
 

 

 

Επανάληψη στην ενότητα Θερμότητα  

Επιστήμη Στ΄ Δημοτικού  

Η θερμότητα είναι μια διεργασία μέσω της οποίας διαδίδεται ενέργεια από ένα μέρος 

ενός συστήματος σε κάποια άλλα όταν υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας. π.χ. ζεστό 

φαγητό στο τραπέζι, παγωτό που λιώνει κ.α. 

 

Τρεις τρόποι διάδοσης θερμότητας:  

1) Η θερμότητα στα στερεά διαδίδεται από σημείο σε σημείο (με αγωγή),  π.χ. 

τσάι σε φλιτζάνι με μεταλλικό κουταλάκι 

2) Η θερμότητα στα υγρά και αέρια διαδίδεται με ρεύματα μεταφοράς 

3) με ακτινοβολία (στο κενό).  Π.χ. ήλιος που ζεσταίνει τη γη, χέρι κοντά σε 

λάμπα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράδειγμα μετάδοσης θερμότητας με ρεύματα μεταφοράς  

Α) όταν ζεσταίνω το νερό - Το μέρος του νερού που θερμαίνεται ανεβαίνει. Το μέρος 

του νερού που είναι κρύο κατεβαίνει και ανεβαίνει όταν θερμανθεί. Π.χ. λειτουργίας 

του ηλιακού θερμοσίφωνα. Το κρύο νερό το οποίο υπάρχει στο ντεπόζιτο του 

θερμοσίφωνα κυλά προς το χαμηλότερο μέρος του. Εκεί ξεκινά να θερμαίνεται από 

τον ήλιο και λόγω των ρευμάτων μεταφοράς  ανεβαίνει σταδιακά σε πιο ψηλά σημεία 

όπου θερμαίνεται περισσότερο. Τη θέση του παίρνει κρύο νερό από το ντεπόζιτο με 

αποτέλεσμα με την πάροδο του χρόνου να ζεσταίνεται ολόκληρη η ποσότητα του 

νερού. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ …………………………………………… 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 



Β) Αέρας 

 Τι παθαίνει ο αέρας όταν θερμανθεί; (Ο αέρας που θερμαίνεται κοντά στη φλόγα 

ανέρχεται προς τα πάνω) 

 Τι παθαίνει ο αέρας που είναι πιο κρύος; (Ο αέρας που είναι πιο κρύος 

κατεβαίνει προς τα κάτω, για να πάρει τη θέση του θερμού αέρα) 

 Ποιες κινήσεις υπάρχουν στη μάζα του αέρα; 

(Το μέρος του αέρα που θερμαίνεται ανεβαίνει και το μέρος που είναι πιο κρύο 

κατεβαίνει και έτσι η θερμότητα διαδίδεται σε όλη την ποσότητά του). 

 

Φαινόμενο του θαλασσινού και του απόγειου ανέμου: Τη μέρα η άμμος είναι πιο ζεστή 

από το νερό της θάλασσας. Έτσι ο αέρας που βρίσκεται κοντά στην άμμο θερμαίνεται 

και ανέρχεται προς τα πάνω. Τη θέση του έρχεται να πάρει πιο κρύος αέρας από τη 

θάλασσα δημιουργώντας έτσι τον θαλασσινό άνεμο. Το βράδυ η άμμος είναι πιο κρύα 

από το νερό με αποτέλεσμα να είναι πιο ζεστός ο αέρας κοντά στη θάλασσα, να 

ανέρχεται προς τα πάνω και στη θέση του να παίρνει αέρας από τη στεριά 

δημιουργώντας έτσι απόγειο άνεμο. 

π.χ. Αερόστατο – ζεστός αέρας ανεβαίνει προς τα πάνω με αποτέλεσμα να φουσκώνει 

το αερόστατο 

π.χ. Σύστημα κλιματισμού(air-condition) που τα τοποθετούμε ψηλά για να κατεβαίνει 

ο ψυχρός αέρας προς τα κάτω  και να μας δροσίζει. Την ίδια στιγμή ο θερμός αέρας 

που βρίσκεται κοντά στο πάτωμα ανεβαίνει, για να κρυώσει και πάλι από το 

κλιματιστικά. 

π.χ. σώματα θέρμανσης - Τα σώματα της θέρμανσης τοποθετούνται κοντά στο πάτωμα, 

για να θερμαίνουν τον αέρα, ο οποίος ανεβαίνει προς τα πάνω. Την ίδια στιγμή ο 

ψυχρός αέρας που βρίσκεται ψηλά και μακριά τους κατεβαίνει προς τα κάτω. 

 

Καλοί αγωγοί της θερμότητας =  Επιτρέπουν τη διάδοση της θερμότητας μέσα 

από τη μάζα τους π.χ. μέταλλα  

Κακοί αγωγοί της θερμότητας =  υλικά που επιτρέπουν δύσκολα τη διάδοση 

θερμότητας μέσα από τη μάζα τους π.χ. ξύλο, πλαστικό, κιμωλία 



θερμομονωτικά υλικά = Κάποια υλικά που είναι κακοί αγωγοί της θερμότητας 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διατηρούν τη θερμοκρασία ορισμένων 

αντικειμένων ή χώρων σταθερή.  

