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ΜΕΛΕΣΗ ΒΡΑΜΟΤ 

 

ΣΟΥΟΙ 

Οη καζεηέο λα δηαπηζηώζνπλ πεηξακαηηθά όηη:  

- θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βξαζκνύ ελόο πγξνύ ε ζεξκνθξαζία ηνπ 
δηαηεξείηαη ζηαζεξή, αλ θαη κεηαθέξεηαη ζ' απηό ζεξκόηεηα. 

- θαηά ην βξαζκό ελόο πγξνύ ζπκβαίλεη αιιαγή θάζεο από ηελ πγξή ζε 
αέξηα 

- ε ζεξκνθξαζία βξαζκνύ δελ εμαξηάηαη από ηελ πνζόηεηα ηνπ πγξνύ 
θαη ηελ έληαζε ηεο θσηηάο αιιά από ην είδνο ηνπ πγξνύ  

 

ΟΡΓΑΝΑ 

- Οξζνζηάηεο, ιαβίδα 

- Γθαδάθη, ηξίπνδαο, πιέγκα 

- γάληηα θνπδίλαο γηα θαπηά αληηθείκελα 

- Θεξκόκεηξν νηλνπλεύκαηνο 

- Πνηήξη δέζεο 250ml 

- Νεξό, αιάηη 

- Ζπγόο 

 

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

- Με ηε δύγηζε πξηλ θαη κεηά ην βξαζκό επηδηώθνπκε λα δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο 

όηη θαηά ην βξαζκό κηα πνζόηεηα ηνπ πγξνύ κεηαηξέπεηαη ζε αέξην πνπ δηέθπγε 

(αιιαγή θάζεο). ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπγόο ή ν ρξόλνο δελ επαξθεί ε 

κείσζε ηεο κάδαο ηνπ λεξνύ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε παξαηήξεζε ηεο θαζόδνπ 

ηεο ζηάζκεο ηνπ. Πξνηείλεηαη, ζην ζεκείν απηό, λα γίλεη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην 

ηη γίλεηαη ε πξνζθεξόκελε ζεξκόηεηα ζην λεξό θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βξαζκνύ, 

αθνύ ε ζεξκνθξαζία ηνπ δηαηεξείηαη ζηαζεξή. 

- Με ην πείξακα επηδηώθεηαη λα δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο όηη ε ζεξκνθξαζία 

βξαζκνύ δελ εμαξηάηαη από ηελ πνζόηεηα ηνπ πγξνύ θαη ηελ έληαζε ηεο θσηηάο 

αιιά από ην είδνο ηνπ πγξνύ. Γηα ην όηη δελ εμαξηάηαη από ηελ πνζόηεηα ηνπ 

πγξνύ επηιέρζεθε λα κελ πξνζζέζνπλ απιά λεξό νη καζεηέο αιιά λα επαλαιεθζεί 

(εθόζνλ ππάξρεη ρξόλνο) ην πείξακα από ηελ αξρή, ώζηε λα θαλεί όηη ε αύμεζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο γίλεηαη κε πην αξγό ξπζκό αιιά θαηαιήγνπκε ζηελ ίδηα ηηκή. 

- Προσοχή ζηα ζέκαηα αζθαιείαο ησλ καζεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο. 

Θδηαίηεξα θαηά ηελ επαλάιεςε ηνπ πεηξάκαηνο κε δηαθνξεηηθή πνζόηεηα λεξνύ 

θαιό είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηλνύξγην δνρείν, δηόηη ε απόηνκε ζπζηνιή ηνπ 

ήδε ζεξκνύ δνρείνπ κπνξεί λα ην ζπάζεη. Η απνκάθξπλζε ηνπ θαπηνύ δνρείνπ λα 

γίλεη κε ηα γάληηα θνπδίλαο. 
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ΕΚΣΕΛΕΗ ΑΚΗΗ 

 

1. Ρίμηε πεξίπνπ 100ml  λεξό βξύζεο κέζα 

ζε έλα πνηήξη δέζεο ησλ 250ml θαη δπγίζηε ην 

Καηαγξάςηε ην απνηέιεζκα ηεο κέηξεζεο 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………. 

