
 

TÖMEGMÉRÉS 

 

Készítette: Gál Eszter, Sumi Melinda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                             

Elméleti bevezető:       

Definíció: a tömeg a fizikai testek tulajdonsága, ami a bennük levő anyagmennyiséget méri.                

A tömeg SI mértékegysége a kilogramm, jele: kg. (1879 Párizs: a tömeg nemzetközi egységének egy 

Pt-Ir henger tömegét fogadták el.) A súlytól eltérően a tömeg mindig ugyanaz marad, akárhová kerül is 

a hordozója.  

A történelem során a civilizáció fejlődésének egyik fő mozgatóereje a kereskedelem volt. E 

tevékenységhez azonban szükség volt a cserét képző áruk, termékek mennyiségének meghatározására, 

mérhetőségére. Erre már az ókorban is kialakult megfelelő rendszer. Példa erre az, hogy a fizikában 

ma is tanított egyik egyszerű súlymérő eszközt „római mérleg”-nek nevezik. A másik példát az a jól 

ismert történet mutat, amelynek során Archimedes (Kr.e. 278-212) Szicília uralkodójától, II. Hierontól 

azt a feladatot kapta, hogy koronáját ellenőrizze. A király ugyanis azt gondolta, hogy ékszerész-

mestere a kapott arany egy részét „elspórolta” és a különbözetet olcsóbb ezüsttel pótolta. A tudós a 

feladatot a fémek fajsúly-különbségeinek segítségével oldotta meg, de ehhez pontos súlyméréseket 

kellett tudjon végezni. 

 
A tömegmérés eszközei a mérlegek.  

Mérlegtípusok: kézi-, konyhai-, tára-, analitikai mérleg … stb. 

A mérlegek jellemző adatai: - terhelhetőség: a mérés felsőhatára 

        - érzékenység: a mérés alsóhatára (a legkisebb mérhető tömegkülönbség) 

 

A tömegmérés elve: valamely test tömegét legegyszerűbben statikai úton, egyenlő karú mérleggel 

mérhetjük meg. Egyik serpenyőbe (bal) az ismeretlen tömegű (m1) testet helyezzük, a másikba (jobb) 

az ismert tömegű (m2) testeket teszünk úgy, hogy a mérleg az eredeti egyensúlyba visszaálljon.  

Egyensúly esetén: m1= m2  

A mérleg akkor van egyensúlyban, ha a mérleg mutatója mindkét irányba egyenlő skálarésszel leng ki 

vagy középen áll. 



Mérés 

 

1, Első feladatként megtippeltük néhány tárgy tömegét, majd megmértük, hogy ténylegesen mennyi. 

 

tárgy „tipp” valódi tömeg 

toll 10g  11g 

alumínium rúd 18kg 14kg 

táska 2kg 1,5kg 

5 Ft-os 2g 4,2g 

100 Ft-os 10g 8g 

200 Ft-os 10g 9g 

A4-es lap 3g  5g                            

1000 Ft-os 1g 0,9g 

fülbevaló 2g 3,5g 

karóra 50g 60g 

monitor 15kg 20kg 

szemüveg 15g 17g 

mobiltelefon 65g 99g 

kulcscsomó 100g 140g 

hungarocell darab 5g 10g 

zsebkendő 1g 1,4g 

szék 10kg 7kg 

számítógép ház 3kg 10kg 

    

2, Hány zsebkendőt „fogyaszt” el naponta Magyarország? 

 

2db/fő/nap átlaggal számolva  3g/fő/nap  kb. 30 tonna/30 millió g zsebkendőt használunk el egy 

nap. 

 

3, Mennyi fa kitermelése szükséges ehhez a mennyiséghez? Mekkora egy átlag fa tömege? 

 

Egy átlag fa méretei: 1 dm átmérőjű, 15 m magas, 0,5 kg/m3  kb. 75-80 kg egy átlag fa tömege  

kb. 350 db fát kell kivágni, ez napi 120 tonnát jelent. 

 


