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Ενότητα 
Αλλαγές κατάστασης & 

θερμότητα 

Φύλλο Εργασίας 
Μετατροπή φάσης - βρασμός 

Φυσική 
Β΄ Γυμνασίου 

 
Ονοματεπώνυμο ……………………… Τμήμα ………... Ημερομηνία ……………… 
 
Σκοπός της άσκησης :  
- Να μελετήσεις πειραματικά τι μεταβολές συμβαίνουν κατά τον βρασμό ενός υγρού 
σώματος 
- Να ανακαλύψεις ότι κατά την διάρκεια του βρασμού ενός καθαρού σώματος, η 
θερμοκρασία του διατηρείται σταθερή αν και μεταφέρεται σε αυτό θερμότητα και να 
υπολογίσεις πειραματικά τη θερμοκρασία βρασμού ενός υγρού σώματος. 
- Να επιβεβαιώσεις πειραματικά ότι η θερμοκρασία βρασμού εξαρτάται από το 
είδος και τη σύσταση του σώματος. 
 
Παρατήρηση & υπόθεση: 
Βρασμό ονομάζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο ένα σώμα μετατρέπεται από την 
υγρή στην αέρια φυσική κατάσταση. Πως μπορούμε να φέρουμε ένα σώμα στην 
κατάσταση του βρασμού; Τι συμβαίνει με την μάζα του σώματος κατά τον βρασμό 
και τι με την θερμοκρασία του; Συζητείστε τις απόψεις σας στην τάξη. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________   
 

1η άσκηση : Ο βρασμός ενός καθαρού υγρού σώματος 
Τι χρειάζεστε:  

 

• Θερμόμετρο 
οινοπνεύματος 00C έως 
1100C 
• Ορθοστάτη, βάση, 
σφικτήρα και σύνδεσμο 
απλό. 
• Ποτήρι ζέσης των 600ml 
• Λύχνο 
• Τρίποδο με πλέγμα 
• Νήμα  
• Φιάλη με καθαρό νερό  
• Αλάτι 
• Ζυγό 
• Χρονόμετρο  
• Θερμομονωτικό πανί ή 
γάντι.  

 
Πειραματική διαδικασία : 
Ø Ζυγίστε το ποτήρι ζέσης και καταγράψτε την μάζα του M = ………g 
Ø Προσθέστε 300g καθαρό νερό  
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Ø Τοποθετείστε το δοχείο πάνω στο τρίποδο και συναρμολογείστε την διάταξη του 
παραπάνω σχήματος. Κρεμάστε το θερμόμετρο με την βοήθεια της κλωστής, έχοντας 
την «μύτη» του θερμομέτρου μέσα στο νερό, φροντίζοντας όμως να μην ακουμπά 
στην βάση του δοχείου. Καταγράψτε την αρχική θερμοκρασία του νερού  
θ = ……….0C. 
Ø Ανάψτε την λύχνο αρχίζοντας να ζεσταίνετε το νερό. 
Ø Όταν παρατηρήσετε άνοδο της θερμοκρασίας, βάζετε σε λειτουργία το 
χρονόμετρο και καταγράφετε την θερμοκρασία ανά 1min στον παρακάτω πίνακα.  
Ø Μόλις αρχίσει ο βρασμός, πάρτε άλλες 5 μετρήσεις (άλλα 5min), κλείστε την 
λύχνο και σταματήστε το χρονόμετρο. 

 
Ø Ζυγίστε ξανά το δοχείο μετά το τέλος του πειράματος και συμπληρώστε τα 
παρακάτω κενά: 
Αρχική μάζα νερού mαρχ = …………………………… 
Τελική μάζα νερού mτελ = ……………………………. 
Ø Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις : 
1. Γιατί μειώθηκε η μάζα του νερού; Πόση ήταν η μείωση; 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
2. Πως καταφέραμε να φέρουμε το νερό στην κατάσταση βρασμού;  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

2η άσκηση : Θερμοκρασία βρασμού ενός καθαρού υγρού σώματος 
1. Ποια η θερμοκρασία βρασμού του νερού; 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
2. Πως μεταβάλλεται η θερμοκρασία του νερού κατά την διάρκεια του βρασμού του; 
Πως εξηγείται το φαινόμενο αυτό; 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Ø Με την βοήθεια του παραπάνω πίνακα, κατασκευάστε το διάγραμμα 
θερμοκρασίας - χρόνου : 
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3. Μεταξύ ποιων θερμοκρασιών μεταβάλλεται ποιο γρήγορα η θερμοκρασία του 
νερού; 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
 
3η άσκηση : Εξάρτηση της θερμοκρασίας βρασμού από την σύσταση 

του σώματος 
Ø Αρχίστε να ζεσταίνετε και πάλι το νερό και όταν αρχίσει ο βρασμός, αφήνετε να 
περάσουν 2min και αρχίζετε να προσθέτετε στο νερό 50g αλάτι.  
Ø Τι παρατηρείτε; Συνεχίζεται ο βρασμός; Γιατί συνέβη αυτό;  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Ø Όταν τελειώσετε με την προσθήκη του αλατιού, βάζετε σε λειτουργία το 
χρονόμετρο και καταγράφετε την θερμοκρασία ανά 1min στον παρακάτω πίνακα.  
Ø Μόλις αρχίσει ο βρασμός, πάρτε άλλες 5 μετρήσεις, όπως και πριν, κλείστε την 
λύχνο και σταματήστε το χρονόμετρο. 

 
Ø Ζυγίστε το δοχείο μετά το τέλος του πειράματος και συμπληρώστε τα παρακάτω 
κενά: 
Αρχική μάζα αλατόνερου mαρχ = ………………………………… 
Τελική μάζα αλατόνερου mτελ =………………………………….. 
 
 



Μετατροπή φάσης - βρασμός 

ΕΚΦΕ Μαγνησίας – Εργαστήριο Φυσικής                   Συντάκτης: Βάτσιος Ξενοφών 4 

Ø Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις : 
1. Γιατί μειώθηκε η μάζα του αλατόνερου; 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
2. Σε ποια θερμοκρασία άρχισε να βράζει το αλατόνερο; 
_____________________________________________________________________ 
3. Ποια θερμοκρασία βρασμού είναι μεγαλύτερη, του καθαρού νερού ή του 
αλατόνερου; 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
4. Κατά την διάρκεια του βρασμού του αλατόνερου η θερμοκρασία είναι σταθερή ή 
μεταβάλλεται. Εξηγήστε. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Συμπέρασμα : 
Κατά την διάρκεια του βρασμού ένα υγρό σώμα μετατρέπεται σε……………. Η 
θερμοκρασία κατά την διάρκεια του βρασμού ενός καθαρού υγρού ……………………… 
Το αλατόνερο βράζει σε θερμοκρασία…………………………….από την θερμοκρασία 
βρασμού του καθαρού νερού. 


