mבריכוז  pH=7.6מ"ל בופר פוספט  100מיקרוליטר תמיסת אנזים לתוך  20מוסיפים 

0.2M. 

 )לעתים יש למהול או לרכז את האנזים בהתאם לטריותו ולתוצאות המתקבלות.(

 

 צריך לתקן ל:  - 10, סעיף 147בספר התלמיד עמ'   תיקון בספר התלמיד:

  תוכן כל אחת ממבחנות סדרה א', אפס את הספקטרופוטומטר           ערבב היטב את

 .א' וקרא את הבליעה של מבחנות סדרה א'0עם מבחנה    nmλ 540-ל

 רק הפעם עם מבחנות סדרה ב'.   ,חזור על הוראות אלו 
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9ניסוי  ן 2.  השפעת הטמפרטורה על פעילות טריפסי
 

 מכשירים וכלים

 ספקטרופוטומטר + קיווטות מתאימות

4, :אמבטים בטמפרטורות
○
C 0,טמפרטורת החדר

○
C 4, 0

○
C8 

 מיקרוליטר 200מ"ל ושל  5-1ים בנפח של פיפטור

 מבחנות 9

 נייר סינון

 נייר עדשות

 

 חומרים

  0.2Mבריכוז pH=7.6 מ"ל בבופר פוספט ג/מ" 1( בריכוז T-8003טריפסין )סיגמה 

 מ"ל לזוג תלמידים( 1-)כ

המצע חייב מ"ל בופר פוספט.  100-מ"ג ל 20( בריכוז B-4875)סיגמה  BANI -תמיסת מצע 

 מ"ל לזוג תלמידים. 20-. כרילהיות ט

 מ"ל לזוג תלמידים( 15-חומצה אצטית )כ 7%

 0.2Mבריכוז pH=7.6 בופר פוספט מ"ל  6

  pH=6.3 0.2Mהכנת בופר פוספט 

 להכנת בופר הפוספט משמשות שתי תמיסות:

1. 0.2M Na2HPO4   

2. KH2PO4 0.2M 

 המתאים. pH-מטר עד לקבלת ה-pH-מערבבים את שתי התמיסות ובודקים ב

 

 צריך –בעמודת הטמפרטורה  9.2.1, טבלה  152בספר התלמיד עמ' : תיקון בספר התלמיד

C לתקן ל: 
○

C ,טמפרטורת החדר, 4
○04, C

○
08 
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9ניסוי  ה 3.  על פעילות אינברטז pH-השפעת 
 

 מכשירים וכלים

 אמבט מים רותחים

 ספקטרופוטומטר לתחום הנראה + מבחנות או קיווטות מתאימות

 (16/150)בחנות גדולות מ 11

 טיפים תואמיםומיקרוליטר  200פיפטור אוטומטי של 

 טיפים מתאימיםומיקרוליטר  1000-200פיפטור אוטומטי 

 טיפ מתאיםומ"ל  5-1פיפטור אוטומטי 

 נייר עדשות

 נייר סינון

 

 חומרים

 SIGMA I-9253מ"ל תמיסת אינברטז  3

 10%מ"ל סוכרוז  15

 מ"ל מגיב סמנר 15-כ

 האלה:  pH-פוספט בערכי ה-"ל מכל אחת מתמיסות בופר ציטרטמ 3-כ

 7-ו 6.6, 6, 5.6, 5, 4.6, 4, 3.6, 3

 מ"ל מים מזוקקים 100-כ

 הכנת תמיסת אינברטז

 מ"ג אנזים אינברטז. העבר את האנזים לבקבוק מדידה של 80שקול במאזניים אנליטיים 

 והמס אותו במים. מ"ל 25

 סנן. סרכז או -לקבלת תמיסה צלולה 

 הכנת ריאגנט סמנר

 מ"ל ריאגנט דרושים:  100להכנת 

 (-0550Dניטרו סליצילית )סיגמה -די 5, 3גרם חומצה  1

 NaOHגרם  1.6

 גרם סודיום פוטסיום טרטרט 30

 

