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__________________________________________________ Hitzaurrea 

0.- HITZAURREA 

Cantabriako Ontón herrian kokatuta dagoen “Derivados del Flúor, 

S.A.” izeneko enpresak - hemendik aurrera, DDF – fluor-eratorrien ekoizpen 

industriala du bere jarduera nagusia. Beste produktu kimikoen artean, azido 

fluorhidriko (HF), fluoroboriko (HBF4), fluorosiliziko (H2SiF6) eta fluorotitanikoaz 

(H2TiF6-az) gain, sodio bifluoruro (NaHF2) eta potasio fluoroborato (KBF4), 

fluorosilikato (K2SiF6) eta fluorotitanato (K2TiF6) bezalako konposatu solidoak 

ere ekoizten ditu. 

Euskal Herriko Unibertsitateko Leioako Zientzia-Fakultateko Kimika 

Analitikoaren Sailaren zatia den gure lan-taldeak eskarmentu zabala du, 

beste gaien artean, industria-prozesuen kontrolaren eta azpiproduktu 

industrialen berreskurapenaren eta birziklapenaren arloetan. 

DDF-n eta gure Lan-taldearen arteko lankidetza orain dela hamarren 

bat urte hasi zen eta bien arteko elkarlana emankorra izan da oso. DDF-n, 

garai hartan, prozesu kimikoen kontrola prozesutik kanpo (“off-line”) egiten 

zen, hau da, erreaktoretik denboran zehar laginak hartu, laborategira 

eraman eta bertan analisia egin. Bide hau egokia da, emaitzen kalitatea 

oso fidakorrak izaten direlako baina, aldi berean, geldo samarra da eta 

emaitzen arabera hartu beharreko erabakiak berandu hel daitezke. 

Prozesu jarraietan eta produktuaren kalitateak erreaktiboen elikadurarekin 

lotura estua duenean, prozesutik kanpoko motako kontrola ez da egokiena. 

Kasu hauetan prozesuan bertan (“in-line”) motako kontrola egitea 

komenigarriena da, hots, prozesuaren kontrola ahalbideratzen duen 

parametroren baten neurketa esperimentala erreakzioa gertatzen den 
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erreaktorean bertan egitea. DDF-n aurrera eramaten diren prozesu 

gehienen berezitasunak direla eta (erreakzio gehienetan beira erasotzen 

duen erreaktiboren bat edo beste erabiltzen da), kontrol-parametro 

erabilgarriak ez dira oso ugariak. Horien artean disoluzioaren eroaletasun 

elektrikoa da, seguru asko, interesgarrienetako bat. 

DDF-n eta gure lan-taldearen arteko elkarlanaren lehen urratsean, 

beraz, hainbat prozesu sinpleen eroaletasun bitartezko kontrolaren 

bideragarritasuna aztertzea erabaki zen. Gehien bat, DDF-n erabiltzen diren 

azidoen ur-disoluzioen kontzentrazioarekiko eroaletasun elektrikoaren 

portaera aztertu zen, horrelako azidoen diluzio-prozesuen kontrola, kontrol-

parametro bezala eroaletasun elektrikoa erabilita, bidezkoa ote zen 

argitzeko. Lehen urrats horren emaitzak gure Lan-taldean aurkeztu zen 

Doktorego-Tesi batean bildu ziren eta emaitzok lehen aplikazio praktikoak 

ekarri zituzten DDF-ren ekoizpen plantan bertan. 

Egindako lehen hurbilketaren arrakasta ikusita, harantzago joatea 

erabaki zen eta hainbat elektrolitoren nahastea eskatzen duten ekoizpen-

prozesuen eroaletasunaren bidezko balizko kontrola ikertzea erabaki zen. 

Fluoroborato solidoen ekoizpenean, esate baterako, zehazki kontrolatu 

behar da erreaktorera gehitzen den HBF4-zko ur-disoluzioaren konposizioa. 

Izan ere, HBF4-zko disoluzioan HF-aren soberakin txikia (%2 ingurukoa) 

egoteak kalitate altuagoko produktua (KBF4-a, adibidez) ekartzen du. 

Disoluzioan dagoen HF-aren portzentaia zehazki kontrolatzea, beraz, 

garrantzitsua da. HBF4-HF-H2O bezalako sistema elektrolitikoen 

konposizioarekiko eta tenperaturarekiko eroaletasunaren portaera 

aztertzea, beraz, erabaki zen. DDF-n eta gure Lan-taldearen arteko 
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lankidetzaren bigarren urrats honetan lortutako emaitzak dokumentu 

honetan aurkezten den Lanean laburbildu dira. 

Disoluzioen ezaugarri fisikoak, termodinamikoak zein garraiokoak maiz 

erabili izan dira injenieritza-arloan, beste zereginen artean, industria-

prozesuen diseinu eta kontrola ahalbideratzeko. Elektrolito-disoluzioei 

dagokienez, berriz, biskositate, dentsitate, lurrin-presio, formazio-bero, 

entropia, garraio-zenbaki edo eroaletasun elektriko bezalako ezaugarrien 

bibliografia-datuen eskasia nabaria da. Eroaletasun elektrikoaren kasuan, 

gainera, sistema elektrolitikoen eroaletasuna aurresateko eredu teoriko zein 

enpiriko orokorrik ez dago. Ekoizpen-prozesu industrial baten eroaletasun 

elektrikoaren bitartezko kontrola diseinatu ahal izateko, beraz, oinarrian 

dagoen sistema kimikoari buruzko informazioa esperimentalki sortu behar 

izaten da gehienetan, interesgarriak diren konposizio-, tenperatura- eta 

presio-tarteetan. Ondoren, datu esperimentalen doitze matematikoa 

burutu behar da aztertutako tarteetan eroaletasuna estimatu ahal izateko, 

interpolazio-ekuazio egokia definituz. 

Nahiz eta eroaletasun elektrikoa industria-prozesuak kontrolatzeko 

gehien erabili izan den ezaugarria izan ez, oso egoki suerta daiteke hainbat 

kasutan, besteak beste, kristalizazioren bidezko produktu solidoen 

ekoizpenetan eta azidoen zein baseen disoluzioen diluzio-prozesutan. Beste 

adibide bat erabiltzearren, erreaktore jarrai batean kontzentrazio 

ezaguneko azido fluorotitanikoa (H2TiF6) eta potasio kloruroa (KCl) nahastuz 

potasio fluorotitanatoa (K2TiF6) ere ekoizten da DDF-n. Prozesuan zehar 

H2TiF6-arekiko gehiegizko KCl-a mantenduz gero, K2TiF6-n asetuta dagoen 

azido klorhidrikoz (HCl-z) eta KCl-z osotutako disoluzio bitarra lortzen da. 

Erreaktorean dagoen disoluzioaren eroaletasun elektrikoa etengabe 
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neurtuz, erreaktiboen momentuz momentuko elikadurarik egokiena defini 

daiteke, prozesua kontrolpean mantenduz. HCl-KCl-H2O sistema elektrolitiko 

hirutarraren eroaletasun elektrikoak tenperaturarekiko zein 

kontzentrazioarekiko erakusten duen aldakortasuna, noski, zehazki ezagutu 

behar da. 

Sistema elektrolitiko batean oinarrituta dagoen ekoizpen-prozesuren 

baten eroaletasun bitartezko balizko kontrola bideragarria denentz 

argitzeko hurrengo derrigorrezko urratsak eman behar dira: i) prozesua 

oinarrituta dagoen sistema elektrolitikoa definitu, ii) sistema elektrolitikoaren 

eroaletasun elektrikoa esperimentalki neurtu interesgarriak diren 

tenperatura- eta konposizio-tarteetan (bibliografia-daturik eskuragarriak ez 

badira, eta hori izaten da ohiko kasua), iii) esperimentalki sortutako datuak 

eredu enpiriko egoki batetara matematikoki doitu, iv) horrela lortu den 

eredu matematikoa erabiliz, prozesuan momentuz momentuko 

eroaletasuna estimatu eta v) estimatutako datuak plantan bertan 

neurtutako eroaletasunekin erkatu, erabilitako eredu matematikoa 

balioztatuz. 

Hemen aurkezten den Lanaren I. zatian metodologia honen urratsen 

garapena landu da. Honela, Prozesuen Kimika Analitikoari (Process 

Analytical Chemistry delakoari), elektrolito-disoluzioen eroaletasun 

elektrikoari eta datu esperimentalen doitze matematikoari buruzko Sarrera 

Orokorraren (1. Atalaren) ondoren, I.2. Atalean disoluzioen eroaletasun 

elektrikoa esperimentalki neurtzeko sistema esperimental automatizatua 

aurkeztu da. Sistema hau disoluzio kontzentratuen eroaletasuna zehazki 

neurtzeko bereziki pentsatuta dagoen “elektrodorik gabeko eroaletasuna” 

teknikan oinarrituta dago. Sistemaren software-a konposizio- eta 
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tenperatura-tarte zabalen ikerketa errazteko diseinatu da. I.4. Atalean 

Mathematica® kalkulu orokorreko programan oinarritutako kalkulu-

programa bat prestatu da, (κ, c, T) eta (κ, c1, c2, T) motako datu 

esperimentalen proposatutako eredu matematikorako doitzea 

automatizatuz. Programa honek, erabiltzaileak zehaztu duen kalitatea 

betetzen duen eredu matematiko sinpleenera heltzeko, modu 

inteligentean zuzentzen du doitze-prozesua. Mathematica®-k eskaintzen 

duen ahalmen grafiko handia aprobetxatuz, “outlier”-en identifikazioa eta 

eliminazioa ere ahalbideratzen du. Datu-sorta luze baten tratamendu osoa 

segundo gutxitan egin daiteke, eredu desberdinen arteko erkaketa posible 

eginez. Gainera, komunikazio-protokolo bat ere idatzi da TCl/TK lengoaiaz, 

Mathematica®-ren ezaguera mugatua dutenen erabiltzaileen lana posible 

egiteko. I.5., I.6., I.7., I.8. eta II.3.2. Ataletan hainbat sistema elektrolitiko 

hirutarren eroaletasun elektrikoa esperimentalki neurtu da kontzentrazio- 

eta tenperatura-tarte zabaletan eta datu esperimentalen doitze 

matematikoa egin da, tenperaturarekiko eta konposizioarekiko 

eroaletasunaren aldakortasuna adierazten duten eredu matematikoak 

proposatuz. Aztertutako sistemak ondorengo hauexek izan dira: i) HCl-KCl-

H2O, ii) H2TiF6-HF-H2O, iii) HBF4-HF-H2O, iv) HBF4-H3BO3-H2O, v) HCl-H3BO3-H2O 

eta vi) NaCl-KBr-H2O. Ikertu diren sistema elektrolitiko gehienak ekoizpen-

prozesuren baten oinarriak dira DDF-n. 

Elektrolito-disoluzioen konposizioarekiko eta tenperaturarekiko 

eroaletasuna aurresateko aplikazio orokorreko eredu teorikorik ez dago. 

Hau dela eta, arestian aipatutako metodologiaren beharra dago. Dena 

den, badaude elektrolito bakarreko disoluzioen kontzentrazioarekiko 

eroaletasuna azaltzeko eredu teoriko-enpirikoak, beti ere esangura fisiko-
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kimiko gehiagoko edo gutxiagoko parametro doigarriren bat erabilita. 

Elektrolitoaren estekiometria 1:1 ez denean, disoluzioa kontzentratua 

denean eta, zer esanik ez, elektrolito bat baino gehiago disoluzioan 

dagoenean, gauzak konplikatu egiten dira. Konplexuen agerpenak ere 

izugarri zailtzen ditu gauzak. 

Lan honen II. zatian ahalegin berezia egin da elektrolitoen 

eroaletasun elektrikoaren ikerketa teorikoen bidean sakontzeko. Horrela, II.2. 

Atalean 1:1 elektrolito sendo bakarreko disoluzioen kontzentrazioarekiko 

eroaletasuna azaltzeko baliagarria den Falkenhagen ekuazioan 

oinarritutako bertsio hedatu baten erabilgarritasuna frogatu da 1:2 

elektrolitoen kasuan ere. Azterketa hau aurrera eramateko bibliografian 

topatutako datu esperimentalak erabili dira eta beste estekiometria 

desberdineko gatzetan ere aplikatzeko bide egokia dela erakutsi dute 

lortutako emaitzek. Bestalde, II.3. Atalean Falkenhagen ekuazio hedatuaren 

ekarpen ionikoetako banaketa aurkeztu da, bi bertsio desberdinatan. 

Bertsioen erabilgarritasuna elektrolito sendo bakarreko disoluzioetan (bi ioi 

desberdin uretan disolbatuta) frogatu zen aurreko lanatan. Oraingoan, HCl-

KCl-H2O eta NaCl-KBr-H2O sistema kimikoen eroaletasun-datuak erabiliz, 

bertsio horien baliogarritasuna frogatu da elektrolito nahastetan (hiru edo 

lau ioi desberdin uretan disolbatuta). Bukatzeko, HCl-H3BO3-H2O sistema 

elektrolitikorako I.8. Atalean proposatutako eredu matematikoaren bidez 

25°C-tan estimatutako konposizioarekiko eroaletasun-balioak erabili dira II.4. 

Atalean, sistema elektrolitikoaren modelatze kimikoa egiteko, hau da, HCl 

eta H3BO3-aren arteko konplexazio-eredu bat proposatzeko eta, horren 

bitartez, sistemaren eroaletasun-portaera azaltzeko. 
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Laburbilduz, elektrolito-disoluzioen eroaletasun elektrikoa, honen 

neurketa esperimentala eta garraioko ezaugarri honen aplikazioa industria-

prozesuen kontrolean uztartu dira Lan honetan. Bidean, sistema elektrolitiko 

urtsuen eroankortasun-portaera hobeto ulertzeko, eredu enpirikoak sortzeko 

metodologia egokia proposatu da eta interesgarriak izan daitezkeen 

hurbilketa teorikoagoak landu dira. Hitzaurrea bukatzeko, “Ondorioak” 

Atalean, besteak beste, prozesu bat kontrolagarria denentz argitzeko 

proposatu den metodologia balioztatu dela azpimarratu beharra dago, 

plantan bertan bildutako datuak laborategian egindako simulazioaren 

bidez lortutakoekin erkatuz, oso emaitza onak lortu direlarik. 
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____________________________________________________ Sarrera 

1.- SARRERA 

1.1.- PROZESUEN KIMIKA ANALITIKOA (Process Analytical Chemistry – 

PAC). 

Industria mailan, Prozesuen Ingeniaritzak eta prozesuen kontrolari 

dagokion Kimika Analitikoak askotan bide desberdinak izaten dituzte. 

Laborategi analitikoa industria-prozesuetan egokitzea ez da erraza izaten, 

besteak beste, mantenimenduarekin eta kalibrazioarekin zerikusia duten 

arazoak direla eta. Bestalde, kontuan hartzekoa da kalitatezko produktuak 

prezio baxutan lortzea dela edozein enpresaren eta, bereziki, industria 

kimikoaren gaur egungo helbururik nagusienetakoa [Riebe, 1990]. 

Honi erantzun zuzena emateko asmotan Kimika Analitikoaren adar 

berria sortu zen. Adar berri honek, Process Analytical Chemistry, PAC 

delakoak, prozesu kimikoen kontrola diseinatu ahal izateko Kimika 

Analitikoaren jakintza Prozesuen Ingenieritzaren zerbitzura jartzen du. Modu 

honetan, prozesuen etekina optimiza daiteke beraien eraginkortasuna 

hobetuz, ez bakarrik kostuei eta prezioei dagokienez, baita kalitateari 

dagokionez ere [Clevett, 1986]. 

PAC ez da ideia berria, izatez, 1950.eko hamarkadaz geroztik, 

industria kimikoen filosofia izan da. Kimika Analitikoaren eremu honek 

bultzada garrantzitsua hartu izan du azken urteotan prezioen lehiaren, 

instrumentazio egokiaren eskuragarritasunaren eta produktuen kalitateari 

buruzko eskakizunen ondorioz [Hirschfeld, 1984; Callis, 1987]. Gainera, 

 11



Sarrera ___________________________________________________________ 

teknologiaren garapenaren eta kimiometriaren aurrerapen nabariek erreztu 

dute Prozesuen Kimika Analitikoaren garapena. 

Prozesu kimikoen kontrolean ez da bakarrik analisi kimikoa bera 

kontuan izan behar; beste hainbat etapa ere garrantzitsuak dira, hala nola: 

laginketa, informazioaren bilketa sensore analitiko egokia erabiliz, bildu den 

informazioa baliogarri bihurtzea prozesuaren kontrolari begira eta industria-

plantan horrelako prozedura baten txertaketak izan ditzakeen arazo 

teknikoen zein pertsonalen estimazioa. 

Hau guztiau zuzenki aplikagarria da prozesu kimikoen 

monitorizazioaren eta kontrolaren arloan, elektronikan eta algoritmo 

matematikoen garapenetan izandako aurrerapenak aprobetxatuz. 

Prozesu kimiko baten informazioa biltzeko ezaugarri fisiko-kimiko baten 

edo batzuen neurketa esperimentala ezinbestekoa da. Neurketa non eta 

nola egiten den arabera Prozesuen Kimikoa Analitikoa hurrengo bost 

modalitate desberdinatan bana daiteke: 

a) Prozesutik kanpo (off-line) 

Prozesu kimikoa aurrera eramaten den plantan laginketa egiten da 

eta lagina laborategi zentral batean analizatzen da. Prozedura honen 

abantaila nagusia egindako analisi kimikoak duen kalitatean datza, 

laborategi zentralean instrumentazio sofistikatua erabiltzen duen pertsonal 

iaioa delako. Desabantailarik handiena, aldiz, analisi-prozedura osoa 

aurrera eraman ahal izateko beharrezkoa den denbora luzea da. 

b) Prozesutik gertu (at-line) 
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Kasu honetan, prozesu kimikoa eta analisi kimikoan erabiliko den 

presiziozko instrumentazioa fisikoki gertu daude. Modalitate honen 

abantaila laginketaren eta analisiaren arteko denboraren murrizketa da. 

Analisia egiteko erabiltzen den instrumentazioa ez da hain sofistikatua izan 

behar eta, ondorioz, erabiltzeko errazagoa eta merkeagoa izaten da. 

c) Prozesuan integratua (on-line) 

Prozedura honetan laginketa automatikoki egiten da, ekoizpen-

prozesuan inolako manipulaziorik eragin gabe [Cornish, 1981]. Laginketa 

hori bi modu desberdinatan egin daiteke: i) laginaren alikuota baten 

injekzioa neurketa-instrumentazio analitikoan eta ii) modu jarraian, lagina 

etengabe pasarazten da instrumentazio analitikoan zehar. Prozedura 

honen desabantailarik nabarmenena hurrengoa da: neurketa analitikoa 

egiteko instrumentazio bereziaren garapena beharrezkoa da eta, are 

gehiago, garatutako instrumentazioa mugazko tenperaturatan eta 

presiotan lan egiteko gai izan behar da. 

d) Prozesuan bertan (in-line) 

Prozedura honetan neurketa analitikoa prozesu kimikoa aurrera 

eramaten den erreaktorean bertan egiten da, zunda egokia zuzenean 

disoluzioan sartuz, inolako laginketarik egin gabe eta kimikoki selektiboa 

den teknika bat erabiliz. 

e) Kontakturik gabekoa (noninvasive) 
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Prozedura hau egokiena izango litzateke, sistema analitikoak ez baitu 

laginarekin inongo elkarrakziorik. Orokorrean, era honetako analisi kimikoa 

luzerako sensoreak medio egiten da. 

 

 

Edozein kasutan ere, Prozesuen Kimika Analitikoa bi urrats nagusitan 

oinarritzen da: i) prozesu kimikoen parametroen neurketa eta ii) datu 

esperimentalen itzulpena, informazio erabilgarri bihurtuz. Prozesu kimikoaren 

ezagutza kimikoak arazo baten aurreko erantzun azkarragoa eta kalitate 

altuagokoa ahalbideratzen du. Honela, behar bezala diseinatutako, 

instalatutako eta kontrolatutako sistema analitikoak, detekziorako baino, 

prebentziorako balio du. 

Arestian aipatu denez, industria mailan, Prozesuen Ingeniaritzaren eta 

Kimika Analitikoaren atalak ez dira askotan bateratzen. Honela, ohikoa 

izaten da kimikari analitikoek instrumentazio sofistikatua erabiltzea 

proposatzea, beraren mantenimenduak, kalibrazioak eta erabilpenak 

sortuko dituzten arazoak kontuan hartu gabe. PAC-ren inplantazioaren 

bidez aurrerapen gehien lortutako industrietan ingeniarien eta kimikoen 

arteko esparru askotariko taldeak eratu dira. Talde berri hauen eraketak 

ateak zabaldu ditu industria-prozesu askotan [Reeves, 1986]. 

DDF entrepresaren helburua fluoruro berezien ekoizpenaren kontrol 

kimikoa industria-prozesuetan inolako erasorik ekartzen ez duen “prozesuan 

bertan” erako prozedura baten bitartez egitea da. Horretarako, enpresaren 
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ingeniari zein kimikari eta gure lan-taldearen kimikarien arteko esparru 

askotariko taldea sortzea erabaki zen. Ekoizpen-prozesu hauen lehengaiak 

eta prozesuan zehar eratutako disoluzioak elektrolito-nahasteen ur-

disoluzioak dira. Elektrolito-disoluzioen garraio-ezaugarrietako bat 

eroaletasun elektrikoa denez, eroaletasun elektrikoaren monitorizazioan 

oinarritutako kontrol eskemen garapena aztertzea proposatu zuen 

sortutako taldeak. 

 

 

 

1.2.- ELEKTROLITO-DISOLUZIOAK 

Gaur egungo elektrolitoen teoria Arrhenius-ek egindako 

proposamenetan oinarritzen da. Honen arabera, elektrolito bat uretan 

disolbatzen denean ioi positibotan (katioietan) eta ioi negatibotan 

(anioietan) disoziatzen da [Arrhenius, 1887]. Sortutako ioi hauek disoluzioan 

mugi daitezke kanpoko korronte elektrikoa aplikatzen denean. Era honetan, 

anioiak elektrodo positiborantz eta katioiak elektrodo negatiborantz 

mugitzen dira. 

Elektrolitoen disoziazio-maila, hau da, ioietan disoziatu den elektrolito 

osoaren frakzioa, elektrolito-izaeraren araberakoa da. Elektrolitoa guztiz 

disoziatuta badago, hau da, disoluzioan ioiak baino ez badira ageri, 

elektrolitoari sendoa deritzo. Aldiz, elektrolitoa partzialki disoziatuta badago, 
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hots, disoluzioan ioiak eta elektrolito molekulak ageri badira, elektrolitoari 

ahula deritzo [Petkovic, 1982; Kresge, 1983]. 

Disoluzioan dagoen karga negatiboen kopurua (anioiak) eta karga 

positiboen kopurua (katioiak) berdinak dira, ondorioz, disoluzio osoaren 

karga nulua da. Esandakoa hurrengo ekuazioaren bidez azal daiteke: 

( ).1.10zm
i

0i
ii =∑ ⋅

=
 

non mi elektrolitoaren kontzentrazioa den, molaletan adierazita (mol·kg-1), 

eta zi i ioiaren karga den. Egoera honi elektroneutralitate egoera deritzo. 

Elektrolito-disoluzioen ezaugarriak ioi tamainaren araberakoak dira. 

Kusalic-ek eta Patey-ek [Kusalic, 1983], elektrolitoen ur-disoluzioen 

ezaugarrien gain ioien tamainek eta kargek duten eragina aztertu zuten. 

Dena den, tamaina ionikoaren ordez, gaur egun ioien erradio ioniko 

kristalinoa erabiltzen da [Marcus, 1983; 1985]. 

Elektrolito-disoluzio bati eremu elektrikoa aplikatzen bazaio, katioi eta 

anioien azelerazioa eta mugikortasuna aldatu egiten da. Orokorrean, 

ioiaren azelerazioa moteltzen da disolbatzailearen biskositatearen arabera. 

Honela, ioi-mugikortasuna hainbat kanpoko faktoreen menpekoa da, 

besteak beste, tenperatura, presioa eta kontzentrazioa. 

Disoluzioen eroaletasun elektrikoa ioien mugimendua dela medio 

gertatzen denez, disolbatzailearen izaerak eragin handia dauka 

eroaletasunaren zenbatekoan. Disolbatzailearen eragin 

garrantzitsuenetakoa beraren biskositatea da, honen arabera ioien 

higikortasuna desberdina da eta. Bestalde, disolbatzailearen konstante 
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dielektrikoa ere kontuan izan behar da, honen arabera ioi – ioi, molekula – 

molekula eta ioi – molekula elkarrekintzen ondoriozko asoziazio-maila 

aldatzen baita. 

1.3.- ELEKTROLITO-DISOLUZIOEN EZAUGARRIAK: FISIKOAK, TERMO

DINAMIKOAK ETA GARRAIOKOAK. 

-

Elektrolito-disoluzioetan oinarritzen diren industria-prozesuak ulertu eta 

kontrolatu ahal izateko, beharrezkoa da hauen ezaugarri fisikoak, 

termodinamikoak eta garraio-ezaugarriak ezagutzea. Ezaugarri hauek 

behar bezala ez ezagutu eta ez menderatzeak oso kostu ekonomiko 

handiak eragiten ditu. Turner-rek [Turner, 1980], konpainia elektrikoak 

bakarrik aintzat hartuz, ezaugarri fisiko, termodinamiko eta garraio-

ezaugarrien ezagutza eskasak dakarren urteko kostua milioika liberatan 

estimatu zuen. 

Dena den, tenperatura- eta konposizio-tarte zabaletan datu 

esperimentalen bildumen eskasiak industria-prozesuen kontrolerako 

beharrezkoak diren datuak estimatzeko gai diren metodo enpirikoen edo 

erdi-enpirikoen premia dakar. Premia hau areagotu egiten da ezaugarri 

ohikoenetan kasuan, hainbat prozesu kimikoren diseinuak ezaugarri 

hauetan oinarritutako prozedura berriak aztertzean oinarritzen baitira. Liburu 

tekniko askotan ezaugarri fisikoen, termodinamikoen eta garraiokoen 

aldakortasuna aztertzeko hainbat estimazio-metodo aurki daitezke 

[Robinson, 1959; Harned, 1963; Pytkowicz, 1979]. 

Sustantzia puruen edozein ezaugarri definitu ahal izateko bi aldagai 

baino ez dira kontuan hartu behar: tenperatura eta presioa. Hau da: 
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( ).2.1)P,T(f=Ezaugarria  

Elektrolito-disoluzioen kasuan gauzak konplikatu egiten dira, sustantzia 

puruen aldagaiak kontuan izateaz gain, ezaugarriaren konposizioarekiko 

menpekotasuna ere aintzakotzat hartu beharra dagoelako. Esandakoa 

hurrengo adierazpenaren bitartez laburbil daiteke: 

( ).3.1)c,P,T(f=Ezaugarria  

Hau da, sustantzia puruen kasuan bi aldagai (P eta T) finkatuz 

sistemaren egoera fisikoa, zein termodinamikoa, azal badaiteke ere, bi 

osagai (disolbatzaile eta solutoa) dituzten disoluzioen kasuan hiru aldagai 

beharrezkoak dira gauza bera azaldu ahal izateko. Hau honela izanik, ez 

da harritzekoa sistema kimikoen ezaugarriak azaltzeko erlazio 

termodinamikoak garatzeak duen zailtasuna eta, horren ondorioz, 

aldagaien arteko erlazio matematiko gehienak garapen enpiriko hutsak 

izatea. Ekuazio polinomikoak erabiltzeak oso emaitza onak eman izan ditu 

elektrolito ur-disoluzioen hainbat ezaugarri desberdin azaltzeko orduan. 

Garraio-ezaugarrien artean, Lan honen ardatza den eroaletasuna 

dago. Luze eta zabal aztertu izan da eroaletasuna azken 70-80 urteteetan. 

Lan gehiena inguru-tenperaturatan eta presiotan (25°C eta 1 atm 

inguruan) eta ur-disoluzio diluitutan garatu izan da. Kontzentrazio, 

tenperatura eta presio altuagotan, oraindik, hutsune handia nabari daiteke 

bibliografian. Azken urteetan, hutsune honetaz jabetuta, hainbat lan 

aurkeztu izan dira arazo honi aurre egiteko. 

Kimikariek eta ingeniariek gehien erabiltzen duten garraio-

ezaugarrienetako bat da eroaletasun elektrikoa, industria-prozesuen 
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kontrolari eta diseinuari dagokionez [Schuppan, 1984; Wartmoth, 1984], 

sistema ionikoen azterketari dagokionez [Ebeling, 1979; Justice, 1981], 

detekzio kromatografikoari dagokionez [Fritz, 1980; Okada, 1984, 1995] edo 

energi altuko baterien garapenari dagokionez [Barthel, 1985; Krumgalz, 

1984; Matsuda, 1984]. 

Elektrolito-disoluzioak korronte elektrikoa eroateko gai direnaz 

lehengo ohartu zena Cavendish izan zen [Cavendish, 1776]. Elektrolito-

disoluzioan eremu elektrikoa aplikatzean, ioiak higitu egiten dira, arestian 

esan bezala, katioiak borne negatibora eta anioiak borne positibora joaten 

direlarik. Kargen mugimendu honek elektrizitatea eroatea ahalbideratzen 

du disoluzioan zehar. Disoluzioetan eroaletasun elektrikoak Ohm legea 

betetzen du, eroale metalikoen modura: 

( ).4.1
R
EI =  

non I korrontearen intentsitatea, R disoluzioak korronteari aurrejartzen dion 

erresistentzia eta E aplikatutako potentziala diren. 

Bestalde, aipatutako erresistentzia disoluzioan dauden elektrodoen 

azaleraren (A) eta hauen arteko distantziaren (L) menpekoa da, hurrengo 

ekuazioaren bidez adieraz daitekenez: 

( ).5.1
A
LR 





⋅ρ=  

non ρ erresistentzia espezifikoa den, hots, bi terminoen arteko 

proportzionaltasun konstantea. Eroaletasun espezifikoa (κ) erresistentzia 

espezifikoaren alderantzizkoa da, hau da: 
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( ).6.1
A
L

R
11







⋅==

ρ
κ  

Elektrolito disoluzioen erolaletasuna azaltzeko hainbat eredutan 1.7. 

ekuazioaren bidez defini daitekeen eroaletasun baliokidea (Λ) erabili ohi da 

espezifikoaren ordez: 

( ).7.1
N

1000 κΛ ⋅
=  

non N disoluzioaren kontzentrazio normala den (bal·dm-3). 1000-ko 

faktoreak mS·cm-1 eta mS·cm2·bal-1 unitateak erabiltzea ahalbideratzen du 

κ-rako eta Λ-rako, hurrenez hurren. Gaur egun eroaletasun baliokidea ez da 

apenas erabiltzen eta eroaletasun molarra (ΛM) erabiltzearen gomendioa 

luzatu da, zeinetan kontzentrazioa mol·dm-3-tan definitzen den [Smedley, 

1980]. 

Bestalde diluzio infinituango eroaletasun baliokidea (edo molarra), Λ0, 

disoluzioaren eroaletasuna da solutoaren kontzentrazioak zerora jotzen 

duenean. Λ0-aren zenbatekoa Kolhraush-en ioien migrazio 

independientearen legea dela medio kalkula daiteke: 

( ).8.1000
−+ λ+λ=Λ  

non λ+0 eta λ-0 katioiaren eta anioiaren diluzio infinituango eroaletasun 

baliokideak diren, hurrenez hurren. Balio hauek taularatuta daude ioi 

anitzen kasuan [Robinson, 1959]. Ioien eroaletasunen batukortasuna 

kontzentrazio diluituetan baino ez da betetzen. Kontzentrazioa altuagotan, 

esperimentalki lortutako eroaletasun-balioak ioi hutsen (edo espezie 
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kargatuen) eroaletasunen batura sinpleak ematen dituenak baino 

baxuagoak izaten dira. 

 

1.4.- ELEKTROLITO-DISOLUZIOEN EROALETASUN ELEKTRIKOA: 

TENPERATURAREKIKO ETA KONPOSIZIOAREKIKO MENPEKO-

TASUNA. 

1.3. Atalean azaldu denez, elektrolito-disoluzioen ezaugarriak 

tenperaturaren, presioaren eta konposizioaren menpekoak dira (ik. 1.3. 

ekuazioa). Lan honen helburua kontuan izanik, halabaina, presioak 

elektrolito-disoluzioen eroaletasunaren gainean duen eragina ez dugu 

aztertuko. 

Arestian ere aipatu denez, elektrolito disoluzioen eroaletasunaren 

konposizioarekiko menpekotasuna oso garrantzitsua da, grafikoki argi ikus 

daitekenez HCl-H2O sistema elektrolitikoari 25°C-tan dagokion eroaletasuna 

[Haase, 1965] errepresentatzen badugu (ik. 1.1. Irudia). 

Oso kontzentrazio baxutan, c < 10-6 mol·dm-3, ioiak modu 

independientean mugitzen direla esan daiteke, hots, ioi - ioi elkarrekintzen 

eragina guztiz arbuiagarria da. Behin kontzentrazio hori gaindituta, ioien 

arteko elkarrekintzak kontuan hartu behar dira. Honela, oso disoluzio 

diluituetan molekula - molekula eta ioi -  molekula elkarrekintzak dira nagusi 

eta kontzentrazio altuagotan ioi - molekula eta ioi - ioi elkarrekintzak dira 

garrantzi gehien dutenak [Horvath, 1985]. Kontzentrazioak gora egitean 

disoluzioan gertatzen diren elkarrekintzen arteko konpetentziaren ondorioz, 
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eroaletasunaren kontzentrazioarekiko irudikapenetan (ik. 1.1. Irudia) 

maximo bat agertu ohi da. Nahiz eta irudiak HCl-aren kasua erakutsi, 

maximoaren agerpena joera orokorra da elektrolito guztietan. Maximoa 

zein kontzentraziotan agertzen den elektrolito bakoitzaren izaeraren 

araberakoa da. 
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1.1. Irudia: HCl-aren konposizioarekiko eroaletasun 

espezifikoaren errepresentazio grafikoa 25°C-tan 

[Haase, 1965]. 

 

Maximoaren agerpenari hainbat azalpen eman izan zaio historian 

zehar. Molenat-ek dentsitate ionikoaren eta ioien higikortasunaren 

kontzeptuak erabili zituen maximoaren agerpena azaltzeko [Molenat, 1969]: 

kontzentrazioaren igoerarekin batera korrontea eroateko gai diren ioi 

gehiago dago disoluzioan baina, aldi berean, eta arrazoi berberarengatik, 
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ioien arteko talkak gertatzeko probabilitatea altuagoa da, ioien 

higikortasuna mugatuz. Elkarren kontra doazen bi efektu hauen emaitza da 

maximoaren agerpena. Jasinsky-ren ustetan maximoaren agerpena ioien 

asoziazioaren zenbatekoaren araberakoa da soilik [Jasinsky, 1971]. Beste 

autore batzuk, berriz, hidratazio ionikoaren eta asoziazio ionikoaren arteko 

lehiakortasunaren bidez saiatu dira azaltzen fenomeno hau, bi efektuek 

eragiten dituzten elkarren kontrako indarrak berdintzen direnean maximoa 

agertzen dela proposatuz [Valyashko, 1974 a; b]. 

Tenperaturaren eraginari dagokionez, orokorrean, osteangoa esan 

daiteke: tenperaturaren gorakadak eroaletasunaren gorakada ere 

badakar (ik. 1.2. Irudia). Honen arrazoia disolbatzailearen biskositateak 

behera egitean datza. Hala ere, sistema kimiko bakan batzutan kontrako 

efektua ere behatu da [Barthel, 1985]. Tenperaturaren gorakada 

eroaletasunaren kontzentrazioarekiko irudietan agertzen den maximoaren 

kokapenean ere atzeman daiteke: eroaletasun-balio altuagotarantz 

lerratzeaz gain, kontzentrazio baxuagotarantz edo altuagotarantz (sistema 

kimikoaren arabera) ere lerratu ohi da [de Diego, 1997 a]. 
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1.2. Irudia: HCl-aren konposizioarekiko eroaletasun 

espezifikoaren errepresentazio grafikoa tenperatura 

desberdinatan [Haase, 1965]. 

Eroaletasunaren tenperaturarekiko menpekotasuna kontzentrazioa 

konstante mantentzen denean 1.9. ekuazioaren bidez defini daitekeen 

tenperatura-koefizientea delakoaren bitartez azal daiteke matematikoki: 

( )
( ) ( ).9.1100TTT

2

12

T

12
TT

⋅
κ

−
κ−κ

=∆  

non T1 edozein tenperatura den eta T2, orokorrean, 25°C den. 

Tenperataura-koefizientea elektrolitoaren eta kontzentrazioaren 

menpekoa bada ere, normalean % 0 eta  10 bitarteko balioak hartzen ditu. 
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1.5.- ELEKTROLITO DISOLUZIOEN EROALETASUNAREN NEURKETA 

ESPERIMENTALA. 

-

1.5.1.- Bibliografia-datu esperimentalak. 

Ikertzaile askok neurtu dute sistematikoki elektrolito-disoluzioen 

konposizioarekiko eta tenperaturarekiko eroaletasuna. Zehaztasun handiko 

neurketa esperimental ugari aurki daitezke bilduma desberdinatan [Weast, 

1979; Horvath, 1985; Lobo, 1989]. Dena den, eroaletasunari buruzko 

informazio gehiena kontzentrazio-tarte diluituan dago eta, tenperaturari 

dagokionez 25°C-tara mugatuta dago kasu gehienetan. Sistema 

elektrolitiko kontzentratuen (κ, c, T) motako datuen neurketa helburutzat 

duten lanak urriak dira eta aztertutako tenperatura tarteak ez dira zabalak. 

Horrez gain, kontzentrazio altuko elektrolito-disoluzio berdinari dagokionez, 

autore desberdinek emandako eroaletasun-datuak aztertuz gero, 

desberdintasun nabariak aurki daitezke [Lobo, 1986]. Gauza bera gertatzen 

da disolbatzaile gisa sustantzia organikoak erabiltzen direnean [Barthel, 

1985]. Neurketa egiteko erabilitako teknika egokia ez izatea izan daiteke 

aurkitutako desadoztasunen arrazoia. 

Bibliografia-datu esperimentalen eskasiaren arazoa areagotu egiten 

da elektrolito-disoluzioen nahasteen kasuan: datu gutxi egoteaz gain 

[Stearn, 1922; Berecz, 1973; Bianchi, 1989; Török, 1989], hauek 25°C-ra 

mugatuta daude eta, orokorrean, ez dute 1 mol·dm-3-eko kontzentrazioa 

gainditzen. 

Elektrolito-disoluzio kontzentratuen eroaletasun-datu bibliografikoei 

dagokienez deskribatutako egoera tamalgarri honek azterketa sistematikoa 
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eskatzen du, bi arlotan batez ere: i) sistema kimiko kontzentratuen 

eroaletasunaren neurketa sistematikoa eta ii) eroaletasuna aurresateko, 

interpolatzeko, estrapolatzeko edo estimatzeko eredu teorikoen zein 

enpirikoen garapena. 

1.5.2.- Eroaletasun elektrikoaren neurketa esperimentala. 

Elektrolito-disoluzioen eroaletasuna esperimentalki neurtzeko gehien 

erabiltzen den teknikak elkarren ondoan distantzia finko batean (L-an) 

dauden azalera ezaguneko (A-ko) bi elektrodoz osotutako zelula baten 

erabilpenean datza. Zelda disoluzioan sartu ondoren, bi elektrodoen artean 

potentzial-diferentzia bat aplikatzen da eta disoluzioak korronte 

elektrikoaren garraioari aurkezten zaion erresistentzia neurtzen da, honela, 

disoluzioari dagokion eroaletasun espezifikoa kalkula daiteke 1.6. ekuazioa 

erabiliaz. Beraz, elektrolito-disoluzio bati dagokion eroaletasun espezifikoa 

kalkulatu ahal izateko, lehengo eta behin zelula-konstantea delakoa (L/A 

balioa, hain zuzen ere) kalkulatu behar da. Zelula-konstantearen gainean 

zelularen geometriak eta tenperaturak soilik dute eragina [Robinson, 1959]. 

Zelula-konstantearen balioa kalkulatzeko neurgailua kalibratu egin behar 

da. Metodologia klasikoan KCl disoluzioak erabiltzen dira patroi gisa. 

Bradshaw-ek eta Jones-ek zehaztasun handiz neurtu zituzten hiru 

kontzentrazio desberdineko KCl disoluzioen eroaletasun espezifikoak [Jones, 

1933]. 

Lehen neurketak korronte zuzena erabiliz egin ziren, metalen 

eroaletasuna neurtzeko emaitza ona eman ohi zuen teknika bera, hain 

zuzen. Disoluzioen eroaletasuna neurtzeko orduan aldiz, elektrodoen 

polarizazioa gerta daiteke, neurketa faltsutuz. Polarizazio-efektuak 
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eroaletasun-balioaren menpekoak dira, hau da, neurtu nahi den 

eroaletasuna oso altua ez den bitartean, polarizazioa arbuiagarritzat har 

daiteke. Elektrodoz osotutako zelulen bidez eroaletasun altuagoak neurtu 

ahal izateko, beraz, polarizazio-efektuak eliminatu edo, gutxienez, 

minimizatu egin behar dira. Ahalegin horretan elektrodoen platinizazioa 

eta, korronte zuzenaren ordez, korronte alternoaren erabilera proposatu 

zuen Kolhrausch-ek [Kolhrausch, 1897]. Gaur egun doitasun handiz neur 

daitezke ≈ 200 mS·cm-1 baino eroaletasun baxuagoak. Askoz ere 

eraletasun-balio altuagoa dute, alabaina, hainbat elektrolito-disoluzio 

kontzentratuk. Sistema kimiko hauen eroaletasuna doitasunez neurtu ahal 

izateko, beste teknika batzuk garatu dira, besteak beste, lau elektrodozko 

zundak eta segidan azalduko den “elektrodorik gabeko eroaletasuna” edo 

“eragindako eroaletasuna” izeneko teknika. 

Relis-ek proposatutako “elektrodorik gabeko eroaletasuna” teknikak 

[Relis, 1947; 1951] disoluzioarekin kontaktuan ez dauden bi toroide erabiltzen 

ditu. Kimikoki geldoa den epoxi-motako edo fluorokarbonozko eratorriren 

batez estalita daude bi toroideak, toroideen eta disoluzioaren arteko 

kontaktua galeraziz. Modu honetan polarizazio-efektuak ere galerazita 

daude. 1.3. Irudian teknikaren funtzionamenduaren oinarriaren eskema ikus 

daiteke.  
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1.3. Irudia: “Elektrodorik gabeko eroaletasuna” 

teknikaren oinarria 

Oszilagailuari (osz-ri) lotuta dagoen toroideak (LT-ak) eremu elektrikoa 

(LI-a) sortzen du, korronte elektrikoaren maiztasuna ≈ 20 KHz-takoa delarik. 

Sortutako eremu elektriko honek disoluzioan korronte alterno txikia (Ix-a) 

eragiten du, korronte alternoaren magnitudea disoluzioaren 

erresistentziaren (Errx-en) araberakoa delarik. Lehengo toroidetik gertu 

dagoen bigarren toroideak (BT-ak) eragindako korrontea (BI-a) jasotzen du, 

seinalea anplifikagailurantz bidaltzen duelarik. Anplifikagailutik 

detektagailura heltzen deneko seinalea eroaletasunarekiko proportzionala 

da. 
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Teknika honetan oinarritzen den zunda estandarraren itxura 1.4. 

Irudian ikus daiteke. 

 

1.4. Irudia: “Elektrodorik gabeko eroaletasuna” teknikan 

oinarritutako zundaren eskema. 

Teknika honek bi arazo nagusi ditu; batetik, erabili beharreko 

zundaren neurriak handi xamarrak dira, eta bestetik, oso eroaletasun 

baxuak neurtzeko (< 10 µS·cm-1) ez da oso teknika aproposa [Light, 1989]. 

Hau dela eta, teknikaren aplikaziorik garrantzitsuenak industri-mailan 

deskribatu dira [Shaw, 1982; Fisher, 1991; de Diego, 1996] 

Lan honen hurrengo Ataletan deskribatu diren disoluzioen 

eroaletasunen neurketa esperimentala egiteko “elektrodorik gabeko 
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eroaletasuna” izeneko teknikan oinarritutako sistema automatizatua erabili 

da. 

1.6.- ELEKTROLITO DISOLUZIOEN EROALETASUN ELEKTRIKOAREN 

TENPERATURAREKIKO ETA KONPOSIZIOAREKIKO 

MENPEKOTASUNA AZALTZEKO BIBLIOGRAFIAN AURKI 

DAITEZKEEN EREDUAK. 

