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1. MATERIAREN PROPIETATE OROKORRAK 
 
 
1.1. BOLUMENA 
 
Nazioarteko Sisteman bolumen unitatea metro kubikoa da (m3). Hala ere, likido eta gasen 
kasuan litroa erabiltzen da. Baliokidetasunak hauek dira:  
 

1 dm3 = 1 litro = 10-3 m3

 
 
1.arik. Ordenatu handienetik txikienera ondoko bolumenak: 

 
a) 10 litro b) 0'005 m3 c) 50 dm3  
d) 300 ml e) 1000 cm3 f) 100 cl  
 
Em: c) a) b) e)=f) d)  

 
Bolumenak neurtzea ohiko jarduera da laborategian. Ondoren, solido, likido eta gasen 
bolumenen neurketa aztertuko da.  
 
 
 
SOLIDOEN BOLUMENAREN NEURKETARAKO, gogoratu forma eta bolumen propioa 
dutela. Bolumena kalkulatzeko bi talde desberdinduko ditugu:  

- Forma geometriko erregularra duten solidoak (esferak, zilindroak, prismak...): 
kasu hauetan formula matematikoak erabiliko dira bolumenak kalkulatzeko.  

 
 

2.arik Nola kalkulatuko zenuke forma kubikoa duen pirita baten bolumena?  
 

Em: aristaren luzera neurtu (a) . 
Ondoren, kuboaren bolumenaren adierazpena aplikatu: V= a3.  
 
- Solido irregularrak: solidoa likido batean murgilduz. Probeta batean likido 
kantitate jakin bat jarri, solido irregularra probetan sartu eta bolumen berria 
apuntatu. Bi bolumenen diferentziak solido irregularraren bolumena adieraziko 
du.  
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3.arik:. Nola jardungo zenuke laborategian kuartzo zati irregular baten bolumena 
determinatzeko?  
 

Probetan jarri, adibidez, 750 ml ur. Kuartzo zatia sartzean bolumena 800 ml 
arte igo da. Beraz, kuartzo zatiaren bolumena 50 ml da.  

 
 
LIKIDOEN BOLUMENAK erraz determinatzen dira, ontziaren forma hartzen dutelako. 
Likidoen bolumenak neurtzeko laborategian erabiltzen diren tresnarik arruntenak hauek 
dira:  

• BURETAK: likidoen bolumen aldakorrak zehaztasunez neurtu behar direnean 
erabiltzen dira, likidoaren irteera giltza baten bidez kontrolatzen delarik. 

•   PIPETAK: likido kantitate txikiak zehaztasunez transferitzeko erabiltzen dira.  

• PROBETAK: likidoen bolumenak zehaztasun gutxiagorekin neurtu behar 
direnean erabiltzen dira.  

• Denak ere, beirazko ontzi graduatuak dira. Ondoko irudietan azaltzen dira:  
   

 
 
Probeta, pipeta eta buretaren irudiak.  
 
1.2 MASA: gorputz batek duen materia kantitatea da.  
N.S.an masa unitatea kilogramoa da (Kg).  
 
 
4.arik. Adierazi kilogramotan ondoko masak 

a) Protoiaren masa ...................  1'7.10-21 mg  
b) Elektroiaren masa.......................   9'1.10-31 Kg  
c) Elefante baten masa.......................     4'5.107 dg  
d) Ilargiaren masa...............................      7'4.1025 g 
e) Lurraren masa............................       6.1029 cg 
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Em: 
a) 1'7.10-27 Kg  b) 9'1.10-31 Kg  c) 4'5.103 Kg   
d) 7'4.1022 Kg e) 6.1024 Kg  

 
 
5.arik. Adierazi solido irregular baten dentsitatea determinatzeko jarraituko zenukeen 
prozedura, baldin eta probeta bat eta balantza bat baldin badituzu.  
 
Solido eta likidoen bolumena gutxi aldatzen da presio eta tenperaturarekin, eta beraz, 
dentsitatea ez da faktore horien arabera askorik aldatzen. Aldiz, gasen kasuan aldaketak 
handiagoak dira eta kontuan hartu beharrekoak. 
 
