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Πειραµατική διαδικασία:   

 
1. Συναρµολόγησε την πειραµατική διάταξη της εικόνας που ακολουθεί. 
2. Ρίξε µέσα στο δοχείο ζέσης περίπου 150 ml νερό βρύσης. 
3. Τοποθέτησε το θερµόµετρο έτσι ώστε το κάτω άκρο του  να είναι βυθισµένο 
ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του νερού. 
4. Βάλε σε λειτουργία την εστία θέρµανσης και ρύθµισέ την ώστε η παροχή 
θερµότητας να είναι ήπια. Όταν παρατηρήσεις άνοδο της θερµοκρασίας στο 
θερµόµετρο, βάλε σε λειτουργία το χρονόµετρο. Πάρε µετρήσεις της 
θερµοκρασίας ανά 1min και κατάγραψέ τες στον πίνακα 1. 
5. Όταν το νερό αρχίσει να βράζει, παρατήρησε ότι το ελευθερο άκρο της 
στήλης του θερµοµέτρου σταθεροποιείται σε µια ορισµένη θέση. Πάρε ακόµα 
πέντε µετρήσεις, σβήσε την εστία και σταµάτησε το χρονόµετρο. 
6. Επανάλαβε τις δραστηριότητες 1 έως 5 χρησιµοποιώντας στη θέση του 
νερού αλατόνερο (σε 150ml νερού ρίξε 40g αλάτι και ανακάτεψε το διάλυµα). 
Πάρε αντίστοιχες µετρήσεις και συµπλήρωσε τον πίνακα 2. 
 

Στόχοι: 
1. Να επιβεβαιώνεις πειραµατικά ότι κατά τη διάρκεια του βρασµού ενός 
σώµατος η θερµοκρασία του διατηρείται σταθερή, αν και µεταφέρεται σ΄ 
αυτό θερµότητα. 
2. Να µετράς τη θερµοκρασία βρασµού ενός υγρού και να επιβεβαιώνεις 
πειραµατικά ότι αυτή εξαρτάται από το είδος και τη σύσταση του σώµατος. 
3. Να υπολογίζεις τη θερµότητα βρασµού. 
 
Όργανα – Υλικά:  
1. Θερµόµετρο εργαστηρίου  -10...110 0C.                   
2. Ηλεκτρική εστία ή γκαζάκι. 
3.∆οχεία ζέσης 250 ml. 
4. Ορθοστάτης και σύνδεσµοι. 
5. Νερό βρύσης, αλάτι. 
6. Χρονόµετρο 
7. Ζυγός 
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ΠΙΝΑΚΑΣ1                                                    ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
    

ΝΕΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΑΛΑΤΟΝΕΡΟ 

t (min) θ (oC) t (min) θ (oC) 

0  0  
1   1   
2   2   
3   3   
4   4   
5   5   
6   6   
7   7   
8   8   
9   9   
10   10   
11   11   
12   12   
13   13   
14   14   
15   15   

     
 
 
 
Ερωτήσεις - εργασίες 
 
1.   Με βάση τις τιµές του πίνακα 2 και 3 σχεδίασε στο διάγραµµα 1και 2 
αντίστοιχα τη γραφική παράσταση της  θερµοκρασίας σε συνάρτηση µε το 
χρόνο. 
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  ∆ιάγραµµα 1 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 ∆ιάγραµµα 2 
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2. Συµπλήρωσε τη θερµοκρασία βρασµού του νερού της βρύσης και του 
αλατόνερου στον παρακάτω πίνακα. 
 
                                            

ΝΕΡΟ ΑΛΑΤΟΝΕΡΟ Θερµοκρασία Βρασµού 
θβ=            οC θβ=            οC 

 
 
Πως µεταβάλλεται η θερµοκρασία του νερού και του αλατόνερου κατά τη 
διάρκεια του βρασµού τους; Πως εξηγείς το φαινόµενο αυτό; 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
Ποια θερµοκρασία βρασµού είναι µεγαλύτερη, του νερού ή του αλατόνερου; 
Προσπάθησε να διατυπώσεις ένα γενικότερο συµπέρασµα. 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 