-

Arestian ere aipatu denez, elektrolito-disoluziotan oinarritzen diren 

industria-prozesuak ulertu eta kontrolatu ahal izateko, disoluzioen ezaugarri 

fisikoak, termodinamikoak eta garraiokoak konposizio- eta tenperatura-

tarte zabalatan ezagutzea beharrezkoa da. Eroaletasun elektrikoari 

dagokionez bibliografian aurki daitezkeen datu esperimentalak hain gutxi 

izanda, bestalde, ezaugarriak aurresateko, estimatzeko, interpolatzeko edo 

estrapolatzeko metodo enpirikoen edo erdi-enpirikoen erabilera oso 

hedatuta dago gaur egun ingeniari kimikoen artean. 

Eroaletasun elektrikoaren neurketa oso teknika egokia da 

elektrolitoen egiturari buruzko informazioa lortzeko, neurketa esperimentalari 

lotutako zehaztasuna oso ona delako eta erabili beharreko instrumentazioa 

oso sinplea delako. XX. mendean zehar arlo honetan egindako lan 

zabalaren ondorioz, eroaletasunaren eta elektrolito-disoluzioen 

konposizioaren arteko erlazioa azaltzeko hainbat eredu enpiriko eta teoriko 

garatu dira. Kasu gehienetan ereduen aplikagarritasuna elektrolito 

bakarreko disoluzio diluitutara mugatzen da, disoluzio kontzentratuen eta 

elektrolitoen nahasteen tratamenduak duten zailtasunagatik. 
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Disoluzioen kontzentrazioaren eta eroaletasunaren arteko erlazioa 

argitzen saiatzeko emandako lehen urratsa erabat enpirikoa izan zen, 

elektrolito ahulen disoziazio maila (α) eroaletasunaren bidez kalkulatzen 

saiatu zenean [Ostwald, 1888 a; b]. Elektrolito sendoen kasuan hurbilketa 

honek ez du inolako aplikagarritasunik. Elektrolito sendo bakarreko 

disoluziotan egindako behaketen ondorioz, Kolhrausch-ek [Kolhrausch, 

1894] hurrengo ekuazioa proposatu zuen disoluzioaren kontzentrazioarekiko 

eroaletasun baliokidearen (Λ-ren) aldakortasuna azaltzeko: 

( ).10.1cAk
0 ⋅−Λ=Λ  

non Ak elektrolito bakoitzarako karakteristikoa den eta esperimentalki lor 

daitekeen proportzionaltasun-konstante bat den. Ekuazioa kontzentrazio 

baxutan (c < 10-3 mol·dm-3) da aplikagarria soilik. 

Kontzentrazioa altuagotan Kolhrausch-en ekuazioak deskribatzen 

duen linealtasunetik desbideratze negatiboak beha daitezke. Elektrolito-

disoluzioan partikula kargatuen mugimenduaren ondorioz bi efektu berezi 

gertatzen dira ioien gainean, hauek ioiaren abiadura moteltzera jotzen 

dutelarik. Bi efektu hauek honakoak dira: 

a) Efektu elektroforetikoa. 

Ioi bakoitza disolbatzailearen molekulaz inguratuta dago eta 

solbatazio-geruza ioiarekin batera higitzen da. Beraz, ioi negatibo baten 

mugimendua, adibidez, ioi positibo solbatatuaren kontrako 

mugimenduaren eraginaz, ostopatuta dago. Ioiak ez dira geldi dagoen 

ingurune batean mugitzen, kontrako norantzan mugitzen den ingurunean 
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baizik. Ondorioz, higidura geldotzen duen indarra sortzen da higitzen ari 

den entitatearen (ioiaren + solbatazioa-geruzaren) gainean. 

b) Erlajazio-efektua. 

Disoluzioak elektroneutralitaterantz jotzen du beti. Honela, edozein ioi 

kontrako kargako atmosferaz, atmosfera ionikoa delakoaz, inguratuta 

dago. Atmosfera honen tamaina ioi eta disolbatzailearen araberakoa da. 

Ioia higitzean atmosferaren simetria galdu egiten da nolabait eta 

atmosfera ionikoaren simetria berreskuratzera jotzen duen indarra agertzen 

da ioiaren gainean, bere abiadura apalduz. Honi errelajazio-efektua 

deritzo, kontzentrazio baxutan ia arbuiagarria dena. 

Debye-Hückel-en elektrolito disoluziotarako eredu orokorra [Debye, 

1923] eta azaldutako bi efektuak erabiliz, hurrengo ekuazio jenerikoa idatz 

daiteke eroaletasunaren kontzentrazioarekiko erlazioa deskribatzeko: 

[ ] ( ).11.1
X
X1X0




 ∆
−⋅−Λ=Λ  

non X efektu elektroforetikoa eta ∆X/X erlajazio-efektua diren. 

Onsager-ek [Onsager, 1927], efektu elektroforetikoa eta erlajazio-

efektua matematikoki partzialki ebatziz, Kolhrausch-en Ak 

proportzionaltasun-konstantearen adierazpen teorikoa eman zuen. 

Falkenhagen-ek Onsager-en ereduaren aplikagarritasun-tartea 0.1 mol·dm-

3 ingurura zabaldu zuen [Falkenhagen, 1952], erlajazio-efektua inolako 

hurbilketarik egin gabe ebatzi ondoren. Falkenhagen-ek proposatu zuen 

eredua ondorengoa da: 
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( ) ( ).12.1cF
caB1

cB1
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cB 120
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⋅⋅+

⋅
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non B, B1 eta B2 disoluzioan dagoen elektrolitoaren estekiometriaren, ioien 

kargaren, disolbatzailearen eta tenperaturaren araberako konstanteak 

diren; a elektrolito bakoitzarako karakteristikoa den parametro doigarria 

den (katioi eta anioiaren arteko gehienezko hurbiltze-distantzia adierazten 

duena) eta F(c) kontzentrazioarekiko menpekotasuna duen funtzio bat 

den. 

1.12. ekuazioa da eredu elektrostatiko-hidrodinamiko delakoaren 

adierazpen teorikorik garatuena. Bide honi jarraituz, 1.12. ekuazioaren 

hainbat hedapen enpiriko proposatu dira erabilgarritasunaren 

kontzentrazio-tartea zabaltzeko asmoz [Wishaw, 1954; Gellings, 1956, Postler, 

1970 a; b; Golsack, 1976; Della Monica, 1984 a; b; c; Islam, 1991]. Gure lan-

taldean ere, Falkenhagen-en eredu teorikoaren hedapen enpirikoa 

proposatu da [de Diego, 1997 b], kontzentrazioaren ordez, aktibitatea 

erabiliz 1.12 ekuazioan. Aipatutako eredu teoriko-enpiriko hauen erkaketa 

kritikoa burutu zen 1:1 motako 29 elektrolito sendoren kasuan [de Diego, 

1998; Usobiaga, 1999]. 

Dena den, eredu teoriko edo erdi-teoriko guzti hauek, arestian esan 

den bezala, sistema kimiko sinpletan (elektrolito bakar eta sendoa eta, kasu 

gehienetan, kontzentrazio baxutan ere) besterik ez dira aplikagarriak. 

Industrian erabiltzen diren disoluzioak, aldiz, kontzentratuak eta hainbat 

elektrolitoz osoturik egoten dira. Horrelako sistema konplikatuen 

eroaletasunaren portaerari buruzko errazionalizazio teorikoak egitea zail 

samarra denez, industria-prozesuen munduan hartutako bidea beste bat 
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izaten da, hots, koerlazio, interpolazio eta estrapolaziorako eredu enpirikoen 

erabilera, hain zuzen ere. Horrela, askotan erabili izan dira ekuazio 

polinomikoak, bai elektrolito bakarreko disoluzioen kontzentrazioarekiko 

eroaletasuna eta baita elektrolitoren nahasteen konposizioarekiko 

eroaletasuna ere azaltzeko [Fedotov, 1971; Maksimova, 1974; Horvath, 

1985; de Diego, 1997 c; d]. Bi elektrolitoren ur-nahaste baten kasuan 

hurrengo ekuazio orokorraren bidez adieraz daiteke ekuazio polinomikoa: 

( ) ( ).13.1cca
i

0i

j

0j

i
1

j
2ij∑ ∑ ⋅⋅=κ

= =
 

non aij datu esperimentalen araberako parametro doigarriak diren, c1 

lehen elektrolitoaren kontzentrazioa, i bere maila polinomikoa, c2 bigarren 

elektrolitoaren kontzentrazioa eta j bere maila polinomikoa diren. 

Dena den, gehien erabili izan den eredu enpirikoa Casteel eta Amis-

en ekuazioa izan da [Casteel, 1972], tenperatura konstantetan elektrolito 

bakarreko disoluzioen kontzentrazioarekiko eroaletasuna interpolatu eta 

estrapolatzeko duen ahalmen handiagatik. Ekuazioa ondorengoa da: 

( ) ( ) ( .14.1cc
c

xccyexp
c

c
max

max

2
max

x

maxmax
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=

κ
κ )  

non κmax eta cmax eroaletasun maximoari dagozkion eroaletasun eta 

kontzentrazio-balioak diren eta x eta y inolako esanahi fisikorik ez duten 

parametro doigarriak diren. 

Ekuazio honen baliogarritasuna hainbat elektrolitoren ur-disoluzioen 

kasuan frogatu da [Casteel, 1972; de Diego, 1997 a] eta baita 

disolbatzailea organikoa den kasuetan ere [Gores, 1980; Werblam, 1993; 
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1994]. Bestalde, ekuazio honetan oinarrituta, tenperatura ere kontutan 

hartzen duen eredua proposatu da gure lan-taldean [de Diego, 1997 a]. 

 

1.7.- DATU ESPERIMENTALEN DOITZE MATEMATIKOA. 

Aurreko Ataletan azaldu den moduan, datu esperimentalen eskasiak 

eta eredu teoriko egokien faltak koerlazio-eredu enpirikoen erabilera 

bultzatzen dute Ingeniaritza Kimikoaren hainbat arlotan. Kasu konkretu 

bakoitzean beharrezkoa den ezaugarria interpolatzeko erabiliko den 

ekuazio enpirikoaren parametro doigarrien estimazioa datu esperimentalen 

doitze matematikoaren bidez egin ohi da. Gehien bat erlazio linealak 

erabiltzen saiatzen da, baina hau ez da beti posible izaten. Adibidez, Lan 

hau oinarrituta dagoen eroaletasun elektrikoaren eta disoluzioaren arteko 

harremana deskribatzeko, erlazio lineala adierazten dutenak baino askoz 

ere konplikatuagoak diren ereduak erabili behar dira. Elektrolito bakarreko 

disoluzioen kontzentrazioarekiko eroaletasuna aztertzeko, beraz, aldagai 

bakarreko erregresio ez-lineala erabili behar da. Bigarren elektrolito baten 

edota tenperaturaren eragina ere kontuan hartu nahi bada, berriz, aldagai 

askotariko erregresio ez-lineala da aukera bakarra. 

Edozein kasutan, datu esperimentalen doitze matematikoetan eredu 

optimora heltzeko erroreen batura karratua (U) minimitu behar da. U 

funtzioaren adierazpen matematikoa ondorengoa da: 

( )15.1rU
N

1i

2
i∑=

=
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( ).16.1yyr kalkespi -=  

non N datu esperimentalen kopurua den eta yesp eta ykalk datu 

esperimentalak eta eredua erabilita kalkulatutako balioak diren, hurrenez 

hurren. ri termino erlatibotan ere adieraz daiteke. 

Uerrore-funtzioaren minimizazioa, hots, ereduaren parametro 

doigarrien baliorik egokienen kalkulua,  algoritmo desberdinak erabiliz egin 

daiteke [Gans, 1992; Otto, 1999]. Algoritmo hauen arteko 

desberdintasunak, gehien bat, azkartasunean, minimo erlatiboak ekiditzean 

eta erabilgarritasunaren erreztasunean daude. 

Behin U errore-funtzioaren minimoa ematen duen eredu matematikoa 

definituta, beharrezkoa da honen egokitasuna baloratzea, hau da, 

ereduak datu esperimentalak doitzeko duen ahalmena neurtzea eta 

ereduaren balizko gainparametrizazioa aztertzea. Horretarako, hainbat 

parametro estatistiko desberdin erabiltzen dira, besteak beste: 

 

a) Determinazio-koefizientea 
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b) Estimatutako bariantza 
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c) Parametroen t koefizientea 

( ).19.1at
ia

i
i σ
=  

non y , yesp guztien batazbesteko balioa den, Np ereduaren parametro 

doigarrien kopurua den, ai ereduaren parametro doigarri baten balioa den 

eta σai parametro horri dagokion desbideratze estandarra den. 

Edozein kasutan, R2-ren balioak ereduaren egokitasuna adierazten du 

eta unitatearen ingurukoa izatea komeni da. Estimatutako bariantza ahalik 

eta baxuen izan behar da, honek kalkulatutako balioen eta balio 

esperimentalen arteko diferentziak txikiak direla adierazten baitu. R2 eta s2-

aren bidez proposatu den ereduak datu esperimentalak doitzeko duen 

kalitatea estatistikoki neur daiteke. 

Azkenik, ti koefizienteak ai parametroak ereduan duen “pisua” edo 

garrantzia neurtzen du. ti altu batek parametroaren balioa bere 

desbideratze estandarra baino askoz altuagoa dela adierazten du. 

Ondorioz, parametro hori ondo definituta dago eta datu esperimentalen 

aldakortasuna azaltzeko oso garrantzitsua da. Programa gehienek ti 

koefizientea erabiliz, Prob(ti) ere kalkula dezakete, hots, ai parametroak 

nulua izateko duen probabilitate estatistikoa. ti koefiziente altuei Prob(ti) 

probabilitate baxuak dagozkie. ti eta Prob(ti) balioak erabiliz ereduaren 

balizko gainparametrizazioa konproba daiteke. 

Ereduen doitze matematikoan azaldutako hiru parametro 

estatistikoak hartu behar dira kontuan: batetik, doitze-prozesua onargarria 

denentz estimatzeko (R2 eta s2) eta, bestetik, ereduak beharrezkoak direnak 
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baino parametro gehiago ez dituela ziurtatzeko (ti), hau da, doitze egokia 

eta gainparametrizazio gabea. 

Datu esperimentalen doitze matematikoa egiteko herraminta asko 

dago merkatu informatikoan. Batzuk aipatzeagatik: NLREG [Sherrod, 1995], 

LETAGROP programaren MODELFUNCTION bertsioa [Fonseca, 1989], EXCEL 

kalkulu orriko SOLVER programa [Microsoft, 1992] eta MATLAB [Matlab, 

1995], SPSS [Spss, 1999] eta MATHEMATICA® [Wolfram, 1999] bezalako 

kalkulu orokorreko programen aplikazio konkretuak, besteak beste. 

Herraminta bakoitzak abantailak eta desabantailak erakusten ditu eta, 

hauen arabera, egokiena aukeratu behar da kasu bakoitzean. 
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2.- HELBURUAK 

Hitzaurrean (0 Atalean) azaldu denez, Lan hau DDF, S.A. enpresako 

ekoizpen-prozesu konkretu batzuen eroaletasunaren bidezko kontrolaren 

bideragarritasuna determinatzeko garatu dugu. Betebehar honi jarraituz, 

orokorrean, prozesu kimikoen eroaletasunaren bidezko kontrolaren 

bideragarritasunari buruz erabakitzeko beharrezkoa den informazioa 

emango lukeen metodologia bat garatzea eta proposatzea da Lan honen 

helburu nagusia. 

Metodologiak proposatuko lukeen hainbat urrats bete ostean, 

ekoizpen-prozesuaren kontrola posible denentz galderari erantzuteko 

moduan egon beharko ginateke eta erantzuna baiezkoa bada, 

kontrolerako eskema diseinatzeko prest egongo ginateke. Argi utzi nahi 

dugu, Lan honen helburua ez dela kontrolaren diseinua bera, baizik eta 

kontrola bidezkoa den ala ez erabakitzeko tresna bat proposatzea. 

Printzipioz, metodologia orokorra izan beharko litzateke eta, ondorioz, 

edozein prozesuren kontrolean aplikagarria. Eroaletasuna ez den beste 

teknika analitikoa erabiliz ere, aldaketa txiki batzuk eginda, aplikagarria izan 

beharko litzateke. 

Hausnarketa luze baten ondorioz, 2.1. Irudian ikus daitekeen eta 

garatu nahi den metodologiaren eskema bat idatzi dugu. Hauexek dira, 

eskema honen arabera, eman beharko diren urratsak: 

Lehengo eta behin aztertu nahi den sistema kimikoa definitu behar 

dugu. Horretarako ekoizpen-prozesuaren oinarria dugun disoluzioaren 
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osagaiak eta osagaien kontzentrazioek zein tenperaturak prozesuan zehar 

hartzen dituzten gutxienezko eta gehinezko balioak zehazki definitu behar 

dira. 

Ekoizpen-Prozesua

Sistema Kimikoaren definizioa

NEURKETA
(laborategian)

Merezi al du
esperimentazioa

 egiteak

Sistemaren
 eroaletasun-

 portaera aurresan
 al daiteke

Sistemaren
konplejazioa aztertu

nahi da

KOERLAZIOA

SIMULAZIOA

ERABAKIA:
kontrolagarria da

prozesua

NEURKETA
(planta industrialean)

BALIDAZIOA

PROZESUAREN KONTROLAREN
DISEINUA

Ez-bidegararria

MODELATZE
KIMIKOA

Nahikoa
informazioa

 dugu

Estimazioa
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2.1. Irudia: Prozesu kimikoen eroaletasunaren bidezko 
kontrolaren bideragarritasuna determinatzeko 
proposatutako metodologiaren eskema. 

Lehenengo erabakia hartu behar da puntu honetara helduta. 

Definitu dugun sistema kimikoaren eroaletasun-portaera aurresan al daiteke 

bibliografian eskuragarri den eredu bateren bidez? Galdera honen 

erantzuna, jeneralean, ezezkoa izango da, bibliografian aurki daiteken 

mota horretako informazioa murritza delako oso. Horrela bada eta aurrera 

jarraitu nahi badugu eroaletasunaren neurketan oinarritutako kontrol-

eskema batekin, sistema kimikoaren eroaletasunaren azterketa 

esperimental espezifikoa egin behar izango dugu. Hau izango da, 

gehienetan, jarraitu beharreko bidea. Bide enpirikoa deituko dugun 

honetan eman beharreko urratsak hurrengo hauexek dira: 

 

1. Neurketa 

Behin sistema kimikoa definituta, konposizioarekiko eta 

tenperaturekiko eroaletasunaren neurketa esperimentala burutu behar da 

laborategian ekoizpen-prozesuak markatutako mugetan. Lan honetan 

aztertutako sistema kimikoak bi elektrolitoren ur-nahasteak izango dira eta, 

ondorioz, urrats honen emaitza (κ, c1, c2, T) motako datu esperimental-sorta 

bat izango da. 

Datuen tratamendua bi era desberdinez egin daiteke lortu nahi den 

informazioaren arabera: sistema kimikoaren informazio termodinamikoa 

(sisteman parte hartzen duten espezieen estekiometria eta egonkortasun-

konstanteak) lortu nahi bada, sistemaren modelatze kimikoa egin behar 
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izango da, lortutako eroaletasun-datu esperimentaletan oinarrituta. 

Aplikazio industrialetan, gehienetan, mota honetako informazioa ez da 

beharrezkoa eta datu esperimentalen koerlazio enpirikoa besterik ez da 

burutzen. 

 

 

2. Koerlazioa 

Datu esperimentalak lortu ostean, aukeratutako konposizio- eta 

tenperatura-tarteetan eroaletasun-balioen aldakortasuna azaltzeko gai 

den eredu enpiriko bat definitu beharra dago. Eredu enpirikoaren itxura 2.1. 

ekuazioan ikus daiteke: 

( ).1.2)T,c,c(f 21=κ  

Modu honetan, azterketaren konposizio- eta tenperatura-tarteetako 

edozein baldintzatan, eroaletasunaren balioa interpolatzea ahalbideratuko 

duen herraminta matematiko bat izango dugu. 

 

3. Simulazioa 

Konposizioarekiko eta tenperaturarekiko eroaletasun-datuen 

aldakortasuna azaltzeko gai den eredu enpirikoa edo modelatze kimikoa 

garatuta, ekoizpen-prozesuan zehar eroaletasuna estimatu ahal izango 

dugu (κest), erreaktorean momentuz momentu gertatuko diren eroaletasun-

aldaketak kuantifikatuz. Ekoizpen-prozesuaren eroaletasunaren bidezko 

monitorizazioa simulatu ahal izango dugu. 
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Eroaletasunak hartzen dituen balioen arabera erabaki behar izango 

da gero eroaletasunaren neurketa prozesuaren kontrolaren diseinuan 

lagungarria izango den ala ez. 

Orokorrean, eroaletasun-aldaketa nahikoa altua ez bada edo 

neurketa esperimentalari lotutako errorearekin nahastu badaiteke, 

eroaletasuna ez da kontrol-parametro gisa erabilgarria izango. 

 

4. Proposatutako ereduaren balidazioa 

Eroaletasuna lagungarria izan daitekela erabakitzen bada, 

laborategian egindako lana balioztatu egin behar da, plantan bertan 

egindako neurketekin erkatuz. Horretarako, ekoizpen-prozesua martxan 

dagoen bitartean, eroaletasuna (κesp) neurtu behar da denboran zehar, 

momentuko tenperatura eta osagaien kontzentrazioak ere zehaztuz. 

Simulazioaren urratsean lortutako κest eta oraingoan neurtutako κesp 

balioak antzekoak izan behar dira edo, bien artean diferentziarik egonez 

gero, zentsuzko justifikazioa eman beharko genuke egindako lana 

balioztatu ahal izateko. 

Bukatzeko, ekoizpen-prozesuaren kontrolaren diseinua egin beharko 

litzateke, planta bakoitzaren posibilitateak aztertu ondoren. 

 

Prozesuen kontrola eroaletasunaren bidez egin daitekeen 

determinatzeko deskribatu dugun bide enpiriko honen “Neurketa” eta 
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“Koerlazioa” urratsak luze samarrak suerta daitezke. Ondorioz, eta denbora 

murriztekotan, oso interesgarria iruditu zaigu “Simulazio” urratsera zuzenean 

heltzeko, sistema kimikoaren eroaletasun-portaera aurresateko gai diren 

eredu teorikoak garatzen saiatzea. Bide honek, batetik, (κ, c1, c2, T) motako 

datuak esperimentalki sortu eta, bestetik, datuen aldakortasuna azalduko 

lukeen eredu enpirikoa zehaztu behar izatea ekidituko luke. 

Sarreran (1. Atalean) aipatu denez, egun sistema kimiko sinpleetan 

(elektrolito bakarreko disoluziotan) eta diluituetan baino ez da posible 

eroaletasun-datuen aldakortasuna aurresateko gai diren eredu teorikoak 

bibliografian aurkitzea. DDF-n interesgarriak diren prozesuetan elektrolitoren 

nahaste kontzentratuak izaten dira. Gainontzeko enpresetan ere antzeko 

zerbait gertatzen dela baiezta daiteke. Oso arraroa da elektrolito bakarreko 

ur-disoluzio diluitutan oinarritutako prozesuak aurkitzea. Bide honetan egin 

beharreko lana, beraz, zabala da oso. Orain arte azaldutakoaren arabera, 

Lan hau bi zati nagusitan banatzea erabaki dugu: 

I. Garapen Enpirikoa 

II. Garapen Teorikoa 

 

Hau guztiau aintzat hartuta, “Sarrera” Atalean (1. Atalean) 

esandakoa kontuan hartuz eta 2.1. Irudian bildu den eskemaren zati 

desberdinetan dauden hutsuneak betetzeko asmoz, hurrengo tarteko 

helburuak planteiatu ditugu Tesi honetan: 
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1. Disoluzioen eroaletasun elektrikoaren neurketa laborategian egiteko 

sistema automatizatu bat optimizatzea eta prozedura esperimental 

bat proposatzea. 

2. (κ, c1, c2, T) motako datu esperimentaletatik abiatuta, bi elektrolitoren 

ur-nahasteen eroaletasun-portaera azaltzeko gai den eredu 

enpirikorik sinpleena definitzeko programa informatiko bat garatzea. 

3. DDF-n aurrera eramaten diren hainbat prozesuren kontrola 

diseinatzeko interesgarri diren sistema elektrolitiko batzuren 

konposizioarekiko eta tenperaturarekiko eroaletasun-portaera 

deskribatzeko gai diren eredu enpirikoak proposatzea. Sistema 

elektrolitikoak hurrengoak dira: HCl-KCl-H2O, H2TiF6-HF-H2O, HBF4-HF-

H2O, HBF4-H3BO3-H2O eta HCl-H3BO3-H2O. 

4. 1:2 estekiometriako elektrolito sendo bakarreko ur-disoluzioen 

kontzentrazioarekiko eroaletasuna 25°C-tan azaltzeko Falkenhagen-

en eredu hedatuaren erabilgarritasuna frogatzea. 

5. Falkenhagen-en ekuazioan oinarritutako bi eredu teorikoen 

baliogarritasuna konprobatzea, 1:1 estekiometriadun bi elektrolito 

sendoen ur-disoluzioen konposizioarekiko eroaletasuna 25°C-tan 

azaltzeko. 

6. Eroaletasun elektrikoaren neurketa erabiliz, HCl-H3BO3-H2O sistema 

kimikoaren eredu termodinamikoa definitzea. 
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I.1.- SARRERA 

Hitzaurrean aipatu den legez, Lan honetan planteiatutako azken 

helburua DDF-n aurrera eramaten den hainbat ekoizpen-prozesu kimikoren 

eroaletasunaren bidezko kontrolaren bideragarritasuna aztertzea da. 

Prozesuen kontrola aurrera eramateko orduan, ekoizpen-prozesuetan 

erreaktibo, produktu eta azpiproduktu diren elektrolitoen ur-disoluzioen 

eroaletasun-ezaugarriak sakonki ezagutu behar dira; eroaletasuna 

elektrolito-motaren, kontzentrazioaren eta tenperaturaren araberakoa da. 

Osagai askotariko disoluzio kontzentratuen kasuan, arestian 

aipatutako ezagupena ez da askotan lan erreza izaten, alde batetik, 

eroaletasuna aurresateko eredu teoriko egokirik garatu ez delako eta, 

bestetik, (κ, c1, c2, ..., T) motako bibliografia-datuen eskasia nabaria delako. 

Ondorioz, horrelako disoluzioen eroaletasun ezaugarrien berri izateko 

hurrengo prozedurari ekin behar izaten zaio: 

a) aztertu nahi den sistema kimikoaren eroaletasuna intereseko 

kontzentrazio- eta tenperatura-tarteetan esperimentalki neurtu. 

b) datu esperimentalak doitzeko gai den eredu matematikoa 

garatu. 

c) datu esperimentalak eta eredu matematikoa bat egingo dituen 

parametro doigarrien sorta kalkulatu. 

Lan honetan interesgarriak diren sistema kimikoen eroaletasunari 

buruzko bibliografia-ikerketak ez du emaitza positiborik eman, hau da, ez 

dugu eroaletasun-datu bibliografikorik aurkitu, ezta sistemen 
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eroaletasunaren aldakortasuna azaltzeko gai den aplikazio orokorreko 

eredu enpiriko edo teorikorik ere ez. Ondorioz, aipatutako prozedurari ekin 

behar izan diogu esku artean ditugun kontrol-aplikazioei aurre egiteko. 

Lehenengo urrats batean, intereseko sistema kimikoak definitu ditugu 

DDF enpresaren beharren arabera (batez ere, fluoroboratoen eta 

fluorotitanatoen ekoizpenarekin zerikusia dutenak) eta baita 

esperimentazioa egin behar deneko kontzentrazio- eta tenperatura-tarteak 

ere (sistema kimiko bakoitzari dagokion atalean adieraziko dena). Aztertu 

beharreko sistemak ondoko hauek direla ondorioztatu dugu: 

a) HCl – KCl - H2O 

b) H2TiF6 – HF – H2O 

c) HBF4 – HF – H2O 

d) HBF4 – H3BO3 – H2O 

e) HCl – H3BO3 – H2O 

Sistema kimiko hauen eroaletasunak neurtzeko sistema esperimental 

automatizatu bat erabili da, erabiltzailearen disoluzioekiko manipulazioa 

gutxituz; honela, disoluzio hauek manipulatzerakoan dagoen berezko 

arriskua, alde batetik, eta edozein esperimentaziori lotutako erroreak, beste 

aldetik, minimizatu dira. Gainera, lan esperimentala nabarmenki erraztu eta 

laburtu da eta, emaitzen doitasuna eta zehaztasuna nabarmenki hobetu 

dira. 

Ondoren, lortutako datu esperimentalen aldakortasuna azaltzeko 

eredu matematiko aproposena garatu dugu, kasuan kasuzko 

konposizioarekiko eta tenperaturarekiko eroaletasunaren aldakortasuna 

kontuan hartuz. 
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Eredu matematikorik egokiena lortzeko programa informatiko bat ere 

garatu dugu, Mathematica®-n oinarritutako Tkondu izeneko programa, hain 

zuzen. Tkonduk, datu esperimentaletatik abiatuta, horien aldakortasun 

esperimentala hoberen azaltzen duen eredu polinomikorik sinpleenera 

heltzeko kalkulu-prozedura gidatzen du, beti erabiltzaileak erabakitako 

irizpide estatistikoak erabiliz. 

I.2.- SISTEMA ESPERIMENTALAREN DESKRIBAPENA 

Eroaletasunaren bidezko balorazioak egiteko diseinatutako sistema 

automatizatua [de Diego, 1994; Cazallas, 1995] erabiliz eraman da aurrera 

Lan honetan bildu diren elektrolito nahasteen eroaletasunaren neurketa 

esperimentala. Sistema automatizatua Sarreran (1.5. Atalean) azaldutako 

“elektrodorik gabeko eroaletasuna” izeneko teknikan oinarrituta dago 

[Relis, 1947, 1951], ohiko teknika erabiliz eroaletasun-balio altuak 

neurtzerakoan ager daitezkeen polarizazio-efektuak eragotziz. Era berean, 

sistema esperimentala automatizatua izateak hainbat abantail du, besteak 

beste: 

1. disoluzioen manipulazioa minimoa da, erabiltzailearen balizko 

akatsak eta ondorioz sor daitezkeen erroreak murriztuz; 

2. erreaktibo arriskutsuen manipulazioa ere minimoa da, 

erabiltzailearen segurtasun-neurriak hobetuz; 

3. neurketa esperimentalaren kalitatea (zehaztasuna, doitasuna 

eta errepikakortasuna) hobea da; 

4. neurketa esperimentalaren doitasuna estima daiteke; 
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5. esperimentazioaren iraupena laburragoa da. 

Sistema automatizatu honek elektrolitoen nahasteen 

konposizioarekiko eta tenperaturarekiko eroaletasunaren kalitatezko 

neurketa azkarra, erosoa eta fidagarria ahalbideratzen du. 

 

I.2.1.- HARDWARE-A 

Gure lan-taldean garatutako sistema automatizatuaren eskema I.2.1. 

Irudian ikus daiteke. 
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I.2.1. Irudia: “Elektrodorik gabeko eroaletasuna” 

izeneko teknikan oinarriatutako sistema 

automatizatua. 

A: ordenagailua; B: korronte zuzenaren iturria; C: konduktimetroa; D: 

parafina-oliozko bainua; E: termostatoa; F: irabiagailua; G: erreaktorea; 

H: zunda; I: hozkailua; J: erreaktiboa; K: autobureta; L: errobota; M: 

balantza; T: tenperatura-seinalea; κ: eroaletasun- seinalea. 

Sistema automatizatua bi eroaletasun-postu kontrolatzeko gai da, bi 

sistema kimiko desberdinen aldibereko azterketa ahalbideratzen duelarik. 

Erreaktorea, bi postutan desberdina den lehenengo osagaia, 600 mL 

inguruko edukia duen ontzia da, teflonezkoa lehenengo postuan eta 

beirazkoa bigarrenean. Bi ontziak hertsiki itxita daude. Tapakiek zulo batzuk 

dituzte: erdiko zulo zabalena konduktimetroaren zunda sartzeko erabiltzen 

da eta honen inguruan dauden beste lau zulo txikiagoak beste osagai 

batzuk (autoburetatik gehiketak egiteko tubotxoa, termometroa eta beste) 

sartzeko erabil daitezke. 

Erreaktoreak parafina-oliozko bainu banatan sartuta daude, 

irabiagailu magnetikoaren (Variomag) gainean kokatuta. Modu honetan, 

balorazio osoan zehar erreaktore barruko disoluzioa magnetikoki irabia 

daiteke. Parafinazko bainuaren tenperatura konstante mantentzeko, Lauda 

MT termostatoa eta ur hotzezko serpentina erabili dira, bainuaren 

tenperatura ± 0.3°C-tan konstante mantentzea lor daitekelarik. 

Bi postuetan desberdinak diren bi osagai eroaletasuna neurtzeko 

zunda eta konduktimetroa dira. Lehenengo postuan, Polymetron 8332 
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zunda eta Polymetron Monec 8921 konduktimetroa erabili dira. Bigarren 

postuan, aldiz, zunda Rosemount etxekoa da, 228 modeloa, eta 

konduktimetroa Rosemount Analytical etxekoa, 1054 AT modeloa. Sistema 

bakoitzari dagokion zunda erreaktorean dagokion zulotik eta posizio 

egokian sartu behar da. Konduktimetroak, eroaletasun-neurketa egiteaz 

gain (± % 2ko doitasunaz), erreaktore barruko tenperatura ere neurtzeko gai 

dira (± 0.1°C-ko doitasunaz). 

Erreaktibo likidoak Crison MicroBu 2031 mikroburetaz gehi daitezke, 

honen doitasuna ± 0.01 mL-koa delarik. Erreaktorerako erreaktiboen 

gehiketa 10 mikrobureta desberdinen bidez egin daiteke eta horrela osagai 

askotariko sistema kimikoen azterketa erraz daiteke. Autobureten kontrola 

RS-232-C interfasearen bitartez egin da. 

Bi postuen konduktimetroak eta mikroburetak ordenagailuari 

(Compatible PC 286, 16 MHz eta 640 Kb-eko RAM memoriadunari) lotuta 

daude RS-232-C interfaseen bitartez. Ordenagailuak konduktimetroek 

bidaltzen dituzten eroaletasun- eta tenperatura-seinaleak jaso, gorde eta 

erreaktiboen gehiketa automatikoak agintzen ditu. 

Lan honetan erabili ez diren beste aukera batzuk ere eskeintzen ditu 

sistema automatizatuak: i) erreaktibo solidoak gehitzeko posibilitatea 

ematen duen beso artikulatua (Orpi, Scorbot-Er V plus), hau ere 

ordenagailuak kontrolatua. Erreaktibo solidoen pisaketa Mettler AJ150 

balantza (± 0.0001 g) dela medio egin daiteke, honen kontrola ere 

ordenagailuak duelarik RS-232-C interfasea erabiliz; ii) gehiketa 

Coulombimetrikoak egiteko korronte zuzenaren iturria, Advantest 

programagarria (± 10 µA-ko doitasunaz), ordenagailuari IEEE-488 interfaseaz 
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konektaturik. Azken bi aukera hauek ez dira Lan honetan erabili. 

I.2.2.- SOFTWARE-A 

Deskribatu den sistema esperimentala erabilita eroaletasun-

balorazioak automatikoki egin ahal izateko, esperimentazio guztia 

kontrolatzen duten bi programa informatiko idatzi dira gure lan-taldean 

[Cazallas, 1995]. QUICKBASIC 4.5 lengoaian (Microsoft Corp., Remond, WA). 

Euren berezitasunik eta posibilitaterik garrantzitsuenak honakoak dira: 

a) CONTIE programa. 

Programa honek konduktimetroak neurtzen dituen eroaletasun 

espezifikoaren eta tenperaturaren seinaleen denborarekiko jarraipena 

egiten du. Erreaktore barruan konposizioaren edo tenperaturaren aldaketa 

eragin ostean, aztertzen ari den sistema kimikoa egonkortasun kimikora eta 

termikora noiz helduko den jakitea eta neurketen desbideratze 

estandarraren estimazioa (hots, doitasuna neurtzea) da programa honen 

erabilerarik garrantzitsuena. Sistema kimikoki zein termodinamikoki erabat 

egonkortuta dagoeneko momentuan, eroaletasunaren eta tenperaturaren 

denborarekiko seinaleak konstante mantenduko dira. 

b) CONDUCTO programa. 

Programa hau eroaletasun-balorazioa bera gidatzeko eginikoa da. 

Dena den, balorazioak modu desberdinatan egiteko posibilitateak 

eskeintzen ditu, garrantzitsuenak ondokoak direlarik: 

1. Erreaktiboen gehiketak autobureta bidez, korronte-iturriaz, beso 
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artikulatuaz edo eta eskuz egin daitezke. 

2. Balorazio berean hamar autobureta desberdin erabiltzea 

posible da, aukera honek erreaktibo desberdinen gehiketa 

ahalbideratzen duelarik. 

3. Balorazio bakoitza hamar fase desberdinatan bana daiteke, 

fase bakoitzean erreaktibo edota gehiketa-mota eta bolumena 

definitzea posible delarik. 

4. Gehiketa bakoitzaren bolumena konstantea edo 

konduktimetroak neurtzen duen eroaletasun-seinalearekiko 

proportzionalki aldakorra izan daiteke. 

5. Bi balorazio desberdinen aldibereko kontrola ahalbideratzen du. 

Deskribatutako sistema esperimentalaz baliatuz, posible da 

eroaletasun-balorazioen saioak automatikoki aurrera eramatea. Ikertzaileak 

egin behar duen lana balorazioaren aurreko konduktimetroaren zero-

seinalearen zuzenketa (eroaletasun zunda airean egonkortu ostean 

konduktimetroak neurtutako balioa zerora egokitu), tenperatura-

seinalearen kalibrazioa (aurrez kalibratutako termoparea erabiliz, 

konduktimetroaren tenperatura-neurketa egokitu) eta balorazioaren 

prestaketa (baloratuko den eta baloratzailea izango den disoluzioen 

prestaketa eta prestatutako disoluzioak erreaktorean eta autoburetatan, 

hurrenez hurren, egokitzea) da. Ondoren, ikertzaileak CONDUCTO 

programaren input-aren bidez balorazioaren ezaugarriak definitu behar 

ditu. Puntu horretatik aurrera, balorazioa automatikoki egingo da 

CONDUCTO programaren kontrolpean. 
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CONDUCTO programak kontrolatu behar duen balorazioaren 

ezaugarriak deskribatzeko input-ean definitu behar diren parametrorik 

garrantzitsuenak ondorengoak dira: 

1. Baloratu behar den disoluzioaren hasierako bolumena: Bh (mL) 

2. Erreferentziazko tenperatura: Th (°C) 

3. Gehiketa bakoitzaren bolumena: Bb (mL) 

4. Gehiketa bakoitza egin ondorengo itxaron-denbora: t1 (min) 

5. Tenperaturaren tarte onargarria: Th ± σ (T) 

6. Irakurketen arteko itxaron-denbora: t2 (s) 

7. Eroaletasun neurketen egonkortasunerako irizpidea: ± σ (κ) (%) 

8. Eroaletasun neurketen faktore biderkatzailea: K 

9. Baloratzailearen gehiketen kopurua: G 

Baldintza horien arabera, CONDUCTO programak hurrengo urratsak 

emango ditu: baloratu behar den disoluzioaren Bh mL-ren gainean 

baloratzailearen Bb mL gehituko dira. Hortik t1 minutura, programak 

konduktimetroak bidaliko dion tenperatura neurtuko du. Th ± σ (T) tartean 

badago, eroaletasuna neurtuko da, bestela, programak tenperaturaren 

seinalea t2 segunduro aztertuko du aipatutako tartearen barruan egon 

arte. Tenperaturaren onargarritasun-irizpidea betetzean, eroaletasuna 

neurtuko da t2 segunduro. Azken lau eroaletasunen doitasuna euren 

batazbestekoaren ± σ (κ) baino txikiagoa denean, eroaletasun-seinalea 

egonkorra dela ontzat emango da. Azken lau tenperaturen eta 

eroaletasunen batazbestekoaren balioa eta dagokion doitasuna fitxategi 
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batean gordeko dira eta baloratzailearen hurrengo gehiketa aginduko da. 

Deskribatutako prozedura baloratzailearen G gehiketak bete arte 

errepikatuko da. Konduktimetroak igortzen duen eroaletasuna K faktoreaz 

biderkatuko du CONDUCTO programak. 

Sistema automatizatuaren osagaien arteko loturaz edota kontrol-

programei buruzko informazio gehiago (eroaletasunaren eta 

tenperaturaren seinaleen egonkortasunerako irizpideak, gehiketen 

ondorengo eta irakurketen arteko itxaron-denborak eta beste) aurki 

daiteke beste lanetan [de Diego, 1994; Cazallas, 1995]. Erreferentziatutako 

lehen artikuluan, sistema automatizatua balioztatzeko egindako hainbat 

balorazio sinpleren adibideak ere aurki daitezke. 

I.2.3.- SISTEMA ESPERIMENTALAREN KALIBRAZIOA 

Arestian aipatu denez, konduktimetroak irakurritako eroaletasun 

espezifikoaren balioa K faktoreaz biderka dezake CONDUCTO programak. 

K faktore biderkatzaileak konduktimetroaren neurketaren eta disoluzioaren 

eroaletasun espezifiko errealaren balioen arteko zuzenketa egingo du. K 

konstantearen balioa zehazteko, beraz, sistema automatizatua kalibratu 

behar da neurketak egin baino lehen. 

Kalibrazioa erreaktorearen geometriaren araberakoa dela kontuan 

hartu behar da, eroaletasun-zundaren posizioa erreaktorean eta 

disoluzioaren irabiaketa abiadura oso garrantzitsuak direlarik. 

Ohiko metodologiak, 1. Atalean azaldu dugunez, KCl disoluzioen 

erabilera proposatzen du, kalibrazio-konstantea edo faktore 

biderkatzailearen balioa lortzeko kontzentrazio desberdineko disoluzioen 
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eroaletasuna neurtuz eta erreferentziatzat hartutakoekin erkatuz. 

Bibliografian, KCl disoluzioen eroaletasun-balio zehatzak aurki daitezke 

hainbat kontzentrazio eta tenperatura desberdinatan [Jones, 1933]. 

Patroi hauen eroaletasun-balio maximoa 110 mS·cm-1 ingurukoa da 

25°C-tan. Horrez gain eta oro har, konduktimetroak kalibratzeko patroi 

bakarra erabiltzeko joera hedatuta dago oso, hortik kalkulatutako 

proportzionaltasun-faktore biderkatzailea kontzentrazio-tarte osoan 

konstante mantentzen dela ontzat emanez. 

Lan honen berezitasunak direla eta (tenperatura-tartea zabal batean 

eroaletasun altuak neurtu behar dira) beste kalibrazio-metodologia bat 

erabili da, HCl-a erreferentziazko disoluzio gisa erabiltzen duena [de Diego, 

1996 a]. Metodologia hau hainbat lanetan erabili da dagoeneko, emaitza 

onak eman dituelarik [Usobiaga, 1995; de Diego, 1996 b; Antolin, 1999]. 

Gure lan-taldeak proposatu zuen metodologia honetan jarraitu beharreko 

urratsak ondorengoak dira: 

1. kontzentrazio desberdineko HCl disoluzioen eroaletasuna 

esperimentalki neurtu kalibratu nahi den konduktimetroa 

erabiliz; 

2. eroaletasun-datu esperimentalak erreferentziatzat aukeratutako 

datu bibliografikoekin erkatu; 

3. kalibrazio-konstantea kalkulatu. 
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KCl-aren ordez, HCl-a erabiltzearen arrazoiak hurrengoak dira: 

1. HCl ur-disoluzioek eroaletasun espezifikoaren balio altuak erakusten 

dituzte (balio maximoa 850 mS·cm-1 ingurukoa da 25°C-tan). 

2. Erreaktibo merkea eta erabiltzeko erraz samarra da. 

3. Kalitate altuko erreaktibo bezela erraz lor daiteke. 

4. Prozedura sinpleak erabiliz purifikazioa erraza da [Mattison, 1972]. 

5. HCl disoluzioen kontzentrazioa modu azkarrean eta fidakorrean 

determina daiteke [Jeffery, 1989]. 

6. Eroaletasun-datu fidagarriak aurki daitezke bibliografian HCl-aren 

kontzentrazio- zein tenperatura-tarte zabaletan [Haase, 1965]. 

Hau guztiau kontuan hartuz, HCl-a erabiltzen duen kalibrazio-

metodologia erabili dugu Lan honetan sistema esperimentalen kalibrazioa 

egiteko. Horretarako, aurretik deskribatutako sistema automatizatuaz 

erabiliz kontzentrazio desberdineko hainbat HCl disoluzioren eroaletasuna 

neurtu eta horrela lortutako balio esperimentalak bibliografian aurkitutako 

balioekin erkatu ditugu. 

