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Laburpena:
Abstract:
Classical procedure for the calibration of conductivity cells
makes use of KCl solutions. If
high conductivity is to be measured (conductivity > 200
mS.cm–1) classical procedure is
not practical. In this article, new
calibration procedure is described
and the calibration of an automated system based on “electrodeless conductivity” technique is
presented as an example.
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Eroankortasuna neurtzeko zelulen kalibraziorako prozedura klasikoak KClren disoluzioak erabilarazten ditu. Neurtu behar den
eroankortasuna 200 mS.cm –1
baino altuagoa denean, prozedura klasikoa ez da erabilgarria.
Artikulu honetan horrelako
kasuetan erabil daitekeen prozedura egokia deskribatzen da eta
“elektrodorik gabeko eroankortasuna” teknikan oinarrituriko sistema automatizatu baten kalibrazioa aurkezten da adibide
gisa.

Sarrera
Kalitate-kontzeptua itzelezko garrantzia
bereganatzen ari da egungo industri sarean.
Eremu honetan zati garrantzitsu diren laborategietan egindako analisi kimikoek edota
industri mailan “in line” delako monitarizazioek, besteak beste, kimika analitikoaren
arloan ere kalitate-kontzeptua aplikatzea
eragiten dute.
Azkenaldi honetan sarritan erabili izan da
eroankortasuna industri prozesuen kontrolean (1). Horren ondorioz, eta industri prozesu gehienak sistema irekitan —tenperatura aldakorra eta presioa atmosferikoa delarik— burutzen direla kontuan hartuta, elektrolito-disoluzio kontzentratuen kontzentrazioarekiko eta tenperaturarekiko eroankortasunari buruzko informazioa beharrezkoa
da. Mende honetako bibliografia aztertuz
gero (2) segidan atera daitekeen ondorioa
hauxe da: disoluzio diluituen eroankortasunari buruzko informazio esperimentala ugaria den bitartean, disoluzio kontzentratuei
dagokionez eskura daitezkeen datu fidagarriak oso urri dira.
Arrazoi nagusia ondorengoa litzateke:
neurtu behar den eroankortasuna altua
bada — >200 mS.cm–l, elektrolito-disoluzio
kontzentratu gehienena, hain zuzen—, teknika klasikoan erabiltzen diren platino beltzezko elektrodoen gainazalean agertzen
diren polarizazio-prozesuek neurketa kaxkartu egiten dute (3). Disoluzio diluituen
kasuan neurtzen den eroankortasuna askoz
baxuagoa da eta aipatutako polarizazio-efektuak alde batera uzteko modukoak
dira.
1947an Relis-ek (4) “elektrodorik gabeko
eroankortasuna” delako teknika aurkeztu
zuen; polarizazio-efektuak desagertarazten
dituena eta, ondorioz, eroankortasun altuak
inolako arazorik gabe neurtzea posible egi-

ten duena. Teknika hau ez da ikerkuntza-laborategietan oso erabilia izan, erabili
behar den zunda handiegia delako. Baina
azken urte hauetan zundaren neurriak etengabe txikiagotuz joan izan dira, laborategi-lana erraztu egin delarik (5, 6).
Kalitatezko datu esperimentalak lortu ahal
izateko, neurketa-sistema egoki kalibratzea
nahitaezkoa da. Mende osoan zehar eroankortasuna neurtzeko teknika klasikoaren
bidezko konduktimetroak kalibratzeko
KCIzko disoluzio estandarrak (7) erabili
izan dira. Neurtu behar den eroankortasuna
200 mS.cm –l -zkoa baino altuagoa bada,
—eta elektrolito-disoluzio kontzentratuen
eroankortasuna, gehienetan, 200–900
mS.cm –l -zko tartean egoten da— KCIzko
disoluzioen bidez egindako kalibrazioak ez
du ezertarako balio. Kasu hauetan, lehen,
teknika egokian oinarritutako eroankortasuna neurtzeko sistema prestatu behar da eta,
bigarren, sistema horren kalibrazio egokia
eraman behar da aurrera.
Beste artikulu batean (6) eroankortasun
altuak ikerkuntza-laborategian neurtzeko
“elektrodorik gabeko eroankortasuna” delako teknikan oinarritutako sistema automatizatua dagoeneko deskribatu da. Oraingo
honetan, kalitatezko neurketak egin ahal
izateko, sistema horretako kalibraziorako
metodologia aurkeztuko da.

