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1. multzoa
Aurkezpena
Noiz hasi zen gizakia materiari eta haren egiturari buruz bere buruari galdezka? Zalantzarik
gabe, aspaldian behatu zioten gizakiek materiari, eta haren portaera eta konposizioa nolakoak
diren jakin nahi izan zuten.
Antzinako Grezian, bazekiten nahiko ondo nola manipulatu materia, irudian agertzen den ontzi
ikusgarria egiteko. Urteak aurrera joan ahala, hobetu egin ziren ikerkuntza-metodoak, eta materiaren ikasketari buruzko lanen txosten idatziak utzi zituzten hainbat garai eta kulturatako
ikerlariek. Milaka urtetan egindako lanen emaitza dira, beraz, materiaren egiturari buruzko gaur
egungo ideiak.
Antzinako zientzialariek egindako behaketetan hainbat materia mota existitzen direla ikusi zuten;
horrez gainera, materia mota horiek era askotako propietateak dituztela eta era askotako aldaketak dituztela ondorioztatu zuten.
Orain dela 2.500 urte, materia oinarrizko lau elementuren konbinazioa zela proposatu zuten greziar filosofoek: airea, lurra, sua
eta ura. Gainera, eztabaidatu zuten materia etengabe zatitu ote zitekeen –gero eta tamaina txikiagoko partikulak lortuz– edo
gehiago zatitzerik ez zegoen azken partikularik txikiena existitzen ote zen. Arreta handiz begiratu zioten greziar filosofoek naturari,
baina, gaur egungo zientzialariek ez bezala, ez zituzten esperimentuak egin beren hipotesiak baieztatzeko.

Airea
Beroa

Hezea

Sua

Ura

Lehorra

Hotza
Lurra

Greziarren elementuak. Greziar filosofoen ustez, lau elementuz (airea, lurra, sua eta ura)
osatuta zegoen materia guztia, eta propietate jakin bat (beroa, hotza, hezea eta lehorra)
egotzi zioten elementu bakoitzari. Ideia horiek XIX. mendera arte iraun zuten, gutxi
gorabehera.
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Sistema materialak
1. gaia. Gasak
Arazo-egoera: Gasak eguneroko bizitzan.
1. Sarrera: materiaren agregazio-egoerak. Eredu zinetiko molekularra.
2. Gas-egoeraren propietateak: behaketa mikroskopikoa eta eredu zinetiko
molekularraren araberako azalpena.
3. Gasen legeak: gasen propietateak kuantitatiboki aztertzea.
4. Gasak eguneroko bizitzan.

Gasak garrantzi handikoak dira
eguneroko zereginetan.

2. gaia. Sistema materialak
Arazo-egoera: Nahasteak banatzeko prozedura, destilazioa.
1. Sarrera: sistema materialak.
2. Nahaste heterogeneoak.
3. Nahaste homogeneoen osagaien banaketa.
4. Nola sailka daitezke substantzia puruak?
5. Disoluzioak: kontzentrazioa.

Sistema material asko heterogeneoak dira.

3. gaia. Teoria atomiko-molekularra
Arazo-egoera: Materiaren aniztasunari buruzko erakusketa.
1. Sistema materialak irudikatzeko ereduak: eredu zinetiko molekularra eta eredu
atomiko molekularra.
2. Materiaren teoria atomiko-molekularra. Alkimiatik kimikara: Dalton.
3. Nahastea eta substantzia purua: kontzeptu horiek berrikuspena, hipotesi atomiko
molekularraren arabera.
4. Substantzia puruak: sinpleak eta konposatuak. Nahastea eta substantzia puru
konposatua bereiztea.

Teoria atomikoari esker, materiaren
hainbat propietate aurresan ditzakegu.

Zer dakit? Zer jakin nahi dut? Zer ikasi dut?
Hurrengo gaiak irakurri baino lehen. Osatu taularen lehenengo bi zutabeak. Lehenengo zutabean kontzeptu horri buruz dakizuna
idatziko duzu, eta bigarren zutabean, berriz, kontzeptuari buruz dituzun galderak.
Gaiak irakurri ondoren. Gaiaren testua eta jarduerak landu ondoren, hirugarren zutabea osatuko duzu, kontzeptu horri buruz
ikasi duzuna idatziz.
Zer dakit?
• Agregazio-egoerak
• Eredu zinetiko molekularra
• Gasen legeak
• Nahasteak: destilazioa
• Disoluzioak: kontzentrazioa eta disolbagarritasuna
• Substantzia puruak: sinpleak eta konposatuak
• Daltonen teoria atomiko molekularra

Zer jakin nahi dut?

Zer ikasi dut?
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Ikerkuntza-trebetasunak lantzen: zientziaren jarduera.
Metodo zientifikoa
Zientziaren kontzeptuak, legeak eta prozesuak ikastea baino
askoz gehiago da zientzia ikastea. Liburuan zehar, zientziak zure
bizitzan eta ingurunean nola eragiten duen ikasiko duzu. Zientzia
munduari begiratzeko eta hartaz pentsatzeko modu bat da. Metodo zientifikoa deituan oinarritzen da zientzia, eta, haren bidez
lortzen den ezagutza ontzat emateko, ebidentzia edo froga esperimental errepikakorrak behar dira.
Metodo zientifikoa, gehienetan, kuriositatea edo jakin-mina pizten duen zerbaiten aurrean norbaitek galdera bat proposatzen
duenean hasten da. Erantzun egokia eman aurretik, dagoeneko
gai horri buruz dagoen informazioa jaso beharko da. Ondoren,
behaketak egin, galderak plazaratu, hipotesiak aztertu, aurreikuspenak proposatu, esperimentatu eta emaitzak interpretatu beharko dira. Emaitzak hipotesiarekin bat badatoz, ezagupen berria osatu ahal izango da. Hala ez bada, hipotesi
berria aztertu beharko da, harekin bat datozen emaitzak lortu arte.

Behaketak egitea
Galdetzea

Hipotesiak egitea

Planifikatzea
Esperimentatzea
Emaitzak aztertzea

Esandakoa kontuan hartuta, hainbat ikerkuntza-jarduera
egingo ditugu aurten ikerkuntza-trebetasunak garatzeko.
Besteak beste, jarduera hauek aurkituko dituzu liburuan:
• Behaketak egitea (9. orrialdea)
• Laborategiko txostena idaztea (58. orrialdea)

Ondorioak ateratzea

• Esperimentuak diseinatzea (23. orrialdea)
• Behaketak, emaitzak eta ondorioak (95. orrialdea)
• Sailkatzea eta antolatzea (116. orrialdea)

Emaitzek hipotesia
indartzen dute

Emaitzek ez dute
hipotesia baieztatzen

• Behaketak, hipotesiak eta inferentziak (184. orrialdea)
• Hipotesiak egiaztatzea (192. orrialdea)

Komunikatzea

• Ereduak egitea (70, 88 eta 107. orrialdeak)
• Datuak aztertzea: lerro-grafikoak egitea (78. orrialdea)

8
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Ikerkuntza-trebetasunak lantzen: behaketak egitea

Behaketa deritzo zerbait ikusteko prozesuari eta gertatutakoari buruzko informazioa jasotzeari.
Ikustearekin lotzen bada ere askotan, bost zentzumenak balia ditzakegu behaketak egiteko. Galderei erantzuteko eta zentzuzko hipotesiak plazaratzeko egiten dira behaketak.
Esperimentu batean, adibidez, behaketak egin ohi dira, aztertutako fenomenoarekin lotutako informazio interesgarria biltzen
baita horien bitartez. Behaketak bi motatakoak izaten dira: kualitatiboak eta kuantitatiboak.
Adibidea: Ikasle batek jakin nahi du zer jaki mota nahiago duen bere katuak. Horretarako, bi produktu erosi ditu, eta horietako
bakoitza ontzi batean jarri du. Bietatik kantitate bera jarri du. Nahiko denbora igaro ondoren, produktu bakoitzetik katuak
zenbat jan duen behatu du. Bi zutabetan jarri ditu behaketaren emaitzak: batean, hitzez adierazi du zenbat jan duen katuak,
eta bestean, berriz, zenbakiz, ontzi bakoitzean gelditzen den masa neurtuta.
Beheko taulan ikus ditzakegu esperimentuan egindako behaketak:
Argazkia

Behaketa kualitatiboa

Behaketa kuantitatiboa

A produktua

Pixka bat janda dago

Gelditzen den masa = 24 g

B produktua

Guzti-guztia janda dago

Gelditzen den masa = 0 g

Egin ezazu gauza bera beheko taulan emandako adibidearekin.
Adibidea: ikasle bat gasen propietateak ikasten ari da, eta tenperaturak bolumenaren gainean eragindako ondorioei buruzko
behaketa kualitatiboak eta kuantitatiboak egin ditu.
Argazkia

Behaketa kualitatiboa

Behaketa kuantitatiboa

A eguna

B eguna

9
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Hizkuntza-trebetasunak lantzen: hizkuntzaren garrantzia
zientzia ikasteko
Zientzian egindako jarduerak praktikoak (esperimentalak, nagusiki)
direla ematen du, eta aintzat hartzen da hizkuntzari lotutako jarduerek (irakurtzea, esaterako) ez dutela garrantzi handirik zientzia-ikastorduetan; hala ere, hainbat arrazoi daude irakurtzen emandako
denbora justifikatzeko:
• Batetik, irakurtzea jarduera zientifikoa dela esan behar da. Zientzialariaren berezko ezaugarriak dira arretaz, izpiritu kritikoz eta
eszeptizismo osasuntsuz irakurtzea.
• Bestetik, zientziaren munduan arituko ez den jendeak, behin eskola bukatuta, harreman handiagoa izango du zientziarekin testu
idatzien eta telebistako dokumentalen bitartez esperimentu praktikoen bitartez baino. Populazioaren ehuneko handiak jasotzen du zientziari buruzko informazioa idatzizko formatuen
bitartez.
Disoluzioak sistema
homogeneoak dira, eta prozedura fisikoak
baliatu daitezke haien osagaiak banatzeko,
esaterako, distilazioa…
Zer dira sistema
homogeneoak?