I.2.3.1.- HCl disoluzioen e oaletasunaren neurketa esperimentala r

Kalibrazioak aurrera eramateko proposatutako metodologiak HCl-

aren kontzentrazioarekiko eta tenperaturarekiko eroaletasun-datu 

esperimentalak sortzea eskatzen du kalibratu nahi den zunda eta 

konduktimetroa erabiliz. I.2.1. eta I.2.2. Ataletan deskribatutako sistema 

automatizatua erabili dugu, beraz, konposizio desberdineko HCl disoluzioren 
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eroaletasunak eroaletasun-balorazioaren bidez neurtzeko. Balorazioaz hitz 

egitean, ez dugu ohiko bolumetriaz edo titulazio-prozeduraz hitz egin nahi, 

baizik eta ondoren deskribatuko den hurrengo prozesuaz: erreaktorean 

dagoen bolumen eta kontzentrazio jakineko disoluzioaren gainean 

(baloragaia), kontzentrazio ezaguneko beste disoluzio baten bolumen 

kantitate zehatzak (baloratzailea) gehituko dira. Modu honetan, 

erreaktorean dagoen disoluzioaren kontzentrazioa aldatuz joango da 

“balorazioan” zehar. Baloratuaren eta baloratzailearen kontzentrazioak eta 

bolumenak kontuan hartuz erreaktorearen barruko kontzentrazioa edozein 

momentutan kalkula daiteke. 

Kalibrazio-metodologia honen helburua ahalik eta kontzentrazio-

tarterik zabalena aztertzea denez eta erreaktorearen diseinuaren mugak 

ikusita (300 mL inguruko bolumena egon behar da gutxienez erreaktorean 

neurketa egin ahal izateko eta erreaktorearen gehienezko bolumena 550 

mL-koa da), esperimentazioa hiru urratsetan egin dugu, hirutan tenperatura 

25°C-tan mantendu dugularik. Diseinatutako hiru balorazioak ondoko 

hauek dira: 

1. Kontzentrazio ezaguneko eta altuko (≈ 12 mol·dm-3) HCl stock 

disoluzio baten balorazioa (Merck, p.a., % 36, gehiago purifikatu 

gabe), baloratzaile gisa  MilliQ kalitatezko ura erabiliz. 

2. Aurreko balorazioa bukatzean, erreaktorean gelditutako HCl 

disoluzioaren balorazioa, baloratzaile gisa MilliQ kalitatezko ura 

erabiliz. 

3. MilliQ kalitatezko uraren balorazioa, baloratzaile modura lehen 

urratsean baloratutako HCl disoluzio bera erabiliz. 
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Ondoko parametroak eman dizkiogu CONDUCTO programari INPUT-

aren bidez balorazioak gobernatzeko: 

 

1. Baloratu behar den disoluzioaren hasierako bolumena: 300 mL 

2. Erreferentziazko tenperatura: 25°C 

3. Gehiketa bakoitzaren bolumena: 20 mL 

4. Gehiketa bakoitza egin ondorengo itxaron-denbora: 120 min. 

5. Tenperatura-tarte onargarria: 25 ± 0.3 °C 

6. Irakurketen arteko itxaron-denbora: 300 s. 

7. Eroaletasun-neurketen egonkortasunerako irizpidea: ± 0.2 % 

8. Eroaletasun-neurketen faktore biderkatzailea: 1 

9. Baloratzailearen gehiketen kopurua: 12 

Balorazio bakoitza abian jarri aurretik, erreaktorea garbitu, lehortu eta, 

zunda barruan duela, termikoki egonkortu dugu parafina-oliozko bainuaren 

barruan. Prozedura honen kontrola CONTIE programaren bidez aurrera 

eraman dugu. Behin erreaktorea egonkortuta, eroaletasun-zeroaren balioa 

zuzendu dugu eta tenperaturaren kalibrazioari ekin diogu. 

Honen ostean, erreaktiboaren 300 ± 0.2 mL gehitu ditugu erreaktorera 

eta, CONTIE programaren laguntzaz, erreaktorearen barruko disoluzioa 

termikoki eta kimikoki egonkortu arte utzi dugu. Behin disoluzioa 
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egonkortuta (100 minutu inguru behar izaten da), CONDUCTO programa 

abian jarri dugu arestian aipatutako parametroekin. 

Esan bezela, kalibrazio-saio bakoitza hiru urratsetan banatu dugu eta 

bakoitzean (κ, cHCl, T) motako 13 datu lortu ditugu. (κ, cHCl, T) motako 39 

datu esperimental erabili ditugu, beraz, aurrera eraman den kalibrazio-

prozesu bakoitzean sistema automatizatuaren kalibrazio-konstantea edo 

faktore biderkatzailea kalkulatzeko. 

I.2.3.2.- Erreferentziatzat erabili diren HCl disoluzioen eroaletasunak 

estimatzeko eredu matematikoa. 

I.2.3. Atalaren hasieran aipatu denez, erreferentziatzat hartutako HCl-

aren eroaletasunaren bibliografia-datuen eta kalibratu nahi den sistema 

esperimentalaren bitartez lortutako datu esperimentalen arteko 

erkaketaren bidez, kalibrazioaren faktore biderkatzailearen balioa lor 

dezakegu. 

HCl ur-disoluzioen eroaletasun-datu asko aurki daitezke bibliografian 

[Lobo, 1989]. Gehienak, alabaina, disoluzio diluituei dagozkie eta 25°C-ra 

murriztuta daude. Owen [Owen, 1941] eta Haase [Haase, 1965] dira 

tenperatura- eta kontzentrazio-tarte zabaletan eroaletasun-datuak 

proposatu dituzten bakarrak. Bi egile horien artean daturik fidagarrienak 

eta osotuenak Haase-renak direla ondorioztatu dugu, datuen azterketa 

grafikoa egin ostean. Dena den, datu esperimentalekiko erkaketa 

burutzeko ez ditugu datu esperimental gordinak erabili, baizik eta datu 

hauek 4. mailako eredu polinomikoari doitu ostean lortutako ekuazioa eta 

ekuazio horren bitartez esperimentazioa burutu direneko kontzentrazioetan 
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eta tenperaturetan interpolatutako eroaletasunak. Haase-ren bibliografia-

datuak ( 0 mol·dm-3 < cHCl < 12 mol·dm-3 eta 5°C < T < 45°C) doitzeko erabili 

dugun ekuazioa ondorengoa da: 

( ) ( ) ( ) ( )
( ).1.2.I

cTbacTbacTbacTba 4
HCl44

3
HCl33

2
HCl22HCl11 ⋅⋅++⋅⋅++⋅⋅++⋅⋅+=κ  

non ai eta bi esangura fisikorik gabeko parametro doigarriak diren. 

Bibliografia-datuak I.2.1. ekuazioara doitzeko aldagai askotariko 

erregresioa egin dezakeen NLREG programa erabili da [Sherrod, 1995]. 

Parametro doigarrien kalkulua errore absolutoen karratuen batura 

minimizatuz egiten du programa honek. Bibliografia-datuak hoberen 

doitzen dituen parametro doigarrien sorta I.2.1. Taulan bildu da, doitzearen 

kalitatea adierazten duten parametro estatistiko batzuekin batera: 

estimatutako bariantza, s2 (I.2.2. ek), eta determinazio koefizientea, R2 (I.2.3. 

ek) [Sherrod, 1995]. 

( )
( ).2.2.I

NN

yy
s

p

N

1i

2
espkalk

2
−

∑ −
= =  

non Np eredu matematikoaren parametro doigarrien kopurua den, N 

bibliografia-datuen kopurua den, yesp eroaletasunen bibliografia-datuak 

eta ykalk ereduak kalkulaturiko eroaletasunen balioak diren. 

( )

( )
( ).3.2.I

yy

yy
1R

N

1i

2
esp

N

1i

2
espkalk

2

∑ −

∑ −
−=

=

=  
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non y , yesp guztien batazbesteko balioa den. 

Haase-k argitaratutako eroaletasunak eta proposatutako eredu 

matematikoaren bitartez kalkula daitezkeenak I.2.2. Irudian erkatu ditugu 

grafikoki eta bien arteko errore absolutoak I.2.3. Irudian errepresentatu 

ditugu. Errore erlatiboak % 3a baino txikiagoak dira beti. 

 

 

I.2.1. Taula: HCl disoluzioen eroaletasunaren 

kontzentrazioarekiko eta tenperaturarekiko 

aldakortasuna azaltzeko erabili dugun eredu 

matematikoaren parametro doigarrien balioak. 

 

a1 247.2 ± 0.8 b1 5.62 ± 0.03 

a2 -37.8 ± 0.4 b2 -0.90 ± 0.02 

a3 2.32 ± 0.06 b3 0.057 ± 0.002 

a4 -0.054 ± 0.003 b4 -0.0013 ± 0.0001 

s2 1.24 R2 0.9999 
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I.2.2. Irudia: Haase-ren eroaletasun bibliografia-datuen 

(puntuen) eta proposatutako ereduak (I.2.1. ek eta 

I.2.1. Taula) emandako eroaletasun-datuen 

(lerroen) erkaketa. Datuak hurrengo 5 tenperatura 

desberdinetan bildu dira: 5, 15, 25, 35 eta 45°C-tan. 
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I.2.3. Irudia: Haase-ren eroaletasunaren bibliografia-

datuen eta proposatutako ereduak emandako 

eroaletasun-datuen arteko errore absolutuak. 

 

I.2.3.3.- Faktore biderkatzailearen kalkulua. 

I.2.3.2. Atalean garatutako eredua erabili dugu I.2.3.1. Atalean 

esperimentalki neurtutako eroaletasunei (κesp-ei) dagozkien erreferentziazko 

eroaletasuna (κerr) kalkulatzeko. Faktore biderkatzailearen kalkulua egin 

dugu gero, (κerr, κesp) datuak lerro zuzen batera (I.2.4. ek-ra) doituz eta 

zuzenaren maldatik faktore biderkatzailea kalkulatuz: 

( ).4.2.IK esperr κ⋅=κ

 

Berriro ere, NLREG programa erabili da doitzea egiteko. 

I.2.3.4.- Sistema automatizatuaren kalibrazioen garapen historikoa. 

Lan honetan bildu dugun esperimentazioa aurrera eraman ahal 

izateko deskribatutako sistema esperimentalaren kalibrazio asko egin behar 

izan ditugu. Gutxienez, aztertutako sistema kimiko bakoitzari dagokion 

esperimentazioa hasi aurretik kalibratu da sistema. HCl–KCl-H2O sistema 

kimikoaren kasuan, esperimentazioa luze joan denez, hiru hilabete inguru, 

sistema birritan kalibratu dugu. 

Sistema automatizatuaren lanpostu bakoitzean dauden 

konduktimetroen kalibrazio desberdinen emaitzen kontrol-grafikak I.2.4. eta 

I.2.5. Irudietan batu dira. 
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I.2.4. Irudia: Polymetron konduktimetroaren kalibrazioen 

emaitzen kontrol-grafika. σ: faktore biderkatzaile 

guztien desbideratze estandarra, ± 2·σ: kontrolpeko 

gunea, ± (3·σ - 2·σ): adi egoteko gunea. 

1.05

1.1

1.15

0 1 2 3 4 5

kalibrazioa

fa
kt

or
e 

bi
de

rk
at

za
ile

a

2σ
3σ

 

I.2.5. Irudia: Rosemount konduktimetroaren kalibrazioen 

emaitzen kontrol-grafika. σ: faktore biderkatzaile 

guztien desbideratze estandarra, ± 2·σ: kontrolpeko 

gunea, ± (3·σ - 2·σ): adi egoteko gunea. 
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Irudietan ikus daitekenez, Lan honetako hurrengo Ataletan aurkeztu 

dugun esperimentazioak iraun izan duen bitartean, sistema esperimentalak 

kontrolpean mantendu dira; hots, denboraldi horretan zehar kalkulatutako 

faktore biderkatzaileak onartutako tartean mantendu izan dira beti. 

Polymetron konduktimetroaren faktore biderkatzailea K = 10.9 ± 0.1 izan da 

eta Rosemount-ena berriz, K = 1.11 ± 0.01. 
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I.3.- EROALETASUN-DATU ESPERIMENTALAK DOITZEKO 

BIBLIOGRAFIAN AURKI DAITEZKEEN EREDU ENPIRIKOAK 

Eroaletasun-datuen kontzentrazioarekiko aldakortasuna azaltzen 

saiatzeko bibliografian aurki daitezkeen eredu enpirikoak asko badira ere, 

erabilienak Casteel-Amis ekuazioa [Casteel, 1972] eta ekuazio polinomikoak 

[Fedotov, 1971; Maksimova, 1974; Horvath, 1985; de Diego, 1997 a, b; 

Antolín, 1999] dira, 1.6. Atalean ere azaldu dugun bezala. 

Casteel-Amis ekuazioak (1.14 ek.) esanahi fisiko zehatza duten bi 

parametro doigarri ditu, hots, eroaletasun-maximoa agertzen deneko 

kontzentrazioa (cmax) eta kontzentrazio horri dagokion eroaletasun-balioa 

(κmax). Eroaletasunaren gainean tenperaturak duen eragina ekuazio honen 
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bidez kontuan hartzeko, parametro doigarriak tenperaturarekiko lehenengo 

mailako menpekotasuna duen funtzio polinomiko banaz ordezka daitezke 

[de Diego, 1997 c] emaitza onak lorturik. Bigarren elektrolito baten 

kontzentrazioaren eragina kontuan hartzeko, berriz, egin beharreko 

aldaketek oso ekuazio konplikatua emango lukete. Horregatik, Lan honen 

hurrengo Ataletan aurkeztu ditugun (κ, c1, c2, T) datu esperimentalak 

doitzeko, Casteel-Amis ekuazioa ez erabiltzea erabaki dugu. Horren ordez, 

kasu hauetan egokiagoak diren ekuazio polinomikoak erabili ditugu. 

Elektrolito bakarreko ur-disoluzioen eroaletasun-datuak tenperatura 

konstantetan, hots (κ, c)T motako datuak, doitzeko egokia den ekuazio 

polinomikoa hurrengo eran defini daiteke: 

( ).1.3.Ica
i

0i

i
iT ∑ ⋅=κ

=

 

non κT tenperatura konstante horretan eroaletasun espezifikoaren balioa 

den, c elektrolitoaren kontzentrazioa, i ekuazioaren maila polinomikoa den 

eta ai ekuazioaren parametro doigarriak diren. 

Tenperatura konstantetan, bigarren elektrolitoaren eragina kontuan 

hartzeko, hau da, (κ, c1, c2)T motako datuak doitzeko, hurrengo aldaketa 

egin daiteke I.3.1. ekuazioan: 

( ) ( ).2.3.Icca
i

0i

j

0j

i
1

j
2ijT ∑ ∑ ⋅⋅=κ

= =

 

non c1 eta c2, hurrenez hurren, lehenengo eta bigarren elektrolitoen 

kontzentrazioak, i lehenengo elektrolitoari dagokion maila eta j bigarren 

elektrolitoari dagokiona eta aij ekuazioaren parametro doigarriak diren. 
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Ekuazioaren maila polinomikoa aztertzen ari den sistema 

elektrolitikoaren eta konposizio-tartearen arabera finkatu behar da, kasuz 

kasu. Orokorrean, elektrolitoen kontzentrazioak c < 0.1 mol·dm-3 direnean, 

lehenengo mailako polinomio batekin nahikoa izaten da. Kontzentrazio 

altuagotan eta, batez ere, eroaletasun-maximoaren balioa gainditu bada, 

aldiz, maila altuagoko ekuazioa beharrezkoa da. Kasu gehienetan 

eroaletasunaren aldakortasuna azaltzeko 4. mailakoa edo maila 

baxuagoko polinomio batekin nahikoa izaten da. 

Tenperaturaren eragina ere aztertu nahi bada, hots, (κ, c1, c2, T) 

motako datuak tratatzeko, enpirikoki beha daitekeen hurrengoa kontuan 

hartu behar da: tenperaturak gora egiten duenean, sistema 

elektrolitikoaren eroaletasun-maximoa eroaletasun- eta kontzentrazio-balio 

altuagotara lerratu ohi da. I.3.2. ekuazioaren parametro doigarri bakoitzak 

tenperaturarekiko lehenengo mailako menpekotasuna erakusten duela 

ontzat emanez azal daiteke matematikoki behaketa hau. Aldaketa eginda, 

hurrengo ekuazioa lor daiteke: 

( )[ ] ( ).3.3.IccTaa
i

0i

j

0j

i
1

j
21ij0ij∑ ∑ ⋅⋅⋅+=κ

= =

 

non κ sistema elektrolitikoaren eroaletasuna eta T tenperatura diren eta aij0 

eta aij1 polinomioaren parametro doigarriak diren. 

Ekuazio honen baliogarritasuna elektrolito bakarreko ur-disoluzioen 

[de Diego, 1997 a] eta bi elektrolitoren ur-disoluzioen kasuan [de Diego, 

1997 b] aztertu da dagoeneko. 
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I.3.3. ekuazioa da, hain zuzen, Lan honetan aztertu ditugun sistema 

elektrolitikoen (κ, c1, c2, T) datu esperimentalen aldakortasuna azaltzen 

saiatzeko erabili dugun eredu enpiriko jenerikoa. 
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I.4.- (κ, c1, c2, T) MOTAKO DATUEN ALDAKORTASUNA 

AZALTZEKO EREDU POLINOMIKORIK EGOKIENA 

KALKULATZEKO PROGRAMA INFORMATIKO BATEN 

GARAPENA: Tkondu PROGRAMA. 
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Behin I.2. Atalean deskribatutako sistema esperimentalaz aztertu nahi 

den sistema kimikoaren kontzentrazioarekiko eta tenperaturarekiko 

eroaletasun-datu esperimentalak neurtuta, (κ, c1, c2, T) motako datuak I.3. 

Atalean garatutako eredu matematikorik egokienera (I.3.3. ekuaziora) 

doitzea da helburua. Hau da, (κ, c1, c2, T) motako datuen aldakortasuna 

azaltzeko gai den ekuazio polinomikorik sinpleena eta egokiena definitu 

behar da. 

Eredurik egokiena eroaletasun-datu esperimentalen eta kalkulatuen 

arteko erroreen distribuziorik onena erakusten duena da. Orokorrean, gero 

eta parametro doigarri gehiago, orduan eta distribuzio hobeak lortuko 

ditugu. Bestalde, eredu sinplea parametro doigarrien kopuru baxua eta 

maila polinomiko baxua dituena da. Beraz, kasuan kasuko eredurik 

egokiena eta sinpleena definitzeko orduan, konpromiso batetara heldu 

behar da, itxuraz kontrajarriak diren bi helburu hauek bat eginez. Oro har, 

konpromisoa doitzearen kalitatea adierazten duten parametro estatistikoak 

(R2-a edo s2-a) optimizatuz lor daiteke. 

Orain arte, bi elektrolitoren ur-disoluzioen konposizioarekiko eta 

tenperaturarekiko eroaletasun-datuen aldakortasuna egoki azaltzeko gai 

den eredu polinomikoa lortzeko hurrengo prozedura erabili dugu gure lan-

taldean: 

1.- Elektrolito bakoitzaren (κ, c, T) datuen aldagai askotariko 

erregresio ez-linealaren bidezko tratamendua, kasuan kasuko 

eredu polinomikorik egokiena lortzeko. Doitzea behin eta berriro 

errepikatu behar da, ereduari eskatzen diogun gutxienezko 

kalitatea adierazten duten parametroen balioak lortu arte. 
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Urrats honetan erabiltzen den eredu polinomiko orokorra 

hurrengo ekuazioaren bidez adieraz daiteke: 

( ) ( ).1.4.IcTa
i

0i

k

0k

ik
ik∑ ∑ ⋅⋅=κ

= =
 

2.- Elektrolito bakoitzarako definitutako polinomioen maila kontuan 

hartuz, nahastearen (κ, c1, c2, T) datuen aldakortasuna azaltzen 

saiatzeko erabiliko dugun ekuazio polinomiko orokorra (I.4.2. ek.) 

idatzi behar da . 

( )[ ] ( ).2.4.IccTa
i

0i

j

0j

k

0k

i
1

j
2

k
ijk∑ ∑ ∑ ⋅⋅⋅=κ

= = =
 

3.- (κ, c1, c2, T) datuen aldakortasuna hoberen azaltzen duen 

parametro doigarrien sortaren kalkulua, datuak aldagai 

askotariko erregresio ez-linealaren bitartez I.4.2. ekuaziora 

doituz. 

4.- Estatistikoki esanguratsuak ez diren parametro doigarriak banan 

banan eredutik kenduz, hirugarren urratsean lortutako 

ereduaren sinplifikazioa. Parametro bat eliminaturik, doitzea 

errepikatu behar da eredu sinpleago berria erabiliz. 

Aldagai askotariko erregresio ez-linealak egiteko programa asko aurki 

daitezke bibliografian. Gure lan-taldean bat baino gehiago erabili izan 

dugu: NLREG [Sherrod, 1995], EXCEL-eko SOLVER baliabidea [Microsoft, 

1992] edota LETAGROP programaren MODELFUNCTION bertsioa [Fonseca, 

1989]; hirurek zenbait eragozpen dituzten arren. Besteak beste, NLREG ez da 

gai errore erlatiboekin lan egiteko. Gainera, datu esperimentalen sorta 
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luzeak aldi berean tratatzeko arazoak ditu. SOLVER-ek ez ditu parametro 

doigarriei loturiko desbideratze estandarrak kalkulatzen eta 

MODELFUNCTION-ekin lan egiteak lotura- (compile) eta muntaketa- (link) 

prozesu luzeak eskatzen ditu eredua aldatzen den bakoitzean. Gainera, lan 

sistematikoak programatzeko NLREG-ek duen ahalmena mugatua da eta 

SOLVER-ek zein MODELFUNCTION-ek ez dute ia ahalmenik. 

Lehen deskribatu den lau urratsetako prozedura luzea da. 

Erregresioak NLREG programaz egin behar dira parametro doigarriei 

lotutako desbideratze estandarrak kalkulatu nahi bada (SOLVER-ekin 

ezinezkoa da) eta prozedura denboran infinitoki luzatu nahi ez bada 

(MODELFUNCTION-ekin lan eginez gertatuko litzatekena). Honek 

erregresioak errore absolutoen minimizazioan oinarrituta egin beharra 

dakar, doitze-funtzioaren eskalatu txarraren ondorioz sor daitezkeen 

arazoak (errore erlatibo altuegiak eroaletasun baxuetan) sahiestea zailtzen 

duena. Gainera, prozedura hain luzea eta aspergarria izanik, eredurik 

egokiena lortuko denik ez dago ziurtatuta. Eragozpen hauekin batera oso 

abantail interesgarria erakusten du prozedurak: oso sistematikoa da eta, 

hori dela eta, automatizagarria. 

Hau guztiau kontuan hartuz, deskribatutako prozedura 

automatizatzen duen Tkondu izeneko programa informatikoa idatzi da 

TCl/Tk lengoaiaz. Tkondu-k Mathematica® [Wolfram, 1999] erabiltzen du 

egin beharreko kalkuluak egiteko, aldagai askotariko erregresio ez-linealak 

barne. Mathematica®-k kalkulu ahalmen zein ahalmen grafiko zabalak ditu, 

erregresioak errore erlatiboen minimizazioan oinarrituta egitea 

ahalbideratzen ditu eta parametroen desbideratze estandarrak 

estimatzeko gai da. Gainera, lan sistematikoak bideratzeko eta irizpide 
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estatistikoen araberako erabakiak hartzeko aukera asko eskaintzen ditu. 

Tkondu-k erabiltzailearen eta Mathematica®-ren arteko komunikazioa 

errazten du, Mathematica®-rekin lan egiten inolako eskarmenturik ez duen 

ikertzailearen lana modu nabarmenean errazten duelarik. 

Tkondu programa irekitzean, erabiltzaileak eroaletasun-datuen 

fitxategien izenak eta kokapena adierazi behar ditu. Honekin batera, 

kalkulu-prozeduran zehar erabiliko diren baldintzak ere definitu behar ditu. 

Tkondu programak informazio guztia bildu eta Mathematica® programa 

zabalduko du. Datuak irakurri ostean, agindutako tratamendu 

matematikoa burutuko du. Tratamendua erabiltzaileak nahi duen bidetik 

zuzentzeko, hainbat galdera-koadro aurkeztuko ditu pantailan doitzeak 

aurrera egiten duen heinean. Egindako tratamenduaren urratsak eta 

lortutako emaitzak (zenbakizkoa nahiz grafikoa) emaitza-fitxategi batean 

gordeko ditu. 

Kalkulua amaituta, Mathematica®k bukaeraren berri emango dio 

Tkondu programari eta honek Mathematica® programa itxiko du. Honen 

ostean, emaitza numerikoak ikusteko testu editorea eta grafikoak 

aztertzeko baliogarria den editorea aktibatuko ditu programak. Tkondu 

programatik atera ondoren ere posible da emaitza-fitxategiak irekitzea eta 

informazioa aztertzea. Tkondu programaren funtzionamenduaren eskema 

orokorra I.4.1. Irudian ikus daiteke. 

I.4.2. Irudian Tkondu programa zabaltzean agertzen den pantaila ikus 

daiteke. Ikus daitekenez, kalkuluak hasi aurretik beharrezkoa da 

eroaletasun-datuen fitxategiak eta kokapenak, bai elektrolito bakoitzari 

dagozkienak eta baita nahasteari dagozkienak ere, adieraztea. Emaitzak 
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bilduko dituen fitxategiaren izena ere adierazi behar da. Honetaz gain, 

pantaila honetan beste aukera batzuk hauta daitezke: kalkuluak aurrera 

egingo duen ahala pantailan emaitza partzialak ikustea (Ver Progreso), 

datuen doitzetan pisu estatistikoak erabili (Usar Pesos), eroaletasun 

esperimentalen eta kalkulatuen arteko erroreen azterketa numerikoa nahiz 

grafikoa egin (Anal. Residuos eta Graf. Residuos), edota erroreen emaitza 

numerikoen taula gorde (Tabla Residuos). 
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Tkondu ireki

Tkonduk Mathematica ireki

Datu fitxategien kokapena eta
tratamenduaren baldintzak aukeratu

Datuen irakurketa eta tratamendu matematikoa

Lortutako emaitzen bilketa

Tkonduk Mathematica itxi

Emaitzak Tkonduren bitartez ikusi Kalkulu berria

Tkondu itxi

 

I.4.1. Irudia: Tkondu programaren funtzionamenduaren 

eskema orokorra. 
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I.4.2. Irudia: Tkondu programa zabaltzean agertzen den 

pantailaren itxura. 

 

Nahastearen osagai diren elektrolito bakoitzaren eroaletasun-datuen 

fitxategiaren egitura ondokoa izan behar da: hiru zutabez osotua, lehengo 

zutabean elektrolitoaren kontzentrazioa, bigarrenean tenperatura eta 

hirugarrenean eroaletasun espezifikoa agertu behar direlarik. 

Elektrolito-nahastearen fitxategiak lau zutabe behar ditu izan: 

lehenengoa eta bigarrena lehenengo eta bigarren elektrolitoen 
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kontzentrazioak, hurrenez hurren, hirugarrena tenperatura eta laugarrena 

eroaletasun espezifikoa. 

Hauetako edozein fitxategitan hasierako lerroan identifikazio testu bat 

sar daiteke. Gainera, kalkuluetan esperimentazioa lortutako 

desbideratzeekin kalkulatutako pisu estatistikoak erabiliko badira, datu 

bakoitzari dagoz,kion pisu estadistikoak biltzen dituen beste zutabe bat 

gehitzeko posibilitatea ere badago. 

Behin datu fitxategiak eta emaitzen fitxategia definituta, datuen 

tratamendua abian jarriko da “calcular” botoia sakatzerakoan. I.4.3. Irudian 

egingo den kalkulu-prozeduraren fluxu-diagrama orokorra idatzi da. Ikus 

daitekenez, eredu matematikoaren definizioan erabili nahi den estrategia 

da lehenengoz hautatu behar dena. Bi aukera eskaintzen zaizkio 

erabiltzaileari: 

a) Datuen tratamendua elektrolitoz elektrolito egitea, hots, Atal 

honen hasieran dagoeneko zehazki azaldu den prozedurari 

jarraituz. Hau da, Tkondu idatzi baino lehen gure lan-taldean 

jarraitutako prozedura, NLREG aldagai askotariko erregresio ez-

linealak egiteko programa erabilita. 

Prozedura hau aurrera eramateko Tkondu programak ematen 

dituen urratsak I.4.4 eta I.4.5 Irudietan laburbildu dira. I.4.4 

Irudian elektrolito bakoitzaren (κ, c1, T) edo (κ, c2, T) datuak 

erabiliz, datuak hoberen doitzen dituen eredu polinomikoa 

definitzeko Tkondu-ren fluxu-diagrama idatzi da. Nahasteari 

dagokion eredu polinomikoaren definizioa, berriz, I.4.5 Irudian 

dagoen fluxu-diagramaren bidez deskriba daiteke. 

 88



_____________________________________________ Garapen enpirikoa 

b) (κ, c1, c2, T) datu esperimentalen aldakortasuna azalduko duen 

κ = f (c1, c2, T) eredu polinomiko sinpleenaren eta egokienaren 

doitzea aurrera eramatea, aldez aurretik osagai bakoitzaren (κ, 

c1, T) edo (κ, c2, T) datuak tratatu gabe. 

Bigarren aukera hau oso interesgarria da bi egoera berezitan: i) 

elektrolito bati dagozkion eroaletasun-datuak eskuragarriak ez 

direnean (bibliografian daturik ez eta laborategian ez dira datu 

horiek sortu) eta ii) elektrolito baten kontzentrazioarekiko 

eroaletasuna, uraren eroaletasunarekin konparatuta, 

arbuiagarria denean. Aukera hau hautatuz gero, Tkondu-k 

datuen tratamendua burutzeko erabiltzen duen prozeduraren 

fluxu-diagrama I.4.6 Irudian erakutsi da. 
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KALKULU PROZEDURA
a. Elektrolitoz elektrolitoko prozedura
b. Datu guztien aldibereko prozedura  

Lehenengo elektrolitoari
dagokion ereduaren

definizioa l.3.3. ek (j=0)
(l.4.4. Irudia)

Nahasketari dagokion
ereduaren definizioa

l.3.3. ek
(l.4.6. Irudia)

Bigarren elektrolitoari
dagokion ereduaren

definizioa l.3.3. ek (i=0)
(l.4.4. Irudia)

Nahasketari dagokion
ereduaren definizioa 

l.3.3. ek
(l.4.5. Irudia)

Doiketa
Errepikatu

Tkondu itxi

 

I.4.3. Irudia: Tkonduren kalkulu prozeduraren fluxu-

diagrama orokorra. 
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Elektrolitorako oinarrizko ereduaren idazketa,
l.3.3. ekuazioan oinarrituta

(i=0 edo j=0)

R2
min eta Prob (lim)

balioen aukeraketa

R2
min<R2

Parametro doigarrien
analisi estatistikoa

Tenperaturatan
bigarren maila

frogatu

PROPOSATUTAKO
EREDUA

i=i+1

i=1

 

I.4.4. Irudia: Elektrolito bakoitzaren eredu 

polinomikoaren definizioaren fluxu-diagrama. 

 91



Garapen enpirikoa____________________________________________________ 

Lehenengo
elektrolitoaren

eredua  

Bigarren
elektrolitoaren

eredua

Tenperaturatan
bigarren maila bi
elektrolitoetan

frogatu da

Nahasterako oinarrizko
ereduaren idazketa, l.3.3

ekuazioan oinarrituta

Parametroen analisia

PROPOSATUTAKO EREDUA

Tenperaturaren maila
egokia

Prob(lim) balioaren aukeraketa

Doiketa
errepikatu

 

I.4.5. Irudia: Elektrolito bakoitzaren ereduetan 

oinarritutako nahastearen eredu polinomikoaren 

definizioaren fluxu-diagrama. 
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Oinarrizko eredua
l.3.3. Ekuazioan

oinarrituta

R2
min eta Prob (lim)

balioen aukeraketa

Polinomioaren maila
p=i=j=1

Elektrolitoren
baten maila

mugatu

Zein
elektrolito

Mailaren muga, n

Erregresio ez-lineala

Erregresio ez-lineala

Parametro doigarrien
analisi estatistikoa

PROPOSATUTAKO EREDUA

p=p+1

R2
min<R2R2

min<R2

p=p+1

Tenperatura
bigarren maila

frogatu

n=i
p=j

n < p

n=p

 

I.4.6. Irudia: (κ, c1, c2, T) datu esperimental guztiak aldi 

bereko tratamenduaren fluxu-diagrama. 
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Datuen tratamendua egiteko Tkondu programak eskaintzen dituen bi 

aukeretan komunak diren hainbat urrats, aukera edo parametro daude (ik. 

I.4.4., I.4.5. eta I.4.6. Irudiak). Ondorengo hauek dira: 

1.- I.4.2. Irudian azter daitekeen programaren hasierako pantailan, 

egingo diren erregresio ez-linealetan pisu estatistikoak 

erabiltzeko aukera ematen du. Aukera hau hautatuz gero, datu 

bakoitzari lotutako pisu estatistikoa modu desberdinatan 

definitzeko posibilitatea eskeintzen du programak: 

a) Eroaletasun-datu bakoitzaren desbideratze estandarra 

erabiltzea, datuaren neurketa errepikatuaren bidez, adibidez, 

kalkula daitekeena. Desbideratze estandarrak zutabe berri 

batetan adierazi behar dira datu-fitxategietan, arestian 

dagoeneko azaldu den bezala. 

b) Datuen eroaletasunaren araberako doitasuna estimatzea 

(eroaletasun-balioaren % 1a izaten da, normalean), neurketak 

egin diren instrumentazioaren kalitatearen arabera. 

c) Eroaletasun datuen doitasuna kalkulatzeko erabiltzaileak 

definitutako ekuazio matematiko bat erabiltzea. 

 

2.- Eredu polinomikoaren kalitatea kuantifikatuko duen 

determinazio koefizientea izeneko parametro estatistikoaren (R2-

ren) hautaketa: R2-aren balioa ereduaren “onargarritasuna” 

neurtuko du, erabiltzaileak aurrez definituriko gutxienezko R2-ra 

(R2min-ra) helduko ez den eredua arbuiatuko delarik. R2-aren 
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definizio matematikoa hurrengo da [Gans, 1992; Otto, 1999], 

unitatetik hurbil dagoen R2-aren balioak eredu egokia 

adieraziko duelarik: 

( )

( )
( ).3.4.I

yy

yy
1R N

1i

2
esp

N

1i

2
espkalk

2

∑ −

∑ −
−=

=

=  

non yesp eta ykalk menpeko aldagai esperimentala (eroaletasuna, kasu 

honetan) eta ereduaren bidez kalkulatu dena diren, hurrenez hurren, eta y , 

yesp guztien batazbesteko balioa den. N, aldiz, datu esperimentalen 

kopurua da. 

R2min-aren balioa erabiltzaileak definituko ez balu, 0.999ko balioa 

erabiliko du programak defektuz. 

 

3.- Parametro doigarrien analisi estatistikoa: urrats honetan 

proposatutako eredu polinomikoaren balizko 

gainparametrizazioa aztertzen du Tkondu programak. 

Parametro doigarriak banan banan aztertzen ditu eta zero 

izateko probabilitate estatistikoki esanguratsua erakusten duena 

eredutik eliminatzen du, eredua sinplifikatuz. t froga erabiltzen 

du programak zeregin honetan [Otto, 1999]. Honen arabera, t 

koefizientea kalkulatu behar da parametro doigarri bakoitzeko, 

hurrengo ekuazioa erabiliz: 

( ).4.4.Iat
ia

i
i σ
=  
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non ai parametro doigarria den eta σi parametro horretarako doitze-

prozesuan lortutako desbideratze estandarra den. 

Horrela kalkulatutako t balioari lotutako zero izateko probabilitatea 

ere estima daiteke (Prob(t)). Probabilitatea erabiltzaileak definitutako 

gehienezko balio bat (Prob(lim)) baino altuagoa bada, parametro 

doigarria eredu polinomikotik eliminatuko da. Defektuz, % 2ko Prob(lim)-a 

erabiltzen du Tkondu programak. Parametro doigarrien analisi estatistikoa 

eskematikoki aurkeztu da I.4.7. Irudiaren fluxu-diagraman. 

EREDUA  

Prob (aijk) >
Prob (lim)

aijk = 0  

Kalkulu berria  

EREDU EGOKIA
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I.4.7. Irudia: Tkonduk egiten duen parametroen analisi 

estatistikoaren eskema 

4.- Azkenik, programak tenperaturarekiko bigarren graduko 

polinomioa definitzeko aukera ere ematen du, nahiz eta 

eskarmentuak eroaletasun-balioen azalpenean tenperaturaren 

menpekotasuna lineala den erakutsi, I.3. Atalean ere azaldu 

denez (ik. I.3.3. ek.). 

I.4 Atal honetan aipatutakoa laburbilduz, hainbat ondorio garrantzitsu 

atera dezakegu: idatzitako programak erabat asetu ditu hasieran 

planteiatutako helburuak. Horrela, eroaletasun-datuen azterketan NLREG 

programaz lagundutako prozeduran aurkitutako arazoak eta mugak 

minimizatu edo, kasu gehienetan, erabat konpondu dira. Tkondu programa 

gai da datu esperimentalen sorta luzeak aldi berean maneiatzeko, nahiz 

eta doitze-ekuazioak parametro doigarrien kopuru altua erakutsi. 

Kalkulatutako parametro doigarrien doitasuna estimatzeko gai ere bada 

eta, erabiltzen duen pisu estatistikoen eskemaren ondorioz, doitze-

funtzioaren eskalatu txarraren eraginez sor daitezkeen arazoak gutxitu dira. 

Gainera, kalkulu-prozesua gidatzeko programa malgua da Tkondu, R2min 

eta Prob(lim) balioen aldaketaren bitartez eredu matematikorik egokienera 

heltzea erabat ziurtatuta dagoelarik. Kalkulu-prozesua bera oso azkarra da 

eta honek eredu desberdinen arteko konparaketa arina ahalbideratzen du. 

Lan honetan aztertu diren sistema kimikoen eroaletasun-datuen 

tratamendua ezinezkoa izango litzateke Tkondu programarik gabe, ez lortu 

den kalitatearekin bederen. Tkondu programa ezinbesteko tresna bihurtu 

da, beraz, Lan honen garapenean. 
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Azpimagarria da, halaber, elektrolitoen nahasteen konposizioarekiko 

eta tenperaturarekiko eroaletasun datuak tratatzeko antzeko programarik 

ez dugula bibliografian aurkitu. Prozesu industrialen kontrol eta diseinuaren 

arloan, batez ere, oso tresna aproposa dela pentsatzen dugu, ingeniari 

kimiko eta kimikari analitikoaren arteko zubitzat aurkez dezakegu beraz. 

Zentzu honetan ere, kontuan hartu behar da Tkondu, ez bakarrik (κ, c, T) 

edo (κ, c1, c2, T) motako datuak tratatzeko, baizik eta antzeko egitura 

duten beste ezaugarri fisiko, termodinamiko edo zinetikoren datuak 

(dentsitatea, biskositatea, garraio-indizea, entalpia,...) tratatzeko ere erabil 

daitekeela. 

Bukatzeko, Tkondu programari buruzko informazio gehiago lor daiteke 

beste inon [Antolín, 1999, Cortázar, 2000], hainbat sistema elektrolitikoren 

tratamenduaren xehetasunekin batera. 
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I.5.- HCl-KCl-H2O SISTEMA KIMIKOA 

I.5.1.  SARRERA -

DDF enpresaren fluoruro berezien plantan oso garrantzitsua da HCl-

KCl-H2O elektrolito nahastea, hainbat gatzen ekoizpen jarraiaren 

erreaktorean dagoen fase likidoaren konposizioa horixe baita. Izan ere, 

adibidez, K2TiF6 gatzaren ekoizpenean H2TiF6 eta KCl ur disoluzioak nahasten 

dira erreaktore jarraian. Lehengaiek hurrengo ekuazioaren arabera 

erreakzionatzen dute: 

HCl2)s(TiFKKCl2TiFH 6262 +→+  

Lehengaien fluxua kontrolatuz erreaktorean dagoen KCl-a etengabe 

% 1.5eko soberan manten daiteke. Erreakzioaren produktua iragazi egiten 

da, ekoiztutako K2TiF6 solidoa bereizteko. Prozesuaren eskema I.5.1. Irudian 

ikus daiteke. 

Erreaktorearen barruan dagoen fase likidoa, beraz, HCl-z eta KCl-z 

osatuta dago. Fase honen momentuz momentuko konposizioa kontrolatuz, 

prozesu osoan zehar lehengaien fluxua onartutako mugen artean 

mantendu eta produktuaren kalitatea ziurta daiteke. Antzeko eskemak 

deskriba daitezke beste gatz batzuren ekoizpenen kasuetan, besteak beste, 

K2SiF6-en eta KBF4-en kasuetan. 

HCl-KCl-H2O sistema kimikoaren eroaletasunak osagai bakoitzaren 

kontzentrazioaren araberako aldakortasun handia du eta, ondorioz, oso 

parametro egokia da mota honetako prozesuen kontrola diseinatzeko. 
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Erreakzioaren tenperatura plantan kontrolatu ezin daitekenez, tenperatura 

ere kontuan hartu behar da sistema kimikoaren eroaletasun-ezaugarriak 

aztertzeko orduan. 

HCl ur-disoluzio kontzentratuen kontzentrazioarekiko eta 

tenperaturarekiko eroaletasun-datu ugari aurki daitezke bibliografian [Lobo, 

1989]. Gauza bera esan daiteke KCl-ari dagokionez [Lobo, 1989]. Bi 

elektrolitoen ur-nahasteen kasuan, berriz, eroaletasun-daturik ez dago 

argitaratuta, Lan honetan interesekoak diren konposizio- eta tenperatura-

tarteetan behintzat. 

H2TiF6 KCl (soberan)

(HCl + KCl) +
K2TiF6 (s)

IRAGAZIA

K2TiF6 solidoa

  HCl + KCl

 

I.5.1. Irudia: K2TiF6 gatzaren ekoizpenaren eskema 
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Hau guztiau kontuan hartuta, HCl eta KCl ur-nahasteen eroaletasun-

datuak I.2. Atalean deskribatutako sistema esperimentalaz laborategian 

sortzea erabaki da. 

 

 

I.5.2.- HCl-KCl-H2O SISTEMA KIMIKOAREN AZTERKETA 

ESPERIMENTALA 

Arestian aipatu bezala, ekoizpen-plantan erabiltzen diren baldintzek 

finkatu dituzte esperimentazioaren mugak. Honez gain, KCl-ak eta HCl-ak 

disoluzioan duten disolbakortasuna ere kontuan izan da. Modu honetan, 

cHCl < 6 mol·dm-3 eta cKCl < 1.2 mol·dm-3 kontzentrazio-tarteak eta 15°C - 

45°C tenperatura-tartea aztertu ditugu. 

I.5.2. Irudian ikertutako tenperatura bakoitzean (15, 25, 35 eta 45°C-

tan) egindako balorazioetan eroaletasuna neurtu deneko konposizioak 

bildu dira, aztertutako konposizio-tarte orokorraren ideia emanez. 

KCl (Merck, p.a.) eta HCl (Fluka, p.a.  ≥ % 36.5) erreaktiboen kantitate 

egokia MilliQ kalitatezko uretan (Millipore Water Purification System, κ < 0.05 

µS·cm-1) disolbatuz prestatu ditugu KCl (≈ 1.2 mol·dm-3) eta HCl (≈ 6 mol·dm-

3) stock disoluzioak. Stock disoluzio hauen kontzentrazio zehatza 

determinatu da, hurrenez hurren, KCl-aren determinazio grabimetrikoaren 

bidez eta HCl-aren azido-base titulazioaren bidez, patroi primario gisa 

Na2CO3 eta adierazle modura metil-laranja erabilita [Jeffery, 1989]. 
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Ondoren, HCl-KCl zortzi ur-nahaste prestatu dira, HCl eta KCl stock 

disoluzioen bolumen egokiak nahastuz. Nahaste hauen konposizioak I.5.1. 

Taulan ikus daitezke. 

Aztertu nahi den konposizio-tartea errepresentatiboki betetzeko 

asmotan, balorazio konduktimetrikoen serie desberdinatan diseinatu dugu 

esperimentazioa. 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

0 1 2 3 4 5 6 7

cHCl / mol·dm-3

c K
C

l / 
m

ol
·d

m
-3 KCl-z asetuta

 

I.5.2. Irudia: Tenperatura bakoitzeko HCl-KCl-H2O 

sistema kimikoan aztertutako konposizio-tartea. 

