
Xημεία Β  Γςμναζίος Κεθ .1  Σασινίδηρ Σςμεών 

 
 
Πεπιγπαθή ηηρ θςζικήρ καηάζηαζηρ ηων ςλικών 
 

Σηεπεή καηάζηαζη:   Έρνπλ δειαδή νξηζκέλε κάδα. νξηζκέλν όγθν θαη 

ζπγθεθξηκέλν ζρήκα. 

Υγπή καηάζηαζη:   Έρνπλ δειαδή νξηζκέλε κάδα θαη νξηζκέλν όγθν. αιιά ην 

ζρήκα ηνπο είλαη κεηαβιεηό θαη αιιάδεη αλάινγα κε  ην δνρείν ην νπνίν ηα πεξηέρεη. 

Αέπια καηάζηαζη:   Έρνπλ δειαδή νξηζκέλε κάδα. αιιά ν όγθνο θαη ην ζρήκα 

ηνπο κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ηνλ όγθν θαη ην ζρήκα ηνπ δνρείνπ ην νπνίν ηα 

πεξηέρεη. 

Σηεπεά (S) Υγπά (l) Αέπια (g) 

Μάζα                   Οξηζκέλε Οξηζκέλε Οξηζκέλε 

Όγκορ               Οξηζκέλνο Οξηζκέλνο Μεηαβαιιόκελνο 

Σρήκα                 Οξηζκέλν Μεηαβαιιόκελν Μεηαβαιιόκελν 

 

Mεηαηποπέρ: 

Ι. Τήξη ηος πάγος, δειαδή ην λεξό από ζηεξεό κεηαηξέπεηαη ζε πγξό. Τν 

αληίζηξνθν, δειαδή ε κεηαηξνπή ηνπ πγξνύ λεξνύ ζε ζηεξεό, νλνκάδεηαη πήξη. 

2. Βπαζμό ηος νεπού, δειαδή κεηαηξνπή ηνπ πγξνύ λεξνύ ζε πδξαηκό από όιε 

ηε κάδα ηνπ. Ο βξαζκόο νλνκάδεηαη θαη ζέζη. 

3. Υγποποίηζη ηος ςδπαημού, δειαδή κεηαηξνπή ηνπ αέξηνπ λεξνύ ζε πγξό 

λεξό. Η πγξνπνίεζε ελόο αεξίνπ νλνκάδεηαη θαη ζςμπύκνωζη 

4. .To θαηλόκελν ηεο κεηαηξνπήο ελόο ζηεξενύ απεπζείαο ζε αέξην νλνκάδεηαη 

εξάσνωζη. ελώ ην αληίζηξνθν θαηλόκελν νλνκάδεηαη απόθεζη. 

Παπάγονηερ πος επηπεάζοςν ηη θςζική καηάζηαζη ηων ςλικών 

Η θεπμοκπαζία είλαη έλαο από ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε θπζηθή 

θαηάζηαζε ηνπ λεξνύ θαη γεληθόηεξα όιωλ ηωλ πιηθώλ. 

Αέξην όπωο θαη ε  πίεζη είλαη έλαο αθόκε παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηε θπζηθή 

θαηάζηαζε ηωλ πιηθώλ. 

 

Φαπακηηπιζηικά ςλικών 
 

1.Η ζκληπόηηηα ενόρ ςλικού εθθξάδεη ηε δπλαηόηεηα ηνπ λα ραξάδεη ή λα 

ραξάδεηαη από άιια πιηθά. Η κέηξεζε ηεο ζθιεξόηεηαο, θπξίωο γηα ηα νξπθηά, 

γίλεηαη κε ηελ εκπεηξηθή ζκληπομεηπική κλίμακα Μορ. Σηελ θιίκαθα απηή θάζε 

νξπθηό ραξάδεη ηα πξνεγνύκελα θαη ραξάδεηαη από ηα επόκελα νξπθηά . 

