FISIKAREN BIDEETATIK
ABlATZEN (XII I)
SARRERA
"Fislkaren bideetatik abiakan" eko Vrl.ete X.ataletan bgroar aritlr ginen;
hemen, gai horrl dagokion zenbelt mlaktiritza aurkertuko dugu.

EGOERA-ALOAKETAK
Behar den materiala:
Euskarri bat

-10 eta 100 O C tarteka mmornetro bat

Berogallu bat

Entseiurako tutua

Baso bat

Kmnometro bat

Erartun eusle bat

Jela

Samúco bat

Hoditxo makur bat

Alkohola

Taiapoibco bhulduna

Gatra

* Hondar piska bat (ale betzuk)

Har dezagun O "C baino tenperatura apalagoan dagoan jela-puska bat,
eta teha dezagun osoki. Entseiurako tutuaran hondoan hondar oso garbia eta

lehorra iplnika dugu, eta bere gainean jela botaka, tutua ia bete arta. Hori

egin ondoren entseiurako tutua tapoit itxiko dugu eta t~poiarenzulo batetik
terrnometroa eta bestetik h d i t x o makurra sanuko ditugu.

Bitartean, basoan nahaste frigorifikoa deitzen dena gertatu dugu. Nahaste hori gertalreke zera egin behar da: basoan gatr-parte bat eta jela zehazuzko lau parte nahastu; gatzgeruza baten gainetik hari dagokion jela botako
dugu. Ongi nahastv ondaren berriz beste gatz-geruza eta jela ipini eta nahastuko, e,a.
Nahaste hori gertatu ondoren, bere barruan betaa daukagiin entseiurako
tutua sartuko dugu. Termomatroa jaitsi egingo da eta bere minimoraino iristean (-1 0 "C gutxi gorabehera), tutua nahaste frigorifikotik atera eta eiiskarrian ipiniko dugu Foraindik ez da berogailua pittui behar). Une horretan kronomarraa marlxan jarri behar dugu. Minutuz-minutu tenperatura irakurriko

dugu, eta denboraJtenper8tura taula bat osatuko. Zer ikusika dugu 7 Termometroaren e m s i ~ agora ala behera doa? Zergatlk? Tsnperatura aldatzeko
behar den beroa nondik etortzen da?

Lwtutciko taufamn bid= graRko bat eghgo dugu, horiletarako
ardatrean dsnboia eta ordenotu-ardatrean tenperaaura jairiz; azaldutako
lerroa nolakoa izango da7 Zurena ela makwrra? horrek zer esan nahi du7
Temometroa zero graduraina htildu eta gero, zsr gertetuko da? Beraz,
orain ez al dago bero-sldaketarik? ala beroak orain tenperatura-igoketa er
den beste ekintra bat egiten digu? Zein?
Jele guztia urtu ondoren, sntselniako tuhre inidtan lkusten den berela
berotuko dugu. Berotzen ari garen bitarteen era lehen sgin dugun bezala,
minutuz-minutu tenperatura irakurriko dugu ?aula osatuz. Zer gertetzen da7
100 'C-aren hurbiltzara iristerakoan zer i k u s t ~ n
da7 eta ser gertatzsn da tenperaturarekin? Baina, berotzen ari al gara, ala ez7 Bitartean, zer ari da ateratren hodl makurretik? eta hodian dagoen uraren maila $ora ale behera doa?
Hoffek zar esan gura du?