 

Diseinatutako eroaletasun-balorazioak I.2. Atalean deskribatutako 

sistema esperimentalaren bidez aurrera eraman ditugu, CONDUCTO 

programak kontrolatuta. I.5.1. Taulan bildu diren HCl-KCl ur-nahaste 
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bakoitzeko hurrengo hiru balorazio egin ditugu, ahalik eta konposizio-tarte 

zabalena betetzeko asmotan: 

1. Nahastearen 300 mL-ren gainean, nahasteak duen KCl-aren 

kontzentrazio bereko KCl disoluzioaren 30 mL-ko 6 gehiketa egin 

dira. 

2. Lehenengo balorazioa amaituta, erreaktorean geratu den 

disoluzioaren 300 mL-ren gainean, KCl disoluzio beraren 30 mL-

ko 6 gehiketa egin dira. 

3. Aurreko bi balorazioetan baloratzaile bezala erabilitako KCl 

disoluzioaren 300 mL-ren gainean lehenengo balorazioan 

baloratu den nahastearen 30 mL-ko 6 gehiketa egin dira. 

 

I.5.1. Taula: HCl-KCl-H2O sistema kimikoaren 

balorazioetan disoluzio baloratzaile eta baloratu 

bezala erabilitako nahasteen konposizioak. 

Nahaste Zbkia cHCl (mol·dm-3) cKCl (mol·dm-3) 

1 5.9 ± 0.2 0.0744 ± 0.0006 

2 5.9 ± 0.2 0.149 ± 0.001 

3 5.9 ± 0.2 0.223 ± 0.002 

4 5.9 ± 0.2 0.298 ± 0.002 

5 4.82 ± 0.06 0.453 ± 0.001 

6 3.61 ± 0.05 0.604 ± 0.002 

7 2.40 ± 0.05 0.906 ± 0.002 

8 1.20 ± 0.03 1.179 ± 0.008 
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Eskema honi jarraituz, KCl-aren kontzentrazioa konstante mantenduta, 

HCl-aren kontzentrazioa zerotik dagokion kontzentrazio maximora bitarteko 

tartea aztertu dugu. Esperimentazioaren eskema I.5.3. Irudian ikus daiteke. 

Eroaletasunaren zein tenperaturaren kalibrazioak egin eta disoluzioak 

erreaktorean eta autoburetan ipini ondoren, balorazio bakoitza 

automatikoki egiteko CONDUCTO programari emandako parametrorik 

garrantzitsuenak I.5.2. Taulan bildu dira (ik. I.2.2. Atala). 

Modu honetan planteiatutako esperimentazio osoaren emaitzatzat 

tenperatura bakoitzeko 168 (κ, cHCl, cKCl, T) datu esperimental lortu ditugu (8 

nahaste * 3 balorazio nahasteko * 7 puntu balorazioko). Eskema osoa 

aztertutako hiru tenperaturatan errepikatu da: 15, 25 eta 35°C-tan. 45°C-tan 

neurketak soilik lehen lau nahastetan (KCl-aren kontzentrazio baxuenak 

dituztenak) egin ditugu. 

 

I.5.2. Taula: HCl-KCl-H2O sistema kimikoaren eroaletasun-

azterketa esperimentalean CONDUCTO programari 

agindutako parametro garrantzitsuenak. 

Hasierako Bolumena 300 mL 

Tenperatura 15, 25, 35 edo 45 ± 0.3°C 

Gehiketa bakoitzeko bolumena 30 mL 

Gehiketa-kopurua 6 

Gehiketen arteko itxaron-denbora 120 min 

Irakurketa arteko itxaron-denbora 300 s 
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Eroaletasunaren egonkortasun-irizpidea % 0.2 

Faktore biderkatzailea Kalibrazioaren arabera (ik I.2.3. Atala) 

 

 

 

 

 

KCl y mol·dm-3Stock disoluzioak 

 

HCl x mol·dm-

3 

 

i 1-etik 8-ra 

 

 

HCl + KCl 
(xi, yi) mol·dm-3

KCl 
(0, yi) mol·dm-3 

1. 300 mL (xi, yi) + 6 * 30 mL (0, yi) 

2. 300 mL (xi, yi)d + 6 * 30 mL (0, yi) 

3. 300 mL (0, yi) + 6 * 30 mL (xi, yi) 

d: 1. balorazioa amaituta, erreaktorean dagoen 

disoluzioa 

4 tenperatura desberdinatan errepikatutako eskema 

 

I.5.3. Irudia: HCl-KCl-H2O sistema kimikoaren 

esperimentazioaren eskema. 
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I.5.3.- HCl-KCl-H2O SISTEMA KIMIKOAREN (κ, cHCl, cKCl, T) DATU 

ESPERIMENTALEN DOITZE MATEMATIKOA: EROALETASUN-

EREDUAREN DEFINIZIOA 

Egindako esperimentazioaren ondorioz lortutako (κ, cHCl, cKCl, T) 

datuen tratamendua aurrera eraman dugu aldagai askotariko erregresio 

ez-linealaren bidez, HCl-KCl-H2O sistema kimikoaren eroaletasunaren 

interpolazioa ahalbideratzen duen eredu matematikoa proposatuz. 

Aztertutako konposizioaren eta tenperaturaren tarteetan HCl-KCl-H2O 

sistema kimikoaren HCl eta KCl elektrolitoen kontzentrazioarekiko eta 

tenperaturarekiko eroaletasunaren menpekotasuna xehetasunez 

deskribatzeko gai da eredua. 

Datu esperimental guztiak ez ditugu tratamenduan erabili. (κ, cHCl, 

cKCl, T) datu-sorta osotik batzuk kendu ditugu azterketa grafikoaren 

ondoren. Kendu diren datuak nabarmenki aldentzen dira gainontzeko joera 

orokorretik. Pilatutako eskarmentuaren arabera, “outlier” hauek hurrengo bi 

arrazoirengatik ager daitezkela ondorioztatu dugu: i) arazoak sistema 

esperimentalaren termostatizazioan eta ii) arazoak erreaktorearen barruan 

dagoen disoluzioaren irabiaketan. Outlierrak kendu ostean, datuen 

tratamenduan erabili dugun datu esperimentalen sorta A Eranskinean bildu 

dugu. 

Eredurik egokiena lortzeko I.4. Atalean azaldutako Tkondu programa 

erabili dugu. Datuen tratamendua elektrolitoz elektrolito egiten duen 

aukera hautatu da, nahastea osotzen duten elektrolito bakoitzaren 

 104



_____________________________________________ Garapen enpirikoa 

eroaletasunak arbuiagarriak ez direlako eta (κ, cHCl, T) zein (κ, cKCl, T) 

motako datuak bibliografian eskuragarri direlako. 

Elektrolito bakoitzaren eroaletasun-datuen tratamenduan Loboren 

bildumatik [Lobo, 1989] aukeratutako bibliografia-datuak erabili ditugu. 

I.5.1. Atalean aipatu denez, bi elektrolito hauen kasuan datu ugari aurki 

daitezke bibliografian. Azterketa kritikoa egin ondoren, HCl-aren kasuan 

Haase-k proposatutako datuak [Haase, 1965] aukeratu ditugu (sistema 

esperimentalaren kalibrazioan erabili izan diren eroaletasun-datu berberak) 

eta KCl-aren kasuan, berriz, Isono-k proposatutakoak [Isono, 1985]. 

Hainbat froga egin ondoren (R2min eta Prob(lim) parametroak aldatuz 

eta pisu estatistikoak erabiliz edo erabili gabe), elektrolito bakoitzeko 

bibliografia-datuen aldakortasuna egoki azaltzeko gai diren ereduak 

aukeratu ditugu. Lehen urrats honetan i) nahasterako polinomioaren 

kontzentrazioekiko mailak finkatu ditugu: 4. maila, bai HCl-rako, bai KCl-rako 

eta ii) hainbat parametro doigarriren (a0jk eta ai0k-ren) baliorik egokienak 

estimatu ditugu. Modu honetan kalkulatutako parametro doigarrien balioak 

I.5.3. Taulan bildu ditugu, elektrolito bakoitzaren kasuan emaitzak lortzeko 

aukeratutako parametroekin (R2min, Prob(lim) eta Pisu estatistikoak bai/ez) 

eta egindako doitzearen kalitatea adierazten duen s2-arekin batera. (κ, 

cHCl, T) eta (κ, cKCl, T) bibliografia-datu bakoitzaren pisu estatistikoa neurketa 

esperimentalari lotutako % 2ko doitasuna onartuz estimatu dugu. 

Lehen pausuan lortutako a0jk eta ai0k parametro doigarrien balioak 

konstante mantendu dira hurrengo urratsan, hots, nahasterako 

polinomioaren aijk (i, j ≠ 0) (ik. I.4.2. ek.) parametro doigarririk egokienen 

estimazioan, (κ, cHCl, cKCl, T) motako datu esperimentalen aldagai 
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askotariko erregresio ez-linealaren bidez. Berriro ere, hainbat froga egin 

ondoren (Prob(lim) parametroa aldatuz eta pisu estatistikoak erabili edo 

erabili gabe), laborategian sortutako datu esperimentalen aldakortasuna 

egoki azaltzeko gai den eredu polinomikoa zehaztu dugu. I.5.3. Taulan bildu 

ditugu horrela kalkulatutako polinomioaren parametro doigarrien balioak, 

balio horiek lortzeko erabilitako Prob(lim)-a eta doitzearen kalitatea 

adierazten duen s2-a. Doitzea pisu estatistikoak erabiliz egin dugu, (κ, cHCl, 

cKCl, T) datu esperimental bakoitzaren pisua estimatzeko neurketa 

esperimentalean espero daitekeen gehienezko doitasuna (% 2a) erabiliz. 

Ereduaren bidez kalkulatutako eroaletasunaren eta eroaletasun 

esperimentalaren arteko errore erlatiboak I.5.4. Irudian ikus daitezke. I.5.5. – 

8. Irudietan proposatu den ereduaren bidez sortutako konposizioarekiko 

eroaletasun espezifikoaren estimazioa ikus daiteke 15, 25, 35 eta 45°C-tan, 

hurrenez hurren. B Eranskinean, berriz, eredu matematikoaren bitartez 

kontzentrazio eta tenperatura borobildutan sortutako eroaletasunak bildu 

dira. 

 

I.5.3. Taula: HCl-KCl-H2O sistema kimikoaren eroaletasun-

datuen doitzeak Tkondu-ren bidez egiteko erabili 

diren parametro estatistikoak, jarraitutako 

prozedura, proposatutako eredu matematikoaren 

parametro doigarrien balioak eta doitze 

bakoitzean erabilitako datu esperimentalen 

kopurua eta estimatutako bariantza. (* ikurrak 

eredutik eliminatutako parametroa adierazten du) 
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Datuen tratamendu mota (ik. I.4. Atala): 

                      ELEKTROLITOZ ELEKTROLITO 

 R2min 0.9995 

HCl Prob(lim) 1·10-6 

 Pisuak BAI (0.02) 

 R2min 0.9995 

KCl Prob(lim) 1·10-5 

 Pisuak BAI (0.02) 

HCl + KCl Prob(lim) 1·10-11 

 Pisuak BAI (0.02) 

 

 

 

 

 

I.5.3. Taula: jarraipena 

(κ, cHCl, T) datuen eredua: s2 = 0.3145, 

N = 80 

(κ, cKCl, T) datuen eredua: s2 = 0.5189, 

N = 42 

a100 = 254 ± 1 a300 = 3.2 ± 0.1 a010 = 62.1 ± 0.7 a030 = * 

a101 = 5.53 ± 0.05 a301 = 0.031 ± 0.001 a011 = 2.83 ± 0.04 a031 = 0.53 ± 0.05 

a200 = -42.9 ± 0.6 a400 =-0.094±0.005 a020 = * a040 = * 
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a201 = -0.77 ± 0.01 a401 = * a021 = -1.31 ± 0.07 a041 =-0.077 ± 0.009 

(κ, cHCl, cKCl, T) datuen eredua: s2 = 0.6447, R2 = 0.9993, N = 387 

a110 = 474 ± 24 a210 = -128 ± 10 a310 = 10 ± 1 a410 = -0.93 ± 0.06 

a111 = -21.7 ± 0.8 a212 = 6.9 ± 0.4 a311 = -0.93 ± 0.06 a411 =* 

a120 = -868 ± 57 a220 = 108 ± 12 a320 =* a420 =* 

a121 = 34 ± 2 a221 = -4.7 ± 0.4 a321 =* a421 =* 

a130 = 390 ± 31 a230 = * a330 =* a430 =* 

a131 = -14 ± 1 a231 = * a331 =* a431 =* 

a140 = * a240 =* a340 =* a440 =* 

a141 = * a241 =* a341 =* a441 =* 
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I.5.4. Irudia: Proposatutako ereduak kalkulatutako 

eroaletasunen eta eroaletasun esperimentalen 

arteko errore erlatiboak. 
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I.5.5. Irudia: Proposatutako ereduaren bidez 15°C-tan 

interpolatutako eroaletasunaren errepresentazioa. 
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I.5.6. Irudia: Proposatutako ereduaren bidez 25°C-tan 

interpolatutako eroaletasunaren errepresentazioa. 
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I.5.7. Irudia: Proposatutako ereduaren bidez 35°C-tan 

interpolatutako eroaletasunaren errepresentazioa. 
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I.5.8. Irudia: Proposatutako ereduaren bidez 45°C-tan 

interpolatutako eroaletasunaren errepresentazioa. 

I.5.4.- ONDORIOAK 

(κ, cHCl, cKCl, T) datuak sortu ditugu era garbi, seguru eta eroso 

batean, I.2. Atalean deskribatu dugun sistema automatizatua erabiliz. 

Denbora laburrean sortu dugu, gainera, datu-sorta luzea, 588 datu, hain 

zuzen. Lana beteezina izango litzateke sistema automatizatuaren 

laguntzarik gabe. Datuen azterketa grafikoak, gainera, gainontzeko datuen 

joeratik kanpoko datuak aurkitzea eta sortatik eliminatzea ahalbideratu du. 

Datu-sorta oso luzea izateak baimena ematen du horrelakoak egiteko. 

Erroreen iturriak, beraz, errez identifikatu ahal izan ditugu eta erroreak jotako 

datuak eliminatu ahal izan ditugu, emaitza bezala proposatutako azken 

eredu matematikoaren kalitatea gutxitu gabe. Izan ere, sistema kimiko hau 

aztertzerakoan pilatutako eskarmentuaz kalitatezko eredu matematikoak 

lortzeko ez dela beharrezkoa hain datu-sorta luzeak erabiltzea ikasi dugu. 

Ondorioz eta hurrengo Ataletan nabaria izango denez, datu 

esperimentalak lortzeko esperimentazioa dexente laburtzea erabaki dugu. 

HCl-H2O eta KCl-H2O sistema kimikoen kasuan (κ, cHCl, T) eta (κ, cKCl, T) 

bibliografia-datuak eta bi elektrolitoen nahastearen kasuan, laborategian 

lortutako (κ, cHCl, cKCl, T) datu esperimentalak Tkondu programaz tratatu 

dira, eroaletasun-datuen aldakortasuna hoberen azaltzen duen 4. graduko 

eredu polinomikoaren parametro doigarririk egokienak kalkulatzeko 

asmotan. Egindako kalkuluari dagozkion parametro estatistikoen balioek 

kalitate altuko emaitza ziurtatu dute (ik. I.5.3. Taula). Lortutako s2-en balioak 
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baxuak dira oso. Doitze orokorrak ematen duen R2-aren balioa ere 

unitatetik oso gertu dago. Bestalde, errore erlatiboak zeroaren inguruan 

erregularki sakabatuta daude eta errorerik maximoa % 4 ingurukoa da, 

errore gehienak ± % 2ko tartean daudelarik. 

Nahiz eta datuak doitzeko aukeratutako polinomioa 4. mailakoa izan 

eta, horren ondorioz, hasierako parametro doigarrien kopurua altu samarra 

izan (48 parametro doigarri), doitzearen ostean lortutako ereduak 25 

parametro baino ez ditu. Tkondu programak, informazio konplexutik eta 

ugaritik abiatuta, kalitate handiko eredu sinpleak kalkulatzeko duen 

ahalmena frogatu da, beraz. Lortutako ereduak aztertutako sistema 

kimikoaren eroaletasun-datuen interpolazioa ahalbideratzen du I.5.5. – 8. 

Irudietan ikus daitekenez. 

Hurrengoa aipatzea ere merezi du: eredua kalkulatzeko erabilitako 

inguru-baldintzen ondorioz, hots, (κ, cHCl, T) eta (κ, cKCl, T) datuen 

tratamenduan lortutako a0jk eta ai0k parametroak konstante mantendu dira 

(κ, cHCl, cKCl, T) datuen tratamendua egiterakoan, κ = f (cHCl, cKCl, T) eredu 

orokorra HCl-H2O eta KCl-H2O sistema kimiko bitarren eroaletasun-portaera 

azaltzeko gai diren eredu partikular bihurtzen da cKCl = 0 eta cHCl = 0 egiten 

denean, hurrenez hurren. Hau da, proposatu den eredua I.5.2. Irudian x 

ardatzak, y ardatzak eta asetasun-lerroak definitzen duten gainazal osoan 

da aplikagarria. 

Sistema esperimentalaren kalibrazioan erreferentzia moduan erabili 

diren HCl disoluzioen eroaletasunak estimatzeko eredu matematiko bat 

proposatu da (κ, cHCl, T) bibliografia-datuak [Haase, 1965] tratatuz (Ik. I.2.3. 

Atala). Tratamendua Tkondu programa garatu baino lehenago burutu zen 
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eta, horren ondorioz, egin beharreko aldagai askotariko erregresio ez-

linealen bidezko doitze-prozesuak eskuz egin ziren, NLREG programa 

informatikoa erabiliz. Atal honetan Haaseren (κ, cHCl, T) bibliografia-datu 

berdinak erabili ditugu HCl-H2O sistema kimikoaren portaera 

konduktimetrikoa deskribatzeko gai den eredu matematikoaren 

garapenean eta, hala eta guztiz ere, I.5.3 Taulan ikus daitezkeen parametro 

doigarriak ez datoz zehazki bat I.2.1. Taulan bildu direnekin. Horren arrazoia 

hurrengoa da: nahiz eta doitze-prozesuak bai NLREG programaren bidez 

zein Tkondu programaren bidez errore absolutuen minimizazioan oinarrituta 

egin ditugun, Tkondu-ren kasuan pisu estatistikoen eskema bat erabili dugu, 

doitze-funtzioaren eskalatu txarraren ondoriozko efektua minimizatu duena. 

Tkondu-k lana askoz arinago betetzen duenez, gainera, eredu gehiago 

frogatu ahal izan dugu HCl-KCl-H2O sistema kimikoari dagokion datuen 

tratamenduan eta, horrela, a401 parametro doigarria (I.2.1. Taulan dagoen 

b4 parametroaren baliokidea dena) estatistikoki esanguratsua ez dela 

ondorioztatu ahal izan dugu, eredu sinpleagoa proposatuz. Hala eta guztiz 

ere, I.2.3.2. Atalean proposatutako ereduaren bidez eta Atal honetan 

proposatutakoaren bidez kalkula daitezkeen eroaletasunen arteko 

desberdintasuna oso txikia da, bibliografia-datuen errore esperimentala 

baino baxuagoa. 

Hau guztiau kontuan hartuta, Atal honen helburua, hots, HCl-KCl-H2O 

sistema kimikoaren portaera azaltzeko gai den eredu matematiko baten 

definizioa bete dela ondoriozta daiteke. 

HCl-KCl-H2O sistema kimikoaren eroaletasunaren portaerari buruz, 

hurrengoa azpimarra daiteke (ik. I.5.5. – 8. Irudiak): 
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1.- Orokorrean, tenperaturaren gorakadak eroaletasunaren 

gorakada ere ekartzen du. 

2. KCl-aren kontzentrazio konstantetan HCl-aren 

kontzentrazioarekiko eroaletasunaren errepresentazioak 

maximo bat erakusten du. Maximoa eroaletasun altuagotarantz 

eta HCl-aren kontzentrazio baxuagotarantz lerratzen da 

tenperaturak gora egiten duenean. Gero eta KCl-aren 

kontzentrazio altuago, orduan eta HCl-aren kontzentrazio zein 

eroaletasun baxuagotan gertatzen da maximoa. 

3.- Tenperatura bakoitzean, HCl-aren kontzentrazio baxutan (cHCl < 

≈ 1.5 mol·dm-3) KCl-aren kontzentrazioak gora egiten badu, 

eroaletasunak ere gora egiten du. HCl-aren kontzentrazio 

altutan (cHCl > ≈ 3.0 mol·dm-3), berriz, kontrako efektua beha 

daiteke. Honen ondorioz, KCl-aren kontzentrazio konstanteko 

lerroen gurutzaketak gertatzen dira HCl-aren 

kontzentrazioarekiko eroaletasunaren errepresentazioen erdiko 

tartean (≈ 1.5 mol·dm-3 < cHCl < ≈ 3.0 mol·dm-3). 
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I.6.- H2TiF6-HF-H2O SISTEMA KIMIKOA 

I.6.1.  SARRERA -

I.5. Atalean azaldu den bezala, fluoruro berezien ekoizpenaren 

lehengaietako bat H2TiF6 azidoa da, elektrolito egokiarekin nahastuta, 

fluorotitaniozko gatzen ekoizpenean erabiltzen den azidoa, alegia. Fluoruro 

berezien ekoizpenaren eroaletasunaren bidezko kontrola modu orokorrean 

diseinatu nahi bada, lehengaien ekoizpenaren kontrolak ere aparteko 

garrantzia du, lehengaien konposizioak gerora lortuko den gatzaren 

ezaugarri fisikoen gain eragin zuzena baitu. 

Fluoruro berezien plantan H2TiF6-aren ekoizpena hurrengo 

erreakzioaren arabera egiten da: 

OH2TiFHHF6)s(TiO 2622 +→+  

Lortu nahi den gatzaren (adibidez, K2TiF6 gatzaren) ekoizpenean, 

produktuaren kalitatea optimizatzeko, komenigarria da H2TiF6 eta HF 

azidoen nahastura erabiltzea H2TiF6 azido hutsaren ordez, hots, HF soberan 

duen azido fluorotitanikoa erabiltzea. Horrela eginez gero, lortuko den 

gatzaren ezaugarri fisikoak aproposagoak dira produktuaren salmentarako. 

Hori dela eta, H2TiF6-aren ekoizpenean, HF-a kantitate estekiometrikoarekiko 

soberan nahasten da TiO2 solidoarekin, prozesuaren azken produktua HF-

aren portzentai baxua (% 1 < cHF < % 4) duen H2TiF6–aren disoluzioa izanik. 

Prozesuan gehitzen den HF-aren bolumena ondo kontrolatuz gero, 

erreakzioa optimiza daiteke, HF-aren portzentaia egokia den puntuan utziz. 
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Horretarako prozesuan zehar erreaktore barruan dagoen fase likidoaren 

konposizioa (H2TiF6-H2O edo H2TiF6-HF-H2O) ezagutu behar da. Fase 

likidoaren osagaiak ikusita, disoluzioaren eroaletasuna prozesuan zehar 

nabarmenki aldatuko dela pentsa daiteke. Hori horrela bada, eroaletasun 

elektrikoa oso parametro egokia litzateke erreakzioaren monitorizazioa 

egiteko. Posibilitate hau aztertzeko, H2TiF6-HF-H2O sistema kimikoaren 

konposizioarekiko eta tenperaturarekiko eroaletasun-portaera aztertzea 

komenigarria dela erabaki dugu. 

Lehenengo eta behin, (κ, cH2TiF6, cHF, T) motako datuak bibliografian 

topatzen saiatu gara inolako arrakastarik gabe. Elektrolito bakarreko ur-

disoluzioen kasuan, berriz, Lobo-ren bilduman [Lobo, 1989] aurkitu dira 

konposizio eta tenperaturarekiko eroaletasun-datuak, hots, (κ, cH2TiF6, T) [de 

Diego, 1997 a] eta (κ,cHF, T) [Broderic, 1962; Cairns, 1967] motako datuak. 

Nahastearen kasuan eroaletasun-daturik aurkitu ez denez, datu 

hauek I.2. Atalean azaldutako sistema esperimentalaz sortzea erabaki 

dugu, aztertu beharreko konposizio- eta tenperatura-tarteak fabrikako 

beharrek mugatu dituztelarik. 

I.6.2.- H2TiF6–HF–H2O SISTEMA KIMIKOAREN AZTERKETA 

ESPERIMENTALA 

Aipatu bezala, fabrikako beharrek esperimentazioaren konposizio- eta 

tenperatura-tarteen mugak finkatu dituzte baina, bestetik, I.2. Atalean 

deskribatutako sistema esperimentalaren berezitasunek ere izan dute zer 

esanik. 
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Aztertu beharreko elektrolitoen nahastearen osagai bat HF-a da. 

Azido fluorhidrikoak beira erasotzen du, beirako silizioarekin konplexuak 

eratuz. Hau dela eta, egin beharreko esperimentazioa Teflonezko 

erreaktorea duen sistema esperimentalaren postuan (Polymetron 

konduktimetroa erabiltzen duen postuan) egitea erabaki zen. Bestalde, 

autobureta beirazkoa denez, HF-a duen erreaktiborik ezin da erreaktorera 

gehitu. 

Muga esperimental hauek oso modu garrantzitsuan baldintzatu dute 

esperimentazioa. Hauek kontuan hartuz, aztertu beharreko konposizio- eta 

tenperatura-tarteetan eroaletasun-neurketa esperimentalak egin ahal 

izateko, fluoruro berezien plantan bertan ekoiztutako H2TiF6-aren lau 

disoluzioren eroaletasun-azterketa esperimentala egitea erabaki dugu. 

Balorazio konduktimetrikoetan zehar disoluzio horien gainean ura gehitu 

izan dugu, hasierako disoluzioaren konposizioa aldatuz. Erabilitako 

disoluzioak enpresako laborategian analizatu dira [DDF, 1998 a], 

bakoitzaren konposizioa I.6.1. Taulan batu dugularik. 

 

I.6.1. Taula: H2TiF6–HF–H2O sistema kimikoren 

eroaletasun-azterketa burutzeko erabilitako 

disoluzioen konposizioak. 100 w sinboloak 

portzentaia pisutan adierazten du. 

Nahaste Zbkia 100 wH2TIF6 100 wHF 

1 47.9 ± 0.5 10.8 ± 0.3 

2 54.1 ± 0.5 4.6 ± 0.1 

3 56.5 ± 0.5 2.7 ± 0.2 
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4 58.3 ± 0.6 0.71 ± 0.1 

 

Disoluzio hauek erabiliz eta sistemaren muga esperimentalak kontuan 

hartuz, CONDUCTO programak kontrolatutako balorazio modura planteiatu 

dugu esperimentazioa. Ahalik eta konposizio-tarterik zabalena betetzeko 

asmoz hurrengo balorazio-multzoa diseinatu dugu: 

1. H2TiF6-HF nahastearen 300 mL-ren gainean, MilliQ kalitatezko 

uraren 30 mL-ko 6 gehiketa egin. 

2. Lehenengo balorazioa bukatuta, erreaktorean geratu den 

disoluzioaren 300 mL-ren gainean, MilliQ kalitatezko uraren 30 

mL-ko 6 gehiketa egin. 

3. Bigarren balorazioa bukatuta, erreaktorean geratu den 

disoluzioaren 300 mL-ren gainean, MilliQ kalitatezko uraren 30 

mL-ko 6 gehiketa egin. 

Balorazio bakoitza aurrera eramateko CONDUCTO programari 

agindutako parametrorik garrantzitsuenak I.6.2. Taulan laburbildu ditugu. 

 

I.6.2. Taula: H2TiF6-HF-H2O sistema kimikoaren 

eroaletasun-azterketan egindako balorazioetan 

CONDUCTO programari agindutako parametro 

nagusiak. 

Hasierako Bolumena 300 mL 

Tenperatura 15, 25 edo 35 ± 0.3°C 
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Gehiketa bakoitzeko bolumena 30 mL 

Gehiketa kopurua 6 

Gehiketen arteko itxaron denbora 120 min 

Irakurketa arteko itxaron denbora 300 s 

Eroaletasunaren egonkortasun irizpidea % 0.2 

Faktore biderkatzailea Kalibrazioaren arabera (ik. I.2.3. Atala) 

 

Diseinatutako balorazioen eskema garatuz, tenperatura bakoitzeko 

aztertutako konposizio-tartea I.6.1. Irudian ikus daiteke. 

Konposizio-tartearen azterketa 15, 25 eta 35°C-tan errepikatu da, 

tenperaturako 84 datu esperimental lortu direlarik (4 nahaste * 3 balorazio 

nahasteko * 7 puntu balorazioko). 

H2TiF6-HF-H2O sistema kimikoaren eroaletasun-azterketari dagokion 

balorazio-sorta hasi aurretik, sistema esperimentala kalibratu da eta 

balorazioetako bakoitza hasi aurretik, sistema garbitu, lehortu eta termikoki 

egonkortu dugu, ostean, zero eroaletasunaren eta tenperaturaren 

zuzenketa egin direlarik. 
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I.6.1. Irudia: H2TIF6–HF–H2O esperimentazioan 

tenperatura bakoitzeko aztertutako konposizio-

tartea. 100 w portzentaia pisutan adierazten du 

I.6.3.- H2TiF6–HF–H2O SISTEMA KIMIKOAREN (κ, cH2TiF6, cHF, T) DATU

ESPERIMENTALEN DOITZE MATEMATIKOA: EROALETASUN-

EREDUAREN DEFINIZIOA 

Egindako esperimentazioan lortutako (κ, cH2TiF6, cHF, T) datu 

esperimentalak eredu polinomiko batetara (I.3.3. ekuaziora) doitu dira 

konposizioarekiko eta tenperaturarekiko eroaletasun espezifikoaren 

aldakortasuna azaltzeko. Tratamendu matematiko honen helburua 

esperimentalki aztertutako konposizio- eta tenperatura-tarteetan 
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eroaletasun espezifikoaren interpolazioa ahalbideratzea da. Sistema 

elektrolitikoaren eroaletasun-datuak hoberen egokitzen dituen eredu 

polinomikorik sinpleena definitzeko, I.4. Atalean azaldutako Tkondu 

programa erabili da. 

Datuen tratamenduan ez dugu esperimentalki neurtutako (κ, cH2TiF6, 

cHF, T) datu guztiak erabili, azterketa grafikoaren ondorioz datu batzuk joera 

orokorretik at daudela konprobatu delako. Balizko “outlier”-en presentziaren 

arrazoiak I.5.3. Atalean azaldu ditugunen antzekoak dira. Tratamendu 

matematikoan erabilitako datu esperimentalen sorta C Eranskinean batu 

dugu. 

Lehenengo eta behin, HCl-KCl-H2O sistema kimikoaren kasuan egin 

den modura, elektrolito bakoitzari (hots, H2TiF6-ari eta HF-ari) dagozkion 

konposizioarekiko eta tenperaturarekiko eroaletasun-datuen aldakortasuna 

azaldu behar duen eredua definitu dugu. Helburu hori betetzeko asmotan, 

elektrolito bakoitzaren kontzentrazioarekiko eta tenperaturarekiko 

eroaletasun espezifikoaren bibliografia-datuak, hots, (κ, cH2TiF6, T) [de Diego, 

1997 a] eta (κ, cHF, T) [Cairns, 1967] datuak erabili ditugu. 

(κ, cH2TiF6, T) eta (κ, cHF, T) datuen Tkondu bitarteko tratamendua egin 

dugu elektrolito bakoitzerako maila polinomikorik aproposena aukeratzeko 

asmotan. Aurretik bildutako eskarmentuak gidatuta hainbat froga egin 

dugu (R2min eta Prob(lim) parametroak aldatuz eta pisuak erabili edo erabili 

gabe). Froga horien ostean, H2TiF6-rako mailarik aproposena laugarrena 

dela erabaki dugu. HF-aren kasuan, aldiz, (κ, cHF, T) datuen aldakortasuna 

azaltzeko lehenengo mailako ekuazio polinomikoa erabiltzea nahikoa da. 

Tratamenduaren urrats honetan, ai0k eta a0jk parametroen balioak ere 
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finkatu ditugu. Elektrolito bakoitzerako proposatzen dugun eredu 

polinomikora heltzeko erabilitako baldintza estatistikoak eta parametro 

doigarrien balioak I.6.3. Taulan bildu ditugu, ereduaren kalitatea azaltzen 

duen s2 parametroarekin batera. Elektrolito bakar bakoitzarako 

kalkulatutako bi eredu hauek (κ, cH2TiF6, T) eta (κ, cHF, T) datuen 

aldakortasuna azaltzeko gai dira. Bibliografia-datu bakoitzaren pisu 

estatitisko bezala, neurketa esperimentalari lotutako % 2-ko doitasuna 

erabili dugu. 

Elektrolito bakoitzerako egokia den eredua finkatu ostean, bi 

elektrolitoen nahastearen kontzentrazioarekiko eta tenperaturarekiko 

eroaletasun-datuen (κ, cH2TiF6, cHF, T) tratamenduari ekin diogu, aijk (i, j ≠ 0) 

parametro doigarririk egokienak kalkulatzeko. Hainbat froga egin ondoren 

(Prob(lim) parametroa aldatu eta pisu estatistikoak erabili edo erabili 

gabe), eredurik aproposena finkatu dugu. Eredu polinomiko honetara 

heltzeko erabili ditugun baldintza estatistikoak I.6.3. Taulan batu ditugu. 

Proposatu dugun ereduaren parametro doigarrien balioak I.6.3. Taulan 

bildu ditugu, ereduaren kalitatea adierazten duen s2-arekin eta R2-arekin 

batera. Ereduaren bidez kalkulatutako eroaletasunen eta eroaletasun 

esperimentalen arteko errore erlatiboak I.6.2. Irudian ikus daitezke. 

Eredu polinomiko honen bitartez estimatutako H2TiF6 eta HF 

elektrolitoen ur-nahasteen konposizioarekiko eroaletasun espezifikoa I.6.3., 

I.6.4. eta I.6.5. Irudietan ikus daiteke 15, 25 eta 35°C-tan, hurrenez hurren. D 

Eranskinean, berriz, proposatu dugun eredua erabiliz konposizio 

borobildutan kalkulatutako eroaletasun espezifikoak batu ditugu. 
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I.6.3. Taula: H2TiF6-HF-H2O sistema kimikoaren 

eroaletasun-datuen doitzeak Tkondu-ren bidez 

egiteko erabili diren parametro estatistikoak, 

jarraitutako prozedura, proposatutako eredu 

matematikoaren parametro doigarrien balioak eta 

doitze bakoitzean erabilitako datu esperimentalen 

kopurua eta estimatutako bariantza. (* ikurrak 

eredutik eliminatutako parametroa adierazten du) 

 

Datuen tratamendu mota (ik 1.4. Atala): 

                      ELEKTROLITOZ ELEKTROLITO 

 R2min 0.9990 

H2TiF6 Prob(lim) 1·10-14 

 Pisuak EZ 

 R2min 0.998 

HF Prob(lim) 0.02 

 Pisuak BAI (0.02) 

H2TiF6 + HF Prob(lim) 1·10-9 

 Pisuak BAI (0.02) 

 

 

 

I.6.3. Taula: jarraipena. 
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(κ, cH2TiF6, T) datuen eredua: s2 = 11.8339, 

N = 156 

(κ, cHF, T) datuen eredua: s2 = 2.7085, 

N = 54 

a100 = 26.4 ± 0.1 a300=-0.0133 ± 0.0002 a010 = 12.89 ± 0.06  

a101 = 0.350 ± 0.003 a301=(-1.35±0.06)10-4 a011 = *  

a200 = * a400=(1.19±0.03)·10-4   

a201 = * a401=(1.10±0.09)·10-6   

(κ, cH2TiF6, cHF, T) datuen eredua: s2 = 0.6447, R2 = 0.9993, N = 201 

a110 = -0.39 ± 0.04 a210 = * a310 = * a410 = * 

a111 = 0.062 ± 0.006 a212=(-2.8 ± 0.3)·10-3 a311 = (3.1 ± 0.4)·10-5 a411 =* 
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I.6.2. Irudia: Proposatutako ereduak emandako 

eroaletasunen eta esperimentalki neurtutako 

eroaletasunen arteko errore erlatiboak. 100 w 

sinboloak portzentaia pisutan adierazten du. 
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I.6.3. Irudia: Proposatutako ereduaren bidez 15°C-tan 

interpolatutako eroaletasunaren errepresentazioa. 

100 w sinboloak portzentaia pisutan adierazten du. 

 128



_____________________________________________ Garapen enpirikoa 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 10 20 30 40 50 6

100 wH2TiF6

0

 /m
S

·c
m

-1

0

2

4

7

10

100 wHF

 
I.6.4. Irudia: Proposatutako ereduaren bidez 25°C-tan 

interpolatutako eroaletasunaren errepresentazioa. 

100 w sinboloak portzentaia pisutan adierazten du. 
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I.6.5. Irudia: Proposatutako ereduaren bidez 35°C-tan 

interpolatutako eroaletasunaren errepresentazioa. 

100 w sinboloak portzentaia pisutan adierazten du. 
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I.6.4.- ONDORIOAK 

Sistema kimiko honen azterketan ere datu-sorta zabala (252 datu, 

hain zuzen) lortu dugu oso denbora laburrean. Esperimentazioa I.2. Atalean 

deskribatutako sistema automatizatuaz egin ez bagenu laborategian eman 

beharreko denbora askoz luzeagoa izan litzateke. Datuen kopuru altuak, 

berriro ere, joeratik kanpoko datuen eliminazioa ahalbideratu du, egindako 

azterketa grafikoaren ondoren. Tratamendu matematikoan erabili diren 

datuen kopurua nahikoa izan da kalitate handiko eredu polinomikoa lortu 

ahal izateko. 

H2TiF6-H2O sistema kimikoaren kasuan laugarren mailako polinomioa 

beharrezkoa da (κ, cH2TiF6, T) datuen aldakortasuna egoki azaltzeko. Datuen 

doitze egokia lortu da R2min = 0.9990 eta Prob(lim) = 1·10-14 erabiliz. Kasu 

honetan, pisu estatistikoen erabilera ez da beharrezkoa izan, eroaletasun-

balio maximoaren eta minimoaren arteko desberdintasuna handiegia ez 

delako. 

HF-H2O sistema kimikoaren kasuan, lehenengo mailakoa den 

ekuazioa polinomikoa nahikoa da (κ, cHF, T) datuen aldakortasuna 

azaltzeko. Elektrolito honen eroaletasun espezifikoak ez du tenperaturaren 

menpekotasunik erakusten, Tkondu programak kalkulatu duen a011 

parametroaren balioa zero baita. Kasu honetan, pisu estatistikoak erabili 

dira kalkuluan, lortutako erroreen distribuzioa asko hobetu baita. Sistema 

kimiko honen eroaletasun-portaera Broderick-ek [Broderick, 1962] eta 

Cairns-ek [Cairns, 1967] ere aztertu zuten antzeko ondorioetara helduz, 

berauen ondorioak eroaletasun-portaera lineala eta tenperaturarekiko 

menpekotasun eza izanik, hurrenez hurren. 
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H2TiF6-HF-H2O sistema kimikoaren konposizioarekiko eta 

tenperaturarekiko eroaletasun espezifikoaren datuen tratamendu 

matematikoa pisu estatistikoak erabiliz eta Prob(lim) = 1·10-9 egin da. 

Proposatu dugun ereduaren s2 eta R2 balioek kalitate handiko eredua 

adierazten dute (ik. I.6.3. Taula). Datu esperimentalen eta ereduaren bidez 

kalkulatutako eroaletasunen arteko errore erlatiboak zeroaren inguruan 

erregularki sakabanatuta daude eta denak % 5a baino baxuagoak dira. 

Gehienak ± % 3ko tartearen barruan daude. 

Proposatutako κ = f (cH2TiF6, cHF, T) eredu polinomikoak 11 parametro 

doigarri baino ez ditu. Bestalde, eta HCl-KCl-H2O sistema kimikoan gertatzen 

den moduan, ereduan cHF = 0 egiten denean, H2TiF6 ur-disoluzioen 

eroaletasunaren aldakortasuna azaltzeko gai da eredua. Gauza bera 

baiezta daiteke HF-ari dagokionez, ereduan cH2TiF6 = 0 egiten denean. 

Proposatutako eredu polinomikoak, beraz, aztertutako konposizio- eta 

tenperatura-tarteen barruan, H2TiF6-HF-H2O sistema kimikoaren eroaletasuna 

interpolatzeko ahalmena du. 

I.6.3., I.6.4. eta I.6.5. Irudien azterketaren ondorioz, bestalde, H2TiF6-HF-

H2O sistema kimikoaren eroaletasun-portaerari dagokionez, hurrengoa 

baiezta daiteke: 

1. Tenperaturak gora egitean, eroaletasun-maximoaren balioak 

ere gora egiten du. 

2. cHF konstante mantentzen bada, tenperatura aldatzean 

eroaletasun-maximoak ez du apenas cH2TiF6–arekiko aldaketarik 

erakusten. 

 132



_____________________________________________ Garapen enpirikoa 

3. Tenperatura konstante mantenduz, eroaletasun-maximoaren 

balioa eroaletasun-balio altuagotara eta cH2TiF6 baxuagotara 

lerratzen da cHF-ak gora egiten duenean. 

4. Eroaletasun-maximoaren baliora heldu aurretik eta H2TiF6-aren 

kontzentrazio konstantetan, HF-aren kontzentrazioaren 

gorakadak eroaletasun espezifikoaren goradaka eragiten du. 

Behin eroaletasun-maximoaren balioa pasata, aldiz, kontrako 

joera atzeman daiteke: HF-aren kontzentrazioak gora egitean 

eroaletasunak behera egiten du. 

5. cHF desberdinei dagozkien lerroak H2TiF6-aren kontzentrazio 

batean gurutzatzen dira (H2TiF6-aren ≈ % 38ko kontzentrazioan 

tenperatura guztietan). 

6. H2TiF6-aren kontzentrazioak eta tenperaturak gora egiten duten 

heinean, cHF desberdinei dagozkien lerroen arteko bigarren 

gurutzapen puntu bat susmatzen da; hots, 15°C-tan ez dago 

ikusterik bigarren gurutzapena, 25°C-tan H2TiF6-aren %55ko 

kontzentrazioan inguruan lerroen hurbilketa antzeman daiteke 

eta, 35°C-tan, H2TiF6-aren %55ko kontzentrazioan lerroen 

gurutzapen berria ikus daiteke. 
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I.7.- HBF4-HF-H2O ETA HBF4-H3BO3-H2O SISTEMA 

KIMIKOAK 

I.7.1.  SARRERA -

Orain arte aztertutako sistema kimikoak (HCl-KCl-H2O eta H2TiF6-HF-

H2O) fluorotitanatoen ekoizpenarekin zer ikusia duten elektrolitoen ur-

nahasteak dira. Fluorotitanatoak ekoizten diren bide berean 

fluoroboratozko gatzak ere ekoizten dira DDF-n, ondoko ekuazio kimikoari 

jarraikiz: 

( ) HClsKBFKClHBF 44 +→+  

Fluoroboratoen ekoizpenean, beraz, erreaktore jarraian dagoen fase 

likidoaren konposizioa HCl eta KCl elektrolitoen ur nahastea da; hau da, I.5. 

Atalean aztertutako sistema kimikoa hain zuzen ere. 

Fluoroboratoen prestaketan, bestalde, HBF4 azidoa erabiltzen da 

lehengai gisa. Azido hau ere fluoruro berezien plantan ekoizten da, HF-aren 

gainean H3BO3 solidoa gehituz, hurrengo erreakzioaren arabera: 

OH3HBFBOHHF4 2433 +→+  

Fluoroboratoak salmentarako aproposak egiten dituzten ezaugarri 

fisikoak lortzeko, beharrezkoa da HBF4 lehengaiak H3BO3 azidoa soberan 

izatea. Hau da, aurreko erreakzioan HF-a eta H3BO3-a kantitate 
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estekiometrikoan ez nahastea. Ondorioz, azidoaren ekoizpen prozesuan 

zehar elektrolitoren ur-nahaste desberdin bi identifika daitezke: 

a) HBF4-HF-H2O: H3BO3/HF erlazio estekiometrikoa baino H3BO3-

aren kantitate baxuagotan 

b) HBF4-H3BO3-H2O: H3BO3/HF erlazio estekiometrikoa baino 

H3BO3-aren kantitate altuagotan 

H3BO3-a soberan duen HBF4 lehengaiaren ekoizpen-prozesuaren 

kontrola eroaletasunaren bidez egin nahi izanez gero, beharrezkoa da 

arestian aipatutako bi sistema kimikoen konposizioarekiko eta 

tenperaturarekiko eroaletasun-portaera aztertzea. 

