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Työssä tutkitaan kappaleiden kellumista ja määri-
tetään niiden tiheydet vaakaa ja mittalasia käyttäen.

Välineet 27029 mekaniikan sarjasta
Työntömitta
Suorakulmaiset särmiöt
Muovikuutio 1 cm 3

Sylinterisarja
Epäsäännöllisiä kappaleita (kiviä)
Pultit
Mittalasi 100 ml
Keitinlasi 100 ml, 2 kpl

Lisäksi tarvitaan
38011B Digitaalivaaka

Etanolia

Suoritusohjeet ja kysymyksiä
A. Tiheyksien vertailua

Ota keitinlaseihin vettä ja aseta niihin erikokoiset muovikappaleet.
Mitä havaitset?

Ota seuraavaksi samankokoiset puu-, korkki-, alumiini-, messinki-
ja rautakappaleet ja laita ne vuorotellen veteen. Mitä havaitset?

Vaihda toiseen keitinlasiin veden tilalle etanolia. Aseta muovinen
suorakulmainen särmiö ensin veteen ja sitten etanoliin. Mitä
havaitset?

B. Tiheyden määrittäminen

Mittaa kuvan mukaisesti kahdesta pienestä sylinteristä kevyem-
män sekä suurimman sylinterin massat ja tilavuudet. Muista, että
yksi kuutiosenttimetri vastaa yhtä millilitraa. Kirjoita tulokset
taulukkoon.

Päättele molempien sylinterien mittaustuloksista, kuinka suuri
massan pitäisi olla, jos kappaleen tilavuus olisi yksi kuutiosenttimetri.
Vertaa tuloksia.

Mittaa erilaisten kappaleiden massat ja tilavuudet mahdollisimman
tarkasti sekä määritä niiden tiheydet. Kirjoita tulokset taulukkoon.

Kappaleen tiheys määritellään jakamalla kappaleen massa sen
tilavuudella.

Tiheys =                       eli         =

Tiheyden yksikkö on 1  
g

     tai  1  kg .

Selvitä lopuksi sylinterin tiheyden perusteella, mistä aineesta se
on valmistettu.

Määritä eri aineiden tiheyksiä erilaisista kappaleista.
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Kappale Massa (g) Tilavuus (cm3) Massa, jos tilavuus olisi 1 cm3 Tiheys (g/cm3)

Pieni sylinteri 2,7

Suuri sylinteri 2,7

Tehtäviä
1. Mitä havaitset eri aineiden tiheyksistä?

2. Kuinka tietoa aineiden tiheyksistä voidaan käyttää hyväksi?

3. Mitkä seikat aiheuttavat virhettä aineen tiheyden määrittämi-
sessä?

4. Kappale uppoaa vedellä täytetyn astian pohjalle. Mitä tiede-
tään kappaleen tiheydestä tämän perusteella?

5. Mitä erikoista on elokuvien kohtauksissa, joissa pankkiholvis-
ta heitellään kultaharkkoja reppuun tai laukkuun?

6. Mitä tapahtuu, kun auton bensiinitankissa olevan bensiinin
sekaan joutuu vettä? Mitä haittaa ilmiöstä on talviautoilussa
ja miten se voidaan välttää?

7. Täydennä taulukkoon tyhjäksi jätetyt kohdat ja vastaa seu-
raaviin kysymyksiin.

a) Mitkä taulukon kiinteistä aineista kelluvat vedessä?

b) Mitkä taulukon aineista kelluvat elohopeassa?

c) Mitkä taulukon aineista kelluvat etanolissa?

Aine                                     Massa (g)                                      Tilavuus (cm3)                                    Tiheys (g/cm3)

Alumiini 27 10

Rauta 20 7,9

Kulta 5 19,3

Vesi 1000 1,0

Jää 276 300

Puu 30 0,6

Polyeteeni 460 500

Elohopea 813 13,55

Etanoli 300 0,79

Ilma 517,2 400 000

Havainnot ja päätelmät