Zer da distilazioa?

Zer dira
prozedura
fisikoak?

Zientzia ikastea zientzia-hizkuntza
ikastea da.

Hizkuntzak garrantzi handia du zientzian. Izan ere, zientziaren hizkuntza ikastea da zientzia-hezkuntzaren zati handi bat,
eta zientzia-ikastordu bakoitza hizkuntza-ikastordua dela esan daiteke.
Metodo zientifikoari buruzko jardueran ikusi berri dugunez (8. orrialdea), komunikazioa da prozesuari amaiera ematen dion
jarduera, hau da, komunikazioa (ahoz, idatziz edo beste edozein formatutan) zientziaren berezko jarduera da.
Esandakoa kontuan hartuta, hainbat jarduera egingo ditugu hizkuntza-trebetasunak lantzeko eta komunikatzeko gaitasunari
laguntzeko. Besteak beste, jarduera hauek aurkituko dituzu liburuan:
• Ondorioak ateratzea (11. orrialdea)

• Segidak idaztea (135. orrialdea)

• Laburpenak idaztea (47. orrialdea)

• Kausa eta efektua identifikatzea (42. orrialdea)

• Konparatzea (45. orrialdea)

• Ideia nagusia eta xehetasunak adieraztea (89. orrialdea)

• Hiztegia lantzea (11. orrialdea)

• Definizioak eta kontzeptu-mapak lantzea (75. orrialdea)

10
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Hizkuntza-trebetasunak lantzen: ondorioak ateratzea

Ondorioak ateratzen ikastea oso lagungarria da irakurtzen eta behatzen duzuna ebaluatzeko (balioesteko).
• Irakurri ahala, uztartu itzazu datuak (gertaerak) eta heda (zabaldu) itzazu ondorio bat ateratzeko edota inferentzia bat
egiteko.
• Batzuetan, ondorio bat baino gehiago atera ditzakezu.
• Datu gehiago jaso ahala, litekeena da zure ondorioak aldatzea.

Altueran gora
Globo aerostatikoak erabiltzen hasi eta oso gutxira, Lurraren gaineko atmosferaren (airearen)
baldintzak neurtzen hasi ziren.
Eguraldia ulertu nahi izan zuten ikerlariak atmosferan gora igo ziren. Baina hegaldi horiek arriskutsuak ziren. Altitude handietan, airearen presioa izugarri txikia izan daiteke, eta arrisku handia
dakar horrek.
1862an, ikerlari pare batek arazo larriak izan zituzten beren hegalditik onik irteteko. Haietako bat,
altitude handian dagoen oxigeno eskasiaren ondorioz hil zen; bestea, nekez atera zen bizirik egoera
horretatik. Hortzak erabili behar izan zituen globo aerostatikoaren kontrolak maneiatzeko eta jaisteko.
Aplikatu!

Datuak

Egin ezazu albokoaren antzeko antolatzaile
grafikoa. Zerrenda itzazu testuan emandako
datuak, eta atera ezazu ondorio bat.

Datuak

Ondorioa

Datuak

Hizkuntza-trebetasunak lantzen: hiztegia

Hitz-mapa
1. Binaka, ikasle bakoitzak irudikoaren antzeko hitzmapa osatuko du, hitza edo kontzeptua argitzeko.
2. Bukatutakoan, bakoitzak bere Hitz Mapa taldekideak
egindakoarekin alderatuko du. Azter ezazue zuen
ekarpenak antzekoak edo bestelakoak diren. Molda
itzazue zuen mapak taldekidearen ekarpen interesgarriak kontuan hartuta.

Antzeko hitza
edo sinonimoa
Hitza edo
kontzeptua

Txerta ezazu
hitza esaldi
batean

Definizioa
testuliburuan

Sor ezazu
marrazki
edo ikur bat
hitza adierazteko

Definizioa zure
hitzetan
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Ikasten ikasteko trebetasunak lantzen: partekatu zure ezagutza!
Zer dakizu gasei buruz?

Gasak edonon aurki ditzakegu. Ingurunearen parte bat dira eta garrantzi handia dute gure gorputzaren funtzionamenduan.
Gure eguneroko bizitzan ere hainbat zeregin betetzen dute, haien parte-hartzeari erreparatzen ez badiogu ere.
Jarduera honetan, gasei buruz zer dakizun aztertuko duzu. Gainera, gelakideekin partekatuko duzu zure ezagutza.
1. Kopia ezazu beheko taula DIN A4 tamainako folio batean.
Gasak
Zer?

Non?

Nola (zertan) erabiltzen dira?

Inpaktua ingurumenean eta
gizartean?

2. Talde txikitan, zerrendatu gasei buruz dakizuen guztia, eta idatzi taulako gelaxketan.
Zer? Esan ezazue zer diren gasak, eta eman ezazue ahalik eta adibide gehien.
Non? Esan ezazue non aurkitzen diren gasak, zuen ustez.
Nola (zertan) erabiltzen dira? Deskriba ezazue nola erabiltzen diren gasak, zuen ustez. Gizakiek eta gainerako izaki bizidunek nola erabiltzen dituzten adierazi behar duzue.
Inpaktua ingurumenean eta gizartean? Deskriba ezazue zer ondorio negatibo ekar ditzaketen gasek ingurumenean
eta gizartean. Esan ezazue, halaber, zer aspektu positibo lotzen zaizkion gasen erabilerari.
3. Talde txikitan, erabaki ezazue zein diren gelaxka bakoitzeko ideiarik garrantzitsuenak. Azpimarra itzazue bina ideia gelaxka
bakoitzeko.
4. Elkarbanatu zuen taldeko taula gainontzeko gelakideekin. Begiratu zertan datozen bat eta zertan ez zuen ikaskideen ekarpenak (ideiak). Pentsa ezazue zer aldaketa egin nahi dituzuen taulan.
5. Eztabaida ezazue taldekide guztien artean, eta saiatu taula bateratu bat eratzen.
6. Gorde itzazue zuen taulak (gaiaren bukaeran aztertuko ditugu berriz).
7. Banaka, azter ezazu, arretaz, tauletan jasotako ideiak, eta sor ezazu kontzeptu-mapa bat ideia horiek ahalik eta ongien
antolatzeko. Laguntza gisa, 72. orrialdeko informazioa balia dezakezu.
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Zer uste duzu? Zer iritzi duzu?

Gai honetan aztertuko dituzun ideia gehienak dagoeneko ezagutzen dituzun ideiak dira, gutxi asko. Zenbait ideia eskolan
landu dituzu, beste batzuk etxean edo zure ingurune hurbilean. Azter itzazu arretaz beheko irudiekin batera emandako adierazpenak, eta esan ezazu ados zauden ala ez. Kontuz ibili, adierazpen horietako batzuk ez dira-eta egia.

Gasak zeregin askotan erabiltzen dira eguneroko
bizitzan, baina gehienak oso arriskutsuak dira.

Existitzen diren sistema material guztiak
(solidoak, likidoak edo gasak) atomoz osaturik daude.

Nahaste heterogeneo baten osagaiak errazago banatzen
dira nahaste homogeneo batekoak baino.

Zientzialarien ereduak eta teoriak oso azkar zaharkitzen
dira; horregatik, zientzialariek etengabe aldatzen dituzte.

Gas naturala, gasolina eta kerosenoa petroliotik
ateratzen dira; horretarako, destilazioa izeneko prozesua
erabiltzen da.

Zientzia-laborategian dauden substantzia guztiak
toxikoak dira; horregatik, kontu handiz ibili behar da
laborategiko esperimentuak egiteko.

