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[1] 

ΘΔΜΑΤΙΚΗ ΔΝΟΤΗΤΑ: Θεξκόηεηα – Τήμε, Πήμε, Δμάηκηζε, Βξαζκόο θαη Υγξνπνίεζε 

 

Όια ηα ζώκαηα κπνξνύλ λα ππάξμνπλ ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο. Απηέο είλαη ε ζηεξεά, ε 

πγξή θαη ε αέξηα. Μπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηε θάζε πνπ βξίζθεηαη έλα ζώκα ζεξκαίλνληάο ην ή 

ςύρνληάο ην. 

Αλ αξρίζνπκε λα δεζηαίλνπκε έλα ζηεξεό 

ζώκα, γηα παξάδεηγκα παγάθηα, ζα ιηώζεη θαη ζα 

κεηαηξαπεί ζε πγξό όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ γίλεη 

ίζε κε ηε ζεπμοθπαζία ηήξερ. Αθνινύζσο, όηαλ ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ πγξνύ λεξνύ γίλεη ίζε κε ηε 

ζεπμοθπαζία βπαζμού, ην λεξό από πγξό ζα 

αξρίζεη λα κεηαηξέπεηαη ζε πδξαηκνύο (αέξηα θάζε 

ηνπ λεξνύ). 

Η ζεξκνθξαζία ελόο πγξνύ δελ κπνξεί λα γίλεη κεγαιύηεξε από ηε ζεξκνθξαζία βξαζκνύ 

(παξόιν πνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπ αεξίνπ κπνξεί). 

Αληίζηξνθα, κπνξνύκε λα κεηαηξέςνπκε έλα αέξην, γηα παξάδεηγκα ηνπο πδξαηκνύο, ζε πγξό 

αλ ην ςύμνπκε. Απηή ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη ςγποποίεζε. Αλ αξρίζνπκε λα ςύρνπκε έλα πγξό ηόηε 

ζα αξρίζεη λα πήδεη ή λα ζηεπεοποηείηαη όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ θηάζεη ζηε ζεπμοθπαζία πήξερ. Η 

ζεξκνθξαζία πήμεο θαη ηήμεο ελόο πιηθνύ είλαη ε ίδηα, όπσο ίδηα είλαη θαη ε ζεξκνθξαζία βξαζκνύ θαη 

πγξνπνίεζεο ηνπ πιηθνύ. 

Τήξε: νλνκάδνπκε ην θαηλόκελν ηεο κεηαηξνπήο ελόο ζηεξενύ ζε πγξό. 

Πήξε: νλνκάδνπκε ην θαηλόκελν ηεο κεηαηξνπήο ελόο πγξνύ ζε ζηεξεό. 

Τε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία ιηώλεη έλα ζηεξεό ηελ νλνκάδνπκε ζεμείο ηήξερ ηνπ 

ζηεξενύ (γηα ηνλ πάγν είλαη 0 
0
C). Δλώ ηε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία ζηεξενπνηείηαη έλα πγξό 

ηελ νλνκάδνπκε ζεμείο πήξερ ηνπ πγξνύ. 

Η ζεξκνθξαζία ηήμεο ελόο ζηεξενύ ζςμπίπηεη κε ηε ζεξκνθξαζία πήμεο ηνπ, δειαδή ην 

ζεκείν πήμεο θαη ην ζεκείν ηήμεο ελόο πιηθνύ ηαςηίδονηαη. Σηα άμοπθα πιηθά (όπσο ηα κίγκαηα), ε 

κεηαηξνπή ηεο ζηεξεήο θάζεο ζε πγξή, δε γίλεηαη ζε 

νξηζκέλε ζεξκνθξαζία, αιιά ζε κηα πεξηνρή 

ζεξκνθξαζηώλ. Τέηνην παξάδεηγκα έρνπκε ζην γπαιί, 

ην θεξί θ.ι.π. 

Η ζεξκνθξαζία ηήμεο - πήμεο θάζε θαζαξήο 

νπζίαο είλαη δηαθνξεηηθή θαη ραξαθηεξηζηηθή γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε νπζία. Σηνλ πίλαθα κπνξείο λα 

δηαβάζεηο ηε ζεξκνθξαζία ηήμεο - πήμεο κεξηθώλ 

γλσζηώλ θαζαξώλ νπζηώλ. Τα ζηεξεά πνπ ιηώλνπλ 

εύθνια, δειαδή ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ηα 

νλνκάδνπκε εύηεθηα. Γηα παξάδεηγκα ην βνύηπξν 

είλαη εύηεθην. Τα ζηεξεά πνπ ιηώλνπλ ζε πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο ηα νλνκάδνπκε δύζηεθηα. Γηα 

παξάδεηγκα ν ζίδεξνο ιηώλεη ζηνπο 1535 
0
C θαη είλαη 

δύζηεθηνο. 

