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TÉRFoGAT ÉS TÖMEG
Milyen nehéz ez a cucc, és mennyi helyet foglal el? 

A kanáltól kezdve a mérlegen át sok mindent  
segítségül lehet hívni e kérdések megválaszolásá-
hoz. Ha nem vagy járatos a témában, könnyű el

tévedni a térfogattömegsúly útvesztőjében.

18 19



Sokan úgy használják ezeket a fogalmakat, mintha azonosak 
lennének. A térfogat azonban annak a helynek a méretét  

adja meg, amit egy szilárd, folyékony vagy gáznemű anyag 
kitölt. A tömeg ezzel szemben azt fejezi ki, hogy mennyi 

 anyagot tartalmaz valami. Egy tárgy súlya pedig a tárgyra 
ható gravitációs erő mértékét mutatja meg.

18 19
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Térfogat és tömeg

A tömeg mértékegysége, amely azt fejezi ki, 
hogy egy tárgy mennyi anyagot tartalmaz

A súlyhoz hasonlóan a tömeget is mérleggel méred, de mást mérsz 
a mérleggel. A tömeg nem függ a helytől. Mérheted a Jupiteren, a Holdon 
vagy a Földön, a szám nem változik. A gramm a tömeg mértékegysége, azt 

mutatja meg, mennyi anyag van egy tárgyban.

Akár hiszed, akár nem, a mérete alapján esélyed sincs kitalálni egy tárgy 
tömegét. Lehet két labdád, amelyek méretre egyformák, de a tömegük 

mégis különböző – mint például egy bowlinggolyó és egy focilabda.  
Mire tippelsz, melyiknek nagyobb a tömege? Általában amelyiket 

nehezebbnek érzed, annak nagyobb a tömege.

Gramm
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Tamás, az űrhajós 
77 111 gramm a Földön 

és a Holdon is.
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Scoville-skála
A paprikafajták csípősségét osztályozó rendszer

Ha ügyes vagy, pusztán a nyelveddel meg-
állapíthatod a jalapeño paprika Scoville-értékét. 
A tabasco szósztól (2500–5000) kezdve a haba
nero paprikáig (100 000–350 000) mindent 
SHU-ban (Scoville heat unit, azaz Scoville-féle 
csípősségi egység) mérnek. Az érték azt tükrözi, 
hogy hányszorosára kell hígítani az adott anya-
got, hogy már ne érezd a „csípést”. Tehát egy 
csésze 5000 SHU értékű csípős szósz akkor 
vesz tené el az erejét, ha 5000 csésze vizet ke-
vernénk hozzá. Van kedved tesztelni a nyel ved? 
Akkor védőruhát fel! Aki egy 16 milliós erősségű 
csípős szószt meg mer kóstolni, annak kesztyűt 
és védőszemüveget kell vennie. Nem semmi, igaz?

Scoville-értékekScoville-értékek

zöldpaprika: 0–100 SHU

sriracha szósz: 2200 SHU

tabasco szósz: 2500–5000 SHU

jalapeÑo paprika: 2500–8000 SHU

chipotle paprika: 5000–10 000 SHU

habanero paprika: 100 000–350 000 SHU

naga jolokia paprika: 855000–1 041 429 SHU

Erősség
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