13
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1

. gaia. Gasak

Solidoak eta likidoak ez bezala, gas gehienak ikusezinak dira. Arnasten dugun airea, adibidez, gas-nahaste bat da. Airbag edo globo aerostatiko baten barrualdea gasez beteta dago.
Gasa da forma edo bolumen finkorik ez duen materiaren egoera. Gas bateko partikulak abiadura handiz higitzen dira
norabide guztietan; hori dela-eta, zoriz sakabanatzen dira, eta elkarrengandik ahalik eta urrunen kokatzen dira partikulak. Likido baten bolumen (kantitate) txiki bat ontzi batera isurtzen baduzu, likidoa ontziaren hondoan geldituko da;
hala ere, esperimentua gas baten kantitate berdinarekin errepikatzen baduzu, gasak ontziaren bolumen osoa beteko
du. Gasak zabaldu edo konprimatu daitezke. Ontziaren bolumena txikitzean, gasa osatzen duten partikulak elkarrengandik hurbilago kokatzen dira.

H1. Zer ikasiko dugu gai honetan?

Gai honetako jarduerak bukatutakoan, besteak beste, galdera hauei erantzuteko gai izango zara:
1. Zertan dira berdinak eta zertan ezberdinak solidoak, likidoak eta gasak?
2. Zer da gas baten presioa?
3. Zer propietate dituzte gasek?
4. Nola azaltzen ditu eredu zinetiko molekularrak gasen propietateak?
5. Zer erlazio dago gas baten egoerari eragiten dioten aldagaien artean?
6. Zer dira gasen legeak? Nola azaltzen dute lege horiek gasen portaera?
7. Zer garrantzi dute gasek eguneroko bizitzan?
8. Nola balia ditzakegu eredu zinetiko molekularra eta gasen legeak eguneroko bizitzan gasek duten portaera azaltzeko?
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H2. Zer dakizu gai honi buruz?

Azter itzazu arretaz baieztapen hauek, eta esan ezazu zuzenak ala okerrak diren.
Baieztapenak

Zuzena ala okerra?

1. Gas baten partikulak oso urrun daude elkarrengandik, eta espazio hutsa dago haien artean.
2. Abiadura berdinarekin higitzen diren partikulaz osaturik dago materia guztia.
3. Solido baten partikulak askatasun handiz higitzen dira.
4. Gas batean, partikulak elkarrengandik hurbilago daude solido batean baino.
5. Materia osatzen duten partikulak norabide guztietan higitzen ari dira, etengabe.
6. Tenperatura konstantea izanik, gas baten presioa eta bolumena zuzen proportzionalak dira.
7. Presioa konstantea izanik, gas bat berotzean haren bolumena handituko da.
8. Altitude handietan, mendi baten gailurrean, adibidez, airearen presioa askoz txikiagoa da itsas
mailan baino.

H3. Arazo-egoera: gasak eguneroko bizitzan

Testuingurua. Zeregin askotan erabiltzen ditugu gasak: industrian, medikuntzan, etxean…
Ederki ulertu behar ditugu nolakoak diren
gasak eta zer propietate dituzten, egoki baliatzeko. Baina hori ulertzeko ezinbestekoa da
materia nola osatuta dagoen aztertzea eta
gasen jokaera gobernatzen duten lege nagusiak ezagutzea.
Ataza. Arazo-egoera honetan, gasak eguneroko bizitzan nola (zertan) erabiltzen diren aztertuko dugu. Bildutako informazio
guztiarekin txosten bat egingo duzu; bertan, ezagutza zientifikoa kontuan hartuta, gasez osaturiko sistema materialen
portaera adierazi eta eguneroko bizitzan duten aplikazioarekin lotuko duzu.
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1 Sarrera: materiaren agregazio-egoerak.
Eredu zinetiko molekularra
Behatzen ditugun gauzak multzokatzea eta sailkatzea da natura ulertzeko egiten dugun
jardueretako bat. Zenbait ezaugarri komun oinarri hartuta, lehen begiratuan beha ditzakegun ezberdintasunetan ezkutaturik dauden antzekotasunak aurki ditzakegu.
Aurreko ikasturtean sailkapen orokor horietako batzuk ikasi genituen. Gogoratuko duzunez, materia hiru agregazio-egoera hauetan azaltzen da: solidoa, likidoa eta gasa.
Zer partekatzen dute solido-egoeran dauden sistema material guztiek? Zertan bereizten
dira likido-egoeran eta gas-egoeran daudenetatik? Galdera horiei erantzuteko, beheko
koadroan duzu laguntza:

1. Zer ezaugarri komun dituzte materiaren hiru agregazio-egoerek?
Hortaz, nola defini dezakegu materia (nola esan dezakegu zer den
materia)?
Solido-egoera

1.1 irudia. Masa eta bolumena.

Likido-egoera

Gas-egoera

Oxigenoa, beira eta ura dira materiaren adibideak. Masa duen eta espazioa (bolumena)
betetzen duen edozer da materia. Objektu edo substantzia batek zer materia kantitate
duen adierazten du masak; zenbat eta handiagoa izan masa, hainbat eta handiagoa da
materia kantitatea. Adibidez, bola-jokoan erabiltzen den pilotak masa handiagoa du
saskibaloian erabilitakoak baino (1.1 irudia). Masa gramotan (g) edo kilogramotan (kg)
neurtu ohi da. Bolumena, aldiz, substantzia edo objektu batek betetzen duen espazioa
da. Adibidez, bola-jokoan erabilitako pilotaren bolumena txikiagoa da saskibaloiko pilotarena baino. Likido baten bolumena litrotan (L), mililitrotan (mL) edo zentimetro kubikotan (cm3) neurtu ohi da.

2. Identifikatu materiaren zer agregazio-egoera(k) dagoen (dauden)
adierazita baieztapen hauetako bakoitzean:
a. bolumena ez da aldatzen beste ontzi batera pasatzen denean
b. oso dentsitate txikia du
c. ez du itxura (forma) jakinik
d. itxura eta bolumen jakinak ditu
Gai honetan, agregazio-egoera bakoitzaren ezaugarriak errepasatuko ditugu, eta propietate horiek eredu zinetiko molekularra (EZM) baliatuz azaltzen saiatuko gara; horrela, materia barrutik nola eratuta dagoen ulertzen ahaleginduko gara.
16
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Hauek dira eredu horren puntu nagusiak:
1. Materia guztia oso partikula txikiz eginda dago. Partikula horiek txikiegiak dira begi
hutsarekin edo mikroskopio batekin ikusteko.
2. Partikulen artean hutsa (espazio hutsa) dago. Espazio huts horren kantitatea aldatu
egiten da materiaren agregazio-egoeraren arabera. Adibidez, gasetan askoz espazio
huts gehiago dago solidoetan baino.
3. Materia osatzen duten partikulak etengabe mugitzen dira. Partikula horiek euren
kontra elkar jotzen ari dira, eta ontzi itxi batean egonez gero, baita ontziko hormen
kontra ere.
4. Partikulen artean erakarpen-indarrak daude. Indar horien sendotasuna partikula motaren menpekoa da.
5. Energiari esker higitzen dira partikulak. Zenbat eta energia gehiago eduki, hainbat
eta arinago higitzen dira partikulak eta gero eta urrunago egoten dira elkarrengandik.
Beheko koadroan ikus dezakegu nola azaltzen duen EZMak materiaren agregazioegoera bakoitza.
(a) Solido baten partikulak
elkarri sendo lotuta
daude eta ezin dira
aske higitu. Beren
posizioetan bibratu
baino ezin dute egin.

(b) Likido baten partikulak
elkarrengandik nahiko
urrun daude, eta
elkarren gainean
irristatuz higitu
daitezke.

(c) Gas baten partikulak
elkarrengandik oso
urrun daude, eta arin
higitzen dira norabide
guztietan.

3. Likidoak eta gasak direla-eta, zer informazio ikus dezakezu irudi honetan? Nola azaltzen ditu eredu zinetiko
molekularrak propietate horiek?
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4. Azter ezazu arretaz beheko irudia, eta erabil ezazu eredu zinetiko molekularra uraren agregazio-egoeren
aldaketak azaltzeko.
Solido-egoera

Likido-egoera

Gas-egoera

1.2 irudia. Ura solido (izotz-kuboa), likido (ura) edo gas (ur-lurruna) moduan existitu daiteke.

5. Zer agregazio-egoeran du urak bolumen jakina (zehatza) baina ez itxura?
6. Baieztapen hauek aztertu, eta esan solidoa, likidoa edo gasa deskribatzen duten:
a. Substantziak ez du bolumen edo itxura jakinik.
b. Substantzia osatzen duten partikulen arteko erakarpen-indarrak oso ahulak dira.
c. Substantzia osatzen duten partikulak egitura zurrun batean lotuta daude.
7. Irakur ezazu arretaz beheko paragrafoa, eta bete itzazu hutsuneak termino hauek egoki erabiliz: zehatza;
astiro; sendo; egitura; bolumena; itxura. (Oharra: terminoak deklinatu behar dituzu).
“Likido batek bolumen ……… du, baina itxura zehaztugabea. Likido batean, partikulak …….. higitzen
dira, zorizko norabideetan, baina nahiko ……. daude elkarri lotuta; hortaz, bolumen jakina dute, baina ez
……… zurruna. Hori horrela izanik, ura, olioa edo ozpina ontzi batean isurtzen badugu, likidoak bere ……
… eusten dio, baina ontziaren ………. hartzen du.”
8. Nola azaltzen du eredu zinetiko molekularrak solidoen, likidoen eta gasen dentsitatea?
Materiaren portaera ulertzeko, garrantzi handiko propietatea da dentsitatea. Bolumen jakin baten masa
adierazten du propietate horrek. Beste era batera esanda, substantzia bat osatzen duten partikulak
elkarrengandik zer hurbil edo zer urrun dauden adierazten du dentsitateak.
Partikulei eta materiaren agregazio-egoerei buruz dakizuna kontuan hartuta, erantzun iezaiozu galdera honi:
zer agregazio-egoeran izango da materia dentsoagoa: solido, likido edo gas-egoeran?

