
ΕΚΦΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ 
 

Φφλλο εργαςίασ 6 

Οι αλλαγζσ κατάςταςθσ του νεροφ- Ο κφκλοσ του νεροφ 

Ονοματεπώνυμο: .................................................................................. 

Σμιμα: ...................... 

Ημ/νία: ........................ 

Πείραμα 1: Θζρμανςθ του νεροφ (Μετωπικό πείραμα)  

Υλικά/Όργανα: 

δοχείο ηζςθσ των 250 ml ι εναλλακτικά χάρτινο ποτιρι καφζ 

θλεκτρικό μάτι κζρμανςθσ  (ι λφχνοσ οινοπνεφματοσ) ι εναλλακτικά κεράκι ρεςό 

χρονόμετρο 

κερμόμετρο οινοπνεφματοσ 

νερό βρφςθσ περίπου 100 ml 

Πείραμα 

Ρίχνουμε ςτο δοχείο ηζςθσ  νερό από τθν βρφςθ περίπου 100 ml (για οικονομία χρόνου). 

τθρίηουμε το κερμόμετρο με κάποιο τρόπο (π.χ. ορκοςτάτθσ ι φελιηόλ) μζςα ςτο νερό. 

Διαβάηουμε τθ κερμοκραςία και καταγράφουμε τθν τιμι ςτον πίνακα δίπλα ςτο χρόνο 0. 

Σοποκετοφμε το δοχείο με το νερό πάνω ςτο αναμμζνο θλεκτρικό μάτι. 

υνεχίηουμε να διαβάηουμε τθ κερμοκραςία και να καταγράφουμε ςτον πίνακα ανά ζνα 

λεπτό με το χρονόμετρο. 

Παίρνουμε μετριςεισ μζχρι θ κερμοκραςία να φκάςει περίπου 50 0 C και κλείνουμε το μάτι. 
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θμειώνουμε τισ τιμζσ των μετριςεων ςτο διάγραμμα «κερμοκραςίασ-χρόνου», 

χρθςιμοποιώντασ το ςφμβολο  x  για κάκε ηευγάρι τιμών. 



ΕΚΦΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ 
 

χεδιάηουμε μια γραμμι που περνά πάνω ι ανάμεςα από τα ςθμεία. 

 

Σι παρατθρείτε; Ποια είναι θ εξζλιξθ των κερμοκραςίασ ςε ςχζςθ με τον χρόνο; Μπορείτε 

να εξθγιςετε αυτι τθν ςυμπεριφορά; 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................ 
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Πείραμα 2: Βραςμόσ νεροφ (Πείραμα επίδειξθσ) 

Υλικά/Όργανα: 

δοχείο ηζςθσ των 250 ml  

θλεκτρικό μάτι κζρμανςθσ  (ι λφχνοσ Bunsen)  

τρίποδασ και πλζγμα κζρμανςθσ 

ορκοςτάτθσ 

κερμόμετρο οινοπνεφματοσ 

Πείραμα 

Σοποκετοφμε δοχείο ηζςθσ που περιζχει  ηεςτό νερό (για οικονομία χρόνου), επάνω ςε 

θλεκτρικό μάτι. Εναλλακτικά μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τρίποδα με κεραμικό πλζγμα 

κζρμανςθσ πάνω από λφχνο Bunsen.  

Σοποκετοφμε το κερμόμετρο μζςα ςτο νερό και το ςτθρίηουμε  με ορκοςτάτθ. 

Παρατθροφμε ότι θ ςτιλθ του κερμομζτρου ςτακεροποιείται και δείχνει 100 0 C όταν το 

νερό βράηει (ςθμείο βραςμοφ του νεροφ).   

Σοποκετοφμε μια κρφα γυάλινθ επιφάνεια (π.χ. διςκίο Petri) ι μεταλλικι επιφάνεια πάνω 

από το νερό που βράηει.  

