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ΦΕ9 

Πρόσθετος στόχος: Επιδιϊκεται οι μακθτζσ να διαπιςτϊςουν, πειραματικά, τθ λειτουργία 

του κερμοκθπίου.  

Πειράματα 1&2 

Τλικά/Όργανα: 3 ουροςυλλζκτεσ, κομμάτι διαφανζσ πλαςτικό (λίγο μεγαλφτερο από τον 

ουροςυλλζκτθ), φωτιςτικό με λάμπα πυρακτϊςεωσ, ςόδα, ξφδι, ποτιρι με νερό, 3 

κερμόμετρα, ρολόι,3 μανταλάκια ι κολλθτικι ταινία, κερί  ι ςπίρτο ι οδοντογλυφίδα.  

(Εναλλακτικά το πείραμα μπορεί να γίνει με μία διάταξη, ςε τρεισ φάςεισ.) 

Κάνε από μια τρφπα ςτα δυο καπάκια από τουσ ουροςυλλζκτεσ, 

ϊςτε να περνά το κερμόμετρο και ζνα άνοιγμα, για να 

προςκζτουμε υλικά και να περνά αζρασ. Κάνε μια τρφπα για το 

κερμόμετρο και ςτο διαφανζσ πλαςτικό.   

Ρίξε ςτουσ δυο ουροςυλλζκτεσ περίπου 20ml νερό και ςτον 

τρίτο 20ml ξφδι. 

’ αυτόν με το ξφδι και ςτον ζναν που περιζχει νερό βάλε τα 

καπάκια ενϊ ςτον άλλο το διαφανζσ πλαςτικό.  

 τερζωςε τα κερμόμετρα 2-3cm πάνω από το υγρό. 

Χρθςιμοποίθςε τα μανταλάκια ι τθν ταινία για να ςυγκρατθκοφν.  

Σοποκζτθςε τουσ 3 ουροςυλλζκτεσ ςε ίςεσ αποςτάςεισ από το φωτιςτικό, ϊςτε να δζχονται 

τον ίδιο φωτιςμό, από πλάγια κζςθ. 

θμείωςε τισ τρεισ τιμζσ των κερμομζτρων , ςτισ αντίςτοιχεσ ςτιλεσ, δίπλα ςτο χρόνο ‘0’. 

Άναψε το φωτιςτικό και ςθμείωνε τισ κερμοκραςίεσ ανά ζνα λεπτό. Μετά τθ δεφτερθ 

μζτρθςθ άρχιςε να ρίχνεισ λίγο-λίγο τθ ςόδα ςτο δοχείο με το ξφδι, προςζχοντασ να μθν 

αφρίςει ζντονα. υνζχιςε να καταγράφεισ τισ κερμοκραςίεσ μζχρι να ςτακεροποιθκοφν. 
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θμείωςε τισ τιμζσ των μετριςεων ςτο διάγραμμα «κερμοκραςίασ χρόνου» 

χρθςιμοποιϊντασ διαφορετικά ςφμβολα για το κάκε δοχείο (•,×,+). χεδίαςε τρεισ 

καμπφλεσ ενϊνοντασ τα ίδια ςφμβολα. 

Διάγραμμα θερμοκρασίας χρόνου 

Θ
ερ

μ
ο

κρ
α

ς
ία

 (
⁰C

) 

                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

Χρόνοσ  (λεπτά) 

 

φγκρινε τισ τρεισ καμπφλεσ. Γράψε τισ παρατθριςεισ ςου. Ποιο από τα τρία δοχεία 

προςομοιάηει με τα γνωςτά κερμοκιπια; 
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