1.3 irudia. Autopista (errepide) bateko ibilgailuak har ditzakezu eredu gisa dentsitatea irudikatzeko.
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Berrikuste azkarra: zer ikasi dugu atal honetan?

1. Deskriba ezazu nola higitzen diren partikulak solidoetan, likidoetan eta gasetan.
2. Eman itzazu likidoek eta solidoek partekatzen dituzten bi propietate.
3. Zer propietate partekatzen dute likidoek eta gasek?
4. Zientzialari batek substantzia hori baten 25 mL jarri ditu 50 mL-ko ontzi batean. Kolore horiak ontzi osoa betetzen
duela ikusi du. Zer da: solidoa, likidoa ala gasa?

5. Baieztapen hauek aztertu, eta esan solidoa, likidoa edo gasa deskribatzen duten:
a. substantziak bolumen jakina du, baina sartuta dagoen ontziaren itxura (forma) hartzen du.
b. substantzia osatzen duten partikulak elkarrengandik oso urrun daude.
c. sartuta dagoen ontziaren bolumen osoa betetzen du substantziak.

6. Ikasle batek irudiko marrazkiak egin ditu ur hotzaren
eta ur beroaren egoerak adierazteko. Zer egin du ondo
eta zer txarto marrazki horietan?

7. eredu zinetiko molekularra erabiliz, nola azal ditzakegu
gasen propietate hauek?: a. ez dute formarik; b. ez dute
bolumenik

Ur hotza

Ur beroa

8. eredu zinetiko molekularra erabiliz, egin itzazu marrazki egokiak merkurio solidoa, likidoa eta gaseosoa adierazteko.

Ikasten ikasteko trebetasunak lantzen: autoerregulazio-jarduerak

1. Berrogeita hamar hitz baino gutxiago erabiliz, deskriba ezazu zertan datzan landu berri dugun atala.
2. Aukera itzazu atal honetako bi terminorik garrantzitsuenak eta definitu itzazu:
Terminoa

Definizioa

1.
2.

3. Zein izan da atal honetako parterik zailena? Azal ezazu zergatik.
4. Zer aholku emango zenioke atal hau hurrengo egunean landu behar duten ikasleei?
5. Zer egin zenezake atal honetako lana hobetzeko?

19

1. multzoa. Sistema materialak

01 FISIKA-KIMIKA DBH3_Maquetación 1 11/07/18 17:25 Página 20

2 Gas-egoeraren propietateak: behaketa makroskopikoa
eta eredu zinetiko molekularraren araberako azalpena

9. Ba al dakizu zer diren gasak? Zenbat gas ezagutzen dituzu? Gasak,
egunero erabiltzen al dituzu? Baiezkoan, zertan?
10. Zer informazio ikus dezakezu alboko irudian gasen eguneroko
erabilerarekin lotuta?

1.4 irudia. Gasak eguneroko bizitzan.

11. Ba al dakizu zer propietate dituzten gasek?
Azter ezazu bideo hau arretaz, eta eman itzazu gasen
zenbait propietate.

2.1 Airea eta gainerako gasak zabaldu eta konprimatzen
dira
12. Airea sartu dugu xiringa batean eta xiringaren muturra itxi dugu
(orratza gomazko tapoi batean sartuta dago). Irudian adierazten
den bezala, enbolotik tiratu edo enboloa bultzatuko dugu.
a. Beteko al du aireak
xiringa barruan
dagoen espazio guztia
enbolotik atzera
tiratzen duzunean?
Deskriba ezazu zer
gertatzen zaion
aireari bi kasuetan.
b. Hiru egoerak kontuan
hartuta, zeinetan dago
aire kantitate
handiagoa?
Aire normala

Espantsioa

Konpresioa

1.5 irudia. Espantsioa (zabaltzea) eta konpresioa.
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2.2 Zer barne-egitura dute gasek?
Gasen zenbait propietate esperimentalki aztertu ditugu dagoeneko. Orain, behatu ordez,
gasak barrutik nola eratuta dauden azaltzeko ideiak proposatu nahi ditugu. Zientzialariak
bi modutara saiatzen dira beren behaketak azaltzen. Batetik, erregulartasunak bilatzen
dituzte; adibidez, enboloa bultzatzen denean, xiringa batean dagoen gas bati zer gertatzen zaion deskribatzeko gauza dira. Guk behaketak deskribatzea deituko diogu horri.
Bestetik, materiak (naturak) modu jakin batera eta ez bestera zergatik jokatzen duen
azaltzen saiatzen dira. Zientzian teoria deritzo materia (natura) nola osatuta dagoen
edo nola funtzionatzen duen azaltzeko emandako uste-multzo (suposizio-multzo) bati.
Suposizio horietako bati hipotesia ere deitzen zaio. Suposizio horiek bisualizatzeko,
ereduak egiten dituzte zientzialariek; ikusi dugunez, eredu zinetiko molekularra baliatu daiteke materiaren zenbait propietate azaltzeko. Jarraian, eredu hori baliatuko
dugu egindako behaketak azaltzeko.

13. Airez beteriko xiringa
bat dugu (muturra itxita
dago gasa ez irteteko).
a. Marrazki baten bidez,
adierazi nola
imajinatzen duzun
airearen konposizioa.
b. Enboloa beherantz
bultzatzen badugu,
nola imajinatzen duzu
barruko airea?
c. Enbolotik tiratzen
baduzu, nola imajinatzen duzu barruko airea egoera berri
horretan?
d. Emandako ereduetatik, zeinek azaltzen du ongien gasaren
espantsioa eta konpresioa?

Beheko koadroan bildu dezakegu gasen propietateak aztertzeko lehen adierazi duguna
(adibide gisa, konpresioari buruzko informazioa azaltzen da).

Propietatea

Konpresioa

Behaketa deskribatzea

Konpresioa gas baten
bolumena, kanpotik
bultzatzean, txikiagotzea
da.

Interpretazioa Teoria Zinetiko
Molekularraren arabera

Bisualizazioa Eredu Zinetiko
Molekularraren arabera

Konpresioan partikulak
elkarrengana hurbiltzen dira
eta haien arteko batez
besteko distantziak txikitzen
dira.
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14. Errepika ezazu aurreko orrialdeko koadroaren prozedura beheko taularen hutsuneak betetzeko.
Beharrezkoa bada, bila ezazu informazioa.
Propietatea

Espantsioa

Interpretazioa Teoria Zinetiko
Molekularraren arabera

Behaketa deskribatzea

Bisualizazioa Eredu Zinetiko
Molekularraren arabera

Espantsioa gas baten
bolumena espazioan
zabaltzean handiagotzea da.

15. Imajina ezazu egoera hau: gela handi batean, kolore gorriko gas batez beteta dagoen poto txiki bat dugu.
Potoa itxita dago eta kolore gorri bizia ikusten da. Bat-batean, tapoia kentzen baduzu, zer gertatuko da
gasarekin? Nola deritzo gasen propietate horri? Gauza bera gertatuko litzateke potoa likido edo solido
batez beteta egongo balitz? Bete ezazu beheko koadroa emandako egoerari buruzko informazio egokia
adieraziz.
Propietatea

Behaketa deskribatzea

Interpretazioa Teoria Zinetiko
Molekularraren arabera

Bisualizazioa Eredu Zinetiko
Molekularraren arabera

2.3 Gasek bultza egiten dute (presioa dute)
Propietatea

Presioa

Behaketa deskribatzea

Aireak edo ontzi batean
sartutako edozein gasek
bultza egiten die ontziko
hormei. Zientzialariek gasak
presioa egiten (eragiten)
duela esaten dute.

Interpretazioa Teoria Zinetiko
Molekularraren arabera

Bisualizazioa Eredu Zinetiko
Molekularraren arabera

Bultzada da gasaren
partikulek ontziko hormen
kontra egiten dituzten talken
ondorioa. Zenbat eta talka
gehiago egin partikulek, eta
zenbat eta indar handiagoz
gertatu talka horiek, hainbat
eta handiagoa izango da gas
batek eragindako bultzada.

16. Azal itzazu gertaera hauek zientzialariek baliatzen dituzten bi
moduak erabilita:
a. bizikleta baten pneumatikoa puzten denean, gogorrago jartzen da.
b. pneumatikoaren balbula bultzatzen bada, airea irteten da eta
pneumatikoa bigunago jarriko da.
Egin itzazu goiko taularen antzekoak zure emaitzak jasotzeko.
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17. Presioaren definizioa kontuan hartuta, zer
kasutan eragiten du gas-laginak:
a. Presiorik handiena?
b. Presiorik txikiena?
Arrazoitu zure erantzuna.