2. Πξαγκαηνπνηείζηε ζηε ζπλέρεηα ηε 

δηάηαμε ηεο εηθόλαο. Με ην  ζεξκόκεηξν 

νηλνπλεύκαηνο κπνξείηε λα κεηξάηε ηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ γη’ απηό πξνζέμηε 

ώζηε λα κελ αθνπκπά ζηα ηνηρώκαηα ηνπ 

πνηεξηνύ. Μελ αλάςεηε πξνο ην παξόλ ηελ 

εζηία. 

 

3. αο δίλεηαη ε ππόζεζε όηη αλ αλάςεηε 

ηελ εζηία ε ζεξκνθξαζία ζ ηνπ λεξνύ 

απμάλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ t όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηηκώλ.  

Κάληε κία πξόβιεςε γηα ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζπκπιεξώζηε ηηο ηηκέο  ηνπ πίλαθα.   

 

t(min) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Θ(
o
C) 20 30 40           

 

4. Αλάςηε ηελ εζηία κε κέηξηα έληαζε θιόγαο θαη πάξηε κεηξήζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ηνπ λεξνύ θάζε 1min, όρη κόλν κέρξη λα βξάζεη ην λεξό αιιά θαη γηα 5 min αθνύ 

έρεη βξάζεη. πκπιεξώζηε κε ηηο κεηξήζεηο ηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

 

t(min) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Θ(
o
C)              

Να θάλεηε ην αληίζηνηρν δηάγξακκα ζ-t ζην ραξηί κηιηκεηξέ πνπ ζαο δίλεηαη. 

 

5. Ση ζπκπέξαζκα βγάιαηε ζρεηηθά κε ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξόλνπ;  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  
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6. Κάληε κηα αμηνιόγεζε ηεο πξόβιεςεο πνπ θάλαηε ζην βήκα 3. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

7. Αθνύ βξάζεη ην λεξό γηα 5min ζβήζηε ηελ εζηία. Αθνύ θξπώζεη ην λεξό δπγίζηε 

μαλά ην πνηήξη κε ην λεξό. Κάληε κηα ζύγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δύγηζεο κε 

ηελ αξρηθή; Τπάξρεη δηαθνξά; Αλ λαη δώζηε κηα εμήγεζε.      

  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

8. Αλ είραηε 150ml λεξό αληί γηα 100ml ζε ηη ζα δηέθεξε ε γξαθηθή παξάζηαζε ζ-t; 

ρεδηάζηε κε κνιύβη πάλσ ζην πξνεγνύκελν δηάγξακκα ηε κνξθή ηεο γξαθηθήο 

παξάζηαζεο γηα ηα 150ml λεξνύ.   
 

 

9. Βάιηε 150 ml λεξό ζην πνηήξη θαη επαλαιάβαηε ηελ δηαδηθαζία ηνπ βήκαηνο 4 

(πξνζνρή! Με ηελ ίδηα έληαζε θιόγαο) γηα ειέγμεηε ηελ πξνεγνύκελε πξόβιεςή 

ζαο. Απηή επηβεβαηώζεθε ή όρη;   

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
 

10. Αλ απμήζεηε ηε έληαζε ηεο εζηίαο ζην λεξό ησλ 150 ml πνπ βξάδεη, ηη πξνβιέπεηε 

όηη ζα ζπκβεί ζηε ζεξκνθξαζία; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

11. Απμήζηε ηελ έληαζε ηεο εζηίαο γηα ειέγμεηε ηελ πξνεγνύκελε πξόβιεςή ζαο. Απηή 

επηβεβαηώζεθε ή όρη;     

  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

12. Ρίμηε ηξεηο θνπηαιηέο ηνπ γιπθνύ αιάηη ζην λεξό ησλ 150ml πνπ βξάδεη. Ση 

παξαηεξείηε ζηελ έλδεημε ηνπ ζεξκνκέηξνπ;  
 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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13. πγθεληξώζηε παξαθάησ ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο από όιε ηελ πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηήζαηε. 
 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 