Hau dela eta, eta bibliografian sistema kimiko hauei buruzko 

eroaletasun-informaziorik aurkitu ez denez, bien azterketa esperimentala 

egitea erabaki dugu, I.2. Atalean deskribatutako sistema esperimentala 

erabiliz. Ostean, sistema kimiko bakoitzari dagokion eroaletasun-eredua 

garatu da, I.3. Atalean azaldu den eredu polinomikoan oinarrituta eta I.4. 

Atalean deskribatutako Tkondu programa informatikoaren laguntzaz. 

I.7.2.- HBF4-HF-H2O ETA HBF4-H3BO3-H2O SISTEMA KIMIKOEN 

AZTERKETA ESPERIMENTALA 

Sistema kimiko hauen esperimentazioa aurrera eramaterakoan, H2TiF6-

HF-H2O sistema kimikoaren kasuan aurkitutako arazo bera izan dugu: 

disoluzioek beira erasotzen duen HF-a dute. Ondorioz, sistema kimiko hauen 

konposizioarekiko eta tenperaturarekiko eroaletasunaren neurketa 

esperimentala H2TiF6-HF-H2O sistema kimikoaren azterketa egindako 
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baldintza berdintsuetan eraman dugu aurrera, hots, teflonezko erreaktorea 

duen sistema esperimentalaren postuan. 

HBF4-HF-H2O sistema kimikoaren konposizioarekiko eta 

tenperaturarekiko eroaletasun-datu esperimentalen sorreran fabrikako 

ekoizpen-prozesutik bertatik hartutako bi disoluzio erabili dira. Disoluzio 

hauen konposizioa entrepresaren laborategian egindako analisiaren bidez 

determinatu da [DDF, 1998 b]. Analisiaren emaitza I.7.1. Taulan ikus daiteke: 

 

I.7.1. Taula: HBF4-HF-H2O sistema kimikoaren eroaletasun-

datuen neurketa esperimentala burutzeko 

erabilitako disoluzioen konposizioa. 

Nahaste Zbkia 100 wHBF4 100 wHF 

1 55.0 ± 0.4 12.0 ± 0.4 

2 53.1 ± 0.4 4.8 ± 0.2 

 

H2TiF6-HF-H2O kasuan bezala, I.7.1. Taulan bildu diren hasierako 

disoluzioak MilliQ kalitatezko uraz diluitu dira, egindako balorazioetan zehar 

konposizio desberdineko HBF4 eta HF ur-nahasteak lortu direlarik. Hasierako 

disoluzio bakoitzeko hiru balorazio desberdin egin ditugu, jarraitutako 

prozedura ondokoa izan delarik: 

1. HBF4-HF-H2O ur-nahastearen 300 mL-ren gainean, MilliQ 

kalitatezko uraren 30 mL-ko 6 gehiketa burutu dira. 
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2. Lehenengo balorazioa bukatuta, erreaktorean geratu den 

disoluzioaren 300 mL-ren gainean, MilliQ kalitatezko uraren 30 

mL-ko 6 gehiketa burutu dira. 

3. Bigarren balorazioa bukatuta, erreaktorean geratu den 

disoluzioaren 300 mL-ren gainean, MilliQ kalitatezko uraren 30 

mL-ko 6 gehiketa burutu dira. 

Esperimentazio hau berau hiru tenperatura desberdinatan errepikatu 

da, hots, 15, 25 eta 35°C-tan. Honela, tenperatura bakoitzeko 42 (κ, cHBF4, 

cHF, T) motako datu lortu dira (2 disoluzio * 3 balorazio disoluzioko * 7 puntu 

balorazioko). 

Prozedura honen bitartez aztertutako konposizio-tartea I.7.1. Irudian 

ikus daiteke. 
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I.7.1. Irudia: Tenperatura bakoitzeko HBF4 –HF–H2O 

sistema kimikoan aztertutako konposizio-tartea. 

 

HBF4-H3BO3-H2O sistema kimikoaren kasuan antzeko esperimentazioa 

diseinatu dugu, sistema esperimentalaren postu berean eta fabrikako 

ekoizpen-prozesutik bertatik hartutako bi HBF4-H3BO3-H2O disoluzio erabilita. 

Disoluzio hauen konposizioa fabrikako laborategian egindako analisiaren 

bidez [DDF, 1998 b] definitu da eta emaitzak I.7.2. Taulan ikus daitezke. 

Disoluzioak balorazio desberdinatan diluitu dira CONDUCTO 

programaren laguntzaz. Diseinatu diren balorazioak HBF4-HF-H2O sistema 

kimikoaren azterketarako diseinatutakoen antzekoak dira. I.7.2. Irudian, 

esperimentazio honela planteiatuta, tenperatura bakoitzean aztertutako 

konposizio-tartea irudikatu da. Ikus daitekenez, aztertu den H3BO3 

kontzentraziorik altuena baxu xamarra da (% 2.5koa). Honen arrazoia 

H3BO3-ak HBF4-tan duen disolbakortasuna mugatua da. 

 

I.7.2. Taula: HBF4–H3BO3–H2O sistema kimikoaren 

eroaletasun-datuen neurketa esperimentala 

burutzeko erabilitako disoluzioen konposizioa. 

Nahaste Zbkia 100 wHBF4 100 wH3BO3 

1 50.6 ± 0.3 0.65 ± 0.02 

2 49.6 ± 0.4 2.52 ± 0.04 
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Esperimentazio hau berau hiru tenperatura desberdinatan errepikatu 

da, hots, 15, 25 eta 35°C-tan. Honela, tenperatura bakoitzeko 42 (κ, cHBF4, 

cH3BO3, T) motako datu lortu dira (2 disoluzio * 3 balorazio disoluzioko * 7 

puntu balorazioko). 

Sistema elektrolitiko bakoitzaren azterketa hasi baino lehen I.2.3. 

Atalean deskribatutako kalibrazioa egin dugu, bertan azaldu den 

prozedurari jarraituz. Bi sistema elektrolitiko hauen azterketan diseinatutako 

balorazioak egiteko CONDUCTO programari emandako parametrorik 

garrantzitsuenak I.7.3. Taulan bildu ditugu. Balorazio bakoitza egin aurretik, 

erreaktorea eta zunda garbitu, lehortu eta sistema osoa egonkortu da (bai 

termikoki eta bai eroaletasunari dagokionez). Ondoren, zero 

eroaletasunaren eta tenperaturaren zuzenketak egin ditugu. 
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I.7.2. Irudia: Tenperatura bakoitzeko HBF4-H3BO3-H2O 

sistema kimikoan aztertutako konposizio-tartea. 
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I.7.3. Taula: HBF4-HF-H2O eta HBF4-H3BO3-H2O sistema 

kimikoen eroaletasun-azterketa esperimentalean 

CONDUCTO programari agindutako parametro 

garrantzitsuenak. 

Hasierako Bolumena 300 mL 

Tenperatura 15, 25 edo 35 ± 0.3°C 

Gehiketa bakoitzeko bolumena 30 mL 

Gehiketa kopurua 6 

Gehiketen arteko itxaron denbora 120 min 

Irakurketa arteko itxaron denbora 300 s 

Eroaletasunaren egonkortasun irizpidea % 0.2 

Faktore biderkatzailea Kalibrazioaren arabera (ik I.2.3. Atala) 

I.7.3.- HBF4-HF-H2O ETA HBF4-H3BO3-H2O SISTEMA KIMIKOEN (κ, 

cHBF4, cHF, T) ETA (κ, cHBF4, cH3BO3, T) DATU ESPERIMENTALEN 

DOITZE MATEMATIKOA: EROALETASUN-EREDUEN 

DEFINIZIOA. 
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Egindako esperimentazioaren ondorioz lortutako (κ, cHBF4, cHF, T) 

datuen tratamendua egiteko bi bide desberdin saiatu dira: i) I.5. eta I.6. 

Ataletan aztertutako sistema kimikoen tratamenduan erabili den bide 

berdina (elektrolitoz elektrolito, Tkondu programaren bide estandarra, ik. I.4. 

Atala) eta ii) datu esperimental eta bibliografiko erabilgarri guztiak aldi 

berean doituz (Tkondu programaren bide alternatiboa, ik. I.4. Atala). Lehen 

bideari jarraituz lortutako eredu polinomikoa estrapolatzerakoan lortu 

dugun logikarik gabeko emaitza da bigarren bidea saiatu behar izanaren 

arrazoia, gero sakontasun handiagoz azalduko denez. 

(κ, cHBF4, cH3BO3, T) datuen tratamendua ere bi aldiz errepikatu behar 

izan dugu. Bietan erabili dugun bidea Tkondu programak eskaintzen duen 

bide alternatiboa izan da, hots, datu guztiak aldi berean tratatzen dituen 

hori. Kasu honetan ere, lehen kalkulu-prozesuaren ondorioz lortu dugun 

eredu polinomikoaren logikotasun-falta izan da tratamendua errepikatzeko 

arrazoia. 

Tratamendu matematikoak egiteko ez dira esperimentalki lortutako 

(κ, cHBF4, cHF, T) eta (κ, cHBF4, cH3BO3, T) datu guztiak erabili, hots, azterketa 

grafikoaren ondorioz “outlier”-tzat hartu ditugun datuak ez dira kalkulu-

prozesuan erabili. Joeratik kanpo dauden datu esperimentalak agertzearen 

zergatia I.5. Atalean azaldutako berdina da kasu hauetan ere. Tratamendu 

matematikoan erabilitako datu esperimentalen sorta E Eranskinean bildu 

dugu HBF4-HF-H2O sistema kimikoaren kasuan eta F Eranskinean HBF4-H3BO3-

H2O sistema kimikoaren kasuan. 

Nahaste bakoitza osatzen duten elektrolito bakoitzari dagozkien 

konposizioarekiko eta tenperaturarekiko eroaletasunaren bibliografia-

 140



_____________________________________________ Garapen enpirikoa 

datuak erabili ditugu, beste aldetik. De Diego-k [de Diego, 1997 a] eta 

Cairns-ek [Cairns, 1967] proposatutako (κ, cHBF4, T) eta (κ, cHF, T) datuak 

erabili ditugu, hurrenez hurren. Gogoratu, H2TiF6-HF-H2O sistema 

elektrolitikoaren azterketan HF-aren datu berdinak erabili ditugula. H3BO3-

aren kasua berezia da, disoluzioan bakarrik dagoenean eta elektrolito 

ahula izanik, apenas disoziatuta ageri baita eta, ondorioz, ur-disoluzioan 

erakusten duen eroaletasun elektrikoa oso baxua da, HBF4-arenarekin 

konparatuta, erabat arbuiagarria. Bibliografian, ondorioz, ez dago H3BO3-

H2O sistemaren eroaletasun-daturik ematen duen lanik. 

I.7.3.1.- Datuen lehen tratamendua. 

HBF4-HF-H2O sistemaren datu esperimentalen tratamenduaren lehen 

urratsan, nahastearen elektrolito bakoitzari dagokion eredu polinomikorik 

egokiena finkatu da. Hainbat froga desberdin egin ondoren (R2min eta 

Prob(lim)-aren balioak aldatuz eta pisuak erabili edo erabili gabe eredu 

desberdinak saiatu ondoren), HBF4 elektrolitoaren eroaletasun-datuak 

azaltzeko laugarren maila polinomikoa beharrezkoa dela ondorioztatu da; 

HF-aren kasuan, berriz, lehengo mailako polinomioa aukeratu da (H2TiF6-HF-

H2O sistema kimikoaren antzera). Bestalde, ai0k eta a0jk parametroen balioak 

ere finkatu dira urrats honetan. Proposatutako ereduak lortzeko erabili 

ditugun baldintza estatistikoak I.7.4. Taulan bildu ditugu. Pisu estatistikoak 

erabili direnean, neurketa esperimentalean gehienez espero daitekeen 

doitasuna (% 2a) erabiliz estimatu dira. 

HBF4-HF-H2O nahastearen eroaletasun-datu esperimentalak (hots, (κ, 

cHBF4, cHF, T) datuak) kontzentrazioarekiko eta tenperaturarekiko doitzeko 
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orduan aurretik lortutako parametro doigarrien (ai0k eta a0kj-en) balioak 

finko mantendu dira, eredu polinomikoaren aijk parametroen baliorik 

egokienak kalkulatuz. Eredurik aproposena lortzeko asmoz, Prob(lim) balioa 

aldatu da eta frogak egin ditugu pisu estatistikoak erabiliz edo erabili gabe. 

Eredu guztien artean aproposena I.7.4. Taulan bildu diren baldintza 

estatistikoak erabiliz lortu dugu. 

Ereduari dagokion R2-a 0.997koa da. Eroaletasun esperimentalen eta 

kalkulatuen arteko errore erlatiboen errepresentazioa I.7.3. Irudian ikus 

daiteke. 

 

 

I.7.4. Taula: HBF4-HF-H2O sistema kimikoaren eroaletasun-

datuen lehen doitzea Tkondu-ren bidez egiteko 

erabili diren parametro estatistikoak. 

Datuen tratamendu mota (ik. I.4. Atala): 

                      ELEKTROLITOZ ELEKTROLITO 

 R2min 0.9996 

HBF4 Prob(lim) 0.00001 

 Pisuak EZ 

 R2min 0.998 

HF Prob(lim) 0.02 

 Pisuak BAI (0.02) 
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HBF4 + HF Prob(lim) 0.0002 

 Pisuak BAI (0.02) 

 

HBF4-arenarekin konparatuta H3BO3-aren ur-disoluzioen eroaletasuna 

arbuiagarria izateak datuen tratamendua egiteko era aldatu beharra 

ekartzen du. Kasu honetan, Tkondu programak eskaintzen duen bide 

alternatiboa erabili behar izan dugu, hots, elektrolito bakoitzaren eta 

elektrolito nahastearen kontzentrazioarekiko eta tenperaturarekiko 

eroaletasun-datu guztiak aldi berean tratatzen dituen hori. 
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I.7.3. Irudia: HBF4-HF-H2O sistema kimikoaren 

eroaletasun-portaera azaltzeko lehen urrats batean 

proposatu den ereduak kalkulatutako 
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eroaletasunen eta eroaletasun esperimentalen 

arteko errore erlatiboak. 

 

HBF4-H3BO3-H2O sistema kimikoaren (κ, cHBF4, T) eta (κ, cHBF4, cH3BO3, T) 

datuen aldi bereko tratamenduan erabili den polinomio jenerikoaren (ik. 

I.3.3. ekuazioa I.3. Atalean) H3BO3-aren kontzentrazioa lehenengo mailara 

mugatu da (j = 1) eta a0jk parametro doigarriak zero izatera behartu da. 

Hainbat froga desberdin egin ostean (R2min eta Prob(lim) balioak 

aldatuz eta pisu estatistikoak erabili edo erabili gabe) emaitza aproposena 

eman duten baldintza estatistikoak I.7.5. Taulan bildu ditugu. Baldintza 

hauekin lortutako ereduak emandako eroaletasun kalkulatuen eta 

eroaletasun esperimentalen arteko errore erlatiboen errepresentazioa I.7.4. 

Irudian ikus daiteke. 

I.7.5. Taula: HBF4-H3BO3-H2O sistema kimikoaren 

eroaletasun-datuen lehen doitzea Tkondu-ren bidez 

egiteko erabili diren parametro estatistikoak. 

 

Datuen tratamendu mota (ik. I.4. Atala):: 

                             DATU GUZTIAK BATERA 

 R2min 0.9993 

HBF4+H3BO3 Prob(lim) 7·10-9 

 Pisuak BAI (0.02) 
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I.7.4. Irudia: HBF4-H3BO3-H2O sistema kimikoaren 

eroaletasun-portaera azaltzeko lehen urrats batean 

proposatu den ereduak kalkulatutako 

eroaletasunen eta eroaletasun esperimentalen 

arteko errore erlatiboak. 

I.7.3.2.- Datuen tratamendua errepikatzeko arrazoia. 

HBF4-HF-H2O sistema kimikoaren datuen lehen tratamenduaren 

ondorioz aurkitu dugun eredurik egokienari dagokion errore erlatiboen 

errepresentazioan (I.7.3. Irudian) joera sistematiko nabariak atzeman 

daitezke: HBF4-aren kontzentrazio altutan errore negatibo handiegiak 

eragiten ditu ereduak. Beste aldetik, HBF4-H3BO3-H2O sistema kimikoaren 

lehen tratamenduaren ondorioz lortu ditugun errore erlatiboak zeroaren 

inguruan erregularki sakabanatuta eta baxu xamarrak (< % 2.5) badira ere, 
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aurkitu den eredurik aproposenak eroaletasun negatiboak aurresaten ditu 

HBF4-aren kontzentrazioa zero egiten bada. 

Aurkitutakoari azalpena emateko arrazoirik probableena ondokoa 

da: datuen tratamenduan erabilitako (κ, cHBF4, T) bibliografia-datuak 

okerrak dira. Datuok esperimentalki sortzeko erabili zen estratejia hemen 

erabili dugunaren antzekoa izan zen [de Diego, 1996 b]. Litekeena da 

balorazioetan erabili ziren HBF4-aren ur-disoluzioetan HF-aren edukina 

kontuan hartu ez zela. Honek, horrela bada, ereduetan aurkitutako 

logikotasun-falta justifikatuko luke: HBF4-HF-H2O sistemaren kasuan, HBF4-

aren kontzentrazio altutan eroaletasun baxuegiak aurresaten dituen eredua 

beharrezkoa da okerrak diren (κ, cHBF4, T) datuak behar den bezala doitu 

ahal izateko (gogoratu tratamendua elektrolitoz elektrolito burutu dugula 

eta honek ekartzen dituen inguru-baldintzak). Beste aldetik, HBF4-H3BO3-H2O 

sistema kimikoaren kasuan, eta tratamendua datu guztiak aldi berean 

erabiliz egin dugunez, lortutako erroreen distribuzioa ona da, baina cHBF4 = 0 

baldintzako eroaletasunak estrapolatzerakoan balio negatiboak lortzen 

dira (kasu honetan eredua ez dago behartuta okerrak diren datuak behar 

den bezala doitzeko). 

Honen ondorioz, bi sistema elektrolitiko hauen datuen tratamendua 

errepikatzea erabaki dugu, lehen erabilitako (κ, cHBF4, T) bibliografia-datuak 

erabili gabe. Nahastea osotzen duten elektrolitoetariko baten eroaletasun-

daturik ez edukitzeak tratamendua derrigorrez Tkondu programak 

eskaintzen duen bide alternatiboa (datu guztien aldibereko tratamendua) 

erabili behar izana eragiten du. HBF4-HF-H2O sistemaren kasuan (κ, cHBF4, cHF, 
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T) eta (κ, cHF, T) datuak erabili dira eta HBF4-H3BO3-H2O sistemaren kasuan, 

berriz, (κ, cHBF4, cH3BO3, T) datuak. 

I.7.3.3.- Datuen bigarren tratamendua. 

HBF4-HF-H2O sistemaren datuen tratamenduan polinomio jenerikoaren 

(I.3. Ataleko I.3.3. ekuazioaren) HF-ren kontzentrazioa lehenengo mailara 

mugatu da, H2TiF6-HF-H2O sistemaren azterketan lortutakoaren arabera. (κ, 

cHBF4, cHF, T) datu guztiak eredu horretara hoberen doitzen dituen ai0k eta aijk 

parametro doigarrien sorta kalkulatzen saiatu da gero, Tkondu 

programaren laguntzaz, (κ, cHF, T) datuen tratamenduaren ondorioz 

lortutako a0jk parametro doigarriak finko mantenduz. R2min eta Prob(lim) 

parametro estatistikoen balioak aldatuz eta pisuak erabiliz edo erabili gabe 

lortutako eredu desberdinen arteko aproposena eta ereduaren parametro 

doigarrien balioak I.7.6. Taulan bildu dira. Behin-betiko eredua lortzeko 

erabili diren parametro estatistikoak ere I.7.6. Taulan daude. Bestalde, 

ereduak emandako eroaletasun kalkulatuen eta eroaletasun 

esperimentalen arteko erroreen distribuzioa I.7.5. Irudian batu da. 

I.7.6., I.7.7. eta I.7.8. Irudietan proposatutako eredu polinomikoaren 

bidez kalkula daitekeen eroaletasun espezifikoa 15, 25 eta 35°C-tan 

irudikatu da, hurrenez hurren. Hainbat konposizio borobildutan 

kalkulatutako eroaletasunak, berriz, G Eranskinean batu dira. 

 

I.7.6. Taula: HBF4-HF-H2O sistema kimikoaren eroaletasun-

datuen doitzeak Tkondu-ren bidez egiteko erabili 
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diren parametro estatistikoak, jarraitutako 

prozedura, proposatutako behin betiko eredu 

matematikoaren parametro doigarrien balioak eta 

doitze bakoitzean erabilitako datu esperimentalen 

kopurua eta estimatutako bariantza. (* ikurrak 

eredutik eliminatutako parametroa adierazten du) 

 

Datuen tratamendu mota (ik. I.4. Atala): 

                               DATU GUZTIAK BATERA 

 R2min 0.99959 

 Prob(lim) 0.02 

 Pisuak BAI (0.02) 

 

(κ, cHBF4, T) datuen eredua (κ, cHF, T) datuen eredua 

a100 = 28.6 ± 0.5 a300 =-0.015 ± 0.001 a010 = 12.89 ± 0.03  

a101 = 0.51 ± 0.02 a301 = * a011 = *  

a200 = * a400 = (1.5 ± 0.2)·10-4   

a201=-(7.3 ± 0. 6)·10-4 a401 = *   

(κ, cHBF4, cHF, T) datuen eredua: s2 = 0.9780, N = 174 

a110 = -3.8 ± 0.2 a210 = 0.13 ± 0.01 a310 =-(1.2 ± 0.2)·10-4 a410 = * 

a111 = * a211 = * a311 = (-9 ± 4)·10-6 a411 = (1.7 ± 0.6)·10-8 
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I.7.5. Irudia: HBF4-HF-H2O sistema kimikorako 

proposatutako behinbetiko ereduak kalkulatutako 

eroaletasunen eta eroaletasun esperimentalen 

arteko errore erlatiboak. 
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I.7.6. Irudia: HBF4-HF-H2O sistema kimikorako 

proposatutako ereduaren bidez 15°C-tan 

interpolatutako eroaletasunen errepresentazioa. 
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I.7.7. Irudia: HBF4-HF-H2O sistema kimikorako 

proposatutako ereduaren bidez 25°C-tan 

interpolatutako eroaletasunen errepresentazioa. 
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I.7.8. Irudia: HBF4-HF-H2O sistema kimikorako 

proposatutako ereduaren bidez 35°C-tan 

interpolatutako eroaletasunen errepresentazioa. 
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HBF4-H3BO3-H2O sistemaren datuen tratamenduan polinomio 

jenerikoaren (I.3. Ataleko I.3.3. ekuazioaren) H3BO3-ren kontzentrazioa 

lehenengo mailara mugatu da. (κ, cHBF4, cH3BO3, T) datu guztiak eredu 

horretara hoberen doitzen dituen ai0k eta aijk parametro doigarrien sorta 

kalkulatzen saiatu da gero,  a0jk parametro doigarriak, aldez aurretik, zero 

eginez. R2min eta Prob(lim) parametro estatistikoen balioak aldatuz eta 

pisuak erabiliz edo erabili gabe lortutako eredu desberdinen arteko 

aproposena I.7.7. Taulan bildu dira, eredua lortzeko erabili diren parametro 

estatistikoen eta behinbetiko ereduaren parametro doigarrien balioekin 

batera. Bestalde, ereduak emandako eroaletasun kalkulatuen eta 

eroaletasun esperimentalen arteko erroreen distribuzioa I.7.9. Irudian batu 

da. 

I.7.10., I.7.11. eta I.7.12. Irudietan proposatutako eredu polinomikoaren 

bidez kalkula daitekeen eroaletasun espezifikoa 15, 25 eta 35°C-tan 

irudikatu da, hurrenez hurren. Hainbat konposizio borobildutan 

kalkulatutako eroaletasunak, berriz, H Eranskinean batu dira. 
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I.7.7. Taula: HBF4-H3BO3-H2O sistema kimikoaren 

eroaletasun-datuen doitzeak Tkondu-ren bidez 

egiteko erabili diren parametro estatistikoak, 

jarraitutako prozedura, proposatutako behin betiko 

eredu matematikoaren parametro doigarrien 

balioak eta doitze bakoitzean erabilitako datu 

esperimentalen kopurua eta estimatutako 

bariantza. (* ikurrak eredutik eliminatutako 

parametroa adierazten du) 

 

Datuen tratamendu mota (ik. I.4. Atala): 

                               DATU GUZTIAK BATERA 

 R2min 0.997 

 Prob(lim) 0.00008 

 Pisuak BAI (0.02) 

 

(κ, cHBF4, T) datuen eredua  

a100 = 24.9 ± 0.2 a300=-(5.97 ± 0.1)·10-3   

a101 = 0.80 ± 0.02 a301 = (2.1 ± 0.1)·10-4   

a200 = * a400 = *   

a201=-(2.33 ± 0.08)·10-2 a401 = *   
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(κ, cHBF4, cH3BO3, T) datuen eredua: s2 = 0.5394, N = 172 

a110 = * a210 =-0.094 ± 0.005 a310 =0.0015± 0.0001 a410 = * 

a111 = * a211 = * a311 = * a411 = * 
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I.7.9. Irudia: HBF4-H3BO3-H2O sistema kimikorako 

proposatutako behinbetiko ereduak kalkulatutako 

eroaletasunen eta eroaletasun esperimentalen 

arteko errore erlatiboak. 
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I.7.10. Irudia: HBF4-H3BO3-H2O sistema kimikorako 

proposatutako ereduaren bidez 15°C-tan 

interpolatutako eroaletasunen errepresentazioa. 
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I.7.11. Irudia: HBF4-H3BO3-H2O sistema kimikorako 

proposatutako ereduaren bidez 25°C-tan 

interpolatutako eroaletasunen errepresentazioa. 
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I.7.12. Irudia: HBF4-H3BO3-H2O sistema kimikorako 

proposatutako ereduaren bidez 35°C-tan 

interpolatutako eroaletasunen errepresentazioa. 
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I.7.4.- ONDORIOAK 

Berriro ere, sistema automatizatuaren erabilpenak izugarri laburtu du 

egin beharreko esperimentazioaren iraupena, laborategiko lana erraztuz 

eta seguruago zein garbiago eginez. Joeratik kanpoko datuen eliminazioak 

ez du aztertutako eroaletasun-portaerak azaltzeko kalitatezko eredu 

sinpleen definizioa oztopatu. 

Tkondu programaren erabilgarritasuna berriro ere frogatu da. I.5. eta 

I.6. Ataletan programak datuak tratatzeko eskaintzen duen bide 

estandarraren baliogarritasuna argi geratu bada, Atal honetan 

programaren bide alternatiboa ere balioztatu dugu. 

HBF4-HF-H2O sistema kimikoaren kasuan, proposatutako eredu 

matematikoaren ondorioz lortutako erroreen distribuzioa ona da: erroreak 

erregularki sakabanatuta daude zeroaren inguruan eta denak % 2a baino 

baxuagoak dira. Doitzearen R2 balioa unitatetik oso gertu dago. Ereduak 

guztira 11 parametro doigarri baino ez ditu. Sistema kimikoaren eroaletasun-

portaeraren azterketa grafikoaren ondorioz (ik. I.7.6. - I.7.8. Irudiak), 

ondokoa esan dezakegu: 

1. Tenperatura konstantetan, HF-aren kontzentrazioak gora egiten 

duenean sistema kimikoaren eroaletasun-maximoa 

eroaletasun-balio baxuagotara eta HBF4-aren kontzentrazio 

altuagotara lerratzen da. 

2. Aztertutako tenperatura guztietan, HBF4-aren 

kontzentrazioarekiko eroaletasunaren errepresentazioetan HF-

aren kontzentrazio desberdineko lerroen arteko gurutzaketa 
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beha daiteke (HBF4-aren % 46 – 48-tan tenperaturaren arabera). 

Gurutzaketa gertatzen den HBF4-aren kontzentraziotik behera, 

HF-aren gehitzeak eroaletasunak behera egitea dakar. 

Kontzentrazio horretatik gora, berriz, alderantzizko joera 

atzeman daiteke. 

3. Tenperaturak gora egitean eroaletasunak ere gora egiten 

duela konproba daiteke, baina tenperaturaren igoerak ez du 

maximoaren HBF4-aren kontzentrazioarekiko inolako lerraketa 

esanguratsurik ekartzen. 

 

HBF4-H3BO3-H2O sistema kimikoaren eroaletasun-portaera azaltzeko 

proposatutako ereduak ere emaitza onak eman ditu. I.7.9. Irudian ikus 

daitekenez errore erlatiboak erregularki sakabanatuta daude zeroaren 

inguruan eta errorerik altuena % 2.5 ingurukoa da eta errore gehienak ± % 

1eko tartean daude. Proposatutako eredua, beste aldetik, oso sinplea da, 7 

parametro doigarri baino ez ditu. 

Ereduaren bidez tenperatura desberdinatan estimatutako 

konposizioarekiko eroaletasuna azterturik (ik. I.7.10. – I.7.12. Irudiak), 

ondokoa esan daiteke: 

1. Tenperatura konstantetan eta HBF4-aren edozein 

kontzentraziotan, H3BO3-aren kontzentrazioak gora egitean 

eroaletasunak behera egiten duela konproba daiteke. 

2. HBF4-aren kontzentrazioa gutxituz doan heinean, H3BO3-aren 

kontzentrazio desberdinei dagozkien lerro desberdinek bat 
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egiteko joera erakusten dute. HBF4-aren kontzentrazio altutan 

antzeko joera atzeman daiteke. HBF4-aren kontzentrazioaren 

muturretan H3BO3-aren eroaletasunaren gaineko eragina 

txikiagoa da. 

3. Tenperaturaturak gora egitean, eroaletasunak ere gora egiten 

du. Eroaletasun-maximoaren HBF4-aren kontzentrazioarekiko 

posizioa ez da ia aldatzen. 

Atal honetan aztertutako bi sistema elektrolitikoen kasuan HBF4 ur-

disoluzioetan bigarren elektrolito baten (HF-aren edo H3BO3-aren) gehitzeak 

sistema kimikoaren eroaletasun osoaren jaitsiera dakar. Sistema elektrolitiko 

gehienetan justu kontrakoa gertatu ohi da, hots, bigarren elektrolito baten 

eragina eroletasuna igoaraztea da, dentsitate ionikoaren gehipenaren 

ondorioz. Ohiko portaeratik aldentze hau kargatuta ez dauden konplexu 

berrien formazioaren bidez azaltzen saia daiteke, hurrengo Atalean aztertu 

den HCl-H3BO3-H2O sistema kimikoaren kasuan egin dugun bezala. 

Bukatzeko, HBF4-a elektrolito amankomuna da Atal honetan 

aztertutako bi sistema elektrolitikoetan. Proposatutako bi ereduak, beraz, 

HBF4-aren ur-disoluzioen eroaletasun-portaera azaltzeko gai izan beharko 

lirateke bigarren elektrolitoaren kontzentrazioa zero egiten denean (cHF edo 

cH3BO3 = 0 egiten denean). Nahiz eta bi ereduak zehazki berdinak izan ez (ik. 

I.7.6 eta I.7.7 Taulak), bien bitartez estima daitezkeen eroaletasun-balioen 

arteko desberdintasuna oso txikia da. 
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I.8.- HCl-H3BO3-H2O SISTEMA KIMIKOA 

I.8.1.  SARRERA -

I.7.1. Atalean azaldu den bezala, KBF4-aren ekoizpenean HBF4-a eta 

KCl-a nahasten dira. Gatzaren ezaugarri fisikoak hobetzeko H3BO3 soberan 

duen HBF4-a erabiltzea komenigarria da. Prozesu honen ondorioz eta KCl-a 

HBF4-arekiko soberan mantentzen den bitartean, erreaktore jarraian 

dagoen fase likidoaren konposizioa HCl-KCl-H3BO3 da. I.5. Atalean HCl-KCl-

H2O sistema kimikoaren eroaletasun-portaera aztertu dugu. Lehen urrats 

batean, H3BO3-a oso azido ahula izanik eta KBF4-aren ekoizpenean zehar 

bere kontzentrazio osoa fase likidoan baxu xamarra izanik, HCl-KCl-H2O 

sistema elektrolitikoaren eroaletasunaren gainean H3BO3-ak duen eragina 

arbuiatu dugu. 

Pascal-ek [Pascal, 1961], beste aldetik, HCl disoluzioen 

eroaletasunaren jaitsiera deskribatu zuen H3BO3-a gehitzean, bi 

konposatuen nolabaiteko elkarrakzioa ondorioztatu zuelarik. Pascal-en 

artikuluan irakur daitekenez, 1.802 mol·dm-3-eko HCl disoluzioari dagokion 

eroaletasuna 406.8 mS·cm-1 da (ez da tenperatura zehazten), baina H3BO3 

gehituta, honen kontzentrazioa 0.6270 mol·dm-3 izan arte, nahastearen 

eroaletasuna 376.8 mS·cm-1–ko baliora jaisten da. Dena den, Pascal-ek ez 

zuen beherapena azaltzeko gai den inolako eredu kuantitatiborik 

proposatu. 

Aurkitutako erreferentzia honek HCl-H3BO3-H2O elektrolito nahastearen 

eroaletasun-portaeraren azterketa egitera bultzatu gaitu. Azterketaren 
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helburua Pascal-ek kualitatiboki deskribaturiko eroaletasun-jaitsiera hori 

kuantifikatzea eta jaitsierari azalpen teorikoa ematea da. Hurrengo Atal 

batean ikusiko denez (II.4. Atalean, hain zuzen), HCl eta H3BO3-aren arteko 

konplexazioa deskribatzeko gai den eredu termodinamikoa garatuz 

saiatuko gara behatutakoa azaltzen. 

Helburua betetzeko, lehen urrats batean eta HCl-H3BO3-H2O sistema 

kimikoari dagokionez, bibliografian aurki daitezkeen eroaletasun-datuen 

eskasia ikusita (Pascal-en artikuluan 6 konposizio desberdinatan baino ez da 

ematen eroaletasuna eta neurketak zein tenperaturatan egin diren zehaztu 

gabe), (κ, cHCl, cH3BO3, T) motako datuak esperimentalki sortzea erabaki 

dugu, I.2. Atalean deskribatutako sistema esperimentala erabiliz. Datu 

hauen tratamendua egin dugu gero Tkondu programaren bidez, sistema 

kimikoaren konposizioarekiko eta tenperaturarekiko eroaletasun-portaera 

egoki deskribatzen duen eredu polinomikoa proposatuz. 

I.8.2.- HCl-H3BO3-H2O SISTEMA KIMIKOAREN AZTERKETA 

ESPERIMENTALA 

H3BO3-aren disolbakortasuna HCl disoluziotan mugatua da, eta gero 

eta mugatuagoa, gainera, HCl-aren kontzentrazioak gora egiten duenean. 

Honen arabera finkatu dugu aztertu beharreko konposizio-tartea: cHCl < 6 

mol·dm-3 eta cH3BO3 < 0.36 mol·dm-3. 

HCl (≈ 6 mol·dm-3) eta H3BO3 (≈ 0.36 mol·dm-3) stock disoluzioak 

prestatu ditugu HCl (Fluka, p.a., ≥ % 36.5) eta H3BO3 (Merck, p.a.) 

erreaktiboen kantitate egokiak MilliQ kalitatezko uretan (Millipore Water 
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Purification System, κ < 0.05 µS·cm-1) diluituz edo disolbatuz. Stock disoluzio 

hauen kontzentrazio zehatzen determinazioa azido-base bolumetrien bidez 

burutu da [Jeffery, 1989]. 

Stock disoluzioak nahastuz, lau disoluzio lortu ditugu, bakoitzaren 

konposizioa I.8.1. Taulan bildu dugularik. Lau disoluzio hauetatik abiatuta, 

egin beharreko esperimentazioa hainbat balorazio desberdinatan banatu 

da. Balorazioak CONDUCTO programaren bidez kontrolatu ditugu. I.8.1. 

Taulan dagoen nahaste bakoitzeko, hurrengo hiru balorazioak burutu 

ditugu: 

1. Nahastearen 300 mL-ren gainean, nahasteak duen H3BO3-aren 

kontzentrazio bereko H3BO3 disoluzioaren 30 mL-ko 6 gehiketa 

egin dira. 

2. Lehenengo balorazioa amaituta, erreaktorean geratu den 

disoluzioaren 300 mL-ren gainean, H3BO3 disoluzio beraren 30 

mL-ko 6 gehiketa egin dira. 

3. Aurreko bi balorazioetan baloratzaile bezala erabilitako H3BO3 

disoluzioaren 300 mL-ren gainean lehenengo balorazioan 

baloratu den nahastearen 30 mL-ko 6 gehiketa egin dira. 

 

I.8.1. Taula: HCl-H3BO3-H2O sistema kimikoaren 

esperimentazioan erabilitako nahasteen 

konposizioa. 

Nahaste Zbkia cHCl (mol·dm-3) cH3BO3 (mol·dm-3) 

1 6.1 ± 0.1 0.082 ± 0.004 
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2 4.85 ± 0.05 0.164 ± 0.007 

3 3.03 ± 0.05 0.248 ± 0.008 

4 2.47 ± 0.02 0.328 ± 0.008 

 

Hiru balorazioen ondorioz tenperatura bakoitzean aztertutako 

konposizio-tartea I.8.1. Irudian ikus daiteke. 

CONDUCTO programaren bitartez balorazio bakoitza automatikoki 

egiteko parametrorik garrantzitsuenak I.8.2. Taulan bildu ditugu. 

 

I.8.2. Taula: HCl-H3BO3-H2O sistema kimikoaren 

eroaletasun-azterketa esperimentalean 

CONDUCTO programari agindutako parametro 

garrantzitsuenak. 

Hasierako Bolumena 300 mL 

Tenperatura 15, 25 edo 35 ± 0.3°C 

Gehiketa bakoitzeko bolumena 30 mL 

Gehiketa kopurua 6 

Gehiketen arteko itxaron denbora 120 min 

Irakurketa arteko itxaron denbora 300 s 

Eroaletasunaren egonkortasun irizpidea % 0.2 

Faktore biderkatzailea Kalibrazioaren arabera (ik. I.2.3. Atala) 
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Azterketa esperimentala Rosemount konduktimetroa duen postuan 

egin dugu eta, hasi aurretik, sistema esperimentalaren kalibrazioa egin da 

I.2.3. Atalean azaldu den legez. Balorazio bakoitza hasi baino lehen, sistema 

esperimentala termikoki eta kimikoki egonkortu dugu eroaletasun- eta 

tenperatura-neurketaren zuzenketa egin ahal izateko. 

Modu honetan planteiatutako esperimentazioan, aztertutako 

tenperatura bakoitzeko 84 eroaletasun-datu lortu ditugu (4 nahasketa * 3 

balorazio nahasketako * 7 puntu balorazioko). Esperimentazioa hiru 

tenperatura desberdinatan errepikatu da: 15, 25 eta 35°C-tan. 
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I.8.1. Irudia: HCl-H3BO3-H2O sistema kimikoaren 

esperimentazioan tenperatura bakoitzean 

aztertutako konposizio-tartea. 
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I.8.3.- HCl-H3BO3-H2O SISTEMA KIMIKOAREN (κ, cHCl, cH3BO3, T) DATU

ESPERIMENTALEN DOITZE MATEMATIKOA: EROALETASUN 

EREDUAREN DEFINIZIOA 

 

Egindako esperimentazioaren ondorioz lortutako (κ, cHCl, cH3BO3, T) 

datuen tratamendua egin dugu aldagai askotariko erregresio ez-linealaren 

bidez. Horrela, datuak I.3. Atalean azaldutako eredu polinomiko orokorrera 

(I.3.3. ekuaziora) doitu dira I.4. Atalean azaldutako Tkondu programaren 

laguntzaz. Honen helburua, esperimentazioaren konposizio- eta 

tenperatura-tarteetan eroaletasun-datuen interpolazioa ahalbideratuko 

duen κ = f (cHCl, cH3BO3, T) erako ekuazio polinomikoa lortzea da. 

Doitze-prozesuan ez dira esperimentalki sortutako datu guztiak erabili, 

arestian aztertutako sistema kimikoen kasuan egin den legez. Eroaletasun-

datu esperimentalen azterketa grafikoaren ondorioz “outlier” gisa hartu 

diren hainbat (κ, cHCl, cH3BO3, T) datu ez dira tratamendu matematikoan 

kontuan hartu. “Outlier”rak egoteko arrazoiak I.5. Atalean azaldutako 

berberak dira. Ontzat emandako datu esperimentalen sorta I Eranskinean 

bildu dugu. 

H3BO3-aren kasuan, oso elektrolito ahula izanik, bere eroaletasuna ur-

disoluziotan arbuiagarritzat jo dugu, I.7. Atalean ere azaldu denez. H3BO3-
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aren kontzentrazioarekiko eta tenperaturarekiko eroaletasuna arbuiagarria 

izateak Tkondu programaren bitartezko tratamendu matematikoaren bide 

alternatiboa erabiltzera behartu du. Hau da, kontzentrazioarekiko eta 

tenperaturarekiko eroaletasun-datu guztiak, hots, HCl-H2O sistema kimikoari 

[Haase, 1965] eta HCl-H3BO3-H2O sistema kimikoari dagozkienak, aldi 

berean doitu behar izan ditugu, Tkondu programak eskaintzen duen 

bigarren bidea erabiliz (HBF4-HF-H2O eta HBF4-H3BO3-H2O sistema kimikoen 

kasuan egin dugun modura, ik. I.7. Atala). 

Aurreko Ataletan aztertutako sistema kimikoen kasuan egin dugun 

bezala, kasu honetan ere hainbat eredu desberdin frogatu ditugu, R2min eta 

Prob(lim) parametro estatistikoen balioak aldatuz. Gainera, pisu 

estatitiskoak erabiliz edo erabili gabe ere aurrera eraman ditugu doitze-

prozesuak. Datu esperimentalak hobeto doitu dituen eredu polinomikorik 

sinpleena lortzeko erabilitako baldintza estatistikoak I.8.3. Taulan bildu 

ditugu. 

Tkondu programaren bidez egindako tratamendu matematikoaren 

ondorioz, konposizioarekiko eta tenperaturarekiko eroaletasun 

espezifikoaren aldakortasuna azaltzeko gai den eredu polinomikoaren aijk 

parametroen balioak kalkulatu ditugu. Parametro doigarri hauen balioak 

ere I.8.3. Taulan bildu ditugu, doitzean estimatutako s2 balioarekin batera. 

Ikus daitekenez, HCl-arekiko laugarren mailakoa eta H3BO3-arekiko 

lehenengo mailakoa den polinomia proposatu dugu. I.8.2. Irudian eredu 

honen bidez kalkulatutako eta esperimentalki neurtutako eroaletasun-

balioen arteko errore erlatiboen errepresentazio grafikoa ikus daiteke. 
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Proposatutako eredu polinomikoaren bidez H3BO3-aren hainbat 

kontzentraziotan kalkulatutako HCl-aren kontzentrazioarekiko eroaletasuna 

15, 25 eta 35°C-tan errepresentatu da, hurrenez hurren, I.8.3., I.8.4. eta I.8.5. 

Irudietan. J Eranskinean eredu matematikoaren bitartez konposizio 

borobildutan sortutako eroaletasun-datuak bildu dira. 

 

 

 

 

I.8.3. Taula: HCl-H3BO3-H2O sistema kimikoaren 

eroaletasun-datuen doitzeak Tkondu-ren bidez 

egiteko erabili diren parametro estatistikoak, 

jarraitutako prozedura, proposatutako eredu 

matematikoaren parametro doigarrien balioak eta 

doitze bakoitzean erabilitako datu esperimentalen 

kopurua eta estimatutako bariantza. (* ikurrak 

eredutik eliminatutako parametroa adierazten du) 

 

R2min 0.9997 

Prob(lim) 4·10-8 

Pisuak BAI (0.02) 

 

(κ, cHCl, T) datuen eredua 

a100 = 253 ± 1 a200 = -41.5 ± 0.5 a300 = 2.92 ± 0.07 a400 =-0.082±0.004 
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a101 = 5.44 ± 0.05 a201 = -0.76 ± 0.01 a301 =0.0304±0.0010 a401 = * 

(κ, cHCl, cH3BO3, T) datuen eredua: s2 = 0.3347, N = 309 

a110 = 45 ± 5 a210 = * a310 = * a410 = * 

a111 = -3.8 ± 0.2 a212 = * a311 = * a411 =* 
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I.8.2. Irudia: HCl-H3BO3-H2O sistema kimikoarako 

proposatutako ereduak kalkulatutako 

eroaletasunen eta eroaletasun esperimentalen 

arteko errore erlatiboak. 
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I.8.3. Irudia: HCl-H3BO3-H2O sistema kimikorako 

proposatutako ereduaren bidez 15°C-tan 

interpolatutako eroaletasunaren errepresentazioa. 
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I.8.4. Irudia: HCl-H3BO3-H2O sistema kimikorako 

proposatutako ereduaren bidez 25°C-tan 

interpolatutako eroaletasunaren errepresentazioa. 
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I.8.5. Irudia: HCl-H3BO3-H2O sistema kimikorako 

proposatutako ereduaren bidez 35°C-tan 

interpolatutako eroaletasunaren errepresentazioa. 
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I.8.4.- ONDORIOAK 

Neurketa esperimentalak sistema automatizatua erabiliz egin izanak 

esperimentazio labur samarra, erosoa eta segurua ekarri du. Gainontzeko 

datuen joeratik kanpoko datuen identifikazioa eta eliminazioa erraz burutu 

dugu azterketa grafikoaren bidez. Datuen tratamenduan erabilitako 

datuen kopurua nahikoa izan da HCl-H3BO3-H2O sistema elektrolitikoaren 

konposizioarekiko eta tenperaturarekiko eroaletasun-portaera azaltzeko. 

