
 

 

ΠΕΙΡΑΜΑ 5 

Πώο επεξεάδεηαη ε ζεξκνθξαζία βξαζκνύ ελόο πγξνύ 

όηαλ δηαιύνπκε ζε απηό θάπνην ζώκα; 

Σηελ άζθεζε απηή: 

α) ζα κειεηήζεηο ηελ αιιαγή ηνπ ζεκείνπ δέζεσο (βξαζκνύ) ελόο δηαιύκαηνο ζε 

ζρέζε κε ηνλ θαζαξό δηαιύηε. 

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 έλα δνρείν πεξηέρεη 50 g (θαζαξό) λεξό ζεξκνθξαζίαο 20
ν
 C. 

 Τν άιιν δνρείν πεξηέρεη 50 g αιαηόλεξν (50 g λεξό θαη δηαιπκέλν 5 g αιάηη) 

ζεξκνθξαζίαο 20
ν
 C. 

 Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 20
ν
 C 

 Χξνληθή επηηάρπλζε : x 5 

 Επηιέγεηο ηελ πξνβνιή ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο (αλ 

ζέιεηο επίζεο κεγάισζέ ηελ) θαη ην ρξνλόκεηξν. 



 

 

 Αλάβεηο ηα ζεξκαληηθά ζώκαηα δηαιέγνληαο ηε πςειή παξνρή (150 J/s) θαη 

δεζηαίλεηο ηα δνρεία. 

 Εθηέιεζε ην πείξακα μεθηλώληαο ην ρξνλόκεηξν 

 Παξαηεξείο ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο από ην ζεξκόκεηξν θαη 

αληίζηνηρα ηε γξακκή ζην δηάγξακκα ησλ γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ. 

 Σε θάπνηα ζεξκνθξαζία ε πνζόηεηά ηνπ λεξνύ θαη ζηα δπν δνρεία αξρίδεη λα 

ειαηηώλεηαη. 

 Τελ ώξα εθείλε ην λεξό βξάδεη θαη ζηγά ζηγά κεηαηξέπεηαη ζε αηκό. 

 Τη ζεξκνθξαζία δείρλεη ηόηε ην ζεξκόκεηξν ζην θαζαξό λεξό ; …….. 
o
C 

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

 Οη ζεξκνθξαζίεο απηέο είλαη κεηαμύ ηνπο …………….. (ίδηεο / δηαθνξεηηθέο) 

 

 Παξαηήξεζε επίζεο όηη ε θιίζε ησλ γξακκώλ ζηε γξαθηθή παξάζηαζε 

αιιάδεη απόηνκα. 

 Σε πνηα ζεξκνθξαζία αληηζηνηρεί ε αιιαγή θιίζεο (ζπάζηκν) ηεο γξακκήο ηνπ 

αιαηόλεξνπ; 

…….. 
o
C 

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

 

 Τη ζπκπέξαζκα βγάδεηο ; Όηαλ δεκηνπξγνύκε έλα πδαηηθό δηάιπκα, ε 

ζεξκνθξαζία βξαζκνύ ηνπ ζε ζρέζε κε ην θαζαξό λεξό 

……………………….. (παξακέλεη  ίδηα / αιιάδεη) 

 

πκπέξαζκα: 

Επνκέλσο, όηαλ δεκηνπξγνύκε έλα δηάιπκα (π.ρ. αιαηόλεξν), ηόηε ην ζεκείν 

δέζεο (βξαζκνύ) είλαη ……………………… ζε ζρέζε κε ηνπ θαζαξνύ δηαιύηε 

(π.ρ. ηνπ λεξνύ) 

(ρακειόηεξν / ςειόηεξν) 

 

Σν θαηλόκελν απηό ηεο αιιαγήο ηεο ζεξκνθξαζίαο βξαζκνύ ελόο ζώκαηνο, όηαλ 

δηαιύζνπκε ζ’ απηό θάπνηα νπζία, νλνκάδεηαη «αλύςσζε ηνπ ζεκείνπ δέζεο», 

θαη εμαξηάηαη από ηελ πνζόηεηα ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο. 

 