Eroankortasuna neurtzeko sistemaren
kalibraziorako metodologiaren
deskribapena
Kalibrazio ona egiteko, lehenik eta behin,
hainbat baldintza bete behar duen disoluzio
estandarrik egokiena aukeratu behar da.
Alde batetik, eroankortasun-neurketa soilik
izango da fidagarria aldez aurretik egindako
kalibrazioa indarrean dagoen eroankorta-
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minimizazioa egiteko orduan. Lortutako
eredua honakoa da, zenbait parametro estatistikorekin batera:
Eroank. = (al+bl*T) * [HCl] +
+ (a2+b2*T) * [HCl]2 +
+ (a3+b3*T) * [HCl]3 +
+ (a4+b4*T) * [HCl]4

(1)

al = 70.43 ± 1.32
bl = 1546 ± 0.052
a2 = –2.87 ± 0.18
Urel = 0.00114261
b2 = (–6.83 ± 0 70)10–2
D.E. (desb. estand.) = 0.00412963
a3 = (3.99 ± 0 75)10–2
E.D.E. (erlat. desb. estand.) = % 0.4129633
b3 = (11.6 ± 3.0) 10–4
a4 = (–1.6 ± 1.0)10–4
b4 = (–7.0 ± 3 9)10–6
non al, bl, a2, b2, a3, b3, a4 eta b4 doitutako
parametroak, “Eroank.” eroankortasun
esperimentala, T tenperatura eta [HCl] HClaren kontzentrazioa diren. Haaseren datu
bibliografikoen eta (1) ekuazioaren bidez
kalkulatutakoen arteko konparazioa 1. iru-

Eroank. (mS/cm)

sun-tartean aurkitzen bada. Beraz, kalibratuko den sistemak eroankortasun altuak
neurtuko dituenez, ahalik eta eroankortasunik altuena duen estandarra aukeratu behar
da. Bestetik, disoluzio estandarraren titulaziorako prozedura analitikoak ahalik eta
errazena izan behar du. Gainera, aise
maneiatuko den estandar sinple eta merkea
hautatuko da.
Elektrolitoen artean azido mineralak dira
kontzentrazioarekiko eroankortasunik
altuenetarikoa dutenak. HF, HBr, eta HI,
arrazoi bat edo besterengatik, problematikoak dira maneiatzeko orduan. H 2SO 4-aren
sistema kimikoa HNO3 edo HClarenak baino
konplikatuagoa da. Azken hauetan, HCl da
baldintza berdintsuetan korronte gehien
eroaten duena. Beraz, HClaren sistema
kimikoari dagokion kontzentrazioarekiko
eroankortasuna proposatzen da estandar
modura lan honetan.
Bibliografia aztertu ondoren (2), HClaren
sistemari dagozkion kontzentrazioarekiko
eroankortasun-datuak biltzen dituen erreferentziarik osotuena eta fidagarriena Haasek
eta laguntzaileek (8) 1965ean argitaratutako artikulua dela ondoriozta daiteke. Artikulu honetan zenbait kontzentrazio eta tenperatura desberdinetan neurtutako eroankortasun-datu esperimentalak aurkezten
dira. 20, 25 eta 30° C-ko tenperaturei dagozkien % 0 – % 38.93-ko kontzentrazio-tarteko Haaseren eroankortasun esperimentalak erabili dira tenperatura- eta kontzentrazio-tarte horietan aplikagarria den
HClaren sistemaren tenperaturarekiko eta
kontzentrazioarekiko eroankortasuna kalkulatzeko enpirikoa den eredu matematikoa
proposatzeko, minimo karratuen delako doiketaren bidez. Doiketa egiteko EXCEL (9)
kalkulu-orriko SOLVER erreminta eta NONLIN (10) programa erabili dira. Newton-Raphson algoritmoa erabiltzen dute biek

(HCl) (%)

1. irudia. Laukiak: Haaseren eroankortasun esperimentalak 20, 25 eta 30 gradutan; Kurbak: ereduaren bidez kalkulatutako eroankortasunak.

(HCl) (%)

2. irudia. Datu esperimental eta kalkulatutakoen
arteko errore erlatiboak.
Proposatzen den metodologia puntuanitza
da, hau da, erabiliko den zundaren zelula-konstantea (K) – ∞ edo eroankortasuna
neurtzeko sistema osoari dagokion faktore
biderkatzailea kalkulatzeko datu anitz erabiliko da, hurrengo erlazioa kontuan hartuta:
(2)

Eroank. esp. (mS/cm)

Ero.estand. = Ero.zuri + Ero.esp. * K

(HCl) (%)
Ero.estand.

Ero.esp.*10

3. irudia. Estandarraren eroankortasunen eta
10az biderkatutako eroankortasun
esperimentalen arteko konparazioa.

Ero.estand.: estandarrari dagokion eroankortasun teorikoa —((1) ekuazioaren bidez
kalkulatua)—.
Ero.zuri: zuriaren (kasu honetan, ur
puruaren) eroankortasuna.
Ero.esp.: esperimentalki neurtutako disoluzio estandarraren eroankortasuna.
Ero.estand. vs. Ero.esp. irudikatuta, zuzenaren malda kalkulatu nahi den K faktore
biderkatzailea izango da. Bestetik, milliQ
kalitatezko uraren eroankortasuna oso
baxua da, 0.05 mikroS.cm –1 ingurukoa;
kasu honetan erabat hutsala.

