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ÖÅ2: Ç ÈÅÑÌÏÔÇÔÁ ÌÅÔÁÖÅÑÅÔÁÉ ÌÅ ÑÅÕÌÁÔÁ

ÐáñáôÞñçóå óôï äéðëáíü óêßôóï ôï óýóôçìá êåíôñéêÞò

èÝñìáíóçò åíüò óðéôéïý. Ìå ôçí êáýóç ðåôñåëáßïõ

ìåôáöÝñåôáé åíÝñãåéá óôï íåñü ðïõ ðåñíÜ áðü ôïõò

óùëÞíåò ìÝóá óôï ëÝâçôá. Ôï æåóôü íåñü öôÜíåé óôá

èåñìáíôéêÜ óþìáôá ðïõ âñßóêïíôáé óôïõò äéÜöïñïõò

÷þñïõò ôïõ óðéôéïý. Ôá èåñìáíôéêÜ óþìáôá ìåôáäßäïõí

ôç èåñìüôçôá óôïí áÝñá ãýñù ôïõò. Ï æåóôüò áÝñáò

ìåôáöÝñåé ôç èåñìüôçôá óôï äùìÜôéï. 

ÎÝñåéò üìùò üôé ôï íåñü êáé ï áÝñáò åßíáé êáêïß áãùãïß

ôçò èåñìüôçôáò. 

Ìå ðïéï ôñüðï ìåôáöÝñåôáé, ëïéðüí, ç èåñìüôçôá;

ÂÜëå ëßãï íåñü óå äýï ìðáëüíéá. ÄÝóå ôá ìðáëüíéá

ðñïóðáèþíôáò íá ìç ìåßíåé áÝñáò ìÝóá ôïõò. ÂÜëå ôï Ýíá

ìðáëüíé óå ðáãùìÝíï êáé ôï Üëëï óå æåóôü íåñü. ÌåôÜ áðü

ðÝíôå ëåðôÜ ñßîå ôá ìðáëüíéá óôïí êïõâÜ, ôïí ïðïßï Ý÷åéò

ãåìßóåé ìå íåñü áðü ôç âñýóç.

Ôé ðáñáôçñåßò;

u Ôï ìðáëüíé ìå ôï æåóôü íåñü 

u Ôï ìðáëüíé ìå ôï êñýï íåñü 

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

.ÐáñáôÞñçóç

atheo.gr

Theo
Γραφομηχανή
2 ώρες

Theo
Γραφομηχανή
το  ποτήρι με το γάλα

Theo
Γραφομηχανή
επιπλέει στον κουβά με το νερό.

Theo
Γραφομηχανή
βυθίζεται στον κουβά με το νερό.
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ÃÝìéóå Ýíá ìðïõêÜëé ìå êñýï íåñü êé Ýíá ðïôÞñé ìå

æåóôü íåñü ðïõ ôï Ý÷åéò ÷ñùìáôßóåé ìå íåñïìðïãéÜ. Óå

Ýíá ÷ïíôñü ÷áñôüíé Üíïéîå ìå Ýíá êáñöß ìßá ôñýðá.

×ñçóéìïðïéþíôáò ôï ÷áñôüíé ôïðïèÝôçóå ôï ìðïõêÜëé

ðÜíù óôï ðïôÞñé, üðùò âëÝðåéò óôçí åéêüíá. Ðñüóåîå

þóôå ç ôñýðá ôïõ ÷áñôïíéïý íá âñßóêåôáé êÜôù áðü ôï

óôüìéï ôïõ ìðïõêáëéïý. Ôé ðáñáôçñåßò;

ÊñÜôçóå Ýíá öýëëï ÷áñôß ðÜíù áðü Ýíá èåñìáíôéêü óþìá. Ôé

ðáñáôçñåßò; Óýãêñéíå ôçí ðáñáôÞñçóÞ óïõ ìå áõôÞí óôï

ðñïçãïýìåíï ðåßñáìá.

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

.ÐáñáôÞñçóç

.ÐáñáôÞñçóç

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

atheo.gr

Theo
Γραφομηχανή
Παρατηρώ ότι το χρωματισμένο νερό ανεβαίνει από το ποτήρι στο μπουκάλι.

Theo
Γραφομηχανή
Η άκρη του χαρτιού ανεβαίνει προς τα πάνω. Ο θερμός αέρας, όπως καιτο ζεστό νερό στα προηγούμενα πειράματα, ανεβαίνει προς τα πάνω.
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ÓõìðÝñáóìá

ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÓÐÉÔÉ

1. Ìðïñåßò íá ðåñéãñÜøåéò ìå óõíôïìßá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ óõóôÞìáôïò

êåíôñéêÞò èÝñìáíóçò;

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

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

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

2. Ìå ðïéï ôñüðï ìåôáäßäåôáé ç åíÝñãåéá áðü ôï ìÜôé ôçò êïõæßíáò óôçí

êáôóáñüëá êáé ìå ðïéï ôñüðï ìåôáöÝñåôáé óôéò ðáôÜôåò;

3. Óôïí áÝñá õðÜñ÷ïõí äéÜöïñá óêïõðéäÜêéá ôüóï ìéêñÜ, ðïõ äåí

ìðïñïýìå íá ôá äïýìå. Ìðïñåßò íá åîçãÞóåéò ãéáôß ìáõñßæåé ï ôïß÷ïò

ðÜíù áðü ôá èåñìáíôéêÜ óþìáôá;

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

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

.

ÓõìðëÞñùóå ôï óõìðÝñáóìá ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôéò ëÝîåéò: •õãñÜ •áÝñéá •èåñìüôçôá

•ìåôáöÝñåôáé •ñåýìáôá

atheo.gr

Theo
Γραφομηχανή
Στα υγρά και στα αέρια η θερμότητα μεταφέρεται με τα ρεύ-ματα. Το υγρό ή ο αέρας που έχει μεγαλύτερη θερμοκρασίαμετακινείται προς τα πάνω μεταφέροντας θερμότητα.

Theo
Γραφομηχανή
Με την καύση  θερμαίνεται το νερό στο λέβητα. Το ζεστόνερό φτάνει στα δωμάτια με τη βοήθεια του κυκλοφορητή, μεταφέροντας με ρεύματα τη θερμότητα στα σώματα. Ο αέρας κοντά σ' αυτά θερμαίνεται και ανεβαίνει προς τα πάνω, μεταφέροντας με ρεύματα τη θερμότητα στο δωμάτιο.

Theo
Γραφομηχανή
Από το μάτι της κουζίνας στην κατσαρόλα η θερμότηταμεταδίδεται με αγωγή. Οι πατάτες μέσα στο νερό θερμαί-νονται και η θερμότητα μεταφέρεται σ' αυτές με ρεύ-ματα.

Theo
Γραφομηχανή
Καθώς ο ζεστός αέρας ανεβαίνει προς τα πάνω, παρα-σύρει μαζί του μικρά σκουπιδάκια και σκόνη, που κολλά-νε στον τοίχο πάνω από τα θερμαντικά σώματα και τον μαυρίζουν.

theo
Έλλειψη

theo
Γραφομηχανή
Στον καυστήρα γίνεται η καύση του πετρελαίου, φυσικού αερίου, ξύλου, πέλλετ κ.ά.




