
 

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑ 2 

Πώς επερεάδεη ε παροτή ζερκόηεηας ηελ αιιαγή ηες 

ζερκοθραζίας ελός ζώκαηος; 

Σηελ άζθεζε απηή: 

α) ζα θαηαλνήζεηο ηε ζρέζε κεηαμύ ηνπ ποζού ηες ζερκόηεηας πνπ απαηηείηαη θαη 

ηεο αληίζηνηρεο κεηαβοιής ηες ζερκοθραζίας ηνπ, γηα δεδνκέλε κάδα ηνπ ζώκαηνο. 

β) ζα  ρξεζηκνπνηήζεηο κεηξεηηθά όξγαλα θαη πεηξακαηηθέο ζπζθεπέο. 

γ) ζα ζπλζέζεηο πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο. 

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

ε) ζα ππνινγίδεηο πνζά ζεξκόηεηαο κε βάζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζέξκαλζεο 

 

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

δηάηαμε, όπνπ: 

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

 Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 20
ν
 C 

 Φξνληθή επηηάρπλζε : x 1 



 

 

 

 Δπηιέγεηο ηελ πξνβνιή ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο ζερκοθραζίας (αλ 

ζέιεηο επίζεο κεγάισζέ ηελ) θαη ην τρολόκεηρο. 

 Άλαςε ην ζεξκαληηθό ζώκα δηαιέγνληαο ηελ τακειή παξνρή (75 J/s). 

Εέζηαλε ην λεξό κέρξη  λα μεπεξάζεη ηνπο 50 
o
C. 

 Εθηέιεζε ην πείξακα μεθηλώληαο ην τρολόκεηρο 

 Παξαηήξεζε ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ από ην ζεξκόκεηξν θαη 

αληίζηνηρα ηε γξακκή ζηε γξαθηθή παξάζηαζε. 

 

 Πάηεζε επαλαθορά ζηο τρολόκεηρο 

 Βάιε αθόκε έλα δνρείν 250 ml ίδην κε ην πξνεγνύκελν θαη έλα αθόκε 

ζεξκόκεηξν. 

 Γέκηζε θαη ην δεύηεξν δνρείν κε 100 g λεξό 20 
o
C. 

 Δλεξγνπνίεζε ην δεύηεξν ζεξκαληηθό ζώκα, ζε δηπιάζηα παξνρή (150 J/s). 

 

 Δπαλάιαβε ην πείξακα παξαηεξώληαο θαη πάιη ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ησλ δύν πνζνηήησλ λεξνύ από ηα ζεξκόκεηξα θαη ηηο δπν γξακκέο ζηε 

γξαθηθή παξάζηαζε. 

 Τη παξαηεξείο γηα ηελ θιίζε ηεο θαηλνύξηαο γξακκήο. Δίλαη κεγαιύηεξε ή 

κηθξόηεξε από ηελ θιίζε ηεο αξρηθήο ; ……………………….. Απηό ζεκαίλεη 

όηη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ απμάλεη …..………………(γξεγνξόηεξα /  

αξγόηεξα)  

 Τη ζπκπέξαζκα βγάδεηο ; Πώο επεξεάδεηαη ε κεηαβοιή ηες ζερκοθραζίας 

από ηελ παροτή ζερκόηεηας ;  

Όζο πηο .................................. (κεγάιε/ κηθξή) είλαη ε παροτή ζερκόηεηας, 

ηόζο πηο ............................ (γξήγνξε/ αξγή) είλαη ε κεηαβοιή ηες ζερκοθραζίας 

ηοσ ζώκαηος. 

 

 Υπνιόγηζε ηώξα γηα θάζε πεξίπησζε ηε ζσλοιηθή ζερκόηεηα πνπ παξείρε ν 

ιύρλνο ζην λεξό, γηα λα αιιάμεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ από ηνπο 20 
o
C ζηνπο 50 

o
C, πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ παροτή επί ηνλ αληίζηνηρν ρξόλν (ζα ηνλ βξεηο 

από ηε γξαθηθή παξάζηαζε) : 

  α) γηα ηε τακειή παξνρή :  Q1 = ………………………. J 

 β) γηα ηελ συειή παξνρή   : Q2 = ………………………. J 



 

 

 

 Σπκπιήξσζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα 1 : 

 

 Μεηαβοιή 

ζερκοθραζίας 

Υρόλος ποσ 

τρεηάζηεθε 

Θερκόηεηα ποσ 

προζθέρζεθε από ηο ιύτλο 

Υακειή παροτή 

(50J/s) 

Γζ =......
 o
C t1 =…. s Q1 =....... J 

Τυειή παροτή 

(100J/s) 

Γζ =......
 o
C t2 =…. s Q2 =....... J 

Πίλαθας 1 

 

 Τη ζπκπέξαζκα βγάδεηο ; Γηα ηελ ίδηα κεηαβοιή ζερκοθραζίας ηεο ίδηας 

ποζόηεηας λερού κε δηαθορεηηθή παροτή ηη ζρέζε έρνπλ κεηαμύ ηνπο ηα 

ζσλοιηθά ποζά ζερκόηεηας πνπ πξνζθέξζεθαλ από ην ζεξκαληηθό ζώκα ; 

 

σκπέραζκα: 

Σο ποζό ζερκόηεηας ποσ προζθέρεηαη γηα ηελ ίδηα κεηαβοιή ζερκοθραζίας ηες 

ίδηας ποζόηεηας λερού είλαη ……………………. θαη  ……………………….. από 

ηελ παροτή. 

(ίδην / δηαθνξεηηθό, εμαξηάηαη / δελ εμαξηάηαη) 

 

 

 