2.Τα ειαζηηθά ηνπ απηνθηλήηνπ θαηαζθεπάδνληαη από ζπλζεηηθό θανπηζνύθ, ην 

νπνίν πεξηέρεη ιεπηό αηζάιηλν πιέγκα. Τα δύν απηά πιηθά, ην θανπηζνύθ θαη ην 

αηζάιη, ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπηωζε, επεηδή έρνπλ ηελ ηδηόηεηα 

λα επαλέξρνληαη ζην αξρηθό ηνπο ζρήκα κεηά από παξακόξθωζε. Έρνπλ δειαδή 

κεγάιε ελαζηικόηηηα 

3.Έλα γπάιηλν πνηήξη ζπάδεη, όηαλ πέζεη ζην ζθιεξό δάπεδν. Δε ζπκβαίλεη όκωο 



ην ίδην κε έλα πιαζηηθό πνηήξη. Τν γπαιί έρεη κεγαιύηεξε εςθπαςζηόηηηα από ην 

πιαζηηθό. Τα πιηθά πνπ ζξαύνληαη (ζπάλε) εύθνια ηα ραξαθηεξίδνπκε εύζξαπζηα 

θαη ιέκε όηη έρνπλ κεγάιε επζξαπζηόηεηα. Αληίζεηα. απηά πνπ αληέρνπλ ζε 

θαηαπνλήζεηο ρωξίο λα ζπάλε ιέκε όηη έρνπλ κηθξή επζξαπζηόηεηα. 

4.Ελαο θειιόο επηπιέεη ζην λεξό. ελώ έλα κεηαιιηθό θαξθί βνπιηάδεη. Ο θειιόο 

έρεη κηθξόηεξε ππθλόηεηα από ην λεξό, ελώ αληίζεηα ην θαξθί έρεη κεγαιύηεξε. Η 

ππθλόηεηα εθθξάδεη ηε κάδα ελόο πιηθνύ πνπ πεξηέρεηαη ζε νξηζκέλν όγθν ηνπ θαη  

ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε ξ = m/λ, όπνπ πη ε κάδα ηνπ πιηθνύ θαη V ν όγθνο ηνπ.  

5.Τα θαιώδηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζπζθεπέο 

απνηεινύληαη από ράιθηλα ζύξκαηα, ηα νπνία πεξηβάιινληαη από πιαζηηθό. 

Καηαζθεπάδνληαη έηζη, ώζηε ην ειεθηξηθό ξεύκα λα θπθινθνξεί κόλν ζην 

εζωηεξηθό ηωλ θαιωδίωλ. Ο ραιθόο ρξεζηκνπνηείηαη ζ' απηέο ηηο πεξηπηώζεηο γηαηί 

έρεη κεγάιε ηλεκηπική αγωγιμόηηηα, δειαδή επηηξέπεη λα πεξλά κε κεγάιε 

επθνιία ην ειεθηξηθό ξεύκα. Αληίζεηα, ην πιαζηηθό έρεη ειάρηζηε ειεθηξηθή 

αγωγηκόηεηα. 

Αλ ζεξκάλνπκε κηα κεηαιιηθή ξάβδν ζην έλα άθξν ηεο, γξήγνξα αλεβαίλεη ε 

ζεξκνθξαζία ζε όιε ηε κάδα ηεο. Απηό γίλεηαη επεηδή ηα κέηαιια έρνπλ κεγάιε 

θεπμική αγωγιμόηηηα, δειαδή επηηξέπνπλ λα πεξλά κε επθνιία ε ζεξκόηεηα κέζα 

από ηε κάδα ηνπο. Απηόο είλαη έλαο ιόγνο πνπ ηα ζώκαηα ηωλ θαινξηθέξ 

θαηαζθεπάδνληαη από κέηαιια. Αληίζεηα, νη ιαβέο πνιιώλ καγεηξηθώλ ζθεπώλ είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο από βαθειίηε ή από μύιν, πιηθά πνπ έρνπλ κηθξή ζεξκηθή 

αγωγηκόηεηα, γηα λα κελ θαίγεηαη όπνηνο ηα ρξεζηκνπνηεί. Τα πεξηζζόηεξα πιηθά 

πνπ είλαη θαθνί αγωγνί ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο είλαη θαη θαθνί αγωγνί ηεο 

ζεξκόηεηαο θαη αληίζηξνθα. 

 