Hoditxa makurretik ihes egiten duen turrina beste ontzi batetan sar dsiteke: eta gero, hau ere berotur, lurrinaren tenperatura 100 "C-tik gora eraman
daiteke. Hemen ez dugu parte hau egingo.
Beraz, hasiara batetan geneukan jsla zer ren: solido, Ilkido ala gasa?
Gero, O "C eta 100 "C-en tartean? eza azkenik ura zer bilakatu zaigu? Hori
dela eta, gorputz bat zenber egoeratan egon daiteke? Auikitutako taularen
bidez grafiko oso bat egingo dugu, sta irudian azaltzen denaren antzekoa
izango da.
Arter dezagun egoera-aldaketa bat, umsa adibidet. Hori O "Gtan gertat u zaigu. Beras, ura O "C baino apalagoa den tenperatura batetan nola egongo da, solido, likido ala gas-eratan7 Eta O "C baino altuagoa den batetan?
Beraz, ura solido/likido-oreka ba tetan edukitzeko tanperaturak zenbatekoa
izan behar du?
Gakalura-nahastearen oreka-tenperatura O "C baino askoz tenperatura
apalaga bat da. Berat, O OGtan, gutxi gorabehera gatralura nahaste bat gertatzen badugu, biak solidoak direnez gerrr. tenperatura horretan, egoera
hoñretan egoterik posible al da7 Orduan, zer gertatukci da? Baina, ikasi dugun
bezala, parte bat urtzen bada, urketa hori lortzeko beroa behar dugu; bem
hori nondik a t e m e n relgu? Beras, nahasteamn tenperatura n o l a b eginga
da, apalagoa ala alderantziz? Inoir, solido/likido egoeratan daukagun gatzdura
nahaste hori berari dagokion egoera-aldakstaren tenperaturaraino helduko
balitz teta hau rero gradu zentrigradu baino askoz apalagoa da) tenperatura
horretan gelditwko litrateke. Guzti hau dela eta nahaste honi '"nahaste frigorifikoa" deritzogu.

tekeenez gero solidotik abiatzen bagara bemaren bidez urtu eta gero lurrindu
egiten dugu. Haina aldarentziz era joka dsftske; hau da, lurrin-egoerstik
abiatzen bagara, adlbidez, lurrin hori hoztu eta likido bihurtuko xaigu; aldaketa horri "kondentsazioa" deritzogu. Analogoki, likido-egoeratik solidaegoerara pasa daiteke eta aldaketa horri "solidotzea" deritzogu.

Saiakuntza honstan erabilitako materia wra izan da, baina beste materia
askorentzat ere antreka gertaera bat lortzen da. Berar, materia hauek, eta
beti precio fin ko baten pean (hemen atrnosferikoa) solido-egoeratik likidoegoerara (edo likido-egoeratik solido-egoerara) pasatzen dira tenperatura finko batetan; tenperatura horri "ohizko urtxe-puntua" (edo "ohizko solidotzepuntua") deritzogu. Likido-egoeratik lurrin-egoerara (edo lurrin-egoeraaik
likido-egoerara) pasatrerakoan beste horrenbeste gertatzen da; hots, precio
atmosferikopean tenperatura finka batetan gertatzen dela. Tenperatura horri
"ohizko iraklte-puntua" (edo "ohizko kondentsatze-puntua") deritzogu.
Zenbait gorputz eta zenbait baldintza dela bide, beroa ematen raionean
dido-egoeratik gas-egoerara batpatean pasatzen da, orduan "sublimatu"
egin dela esan ohi da.

JELAREN URTZE-BEROA
Behar den materiala:

*

Kaloiimetroa. Hwretareko:
beirazko baso bat
metalezko baso bat
ziri eragilea
Euskarri b a t
Termometro bat

e Dinamonnetro bat
Bemgailu baa

* Eraztun eusle bst
m Sokatxtxo bat

Jela
Lehorpapera

Safakern
Lehan egin dugun saiakuntzan zera ikusi dugis: egoera-aldaketa ari den
bitartean nahiz eta bero-tiuke bat izan, ez dago tenperatur aldaketarik, Beraz,
materiak bere egoera alda dezan bero-kopuru bat behar izan dugu. Hori dela
eta, gorputt baten masa-unitateak (gramo bat adibidez) bere egoera alda
erazteko behar duen beroa gorputz horren "egoera-aldaketako beroa" deitu
ohi da.
Horietako zanbait bero izango dugu7 Gurti horieaatik hemen, bat neurtuko dugu, jelaren urtre-beioa (edo solidotze-beroa, biak berdinak bait diral.
Horratarako, jar dezagzln berogailuaren bidet epeldu dugun m gramo ur
kaIor¡metroan eta bedi t, tenperatura. Bedi p kalorimetroaren ur-baliokidea
Iikus Elhuyar, 15. 71. orrialdean).
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2. IRUDIA

Berotzen ari garen bitartean ematen den beroa eta denbora zuzenki proportzionalak dira. Hori dela eta, ura guztiz solido8 edo likidoa den bitartean
tenperatura eta urak hartu duen bsroa zuzenki proportsionalak dira (ikus grafikoaren rnalden zuzentasuna~;beraz, xera pentsa daiteke: biak, hats, tenperatura eta beroa, unitate decberdinez sgindako magnitude bakar baten bi
neurketa direla. b i n a elda batetik maldak decberdinak direlako era, bestetik,
egoera-aldaketak ari diren bitaman, nahiz eta beroa eman aenperatur aldaketaren ezak bi magnitude hauen desberdintasuna egiartatxen digu.
Hernen egin dugun saiakuntzan lortutako egoera-aldaketak bero ernaitzaren bidez lortuak izan dira. Hots, materia hirw era desberdinetan ager dai-

Ur horetan.O "C-tan dagoen M gramoko jela-puska bat botatzen badugu,
zer gertatuka da?