Ero.estand.

Err. erl. (%)

dian ikus daiteke eta doiketaren datu bakoitzari dagokion errore erlatiboak, berriz, 2.
irudian.

Ero. esp.
Datuak

Doiketa

4. irudia. Ero.estand. vs Ero. esp. motako datuen
zuzen baterako doiketa.
Beraz, eroankortasun-tarte osoa —0/900
mS.cm –l —
aztertuko
duen
datu
esperimental-sorta handia —zenbat eta datu
gehiago, hainbat eta zehatzagoa izango da
doiketa egindakoan kalkulatuko den K faktore biderkatzailea— sortu behar da. Horretarako kontzentrazio desberdineko HClzko
disoluzioen eroankortasuna neurtuko da
kalibratu nahi den sistema erabiliz. Erabiliko diren HClzko disoluzio bakoitzaren kontzentrazioa zehazki ezagutu behar da.
Beraz, HClzko disoluzio diluituagoak egiteko erabiliko den “stock” disoluzioaren titulazio egokia egiteak berebiziko garrantzia
dauka. Eroankortasun-neurketa bakoitza
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zein tenperaturatan burutu deneko datua
ere beharrezkoa da, Ero.esp. bakoitzari
dagokion Ero.estand.a (1) ekuazioaren
bidez kalkulatu ahal izateko. Tenperatura-neurketa zehatza egin behar da tenperaturak eroankortasunean duen eragina oso
handia delako. Ondorioz, tenperatura neurtzeko erabiliko den gailua ere —termometroa, termoparea, …— egoki kalibratu behar
da aldez aurretik.

Eroank. (mS/cm)

Erreaktiboak eta materiala
Hurrengo osagaiz osotuta dagoen balorazio
konduktimetrikoak egiteko sistema automatizatua:

(HCl) (%)
Ero.estand.

Ero.esp.*10.5553

5. irudia. Estandarraren eroankortasunen eta faktore egokiaz biderkatutako eroankortasun esperimentalen arteko konparazioa.
Horrela lortuko diren Ero.esp.(Tj, [HCllj),
Ero.estand.(Tj, [HCl]j) motako datuen tratamendu numerikoa egingo da, (2) ekuazioan
oinarritutako doiketa buruturik. Doiketa
honen emaitzaz, eroankortasuna neurtzeko
sistemari dagokion eta hortik aurrera egingo
diren neurketa guztietan aplikatuko den K
parametro biderkatzailea kalkulatuko da.

Adibidea: Eroankortasun altuak
neurtzeko sistema automatiko baten
kalibrazioa
Balorazio konduktimetrikoak egiteko dagoeneko deskribatu (6) den “elektrodorik gabe-
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ko eroankortasuna” delako teknikan oinarritutako sistema automatizatuaren kalibrazioa egin da aurreko atalean proposatu den
prozedurari jarraituz. Bitan errepikatu da
kalibrazio-prozedura, lehen aldiz, 1993.eko
urrian eta bigarren aldiz, berriz, 1994.eko
urrian. Denboraldi osoan zehar etengabe
egon izan da funtzionatzen sistema automatizatua, eroankortasun altuak dituzten
elektrolito-disoluzio anitz aztertuz.
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– Olio-bainua. Bainuaren tenperatura
konstante mantentzen da SELECTA termostato eta hozkailuaren bidez.
– Olio-bainuaren barruan sartzen den teflonezko erreaktorea edo balorazio-zelula.
– Baloratzailea erreaktorearen barrura botatzeko CRISON microBU 2031 autobureta,
aldez aurretik kalibratuta dagoelarik.
– Eroankortasuna neurtzeko “elektrodorik
gabeko eroankortasuna” delako teknikan
oinarritutako POLYMETRON Monec 8921
konduktimetroa. Konduktimetroaren
zunda tenperatura-neurtzeko termobikoteaz hornituta dago.
– Kimika Analitikoaren Sailean idatzitako
CONDUCTO programaren bidez multzo
osoa kontrolatzen duen PC-AT (intel
80286) 640 Kb-eko memoria duen ordenadorea.
Aldez aurretik kalibratu diren kristalezko
matraze eta pipetak.
HCl Fluka, p.a. eta milliQ kalitatezko ura
erabili da. HClzko “stock” disoluzioaren
titulatzea Na2CO3-z —Merck, p.a.— egin da,

1993.eko urria
Bal.

Gehik.

[HCl]
(%)

Tenp.

1994.eko urria
Ero.
esp.