 Γράφουμε τισ παρατθριςεισ μασ. 
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

– Γιατί θ κερμοκραςία δεν αυξάνει άλλο ενώ παρζχουμε κερμότθτα; 

– Που οφείλεται ο ςχθματιςμόσ των υδρατμών ςτθν κρφα επιφάνεια; 

– Ποια αλλαγι παρατθρείται ςτθν φυςικι κατάςταςθ του νεροφ που βράηει;   

• Γράφουμε ςυμπεράςματά μασ με βάςθ τισ παρατθριςεισ μασ και τισ ςυςχετίςεισ μασ. 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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Πείραμα 3: Τιξθ του πάγου (1ο πείραμα) (Πείραμα επίδειξθσ ι μετωπικό πείραμα)  

Υλικά/Όργανα: 

Δυο δοχεία ηζςθσ των 250 ml  

Δυο ορκοςτάτεσ 

Δυο κερμόμετρα οινοπνεφματοσ 

Πείραμα 

• Σοποκετοφμε δυο όμοια δοχεία ηζςθσ με κερμόμετρα, που 

περιζχουν το ζνα κρφο νερό περίπου 200 g (δοχείο 1) και το 

άλλο παγάκια  με  λίγο κρφο νερό (περίπου ίςθ ποςότθτα) (δοχείο 2), επάνω ςτον 

εργαςτθριακό πάγκο.  

• Σοποκετοφμε τα κερμόμετρα και ςτθρίηουμε με ορκοςτάτεσ. 

• Διαβάηουμε τισ κερμοκραςίεσ και καταγράφουμε τισ τιμζσ ςτον πίνακα δίπλα ςτο χρόνο 0, 

ονομάηοντασ κ1 τθν κερμοκραςία του νεροφ ςτο δοχείο 1 και κ2 τθ κερμοκραςία του 

νεροφ ςτο δοχείο 2. 

• Μετράμε ανά ζνα λεπτό τισ κερμοκραςίεσ του νεροφ των δυο δοχείων και καταγράφουμε 

τισ τιμζσ αυτζσ ςτον πίνακα μετριςεων.  
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• Γράφουμε τισ παρατθριςεισ μασ. 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

• Γιατί θ κερμοκραςία του νεροφ ςτο δοχείο 1 αυξάνει;  

• Από ποφ μεταφζρεται κερμότθτα ςτα δυο δοχεία; 

• Γιατί θ κερμοκραςία ςτο δοχείο 2 δεν αυξάνει, ενώ μεταφζρεται κερμότθτα; 

• Ποια αλλαγι παρατθρείται ςτθν φυςικι κατάςταςθ του πάγου που λιώνει;   

• Γράφουμε ςυμπεράςματά μασ με βάςθ τισ παρατθριςεισ μασ και τισ ςυςχετίςεισ μασ. 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
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Πείραμα 3: Τιξθ του πάγου (2ο πείραμα) (Πείραμα επίδειξθσ ι μετωπικό) 

Υλικά/Όργανα: 

Δυο δοχεία ηζςθσ των 250 ml  και 500 ml 

Δυο ορκοςτάτεσ 

Δυο κερμόμετρα οινοπνεφματοσ 

Πείραμα 

• Ρίχνουμε ςτο δοχείο 1 (250 ml) παγάκια με λίγο κρφο νερό, 

ενώ ςτο δοχείο 2 (500 ml) χλιαρό νερό 30-40 0C .  

• Σοποκετοφμε το μικρό δοχείο  μζςα ςτο μεγάλο.  

• Σοποκετοφμε τα κερμόμετρα ςτα δυο δοχεία και ςτθρίηουμε με τουσ ορκοςτάτεσ.  

• Διαβάηουμε τισ κερμοκραςίεσ και καταγράφουμε τισ τιμζσ ςτον πίνακα δίπλα ςτο χρόνο 0, 

ονομάηοντασ κ1 τθν κερμοκραςία του νεροφ ςτο δοχείο 1 και κ2 τθ κερμοκραςία του 

νεροφ ςτο δοχείο 2. 

• Μετράμε ανά ζνα λεπτό τισ κερμοκραςίεσ του νεροφ των δυο δοχείων και καταγράφουμε 

τισ τιμζσ αυτζσ ςτον πίνακα μετριςεων.  
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• Γράφουμε τισ παρατθριςεισ μασ. 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

– Γιατί θ κερμοκραςία του νεροφ ςτο δοχείο 2 μειώνεται;  

– Από ποφ μεταφζρεται κερμότθτα ςτο  δοχείο 1; 

– Γιατί θ κερμοκραςία ςτο δοχείο 1 δεν αυξάνει, ενώ μεταφζρεται κερμότθτα; 

– Ποια αλλαγι παρατθρείται ςτθν φυςικι κατάςταςθ του πάγου που λιώνει;   

• Γράφουμε ςυμπεράςματά μασ με βάςθ τισ παρατθριςεισ μασ και τισ ςυςχετίςεισ μασ. 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 