Berar, azkenik t oreka-tenperaitura bat izango dugu. t hau nolakoa ¡rango
da, t, baino handiagoa ala txikiagoa?

Hemen zeinek eman du beroa? eta reinek h a m dul
Emandako bsroa hauxe dugu:

Eta gramo bat jela umeko behar den keroe C, baldin bada, hartutako
bsroa hauxe litzateke

Hemen, M. C, tera da: O OGtan dagoen jela urzzeka eta horrela O "C-tako
bwstetik ur likido hori O

ur Iikldoa bihurtreko behar den beroa; era M (t -O?.

O C - t i k t oreka-tenperaturaraino eramateko 'behar dena. Emandaka beroa eta
hartutakoa berdinak direnez gero

(m

-t

p) (t,

- t) = M C, + M t

hemendik

Beraz, emaitzai heri lortzsko zera egin behar da: Kalorimetroa, bere tapa, ziri
eragiles eta termometroarskin pisatu.
fpeldu dugun uraren bidez basoa erdiraino betetzen dugu. Pisuen diferentzia dsla eta, bota dugun uraren m masa jakin daiteke. Neur deragwn bere
tenperatura,

Ur likidoarekin epe handi samar bat orekan egon diren jela-puska txiki
batzuk hartu eta lehorpaperat ondo lelhortu eta gero, kalorimetroan sañtzen
ditugu; ziri sragilearen bidez irauli, jsla guzzia lurtzen denean tenperatura finkatuko da eta t balio bat izango du. Neurtu.

Arkenik, kalorimetroa d ~ g o e nbezala pisatu eta bigarren pisaldiarekiko
diferentziaz jelaren M masa lortuko dugu. lkusitako formula dela eta. jelaren
rime-beroa aterako dugu.
Saiakuntza hau zsnbaia eldiz egiten badugu, C,-rentsat balore desbedin
batzwk sortsen dira. Balore egokiena lortseko horien batezbesteko b a b e a
atera daiteke. Halar guztiz ere, ez dugu, zihur aski, bere benetako baloroa lortuko, hau J9,7 cal/g.-kaa dugu. Zergatik? Jar itzazu serrenda batatan eta
ordenean zure ustez diferentzia horren zergaziak.

HEZ ETASUNA
Behar den materiala :
Euskarria

m Metalezko baso bat
Teoria
Atmosferan dagoen airea gas batzuren nahaste bat besterik ez da.
Nahaste horretan, batezbestaan, 80 % nitrogeno eta 18 % oxigeno dugu, eta
asatrekú falta dena beste gas battuk dira: anhidrido karbonikoa eta urlurrina, bsreziki.

Hori dela eta, "hezetasun absolutua" honela definitzen da: airearen
bolumen-u nitatean dagoen ur-lurrinezka maca.

Halaz m, kontzeptu hau ez da oso erabilgarria. Airearen bolumenunitatean, nolabait esateko, kabitzen den ur-lurrina diferente3 da tenperaturaren arauera. Hots, tenperatura altu batetan airea lurrinez saturaeeko behar
den kantitatea renparatura apal batetan beher dena baino askor gehiago da.
Bereir, hezetasunaren adiergzpena ez da hazetasun absolutuaren funtzioa,
baizik eta airea lurrinaz zenbateraine betbta dagoenarena. Hori neurtseko
"hezetasun erlatiboa" dsfinitzen da; hori, krez. zera itango da: airearen
bolumen-unitatearc dagoen m, lurrin-masaren eta tenperatura horretan
bolumen-unitatea saturatzeko beharko litzatekeen m, lurrin-masaren arteko
erlazioa.
Masa hauek neumes saila densz gero. transformazio batzuren bidez
baliokidea den beste formula hau erabiiltzen da:
ur-furrinaren presio partziala
- Ha
-He. = tenperatura horretako lurrin-prsiioa
H.