מ"ל מים  50-ניטרו סליצילית בכ-גרם חומצה די 1מ"ל ממיסים  100בבקבוק מדידה של 

החומר כשכל NaOH. גרם  1.6וסיפים בזהירות מזוקקים. תוך כדי חימום איטי וערבוב מ

גרם סודיום פוטסיום טרטרט, מערבבים עד להמסה, מוציאים את המגנט  30מוסיפים  ,נמס

 מ"ל במים מזוקקים. 100-ומשלימים את הנפח ל

 התמיסה נשמרת עד לשבוע ימים בבקבוק סגור, רצוי כהה.
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 פוספט-הכנת תמיסת בופר ציטרט

 ם:מכינים שתי תמיסות ֵא 

 גרם חומצה ציטרית בליטר מים מזוקקים. 19.21: ממיסים 0.1Mחומצה ציטרית  .א

 בליטר מים מזוקקים. Na2HPO4●2H2Oגרם  35.6: ממיסים 0.2M Na2HPO4 .ב

 

 

הפחת את ערכי צריך לתקן ל:  – 2, סעיף 155ספר התלמיד עמ' ב  תיקון בספר התלמיד:

 תקבלו ביתר המבחנות.מערכי הבליעה שה 3-ו 2הבליעה שהתקבלו במבחנות 

 

 

 

ים של כל אחת משתי התמיסות על המתאים מערבבים נפחים מתאימ pH-לקבלת הבופר ב

 הטבלה הבאה:פי 

 

pH 0.2M Na2HPO4  0.1חומצה ציטריתM 

2.6 10.90 89.10 

3 20.55 19.45 

3.6 32.80 67.80 

4 38.55 61.45 

4.6 46.75 53.25 

5 51.50 48.50 

5.6 58.00 42.00 

6 63.20 36.85 

6.6 72.75 27.25 

7 82.35 17.65 

7.6 93.65 6.35 
 

 הרצוי pH-המתקבל בכל אחד מן הבופרים ומתקנים ל pH-מטר את ה--pHבודקים ב

 בעזרת התמיסה המתאימה.
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9ניסוי   פעילות ליפוקסיגנז בחמצון חומצה לינולאית 5.
 

ו  ב-מכשירים וכלים לניסויים א 

 UVר בתחום ספקטרופוטומט

 לכל ניסוי  UVבתחום  nm220nm-900קיווטות לבדיקה בספקטרופוטומטר באורך גל  7

 (759150ארט מספר קטלוגי -נעים בל )לרכישה אצל

 מ"ל 100בקבוק מדידה של 

 מ"ל וטיפים מתאימים 1פיפטור של 

 מ"ל 100ארלנמייר של 

 נייר סינון ונייר עדשות

 מ"ל 100משורה של 

 

 חומרים

 L-1268  , סיגמה, מס' קטלוגי95%ל חומצה לינולאית מ" 3-כ

 L-8383מ"ל תמיסת ליפוקסיגנז, סיגמה, מס' קטלוגי  10-כ

   P-1379  )דטרגנט(, סיגמה, מס' קטלוגי Tween 20 מ"ל  3-כ

  pH=6.5Mמ"ל בופר פוספט  100-כ

 1M NaOHמ"ל  10-כ

 מים מזוקקים

 הכנת בופר פוספט

 ליטר 1-ו 0.1M Na2HPO4 ליטר  1ות מוצא: תמיס 2להכנת הבופר משמשות 

0.1M NaH2PO4מכניסים את אחת התמיסות לכלי גדול, מודדים את ה .-pH  ומוסיפים מן

 0.2M.אפשר להשתמש גם בתמיסות בריכוז הרצוי.  pH-התמיסה האחרת עד לקבלת ה

 

 את כל הנפחים בשנייםמ"ל, ולכן יש לחלק  1.5הקיווטות נמכרות בנפח של  הערה:

 .בספר הלימוד 165-164ם בעמ' המופיעי

 

 תמיסה מימית של חומצה לינולאית -הכנת המצע 

  Tween 20מ"ל תמיסת  1מ"ל מים מזוקקים,  20מ"ל מכניסים  100לבקבוק מדידה של 
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מ"ל תמיסת  4-2מ"ל חומצה לינולאית. מערבבים עד לקבלת תחליב. מוסיפים באיטיות  1-ו