HCl-H3BO3-H2O sistema kimikoaren eroaletasun-datuen aldakortasuna 

egoki azaltzeko gai den polinomio sinplea lortu dugu (9 parametro doigarri 

baino ez ditu eta H3BO3-aren eragina lehenengo mailako bi parametroren 

bidez azaldu ahal izan dugu). Proposatutako ereduaren kalitatea ona da 

ereduari lotutako parametro estatistikoek adierazten dutenez (unitatetik 

gertuko R2-a eta s2 baxua). Erroreen errepresentazio grafikoa azterturik (ik. 

I.8.2. Irudia), erroreen sakabanaketa zeroaren inguruan ona dela konproba 

daiteke eta errore guztiak % 3a baino txikiagoak dira, gehienak ± % 1eko 

tartean sartu direlarik. Aipatu beharra dago kasu honetan pisu estatistikoen 

erabilerak dexente hobetu duela azken emaitza. 

Aipatzekoa da proposatutako ereduan cH3BO3 = 0 egiten bada, eredu 

berria HCl-H2O sistema kimikoaren eroaletasun-portaera azaltzeko gai dela. 

HCl-H2O sistemari dagokionez, gainera, ezin da esan I.8.3. Taulan eta I.5.3. 

Taulan dauden parametroak estatistikoki desberdinak direnik. Hau da, bai 

HCl-KCl-H2O zein HCl-H3BO3-H2O sistema kimikoen datu esperimentalen 

tratamenduaren ondorioz (hots, datu esperimentalen sorta desberdinetatik 

abiatuta), HCl-H2O sistemaren eroaletasun-portaera azaltzeko eredu 
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polinomiko aproposak lortu ditugu eta bi ereduak ezin dira estatistikoki 

desberdindu. 

I.4. Atalean deskribatutako Tkondu programaren erabilgarritasuna 

interpolazio-ahalmen zabala duten eredu matematiko sinpleak 

kalkulatzeko berriro ere frogatu da. 

Proposatutako ereduak emandako interpolazioak aztertu ondoren (ik. 

I.8.3. - I.8.5. Irudiak), hurrengoa ondoriozta daiteke: 

1. HCl-aren kontzentrazio-tarte osoan H3BO3-aren gehiketak 

disoluzioaren eroaletasunaren jaitsiera dakar; gero eta H3BO3 

gehiago gehitu, orduan eta eroaletasun baxuagoa. Jaitsiera 

nabariagoa da HCl-aren kontzentrazio altutan. Pascal-ek 

behatu zuenarekin bat dator, beraz, hemen proposatu dugun 

eredu matematikoaren aurresana. 

2. Tenperaturaren igoerak, gehienetan gertatzen den bezala, 

sistema kimikoaren eroaletasunaren igoera dakar. Tenperatura 

altutan, beste aldetik, H3BO3-aren eragina nabariagoa da, hots, 

H3BO3-aren kontzentrazio bereko lerroen arteko bereizketa 

argiagoa da I.8.5. Irudian I.8.4. Irudian baino, eta honetan 

nabariagoa I.8.3. Irudian baino. 

3. Aurreko bi puntuetan esandakoak HCl-aren eta H3BO3-aren 

arteko konplexazioa adierazten du. Bi konposatuen arteko 

konplexu neutroen formakuntza izan daiteke, intuitiboki, 

deskribatutako portaeraren erantzulea. 
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Guzti honen ondorioz, esan daiteke, beraz, Atal honen helburu 

nagusia, hots, HCl-H3BO3-H2O sistema kimikoaren konposizioarekiko eta 

tenperaturarekiko eroaletasuna aztertutako tarteen barruan interpolatzeko 

eredu matematiko sinple bat proposatzea, bete dela. 
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II.1.- SARRERA 

Lan honen I. zatian egindakoak, hots, elektrolito sendoen ur-

nahasteen eroaletasunaren konposizioarekiko eta tenperaturarekiko 

datuen aldakortasunaren azalpen enpirikoak, eroaletasunaren neurketa 

esperimentala eskatzen du. Hau da, elektrolitoen nahaste hirutarren 

konposizioarekiko eta tenperaturarekiko datuak esperimentalki sortu dira 

laborategian eta κ = f (c1, c2, T) motako ekuazio polinomiko batetara doitu 

dira datuok helburu horrekin garatutako eta Mathematica®n oinarritutako 

programa informatiko bat dela medio. 

Prozedura honen baliogarritasuna hainbat elektrolitoren nahaste 

hirutarren kasuan frogatu da, lehengo eta behin datu esperimentalak 

laborategian sortuz eta ondoren ekuazio polinomikoaren parametro 

doigarri egokienak kalkulatuz. Emaitza guzti hauek I. Atalean bildu eta 

erakutsi dira. 

Dena den, egindako lana sistematikoa eta, batez ere, luzea suertatu 

da aztertutako nahaste guztietan. Horrez gain, eta prozesuen kontrolari 

begira, sistema elektrolitiko bakoitzerako proposatutako eredu enpirikoa 

baliogarria ote denaren inolako aurretiko garantiarik ez dago, hau da, 

agian kontzentrazio desberdinei dagozkien serieen arteko eroaletasun-

diferentzia ez da zenbakitan nahikoa eta, ondorioz, neurketa 

esperimentalari berari lotutako errorearekin nahas daiteke. 

Hori dela eta, oso interesgarria izango litzateke intereseko sistema 

kimiko baten konposizioarekiko eta tenperaturarekiko eroaletasun-portaera 
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aurresatea ahalbideratuko lukeen eta, bide batez, oso luzea izan 

daitekeen deskribatutako bedi enpiriko hori ekiditzea posible egingo lukeen 

eredu teoriko baten garapena. Helburu honekin XX. mendearen lehen 

erdian batez ere, egidako ahaleginak garrantzitsuak izan dira oso (ik. 1. 

Atala), baina, gehien bat, elektrolito sendo bakarreko disoluzio diluitutara 

zuzenduta daude. 

Batetik, kontzentrazioarekiko eroaletasunaren portaera azaltzen 

duten eredu termodinamiko teoriko hutsak badaude [Kolhrausch, 1894; 

Onsager, 1927; Falkenhagen, 1952]. Eredu hauek, oinarri teoriko sendoa 

izan arren (eredu elektrostatiko-hidrodinamikoa, alegia), ez dira gai 0.1 

mol·dm-3 baino kontzentrazio altuagotako eroaletasun datuak azaltzeko, 

eta hau eredurik garatuenaren kasuan bakarrik [Falkenhagen, 1952]. 

Aipatutako eredu teoriko hauen aplikazio-tartea zabaltzeko asmotan, 

hainbat garapen enpiriko proposatu dira Falkenhagenek proposatutako 

eredutik abiatuta [Wishaw, 1954; Gellings, 1956; Postler, 1970 a; b; Goldsack, 

1976, Della Monica, 1984 a; , c; Islam, 1991; de Diego, 1997]. Gure lan-

taldean proposatutako eredu teoriko-enpirikoa [de Diego, 1997] beste 

ikerlarien ereduekin erkatu da 1:1 motako 29 elektrolito sendoren kasuan 

[de Diego, 1998; Usobiaga, 1995]. Proposatutako eredu teoriko honen 

baliogarritasuna beste estekiometria batzutako elektrolitoen kasurako ere 

zabaltzea oso interesgarria izango litzatekelakoan gaude. 

Bestalde, elektrolitoen nahaste kontzentraturen eroaletasunaren 

portaera azaltzeko eredu teorikoen garapenean egidako lana askoz 

murritzagoa da. Oso hurbilketa prometigarria proposatu da orain dela gutxi, 

MSA (Mean Spherical Approximation) izenekoa [Bernard, 1992; Anderko, 
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1997], baina erabili behar diren ekuazioen konplexutasunak industria-

prozesuen diseinuaren eta kontrolaren alorreango erapilpena zailtzen du. 

Gure lan-taldean elektrolito bakarreko disoluziorako proposatutako eredua 

[de Diego, 1997] elektrolitoen nahastetara zabaltzea ere saiatu da emaitza 

onargarriak lortuz [de Diego, 1996; Borge, 1996 a]. Lan horietan hiru ioi 

baino ez dituzten sistema elektrolitikoak aztertu ziren. Eredua lau ioi 

desberdin dituzten kasuetara zabaltzeak ere interesekoa dirudi. 

Kontuan izan behar da, halaber, orain arte azaldutako guztia 

elektrolito sendoen kasuetan bakarrik dela aplikagarria, hots, disoluzioan 

ioiak baino ez dauden kasuan. Elektrolito ahulen presentziaren ondorioz, 

disoluzioan ioiak izateaz gain, ioi hauen konbinaketaz lortutako espezie 

neutroak ere badirela. Kasu hauetan posiblea da sistema elektrolitikoa 

deskribatzeko gai den eredu termodinamiko bat proposatzea, modelatze 

kimikoaren bidez lor daitekeena. Sisteman parte hartzen duten espezieen 

estekiometria eta formazio-konstanteak erabiliz disoluzioan dauden espezie 

kargatuen kontzentrazio askeak estima daitezke eta, hortik, disoluzioaren 

eroaletasuna. 

Hau guztiau kontuan hartuta, Lan honen “Garapen Teorikoa” izeneko 

II. zatian hiru arlo hauek landu ditugu, bakoitza Atal desberdin batean bildu 

dugularik. Horrela, II.2 Atalean gure lan-taldeak proposatutako eredu 

teoriko-enpirikoa [de Diego, 1997] 1:2 estekiometria duten elektrolito sendo 

bakarreko ur-disoluzioetan ere baliogarria denentz ikertu dugu, bibliografian 

aurkitutako eroaletasun-datuak erabiliz. II.3 Atalean eredu teoriko-

enpirikoaren ekarpen ionikoetako banaketa egiteko proposatutako bi bide 

[de Diego, 1996; Borge, 1996 a] aztertu dira eta hortik sortzen diren bi 

ereduek hiru edo lau ioi desberdinez osotutako disoluzioen eroaletasun-
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portaera (HCl-KCl-H2O eta NaCl-KBr-H2O sistema kimikoena, alegia) 

azaltzeko duten ahalmena elkarren artean konparatu dugu. Bukatzeko, 

modelatze kimikoan oinarritutako prozedura bat landu dugu II.4. Atalean 

elektrolito sendo zein ahulen (edo bien arteko nahasteen) ur-disoluzioen 

konposizioarekiko eroaletasun-portaera azaltzeko. Prozedura garatzeko 

erabili dugun adibidea HCl-H3BO3-H2O sistema kimikoa izan da. 
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II.2.- 1:2 ELEKTROLITO SENDO BAKARREKO UR-

DISOLUZIOEN KONTZENTRAZIOAREKIKO EROALETA-

SUNAREN PORTAERA AZALTZEKO EREDU TEORIKOA. 

II.2.1.- SARRERA 

Arestian aipatu den modura, gure lan-taldeanan Falkenhagen-en 

ekuazioaren hedapen enpirikoa den eredu berria garatu zen elektrolito 

sendo bakarreko disoluzio kontzentratuen eroaletasuna aztertzeko [De 

Diego, 1997]. Proposatutako ekuazioaren baliogarritasuna 1:1 motako 

elektrolito sendo ugarien kasuan konprobatu zen, kontzentrazio tarte zabal 

batean. Ekuazioaren baliogarritasuna bibliografian aurkitutako beste 

antzeko ekuazioekin [Wishaw, 1954; Gellings, 1956; Postler, 1970 a; b; Della 

Monica, 1984 a; b; c; Islam, 1991] konparatu zen kritikoki [De Diego, 1998], 

1:1 motako elektrolito askoren eroaletasun datuak erabilita. Erkaketa-

prosezu honen ondorioz, -an-taldean proposaturiko ekuazioa beste guztien 

aurrean ageri zen, hots, aukeratutako elektrolito guztien kasuan, eskatutako 

doitasun mailaz datu esperimentalak egokitzeko gai den ekuazio bakarra 

da. Proposatu zen ekuazioak ondorengo itxura du: 
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φ⋅⋅+

φ⋅
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ΛM : disoluzioaren eroaletasun molarra 
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Λ0 : disolbatuta dagoen elektrolitoari dagokion diluzio infinitoango 

eroaletasun molarra ( ) 000
−+ λ+λ=Λ

λ0
+, λ0-: katioiari eta anioiari dagokien diluzio infinituango eroaletasun 

molarra 
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( ).7.2.IIc)c( ⋅γ=φ ±±  

φ± : disoluzioan dagoen elektrolitoaren aktibitate molarra 

c : disoluzioan dagoen elektrolitoaren kontzentrazio molar osoa 

γ±(c) : disoluzioaren kontzentraziarekiko aktibitate koefizientea eskala 

molarrean 

a : ioien arteko gehienezko hurbilketa distantzia. Elektrolito bakoitzerako 

karakteristikoa den parametro doigarria. Hemendik aurrera "gatz 

parametroa" izena ere jasoko du 

 

Teoria elektrostatiko-hidrodinamikoan Debye-Hückel-en konstanteari 

eman izan zaion sinboloa “κ” bada ere, konstante honen nomenklatura 

eroankortasun espezifikoarekin ez nahasteko, lan honetan “θ” sinboloaren 

bidez adieraziko da. Aktibitatearen (φ-aren) kasuan antzekoa gertatzen da. 

Aktibitatearen sinbolorik hedatuena “a” bada ere, kasu honetan ioien 

arteko gehienezko hurbilketa distantziarekin nahas daiteke. 

II.2.1. ekuazioak dituen ezaugarririk aipagarrienak honako hauek dira: 

a) Parametro doigarri bakarra dauka (a). 

b) 1:1 elektrolito askoren kontzentrazio-tarte zabaleko eroaletasun-

datuak doitasun handiz egokitzeko gai da [de Diego, 1997]. 

c) Kalkulaketak burutzeko beharrezkoa den informazio gehigarri 

bakarra aktibitate koefizienteena da. Aktibitate koefizienteak 

kalkulatzeko aplikazio orokorreko eredu asko dago bibliografian 

[Guggenheim, 1966; Bromley, 1973; Baes, 1976; Scatchard, 1976; 
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Pitzer, 1984]. Gainera, aktibitate koefizienteen neurketa 

esperimentala ez da zaila. 

Ekuazio honen baliogarritasuna 1:1 elektrolito sendoen kasuan 

demostratu zen garai hartan; Lan honetan planteiatutako helburua 1:1 

estekiometria ez duten gatz sendo bakarreko disoluzioen eroaletasun 

molarrak azaltzeko gai den konprobatzea da. Mota honetako sistema 

kimiko kontzentratuen (ΛM, c)25°C motako bibliografia-datuen urritasunak 1:2 

elektrolitotara mugatu du azterketa. 

II.2.2.- 1:2 ELEKTROLITOEN AZTERKETA BURUTZEKO AUKERATUTAKO 

ELEKTROLITOAK ETA EROALETASUN-DATUEN JATORRIA. 

1:2 elektrolito sendoei dagozkien eroaletasunaren bibliografia-datuak 

aurkitzeko Loboren bildumara jo dugu [Lobo, 1989]. Proposatutako 

ekuazioaren erabilgarritasuna kontzentrazio altutan frogatu nahi denez, 1:2 

motako elektrolitoen kasurako aurkitutako eroaletasun-datu molarren 

kopurua baxua izan da. 

Kontzentrazio altutako eroaletasun-datuen artean, sarritan, 

kontzentrazioa eskala molarrean beharrean, eskala normalean topatu 

dugu, baina ez dugu aurkitu normalizazioa egin deneko patroiaren 

erreferentziarik. Ondorioz, ezin izan dugu eskala normaletik molarrerako 

itzulketa egin eta elektrolito hauei dagozkien eroaletasun-datuak ez dira 

gure kalkuluetan erabilgarriak izan. 

Proposatutako eredu teoriko-enpirikoaren erabilgarritasuna 1:2 

elektrolitoen kasuan frogatzeko aukeratutako elektrolitoak, hauen 
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eroaletasun-datuen erreferentziak eta aztertutako kontzentrazio-tarteak 

II.2.1. Taulan bildu ditugu. Elektrolito bakan batzuen kasuan bi egile 

desberdinek proposatutako datuak aurkitu dira. Kasu hauetan datu 

berrienak edo kontzentrazio-tarte zabalena betetzen duten datuak 

aukeratu ditugu. 

 

 

 

 

 

 

II.2.1. Taula: Eredua 1:2 elektrolitoen kasuan erabilgarria 

denentz frogatzeko aukeratutako elektrolitoak eta 

hauen eroaletasun-datuen jatorriaren erreferentzia. 

Elektrolitoa Datuen jatorria Aztertutako kontzentrazio 

tartea (mol·dm-3) 

MgCl2 Postler, 1970 b 0 – 2.5 

Mg(NO3)2 Postler, 1970 b 0 – 3 

Mg(ClO4)2 Postler, 1970 b 0 – 2 

CaCl2 Postler, 1970 b 0 – 4 

Sr(ClO4)2 Weeks, 1967 0 – 0.52 

BaCl2 Calvert, 1958 0 – 2.85 
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Ba(ClO4)2 Weeks, 1967 0 – 0.31 

 

II.2.3.- AKTIBITATE-KOEFIZIENTEEN KALKULUA. 

II.2.1. ekuazioak Falkenhagen-en ekuazioarekin konparatuta duen 

berezitasuna, kontzentrazioak erabili beharrean, aktibitate molarrak 

erabiltzean datza. Aktibitate-eskala erabili ahal izateko beharrezkoa da, 

beraz, elektrolito bakoitzari dagokion kontzentrazioaren araberako 

batazbesteko aktibitate-koefiziente molarraren (γ±(c)-ren) kalkulua. 

Aktibitate-koefizienteak kalkulatzeko Bromley-ren ekuazio hedatua erabili 

da [Borge, 1996 b; c] 

Elektrolito-disoluzioen kontzentrazioarekiko aktibitate-koefizienteen 

estimazioan Bromley-ren eredu originala [Bromley, 1973] datu 

esperimentalen aldakortasuna azaltzeko gai da kontzentrazio-tarte 

zabalean parametro doigarri bakarra erabiliz. Aktibitate-koefizientearen eta 

kontzentrazio molalaren arteko harremana deskribatzeko Bromley-ek 

proposatu zuen ereduak (II.2.8 ekuazioa) Debye-Hückel-en eredu hedatuan 

du oinarri. 

( ) ( ).8.2.IIIB
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non γ±m batazbesteko aktibitate-koefizientea eta B±
m elektrolitoaren 

araberako parametro doigarria diren (biak eskala molalean). Im eskala 
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molalean definitutako indar ionikoa da eta hurrengo ekuazioaren bitartez 

adieraz daiteke: 

( ) ( ).9.2.IIzm
2
1I

i

2
ii

m ∑ ⋅=  

z1 eta z2 katioi eta anioiaren karga elektrikoak dira, hurrenez hurren. 

Horrela lortutako aktibitate-koefizienteak kontzentrazio eskala 

molalean daude, eta molarretara pasatzeko asmotan, Borge eta 

laguntzaileek [Borge, 1996 b; c] hainbat elektrolitoren (γ±c, c) datu aztertu 

ostean, aktibitate-koefizientea eskala molarrean 25°C-tan kalkulatzea 

ahalbideratzen duten B±
(c) parametroen balioak kalkulatu zituzten. Horrela, 

II.2.8. eta II.2.9. ekuazioetan kontzentrazio molalaren ordez molarra erabiliz 

lortutako ekuazioak eta Borge-k proposatutako B±
(c) parametroak erabili 

dira Lan honetan aktibitate-koefizienteen, eta ondorioz aktibitateen, 

kalkulua egiteko. 

 

 

II.2.4.- HAINBAT 1:2 ELEKTROLITOREN (ΛM, c)25°C DATUEN DOITZEA:

“a” GATZ PARAMETROEN KALKULUA. 

 

II.2.1. Taulan bildutako 1:2 motako elektrolitoei dagozkien eroaletasun-

datuen aldakortasuna II.2.1. ekuazioaren bidez azaltzen saiatu gara, 

elektrolito bakoitzaren kasuan datuak ekuaziora hoberen egokitzen dituen 

“a” gatz-parametrorik egokienak kalkulatuz. Robinson-ek [Robinson, 1959] 

proposatutako Λ0-en eta Borge-k [Borge, 1996 b] emandako B±
(c)-en balioak 
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erabili ditugu kalkuluetan. Kalkuluak 25°C-ko tenperaturan egin ditugu soilik, 

Bromley eredu hedatuaren bidez aktibitate-koefizienteak tenperatura 

horretan baino ezin baitira kalkulatu. 

Datu esperimentalen doitzea erregresio ez-lineala egiten duen NLREG 

programaren laguntzaz burutu da [Sherrod, 1995]. NLREG programak 

parametro doigarrien kalkulua ahalbideratzen du datu esperimentalen eta 

ereduaren bitartez kalkulatutakoen arteko doitzerik onena ematen duelarik. 

Kalkulua errore absolutuen karratuen batura (U, II.2.10. ek) minimizatuz 

burutzen du programak, Gauss-Newton eta Levenberg-Marquardt 

metodoen konbinaketaz lortutako algoritmoa erabiliz. 

( ) ( ).10.2.IIyyU
N

1i

2
espkalk∑ −=

=
 

non N datu esperimentalen kopurua den, ykalk eredua erabiliz kalkulatutako 

funtzioaren balioa den eta yesp funtzioaren balio esperimentala den. 

Algoritmoaren informazio gehiago beste inon aurki daiteke [Dennis, 1981]. 

Doitze-prozesua burutu ostean NLREG programak emaitza fitxategia 

idazten du, parametro doigarrien balio optimoak eta beraien desbideratze 

estandarrak adieraziz. Hauekin batera doitze-prozesuaren kalitatea 

adierazten duten hainbat parametro estatistiko ematen ditu programak. 

Doitze-prozesu bakoitzaren kalitatea aztertzeko azaldutako bariantza (s2, 

II.2.11. ek) eta determinazio-koefizientea (R2, II.2.12. ek) erabili dira [Sherrod, 

1995]. 
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NN

yy
s

p

N

1i

2
espkalk
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non Np parametro doigarrien kopurua den. 

( )

( )
( ).12.2.II

yy

yy
1R N

1i

2
esp
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espkalk

2

∑ −

∑ −
−=

=

=  

non y , yesp guztien batazbesteko balioa den eta NP parametro doigarrien 

kopurua. 

Doitze on bati s2-ren balio baxua eta unitatetik gertu dagoen R2-a 

dagokio. 

Azaldutako NLREG programaren bitartez, beraz, II.2.1. Taulan 

bildutako elektrolitoen datu esperimentalak II.2.1. ekuaziora egokitzean 

kalkulatutako “a” gatz-parametro doigarrien balioak II.2.2. Taulan ikus 

daitezke, doitze-prozesuan lortutako parametro estatistikoekin eta doitzea 

egiteko erabili den datuen kopuruarekin batera. 

II.2.2. Taulan bildutako “a” parametroak erabiliz ereduaren bidez 

eroaletasun molarrak kalkula daitezke kontzentrazio desberdinatan. 

Aztertutako elektrolito bakoitzaren kasuan ereduak estimatutako 

eroaletasunak eta eroaletasun bibliografikoak konparatu dira II.2.1. - 7. 

Irudietan. Bien arteko errore erlatiboen errepresentazioa ere egin da 

Irudiotan. 
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II.2.2. Taula: Aztertutako 1:2 elektrolitoen eroaletasun-datuen 

doitzean NLREG programaren bitartez kalkulatutako “a” 

parametroak, s2 eta R2 balioak eta erabilitako datuen 

kopurua. 

 

ELEKTROLITOA a (Å) s2 R2 N 

MgCl2 1.11 ± 0.14 5.34 0.9586 10 

Mg(NO3)2 1.11 ± 0.10 4.28 0.9737 11 

Mg(ClO4)2 2.19 ± 0.27 4.58 0.9526 9 

CaCl2 1.21 ± 0.10 4.84 0.9430 12 

Sr(ClO4)2 1.63 ± 0.16 1.97 0.9563 11 

BaCl2 1.60 ± 0.08 2.96 0.9660 22 

Ba(ClO4)2 0.61 ± 0.11 1.85 0.9378 19 
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II.2.1. Irudia: MgCl2 elektrolitoari dagozkion 

eroaletasun-datu bibliografikoen eta kalkulatuen 

arteko konparaketa grafikoa eta bien arteko errore 

erlatiboen distribuzioa. 
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II.2.2. Irudia: Mg(NO3)2 elektrolitoari dagozkion 

eroaletasun-datu bibliografikoen eta kalkulatuen 

arteko konparaketa grafikoa eta bien arteko errore 

erlatiboen distribuzioa. 
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II.2.3. Irudia: Mg(ClO4)2 elektrolitoari dagozkion 

eroaletasun-datu bibliografikoen eta kalkulatuen 

arteko konparaketa grafikoa eta bien arteko errore 

erlatiboen distribuzioa. 
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II.2.4. Irudia: CaCl2 elektrolitoari dagozkion eroaletasun-

datu bibliografikoen eta kalkulatuen arteko 

konparaketa grafikoa eta bien arteko errore 

erlatiboen distribuzioa. 
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II.2.5. Irudia: Sr(ClO4)2 elektrolitoari dagozkion 

eroaletasun-datu bibliografikoen eta kalkulatuen 

arteko konparaketa grafikoa eta bien arteko errore 

erlatiboen distribuzioa. 
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II.2.6. Irudia: BaCl2 elektrolitoari dagozkion eroaletasun-

datu bibliografikoen eta kalkulatuen arteko 

konparaketa grafikoa eta bien arteko errore 

erlatiboen distribuzioa. 
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II.2.7. Irudia: Ba(ClO4)2 elektrolitoari dagozkion 

eroaletasun-datu bibliografikoen eta kalkulatuen 
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arteko konparaketa grafikoa eta bien arteko errore 

erlatiboen distribuzioa. 

II.2.5.- ONDORIOAK. 

Falkenhagen-en ekuazio hedatua (II.2.1. ek) oso eredu aproposa da 

1:1 elektrolitoen ur-disoluzioen (Λ, c)25°C datuen aldakortasuna azaltzeko, 

gure lan-taldean dagoeneko frogatu denez [de Diego, 1996; 1997]. Izan 

ere, garai hartan aztertutako elektrolito guztien kasuan, eroaletasun 

bibliografikoen eta ereduaren bidez kalkulatutakoen arteko erroreak % 5a 

baino baxuagoak dira beti. “a” parametroen kalkulua oso zehatza izan zen, 

doitze bakoitza egiteko erabili zen datuen kopurua oso altua zelako. 

Ekuazio hedatuak, halaber, 1:1 elektrolitoen datuak doitzeko duen 

ahalmena Falkenhagen-en ekuazio originalak duena baino dezente 

altuagoa da. 

Atal honetan konprobatu dugunez, Falkenhagen-en ekuazio hedatua 

1:2 estekiometriadun hainbat elektrolitoren ur-disoluzioen (Λ, c)25°C datuen 

aldagarritasuna azaltzeko gai da. Alabaina, II.2.1. – 7. Irudietan ikus 

daitekenez, kasu honetan lortu den doitze-maila 1:1 elektrolitoen kasuan 

lortutakoa baino kaxkarragoa da. Emaitza behar den bezala 

interpretatzeko hurrengoak ere kontuan hartu behar dira: 

1.- 1:1 estekiometria ez duten elektrolitoen kasuan, eta disoluzio 

kontzentratuei dagokienez batez ere, bibliografian kalitatezko 

eroaletasun-datuak topatzea zail samarra suertatzen da. Oso 

kasu bakan batzuetan besterik ez dugu lortu horrelako daturik 

eta, kasu horietan, datuen kopurua baxu samarra izan da. 
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Honek kalitatezko doitzeak eta parametroen kalkulu zehatzak 

lortzea oztopatzen du. 

2.- Azterketa honetan erabili diren eroaletasun-datuen kalitatea 

kontrastatzeko modurik ez dago. Orokorrean, 1:1 elektrolitoen 

kasuan, datuak askoz ugariagoak izanik, egile batek baino 

gehiagok proposatutako datuak elkarren artean konpara 

daitezke, datuon onargarritasun-maila estimatuz. 

3.- Eroaletasun-datu bakoitzaren kontzentrazioari dagokion 

aktibitate-koefizientea kalkulatu egin da koerlazio-eredu 

matematiko baten bidez [Borge, 1996 b; c]. Esperimentalki 

neurtutako aktibitate-koefizientea erabili ordez, kalkulatutako 

koefizientea erabiltzeak errore handiagoa ekartzen dio Atal 

honetan deskribatutako kalkulu-prozesuari. 

4.- Datuen doitzea errore absolutu karratuen minimizazioan 

oinarrituta egin izanak errore erlatiboen distribuzioan 

nolabaiteko distortsioa eragiten du. 

5.- Aztertutako kasu gehienetan eredu hedatuak Falkenhagen-en 

ekuazio originalak [Falkenhagen, 1952] baino askoz hobeto 

azaltzen du sistema kimikoaren eroaletasun-portaera, batez ere 

kontzentrazio altuei dagokionez. Hau erakusteko Mg(ClO4)2-a 

aukeratu da adibide bezala, gatz honen kasuan lortutako bi 

ereduen arteko konparaketa II.2.8. Irudian ikus daitekelarik. 

Elektrolito bakan batzuen kasuan, berriz, kontzentrazioaren 

ordez aktibitatearen erabilpenak ez du hobekuntza nabarmenik 

ekarri. 
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II.2.8. Irudia: Mg(ClO4)2 elektrolitoari dagozkion 

Falkenhagen-en ereduaren (FLK-ren) eta eredu 

hedatuaren (DD-ren) eroaletasun teorikoen eta 

kalkulatuen arteko errepresentazio grafikoa eta 

errore erlatiboen distribuzioa. 
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Hau guztiau kontuan hartuz, eta II.2.1. - 7. Irudietan bildu den 

informazioan oinarrituta, 1:2 motako elektrolitoen kasuan ere, Falkenhagen-

en eredu hedatua aplikagarria dela ondoriozta daiteke. Are gehiago 

antzeko sistema kimikoak aztertzeko proposatu diren ereduak hain urriak 

izanik. Izan ere, Postler-rena [Postler, 1970 b] da bakarra, datuak behar den 

bezala doitzeko inolako esanahi fisikorik ez duen bigarren parametro 

doigarri baten laguntza behar duena, gainera. 

Laburbiltzeko, joera orokorrak finkatzeko aztertutako elektrolitoen 

kopurua murritzegia bada ere, Falkenhagen-en ekuazio hedatuarekin 

jorratutako bidea egokia dela esan daiteke. Asko falta da oraindik, 

alabaina, 1:1 elektrolitoen kasuan lortutako emaitzen kalitatea berdintzeko. 

Xede horretan eman beharreko lehen urratsa estekiometria desberdineko 

elektrolito bakarreko ur-disoluzio diluitu eta kontzentratuen 

kontzentrazioarekiko eroaletasunaren neurketa esperimental sistematikoa 

izango litzateke, bibliografian gaur egun dagoen hutsunea betetzeko. 

Informazio osoak izugarri erraztuko luke bigarren urratsa, hots, sistema kimiko 

hauen eroaletasun-portaera azaltzeko gai diren aplikazio orokorreko eredu 

teorikoen garapena. 

 

 205



_________________________________________________________ Garapen teorikoa 

II.3.- 1:1 ELEKTROLITO SENDOEN UR-NAHASTEAK 

II.3.1.- SARRERA 

Aurreko atalean proposatu den eredu teorikoaren garapenean 

erabili den Falkenhagen-en ereduaren hedapena 1:1 [de Diego, 1997] eta 

1:2 (Lan honetako II.2. Atala) elektrolito sendo bakarreko ur-disoluzioen 

kasuetan baliogarria dela konprobatu da. Bi kasu hauetan, bi ioi desberdin 

baino ez dago disoluzioan. 

Lan honetako Sarreran (1. Atalean) aipatu denez, naturan, batez ere, 

elektrolitoen nahasteen disoluzioak aurkitzen dira, ez elektrolito bakarreko 

disoluzioak. Industria kimikoan beste hainbeste gertatu ohi da. Izatez, 

aurreko Ataletan aurkeztutako lan guztia elektrolitoen ur-nahastei dagokie. 

Hau dela eta, nahasteen kasuan ere aplikagarria den eredu teoriko 

baten garapena oso interesgarria suertatuko litzateke, besteak beste, eta 

industriari begira, elektrolitoen ur-nahastetan oinarritutako prozesuak 

eroaletasunaren bidez kontrolagarriak direnentz inolako esperimentaziorik 

egin gabe aurresan ahal izateko. 

Gure lan-taldean Falkenhagen-en eredu hedatutik [de Diego, 1996; 

1997] abiatuta, bi proposamen desberdin luzatu dira elektrolito sendoen ur-

nahasteen eroaletasun-portaera azaltzen saiatzeko. Eroaletasunaren 

erantzule zuzenak diren espezie kargatu bakoitzaren kontzentrazioarekiko 

eroaletasun bakunetan oinarritzen da lehena [de Diego, 1996]. Bigarrenak 

nahastutako gatzak hartzen ditu aintzat bere osotasunean, bigarren 
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gatzaren gehiketak disoluzioaren indar ionikoaren gainean (eta ondorioz 

kontzentrazio efektiboaren gainean) duen eragina kuantifikatuz [Borge, 

1996 a]. 

Atal honetan, 1:1 motako elektrolito sendoen bi ur-nahasteren 

eroaletasun-datuak erabili ditugu bi eredu horiek datuen aldakortasuna 

azaltzeko duten ahalmena frogatzeko. Azterketa 25°C-ra mugatu dugu, 

Bromley-ren eredu hedatuak [Borge, 1996 b] soilik 25°C-tan ahalbideratzen 

baitu aktibitate-koefizienteen kalkulua. Aukeratutako sistema elektrolitikoak 

hurrengoak dira: i) HCl-KCl-H2O, hiru ioi desberdin besterik ez dituen sistema 

kimikoa, eta ii) NaCl-KBr-H2O, lau ioi desberdin dituen sistema kimikoa. 

Lehen sistemaren kasuan erabili ditugun eroaletasun-datuak I.5. Atalean 

proposatutako eredu polinomikoaren bidez kalkulatutakoak dira. Bigarren 

sistemaren kasuan, berriz, eta bibliografia-daturik aurkitu ez dugunez, 

esperimentalki sortutako (κ, cNaCl, cKBr, T) datuen tratamenduaren ondorioz 

lortu dugun eredu polinomikoa erabili dugu intereseko konposiziotan 

eroaletasun-datuak estimatzeko. Segidan, NaCl-KBr-H2O sistema kimikoaren 

eroaletasun-portaera aztertzeko egindako lana deskribatuko da. 

II.3.2.- NaCl-KBr-H2O SISTEMA KIMIKOAREN AZTERKETA 

ESPERIMENTALA ETA EREDU POLINOMIKOAREN GARAPENA 

II.3.2.1.- Sarrera 

NaCl-KBr-H2O sistema kimikoaren (κ, cNaCl, cKBr, T) motako datuak 

bibliografian aurkitu badira ere [Stearn, 1922; Berecz, 1973; Bianchi, 1989; 

Török, 1989], datuek, oro har, ez dituzte Lan honen beharrak asetu, 
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aztertutako kontzentrazioak behar bezain altuak ez direlako. Hori dela eta, 

sistema kimiko hau ere esperimentalki aztertzea erabaki da. 

I.2. Atalean deskribatutako sistema esperimentala erabili dugu 

konposizio-tarte zabal batean sistema kimikoaren eroaletasun espezifikoa 

neurtzeko. Nahiz eta eredu teorikoa frogatzeko 25°C-ko eroaletasun-datuak 

besterik ez diren erabiliko, sistema kimikoaren azterketa sistematikoa egitea 

erabaki da, eroaletasun-datuak hiru tenperatura desberdinatan sortuz. 

Horrela sorturiko datuen tratamendua egin dugu gero I.4. Atalean 

azaldutako Tkondu programaren bidez, NaCl-KBr-H2O sistema kimikoaren 

eroaletasun-portaera azaltzeko gai den eredu polinomiko sinplea lortzeko 

asmoz. 

II.3.2.2.- NaCl-KBr-H2O sistema kimikoaren azterketa esperimentala 

Esperimentazioa aurrera eraman ahal izateko lehenengo eta behin 

aztertuko ditugun konposizio- eta tenperatura-tarteak finkatu behar ditugu. 

Kasu honetan, eta helburua Falkenhagen-en ekuazioan oinarritutako 

ereduen erabilgarritasuna frogatzea denez, NaCl-KBr-H2O sistema 

kimikoaren konposizio-tarterik zabalena aztertzen saiatu da hiru tenperatura 

desberdinatan (15°C, 25°C eta 35°C-tan). Helburua betetzeko, CONDUCTO 

programak kontrolatutako hainbat baloraziotan banatu da 

esperimentazioa. Balorazio bakoitzean erabilitako disoluzio baloratuaren (A 

disoluzioaren) eta baloratzailearen (B disoluzioaren) konposizioak II.3.1. 

Taulan bildu ditugu, egindako balorazioen azalpen eskematikoarekin 

batera. II.3.1. Taulan bildutako balorazioak aztertu diren hiru tenperaturatan 
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errepikatu dira. Horrela diseinatutako esperimentazioaren bidez betetako 

konposizio-tartea II.3.1. Irudian ikus daiteke. 

II.3.1. Taulako A eta B disoluzioak NaCl-zko (≈ 4 mol·dm-3) eta KBr-zko 

(≈ 4 mol·dm-3) stock disoluzioen kantitate egokiak nahastuz lortu dira, beti 

ere diluzioak egiteko MilliQ kalitatezko ura erabiliz. Erabilitako gatzak Merck 

etxekoak dira, p.a. kalitatezkoak, eta gehiago purifikatu gabe erabili dira. Bi 

stock disoluzioen kontzentrazio zehatzen determinazioa, analisi 

grabimetrikoen bidez egin da, bolumen ezaguneko alikuota baten ura 

lurrinduz eta hondarraren pisua balantza analitikoaz (± 0.0001 g) neurtuz 

[Jeffery, 1989]. Erosotasunagatik, II.3.1. Taulan bildutako kontzentrazioak 

borobilduak dira. Gerorako kalkuluetan, noski, determinazio grabimetrikoek 

emandako emaitza zehatzak erabili ditugu. 

II.3.1. Taula: NaCl-KBr-H2O sistema kimikoaren 

esperimentazioaren eskema. 

 

Balorazioa A disoluzioa B disoluzioa Balorazioaren deskribapena 

1 NaCl 2 mol·dm-

3 

 300 mL A + 6*30 mL B 

2 +KBr 2 mol·dm-3 H2O 300 mL Asobera + 6*30 mL B 

3   300 mL B + 6*30 mL A 

4   300 mL A + 6*30 mL B 

5 KBr 4 mol·dm-3 NaCl 4 mol·dm-

3 

300 mL Asobera + 6*30 mL B 

6   300 mL B + 6*30 mL A 
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7   300 mL Bsobera + 6*30 mL A 

8 NaCl 1 mol·dm-

3 

 300 mL A + 6*30 mL B 

9 +KBr 3 mol·dm-3 NaCl 1 mol·dm-

3 

300 mL Asobera + 6*30 mL B 

10   300 mL B + 6*30 mL A 

11 NaCl 3 mol·dm-

3 

 300 mL A + 6*30 mL B 

12 +KBr 1 mol·dm-3 KBr 1 mol·dm-3 300 mL Asobera + 6*30 mL B 

13   300 mL B + 6*30 mL A 

“sobera” azpititulua: aurreko balorazioa amaituta erreaktorean geratu den 

disoluzioa 

Azterketa esperimentala Rosemount konduktimetroa duen postuan 

egin dugu eta, hasi aurretik, sistema esperimentalaren kalibrazioa egin da 

I.2.3. Atalean azaldu den legez. Balorazio bakoitza hasi baino lehen, sistema 

esperimentala termikoki eta kimikoki egonkortu dugu, zero eroaletasunaren 

eta tenperatura-neurketaren zuzenketa egin ahal izateko. CONDUCTO 

programaren bitartez balorazio bakoitza automatikoki egiteko parametrorik 

garrantzitsuenak II.3.2. Taulan bildu ditugu (ik. I.2.3. Atala). 
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II.3.1. Irudia: NaCl-KBr-H2O sistema kimikoaren 

esperimentazioan tenperatura bakoitzean 

aztertutako konposizio-tartea. 

 

Honela diseinatutako esperimentazioak tenperaturako (κ, cNaCl, cKBr, T) 

motako 91 datu esperimental eman ditu (13 balorazio * 7 puntu 

balorazioko). Arestian aipatu den modura, esperimentazioa hiru 

tenperatura desberdinatan errepikatu da: 15°C, 25°C eta 35°C-tan. 

II.3.2. Taula: NaCl-KBr-H2O sistema kimikoaren 

eroaletasun-azterketa esperimentalean 

CONDUCTO programari agindutako parametrorik 

garrantzitsuenak. 
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Hasierako Bolumena 300 mL 

Tenperatura 15, 25 edo 35 ± 0.3°C 

Gehiketa bakoitzeko bolumena 30 mL 

Gehiketa kopurua 6 

Gehiketen arteko itxaron denbora 120 min 

Irakurketa arteko itxaron denbora 300 s 

Eroaletasunaren egonkortasun irizpidea % 0.2 

Faktore biderkatzailea Kalibrazioaren arabera (ik I.2.3. atala) 

 

II.3.2.3.- NaCl KBr-H- 2O sistema kimikoaren (κ, cNaCl, cKBr, T) datu 

esperimentalen doitze matematikoa: eroaletasun-ereduaren 

definizioa. 

Egindako esperimentazioaren ondorioz lortutako (κ, cNaCl, cKBr, T) datu 

esperimentalen eta bibliografiatik aukeratutako (κ, cNaCl, T) eta (κ, cKBr, T) 

datuen tratamendua egin dugu Tkondu programak eskeintzen duen bide 

estandarra erabiliz, hau da, elektrolitoz elektrolitoko tratamendua egin 

dugu. Helburua, eroaletasun-balioen konposizioarekiko eta 

tenperaturarekiko interpolazioa posible egingo duen eredu enpirikoa 

proposatzea da. 

Doitze-prozesuan ez ditugu laborategian sortutako datu esperimental 

guztiak erabili. Datuen tratamendu grafikoaren ondorioz joera orokorretik 

nabarmenki aldentzen direnak kendu ditugu, “outlier” modura hartuz. 
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“Outlier”-rak agertzeko arrazoiak I.5. Atalean emandakoen antzekoak dira. 

Datu hauek kendu ostean tratamendu matematikoan erabilitakoak K 

Eranskinean batu ditugu. 

Lehen urratsean elektrolito bakoitzari dagokion maila polinomikoa eta 

ereduaren hainbat parametro doigarri finkatu ditugu. Kalkulu hau 

betetzeko erabili ditugun (κ, cNaCl, T) eta (κ, cKBr, T) datuak Isono-k 

proposatutakoak dira [Isono, 1985]. Hainbat eredu desberdin frogatu 

ostean (R2min eta Prob(lim) aldatuz eta pisu estatistikoak erabili edo erabili 

gabe doitzeak egin ostean) eta aurretik pilatutako eskarmentuaren 

ondorioz, NaCl-aren eta KBr-aren mailarik aproposena laugarrena dela 

erabaki da. Urrats honetan finkatutako hainbat parametro doigarriren 

balioak (datuen aldakortasuna hoberen azaltzen dituen ai0k eta a0jk 

parametro doigarriak) II.3.3. Taulan bildu ditugu, kalkulu-prozesuan 

erabilitako R2min eta Prob(lim)-arekin eta lortutako s2-aren balioarekin 

batera. Aipatu beharra dago doitzea pisu estatistikoak erabiliz egin dela 

neurketa esperimentalari lotutako % 2ko doitasuna onartuz. 

