
 

 

ΠΕΙΡΑΜΑ 4 

Πώς επερεάδεταη ε ζερκοθρασία βρασκού ελός σγρού 

από τε κάδα τοσ; 

Σηελ άζθεζε απηή: 

α) ζα κειεηήζεηο ηελ εμάξηεζε ηεο ζερκοθρασίας βρασκού ελόο ζώκαηνο από ηε 

κάδα ηνπ. 

β) ζα  ρξεζηκνπνηήζεηο κεηξεηηθά όξγαλα θαη πεηξακαηηθέο ζπζθεπέο. 

γ) ζα ζπλζέζεηο πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο. 

δ) ζα εξκελεύζεηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζεξκνθξαζίαο-ρξόλνπ (ζ-t). 

 

Γηα λα θάλεηο ηε δηεξεύλεζε, θαηαζθεύαζε ζην εηθνληθό εξγαζηήξην ηελ παξαθάησ 

δηάηαμε, όπνπ: 

 Τν δνρείν 250 ml πεξηέρεη 100 g λερό 20
ν
 C. 

 Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 20
ν
 C 

 Χξνληθή επηηάρπλζε : x 10 

 Επηιέγεηο ηελ πξνβνιή ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο ζερκοθρασίας (αλ 

ζέιεηο επίζεο κεγάισζέ ηελ) θαη ην τρολόκετρο. 



 

 

 Άλαςε ην ζεξκαληηθό ζώκα δηαιέγνληαο ηε πςειή παξνρή (150 J/s) θαη 

δέζηαλε ην δνρείν. 

 Εθτέιεσε ην πείξακα μεθηλώληαο ην τρολόκετρο 

 Παξαηήξεζε ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ από ην ζεξκόκεηξν θαη 

αληίζηνηρα ηε γξακκή ζην δηάγξακκα ησλ γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ. 

 Σε θάπνηα ζεξκνθξαζία έρνπλ αξρίζεη λα βγαίλνπλ θπζαιίδεο θαη αηκνί, ελώ 

ε πνζόηεηά ηνπ λεξνύ κέζα ζην δνρείν αξρίδεη λα ειαηηώλεηαη. 

 Τελ ώξα εθείλε ην λεξό βράδεη θαη ζηγά ζηγά κεηαηξέπεηαη ζε ατκό. 

 Τη ζεξκνθξαζία δείρλεη ηόηε ην ζεξκόκεηξν ; ………………….. 
o
C 

 Παξαηήξεζε επίζεο όηη ε θιίζε ηεο γξακκήο ζηε γξαθηθή παξάζηαζε 

αιιάδεη. Σε πνηα ζεξκνθξαζία αληηζηνηρεί ε αιιαγή θιίζεο (ζπάζηκν) ηεο γξακκήο ;  

…….. 
o
C 

 Πνηα είλαη επνκέλσο ε ζεξκνθξαζία βξαζκνύ ηνπ λεξνύ ; …….. 
o
C 

 

 Πάτεσε επαλαυορά στο τρολόκετρο 

 Βάιε αθόκε έλα δνρείν 250 ml θαη έλα δεύηεξν ζεξκαληηθό ζώκα. 

 Άλαςε ην δεύηεξν ζεξκαληηθό ζώκα δηαιέγνληαο πςειή παξνρή (150 J/s). 

 Γέκηζε ην έλα δνρείν λα πεξηέρεη 100 g ελώ ην άιιν 200 g λεξό. 

 Ελεξγνπνίεζε ηελ πξνβνιή ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

 Ζέζηαλε ηα δνρεία, κέρξη λα θηάζνπλ θαη ηα δπν ζηε ζεξκνθξαζία βξαζκνύ. 

 Παξαηήξεζε ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ από ηα ζεξκόκεηξα θαη 

αληίζηνηρα ηηο γξακκέο ζην δηάγξακκα ησλ γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ 

 Να ζπκπιεξώζεηο ηνλ παξαθάησ πίλαθα 1. Θα βξεηο ηηο ηηκέο πνπ ρξεηάδεζαη 

από ηελ γξαθηθή παξάζηαζε 

 Χρόλος ποσ απαητήζεθε 

Θερκοθρασία Νεξό 100 ml Νεξό 200 ml 

20 
ν
C 0 s 0 s 



 

 

40 
ν
C …. s …. s 

60 
ν
C …. s …. s 

80 
ν
C …. s …. s 

100 
ν
C …. s …. s 

Πίλαθας 1 

 

 Με ηε βνήζεηα θαη ηνπ πίλαθα 1 λα ζρεδηάζεηο ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο πνπ 

βιέπεηο ζηελ νζόλε ζην παξαθάησ δηάγξακκα 1 ρξεζηκνπνηώληαο 

δηαθνξεηηθό ρξώκα γηα θαζεκηά. 
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 Τη ζπκπέξαζκα βγάδεηο ; Όηαλ αιιάμεη ε κάδα ελόο πγξνύ, ε ζερκοθρασία 

βξαζκνύ ηνπ ……………………………….. (παξακέλεη  ίδηα / επίζεο 

αιιάδεη) 

 

σκπέρασκα: 

Η ζερκοθρασία βρασκού ελός σγρού ……………………..  από τε κάδα τοσ. 

(επεξεάδεηαη/ δελ επεξεάδεηαη)  