1M NaOH  לקבלת תמיסה צלולה. משלימים את נפח התמיסה במים טלטול עד כדי תוך

 מ"ל. התמיסה המתקבלת היא תמיסת אם של חומצה לינולאית בריכוז 100-מזוקקים ל

 מילימולר. ניתן לשמור את התמיסה שבועיים במקרר. 30

מ"ל  1ביחס של pH=6.5   0.2Mלפני תחילת הניסוי מוהלים את התמיסה בבופר פוספט

 מ"ל בופר פוספט. 39-חומצה לינולאית ו

 . מומלץ כי הכנת המצע תתבצע כהדגמה על ידי המורה הערה:

 הכנת תמיסת אנזים ליפוקסיגנז

  pH=6.5  .0.2Mמ"ל בופר פוספט  10-מ"ג אנזים ליפוקסיגנז ב 10ממיסים 

 

 צריך לתקן ל: – 5, סעיף 163בספר התלמיד עמ'   תיקון בספר התלמיד:

 מ"ל בופר פוספט. 39-לינולאית ומ"ל חומצה  1.....ביחס של 

 

 

ליזוזים  9.6ניסוי   קינטיקה של האנזים 
 

 א.   השפעת ריכוז המצע על קצב פעילות הליזוזים

 

 מכשירים וכלים

 שעון עצר

 ספקטרופוטומטר בתחום האור הנראה וקיווטות או מבחנות מתאימות

 בוחש מגנטי ומגנט טפלון

 מ"ל  3בנפח של  קיווטות 7

 נייר סינון

 נייר עדשות

 נייר פרפילם

 

 חומרים

, או לחלופין ניתן להשיג  M3770מס' קטלוגי  ,מ"ל תרחיף דופנות חיידקים )סיגמה 10-כ

 אילן( -ליזוזים ודופנות חיידקים מהמרכז להוראת המדעים באוניברסיטה בר

 ,(L2879מספר קטלוגי סיגמה,  - )ליזוזיםמ"ל /מ"ג 0.5 מ"ל תמיסת ליזוזים בריכוז 10-כ

  .ניתן להשתמש בליזוזים מביצה )דרך הכנתו כמו בניסוי ניקוי הליזוזים(

 pH=6.3 0.2Mמ"ל בופר פוספט  80

 להכנת תמיסת הליזוזים 0.05Mבריכוז  pH=8.2בופר טריס 
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 ב.   השפעת ריכוז האנזים על קצב פעילות הליזוזים

 

 מכשירים וכלים

 ום הנראהספקטרופוטומטר בתח

 בוחש מגנטי ומגנט טפלון

 מ"ל המתאימות לספקטרופוטומטר 3מבחנות או קיווטות בנפח של  7

 נייר סינון

 נייר עדשות

 נייר פרפילם

 

 חומרים

 (M3770מספר קטלוגי )סיגמה, מ"ל תרחיף דופנות חיידקים  10-כ

 מ"ל תמיסת ליזוזים 5-כ

  0.2M בריכוז  pH=6.3מ"ל בופר פוספט 40

 להכנת תמיסת הליזוזים0.05M בריכוז   pH=8.2יסבופר טר

 

 

 תרחיף דופנות חיידקיםהכנת 

 M0.2 בריכוז pH6.3 וספטמ"ל בופר פ 100-מ"ג דופנות חיידקים ב 100ממיסים 

 תמיסת ליזוזים מחלבון ביצה  הכנת 

 0.05M.בריכוז   pH8.2מ"ל בופר טריס   200-מ"ל חלבון ביצה ב 100מערבבים 

 יסה דרך צמר זכוכית להרחקת חלקיקים גסים.מסננים את התמ

 דקות. 2מערבבים ערבוב איטי בעזרת בוחש מגנטי במשך 

דקות, או מסננים את  10משך בסיבובים לדקה,  10,000מסרכזים את התמיסה במהירות 

 התמיסה דרך נייר סינון המקופל בצורת מניפה.

