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Μεηρώνηας ηις «Θερμίδες ηων ηροθίμων» 

 
    Οη άλζξσπνη ιακβάλνπλ ελέξγεηα από ηελ ηξνθή ηνπο, ώζηε λα κπνξέζνπλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο γηα ηε δσήο ηνπο. Οη κνλάδεο ελέξγεηαο είλαη ην 

1Joule, θαη ην 1 cal (ζεξκίδα). Μία ζεξκίδα ηζνύηαη κε 4,184 joules θαη νξίδεηαη σο ε ελέξγεηα 

πνπ απαηηείηαη γηα λα απμεζεί ε ζεξκνθξαζία 1 g λεξνύ θαηά 1 
o
C. Όκσο ε ζεξκίδα απηή δελ 

είλαη ίδηα κε ηε «Θεξκίδα ησλ ηξνθίκσλ» ηελ νπνία ελλννύκε όηαλ αλαθεξόκαζηε ζηα ηξόθηκα. 

Όπσο ίζσο έρεηο παξαηεξήζεη ζηηο εηηθέηεο δηαθόξσλ ηξνθίκσλ ε κνλάδα ηεο «Θεξκίδαο» είλαη 

ην 1Kcal=1000cal.  Σηε δξαζηεξηόηεηα πνπ αθνινπζεί ζα ππνινγηζηεί ην πνζό ηεο ελέξγεηαο 

πνπ πεξηέρεηαη ζε δύν δηαθνξεηηθά ηξόθηκα κεηξώληαο ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ζπγθεθξηκέλεο πνζόηεηαο λεξνύ όηαλ απηό ζεξκαλζεί κέζσ ηεο θαύζεο κηθξήο πνζόηεηαο ηνπ 

ηξνθίκνπ.  

 

Σκοποί ηης δραζηηριόηηηας 

Μεηά ην ηέινο απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζα πξέπεη λα κπνξείο: 

1. Να ππνινγίδεηο ηε ζεξκόηεηα πνπ πεξηέρεηαη ζε δύν δείγκαηα ηξνθίκσλ. 

2. Να ζπγθξίλεηο ηα δύν ηξόθηκα σο πξνο ην πνζό ησλ ζεξκίδσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε 1 g 

δείγκαηνο.  

 

Απαιηούμενα όργανα και οσζίες: 

 

θπζηίθη θάζηνπο  

θαξακέια παζηίιηα κε γεύζε 

θξνύησλ 

 

λεξό  

βειόλα κε ιαβή 

κεγάινο δνθηκαζηηθόο ζσιήλαο 

πνηήξη δέζεσο ησλ 100mL 

ύαινο σξνινγίνπ 

δπγόο κε αθξίβεηα ελόο δεθαδηθνύ 

ζεξκόκεηξν 

αλαπηήξαο 

νξζνζηάηεο κε βξαρίνλα ζηήξημεο 

 

Πειραμαηική διαδικαζία 

 

1. Ζπγίδνπκε 50g λεξό. 

2. Σηεξίδνπκε ην δνθηκαζηηθό ζσιήλα ζην βξαρίνλα θαη πξνζζέηνπκε ην λεξό. 

3. Τνπνζεηνύκε πξνζεθηηθά ην ζεξκόκεηξν κέζα ζην ζσιήλα, όπσο θαίλεηαη ζηε δηπιαλή 

εηθόλα. 

4. Μεηξάκε ηελ αξρηθή ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ θαη ηελ 

θαηαγξάθνπκε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

5. Τνπνζεηνύκε πάλσ ζηνλ πάγθν θαη αθξηβώο θάησ από 

ην ζσιήλα έλαλ ύαιν σξνινγίνπ. 

6. Με πξνζνρή ρσξίδνπκε ζηε κέζε κε ηε βειόλα ην 

θπζηίθη θάζηνπο.  

7. Ζπγίδνπκε ην κηζό θνκκάηη θαη θαηαγξάθνπκε ηελ 

αξρηθή κάδα. 

8. Σηεξεώλνπκε ην θπζηίθη πάλσ ζηε βειόλα.  

9. Τν ζεξκαίλνπκε κε ηνλ αλαπηήξα κέρξη λα αξρίζεη ε αλάθιεμή ηνπ.  

10. Τνπνζεηνύκε ην θπζηίθη πνπ θαίγεηαη θάησ από ην ζσιήλα ώζηε λα ζεξκαλζεί ην λεξό.  

11. Όηαλ ε θαύζε ζηακαηήζεη, θαηαγξάθνπκε ηελ ηειηθή ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ.  

12. Ζπγίδνπκε πξνζεθηηθά όηη απέκεηλε από ην θπζηίθη θαη θαηαγξάθνπκε ηελ ηειηθή κάδα.  

13. Υπνινγίδνπκε ηε ζεξκόηεηα πνπ κεηαθέξζεθε ζην λεξό. 

14. Επαλαιακβάλνπκε ηα βήκαηα 1-13 θαη γηα ηελ θαξακέια παζηίιηα. 
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 Φσζηίκι κάζιοσς Καραμέλα παζηίλια 

Μάδα λεξνύ 50g 50g 

Αξρηθή ζεξκνθξαζία λεξνύ   

Τειηθή ζεξκνθξαζία λεξνύ   

Μεηαβνιή ζεξκνθξαζίαο   

Αξρηθή κάδα ηξνθίκνπ   

Τειηθή κάδα ηξνθίκνπ   

Μάδα ηξνθίκνπ πνπ θάεθε   

Θεξκόηεηα πνπ ειεπζεξώζεθε από ηελ θαύζε cal cal 

Θερμίδες ποσ περιέτονηαι ζε 1g ηροθίμοσ Kcal/g Kcal/g 

 

Παραηηρήζεις 

 Θεσξνύκε όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ζεξκόηεηαο κεηαθέξεηαη ζην λεξό. 

 Γηα ηνπο ππνινγηζκνύο ηεο ζεξκόηεηαο ιακβάλνπκε ππόςε ηελ εηδηθή 

ζεξκνρσξεηηθόηεηα ηνπ λεξνύ c = 1cal/
 ν
C 

.
 g 

 Η ζεξκνρσξεηηθόηεηα ηνπ γπαιηνύ είλαη πνιύ κηθξή ζε ζρέζε κε απηή ηνπ λεξνύ γη’ 

απηό δελ ηε ιακβάλνπκε ππόςε.  

 

Ερωηήζεις 

1. Πνην από ηα δύν ηξόθηκα πεξηέρεη πεξηζζόηεξεο Θεξκίδεο; 

……………………………………………………………………………………………... 

 

2. Από ηηο εηηθέηεο ησλ ηξνθίκσλ λα ππνινγίζεηο ηηο Θεξκίδεο πνπ πεξηέρνληαη ζε 1g 

ηξνθίκνπ θαη λα ηηο ζπγθξίλεηο κε ηηο πεηξακαηηθέο ηηκέο. Σπκπίπηνπλ νη ηηκέο ή όρη θαη 

γηαηί; 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

 

3. Πνπ νθείιεηαη ε δηαθνξά ησλ δύν ηξνθίκσλ σο πξνο ηελ πνζόηεηα ησλ Θεξκίδσλ πνπ 

πεξηέρνπλ;  

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 
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