Zer de lurrin-presioa? lkusi duaun bezala ursren lurrintze-puntua 100 O C takoa da. Baina, hori horrela izan dadin, daukagun presioak atmosferikoa izan
behar du; hots, 1 atmosfera edo 760 mm Hg. Precio bskoitzari lurrintzepuntu bat dagokio: edo alderantziz, lursintze-puntu bakeitrari Iedo hobe esanda tenperatura bakoitrari) tenperatura horretan irakiten hasteko presio bat
dagakia. Precio honi lurrin-presioa deritzogu hain zuzen ere, hauetxek dira
balio batzu:
Tenperatura
"C

Lurrin-prssioa
m m Hg

Tenperatura
"C

Lurrin-presioa
mm Hg

Eta ter da ur-lurrinaren presio partziala7 Gas-nahaste batetan gas horrek
egiten duen presioa bere osagaiek egiten duten pmsioen batura da. Osagai
bakoitzari dagokion presioari "presio partziala" deritzogu. Gure kasuan sta
airea gas-nahaste bat denex gero, airean ur-lurrinak egiten (edo jasaaen) duen
presioa eit-lurrinaren presio partziala dugu. Beraz, zer gertatuko litzateke dalikagun airea ur-lurrinaren precio partzialari dagokion taulako tenperaturaraino
srarnango bagenu? Kondentsatu q i n g o al litratekei Tenparatura horri ihinttpuntue deritrogu,

H,, aurkiQeko H, eta H, aurkiru behar ditugu. H, taularen bidez bapataan
atefa daiteke, hau da, neur dezagun dagoen giro-tenperatura eta begira dazagun taulan tenperatura horri dagokion lurrin-precios.
Ha aurkitzeko ihinapuntcla auhituko dugu. Horretaiako basoan iturriko
ura ipiniko deigu, eta piskanaka-piskanaka jela-puska batzuk botako ditugu;
'bitarteen basoko likidog irauti behar dugu. Ur horretan termometroa sartu eta
basoaren kanpoka gainazal disriratsuak Duirineztatu delako bere distira hori
galtzen duenean, termometraak ihintz-tenperatura emango digu. Orduan taulan tenperatura horri dagokion presioa begiraauz behar genuen H, izango
dwgu.

Beraz, hawetatfk H,, atsm daiteke.

Geldera: Imtlek hezetasun atmosferikoa amaten dtitenean zein
hezetasun-mota ematen duta? Zergatik?
QISOLUZIOAREN IRAKITEA
Behar den materiala:

Euskarrla

* Bsrogailu bat

Saretxo bat
Matraze bat

Eraztun eusle bat

Tapoitxo birulodun bat

Termometro bat

Hoditxo mekur bat
Gatza

lkus dezagun ur hutsaren irakite-puntua. Horretarako matratean ura Ipini
eta beratu eginga dugu. Tapoiaren rulo batetik hoditxo makurra sartuko dugu

5, IRWOIA

eta bestetik termometma, termometroaren kupelatxoa uraren gainazaletik
zenbait zentrimetro gora ipiniko da. Ura irakiten hasten denean kupelatxoa
lurrinez inguraturik izango da eta termometroak tenperatwra bat neurluko
dugu: zenbatekoa? Sar dezagun kupelatxoa irakiten ari den uraren barman;
termometroaren emaitza aldatuko al da? Horrsk zer esan nahi du?

Hori egin ondoren, uraren ordez ur-gattezko disoluzio bat jarriko dugu.
Terrnometroa lehen berala ipinrko da; hots, gainazaletik at. lrakitean kupelaboa lurrinez inguraturik egongo da. Zenbat markatuko du7 Normala a! da?
Zergatik7
Sar dezagtin termometroaren kupelatxoa disoluzioen. Zenbat markatuko
digu?
Eerar, disolurio honen irakite-puntua ur hutsarenaren aldean noiakoa

da 7
Urgatzezko disaluzio baten colidotze-puntua nolakoa zen urarekin alderatutal
Berrizta dezagun saiakuntza hau ur-azukrezko disoluzio bat erabilit, Zer
gertatzen da7
Ohirko lapikoetan janariaren irakite-tenperatura nolakoa da? 100 O C ba i-

no handiagoa ala txikiagoa? eta precio-lapikoetan? Zergatik?
LUIS BANDRZS

