
Η χρήση των αερίων του θερµοκηπίου στην 
κτιριακή µόνωση 



Θερµότητα & Θερµοκρασία 
� Θερµότητα ονοµάζεται η ενέργεια που ρέει από ένα σώµα
σε ένα άλλο. Η θερµότητα διαδίδεται µε την ακτινοβολία.

� Θερµοκρασία ονοµάζεται το µέγεθος το οποίο µας βοηθάει
να περιγράψουµε το πόσο θερµό ή πόσο ψυχρό είναι ένα
σώµα.



Υπέρυθρη Ακτινοβολία (Ιnfrared)

� Είναι ένα µέρος του φάσµατος της ηλιακής ακτινοβολίας.

� Το ανθρώπινο µάτι δεν µπορεί να την δει.

� Το ανθρώπινο σώµα µπορεί να νιώσει τη θερµότητά της.

� Είναι εντελώς ακίνδυνη για τον ανθρώπινο οργανισµό.



Το Φαινόµενο του Θερµοκηπίου 

� Ορισµένα αέρια της ατµόσφαιρας αντανακλούν προς το έδαφος ένα µέρος 

της υπέρυθρης ακτινοβολίας η οποία ανακλάται από την επιφάνεια της γης.

� Το φαινόµενο του θερµοκηπίου, είναι ένα φυσικό φαινόµενο απαραίτητο 

για τη διατήρηση και εξέλιξη της ζωής στην γη. Χωρίς αυτόν τον 

µηχανισµό η µέση θερµοκριασία της γης  θα ήταν περίπου κατά 35 οC 

χαµηλότερη , δηλαδή περίπου -20 οC αντί για +15 οC που είναι σήµερα.





Τα Υλικά του Πειράµατος

1. Διακόπτης χρονόµετρου

2. Μέταλλο (Ιnfrared)

3. Βολτόµετρο

4. Μάρµαρο

5. Μετρητής

6. Μακέτα (σπίτι)

7. Μπαλόνια



1ο Στάδιο του Πειράµατος

� Η Παρασκευή της µακέτας.
� Η τοποθέτηση του µαρµάρου, του µέταλλου και του µετρητή 

datalogger .
� Η ρύθµιση του βολτόµετρου.
� Η ρύθµιση του χρονόµετρου (διακόπτης ηλεκτρικού ρεύµατος).



2ο Στάδιο του Πειράµατος

� Φουσκώνουµε τα µπαλόνια µε το διοξείδιο του άνθρακα  (CO2).
� Τοποθετούµε  τα µπαλόνια σε ειδικές σακκούλες (κλειδωµένες).
� Συναρµολογούµε τις σακκούλες στην στέγη της µακέτας µας.
� Ξεκινάµε στο 2ο στάδιο του πειράµατος .



3ο Στάδιο του Πειράµατος

� Φουσκώνουµε τα µπαλόνια µε υδρατµό.
� Τοποθετούµε τα µπαλόνια στις κλειδωµένες σακκούλες.
� Συναρµολογούµε τις σακκούλες στην µακέτα µας.
� Ξεκινάµε στο 3ο στάδιο του πειράµατος.



Τα Αποτελέσµατα των Πειραµάτων 

1ο  Στάδιο 2ο  Στάδιο 3ο  Στάδιο
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