2.4 Gasen bolumena
Gasen bolumena engainagarria da; ez da substantzia kantitatearekin (partikula
kopuruarekin) nahastu behar.

18. Azal ezazu zer aldatuko den airez beteriko xiringa bateko airearekin, baldin eta, mutur bat itxita dagoela,
enbolotik tiratzen bada (aukera ezazu erantzun egokia).
a. Barruan dagoen aire kantitatea
b. Barruko aireak betetzen duen espazioa (bolumena)
c. Barruko airearen pisua
d. Beste erantzun bat
19. Bete itzazu hutsuneak beheko taulan:
Propietatea

Bolumena

Behaketa deskribatzea

Interpretazioa Teoria Zinetiko
Molekularraren arabera

Bisualizazioa Eredu Zinetiko
Molekularraren arabera

Sistema gaseoso batek
betetzen duen bolumena
aldatu egin daiteke,
txikiagotuz edo handiagotuz.

2.5 Zer gertatzen da gas bat berotzen edo hozten denean?
20. Esperimentua diseinatzea eta egitea. Puxika baten
laguntzarekin, diseina eta egin ezazu esperimentu bat
gas baten bolumena tenperaturarekin nola aldatzen den
aztertzeko.
21. Erantzun iezaiezu aurreko jarduerako esperimentuari
buruzko galdera hauei:
a. Zer gertatu zaio aire bolumenari tenperatura
igotzean?
b. Eta tenperatura jaistean?
c. Zer aldatzen da eta zer da konstantea gasez betetako
puxikan?

1.6 irudia. Gas baten bolumena aldatzea tenperaturak eraginda.
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22. Webgune hauetan ikus dezakezu zer gertatzen den gas bat berotzen
edo hozten denean.

Azter ezazu arretaz informazioa, eta jaso itzazu txosten txiki batean
prozesuaren ezaugarri nagusiak.

23. Airez beteta dagoen matraze batean puxika huts bat jarri dugu alboko irteeran, eta matrazearen ahoan
termometro bat sartuta duen tapoi zulatu bat dago (ikus irudia). Azter ezazu nola puzten den puxika
matrazea berotzean.
a. Zure ustez, noiz egongo da aire gehiago matrazean:
berotu aurretik ala berotu ondoren? Zergatik?
b. Airea berotu daitekeela uste al duzu? Tenperatura
altuagoa adieraziko al du termometroak berotu ondoren?
c. Marraz ezazu alboko irudietan partikulen banaketa kasu
bakoitzean.
d. Deskriba ezazu zer gertatzen zaion matrazearen
barrualdeko aireari berotu eta hoztu ondoren. Azal ezazu
zure behaketa eredu zinetiko molekularra erabiliz.
24. Azter itzazu, arretaz, atal honetan egindako saiakuntzak eta esan ezazu zer erlazio dauden gas baten
bolumenaren, tenperaturaren eta presioaren artean. Beheko taula balia dezakezu zure erantzuna emateko.
Esperimentua

Behaketak deskribatzea

Interpretazioa ereduaren arabera

Bisualizazioa

1
2
3

25. Azter ezazu berriz airez (gasez) betetako puxikaren berotze- edota hozte-prozesua, eta erantzun iezaiezu
galdera hauei:
a. Zer aldatzen da puxika lotuta duen matrazearen barruko airea berotzen eta hozten denean?
Aire-kantitatea; airearen pisua; airearen tenperatura; aire-bolumena; beste erantzun bat.
b. Zer aldatzen da airea osatzen duten partikuletan matrazea berotzen edo hozten denean?
Partikulen pisua; partikula kopurua; partikulen arteko distantzia; beste erantzun bat.

Laguntza gisa, informazio hau eman dezakegu gasen bolumenari buruz:
Gasek ez dute bolumen finkorik (berezko bolumenik); haien bolumena, aldiz, sartuta
dauden ontziarena da, eskura duten espazio osoa betetzen baitute. Hori dela-eta, ontziaren bolumen-aldaketarekin lotuta daude gas baten bolumen-aldaketak.
a. horma malguetako ontziak: bolumen aldakorra dute. Berotzean gasaren bolumena
handitzen da (gasa dilatatzen da), eta hoztean bolumena txikitzen da (gasa uzkurtzen
da).
b. horma zurrunetako ontziak: bolumen iraunkorra dute. Berotzean gasaren presioa
handitu egiten da, eta hoztean txikitu. Bolumena ez da aldatzen; ez dago ez dilataziorik ezta uzkurdurarik ere.
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26. Aukera ezazu puxikaren azken bolumena
adierazten duen diagrama egokia (A, B edo C)
aldaketa hauek egiten direnean presioa
konstantea izanik:
a. tenperatura igo da
b. puxika izozkailuan sartu da
c. lehendabizi puxika berotu da, eta gero
hasierako tenperaturara itzuli da.

Hasierako bolumena

A

B

C

Berrikuste azkarra: zer ikasi dugu atal honetan?

1. Saio-hodi bat puxika batez estali eta berotzen badugu, puxika handitu egiten dela ohartu gaitezke. Alboko irudian, zer marrazkik
adierazten du ongien gertatutakoa?
a. Berotzean partikula kopurua handitzen da.

(a)

(b)

b. Berotzean partikulak abiadura handiagoz higitzen dira eta haien arteko distantziak handitu egiten dira.
c. Berotzean partikulen tamaina handiagoa da.

(c)

2. Alboko irudiko informazioaren arabera:
a. Zer gertatuko da pistoia beherantz higitzen bada?
A. gasaren bolumena handituko da
B. gasaren bolumena txikituko da
C. gas-partikulek maizago egingo dute talka euren artean
D. gasaren presioa txikituko da
b. Gas baten bolumenaren eta presioaren arteko zer erlazio adierazten
du irudiak?
A. Bolumena txikitzean, presioa txikitzen da.
B. Bolumena txikitzean, presioa handitzen da.
C. Bolumena txikitzean, presioak bere horretan jarraitzen du
D. Bolumena handitzean, presioak bere horretan jarraitzen du.

3. Gehienez ere berrogeita hamar hitz erabiliz, labur ezazu atal honetan gasen portaerari buruz emandako informazioa.
4. Azaldutako gasen propietateen artetik, zein iruditzen zaizu ulergaitzena? Zergatik?
5. Nola lagundu dizute atal honetako esperimentuek gasen propietateak ulertzen?
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3 Gasen legeak: gasen propietateak kuantitatiboki aztertzea
Aurreko atalean, gasen propietateak esperimentalki aztertu ditugu, eta zenbait erlazio
kualitatibo ezarri ditugu gasen egoera zehazten duten aldagaien artean, hau da, presioaren, tenperaturaren eta bolumenaren artean. Atal honetan, prozesu horrekin jarraituko dugu, baina oraingoan analisi kuantitatiboa egingo dugu. Horrela, gasen legeak
ondorioztatuko ditugu.

3.1 Presioaren eta bolumenaren arteko erlazioa: Boyle-ren
legea
27. 12, 13 eta 14 jardueretan ikusi dugu zer gertatzen den presioaren ondorioz gas
baten bolumenarekin. Azter ezazu berriz jarduera hori eta adieraz ezazu zer
erlazio dagoen gas baten bi magnitude horien artean.
28. Azter itzazu beheko baieztapenak alboko irudiko informazioa kontuan hartuta,
eta esan ezazu egia edo gezurra diren:
a. presioa handitzean bolumena txikitzen da
b. presioa handitzean partikula kopurua handitzen da
c. presioa handitzean partikulek talka gehiago egiten dute ontziko hormen
kontra
1.7 irudia. Gas baten presioaren eta
d. presioa handitzean partikulen abiadura handiagoa da
bolumenaren arteko erlazioa.
e. presioa handitzean bolumena handitzen da
29. Gas baten presioaren eta bolumenaren arteko erlazioari buruzko zer informazio ematen du goiko irudiak?
Kualitatiboki, nola froga dezakezu erlazio hori xiringa baten laguntzaz?
Esperimentu batean, taulako datu hauek lortu ditu ikasle batek:
P (atm) 1
2
4
8
16
a. Zein da aldagai askea esperimentuan? Eta mendeko aldagaia?
V (L)
20 10
5
2,5 1,25
b. Egin ezazu datu esperimentalen adierazpen grafikoa.
c. Marraz ezazu lerrorik egokiena irudikatutako puntuak elkartzeko.
d. Grafikoaren laguntzaz, lor itzazu datu hauek:
d1. Zer bolumen izango du gasak P = 3 atm denean?
d2. Zer presio beharko da 1 L-ko bolumena lortzeko?
d3. Zer erlazio dago P eta V-ren artean?
OHARRA: Laguntza gisa, 255. orrialdeko 5. atalera jo dezakezu.
30. Webgune honetan egin dezakezu Boyleren
legearen simulazioa.
v (mL) P (mmHg)
a. Egin esperimentua, eta erantzun galdera hauei:
a1. Zein da aldagai askea?
a2. Eta mendeko aldagaia?
b. Egin ezazu datuen adierazpen grafikoa.
b1. Zer grafiko mota lortzen da?
b2. Zer erlazio dago aldagaien artean: lineala ala ez lineala?
c. Egin itzazu eredu egokiak xiringa barruan dagoen airearen
(gasaren) egoera adierazteko.
1.8 irudia. Boyleren legearen ordenagailuko simulazioa.
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31. Bideo honetan ikus dezakezu Boyleren legeari
buruzko azalpena:
Azter ezazu bideoa arretaz eta bildu itzazu txosten
txiki batean bertan emandako ideia nagusiak.
Ekuazio matematiko honen bidez adieraz dezakegu Boyleren legea: T = kte izanik,
P · V = kte. Honela ere adieraz dezakegu: T = kte izanik, P1 · V1 = P2 · V2