 

Τήξε θαη πήξε από ηε ζθοπηά ηος μηθπόθοζμος... 

Όηαλ ζε έλα ζηεξεό ζώκα πξνζθέξεηαη ζεξκόηεηα, νη ηαρύηεηεο ησλ κνξίσλ ηνπ κεγαιώλνπλ. 

Η ζεξκνθξαζία απμάλεηαη θαη ηα κόξηα απνκαθξύλνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν από ηηο κόληκεο ζέζεηο 

ηνπο. Σε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθή ζεξκνθξαζία, ηα κόξηα εγθαηαιείπνπλ ηηο ζέζεηο απηέο θαη αξρίδνπλ 

λα κεηαθηλνύληαη θαη λα αιιάδνπλ ζέζεηο, έηζη όκσο ώζηε ε κεηαμύ ηνπο απόζηαζε λα κελ αιιάδεη, 

ρσξίο δειαδή λα πιεζηάδνπλ ή λα απνκαθξύλνληαη ην έλα από ην άιιν. Τν ζώκα έρεη γίλεη πγξό. Απηή 

ηε δηαδηθαζία νλνκάδνπκε ηήμε ηνπ ζηεξενύ ζώκαηνο.  

Η αληίζηξνθε δηαδηθαζία, ε κεηαηξνπή δειαδή ελόο πγξνύ ζώκαηνο ζε ζηεξεό, νλνκάδεηαη 

πήμε. Όηαλ έλα πγξό απνβάιιεη ζεξκόηεηα, νη ηαρύηεηεο ησλ κνξίσλ ηνπ ειαηηώλνληαη. Η 

ζεξκνθξαζία κεηώλεηαη, σζόηνπ ζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθή ζεξκνθξαζία ηα κόξηα παγηδεύνληαη θαη 

θηλνύληαη πηα κόλν γύξσ από κόληκεο ζέζεηο. Τν ζώκα έρεη γίλεη ζηεξεό.  



[2] 

Εξάημηζε: νλνκάδεηαη ην θαηλόκελν ηεο κεηαηξνπήο ελόο πγξνύ ζε αέξην κε ηε κνξθή 

θπζαιίδσλ πνπ βγαίλνπλ από όιε ηε κάδα ηνπ πγξνύ θαη γίλεηαη ζε νξηζκέλε ζεξκνθξαζία (γηα ην 

λεξό είλαη 100 0C), ελώ 

Υγποποίεζε: νλνκάδνπκε ηε κεηάβαζε από ηελ αέξηα ζηελ πγξή θάζε. Πξόθεηηαη δειαδή γηα 

ην αληίζηξνθν θαηλόκελν ηνπ βξαζκνύ. 

Η ζεξκνθξαζία βξαζκνύ θάζε θαζαξήο 

νπζίαο πνπ βξίζθεηαη ζε αλνηρηό δνρείν είλαη 

δηαθνξεηηθή θαη ραξαθηεξηζηηθή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

νπζία. Σηνλ πίλαθα κπνξείο λα δηαβάζεηο ηε 

ζεξκνθξαζία βξαζκνύ θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

νπζηώλ. Παξαηεξώληαο ηηο ζεξκνθξαζίεο βξαζκνύ 

κπνξείο λα θαηαιάβεηο γηαηί θάπνηεο νπζίεο 

βξίζθνληαη ζηε θύζε πάληνηε ζε αέξηα κνξθή, ελώ 

θάπνηεο άιιεο είλαη πνιύ δύζθνιν λα ηηο 

κεηαηξέςνπκε ζε αέξην. Τα πγξά ηα νπνία 

εμαηκίδνληαη εύθνια νλνκάδνληαη πηεηηθά. Τέηνην 

είλαη ην νηλόπλεπκα. Τα πγξά ηα νπνία εμαηκίδνληαη 

δύζθνια νλνκάδνληαη με πηεηηθά. Τέηνην είλαη ην 

ιάδη. 

 

Εξάημηζε, βπαζμόρ θαη ςγποποίεζε από ηε ζθοπηά ηος μηθπόθοζμος... 

Με ηελ πξνζθνξά ζεξκόηεηαο ζε έλα πγξό ζώκα θαη ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ, νη 

ηαρύηεηεο ησλ κνξίσλ ηνπ κεγαιώλνπλ. Κάπνηα κόξηα από ηελ επηθάλεηα ηνπ πγξνύ απνκαθξύλνληαη 

από ηα άιια θαη δηαρένληαη ζηνλ ρώξν πνπ πεξηβάιιεη ην πγξό, ζε αέξηα κνξθή. Τε κεηαηξνπή απηή 

νλνκάδνπκε εξάημηζε. Η εμάηκηζε γίλεηαη κόλν από ηελ επηθάλεηα ηνπ πγξνύ. 