Ero.
estand.

Bal.

Gehik.

[HCl]
(%)

Tenp.

Ero.
esp.

Ero.
estand.

1. taula. Bi kalibrazio-prozesuetan lortutako datu esperimentalak.
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metil-laranja —Merck, p.a.— adierazle
modura erabilita (11).

Eroankortasun-datu esperimentalak lortzeko jarraitutako prozedura
Kalibrazio-prozesu bakoitzeko hiru balorazio konduktimetriko desberdin egin dira 25°
C inguruan. Lehen balorazioan urez baloratu da HClzko “stock” disoluzioa. Bigarrenean, berriz, lehen balorazioa bukatuta erreaktorean geratu den disoluzioa izan da
baloratu dena, kasu honetan ere ura baloratzaile modura erabilita. Bukatzeko, hirugarrenean HClzko “stock” disoluzioa erabili da
ura baloratzeko. Balorazio bakoitzean 300
ml. ingurukoa izan da baloratuaren hasierako bolumena, eta baloratzailearen 10 ml.-ko
12 gehiketa egin da, 13 neurketa osotara;
hau da, HClzko oso kontzentrazio-tarte
zabalean barreiatuta dauden 39 datu esperimentaleko sorta kalibrazio bakoitzeko. Sistema automatikoak balorazio konduktimetrikoak egiteko erabiltzen duen prozedurari
buruzko zehaztasun gehiago beste nonbaiten aurki daitezke (6).
1993.eko urrian eta 1994.eko urrian
honela lortutako datu esperimentalak
—Ero.esp. (mS.cm –1 eta datu bakoitzari
dagokion (1) ekuazioaren bidez kalkulatutako datuak— Ero.estand. (mS.cm–1) 19.
orrialdeko taulan ikus daitezke.

Datuen tratamendua eta lortutako emaitza
Azkenez, kalibrazio-prozesu bakoitzari
dagokion K faktore biderkatzailearen balioa
kalkulatu da. Horretarako Ero.estand. vs
Ero. esp. motako datuak zuzen baten ekuaziora doitu dira, zuzenaren malda K faktorea izanik. Bi doiketak EXCEL kalkulu-
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-orrian dagoen SOLVER erreminta eta
NONLIN programaren bidez egin dira. Data
bakoitzean lortutako faktore biderkatzaileak
ondorengoak dira, doiketa bakoitzari dagokion zenbait parametro estatistikorekin
batera:
1993.eko urrian:
K = 10.5553 ± 0.0077 cm–l
Urel = 0.001206
D.E. = 0.005634
E.D.E. = % 0.5634
1994.eko urrian:
K = 10.617 ± 0.017 cm–l
Urel = 0.005599
D.E. = 0.012139
E.D.E. = % 1.2139
1993.eko urrian egindako kalibrazio-prozesu matematikoa 3., 4. eta 5. grafikoen
bidez hornitzen da.

OHARRA
Beste artikulu batean (12) argi geratu zen,
“elektrodorik gabeko eroankortasuna” teknikak dituen berezitasunak direla eta, zundak zelularekiko (edo erreaktorearekiko)
duen kokaera eta disoluzioa nola eta zein
indarrez irabiatzen den jakitea oso garrantzitsua dela. Horrexegatik kontuz ibili behar
da nomenklaturarekin; teknika klasikoaren
zelula-konstantearen kontzeptua “elektrodorik gabeko eroankortasuna” teknikan
desberdina baita. Lehen kasuan, zelula-konstantea elektrodoen geometriaren eta
haien arteko kokapenaren menpe dago soilik. Bigarren kasuan, berriz, beste aldagai
batzuk ere kontuan hartu beharrekoak dira;
besteak beste, lehen aipatutako zundaren
erreaktorearen barruko kokaera, erreaktore-

aren beraren geometria eta irabiaketa-mota.
Sistemaren ezaugarri horietakoren bat aldatzen bada, egindako kalibrazioa indargabetuta gera daiteke. Beraz, kasu honetan
askoz komenigarriagoa da “faktore biderkatzaile” edo “faktore zuzentzaile”az hitz egitea.
Laborategian industrian baino errazagoa
da kalibrazioaren ondoren lortutako faktore
biderkatzailea alda ez dadin jarri behar den
arreta eskaintzea. Ondorioz, edozein lekutan, baina industrian bereziki, hemen des-

kribatu den kalibraziorako prozedura —edo,
gutxienez, puntu gutxiagoko kalibrazio
arrunta— kontrol edo konprobazio-modura
urtean behin baino askoz maizago errepikatzea komeni da.
ESKER ONEZ
Eskerrak eman nahi dizkiogu “Derivados
del Fluor, S.A.” enpresari emandako laguntza tekniko eta ekonomikoagatik.
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