π.χ. σκεύη τα οποία χρησιμοποιούνται για φύλαξη τροφίμων   (Στο διπλό τοίχωμα του 

θέρμου υπάρχει εγκλωβισμένο αέρας, ο οποίος είναι μονωτής. Επίσης, το πώμα 

είναι φτιαγμένο από πλαστικό που είναι κακός αγωγός της θερμότητας. Με αυτό τον 

τρόπο μειώνεται η διάδοση θερμότητας από το εσωτερικό του θέρμου προς το 

περιβάλλον όταν μέσα σε αυτό υπάρχει κάτι ζεστό και η διάδοση θερμότητας από το 

περιβάλλον στο εσωτερικό του θέρμου, όταν το περιεχόμενο του είναι κρύο.) 

π.χ. υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των σπιτιών  (Οι πλάκες πολυστερίνης 

είναι κατασκευασμένες από υλικό που είναι κακός αγωγός της θερμότητας,   

π.χ. Οι σωλήνες που μεταφέρουν ζεστό νερό είναι τυλιγμένες με ειδικό σφουγγάρι, το 

οποίο είναι κατασκευασμένο από υλικό που είναι κακός αγωγός και περιέχει πόρους 

με εγκλωβισμένο αέρα. Με αυτό τον τρόπο παρεμποδίζεται έτσι η διάδοση της 

θερμότητας από το ζεστό νερό στο εσωτερικό της σωλήνας προς το περιβάλλον με 

αποτέλεσμα το νερό να διατηρείται ζεστό. 

π.χ. Στατικός αέρας (γιατί όταν ο αέρας είναι εγκλωβισμένος εμποδίζει σε μεγάλο 

βαθμό τη διάδοση της θερμότητας. Τα παράθυρα με διπλά γυαλιά,  οι γούνες των 

ζώων, η πολυστερίνη και οι θέρμοι φαγητού με διπλά τοιχώματα)   Στο ενδιάμεσο του 

διπλού γυαλιού, το οποίο είναι κακός αγωγός της θερμότητας, υπάρχει κενό το οποίο 

λειτουργεί ως μονωτής  εμποδίζοντας τη θερμότητα να διαδίδεται από το σπίτι προς τα 

έξω (τις κρύες μέρες) και από έξω προς το εσωτερικό του σπιτιού (τις ζεστές μέρες). 

 

Παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τη διάδοση της θερμότητας μέσα από 

κάποιο υλικό: 

α)το είδος του υλικού,  

β) το πάχος του υλικού,  

γ) η ύπαρξη αέρα στο εσωτερικό του υλικού 

 

Αν τα σπίτια έχουν καλή θερμομόνωση τότε μπορούμε πολύ πιο εύκολα να τα 

διατηρούμε ζεστά το χειμώνα και δροσερά το καλοκαίρι με αποτέλεσμα να 

καταναλώνουμε λιγότερο ηλεκτρισμό (για τη λειτουργία π.χ. του κλιματιστικού) και 

καυσίμων (για τη λειτουργία π.χ. της κεντρικής θέρμανσης αλλά και για την παραγωγή 

ηλεκτρισμού). Η εξοικονόμηση ηλεκτρισμού και καυσίμων η οποία θα προκύψει από 

τη μειωμένη χρήση τους βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος. 

 

 



ΑΣΚΗΣΕΙΣ  

1.Μια ομάδα παιδιών της Στ΄ τάξης, θέλει να διερευνήσει κατά πόσο το πάχος του 

υλικού με το οποίο θα τυλίξουν ένα δοχείο επηρεάζει τη διάδοση της θερμότητας. 

Πήραν τρία άδεια τενεκεδάκια αναψυκτικού, τύλιξαν το καθένα με το ίδιο υλικό, αλλά 

με διαφορετικό πάχος την κάθε φορά, έβαλαν ζεστό νερό μέσα, με αρχική 

θερμοκρασία 80°C, και μέτρησαν τη θερμοκρασία του νερού μετά από 10 λεπτά. 

Βρήκαν τα πιο κάτω αποτελέσματα.   

 

Υλικό δοχείου Είδος 

περιτυλίγματος  

Πάχος 

περιτυλίγματος 

Θερμοκρασία νερού 

μετά από 10 λεπτά 

Αλουμίνιο Μάλλινο ύφασμα 1 cm 63°C 

Αλουμίνιο Μάλλινο ύφασμα 2 cm 66°C 

Αλουμίνιο  Μάλλινο ύφασμα 3 cm 71°C 

 

Σε ποιο συμπέρασμα θα καταλήξουν;  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

 

2.Να εξηγήσετε πώς επιτυγχάνεται καλύτερη θερμομόνωση στις πιο κάτω περιπτώσεις. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Οι οικοδόμοι τοποθετούν στην εξωτερική 

πλευρά των τοίχων των σπιτιών ειδικές 

πλάκες πολυστερίνης 

 

 

Τα θερμομονωτικά παράθυρα αποτελούνται 

από διπλό γυαλί για να υπάρχει 

εγκλωβισμένος αέρας στο ενδιάμεσό τους.

…………………………………………………     ………………………………………………… 

…………………………………………………     ………………………………………………… 

…………………………………………………     ………………………………………………… 

…………………………………………………     ………………………………………………… 