Ondoko taulan zenbait materialen dentsitateak ematen dira, 20 ºC-tan neurtuak eta g/cm3-
tan adieraziak:  

Altzairua....   7'8  
Kortxoa.......................... 8'9  
Burdina........................... 7'9  
Egurra......................... 0'2-0'8  
Beruna.............  11'3  
Aluminioa.................... 2'7  
Beira........................ 3-3'6  
Olioa.......................  0'92  
Itsasoko ura................ 1'025  
Ur distilatua .............. 1  
Gasolina........................ 0'68  
Esnea............................ 1'03  
Merkurioa...................... 13'6  

 
Zenbait gasen dentsitateak  
T= 0 ºC eta  P= 1 atm-tan neurtuak:  

Butanoa................... 0'0026  
Karbono dioxidoa..... 0'0018  
Airea......................  0'0013  

 
Gehienetan dsolidoak 〉 dlikidoak 〉 dgasak.  
 
 
6.arik. 100 ml-ko bi hauspeakin-ontzi gasolinaz eta esnez betetzen dira hurrenez hurren. 
Zeinek pisatuko du gehiago? Zeinek beteko du bolumen handiagoa? Kontsultatu taulan 
esnearen eta gasolinaren dentsitateak.  
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A hauspeakin-ontzia (GASOLINA) = Basoaren masa + gasolina masa 
Gasolina masa = dgasolina . V = 0'68 g/ml . 100 ml = 68 g  
B hauspeakin-ontzia (ESNEA) = Basoaren masa + esnearen masa  
Esnearen masa = desnea . V = 1'03 g/ml . 100 ml = 103 g  
Hauspeakin-ontzien masa bi kasuetan berdina denez, esnea daukan ontziak 
gehiago pisatuko du. Biek bolumen bera betetzen dute (100 ml).  
 

 
7.arik. Azken Joko Olinpikoetan irabazleek 50 mm-ko diametroa eta 5 mm-ko lodiera zuten 
urrezko domina zirkularrak jaso zituzten. Dominek 185 gramoko masa zuten. Urre 
puruzkoak al ziren? Arrazoitu erantzuna kontuan izanda urrearen dentsitatea 18'9 Kg/m3 

dela.  
 

Em: 
Dominaren bolumena kalkulatzeko π .r2.h, adierazpena erabiliz kalkulatuko da , 
non r erradioa den eta h lodiera. Unitate guztiak N.S: adieraziz eta eragiketak 
egin ondoren:  
 

Vdomina = 3'14.(25 10-3)2 m2.5 10-3 m = 9'81 10-6 m3  
 
Masa dakigunez, (185 g), dentsitatea kalkulatu daiteke:  
 

d = m/V = 1'85 10-4 Kg/ 9'81 10-6 m3 = 18'86 Kg/m3  
 
Urrearen dentsitatea 18'9 Kg/m3 denez, dominak urrezkoak zirela ziurtatu 
dezakegu.  

 
 
8.arik Hauspeakin-ontzi batek 100 g-ko masa du. Zein izango da masa osoa 100 ml ur eta 
50 ml olio gehitzen badira? Kontsultatu uraren eta olioaren dentsitateak aurreko taulan.  
 
Em: 

Masa osoa hauspeakin-ontziaren masa + 100 ml uraren masa + 50 ml olioren 
masa izango da.  
100 ml uraren masa kalkulatzeko:  
 

dura = mura/Vura ; mura = dura . Vura = 1 g/ml . 100 ml = 100 g  
 
50 ml olioren masa:  
 

molioa = dolioa . Volioa = 0'92 g/ml . 50 ml = 46 g 
 
Masa osoa = 100 g + 100 g + 46 g = 246 g.  
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9.arik A dentsitateko gorputza B dentsitatea duen likidoan sartzen da. Zein izan behar da A 
eta B dentsitateen arteko erlazioa ondokoa gertatzeko: 

a) Gorputzak likidoan flotatzeko.  
b) Gorputza likidoan hondoratzeko.  

 
Em:   a) dA 〈  dB  

b) dA 〉 dB

 
 
10.arik. Dentsitateen taula kontsultatuta, esan zein diren uretan flotatzen duten hiru 
substantzia eta hondoratuko liratekeen beste hiru. 
 

Em: uretan flotatuko duten substantziak olioa, gasolina, egurra.  
Uretan hondoratuko diren substantziak: altzairua, beruna eta merkurioa. 

 
 
11.arik Zein segurtasun-neurri hartzen dira etxeetako sukaldean butano gasaren eskape 
baten aurrean babesteko? Kontsultatu aurreko taulan zein diren butanoaren eta airearen 
dentsitatearen balioak 20 ºC –tan. 
 

Em: lurretik hurbil sukaldea eta etxearen kanpoaldea komunikatzen dituen zulo 
txiki bat egiten da. Butanoa airea baino dentsoagoa da, eta eskape bat egonez 
gero sukaldeko beheko aldean pilatu da eta zulo horretatik kanpora irteten da. 