Lehen urratsean lortutako ai0k eta a0jk parametro doigarrien balioak 

konstante mantenduz, nahasteari dagozkion (κ, cNaCl, cKBr, T) datu 

esperimentalen tratamendua aurrera eraman dugu. Hainbat doiketa 

matematikoren emaitzak eta kalitatea aztertuz gero (R2min eta Prob(lim) 

aldatuz eta pisuak erabili edo erabili gabe lortu direnak), eredurik 

aproposena lortzeko baldintza estatistiko egokienak finkatu ditugu, II.3.3. 

Taulan batu ditugularik. Baldintza hauetan lortutako parametro doigarrien 

balioak ere II.3.3. Taulan batu dira, estimatutako bariantzarekin (s2-arekin) 

batera. Eroaletasun-datu esperimentalen eta ereduaren bitartez 
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kalkulatutako eroaletasun-datuen arteko errore erlatiboak II.3.2. Irudian ikus 

daitezke. 

Proposatutako eredu honen bitartez estimatutako konposizioarekiko 

eroaletasun espezifikoen errepresentazioak II.3.3. - 5. Irudietan ikus daitezke 

15°C, 25°C eta 35°C-tan, hurrenez hurren. L Eranskinean, berriz, eredu 

matematikoaren bitartez konposizio eta tenperatura borobildutan 

kalkulatutako eroaletasunak bildu dira. 
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II.3.3. Taula: NaCl-KBr-H2O sistema kimikoaren 

eroaletasun-datuen doitzeak Tkondu-ren bidez 

egiteko erabili diren parametro estatistikoak, 

jarraitutako prozedura, proposatutako eredu 

matematikoaren parametro doigarrien balioak eta 

doitze bakoitzean erabilitako datu esperimentalen 

kopurua eta estimatutako bariantza. (* ikurrak 

eredutik eliminatutako parametroa adierazten du) 

 

Datuen tratamendu mota (ik. I.4. Atala): 

                      ELEKTROLITOZ ELEKTROLITO 

 R2min 0.999 

NaCl Prob(lim) 0.02 

 Pisuak BAI (0.02) 

 R2min 0.999 

KCl Prob(lim) 1·10-6 

 Pisuak BAI (0.02) 

NaCl + KBr Prob(lim) 1·10-9 

 Pisuak BAI (0.02) 
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I.3.3. Taula: jarraipena. 

(κ, cNaCl, T) datuen eredua: s2 = 0.9803 

N = 56 

(κ, cKBr, T) datuen eredua: s2 = 1.2356 

N = 49 

a100 = 49 ± 1 a300 = * a010 = 61.1 ± 0.9 a030 = * 

a101 = 1.43 ± 0.04 a301 = 0.30 ± 0.02 a011 = 2.93 ± 0.04 a031 = 0.45 ± 0.05 

a200 = -5.2 ± 0.3 a400 =* a020 = * a040 = * 

a201 = -0.98 ± 0.05 a401 = -0.032 ± 0.003 a021 = -1.32 ± 0.09 a041 =-0.058 ± 0.008 

(κ, cNaCl, cKBr, T) datuen eredua: s2 = 1.2626, R2 = 0.9983, N = 225 

a110 = 71 ± 8 a210 = -75 ± 9 a310 = 13 ± 2 a410 = * 

a111 = -5.4 ± 0.4 a212 = 4.5 ± 0.4 a311 = -0.78 ± 0.08 a411 =* 

a120 = -22 ± 3 a220 = 16 ± 2 a320 =* a420 =* 

a121 = 2.2 ± 0.1 a221 = -1.0 ± 0.1 a321 =* a421 =* 

a130 = * a230 = * a330 =* a430 =* 

a131 = -0.22 ± 0.02 a231 = * a331 =* a431 =* 

a140 = * a240 =* a340 =* a440 =* 

a141 = * a241 =* a341 =* a441 =* 
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II.3.2. Irudia: NaCl-KBr-H2O sistema kimikorako 

proposatutako ereduak kalkulatutako 

eroaletasunen eta eroaletasun esperimentalen 

arteko errore erlatiboak. 
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II.3.3. Irudia: NaCl-KBr-H2O sistema kimikorako 

proposatutako ereduaren bidez 15°C-tan 

interpolatutako eroaletasunaren errepresentazioa. 
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II.3.4. Irudia: NaCl-KBr-H2O sistema kimikorako 

proposatutako ereduaren bidez 25°C-tan 

interpolatutako eroaletasunaren errepresentazioa. 
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II.3.5. Irudia: NaCl-KBr-H2O sistema kimikorako 

proposatutako ereduaren bidez 35°C-tan 

interpolatutako eroaletasunaren errepresentazioa. 
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II.3.2.4.  Ondorioak -

NaCl-H2O sistema kimikoaren eta KBr-H2O sistema kimikoaren 

kontzentrazioarekiko eta tenperatutarekiko eroaletasun espezifikoaren 

bibliografia-datuen eta esperimentazio honen ondorioz lortutako (κ, cNaCl, 

cKBr, T) datuen tratamendu matematikoaren bidez 22 parametrodun eredu 

polinomikoa proposatu dugu NaCl-KBr-H2O sistema kimikoaren eroaletasun-

portaera azaltzeko. Ereduari lotutako parametro estadistikoek (ik. II.3.3. 

Taula) eredua ondo definituta dagoela adierazten dute. Bestalde, erroreen 

distribuzioak onak dira eta ez dute inolako joera sistematikorik agertzen, 

errore erlatibo gehienak ± 5eko tartean daudelarik. Gehienak % 3a baino 

txikiagoak dira. 

Nahiz eta datuak doitzeko aukeratutako polinomioa laugarren 

mailakoa izan eta, horren ondorioz, hasierako parametro doigarrien 

kopurua altu samarra izan (48 parametro doigarri), tratamenduaren ostean 

proposatutako ereduak 22 parametro baino ez dituela azpimarratzekoa 

da. Sistema kimikoaren eroaletasun-portaera konplexua eta aztertutako 

konposizio-tarte zabala kontuan hartuz, proposatutako eredua sinple 

samarra dela esan dezakegu. 

Aztertutako tenperatura desberdinetan ereduak emandako 

konposizioarekiko eroaletasun espezifikoaren interpolazioa aztertuz gero (ik. 

II.3.3., II.3.4. eta II.3.5. Irudiak), ondorengoa baiezta daiteke: 

1. κ = f (cNaCl, T)25°C erreprezentazioei dagozkienez, tenperaturak 

gora egiten duenean, eroaletasun-maximoak ere gora egiten du 

eta, gainera, NaCl-aren kontzentrazio baxuagotarantz lerratzen 

da edozein dela KBr-ren kontzentrazioa. 
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2. κ = f (cNaCl, cKBr)T funtzioak aztertuz gero, KBr-aren kontzentrazioak 

gora egiten duen heinean, eroaletasun-maximoak ere gora 

egiten du eta, gainera, NaCl-aren kontzentrazio baxuagotarantz 

lerratzen da. 

3. 35°C-ko irudian, aztertutako cKBr guztietan eroaletasun-maximoa 

gainditzen da κ = f (cNaCl)35°C errepresentazio guztietan, eta honek 

KBr-aren kontzentrazio desberdinei dagozkien lerroen gurutzaketa 

eragiten duena. 

 

II.3.3.- ELEKTROLITO SENDOEN UR-NAHASTEEN 

KONPOSIZIOAREKIKO EROALETASUN-PORTAERA AZALTZEKO 

EREDU TEORIKOAK 

Atal honetako sarreran (II.3.1. Atalean) aipatu den modura, gure lan-

taldean elektrolito sendoen ur-nahasteen konposizioarekiko eroaletasun 

molarraren datuen aldakortasuna 25°C-tan azaltzeko bi eredu 

termodinamiko garatu dira [de Diego, 1996; Borge, 1996 a], Falkenhagen-

en eredu hedatuan [de Diego, 1997] oinarrituta. Bi eredu horien garapena 

laburki azalduko da jarraian. 

II.3.3.1.- Elektrolito sendoen nahasteen ur-disoluzio kontzentratuen (Λ, 

c , c1 2)25°C motako datuak azaltzeko eroaletasun molar ionikoetan 

oinarritutako eredu teorikoa. 
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Diluzio altuko disoluziotan eroaletasuna ezaugarri gehigarria dela 

onartuta dago. Hau da ioi independienteen migraziorako legea (II.3.1. ek) 

proposatzeko Kohlrausch-ek oinarritzat hartu zuen ideia. II.3.1. ekuazioa 

disoluzioan elektrolito bakarra dagoenean eta diluzio altutan baino ez da 

aplikagarria. 

( ).1.3.II000
−+ λ+λ=Λ  

non Λ0, λ+0 eta λ-0, hurrenez hurren, elektrolitoaren, katioiaren eta anioiaren 

diluzio infinituango eroaletasun baliokidea (edo molarra) diren. 

Bestalde, elektrolito-disoluzioen eroaletasunaren gehigarritasuna 

hurrengo ekuazioaren bidez ere adieraz daiteke eroaletasun espezifikoak 

erabiliz: 

( ).2.3.II
i

i∑ κ=κ  

non κi disoluzioan dagoen ioi bakoitzari dagokion eroaletasun espezifikoa 

(eroaletasun espezifiko ionikoa) den. 

Gainera, eta eroaletasun espezifikoaren eta molarraren arteko 

erlazioa kontuan hartuta, ioi bakoitzaren kasurako hurrengo ekuazioa idatz 

daiteke: 

( ).3.3.IIciii ⋅λ=κ  

non ci ioiaren kontzentrazioa eta λi ioiaren eroaletasun baliokidea (edo 

molarra) diren. 

Beraz, II.3.3. ekuazioari jarraikiz, disoluzioan dauden ioien eroaletasun 

molarretatik abiatuta, eroaletasun espezifiko ionikoak kalkula daitezke, ioi 
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bakoitzari dagokion kontzentrazioa ezaguna bada. Behin eroaletasun 

espezifiko ionikoak kalkulatuta, disoluzioaren eroaletasun espezifikoa II.3.2. 

ekuazioaren bidez lor daiteke. 

Ioi bakoitzari dagokion kontzentrazioaren araberako eroaletasun 

molar ionikoa λi = f(ci) kalkulatzeko, Falkenhagen-en eredu hedatua [de 

Diego, 1997] (ik. II.2.1. Atala, II.2.1. ekuazioa) ioi bakoitzaren ekarpenetan 

banandu zen. Beharrezkoak diren aldaketa matematikoak eginez lor 

daitekeen ereduaren adierazpena II.3.4. ekuazioan idatzi dugu. 

( )
( )
( ).4.3.II

a1a
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non η0 eta ε0 disolbatzailearen biskositatea eta konstante dielektrikoa diren, 

hurrenenz hurren. T, berriz, tenperatura absolutoa da. θi hurrengo 

ekuazioaren bidez defini daitekeen kontzentrazioaren funtzio bat da: 

( ).5.3.IIc
T

z10556.3 i
)c(

i

2
1

0

2
ii6

i ⋅γ⋅










⋅ε

⋅υ
⋅⋅=θ  

i azpiindizeak disoluzioan dauden ioiak ordezkatzen ditu. Honela λi 

eroaletasun molar ionikoa da eta λ0i, berriz, diluzio infinituango eroletasun 

molar ionikoa da. γ(c)i kontzentrazioaren araberako aktibitate-koefiziente 

ioniko indibiduala da (eskala molarrean, Bromley-ren eredu hedatuaz 

kalkula daitekeena [Borge, 1996 b]) eta ci ioi bakoitzaren kontzentrazio 

molarra. zi ioiaren karga da eta νi bere koefiziente estekiometrikoa. qi 
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hurrengo ekuazioaren bidez defini daitekeen ioiaren kargaren eta 

estekiometriaren araberako konstantea da. 

( ) ( ) ( ).6.3.II
zzzz

zz
q 00

00

i
−−++

−+

−+

−+

λ⋅+λ⋅

λ+λ
⋅

+

⋅
=  

ai ioi bakoitzari dagokion (eta ioi bakoitzaren kasuan karakteristikoa 

den) parametro ionikoa da, II.2.1. Atalean definitu dugun gatz 

parametroaren antzekoa da. ai eroaletasun-datuen aldakortasunaren 

araberako parametro doigarria da eredu honetan. 

Kohlrausch-en ioi independienteen migraziorako legea kontzentrazio 

altuagotara estrapolagarria litzateke, baldin eta kontzentrazio altutan 

gertatzen diren ideialtasunarekiko desbideratzeak zuzenduko balira. II.3.4. 

ekuazioan aktibitate-koefizientearen kontzeptua erabili da 

ideialtasunarekiko desbideratzeak zuzentzeko asmoz. Zuzenketa egokia 

dela onartuz, beraz, hurrengo ekuazioa idatz daiteke: 

( ).7.3.II
i

i∑ λ=Λ  

non Λ disoluzioaren eroaletasun baliokidea (edo molarra) den. 

1:1 estekiometriadun 29 elektrolito sendoren (Λ, c)25°C datuen 

aldibereko doitzea burutu zen, II.3.4., II.3.5. eta II.3.7. ekuazioek osotzen 

duten eredurako doitzea, hain zuzen [de Diego, 1996]. Helburua hainbat 

ioiren parametro ionikoen (ai-en) kalkulua zen, hurrengo inguru-baldintza 

inposatuz: ioi bakoitzaren parametro ionikoa berdina izan behar da edozein 

izanda ere kontuan hartutako elektrolitoa. Kalkulua LETAGROP 

programaren aldagai askotariko erregresioa egiteko MODEL FUNCTION 
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bertsioaz [Fonseca, 1989] burutu zen eta II.3.4 Taulan bildu ditugun 

parametro ionikoen balioak eman zituen. Datu esperimental eta ereduaren 

arteko doitze-kalitatea oso ona izan zen. Ereduari zein parametro ionikoen 

kalkuluari dagokien informazio gehiago beste inon [Usobiaga, 1995; de 

Diego, 1996] aurki daiteke. 

Azaldutako eredua erabili zen NaF-HF-H2O sistema elektrolitikoaren 

konposizioarekiko eroaletasun-portaera aurresateko, II.3.4. Taulan bildu 

diren Na+, H+ eta F- ioien parametro ionikoak erabiliz. Horrela estimatutako 

eroaletasunak esperimentalki lortutako balioekin erkatu ziren, bien arteko 

diferentziak oso txikiak izan zirelarik [Usobiaga, 1995; de Diego, 1996]. 

Proposatutako ereduaren balioztatu zen, beraz, hiru ioi desberdin baino ez 

dituen sistema kimikoa erabiliz. 

 

II.3.4. Taula: II.3.4., II.3.5. eta II.3.7. ekuazioek osotzen 

duten eredua eta 29 elektrolitoren eroaletasun-

datuak erabiliz kalkulatutako hainbat ioiren 

parametro ionikoen balioak.  

Katioiak ai (Å) Anioiak ai (Å) 

H+ 0.200 ± 0.020 F- 0.230 ± 0.031 

Li+ 1.70 ± 0.36 Cl- 1.56 ± 0.35 

Na+ 0.57 ± 0.28 Br- 3.36 ± 0.53 

K+ 2.04 ± 0.38 I- 6.63 ± 0.95 

Rb+ 1.17 ± 0.37 OH- -0.46 ± 0.25 

Cs+ 0.73 ± 0.36 NO3- -0.52 ± 0.03 
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  ClO4- 2.74 ± 1.07 

II.3.3.2.- Elektrolito sendoen nahasteen ur-disoluzio kontzentraturen 

Λ, c , c( 1 )2 25°C motako datuak azaltzeko gatz indibidualen eroaletasun 

molarretan oinarritutako eredu teorikoa. 

Bigarren eredu hau ere II.2.1. Atalean azaldutako eta elektrolito sendo 

bakarreko disoluzio kontzentratuen eroaletasun molarraren aldakortasuna 

azaltzeko gai den Falkenhagenen eredu hedatuan [De Diego, 1997] 

oinarrituta dago. Proposatutako eredu hori 1:1 motako elektrolito sendo 

ugarien kasuan da aplikagarria kontzentrazio-tarte zabal batean eta 

hurrengo ekuazioaren bidez adieraz daiteke (II.2.1. Ataleko II.2.1. ekuazio 

bera): 

( ) ( .8.3.IIF
aB1

B
1

aB1
B 120











φ⋅

φ⋅⋅+

φ⋅
−











φ⋅⋅+

φ⋅
−Λ=Λ ±

±

±

±

± )  

non sinbolo guztiak II.2.1. Atalean emandako esangura bera duten. 

Falkenhagen-en eredu hedatuan B2 terminoaren adierazpena 

hurrengoa da (II.2.2. ekuazio bera): 

( )
( )

( ).9.3.II
T

zz25.41
B

2
100

2
⋅ε⋅η

+⋅
= −+  

Eredua elektrolito sendoen nahasteetan ere erabilgarria izan dadin 

proposatutako bigarren bideak [Borge, 1996 a] B2 terminoa katioiaren eta 

anioiaren ekarpenetan banatzea eskatzen du. B2-ren adierazpena 

hurrengo eran sinplifika daiteke. 
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( ) ( ).10.3.IIzzkteB2 −+ +⋅=  

Honela izanik, B2 terminoa anioiari eta katioiari dagozkien bi 

batugaitan bana daiteke: 

( ).11.3.IIBBB 222
−+ +=  

1:1 elektrolitoen kasuan, beraz, hurrengoa idatz daiteke: 

( ).12.3.II
2

BBB 2
22 == −+

 

Bukatzeko eta honen arabera, ioi bakoitzaren eroaletasun molarraren 

ekarpena honela adieraz daiteke: 

( ) ( .13.3.IIF
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Eroaletasun osoaren gainean ioi baten ekarpena kalkulatu ahal 

izateko ioi horren jatorrizko gatzaren a gatz parametroa eta aktibitatea 

erabiliko dugu. Gatzaren bi ioien eroaletasuna kalkulatu dezakegu II.3.13. 

ekuazioa erabiliz eta disoluzioaren eroaletasun osoa kalkulatutako bi 

eroaletasun ioniko hauen batura izango da. Bi gatz izango bagenitu, gatz 

bakoitzaren kasuan azaldutako prozedura jarraituko dugu, baina 

eroaletasun osoa lortutako λi guztien batura izango litzateke. 

Eredu hau MgCl2, CaCl2, BaCl2 eta SrCl2 elektrolitoen eroaletasunak 

potentziometrian erabiltzen diren juntura likidoen potentzial diferentziaren 

estimazioan duen eragina aztertzeko erabili zen [Borge, 1996 a], 1:1 
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elektrolitoen kasurako lortutako emaitzen hurbilketetan eta koerlaziotan 

oinarrituz. 

Lan honetan erabiliko diren elektrolitoen (HCl, KCl, NaCl eta KBr, hain 

zuzen ere) gatz parametro doigarrien balioak [de Diego, 1997] II.3.4. Taulan 

batu dira. 

II.3.4. Taula: HCl, KCl, NaCl eta KBr elektrolitoei 

dagozkien gatz parametroen balioak [de Diego, 

1997]. 

Gatzak a (Å) Gatzak a (Å) 

HCl 0.965 ± 0.076 NaCl 2.369 ± 0.068 

KCl 3.462 ± 0.067 KBr 4.011 ± 0.077 

 

 

II.3.4.- ELEKTROLITO SENDOEN UR-NAHASTEEN 

KONPOSIZIOAREKIKO EROALETASUN-PORTAERA AZALTZEKO 

BI EREDUREN BALIOZTAPENA: HCl-KCl-H2O ETA NaCl-KBr-H2O 

SISTEMA ELEKTROLITIKOEN AZTERKETA. 

II.3.3. Atalean deskribatutako lehen eredu teorikoa elektrolitoren 

nahasteen eroaletasun-portaera aurresan ahal izateko garatu zen eta 

NaHF2-aren ekoizpen-prozesu jarraiaren monitorizazioan lortutako 

eroaletasun-datuak birsortzen saiatzeko erabili zen oso emaitza positiboak 

lortuz [de Diego, 1996]. Bigarren eredua, berriz, arazo konkretu bati 
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erantzuna emateko garatu zen, potentziometrian erabiltzen diren juntura 

ionikoen potentzial-diferentziaren kalkulua ahalbideratzeko, hain zuzen ere. 

Aplikazio honetan juntura ionikoetan erabiltzen diren elektrolito nahasteen 

disoluzioren eroaletasunaren kalkulua egin behar da. Disoluzio hauetan 1:1 

estekiometria ez duten elektrolitoak sarri askotan agertzen direnez eta lehen 

ereduaren garapenean karga bakarra duten ioien parametro ionikoak 

besterik kalkulatu ez zirenez, bigarren eredu termodinamikoa garatu behar 

izan zen: oinarria lehenengoaren antzakoa izan zen, baina eroaletasun 

molar ionikoa kalkulatzeko Falkenhagen-en eredu hedatuaren banaketa 

beste modu batean egitea proposatu zen, dexente sinpleagoa dena eta 

gatz-parametrotan oinarrituta dagoena. Hala ere, kasu honetan lortutako 

emaitzak ere oso positibotzat eman ziren [Borge, 1996 a]. 

Oraingo honetan, ekoizpen-prozesu baten eroaletasunaren bidezko 

kontrola inolako neurketa esperimentalik egin gabe eta lehen hurbilketa 

batean bideragarria denentz aurresateko teorikoki garatutako eredu batek 

edukiko lukeen garrantziaz oharturik, garai hartan proposatutako bi eredu 

horien erabilgarritasuna frogatzea eta bien arteko erkaketa egitea erabaki 

dugu, bi sistema elektrolitikoren eroaletasun-datuak erabiliz. 

Bi ereduetan aktibitate-koefizienteen kalkulua egin behar da, kalkulua 

Bromley-ren eredu hedatuaren bidez burutu delarik [Borge, 1996 b]. 

Bromley-ren eredu hedatuaren aplikagarritasuna 25°C-ra mugatuta 

dagoenez, oraingo azterketa hau ere tenperatura honetara mugatuta 

dago halabeharrez. 

Bi dira II.3.3. Atalean deskribatutako ereduak balioztatzeko erabili 

ditugun sistema kimikoak: HCl-KCl-H2O eta NaCl-KBr-H2O. Aurrera eraman 
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dugun prozedura hauxe izan da: II.3.3. eta II.3.4. Tauletan bildutako 

informazioa erabiliz, bi ereduak erabili ditugu konposizio borobildutan eta 

25°C-tan sistema kimiko bakoitzari dagozkion eroaletasun espezifikoak 

estimatzeko (κkalk). Gero, Lan honen I.5. eta II.3.2. Ataletan proposatutako 

eredu polinomikoak erabili ditugu konposizio eta tenperatura-balio 

berdinetan sistema kimiko bakoitzari dagozkion eroaletasun espezifikoak 

kalkulatzeko (κesp). Eredu polinomikoen erabilgarritasun-tarteen barruko 

konposizioak aukeratu dira beti. Segidan, sistema kimiko bakoitzaren kasuan 

κkalk-ren eta κesp-ren arteko errore erlatiboak kalkulatu ditugu. 

Kalkulua EXCEL kalkulu-orrian [Microsoft, 1992] bete dugu. Bi eredu 

teorikoen bidez estimatutako eroaletasunak eta eroaletasun 

esperimentalak II.3.6. eta II.3.8. Irudietan ikus daitezke, HCl-KCl-H2O eta 

NaCl-KBr-H2O sistema kimikoei dagozkienez hurrenez hurren. Errore 

erlatiboak, berriz, II.3.7. eta II.3.9. Irudietan errepresentatu ditugu. 
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II.3.6. Irudia: HCl-KCl-H2O sistema kimikoa: eredu 
polinomikoaren bidez kalkulatutako eroaletasun 
espezifikoen (κesp-en) eta proposatutako bi eredu 
teorikoen bidez estimatutako eroaletasunen (κkalk-
en) arteko erkaketa. 
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II.3.7. Irudia: HCl-KCl-H2O sistema kimikoa: eredu 
polinomikoaren bidez kalkulatutako eroaletasun 
espezifikoen (κesp-en) eta proposatutako bi eredu 
teorikoen bidez estimatutako eroaletasunen (κkalk-
en) arteko errore erlatiboen errepresentazioa. 
Aztertutako cKCl guztien batazbestekoa 
errepresentatu da. 
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II.3.8. Irudia: NaCl-KBr-H2O sistema kimikoa: eredu 
polinomikoaren bidez kalkulatutako eroaletasun 
espezifikoen (κesp-en) eta proposatutako bi eredu 
teorikoen bidez estimatutako eroaletasunen (κkalk-
en) arteko erkaketa. 
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II.3.9. Irudia: NaCl-KBr-H2O sistema kimikoa: eredu 
polinomikoaren bidez kalkulatutako eroaletasun 
espezifikoen (κesp-en) eta proposatutako bi eredu 
teorikoen bidez estimatutako eroaletasunen (κkalk-
en) arteko errore erlatiboen errepresentazioa. 
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Aztertutako cKBr guztien batazbestekoa 
errepresentatu da. 

II.3.5.- ONDORIOAK 

Atal honetan aurkeztu diren bi ereduen baliogarritasuna frogatzeko bi 

sistema elektrolitiko desberdin erabili dira. HCl-KCl-H2O sistema kimikoaren 

eroaletasuna konposizio borobildutan estimatzeko I.5. Atalean 

proposatutako eredu polinomikoa erabili da. Eredu honen kalitatea Atal 

horretan aztertu da dagoeneko. NaCl-KBr-H2O ur-nahastearen kasuan, 

berriz, Atal honetan (II.3.2. Atalean) garatutako polinomioaren bidez 

kalkulatu da eroaletasuna intereseko konposizioetan. Azken sistema 

elektrolitiko honen eroaletasun-portaera deskribatzeko ere I.5. - 8. Ataletan 

aurrera eramandako metodologiari berari jarraitu zaio. Hemen, berriro ere, 

frogatuta geratu da metodologia horren baliogarritasuna. Modu azkar, 

eroso, seguru eta garbi batean egin dira egin beharreko neurketak I.2. 

Atalean deskribatutako sistema automatizatuaren bidez. Gero, informazio 

esperimental konplexu eta luze (273 datu) batetik abiatuta, datuen 

aldakortasuna hoberen azaltzen duen eredu polinomikorik sinpleena 

kalkulatu da Tkondu programa erabiliz. Eredu honek doitasunez 

deskribatzen du sistema kimikoaren eroaletasuna: datu esperimental eta 

kalkulatutakoen arteko errore erlatiboak % 6a baino txikiagoak dira beti eta 

gehienak ± % 3ko tartean daude. 

Esan bezala, Atal honetan aurkeztutako eredu teorikoak erabili dira bi 

sistema kimiko hauen konposizioarekiko eroaletasuna 25°C-tan aurresateko. 

Horrela estimatutako balioak eredu polinomikoek ematen dutenekin erkatu 
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dira. Bi balioen arteko erroreak erabili ditugu eredu teorikoen 

baliogarritasuna aztertzeko. 

HCl-KCl-H2O sistemaren kasuan, II.3.4. ekuazioak adierazten duen 

ereduari dagokionez (eredu ionikoa hemendik aurrera), II.3.7. Irudian 

errepresentatu diren errore erlatiboak % 10a baino txikiagoak dira 

aztertutako tarte osoan, cHCl > 5 mol·dm-3 denean izan ezik. Kontzentrazio 

altu horietan sistemaren eroaletasun-maximoa gaindituta dago eta eredu 

ionikoak, antza denez, arazoak ditu tarte horretan eroaletasun-portaera 

aurresateko. II.3.13. ekuazioak adierazten duen ereduak - gatz-eredua 

hemendik aurrera -, berriz, cHCl > 5 mol·dm-3 tartean ere % 10a baino errore 

txikiagoak erakusten ditu. 

NaCl-KBr-H2O sistemari dagokionez, bi eredu teorikoen bidez lortutako 

errore erlatiboak ± % 10ko tartean daude kokatuta. Kasu honetan 

eroaletasun maximoaren balioa ez dugu gainditu eta eredu ionikoa ere gai 

da aztertutako tarte osoan eroaletasuna gutxienezko doitasun batez 

aurresaten. 

Bi ereduen kasuan erroreak ez daude zeroaren inguruan aleatorioki 

sakabanatuta, joera sistematikoen presentzia adieraziz. Hau espero 

daitekeen portaera da izaera honetako ereduetan. Efektua nabariagoa da 

NaCl-KBr-H2O sistemaren eroaletasuna aurresateko gatz-eredua erabiltzen 

denean. Ereduak beti aurresaten du benetazkoa baino eroaletasun 

altuagoa. 

Bi eredu teorikoak erabiliz, beraz, nahikoa ondo azal daiteke 

aztertutako elektrolitoen ur-nahasteen eroaletasun-portaera 25°C-ko 

tenperaturan. Nahiz eta % 10 inguruko errore erlatiboak altuak direla eman, 
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kontuan hartu behar dira azterketa hau garatzerakoan izan ditugun 

hurrengo mugak: 

1. Bai eredu ionikoak zein gatz-ereduak aldez aurretik kalkulatutako 

parametro batzuk (parametro ionikoak eta gatz-parametroak, 

hurrenez hurren) erabiltzen dituzte eroaletasuna aurresaterakoan. 

Parametro hauei lotutako ziurgabetasunak ziurgabetasuna ekartzen 

du eroaletasunaren kalkuluan, % 4 - 5ean estima daitekena [de 

Diego, 1996; Borge, 1996 a]. 

2. Sistema elektrolitiko bakoitzaren eroaletasuna eredu polinomikoak 

erabiliz interpolatu da. Horrela kalkulatutako eroaletasunari % 4 - 6ko 

ziurgabetasuna ere estima dakioke (I.5. eta II.3.2. Atalak). 

3. Garrantzitsuena, ez da ahaztu behar zein den eredu teoriko hauen 

helburua: laborategiko esperimentazioa planteiatu aurretik, prozesu 

baten eroaletasunaren bidezko kontrolaren bideragarritasuna aztertu 

lehen hurbilketa batean, gerora, honen arabera lortutako emaitzekin, 

luzea izan daitekeen esperimentazioa egiteak merezi duen ala ez 

ebaluatzeko. 

Dena den, eta proposatutako eredu biek duten mugak ahaztu gabe, 

inolako neurketa esperimentalik egin barik elektrolito-nahasteen 

eroaletasun molarrak zein espezifikoak aurresateko antzeko eredurik 

bibliografian aurkitu ez dugula aipatu beharra dago. Beraz, alde honetatik 

ere ereduen garrantzia azpimarratu behar da. 

Irekitako bidea interesgarria delakoan gaude. Etorkizunean landu 

beharreko arloak honako hauexek izango lirateke: i) eredu errefinaketa 

teorikoa, eroaletasun esperimental eta aurresandakoen arteko errorea 
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minimizatuz eta ii) ereduen aplikagarritasuna zabaldu beste sistema 

konplikatuagotara, alde batetik, eta beste tenperaturetara, beste aldetik. 
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II.4.- HCl-H3BO3-H2O SISTEMA KIMIKOA 

II.4.1.- SARRERA 

Lan honetan, momentu arte, elektrolito-disoluzio kontzentratuen 

eroaletasun-portaera azaltzeko gai den eredu teorikoaren garapena 

elektrolito sendoren tratamendurako baino ez da bideratu; batetik, 

estekiometria desberdinetako elektrolito sendo bakarraren disoluzioen 

eroaletasuna azaltzeko (II.2. Atala) eta, bestetik, 1:1 elektrolito sendoren 

nahasteen eroaletasun espezifikoak aurresateko ereduaren garapenerako 

(II.3. Atala). 

Hala ere, ur-disoluziotan aurki daitezkeen elektrolito gehienen jokaera 

elektrolito ahulena da. Egoera hau are garrantzitsuago bilakatzen da ur-

disoluzioetako elektrolitoren nahasteen kasurako, elektrolito desberdinen 

arteko konplexazio-orekak edo hidrolisi-orekak direla medio. Talde honetan 

sar dezakegu, adibidez, I.8. Atalean aztertutako HCl-H3BO3-H2O sistema 

kimikoa. 

Sistema kimiko honi dagokion informazioa bibliografian bilatu ostean, 

HCl ur-disoluzio baten gainean H3BO3-aren gehitzeak eragiten duen 

eroaletasun espezifikoaren jeitsieraren berri aurkitu dugu [Pascal, 1961]. 

Artikulu honetan bildu denez, HCl-tan 1.802 mol·dm-3 den ur-disoluzio baten 

eroaletasun espezifikoaren balioa 406.8 mS·cm-1-koa da. Disoluzio honi 

H3BO3-a 0.6270 mol·dm-3 kontzentrazioan gehitzean, eroaletasun 

espezifikoaren balioa 376.8 mS·cm-1-eko baliora jeisten da. Eroaletasun 

espezifikoaren jeitsieraren arrazoia HCl eta H3BO3 espezien arteko konplexu 
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neutroen eraketan dagoela dio autore honek, baina ez du jeitsiera hau 

justifikatzen duen inolako estekiometria posiblerik proposatzen bere lanean. 

I.8. Atalean bildutako datu esperimentalen azterketaren ondorioz, 

tenperatura eta HCl-aren kontzentrazio konstatetan, H3BO3-aren 

kontzentrazioak gora egiten duen heinean, eroaletasun espezifikoaren 

balioak behera egiten duela beha daiteke. 

Behatutakoa HCl-aren kontzentrazio efektiboaren (askearen) 

beherakadaren bidez azal daiteke. Kontzentrazio askearen beherakada bi 

azidoen arteko konplexu neutroen eraketaren ondorioa da. 25°C-tan HCl-

aren eta H3BO3-aren arteko konplexazioa deskribatzeko gai den eredu 

termodinamikoaren garapena dugu Atal honen helburu. Azterketa 25°C-

tan mugatzearen arrazoia aktibitate-koefizienteen kalkulurako dugun 

mugan lotu beharra dago. 

II.4.2.- EROALETASUN ESPEZIFIKOETAN OINARRITUTAKO HCl-

H3BO3-H2O SISTEMA KIMIKOAREN MODELATZE 

TERMODINAMIKOA 

Azterketa honetako helburu den sistema kimikoan gertatutako orekak 

hurrengo ekuazio orokorraren bidez azal daitezke: 

( ) ( )m33n33 BOHHClBOHmHCln ⇔+  

non n eta m (HCl)n(H3BO3)m konplexu desberdinei dagozkien zenbaki 

estekiometrikoak diren. 
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Oreka kimiko honi dagokion estekiometria-konstantearen itxura II.4.1. 

ekuazioan ikus daiteke: 

( ) ( )[ ]
[ ] [ ]

( ).1.4.II
BOHHCl

BOHHCl
K m

33
n

m33n

⋅
=  

non [(HCl)n(H3BO3)m] HCl eta H3BO3 espezien artean sortutako konplexuaren 

kontzentrazio askea den eta [HCl] eta [H3BO3], hurrenez hurren, HCl-aren 

eta H3BO3-aren kontzentrazio askeak diren. 

n eta m zenbaki estekiometriko egokienen eta konplexuen 

egonkortasun-konstanteen kalkulurako, I.8. Atalean HCl-H3BO3-H2O sistema 

kimikoaren eroaletasun-portaera proposatutako eredu enpirikoaren bidez 

kalkulatutako eroaletasun espezifikoen konposizioarekiko datuak 25°C-tan 

erabili ditugu. Eroaletasun-balio hauek ZETA funtzioaren (Z) baliotara itzuli 

dira, II.4.2. ekuazioan idatzitako erlazioari jarraituz: 

[ ] ( ).2.4.II
c

HClcZ
33BOH

HCl −=  

non cHCl eta cH3BO3 HCl-aren eta H3BO3-aren kontzentrazio osoak diren, 

hurrenez hurren. 

Nahiz eta I.8. Atalean azterketa esperimentala hiru tenperaturatan 

(15°C, 25°C eta 35°C-tan) egin den, modelatze termodinamikoa 25°C-ra 

mugatu da, aktibitate-koefizienteen erabilera beharrezkoa delako 

(aurrerantzean azalduko denez) eta aktibitate-koefizienteen kalkulua 

Bromley-ren eredu hedatuaren bidez tenperatura honetara mugatuta 

dagoelako. 
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II.4.2.1.- Eroaletasun espezifikoan oinarritutako Z balioen kalkulua. 

25°C-tan lortutako datu esperimentaletatik abiatuta, 

esperimentazioan zoriz gertatutako errore esperimentalak ekiditzeko, 

eroaletasun-datu hauen leuntzea egin dugu κ = f (cHCl, cH3BO3, T) ereduan 

oinarrituta (I.3.3. ekuazio orokorra eta I.8.3. Taulako parametro doigarrien 

balioak). 

Behin (κ, cHCl, cH3BO3)25°C datuak leunduta, HCl-aren kontzentrazio 

askeen, [HCl]-en, kalkulua egin dugu. Horretarako disoluzioaren eroaletasun 

espezifiko osoa konplexuetatik aske gelditutako HCl-ari dagokiola ontzat 

eman dugu, aske egon daitekeen H3BO3-a, bere pKa 9.236 izanik [Baes, 

1976], arbuiagarria delako pH baxutan. Kalkuluan, nahastearen 

eroaletasun-balio leunduen eta HCl-aren κ = f (cHCl, T) ekuazioaren bidez 

(I.3.3. ekuazioa eta I.5.3. Taulako HCl-ari dagozkion parametroen balioak) 

25°C-tan kalkulatutako eroaletasunen arteko diferentziak minimizatu dira. 

Doitze matematiko hau EXCEL kalkulu-orriko SOLVER herramintaz egin dugu 

[Microsoft, 1992]. 

Kalkulu honen ondorioz lortutako HCl-aren kontzentrazio askeak 

erabiliz lortutako Z funtzioaren balioak II.4.1. Irudian bildu ditugu. Grafika 

honi dagozkion zenbakizko balioak, berriz, M Eranskinean batu ditugu. 

II.4.1. Irudian bildutako HCl-aren kontzentrazio askearekiko Z 

funtzioaren balioen azterketaren ondorioz, Z-ren balioa 0.3 ingurukoa izan 

arte, H3BO3-ren kontzentrazio desberdinen lerroak elkarrekin doazela 

konproba daiteke. Tarte honetan H3BO3-arekiko konplexu polinuklearrik ez 

dagoela esan dezakegu, beraz. Z-ren balio honetatik gora, aldiz, H3BO3-
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aren kontzentrazio osoei dagozkien lerroak bereizten hasten direla 

konproba daiteke. Honek H3BO3 espeziearekiko konplexu polinuklearrak 

daudela adierazten du. 

Hau guztiau kontuan hartuta, balizko estekiometrien eta estekiometria 

horiei dagozkien konstanteen kalkulua bi eremutan banatu da, Z < 0.3 

(azido borikoarekiko espezie mononuklearrak soilik kontuan hartuz) eta Z-ren 

tarte osoa (mononuklearrak finkatuta, balizko polinuklearrak kalkulatuz). 
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II.4.1. Irudia: Eroaletasun espezifikoetan oinarrituta 

25°C-tan kalkulatutako HCl-H3BO3-H2O sistema 
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kimikoari dagozkion [HCl]-arekiko Z funtzioaren 

balioak. 

 

Balizko estekiometrien eta konstanteen kalkulurako LETAGROP 

programaren ZETA bertsioa [Fonseca, 1989], erregresio ez-linealak egiten 

dituen NLREG programa [Sherrod, 1995] eta tratamendu grafikorako EXCEL 

kalkulu-orria [Microsoft, 1992] erabili dira. 

LETAGROP-ZETA programa honek eskaintzen duen posibilitatetako bat 

kontzentrazio-eskalaren edo aktibitate-eskalaren erabilpenean datza. 

Sistema kimiko honen azterketan konstante pseudoestekiometrikoak 

kalkulatzea erabaki da; hots, ez konstante estekiometriko hutsak 

(kontzentrazio-eskala), ezta konstante termodinamiko hutsak (aktibitate-

eskala) ere. 

Alde batetik, disoluzioaren portaera ideialtzat hartzeko HCl-aren 

kontzentrazioa altuegi denez, HCl-ari dagokionez aktibitate-eskala erabili 

da. Aktibitate-koefizienteen kalkulurako II.2. Atalean azaldutako Bromley-

ren eredu hedatua erabili da [Borge, 1996 b], kontzentrazioaren eskala 

molarrean, H3BO3-aren kontzentrazio osoa HCl-aren kontzentrazioarekiko 

arbuiagarria dela onartuz eta, ondorioz, HCl-aren aktibitatearen kalkuluan 

H3BO3-ak inolako eraginik ez duela izango ontzat emanez. Bestalde, H3BO3-

ari dagokionez, kontzentrazio-eskala erabili dugu, HCl-aren kontzentrazio 

aldakorrarekiko H3BO3-aren aktibitateen kalkulua egiteko nahikoa 

informazio ez dugulako. 
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Hau guztiau kontuan hartuz, (HCl)n:(H3BO3)m motako konplexu 

bakoitzaren konstante pseudoestekiometrikoaren itxura ondoren idatzi 

dena da: 

( ) ( ) ( )[ ]
{ } [ ]

( ).3.4.II
BOHHCl

BOHHCl
m:nK m

33
n

m33n

⋅
=  

II.4.2.2.  HCl-H-

 

3BO3-H2O sistema kimikoaren eroaletasun-datu 

esperimentaletan oinarritutako konplexu mononuklearren (Z < 0.3) 

konstanteen eta estekiometrien kalkulua.

Arestian ere aipatu denez, konplexu polinuklearrik gabeko eremua 0 < 

Z < 0.3 tarteak finkatzen du. Ondorioz, tarte honetako datuak baino ez 

ditugu erabili konplexu mononuklearren balizko estekiometrien eta beraiei 

dagozkien konstanteen kalkulua egiteko. Modelatze kimikoa aldagai 

normalizatuaren tratamendu grafikoaren metodologiaren bidez egin dugu, 

EXCEL kalkulu-orriaren laguntzaz. Horretarako i) Z funtzio normalizatua 

definitu dugu (hurrengo pasartetan azalduko den moduan), ii) datu 

esperimental bakoitzari dagozkion Z funtzioa eta Z funtzio normalizatua 

kalkulatu ditugu frogatu nahi diren konplexuen estekiometriak eta 

konstanteak kontuan hartuz, iii) Z funtzioa eta Z funtzio normalizatua erkatu 

ditugu grafikoki, bien arteko doitzerik hoberena lortzen saiatuz. 

Sistema kimikoan H3BO3-arekiko espezie mononuklear bakarra sortzen 

dela onartuz, hurrengo oreka medio deskriba daiteke: 

( ) ( )33n33 BOHHClBOHHCln ⇔+  
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oreka honen konstante pseudoestekiometrikoa, berriz, hurrengo eran idatz 

daiteke: 

( ) ( ) ( )[ ]
{ } [ ]

( ).4.4.II
BOHHCl

BOHHCl
1:nK

33
n

33n

⋅
=  

eta Z aldagaia hurrengo eran defini daiteke: 

( ) ( )[ ]
[ ] ( ) ( )[ ] ( ).5.4.II

BOHHClBOH
BOHHCln

Z
33n33

33n
+

⋅
=  

azidoen masa-balantzeak ondoko hauek direlako: 

[ ] ( ) ( )[ ] ( ).6.4.IIBOHHClnHClc 33nHCl ⋅+=  

[ ] ( ) ( )[ ] ( ).7.4.IIBOHHClBOHc 33n33BOH 33
+=  

Oreka-konstantearen adierazpenetik (II.4.4. ekuaziotik) aska 

daitekeen konplexuaren kontzentrazio askea II.4.5. ekuazioan idatzi den Z 

funtzioan ordezkatuz, hurrengoa lor daiteke: 

( ) { }
( ) { }

( ).8.4.II
HCl1:nK1
HCl1:nKnZ n

n

⋅+

⋅⋅
=  

normalizatutako aldagaia (Un) hurrengo eran definituz: 

( ) { } ( .9.4.IIHCl1:nKU nn ⋅= )  

eta II.4.8. ekuazioan ordezkatuz, hurrengo funtzio normalizatua lor daiteke: 

( ).10.4.II
U1
UnZ n

n

norm
+

⋅
=  
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Modu honetan, (n:1) estekoimetriako konplexu bakoitzarako lortutako U 

aldagai normalizatuari balioak emanez, Znorm funtzio normalizatuaren balioa 

lor daiteke. 

Itxura matematikoari dagokionez II.4.8. eta II.4.10. ekuazioak berdinak 

dira. Ondorioz, datu esperimentaletarako dugun Z = f (log {HCl}) funtzioak 

eta Znorm = f (log U) funtzio normalizatuak bat egin behar dute, erabiltzen 

den eredu kimikoa egokia bada. 

Bi funtzioen arteko gainjartzea lortzeko, Z = f (log {HCl})-aren gaineko 

Znorm = f (log U) funtzioaren eskuin-ezkerreko lerraketa egin beharra dago, 

doitze maximoa lortu arte. 