 .M0.05 בריכוז 8.2pHריס טמ"ל ליזוזום בבופר /מ"ג 1או לחלופין: ממיסים 

 0.2Mבריכוז   pH6.3בופר פוספטהכנת 

 להכנת בופר הפוספט משמשות שתי תמיסות:

1. 0.2M Na2HPO4  

2. KH2PO4  0.2M 

 מ"ל מן המלח החומצי 100להכנת הבופר מערבבים את שתי התמיסות ביחס של 



 למדע וטכנולוגיהמינהל ה

 תחום טכנולוגיה

 ביוטכנולוגיהמגמה 

 

 31 

(0.2M KH2PO4ו )-35 ( 0.2מ"ל מן המלח הבסיסיM Na2HPO4), בודקים ב-pH- מטר

 בתמיסה המתאימה לפי הצורך. pH-ים את הומתקנ

  M0.05בריכוז   pH8.2בופר טריסהכנת 

 ליטר. 1לבקבוק מדידה של  TRIZMA BASEגרם   6מכניסים 

 מ"ל מים מזוקקים ומערבבים. 700מוסיפים 

כדי נעשית תוך  -pH)התאמת ה pH8.2בפיפטה עד לקבלת  TRIZMA HCl 30%מוסיפים 

 מטר(.-pH-ערבוב ובדיקה ב

 מוציאים את המגנט ומשלימים את נפח התמיסה לליטר במים מזוקקים.

 

9ניסוי  זוזים 7.   ניקוי לי
 

 ניקוי ליזוזים בתהליך מנתי   .א

 

 מכשירים וכלים

 בוחש מגנטי ומגנט טפלון

 סיבובים לדקה ומבחנות תואמות 10,000צנטריפוגה של 

 ( + קיווטות תואמות280nm) UV-ספקטרופוטומטר בתחום ה

 ספקטרופוטומטר בתחום האור הנראה + מבחנות או קיווטות תואמות

 מ"ל 50ארלנמייר של 

 מ"ל 100כוסות של  2

 טיפים מתאימיםומיקרוליטר  1000-200של פיפטור 

 מ"ל וטיפים מתאימים 5פיפטור של 

 נייר סינון

 נייר עדשות

 נייר פרפילם

 שעון עצר

 
 

 חומרים

 המ"ל תמיסת ליזוזים מחלבון ביצ 3-כ

    M0.05 בריכוז  pH8.2בופר טריסמ"ל  50-כ

 C-3896מספר קטלוגי סיגמה, * CMCמ"ל תרחיף  20

 0.2Mבריכוז   pH10.5מ"ל בופר קרבונט 10

 (M3770מספר קטלוגי סיגמה, )מ"ל תרחיף דופנות תאים  15-כ
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 מתוצרת סיגמה,  CM-Sepharoseניתן להשתמש ב * 
    CLD-Cation-Sigma CCL-6B-100-CM-Sepharoseמס' קטלוגי 

 

 .מ"ל בופר פוספט... 9.5צריך לתקן ל: הוסף  - 1, סעיף 179:  עמ' תיקון בספר התלמיד

 3.9.7צריך לתקן ל: סכם את התוצאות בטבלה  - 5סעיף  183עמ'           

 

 ניקוי ליזוזים בעמודה   .ב

 

 מכשירים וכלים

 ת תואמות( + קיווטו280nm) UV-ספקטרופוטומטר בתחום ה

 ספקטרופוטומטר בתחום האור הנראה + מבחנות או קיווטות תואמות

 בוחש מגנטי

 מגנט טפלון

( + ברז תואם המחובר לקולונה בעזרת C2353מספר קטלוגי סיגמה, קולונה מפלסטיק )

 (.אתה קשור ביה"סש)את המערכת יש לרכוש מחברת הכימיקלים  צינור סיליקון

  )16/100מבחנות קטנות ) 20

 פיפטת פסטר

 נייר סינון

 נייר עדשות

 נייר פרפילם

 

 חומרים

 מ"ל תמיסת חלבון ביצה 2

 הבופר מורכב משני מרכיבים:0.05M. בריכוז   pH8.2בופר טריס  מ"ל  60-כ

TRIZMA BASE -  סיגמה, מס' קטלוגיT-1503 

TRIZMA HCl -  סיגמה, מס' קטלוגיT-3253 

 (896M-3 -)תוצרת סיגמה  CMCמ"ל תמיסת  30

    0.2Mבריכוז  pH10.5 מ"ל בופר קרבונט  50

 (M-3770 -מ"ל תרחיף דופנות תאים )תוצרת סיגמה  25-כ

 0.2Mבריכוז   pH6.3מ"ל בופר פוספט 50-כ

 1M HClמ"ל  10

 