 
 
12.arik: 1,5 litroko edukiera duen botila batean 1.450 ml ur sartzen ditugu eta hozkailuko 
izozkailuan sartzen ditugu. Ura izozten denan, hautsi egingo al da botila? Kontuan izan 
izotzaren dentsitatea 900 Kg/m3 dela.  
 

Em: 
Ur likidoaren masa ondokoa izango da:  
 

m= V . d= 1450 . 10-6 m3. 103 Kg/m3= 1'450 Kg 
 
Uraren masa ez da aldatuko, baina bai bolumena. Bolumen berria 1'61 litro da. 
Beraz, botilak ezin izango du izotz bolumen hori barruan eduki, eta lehertu 
egingo da.   
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13.arik. Osatu ondoko laukia: 
 

Dentsitatea 
(g/ml) Bolumena (ml) Masa (g) 

1'5 400  

 30 0'3 

0'5   

 
 
14.arik Adierazi ondoko esaldiak zuzenak ala okerrak diren, eta arrazoitu erantzuna. 
 

- Gasek ez dute pisurik.  
- 10 litro alkoholen masa 10 Kg da. 
- 3 € / Kg prezioa ordaindu dugun olioa garestiagoa da ordaindu dugun 3 € / litro 

baino.  
- Burdinazko bloke bat burdin txirbil bat baino dentsoagoa da.  
- Berunak hondarrak baino masa gehiago du. 
- Gorputz batek uretan flotatzen du baldin eta bere dentsitatea urarena baino 

txikiagoa bada. 
- Bolumen berdinarekin, zenbat eta handiagoa izan masa, orduan eta handiagoa 

izango da materialaren dentsitatea . 
 
 
15.arik. Adierazi N.S.ko unitateetan:  
 

a) 5000 g  b) 10 g/l  c) 100 mm3  d) 1 Kg/ml  
e) 200 dm3  f) 50 Kg  g) 25 m3  h) 1'5 mg/cl  

   
 
 
 
16.arik. Uretan sartuta, arrautza hondoratu egiten bada, zer egin dezakegu flotatu dezan? 
 
 
 



Materia 

 ariketak 
 
 

Egileak: A.O./ M.M.P. 7/8

17.arik.- Hutsunerik ez duten eta forma desberdina duten bi gorputz material berarekin 
eginda daude. Nola froga dezakezu hori? 
 
 
 
18.arik.Itsasontzi handiak dentsitate handiko materialekin eginak egon arren, flotatu egiten 
dute. Nola azaldu daiteke? 
 
 
 
19.arik. Aldatzen al da gorputz baten dentsitatea tenperatura aldatzean? Eta puskatan 
zatitzen denean?  
 
 
 
20.arik. Zenbat kilogramo gasolina sartzen dira 150 mm-ko arista duen kubo huts batean? 
Gasolinaren dentsitatea 0'68 g/ml da.  
 
 
 
21.arik. Metal jakin baten zati desberdinen masa eta bolumenak neurtu dira, ondoko taulan 
agertzen diren emaitzak lortuz:  
 

Masa (g) 2 26 45 100 

Bolumena(ml) 0'1 1'3 2'3 5'1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egin m-V grafikoa, eta honetaz baliatuz kalkulatu:  

- 30 g-ko masak beteko duen bolumena. 
- 4 ml-ko metal zatiak izango duen masa.  
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22.arik. Alkoholemiako arauen arabera, ezin da gidatu baldin eta odolean dagoen alkohol 
kantitatea 0'5 g/l baino handiagoa bada, edo arnastean botatako alkohol kantitatea 0'25 
mg/l baino handiagoa bada. 
 
Trafikoko kontrol batean ondoko emaitzak lortu dira: 
 

Gidaria Alkohol tasa odolean 
  

A 300 mg/l 

B 20 cg/l 

C 6 mg/cm3

 
 

Positiboa eman al du gidarietakoren batek? Arrazoitu erantzuna 
 
 
23.arik Materiaren ondoko ezaugarrietatik esan zein diren espezifikoak: masa,kolorea, 
eroaletasuna, gogortasuna, disolbagarritasuna, tenperatura xaflakortasuna.  
 
 
 
 
24.arik Diametro bereko bi bola esferiko ditugu, bata altzairuzkoa eta bestea berunezkoa. 
Zeinek du dentsitate handiena? Zeinek du masa handiena? Zeinek bolumen handiena? 
Arrazoitu erantzuna. 
 