3.2 Charlesen Legea: tenperaturaren eta bolumenaren
arteko erlazioa
32. 20, 21, 22 eta 23 jadueretan ikusi dugu zer gertatzen den gas baten bolumenarekin tenperaturak eraginda.
Azter itzazu berriz jarduera horiek, eta adieraz ezazu zer erlazio dagoen bi magnitude horien artean.

33. Jacques Charles (1746–1823) fisikari frantsesak ikertu zuen zer erlazio dagoen gas baten bolumenaren eta
tenperaturaren artean. Esperimentua kuantitatiboki eginez, datu hauek bildu dira:
Kontuan hartu tenperatura Kelvin gradutan adierazita dagoela.
– Egin ezazu datuen adierazpen grafikoa.
T (K)
200 250 300 350 400
– Marraz ezazu puntuekin ongien egokitzen den lerroa.
V (L)
1
1,25 1,5
1,75
2
– Zer erlazio ikus dezakezu T eta V artean?
34. Zer eragin du tenperaturak bolumenean, presioa konstantea izanik?
Airez beteriko puxika baten laguntzaz (izotza eta ur epela erabiliz), diseinatu eta egin ezazu esperimentu
bat laborategian V eta T-ren arteko erlazioa ikertzeko.
Hotzaren eraginez zer gertatu da puxikaren tamainarekin? Zer gerta daiteke puxika berotzen jarraitzen
badugu?
35. Bideo hauetan ikus dezakegu Charlesen legeari buruzko azalpena.
Azter itzazu bideoak arretaz, eta bildu itzazu emandako ideia nagusiak
txosten txiki batean.
T
Ekuazio matematiko honen bidez adieraz dezakegu Charlesen legea:
(P = kte izanik). Honela ere adieraz dezakegu: P = kte izanik,

T1
V1

=

V

= kte

T2
V2

3.3 Gay-Lussacen legea: tenperatura eta presioa
36. Gay-Lussacek aztertu zuen zer erlazio dagoen gas baten
tenperaturaren eta presioaren artean (bolumena konstantea izanik).
Esperimentalki neurtu zuenez, modu zuzen proportzionalean
aldatzen dira presioa eta tenperatura. Nola adieraziko zenuke
zure hitzetan Gay-Lussacen legea?
37. Bideo honetan ikus dezakegu Gay-Lussacen legeari
buruzko azalpena.
Azter ezazu bideoa arretaz eta bildu itzazu emandako
ideia nagusiak txosten txiki batean.

T = 200 K
P = 1 atm

T = 400 K
P = 2 atm

1.9 irudia. Gay-Lussacen legea.
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38. Zer formula matematiko erabil dezakezu Gay-Lussacen legea adierazteko? Zer prozedura esperimental
jarraituko zenuke Gay-Lussacen legea baieztatzeko?
39. Jarduera hauetan erabilitako bideoak fidagarriak direla uste al duzu? Nola jakin dezakezu?
Laguntza gisa, 32. orrialdeko oharra balia dezakezu.

3.4 Gasen legeak: sintesi-jarduera
40. Azter itzazu gasen legeak, eta esan ezazu zein aldagai diren zuzen proportzionalak eta zein
alderantziz proportzionalak. Webgune honetan gasen legeak aztertzeko zenbait simulazio
aurki ditzakezu.
41. Azter itzazu adierazpen grafiko hauek, eta esan ezazu zer erlazio dauden bertan emandako
aldagaien artean:
V= kte

Bolumena, V (L)

P= kte
Bolumena, V (L)

Presioa, P (atm)

Presioa, P (atm)

T= kte

Tenperatura, T (K)

Tenperatura, T (K)

1.10 irudia. Gas baten ezaugarriak adierazten dituzten magnitudeen arteko erlazioak.

42. Gidari batek presio egokia lortu nahi du bere ibilgailuko gurpiletan. Horretarako, airea punpatzen du
20 L-ko edukiera duen pneumatiko batean. Hasieran, T = 20 ºC (293 K) izanik, P = 1 atm adierazten du
manometroak. 40 km ibili eta gero, 40 ºC-ra (313 K) igo da pneumatikoen tenperatura. Zer presio eragiten
ari da une horretan airea pneumatikoan?
43. Irudiko sisteman, 0,5 L-ko bolumena dago zilindroan,
P = 0,8 atm izanik.
a. T konstantea dela jakinik, zer egin behar da presio handiagoa
lortzeko: A egoerara edo B egoerara aldatu? Azaldu zure
aukera.
b. Zilindroaren barrualdeko presioa 1,6 atm-ra igotzen bada,
zer balio izango du zilindroaren bolumenak?
Hasiera
A
edo
B
44. Gas bat ontzi itxi batean dago, P=2 atm izanik. Adierazi nola aldatuko den gas-bolumena (handitu, txikitu
edo aldatu gabe) presio-aldaketa hauek eragiten badira, tenperaturak bere horretan irauten duela jakinik:
a. presioa 6 atm-ra igotzen da.; b. presioak 2 atm-ko balioari eusten dio.; c. presioa 0,40 atm-ra jaisten da.
Zer lege aplikatu duzu aurreko galderei erantzuteko? Emaitzak aztertuta, zer erlazio dago gas baten
bolumenaren eta presioaren artean, tenperatura konstante izanik?
Grafiko batean P vs V egiten badugu, zer lerro mota lortuko da?
45. Adierazi nolakoa izango den gas baten azken bolumena (handiagoa, txikiagoa edo berdina den esan behar
duzu) egoera hauetan (gasaren presioa eta partikula kopurua berdinak direla emanda):
a. neguko egun hotz batean (T= -15 °C), 505 mL-ko aire-bolumena arnastu eta biriketan (T= 37 °C) sartzen da.
b. aire beroko puxika bateko airea berotzeko baliatzen den berogailua itzaltzen da.
c. helioz beteriko puxika bat auto baten gainean uzten da egun bero batean.
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Berrikuste azkarra: zer ikasi dugu atal honetan?

1. 4 L-ko bolumena betetzen duen gasa, ontzi itxi batean sartu da. Adierazi nola aldatuko den gas horrek eragindako
presioa (handitu, txikitu edo aldatu gabe), bolumen-aldaketa hauek gertatuz gero (tenperatura eta gas kantitatea
aldatu gabe):
a. 2 L-ra konprimatzen da; b. 12 L-ra zabaltzen da; c. 0,5 L-ra konprimatzen da.

2. Puxika bat gas batez beterik dago. Tenperatura konstantea izanik,
zer diagramak (A, B edo C) adierazten du puxikaren azken bolumena
hiru kasu hauetan?
a. Puxika altitude handiagora desplazatzen da, bertan presioa txikiagoa
izanik.
b. Puxika etxe barrura sartzen da, bertan presio atmosferikoa berdina
izanik.

Hasierako
bolumena

A

B

C

c. Puxika ganbera hiperbariko batean sartzen da, bertan presioa handiagoa izanik.

3. Alboko irudian emandako informazioa kontuan hartuta, osa itzazu paragrafo honetako hutsuneak Gay-Lussacen legea ondo adierazteko: “Bolumena ……… izanik, gas baten presioa eta ……….. zuzen proportzionalak
dira, hau da, tenperatura (K) bikoizten bada, presioa (atm) ere ………. da.”

4. Bolumena konstantea izanik, nola aldatuko da gas baten presioa tenperatura jaisten bada? Zer legek azaltzen du gasen portaera hori?

5. T = 15 °C izanik, 2,50 L-ko bolumena du gas baten lagin batek. Zer tenperatura beharko da bolumen hauek lortzeko, presioa konstantea izanik?
a. 5 L; b. 1.250 mL; c. 7,50 L

T = 200 K
P = 1 atm

T = 400 K
P = 2 atm

T = 200 K
V=1L

T = 400 K
V=2L

6. Alboko irudian emandako informazioa kontuan hartuta, osa itzazu paragrafo honetako hutsuneak Charlesen legea ondo adierazteko: “Presioa …
…… izanik, gas baten tenperatura (Kelvin gradutan emanda) eta bolumena
……. proportzionalak dira. Tenperatura ………. bada, gasa osatzen duten
partikulak …….. higitzen dira, eta bolumena handiagotzea dakar horrek,
presioa …….. izan dadin.”