 CMCהכנת 

CMC -  סיגמה, מס' קטלוגיC-3896 
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 ת בגובה עמודו 3-גרם מספיקים לכ 6)מ"ל  250ומכניסים לכוס של  MCגרם  6שוקלים 

 ס"מ(. 5של 

 ומערבבים היטב. 0.5M NaOHמ"ל  90מוסיפים 

 דקות. 60משך במניחים לתרחיף להתערבב 

 מסננים את התרחיף במשפך בוכנר המרופד בצמר זכוכית ושוטפים במים מזוקקים 

 .8-ל pHעד לירידת ה 

 משךב  0.5M HClמ"ל 90-ב -CMCמעבירים את החומר מהמשפך לכוס ומערבבים את ה

 דקות. 30

 ניטרלי. pH, עד לקבלת 4חוזרים על השטיפה כמתואר בסעיף 

 .0.05Mבריכוז  pH8.2 מ"ל בופר טריס 90-ב CMC-מרחיפים את ה

 ניתן לשמור את התרחיף במקרר כשבועיים. 

 :בספר 184: בעמ' הערה

   .אין צורך בצמר זכוכית - 5בסעיף 

  .ס"מ 8ס"מ ולא  5יהיה  CMC-גובה ה -8 בסעיף 

 תרחיף דופנות חיידקיםכנת ה

התרחיף . 0.2Mבריכוז pH6.3 מ"ל בופר פוספט  100-מ"ג דופנות חיידקים ב 100ממיסים 

 .צריך להיות טרי, הומוגני ועכור

 תמיסת ליזוזים מחלבון ביצה הכנת 

 .0.05Mבריכוז  pH8.2 מ"ל בופר טריס 200-מ"ל חלבון ביצה ב 100מערבבים 

 זכוכית להרחקת חלקיקים גסים. מסננים את התמיסה דרך צמר

 דקות. 2מערבבים ערבוב איטי בעזרת בוחש מגנטי במשך 

דקות, או מסננים את  10משך בסיבובים לדקה,  10,000מסרכזים את התמיסה במהירות 

 התמיסה דרך נייר סינון המקופל בצורת מניפה.

 0.2Mבריכוז  pH6.3בופר פוספט הכנת 

 תמיסות:להכנת בופר פוספט משמשות שתי 

1. 0.2M Na2HPO4   

2. KH2PO4 0.2M 

 מ"ל מן המלח החומצי  100להכנת הבופר מערבבים את שתי התמיסות ביחס של 

(0.2M KH2PO4ו )-35 ( 0.2מ"ל מן המלח הבסיסיM Na2HPO4), בודקים ב-pH- מטר

 בתמיסה המתאימה לפי הצורך. pH-ומתקנים את ה
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    (ליטר 2) 0.05Mבריכוז   pH8.2בופר טריסהכנת 

 ליטר. 1לבקבוק מדידה של  TRIZMA BASEגרם   6מכניסים 

 מ"ל מים מזוקקים ומערבבים. 700מוסיפים 

 כדי נעשית תוך pH-. )התאמת הpH8.2בפיפטה עד לקבלת  TRIZMA HCl 30%מוסיפים  

 מטר(-pH-ערבוב ובדיקה ב

 מוציאים את המגנט ומשלימים את נפח התמיסה לליטר במים מזוקקים.

 

 ליטר0.2M (3 )בריכוז   pH10.5ופר קרבונטבהכנת 

 גרם וממיסים במים. 42.4שוקלים   M Na2CO3 0.2ליטר  2להכנת 

 גרם וממיסים במים. 168שוקלים  NaHCO3ליטר  1להכנת 

כדי , תוך בהתאמה מ"ל 20-ל 100להכנת הבופר מערבבים את שתי התמיסות ביחס של 

 מטר.-pH-ב  pH-אום הית


