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ÖÅ7: ÔÑÉÂÇ - ÅÐÉÈÕÌÇÔÇ ¹ ÁÍÅÐÉÈÕÌÇÔÇ;

Ç ôñéâÞ ðïëëÝò öïñÝò åßíáé åðéèõìçôÞ, åíþ Üëëïôå åßíáé áíåðéèýìçôç. ÐáñáôÞñçóå ôéò åéêüíåò. Óå ðïéåò

áðü ôéò ðáñáðÜíù ðåñéðôþóåéò åßíáé ç ôñéâÞ åðéèõìçôÞ êáé óå ðïéåò áíåðéèýìçôç;

ÅðéèõìçôÞ Áíåðéèýìçôç

Ìðïñåßò íá áíáöÝñåéò ìåñéêÜ áêüìç ðáñáäåßãìáôá áðü ôçí êáèçìåñéíÞ óïõ æùÞ, üðïõ ç ôñéâÞ åßíáé

åðéèõìçôÞ Þ áíåðéèýìçôç;

u ÅðéèõìçôÞ: 

u Áíåðéèýìçôç: 
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atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
2 ώρες

theo
Γραφομηχανή
1, 3, 4, 5, 7.                                             2, 6, 8.

theo
Γραφομηχανή
είναι η τριβή, όταν φρενάρει το αυτοκίνητο, όταν στερεώνουμε κάτισε μια επιφάνεια .......

theo
Γραφομηχανή
στις μηχανές, όταν κάνουμε τσουλήθρα, στις παγοδρομίες ........
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ÔñÜâçîå áðü ôï ëáóôé÷Üêé ôï êïõôß ðïõ Ý÷åéò ãåìßóåé ìå ðåôñáäÜêéá ðÜíù óôï èñáíßï óïõ. ÃÝìéóå Üëëï

Ýíá êïõôß ìå ðåôñáäÜêéá êáé óôåñÝùóå ðÜíù ôïõ Ýíá ëáóôé÷Üêé êáé Ýíá ÷Üñáêá. Óôç ìåãÜëç ôïõ

åðéöÜíåéá êüëëçóå Ýíá ãõáëü÷áñôï, üðùò âëÝðåéò óôç äåîéÜ åéêüíá. ÔñÜâçîå êáé áõôü ôï êïõôß ðÜíù

óôï èñáíßï óïõ. Óå ðïéï áðü ôá äýï êïõôéÜ ôåíôþíåôáé ðåñéóóüôåñï ôï ëáóôé÷Üêé;

ÐáñáôÞñçóå ôéò åéêüíåò. Ìå ðïéï ôñüðï áõîÜíïõìå ôçí ôñéâÞ óå êáèåìßá áðü ôéò ðáñáêÜôù

ðåñéðôþóåéò;

.ÐáñáôÞñçóç

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

Óå êÜðïéåò ðåñéðôþóåéò, üôáí ç ôñéâÞ åßíáé åðéèõìçôÞ, ðñïóðáèïýìå íá ôçí áõîÞóïõìå. Ðþò üìùò

ãßíåôáé áõôü;

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
Το λαστιχάκι τεντώνεται περισσότερο στο κουτί με το γυαλόχαρτο.

theo
Γραφομηχανή
Η τριβή αυξήθηκε, γιατί η επιφάνεια του ελαστικού έγινε πιο τραχιά.Η τριβή είναι μεγάλη, γιατί η σόλα των παπουτσιών είναι κατασκευασμένη από τρα-χύ υλικό.Η τριβή αυξήθηκε, γιατί η πλαστική επιφάνεια είναι πιο τραχιά από την επιφάνειατης μπανιέρας.
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Óå êÜðïéåò Üëëåò ðåñéðôþóåéò, üôáí ç ôñéâÞ åßíáé áíåðéèýìçôç, ðñïóðáèïýìå íá ôç ìåéþóïõìå. Ðþò

üìùò ãßíåôáé áõôü;

Ôñßøå äõíáôÜ ôï äÜ÷ôõëü óïõ óå ìßá äéáöÜíåéá. Óôç óõíÝ÷åéá

Üëåéøå ôï äÜ÷ôõëü óïõ ìå ëßãï õãñü óáðïýíé êáé ôñßøå ôï

ðÜëé äõíáôÜ óôç äéáöÜíåéá. ÅðáíÜëáâå áëåßöïíôáò ôï

äÜ÷ôõëü óïõ ìå ëßãï ëÜäé.

.ÐáñáôÞñçóç

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

ÐáñáôÞñçóå êáé ó÷ïëßáóå ôéò åéêüíåò. Ìå ðïéï ôñüðï ìåéþíïõìå ôçí ôñéâÞ óå êáèåìßá áðü ôéò ðáñáêÜôù

ðåñéðôþóåéò;

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
Η τριβή είναι μικρότερη, όταν αλείφω το δάχτυλό μου με σαπούνι και ακόμημικρότερη όταν το αλείφω με λάδι.

theo
Γραφομηχανή
Η τριβή μειώθηκε, γιατί βάλαμε λάδι στον κινητήρα του αυτοκινήτου.Η τριβή μειώθηκε, γιατί βάλαμε λάδι στους μεντεσέδες της πόρτας.Η τριβή μειώθηκε, γιατί ο αθλητής βάζει πούδρα στα χέρια του. 



187

ÓõìðÝñáóìá

ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÓÐÉÔÉ

1. Óå ðïéá ìÝñç ôïõ áõôïêéíÞôïõ åßíáé ç ôñéâÞ åðéèõìçôÞ êáé óå ðïéá

áíåðéèýìçôç;

2. Ãéáôß ðñÝðåé íá ïäçãïýìå ðéï ðñïóåêôéêÜ, üôáí ïé äñüìïé åßíáé

âñåãìÝíïé;

3. Ðïéá ïìïéüôçôá ðáñáôçñåßò óôï êáðÜêé ôçò êüëëáò êáé óôç ëáâÞ

ôïõ îõñáöéïý; Ìðïñåßò íá ó÷ïëéÜóåéò ôï åßäïò ôçò åðéöÜíåéáò

óôá óçìåßá áõôÜ;

.

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
Όταν θέλουμε η τριβή να είναι μεγάλη, επιλέγουμε υλικά με τραχιά επιφάνεια ήεπενδύουμε τα σώματα με υλικά με τραχιά επιφάνεια. Όταν θέλουμε να μειώσου-με την τριβή, χρησιμοποιούμε λιπαντικά.

theo
Γραφομηχανή
Η τριβή είναι επιθυμητή στα φρένα και στα ελαστι-κά. Η τριβή είναι ανεπιθύμητη στον κινητήρα τουαυτοκινήτου.

theo
Γραφομηχανή
Όταν βρέχει, πρέπει να οδηγούμε προσεκτικά,γιατί το νερό ανάμεσα στα ελαστικά και στο δρόμομειώνει την τριβή.

theo
Γραφομηχανή
Έχουν και τα δύο τραχιά επιφάνεια, για να αυξά-νεται η τριβή και να μπορούμε έτσι να τα κρατάμεεύκολα.




