
ΦΕ4 _Εναλλακτικά πειράματα 

• Πείραμα 3 (Πείραμα επίδειξης) 

o Για τον βρασμό του νερού 

Τοποθετούμε δοχείο ζέσης που περιέχει  ζεστό νερό (για οικονομία χρόνου), επάνω σε ηλεκτρικό 

μάτι ή σε τρίποδα με κεραμικό πλέγμα θέρμανσης πάνω από λύχνο Bunsen. Τοποθετώντας το 

θερμόμετρο μέσα στο νερό παρατηρούμε ότι η στήλη του θερμομέτρου σταθεροποιείται και 

δείχνει 100 0 C όταν το νερό βράζει (σημείο βρασμού του νερού).   

o Για την τήξη του πάγου  

Τοποθετούμε σε δοχείο ζέσης που περιέχει λίγο νερό, πολλά παγάκια και ανακατεύουμε. 

Τοποθετούμε το θερμόμετρο ώστε να βυθίζεται μέσα στο νερό με τα παγάκια. Περιμένουμε μερικά 

λεπτά. Παρατηρούμε ότι η στήλη του θερμομέτρου σταθεροποιείται και δείχνει 0 0 C (σημείο τήξης 

του πάγου) ενώ τα παγάκια αρχίζουν να λιώνουν. 

• Πείραμα 4 (εργασία στο σπίτι) 

Κατασκεύασε μια συσκευή σαν την παρακάτω (θερμοσκόπιο). Χρησιμοποίησε  

o ένα κυλινδρικό δοχείο, με ύψος 5-10 εκατοστά και διάμετρο 1-2 εκατοστά 

o ένα λεπτό σωλήνα με ύψος 15-20 εκατοστά (πχ καλαμάκι) 

o πλαστελίνη ή κόλα για τη στήριξη του σωλήνα στο δοχείο 

Πρόσθεσε χρωματισμένο νερό, όπως φαίνεται στο σχήμα. 

Τοποθέτησε σε ένα μπουκάλι νερό βρύσης (20⁰C) και σε ένα άλλο ζεστό νερό 40 ή50 ⁰C. Για να 

μετρήσεις  τη θερμοκρασία σε κάθε μπουκάλι, χρησιμοποίησε απλό θερμόμετρο. 

Βύθισε το ‘θερμοσκόπιο’ στο πρώτο μπουκάλι και περίμενε μέχρι να ισορροπήσει η στήλη του 

υγρού στο λεπτό σωλήνα, ενώ παρακολουθείς και τη θερμοκρασία. Αν χρειαστεί πρόσθεσε ζεστό ή 

κρύο νερό, ώστε να παραμείνει σταθερή. Σημάδεψε το ύψος που σταθεροποιήθηκε το υγρό και 

σημείωσε τη θερμοκρασία. 

Επανάλαβε την ίδια διαδικασία για το δεύτερο μπουκάλι. 

Σημάδεψε πάνω στο σωλήνα τις θερμοκρασίες ανά 5⁰C.  

 

Θερμοσκόπιο. 

  

Το ύψος της στήλης στο λεπτό σωλήνα βρίσκεται σε καλή αναλογία με τη θερμοκρασία του αέριου 

χώρου του κυλινδρικού δοχείου (δοκιμαστικού σωλήνα ή φιαλιδίου) που θα χρησιμοποιηθεί. Αν 

τοποθετηθεί μικρή ποσότητα υγρού, το «θερμόμετρο» θα είναι πιο ευαίσθητο, δηλαδή θα επηρεάζεται 

εντονότερα το ύψος της στήλης. Αντίθετα, με μεγάλη ποσότητα υγρού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

για μεγαλύτερες μεταβολές της θερμοκρασίας. 

Η αύξηση της 

θερμοκρασίας του 

αέριου χώρου 

οδηγεί στη αύξηση 

της στήλης του 

υγρού. 