7. Atal honetan, gasen portaera azaltzen duten hiru lege nagusiak ikasi
ditugu. Hiru legeetatik, zein iruditzen zaizu ulergaitzena? Zergatik?

8. Atal honetan zer ikasi duzun aztertu ondoren, bururatzen al zaizu beste
galderaren bat 14. orrialdeko “Zer ikasiko dugu gai honetan?” atalean
sartzeko?
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4 Gasak eguneroko bizitzan
46. Goiko irudian ikus dezakegunez, eguneroko hainbat jardueratan erabiltzen dira gasak. Azter ezazu irudi
hori arretaz, eta esan ezazu zertan erabiltzen ari diren gasak jarduera horietako bakoitzean. Gasen zer lege
betetzen da kasu bakoitzean? Antola ezazu taulako informazioa, irudi bakoitza dagokion legearekin ondo
elkartzeko.
Globo meteorologikoa

Legea

Presio-lapikoa

Globo aerostatikoa

Deskribapena

Egoera

Charles

Tenperatura konstantea izanik, zenbat eta
presio handiagoa orduan eta bolumen handiagoa.

Globo aerostatikoa

Boyle

Bolumena konstantea izanik, handitu egiten da
gasa berotzean eragindako presioa.

Presio-lapikoa

Gay-Lussac

Presioa konstantea izanik, gasa berotzean
(tenperatura igotzean) bolumena handitu egiten da.

Puxika puztua

Aire konprimatua eta aire arrarotua
47. 1.12 irudiko
informazioaren laguntzaz,
azal ezazu zergatik puzten
(zabaltzen) den puxika
mendian igo ahala.
48. Presio atmosferikoa
neurtzeko, barometro
izeneko tresna erabiltzen
da. Bila ezazu tresna horri
buruzko informazioa, eta
azal ezazu nola
funtzionatzen duen.

P = 0,70 atm

P = 1,0 atm

1.12 irudia. Presio atmosferikoa altitudearekin txikitzen da.
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Aire arrarotua. Airea arrarotua dagoela esaten da haren konpresio-maila txikia denean
(partikulak elkarrengandik urrun daude). Mendi baten gailurrean, adibidez, airea arrarotua dago; izan ere, atmosferan gora igo ahala, airearen loditasuna (dentsitatea) gero
eta txikiagoa da.
Alpinistak mendi garaietara igotzen direnean, botiletan daramaten aire gehigarria arnastu behar dute; bertan, ez dago gure organismoak ez nekatzeko behar duen aire kantitate egokia. Mendi baten gailurrean egiten den arnas hartze bakoitzean gure
organismoak behar baino aire-partikula gutxiago daude, elkarrengandik oso urrun baitaude partikula horiek.

49. eredu zinetiko molekularra erabiliz, egin itzazu marrazki egokiak
itsas mailan eta mendi bateko gailurrean dagoen airea adierazteko.

1.13 irudia. Altitude handietan, aire-partikulak
elkarrengandik oso urrun daude; hortaz, arnasaldi
bakoitzean hartutako airearen partikula kopurua
ez da nahikoa organismoaren beharrak asetzeko.

Aire konprimatua. Urpekarien botiletan dagoen airea da aire konprimatuaren adibidea.
Urpekari baten botila ez da oso handia, baina barruan aire kantitate handia dago. Gutxi
gorabehera, gela batean dagoen aire guztia sar daiteke botila baten barruan. Urpekariaren botilan partikulak elkarrengandik oso hurbil daude. Urpekari baten botilako airea
irteten uzten denean, oso azkar ateratzen da, eta, urpekarien biriketan sartzean, zabaldu
egiten da.
Merkataritza-hegazkinen barrualdean eta kanpoaldean dagoen airea da aire konprimatuaren eta aire arrarotuaren beste adibide bat. 3.000 m-tik gora, airea oso arrarotuta
dago, eta nekez arnastu daiteke.

1.14 irudia. Aire konprimatua daramate urpekariek.

Hegazkin baten barrualdea presurizaturik dago, hau da, airea konprimatuago dago hegazkinaren barrualdean kanpoaldean baino, ondo arnastu ahal izateko. Hegazkinean
larrialdiko oxigeno-mozorroak derrigorrezkoak dira, istripu baten eraginez kabinak presioa gal baitezake.

50. Bila ezazu hegazkinetan erabilitako aire konprimatuari buruzko informazioa, eta azal ezazu nola lortzen
den airea egokitzea bidaiariek arazorik gabe arnasa har dezaten.

Berrikuste azkarra: zer ikasi dugu atal honetan?

1. Gasen zer legek azaltzen du presio-lapiko baten funtzionamendua?
2. Zer dira gas arrarotuak? Non topatuko dugu gas mota hori: itsas mailan edo mendi baten gailurrean?
3. Zer dira gas konprimatuak? Zer erabilera dute eguneroko bizitzan?
4. Zer egin behar da globo aerostatikoak igo daitezen?
5. Berrogeita hamar hitz baino gutxiago erabiliz, labur ezazu atal honetako informazioa.
6. Zure ustez, atal honetan emandako gasen aplikazioetatik, zein dira garrantzitsuenak eguneroko bizitzan?
31

1. multzoa. Sistema materialak

01 FISIKA-KIMIKA DBH3_Maquetación 1 11/07/18 17:25 Página 32

Bukaerako jarduerak

B1. Ikerkuntza-trebetasunak lantzen: segurtasuna zientzia-laborategian

Noren ardura da segurtasuna zientzia-laborategian? Zurea! Laborategian lan
egiten duen edonori dagokio erantzukizun hori, eta denon artean partekatutako
eginbeharra da. Hau da, zuzen eta zorrotz bete behar dira emandako segurtasun-arauak.
Jarduera honetan, zientzia-laborategiko segurtasun-prozedurak eta -ikurrak berrikusiko dituzu. Horrela, laborategiko lanean seguru aritzeko arauak, ikurrak eta
prozedurak hobeto ezagutu eta haiek praktikan nola jarri ikasiko duzu.

Prozedura
A zatia: Zure laborategiko mapa (planoa)
1. Zure zientzia-koadernoan (paperezkoa edo digitala), egin ezazu zure laborategiko planoaren zirriborroa.
2. Zure planoan, adierazi non kokatuta dauden segurtasun-ekipamendu guztiak eta larrialdiko irteerak.
3. Zure planoan, adierazi nola erabili, egoki eta zuzen, segurtasun-ekipamenduaren elementu guztiak.
B zatia: Segurtasun-arau orokorrak
4. Zure koadernoan, egin ezazu taula bat bi zutaberekin. Lehenbiziko zutabean, idatz itzazu laborategiko segurtasun-arauak,
eta, bigarrenean, adieraz ezazu segurtasun-arau bakoitzaren zergatia. Zure taulan, segurtasunari buruzko atal hauek
adierazi behar dituzu, gutxienez:
– begiak babesteko tresnak eta laborategiko amantalak (txabusinak); – laborategian jantzi beharreko arropak;
– jatea eta edatea; – banaka lan egitea; – ile luzea eta kapelak; – norberaren objektuak
C atala: Segurtasun-ikurrak
5. Interneten, bila ezazu produktu kimikoen arriskua identifikatzeko
erabiltzen diren piktogramei buruzko informazioa. Zure koadernoan,
kopia itzazu ikur horiek, eta ikur bakoitzaren ondoan, adieraz ezazu
dagokion arriskua.
Oharra: informazioa bilatzeari buruzko aholkua.
D atala: Segurtasun-teknikak
6. Bikoteka, erakutsi iezaiozu zure lankideari nola egin behar diren
eragiketa hauek:
– saio-hodi bateko likidoaren lurrina usaintzea;
– likido bat ontzi batetik bestera isurtzea;
– Bunsen metxeroa piztea;
– saio-hodi bat Bunsen metxeroarekin berotzea;
– hari elektriko bat entxufe batetik deskonektatzea.

32

1. multzoa. Sistema materialak

Informazioa bilatzea. Taldeka, arazoari
buruzko informazioa bilatuko duzue.
Egunkariak, aldizkariak eta liburuak, bai
eta Internet ere, erabili informazioa
aurkitzeko. Gogoan izan honako hau:
Interneten, webgune batzuk beste batzuk
baino fidagarriagoak dira. Izan ere,
ikerketa-prozesuan oso garrantzitsua da
informazio egokia aurkitzea. Webgune
ofizialak, hala nola gobernukoak edo
hezkuntza-sailekoak, leku onak dira
bilaketa egiten hasteko.
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7. Analizatzea eta ebaluatzea:
a. Deskriba ezazu zer ikur erabiltzen den kasu hauetako bakoitzean:
a1. substantzia sukoia eta erregarria; a2. substantzia toxikoa;
a3. substantzia korrosiboa; a4. substantzia bioarriskutsua eta kutsakorra.
b. Zer egin behar duzu kasu hauetan? Arrazoitu zure erantzunak.
b1. Gose zara, eta txokolatezko tableta txiki bat jatea erabaki duzu.
b2. Ur-pixka bat bota duzu lurrera, nahi gabe.
b3. Hauspeakin-ontzi bat apurtu duzu, nahi gabe.
c. Azter ezazu arretaz alboko irudia, eta zerrenda itzazu betetzen ari ez diren
segurtasun-arauak.