Όηαλ ηα κόξηα πνπ απνκαθξύλνληαη από ηα άιια, δελ πξνέξρνληαη κόλν από ηελ επηθάλεηα ηνπ 

πγξνύ αιιά από όιν ηνλ όγθν ηνπ, ην θαηλόκελν νλνκάδεηαη βπαζμόρ. Τν αληίζηξνθν θαηλόκελν 

νλνκάδεηαη ςγποποίεζε ελόο αεξίνπ. Τν θαηλόκελν απηό παξαηεξείηαη, όηαλ ην αέξην απνβάιιεη 

ζεξκόηεηα θαη κεηώλεηαη αξθεηά ε ζεξκνθξαζία ηνπ. Τόηε νη ηαρύηεηεο ησλ κνξίσλ ηνπ κηθξαίλνπλ, 

ηα κόξηα πιεζηάδνπλ κεηαμύ ηνπο θαη ζρεκαηίδνπλ ζηαγόλεο. 

 

 
 



[3] 

Σηηο ζεξκνθξαζίεο πνπ επηθξαηνύλ ζηε Γε, ην λεξό είλαη ην κόλν πιηθό πνπ ππάξρεη ζηε θύζε 

θαη ζηηο ηξεηο θπζηθέο θαηαζηάζεηο. Όηαλ ην λεξό έρεη αέξηα κνξθή, βξίζθεηαη ζε αέξηα θπζηθή 

θαηάζηαζε. Τόηε ρξεζηκνπνηνύκε ηελ νλνκαζία «πδξαηκνί». Γηαπηζηώλνπκε ηελ ύπαξμή ηνπο, όηαλ 

απηνί κεηαηξέπνληαη ζε πγξό ζηηο θξύεο επηθάλεηεο ησλ ηδακηώλ. Νεξό ππάξρεη ζε πγξή κνξθή ζηελ 

επηθάλεηα ηεο Γεο αιιά θαη θάησ από απηή. Οη πδξαηκνί ππό εηδηθέο ζπλζήθεο κεηαηξέπνληαη ζε πάγν 

θαη αησξνύληαη ζηελ αηκόζθαηξα ή ηνπο βιέπνπκε επάλσ ζηα θπηά. Τόηε ηνπο νλνκάδνπκε «πάρλε». 

Τν λεξό, ηέινο, παξαηεξείηαη ζηε θύζε ζε ζηεξεή κνξθή ζηνπο πόινπο ή ζηηο ςειέο βνπλνθνξθέο.  

 

 

 

Φύιιν Δξγαζίαο Δθπαηδεπόκελνπ – Δπηζηεκνληθόο Γξακκαηηζκόο 

 

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο Σσζηέο ή Λαλζαζκέλεο. 

α) Οη ηξεηο ζπλεζηζκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο ύιεο είλαη ε ζηεξεή, ε πγξή θαη ε αέξηα.  

β) Η θαηάζηαζε ηεο ύιεο ελόο ζώκαηνο δελ είλαη δπλαηόλ λα αιιάμεη. 

γ) Τν ρηόλη είλαη λεξό ζε ζηεξεά θαηάζηαζε. 

δ) Κάζε πγξό βξάδεη, αιιά ζε δηαθνξεηηθή ζεξκνθξαζία. Η ζεξκνθξαζία βξαζκνύ είλαη κηα θπζηθή 

ζηαζεξά ησλ θαζαξώλ ζσκάησλ. 

ε) Όηαλ νη ζεξκνί πδξαηκνί ηεο αλάζαο καο ζπλαληνύλ ην ςπρξό ηδάκη, ζπκππθλώλνληαη θαη 

ζρεκαηίδνληαη ζηαγνλίδηα λεξνύ. 

ζη) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πήμεο ελόο ζώκαηνο έρνπκε πξνζθνξά ζεξκόηεηαο ζην ζώκα. 

δ) Τν λεξό ςύρεηαη θαη γίλεηαη πάγνο ζηνπο 0 0C. 

ε) Σπκπύθλσζε ελόο αεξίνπ κπνξνύκε λα πεηύρνπκε θαη κε ςύμε θαη κε ζπκπίεζε απηνύ. 

ζ) Η ζεξκνθξαζία πήμεο είλαη κεγαιύηεξε από ηε ζεξκνθξαζία ηήμεο. 

η) Ο βξαζκόο είλαη ν κνλαδηθόο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν έλα πγξό γίλεηαη αέξην. 