1.15 irudia. Zer segurtasun-arau ez dira bi
ikasleak betetzen ari?

8. Azter itzazu arretaz beheko irudiak, eta esan ezazu zer segurtasun-arau hartzen ari diren kontuan.

9. Eman itzazu segurtasun-arau hauen arrazoiak:
a. eskuak garbitzea produktu kimikoak erabili ondoren;
b. erabilitako produktu kimikoen ontziak ondo ixtea;
c. erabilitako produktu kimikoen etiketak arretaz irakurtzea;
d. irakaslearen oniritzia jasotzea edozein hondakin harraskatik bota aurretik;
e. ez itzultzea inoiz berriz jatorrizko ontzira erabili gabeko produktu kimikoak.
10. Webgune hauetan balia ditzakezu laborategian eginiko hainbat akats ohartzeko. Azter itzazu bideo horiek arretaz, eta
zerrenda itzazu laborategian seguru jokatzeko arau nagusiak.

Bideo horien artetik, zein iruditzen zaizu egokiena (fidagarriena)? Zergatik? Arrazoitu zure erantzuna.
11. Segurtasuna zientzia-laborategian: zerrenda batean, adierazi zer ikasi duzun gai honetan laborategiko lanaren segurtasunari buruz. Zure erantzunak atal hauek deskribatu behar ditu:
– Gorputza babestea
– Beirazko materiala erabiltzea
– Etiketak aztertzea, seguritate-ikurrak kontuan hartzeko
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B2. Arazo-egoera: gasak eguneroko bizitzan. Txostena egitea

Testuingurua. Hasieran (15. orrialdean) ikusi duzunez, eguneroko bizitzarekin lotutako hainbat jardueratan parte hartzen
dute gasek. Jarraian, gai horrekin lotutako arazo (problema) bati erantzuna ematen saiatuko zara; horretarako, behean planteatutako galderei erantzun (jarduerak egin) eta adierazitako ataza egingo duzu.
Arazoa. Zer jakin behar dugu gasek eguneroko bizitzan duten erabilerari buruz? Zer abantaila eta zer desabantaila daude
erabilera horri dagokionez?
Ataza. Gasei buruz ikasitako kontzeptuak eta prozedurak erabiliz, eguneroko bizitzan gasak zertan erabiltzen diren aztertuko
duzu. Erabilera horren ondorio positiboak eta negatiboak aztertu eta zure emaitzak txosten batean bilduko dituzu (nahi duzun
formatua aukera dezakezu), eta ikastaldearen aurrean aurkeztu beharko duzu.
Jarduerak
1. Zure ingurune hurbilean, identifika itzazu gasekin lotutako zenbait fenomeno.
2. Erantzun iezaiezu gasei buruzko galdera hauei:
a. Zer gas ezagutzen dituzu?; b. Zer gas erabiltzen dituzu egunero?
c. Nola sortzen (ekoizten) dira gas horiek?; d. Naturalak al dira gas horiek? Sintetikoak?
e. Ingurumen- edota osasun-arazorik eragiten al dute gas horiek?
3. Azal ezazu zer parte hartze duten gasek etxeko prozesu hauetan.
a. pertsonen arnasketa
b. ur beroa lortzea
c. jakiak prestatzea
4. Energia lortzeko prozesuetan ere, garrantzi handia izaten dute gasek. Azter itzazu prozesu hauek, eta esan
ezazu zer parte hartze duten bertan gasek:
a. elektrizitatea (energia elektrikoa) ekoiztea
b. ibilgailuek gasolina erretzea
5. Sailka itzazu prozesu hauek gizartean ondorio positiboa edo negatiboa duten kontuan hartuta:
a. gas-galdara etxean erabiltzea ur beroa lortzeko; b. ibilgailuek gasolina erretzea
6. Ahalik eta zehaztasun handienarekin, deskriba itzazu fenomeno horietan parte hartzen duten gasen ezaugarri fisikoak
eta kimikoak. Azal ezazu zergatik duten gas horiek deskribatutako ezaugarriak. Egin ezazu taula bat zure deskribapenak
eta azalpenak biltzeko.
7. Jarduera esperimental asko (laborategian egitekoak, simulazioak, bideoak…) proposatu dira gaian zehar gasen portaera
aztertzeko. Jarduera horiek guztiak oinarri hartuta, bila itzazue gasen aplikazio praktikoak eguneroko bizitzan.
Ataza. Txosten bat egitea gasek eguneroko bizitzan dituzten aplikazioen (erabileren) berri emateko.
Txosten horretan, atal hauek osatu behar dituzu, gutxienez:
a. Gas horren erabilera argi eta garbi zehaztu (erabilera-prozesuan gasen zer lege betetzen edo aplikatzen den adierazi).
b. Gas horren sorrera edo ekoizpena adierazi.
c. Gas horren ingurumen- edota osasun-arazoak aipatu.
d. besterik…
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B3. Integrazio-jarduera: gasak eta ingurumenaren kutsadura.
Datuak analizatzeko tresnak: zergatik erabili behar ditugu taulak eta grafikoak?

Lehenago planteatutako arazo-egoerari erantzuna emateko gai izan zara, baina nola jardungo duzu egoera berri baten
aurrean? Hori jakiteko, jarraian planteatutako jarduerak egin beharko dituzu.
Testuingurua. Ingurumen-arazo larriak sor ditzakete atmosferan dauden zenbait gasek. Gas horien eragin kaltegarria kontrolatzeko, hainbat ikerkuntza egiten dira kutsatzaileen kantitateak (kontzentrazioak) zehazteko. Datu esperimentalak jaso
ondoren, datu horien analisia egin behar da, eta horretarako, tresna egokiak baliatzen dituzte zientzialariek. Zein dira tresna
horiek?
Arazoa. Zein da modurik egokiena ikerkuntza batean jasotako datuak adierazteko (komunikatzeko)? Nola erabiltzen dira
taulak eta grafikoak zeregin hori egoki betetzeko?
Ataza. Airearen kalitatea aztertzeko egindako ikerketa bateko datuak jaso, eta modu egokian adieraziko dituzu, ikerketaren
emaitzak ahalik eta ongien analizatzeko eta ondorioak komunikatzeko. Zeregin horretan, zientzian taulak eta grafikoak
zergatik erabiltzen diren aztertuko duzu.
Jarduerak
Adibidea: Nola ikertu airearen kalitatea?
Ingurumena aztertzen ari den zientzialari-talde batek airearen kalitatea ikertu du hiri handi bateko zenbait lekutan. Sei
zonatan egin dituzte analisiak. Hala ere, ez dituzte oso modu
argian aurkeztu lorturiko datuak, eta zaila da ikerketaren ondorioez jabetzea. 2017ko urrian egin zituzten neurketak, eta
hauxe idatzi zuten bi zonatako emaitzak alderatzeko:
Iparraldeko auzo batean, nitrogeno monoxidoaren neurketak egin ziren 2017ko urriaren 1etik 12ra bitartean, errepide
ondoan kokaturiko airearen kalitatea neurtzeko gune batean. Airearen metro kubikoko mikrogramotan jaso ziren
balioak. Lehenengo egunetik bosgarren egunera bitarteko emaitzak nahiko baxuak izan ziren: 4, 8, 8, 6 eta 1. Batbatean, urriaren 6an, 30era igo zen emaitza; geroago, 7an, 4ra jaitsi zen. 8an eta 9an, 40ra eta 53ra igo ziren berriz;
gero, 8ko eta 36ko emaitzak lortu zituzten, eta azken egunean, 35ekoa. Egun horiexetan, hegoaldeko beste auzo
batean egindako neurketetan emaitza hauek lortu zituzten: 8, 20, 41, 6, 20, 36, 8, 54, 80, 7, 9, 68.
1. Goiko adibidean, egokia al da informazioa emateko modua? Erraz jabetzen al zara ikerkuntza bakoitzean jasotako datuen
garrantziaz?
2. Antola itzazu datuak taula baten bidez, eta egin ezazu datuen adierazpen grafikoa.
3. Zer alde ikusten duzu informazioa adierazteko bi moduen artean? Zein da egokiagoa?
Ataza. Txosten batean, airearen kalitatea aztertzeko egindako ikerkuntza-lana deskribatu behar duzu. Zure txostenean,
emaitzak modu egokian jaso (taulak eta grafikoak erabiliz) eta analizatu behar dituzu, ondorioak ateratzeko; gainera, emaitzak
jasotzeko moduari buruzko gogoeta egin behar duzu, eta zientzia-ikerkuntzan lortutako emaitzak adierazteko modurik egokiena zein den argudiatu.
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