Metodologia honen bidez frogatutako (HCl)n(H3BO3)m konplexuen 

estekiometriak 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, eta 5:1 izan dira. Lortutako emaitzak II.4.2. – 

6. Irudietan ikus daitezke, hurrenez hurren. 

Frogatutako eredua aproposa bada, datu esperimental guztiek eta 

funtzio normalizatuak bat egingo dute. Proposatutako eredua bitarte 

batean bakarrik bada aproposa, datuen kopuru mugatu batek bat egingo 

du funtzio normalizatuarekin. Aldiz, proposatutako eredua guztiz erratua 

bada, datuek eta funtzio normalizatuak ez dute bat egingo. 

Estekiometria bakoitzari dagokion grafika aztertuz gero, ondorengoa 

ondoriozta daiteke: Z balio baxuenetako datuak 1:1 estekiometriaren bidez 

azal daitezke eta 0.2 eta 0.3 bitarteko Z balioetako datuak, berriz, 1:2 

estekiometriaren bidez. 3:1, 4:1 eta 5:1 estekiometriak, aldiz, ez dira inolako 

datu multzorik azaltzeko gai. 
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II.4.2. Irudia: HCl-H3BO3-H2O sistema kimikoaren 1:1 

konplexurako eta Z < 0.3 tartean funtzio 

normalizatuen bidezko doitze grafikoaren 

errepresentazioa. 
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II.4.3. Irudia: HCl-H3BO3-H2O sistema kimikoaren 2:1 

konplexurako eta Z < 0.3 tartean funtzio 
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normalizatuen bidezko doitze grafikoaren 

errepresentazioa. 

0
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II.4.4. Irudia: HCl-H3BO3-H2O sistema kimikoaren 3:1 

konplexurako eta Z < 0.3 tartean funtzio 

normalizatuen bidezko doitze grafikoaren 

errepresentazioa. 
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II.4.5. Irudia: HCl-H3BO3-H2O sistema kimikoaren 4:1 

konplexurako eta Z < 0.3 tartean funtzio 

normalizatuen bidezko doitze grafikoaren 

errepresentazioa. 
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II.4.6. Irudia: HCl-H3BO3-H2O sistema kimikoaren 5:1 

konplexurako eta Z < 0.3 tartean funtzio 

normalizatuen bidezko doitze grafikoaren 

errepresentazioa. 

Erakutsitako emaitza grafikoetan oinarrituta, 1:1 eta 2:1 espezieak HCl 

eta H3BO3 espezieen arteko konplexuen formazioaren hasiera azaltzeko 

beharrezkoak direla ondorioztatu dugu. Ez da ahaztu behar hasiera hau Z < 

0.3 tartean finkatu dugula, tarte honetatik aurrera espezie polinuklearrak 

agertzen hasten baitira. 

1:1 eta 2:1 konplexuen oreka-konstanteak kalkulatu dira, HCl-aren 

aktibitatearekiko Z-ren balioak doitze matematikoaren bidez. Kalkulua 

erregresio ez-linealetarako den NLREG programa erabiliz egin dugu 
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[Sherrod, 1995]. Tratamendu matematikoaren ondorioz lortutako doitzea 

onargarria da, lortutako R2-aren balioa 0.9965 izan baita. Datu esperimental 

eta kalkulatuen artean lortutako doitzea II.4.7. Irudian errepresentatu da. 

Doitzerik egokiena eman duten oreka-konstante pseudoestekiometrikoen 

balioak hurrengoak dira: 

K (1:1) = 0.173 ± 0.006 

K (2:1) = 0.053 ± 0.003 

Behin H3BO3-arekiko konplexu mononuklearren tartea definitu dugula, 

Z balioen tarte osoaren azterketa egin dugu, gainontzeko balizko 

estekiometriak eta dagozkien konstante pseudoestekiometrikoen balioak 

finkatzeko asmotan. 
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II.4.7. Irudia: HCl-H3BO3-H2O sistema kimikoaren 1:1 eta 

1:2 konplexuetarako eta Z < 0.3 tartean funtzio 

normalizatuen bidezko doitze grafikoaren 

errepresentazioa. 

 

II.4.2.3.  HCl-H- 3BO3-H2O sistema kimikoaren eroaletasun-datu 

esperimentaletan oinarritutako konplexu polinuklearren konstanteen 

eta estekiometrien kalkulua. 

HCl-aren aktibitatearekiko Z funtzioaren itxura azaltzeko gai diren 

balizko estekiometrien definiziorako, kalkulu kimikorako erabilgarria den 

LETAGROP multzoko ZETA programa [Fonseca, 1989] erabili dugu. Programa 
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honek erabiltzaileak aukeratutako estekiometria desberdinen araberako (Z, 

log {HCl}) motako datuak tratatzen ditu, Z funtzio esperimentalaren eta 

teorikoaren arteko doitze matematikoaren bidez. 

Konplexu polinuklearrak finkatzeko Z-ren tarte osoaren datuak erabili 

ditugu. Kalkulu honetan zehar, aurreko Atalean NLREG programaren 

bitartez lortutako oreka-konstanteen balioak aproposak direnez, 1:1 eta 2:1 

konplexuen konstanteen balioak finkatu eta konstantetzat eman ditugu. 

Modu honetan, 1:1 eta 2:1 konstanteez gain, Z balioak doitzeko kontuan 

hartzeko estekiometria berriko konstanteak baino ez ditu kalkulatu behar 

programak. Proposatutako eredu kimiko desberdinen arteko Z balioen 

doitze aproposena finkatzeko asmotan, lortutako desbideratze 

estandarraren balioak erabili ditugu; doitzearen desbideratze estandarrik 

(σ) baxuena duen eredua izango da aukeratuko dena. 

Z balioen doitzea errore absolutuen batura koadratikoa minimizatuz 

egin dugu (doitzea VAL = 1 aukera erabiliz), Z esperimentalen eta 

kalkulatuen arteko errore absolutuen arteko diferentziak oso handian ez 

direlako. 

50 eredu desberdin baino gehiago frogatu ditugu. Hauetako adibide 

batzuk (esanguratsuenak) II.4.1. Taulan bildu ditugu, doitzearen ondorioz 

programak emandako desbideratze estandarrarekin batera (σ). 

II.4.1. Taulan jasotako emaitzak aztertuz gero, HCl-H3BO3-H2O sistema 

kimikoaren datuak azaltzeko, saiatutako eredu guztien artean desbideratze 

estandarrik baxuenak dituztenak 1:1, 2:1, 4:2, 4:1, 8:2, 12:1 eta 36:3 

konplexuak konbinatzen dituztenak dira. Gainontzeko konbinaketa posible 

guztiek 0.015 baino desbideratze estandarra dexente altuagoa eman dute. 
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Lehen urrats honetan Z balio esperimentalen eta kalkulatuen arteko errore 

absolutu eta erlatiboen distribuzio grafikoak ere aztertu ditugu. 

II.4.1. Taula: HCl-H3BO3-H2O sistema kimikorako 

frogatutako hainbat eredu kimikoren adibideak: 

(HCl)n(H3BO3)m  konplexuen estekiometriak eta 

doitze bakoitzean ZETA programaren bidez 

lortutako desbideratze estandarraren balioak. 

Eredu guztietan 1:1 eta 2:1 konplexuak ere kontuan 

hartu dira. 

ESTEKIOMETRIA σ ESTEKIOMETRIA σ 

4:1 / 8:1 / 8:2 / 12:1 0.2746 9:3 / 12:1 / 10:2 0.1098 

4:1 / 12:3 / 12:1 0.0964 9:3 / 12:1 / 12:3 0.0780 

6:1 / 12:2 / 12:1 0.1904 12:1 / 9:3 / 6:2 0.0692 

3:1 / 6:2 / 12:1 0.0784 12:1 / 9:3 / 5:1 0.0693 

6:2 / 12:1 0.0776 12:1 / 9:3 / 6:2 / 12:4 0.0708 

9:3 / 12:1 0.0685 9:3 / 12:1 / 24:2 0.0514 

5:1 / 9:3 / 12:1 0.0693 9:3 / 12:1 / 36:3 0.0469 

6:1 / 9:3 /12:1 0.0693 12:1 / 36:3 0.1773 

8:1 / 9:3 / 12:1 0.0693 4:1 / 12:1 / 36:3 0.0737 

8:2 / 9:3 / 12:1 0.0814 8:2 / 12:1 / 36:3 0.0269 

12:4 / 12:1 0.0722 4:1 / 8:2 / 12:1 / 36:3 0.0149 

6:2 / 9:3 / 12:4 / 12:1 0.0708 4:2 / 4:1 / 8:2 / 36:3 0.0147 
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Bigarren urrats batean kalkuluen errefinaketa egin dugu 1:1, 2:1, 4:2, 

4:1, 8:2, 12:1 eta 36:3 estekiometriak soilik kontuan hartuz eta ZETA 

programaren bitartezko kalkuluak errepikatuz. Doitze berri hau egiteko 

orduan, 1:1 eta 2:1 konstanteen balioak ez dira aldez aurretik finkatu eta 

sistema kimikoaren konstante pseudoestekiometriko guztiak kalkulatu dira. 

Aztertu eta frogatu ditugun estekiometria-multzoak ondokoak dira: 

1. 1:1 / 2:1 / 4:2 / 4:1 / 8:2 / 12:1 / 36:3 

2. 1:1 / 2:1 / 4:2 / 4:1 / 8:2 / 36:3 

3. 1:1 / 2:1 / 4:1 / 8:2 / 36:3 

4. 1:1 / 2:1 / 4:1 / 8:2 / 12:1 / 36:3 

5. 1:1 / 2:1 / 8:2 / 12:1 / 36:3 

Multzo hauen kasuetan lortutako desbideratze estandarren balioak 

II.4.2. Taulan bildu ditugu. Multzo guztietarako lortutako espezie desberdinen 

oreka-konstanteen balioak, ZETA programaren irizpide estatistikoen 

arabera, ondo definituta daude. 

Bost eredu hauen kasuetan lortutako Z balio esperimentalen eta 

kalkulatuen arteko errore absolutuen eta erlatiboen distribuzioak II.4.8. - 12. 

Irudietan bildu ditugu. Frogatutako bost ereduek oso desbideratze 

estandarren balio baxuak ematen badituzte ere (ik II.4.2. Taula), erroreen 

distribuzioetan joera sistematikoak atzeman daitezke. Honek ereduen ez-

egokitasunaren susmoa adierazten du. 
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II.4.2. Taula: Estekiometria-multzo desberdinen kasuetan 

doitzean lortutako desbideratze estandarren 

balioak 

ESTEKIOMETRIA-

MULTZOA 

σ 

1 0.0122 

2 0.0125 

3 0.0295 

4 0.0150 

5 0.0269 
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II.4.8. Irudia: Balizko estekiometrien lehenengo 

multzorako (ik. II.4.2. Taula) Z funtzioaren errore 

absolutuen (a) eta erlatiboen (b) distribuzioak. 
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II.4.9. Irudia: Balizko estekiometrien bigarren multzorako 

(ik. II.4.2. Taula) Z funtzioaren errore absolutuen (a) 

eta erlatiboen (b) distribuzioak. 
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II.4.10. Irudia: Balizko estekiometrien hirugarren 

multzorako (ik. II.4.2. Taula) Z funtzioaren errore 

absolutuen (a) eta erlatiboen (b) distribuzioak. 
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II.4.11. Irudia: Balizko estekiometrien laugarren 

multzorako (ik. II.4.2. Taula) funtzioaren errore 

absolutuen (a) eta erlatiboen (b) distribuzioak. 
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II.4.12. Irudia: Balizko estekiometrien bostgarren 

multzorako (ik. II.4.2. Taula) Z funtzioaren errore 

absolutuen (a) eta erlatiboen (b) distribuzioak. 

Emaitza hauek aztertu ostean, eta estekiometria-multzo egokienera 

heltzeko asmotan, espezie bakoitza garrantzitsu bilakatzen den HCl-aren 

kontzentrazio- (eta aktibitate-) tartea definitzen saiatu gara ondoren. Izatez, 

espezie bat garrantzitsua den kontzentrazio-tartean nahikoa datu 

esperimental ez badaude, espezie hori behar bezala definitzeko arazoak 

izango ditugu. HCl-H3BO3-H2O sistema kimikoaren kasuan esperimentalki 

neurtutako datuak (ik. I.8. Atala) espezie desberdinen artean aproposena 

zein den baieztatzeko nahikoak ez direla ondorioztatu da. Hori dela eta, I.8. 

Atalean proposatutako eredu polinomikoa erabiltzea erabaki dugu, 25°C-

tan eta intereseko tartean eroaletasun espezifikoen datu gehiago 

interpolatzeko. Sortutako datu interpolatu hauek erabilita eta orain arte 

ontzat emandako estekiometria-multzoak kontuan hartuz, kalkulatutako Z 

datuak hoberen azalduko dituen eredu kimikorik egokiena lortzen saiatu 

gara. 

II.4.2.4.  HCl-H-

(

3BO3-H2O sistema kimikorako eredu polinomikoaren 

bitartez interpolatutako eroaletasun-datuetan oinarritutako eredu 

kimikoaren definizioa konplexu mononuklearren eta polinuklearren 

oreka-konstateen kalkulua) 
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Arestian aipatu denez, kalkulu berri honen lehenengo urratsean, 

azterketaren helburu den sistema kimikoaren interpolatutako eroaletasun-

datuei dagozkien Z funtzioaren balioak kalkulatu behar dira. 

I.8. Atalean proposatutako ekuazio polinomikoa erabiliz, eroaletasun-

datuen interpolazioa egin dugu 25°C-tan HCl-aren eta H3BO3-aren 

kontzentrazio batzutan. Eroaletasun-datuak interpolatu ditugun 

kontzentrazio-tarteak II.4.3. Taulan bildu ditugu. 

 

II.4.3. Taula: HCl-H3BO3-H2O sistema kimikoaren 

eroaletasun-datuak interpolatu direneko 

kontzentrazio-tarteak. 

cHCl /mol·dm-3 cH3BO3 /mol·dm-3 

0 – 4.6 0.09 

0 – 4 0.18 

0 – 3.4 0.27 

0 - 3 0.36 

Konplexu mononuklearrei dagozkien oreka-konstanteen balioak 

doitasun handiagoz determinatzeko, HCl-aren kontzentrazio baxuko 

tartean, interpolatutako eroaletasun-datu kopurua altuagoa izan da. 

Interpolatutako eroaletasun espezifikoei dagozkien Z funtzioaren 

balioak kalkulatu ditugu ondoren, II.4.2. ekuazioari jarraituz. Hau egiteko 

beharrezkoa da, aurrez, HCl-aren kontzentrazio askea kalkulatzea. 

Horretarako, sistema kimikoaren eroaletasuna HCl-aren kontzentrazio 

askeari dagokiola ontzat eman dugu, II.4.2.1. Atalean ere azaldu den 
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modura. [HCl]-aren estimazioarako EXCEL kalkulu-orriko SOLVER herraminta 

erabili dugu [Microsoft, 1992]. 

II.4.13. Irudian azido klorhidrikoaren aktibitatearen logaritmoarekiko Z 

funtzioaren balioen errepresentazio grafikoa batu dugu. N eranskinean, 

berriz, irudi honi dagozkion zenbakizko datuak bildu ditugu. 

Lortutako Z < 0.3 tarteko balioak erabiliz, aurrez onartutako 1:1 eta 2:1 

konplexu mononuklearrei dagozkien konstante pseudoestekiometrikoen 

balioak kalkulatu eta finkatu ditugu. Kasu honetan LETAGROP-ZETA 

programak emandako konstanteen balioak ondokoak dira: 

log K (1:1) = -0.77 ± 0.08 

log K (2:1) = -1.26 ± 0.02 

Ostean, tarte osoaren Z-ren datu interpolatuak erabiliz eta aurreko 

Ataletan mononuklearrei dagokienez ontzat eman den oinarrizko eredua 

(1:1 / 2:1 / 4:1 eta 12:1 espeziedun eredua) eredu guztietan sartuz, 4:2 / 8:2 / 

36:3 konplexu polinuklearren konbinazio desberdinak frogatu dira. Z 

aldagaiarekiko errore absolutuetan ZETA-LETAGROP programaren bidez 

egindako doitze-prozesuen desbiderazio estandarraren emaitzak II.4.4. 

Taulan batu ditugu. 

 

II.4.4. Taula: Oinarrizko 1:1 / 2:1 / 4:1 / 12:1 eredu 

mononuklearra oinarritzat hartuz, espezie 

polinuklearren konbinazio desberdinaz lortutako 

eredu oso bakoitzaren doitzeari dagokion 

desbideratze estandarra. 
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EREDUA GEHITUTAKO ESPEZIEAK σ *1000 

1 4:2 0.23801 

2 8:2 0.02752 

3 36:3 0.28272 

4 4:2 / 8:2 0.02742 

5 8:2 / 36:3 0.02770 

6 4:2 / 36:3 0.23962 

7 4:2 / 8:2 / 36:3 0.02761 
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II.4.13. Irudia: Azido klorhidrikoaren aktibitatearen 

logaritmoarekiko Z funtzioaren balioen 

errepresentazio grafikoa, interpolatutako 

eroaletasun-datuei dagokiena. 
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Doitze-prozesuetan lortutako desbideratze estandarren balioak 

kontuan hartuz, hurrengo ereduak baztertu ahal izan ditugu: 

1. 1:1 / 2:1 / 4:1 / 12:1 / 4:2 

3. 1:1 / 2:1 / 4:1 / 12:1 / 36:3 

6. 1:1 / 2:1 / 4:1 / 12:1 / 4:2 / 36:3 

ZETA programak emandako konstante pseudoestekiometrikoen 

balioak aztertzen baditugu, zazpigarren eredua ere albo batera utz 

dezakegu, 36:3 konplexuari dagokion konstantearen balioa zero egiten 

baitu (hots, konstantearen balioa horri dagokion desbideratze estandarra 

baino txikiagoa da eta, ondorioz, ez da estatistikoki esanguratsua) eta, 

horren arabera, 7. eredua 4. ereduan bihurtzen baita. 

II.4.4. Taulan jasotako gainontzeko ereduen artetik aproposena zein 

den hautatzeko, eredu bakoitzaren doitze-prozesuan lortutako erroreen 

errepresentazioak erabili ditugu. Aurretik jasotako eskarmentuaren ondorioz 

eta Z balioen erroreek informazio gutxi ematen dutela ikusi ostean, Z-ren 

balioak eroaletasun espezifikotara itzultzea erabaki dugu, Z funtzioa 

kalkulatzeko erabili dugun alderantzizko prozedura (ik. II.4.2.1. Atala) erabiliz. 

Hau da, cHCl eta cH3BO3 ezagunak direnez, Z bakoitzari dagokion [HCl] 

kalkulatu dugu. Azido klorhidrikoaren kontzentrazio askearen datua erabiliz, 

eroaletasun espezifikoa kalkulatu dugu, Z balioen interpolaziorako erabili 

den kontrako bideari jarraituz. 

II.4.14. - 16. Irudietan eroaletasun-datu interpolatuen eta ZETA 

programaren bidez kalkulatutako eta eroaletasun espezifikotara itzulitako Z 
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balioen arteko errore absolutuen eta erlatiboen errepresentazioak bildu 

dira. 

Eroaletasun-eskalan egindako erroreen distribuzioetan oinarrituta, Z 

balioak hoberen azaltzen dituen eredua ondoko espezieak osotzen dutela 

ondorioztatu dugu: 1:1 / 2:1 / 4:2 / 4:1 / 8:2 / 12:1. Irudietan ikus daitekenez, 

II.4.15. Irudiko errore absolutuek, eta gehien bat erlatiboek, II.4.14. (1:1 / 2:1 / 

4:1 / 8:2 / 12:1 eredua) eta II.4.16. (1:1 / 2:1 / 4:1 / 8:2 / 12:1 / 36:3 eredua) 

Irudikoekin erkatuz, distribuzioa apur aproposagoa dute. ZETA programak 

kalkulatutako konstante pseudoestekiometrikoen balioak ondokoak dira: 

log K (1:1) = -0.77 ± 0.08 

log K (2:1) = -1.26 ± 0.02 

log K (4:2) = -3.3 ± 0.1 

log K (4:1) = -3.8 ± 0.2 

log K (8:2) = -4.58 ± 0.03 

log K (12:1) = -10.81 ± 0.02 
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(b) 

II.4.14. Irudia: 1:1 / 2:1 / 4:1/ 8:2 / 12:1 eredu kimikoari 

dagokion eroaletasun espezifikoen arteko errore 
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absolutuen (a) eta erlatiboen (b) 

errepresentazioak. 
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II.4.15. Irudia: 1:1 / 2:1 / 4:2 / 4:1/ 8:2 / 12:1 eredu 

kimikoari dagokion eroaletasun espezifikoen arteko 

errore absolutuen (a) eta erlatiboen (b) 

errepresentazioak. 
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(b) 

II.4.16. Irudia: 1:1 / 2:1 / 4:1/ 8:2 / 12:1 /36:3 eredu 

kimikoari dagokion eroaletasun espezifikoen arteko 

errore absolutuen (a) eta erlatiboen (b) 

errepresentazioak. 

II.4.3.- ONDORIOAK 

Proposatu den eredu termodinamikoan parte hartzen duten 

espezieen garrantzi erlatiboa aztertzeko asmoz, H3BO3-aren hainbat 

kontzentrazio oso desberdinatan (cH3BO3-tan), HCl-aren aktibitatearen 

logaritmoarekiko (log{HCl}-arekiko) kontzentrazio diagrama logaritmikoa 

eta HCl-aren kontzentrazio osoarekiko (cHCl-arekiko) distribuzio-diagrama 

egin ditugu. 

Konstante pseudoestekiometrikoak erabiltzen direnean, diagramak 

egiteko egin behar diren kalkuluak konstante estekiometrikoekin egin behar 

direnak baino apur bat bereziagoak dira. Proposatutako eredu 

termodinamikoan kalkulatutako konstanteak pseudoestekiometriakoak 

dira, HCl-aren aktibitate-terminotan definituta daudelarik. Konstante horiek 

ondorengo ekuazioaren bidez deskriba daitezke:  

( ) ( )[ ]
{ } [ ]m33

n
m33n

BOHHCl

BOHHCl
K

⋅
=  

 

Horregatik, MEDUSA programa [Medusa, 1995] erabili dugu H3BO3-

aren masa-balantzea (ik. II.4.7 ek.) ebazteko. Eredu termodinamikoaren 
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bidez proposatutako espezieen estekiometriak eta konstante 

pseudoestekiometrikoak eman zaizkio programari eta, informazio honen 

arabera, MEDUSA-k log{HCl}-arekiko espezieen kontzentrazio askeak 

kalkulatu ditu hainbat cH3BO3 desberdinatan. Erabilitako log{HCl}-aren 

muturreko balioak –1 eta +1.2 izan dira. Horrela lortutako H3BO3-a duten 

espezieen kontzentrazio askeak erabiliz, II.4.17.-20. Irudietan bildu diren 

kontzentrazio-diagrama logaritmikoak prestatu dira H3BO3-aren lau 

kontzentrazio desberdinatan, hots, 0.09, 0.18, 0.27 eta 0.36 mol·dm-3-tan. 

cHCl-arekiko distribuzio-diagramak egiteko, beste aldetik, cHCl-a 

beharrezkoa da. HCl-aren kontzentrazio osoa II.4.6. ekuazioa erabiliz kalkula 

daiteke. Alde batetik, (HCl)n(H3BO3)m espezie bakoitzaren kontzentrazio 

askea MEDUSA-ren bidez kalkulatu da aurreko pasartean azaldu den 

moduan. Intereseko {HCl} bakoitzari dagokion [HCl]-a, beste aldetik, 

interpolazioaren bidez estimatu da. Informazio hau erabiliz, H3BO3-a duten 

espezieen distribuzio-diagramak egin ditugu H3BO3-aren bi kontzentrazio 

oso desberdinatan, 0.09 eta 0.36 mol·dm-3-tan. Diagramak II.4.21. eta II.4.22. 

Irudietan bildu ditugu. 
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II.4.17. Irudia: cH3BO3 = 0.09 mol·dm-3 kontzentrazioari 

dagokion HCl-H3BO3-H2O sistemarako 

proposatutako eredu kimikoaren espezieen 

kontzentrazio-diagrama logaritmikoa. 
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II.4.18. Irudia: cH3BO3 = 0.18 mol·dm-3 kontzentrazioari 

dagokion HCl-H3BO3-H2O sistemarako 

proposatutako eredu kimikoaren espezieen 

kontzentrazio-diagrama logaritmikoa. 
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II.4.19. Irudia: cH3BO3 = 0.27 mol·dm-3 kontzentrazioari 

dagokion HCl-H3BO3-H2O sistemarako 

proposatutako eredu kimikoaren espezieen 

kontzentrazio-diagrama logaritmikoa. 
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II.4.20. Irudia: cH3BO3 = 0.36 mol·dm-3 kontzentrazioari 

dagokion HCl-H3BO3-H2O sistemarako 
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proposatutako eredu kimikoaren espezieen 

kontzentrazio-diagrama logaritmikoa. 

 

Kontzentrazio-diagrama logaritmikoetan ikus daitekenez, espezieen 

distribuzioa oso antzekoa da cH3BO3-a edozein izanda. {HCl}-aren balio 

baxutan H3BO3 askea da espezie nagusia. 12:1 espeziea, berriz, nagusia da 

{HCl}-aren balio altutan. Tartean, nagusitasun-tarte laburrak erakusten dute 

2:1 eta 8:2 espezieek. 1:1, 4:1 eta 4:2 espezieak ez dira nagusiak aztertutako 

{HCl}-aren tarte osoan. Edozein kasutan, H3BO3-aren kontzentrazio osoaren 

arabera espezieen garrantzi erlatiboa aldatu egiten da. 

Aipatutakoa askoz argiago ikus daiteke II.4.21. eta II.4.22. Irudietan 

jaso diren H3BO3-a duten espezieen distribuzio-diagrametan. Konproba 

daitekeen beste gauza bat ondorengoa da: cH3BO3-a edozein izanda, cHCl 

batetik aurrera H3BO3-aren kontzentrazio askea arbuiagarria da. cHCl-a gero 

eta altuagoa, orduan eta garrantzitsuagoa da konplexu neutroak eratzen 

dituen HCl-aren zatikia eta, ondorioz, orduan eta baxuagoa HCl askearen 

zatikia eta are eta garrantzitsuagoa eroaletasunaren jaitsiera. 
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II.4.21. Irudia: cH3BO3 = 0.09 mol·dm-3 kontzentraioari 

dagokion HCl-H3BO3-H2O sistema kimikorako 

proposatutako eredu kimikoaren espezieen 

distribuzio-diagrama. 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 1 2 3 4 5 6

c H C l  / mo l·d m- 3

[H3BO3]
[1:1]
[2:1]
[4:2]
[4:1]
[8:2]
[12:1]

 
II.4.22. Irudia: cH3BO3 = 0.36 mol·dm-3 kontzentraioari 

dagokion HCl-H3BO3-H2O sistema kimikorako 
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proposatutako eredu kimikoaren espezieen 

distribuzio-diagrama. 

 

[HCl]-aren cHCl-arekiko aldaketa H3BO3-aren bi kontzentrazio osorako 

(0.09 eta 0.36 mol·dm-3-rako) errepresentatu da II.4.23. Irudian. Ikus 

daitekenez, cH3BO3-a gero eta handiagoa, orduan eta garrantzitsuagoa HCl-

aren kontzentrazio askearen eta osoaren arteko diferentzia. Diferentzia hau, 

gainera, cHCl–ren balio batetik aurrera da soilik esanguratsua, cHCl–ren 

balioak sisteman dagoen H3BO3-aren kontzentrazio osoarekiko alderantzizko 

menpekotasuna erakusten duelarik.  
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II.4.23. Irudia: cHCl-arekiko HCl-aren kontzentrazio askea 

cH3BO3 0.09 eta 0.36 mol·dm-3 kontzentraziotan. 
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Atal honetan HCl-H3BO3-H2O sistema kimikoan sortzen diren HCl eta 

H3BO3 espezieen arteko konplexuen eraketa eredu kimiko baten bidez 

azaldu ahal izan dugu. Sortutako konplexu neutro hauek elektrolitoen ur-

nahasteetan beha daitekeen eroaletasun espezifikoaren jaitsieraren 

erantzule dira. Eredu kimikoa definitzeko eroaletasun-neurketa 

esperimentala erabili da, nahiz eta teknika hau potentziometria edo 

espektofotometria bezain erabilia ez izan kalkulu-mota hauek egiteko. 

Baldintza desberdinatan neurtutako eroaletasuna erabilita, beraz, 

inguruneko espezie kargatuen kontzentrazioen jaitsieraren erantzule diren 

espezie neutroen eraketa azaltzen duen eredu kimikoaren garapena 

posiblea da. Inguruneko ioien kontzentrazioek behera egiteak disoluzioaren 

eroaletasun espezifikoaren jaitsiera ere dakar eta, behin jaitsiera hori 

konplexu neutroen eraketa gisa adierazita, sortutako espezieen 

estekiometriak eta estekiometria-konstanteen balioak kalkula daitezke. 

Proposatutako eredu kimikoa erabiliz estima daitezkeen 

eroaletasunen eta sistema kimikoaren eroaletasunen errore erlatiboa ez da 

± % 0.8a baino altuagoa aztertutako konposizio-tarte osoan. Teknika 

esperimental berari neurketan ± % 2ko azarezko errorea estima dakiokela 

kontuan hartzen badugu, (HCl)n(H3BO3)m konplexuen eredu kimikoa erabiliz 

kalkulatutako [HCl]-an errore propagazioaren ondorioz sor daitekeen 

errorea ± % 2a baino apur bat altuagotan estima daiteke. Laburbilduz, HCl-

H3BO3-H2O sistema kimikorako proposatutako eredu kimikoak ez du 

neurketa esperimentalak baino errore altuagoa ekartzen (izatez, 2.5 aldiz 

baxuagoa da). 
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3.- ONDORIOAK 

"Hitzaurrea" Atalean zehaztu denez, prozesu kimikoen kontrolean 

eroaletasun-neurketen baliogarritasunaren azterketak eragin du Lan hau. 

Helburu orokorra betetzeko bidean (κ, c1, c2, T) motako datuak 

esperimentalki sortzeko eta datuen aldakortasuna eredu matematikoen 

bitartez azaltzeko tresnak garatu ditugu lehen eta, gero, sistema elektrolitiko 

batzuen eroaletasun-azterketa egin dugu tresna horiek erabiliz. 

Metodologia hau balioztatu dugu, halaber, plantan bertan egindako 

hainbat neurketa erabiliz. Balioztatzearen emaitzak Atal honetan 

aurkeztuko ditugu. Beste aldetik, eta 2.1. Irudian ikus daitekeen eskemari 

jarraituz, sistema elektrolitikoen eroaletasun-portaera aurresateko tresnen 

garapenaren bidean ere sakondu dugu. Bukatzeko, sistema kimikoen 

eroaletasun-neurketatan oinarritutako modelatze kimikoa egiteko 

metodologia ere landu dugu. 

Oro har, 2.1. Irudian dagoen eskemaren garapenak eragin dituen 

urrats desberdinek (eroaletasun-datuen neurketa esperimentalak eta 

datuen tratamendu enpirikoak zein teorikoak) oso emaitza positiboak eman 

dituzte, Atal desberdinen ondorioetan jaso den modura. 2.1. Irudiko 

eskemaren bizkarhezurra ondorengo urratsek osatzen dute: 

1.- Neurketa: intereseko sistema kimikoen konposizio- eta 

tenperatura-tarteetan eroaletasunaren neurketa esperimentala 

herraminta egokia erabiliz. 

 281



Ondorioak _________________________________________________________ 

2.- Koerlazioa: sistema kimikoen konposizioarekiko eta 

tenperaturarekiko eroaletasun-datuen aldakortasuna azaltzeko 

gai den κ = f (c1, c2, T) motako eredu enpirikoaren definizioa. 

3.- Simulazioa: proposatutako eredu enpirikoa erabilita, ekoizpen-

prozesuen eroletasunaren estimazioa plantako baldintzetan. 

4.- Egindakoa balioztatu: prozesuan bertan neurtutako 

eroaletasun-datuen azalpena proposatutako eredu enpirikoaz. 

Segidan, urrats hauen garapenean lortutako emaitzarik 

garrantzitsuenak azpimarratuz, I. Atalean planteiatu diren helburuei 

emandako erantzuna aztertuko da. 

3.1.- NEURKETA 

3.1.1.- Aztertu beharreko konposizio- eta tenperatura-tarteak 

Intereseko sistema kimikoa ondo definitu beharra dago enpresako 

beharren arabera. Ostean, (κ, c1, c2, T) motako datuak esperimentalki sortu 

behar diren konposizio- eta tenperatura-tarteak zehaztu behar dira 

ekoizpen-prozesuaren baldintzen arabera. 

Ekoizpen-prozesuak markatutako konposizio- eta tenperatura-tarteak 

betetzeko eta datu esperimentalen kopuru errepresentagarria lortzeko, 

esperimentazioa aurrera eramateko baldintzak finkatu behar dira. (κ, c1, c2, 

T) motako datuak doitzerakoan eredu polinomiko egokia lortzeko 

komenigarria da datu esperimental kopurua altua izatea. Bestalde, datu 
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kopuru altua lortzeak esperimentazio-denbora luzea eskatzen du. Beraz, bi 

puntu hauen arteko konpromezu batetarara heldu beharra dago. 

Lan honetan I. Zatian pilatutako eskarmentuaren arabera 

ondorengoak ondorioztatu ditugu gai honi dagokionez: 

1.- Sistema kimiko bakoitza bere espezifikotasunez aztertu behar 

da. Orokorrean, ikertu nahi den konposizio-tartea betetzeko 

beharrezkoa den puntu-kopururik baxuena erabili behar da. 

Kalitatezko neurketa esperimentala eginez gero, eredu enpiriko 

egoki baten definizioa ziurta daiteke datu esperimentalen 

kopuru txiki batekin eta, horrela, denbora asko aurrez dezakegu 

esperimentazioa egiterakoan. 

2.- Seguru asko, esperimentuen diseinua alor honetan aplikatzeak 

oso emaitza positiboak emango lituzke. 

3.- Bi elektrolitoren ur-nahastea aztertu nahi denean komenigarria 

da elektrolito bakoitzaren ur disoluzioen azterketa ere egitea, 

hau da, (κ, c1, T) eta (κ, c2, T) datuak ere esperimentalki sortzea, 

nahiz eta mota horretako datuak eskuragarriak izan 

bibliografian. Horrela, nahastearen eroaletasun-portaera 

azalduko duen eredu enpirikoaren definizioan elkarren artean 

homogeneoak diren datu-sorta osoa erabiliko da. 

3.1.2.- Eroaletasunaren neurketa esperimentala 

Gure lan-taldean garatutako sistema esperimental automatizatuak 

ikertzailearen lana errazten du, denbora aurreztuz. Behin sistema 

esperimentala prestatu ondoren (osagaiak garbitu eta lehortu, zero-
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seinalearen eta tenperaturaren zuzenketak burutu, sistema kimikoa 

egonkortu eta CONDUCTO programa martxan jarri) eroaletasun eta 

tenperatura-datuen biltzea modu automatizatuan egiten baitu. 

Balorazio bat egiteko sistema automatizatuaren prestaketak, beraz, 7 

- 8 ordu iraun dezake, balorazioa egin behar den tenperaturaren arabera. 

Gero, balorazioaren puntu bakoitzari dagokion eroaletasun- eta 

tenperatura-datua lortzeak 3 ordu inguru eskatzen du. Kalitatezko datuak 

lortzeko prozedura, ondorioz, luzea izan daiteke oso. Denbora gehienean, 

alabaina, sistemak automatikoki funtzionatzen du eta ikertzailearen 

presentzia fisikoa ez da beharrezkoa. Horixe da sistema automatizatuaren 

abantaila nagusia. Azpimarratzekoa da, halaber, eroaletasun altuak 

neurtzeko aproposa den “elektrodorik gabeko eroaletasuna” izeneko 

teknikan oinarrituta dagoela sistema automatizatua. 

Disoluzioen eroaletasun elektrikoaren neurgailuak kontrolpean 

mantentzeko, beste aldetik, eroaletasun altuak neurtzerakoan prozedura 

klasikoaren desegokitasunaz oharturik, kalibrazio-prozedura alternatibo bat 

landu da, Lan honetan erabilitako sistema esperimentalean aplikatu 

duguna. Emaitzak denborarekiko hainbat kontrol-grafikatan (Ik. I.2.4. eta 

I.2.5. Irudiak) aurkeztu dira. Honelako prozedurek lortutako eroaletasun-

datuen kalitatea estatistikoki kontrolatzea ahalbideratzen dute. 

3.1.1. eta 3.2.1. Ataletan esandakoaren arabera, 2. Atalean 

planteiaturiko 1. Helburua erabat bete dugula ondoriozta daiteke. 

3.2.- KOERLAZIOA. 

 284



_________________________________________________________ Ondorioak 

Bibliografian eskeintzen diren aukerak aztertu ostean, (κ, c1, c2, T) datu 

esperimentalen aldakortasuna azaltzeko eta konposizioarekiko eta 

tenperaturarekiko eroaletasun-datuen interpolazioa ahalbideratzeko κ = 

f(c1, c2, T) eredu enpirikorik egokiena ekuazio polinomikoa dela 

ondorioztatu dugu Lan honetan (ik. I.3. Atala). 

Eredu polinomiko honen parametro doigarriak kalkulatzeko aldagai 

askotariko erregresio ez-lineala erabili behar da. Mota honetako kalkuluak 

ahalbideratzen dituzten programa asko dago, I.4. Atalean azaldu denez. 

Lan honetan egin beharreko kalkuluen baldintza espezifikoak aztertuta 

(datu esperimental konpuru altua, parametro doigarri-kopuru altua eta 

eroaletasunaren balio baxuenaren eta altuenaren arteko diferentzia 

zabala), Mathematica®-n oinarritutako Tkondu programa informatikoa 

garatu dugu kalkulua egiteko. 

Programa honek, ekuazio polinomiko jeneriko batetik abiatuta eta 

irizpide estatistikotan oinarrituta, datu esperimentalen aldakortasuna 

hoberen azaltzen duen eredurik egokienerako bidea gidatzen du, hots, 

sistema kimiko bakoitzaren datu esperimentalen aldagai askotariko 

erregresio ez-linealen bitartez eredu polinomikoaren kontzentrazio eta 

tenperaturaren mailak finkatzen ditu eta parametro doigarrien baliorik 

egokienak kalkulatzen ditu, ereduaren gainparametrizazioa ekidituz. 

Tkondu programa datu esperimental kopuru altua tratatzeko gai da 

parametro doigarrien kopuruaren mugarik gabe. Horrez gain, parametro 

doigarrien desbideratze estandarren balioak ere ematen ditu eta R2 eta 

Prob(lim) parametro estatistikoen balioak aldatzeko posibilitatea ematen 
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du. Honek eredu desberdinak frogatzea ahalbideratzen du, ostean, hauen 

arteko aproposena hautatu ahal izango dugularik. 

Hala ere, garatu dugun Tkondu programaren ekarpen 

garrantzitsuenetarikoa pisu estatistikoen eskemak erabiltzeko posibilitatean 

datza. Tratatu behar diren datuetan eroaletasunaren baliorik baxuenaren 

eta altuenaren arteko diferentzia handia (∆κ > 100 mS·cm-1) denean, errore 

absolututan egindako doitze-prozesuak eroaletasun baxutan errore erlatibo 

altuak ekartzen ditu. Pisu estatistikoen erabilerak errore erlatiboen eskalatu 

txarra minimizatzen du. Azaldutako hau konprobatzeko 3.1. eta 3.2. Irudiak 

erkatzerik baino ez dago (aurkeztutako grafika hauek Tkonduk zuzenean 

ematen dituenak dira). 3.1. Irudian KCl-H2O sistemaren eroaletasun-datuak 

Tkondu programaren laguntzaz ekuazio polinomiko batetara doitzean (R2 = 

0.9995 eta Prob(lim) = 1·10-5) lortutako errore erlatiboen errepresentazio 

grafikoa dago. 3.2. Irudian, aldiz, R2 eta Prob(lim) parametro estatistiko 

berdinak mantenduz baina pisu estatistikoak (neurketa esperimentalari 

lotutako % 2ko doitasuna onartuz estimatu ditugu) erabiliz lortutako errore 

erlatiboen distribuzioa batu dugu. 

Elektrolitoen nahasteen kasuan ere eroaletasunen arteko diferentziak 

arazoak ekartzen ditu. Pisu estatistikoen eskema bat erabiltzeak errore 

erlatiboen distribuzioaren kono-itxura minimizatzen du. Hau 3.3. eta 3.4. 

Irudietan konproba daiteke. 3.3. Irudian HCl eta KCl elektrolito sendoen ur-

nahastearen eroaletasun-datuak Tkondu programaren laguntzaz ekuazio 

polinomiko batetara doitzean (Prob(lim) = 1·10-11) lortutako errore erlatiboen 

errepresentazio grafikoa irudikatu dugu. 3.4. Irudian, aldiz, Prob(lim) 

parametro estatistikoa mantenduta, pisu estatistikoak (neurketa 
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esperimentalari lotutako % 2ko doitasuna onartuz estimatu ditugu) erabiliz 

lortutako errore erlatiboen distribuzioa ikus daiteke. 

 

3.1. Irudia: KCl-H2O sistema kimikoaren 

kontzentrazioarekiko eta tenperaturarekiko 

eroaletasun-datuak, pisu estatistikoak erabili gabe, 

doitzean lortutako errore erlatiboen errepresentazio 

grafikoa. 
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3.2. Irudia: KCl-H2O sistema kimikoaren 

kontzentrazioarekiko eta tenperaturarekiko 
eroaletasun-datuak, pisu estatistikoak erabilita, 
doitzean lortutako errore erlatiboen errepresentazio 
grafikoa. 

 
3.3. Irudia: HCl-KCl-H2O sistema kimikoaren 

kontzentrazioarekiko eta tenperaturarekiko 
eroaletasun-datuak, pisu estatistikoak erabili gabe, 
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doitzean lortutako errore erlatiboen errepresentazio 
grafikoa. 

 

3.4. Irudia: HCl-KCl-H2O sistema kimikoaren 

kontzentrazioarekiko eta tenperaturarekiko 

eroaletasun-datuak, pisu estatistikoak erabilita, 

doitzean lortutako errore erlatiboen errepresentazio 

grafikoa. 

 

Honenbestez eta I.5. - 8. Ataletan aztertutako sistema kimikoen 

kasuetan lortutako emaitzak kontuan hartuz, 2. Atalean planteatutako 

bigarren helburua ere bete dugula ondoriozta dezakegu. Hots, (κ, c1, c2, T) 

motako datuen tratamendu azkarra eta fidagarria egiteko tresna egokia, 

Tkondu programa, garatu dugu, bi elektrolitoren ur-nahasteen eroaletasun-

portaera matematikoki deskribatzea era automatiko batean 

ahalbideratzen duena. 
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3.3.- SISTEMA ELEKTROLITIKO BATZUEN EROALETASUN-

PORTAERAREN AZTERKETA 

I.2. eta I.4. Ataletan garatu ditugun tresnak, neurketa esperimentalak 

egiteko sistema automatizatua eta datuen tratamendua egiteko Tkondu 

programa alegia, erabili ditugu 2. Atalean proposatutako hirugarren 

helburua lantzeko. Lan honen emaitza I.5. - 8. Ataletan bildu dugu eta han 

proposatutako κ = f (c1, c2, T) motako eredu polinomikoen bitartez laburbil 

daiteke. Eredu bana proposatu da DDF enpresak definitutako sistema 

elektrolitiko bakoitzeko. Ereduak, aztertutako konposizio- eta tenperatura-

tarteen barruan, sistema elektrolitikoaren eroaletasuna interpolatzeko gai 

dira. Honenbestez, alde batetik, garatutako sistema automatizatuaren eta 

Tkondu programa informatikoaren erabilgarritasuna konprobatu dugu eta, 

beste aldetik, Tesi honetan planteatutako hirugarren helburua ere betetzat 

eman daiteke. 

Pixka bat haruntzago ere joan gaitezke sistema kimiko bakoitzaren 

konposizioarekiko eta tenperaturarekiko interpolatutako eroaletasun 

espezifikoen errepresentazio grafikoetan agertzen diren eroaletasun-

maximoak aztertzen baditugu. “Sarrera” Atalean azaldu denez, 

eroaletasun-maximoaren agerpenari azalpen desberdinak eman dizkiote 

autore desberdinek. Eroaletasunaren fenomenoa disoluzioan dauden ioien 

kontzentrazioaren menpekoa dela ontzat ematen badugu, disoluzioan 

dauden ioi askeen kontzentrazioa igotzean, elektrizitatea garraiatzeko ioi 
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gehiago daudenez, eroaletasuna altuagoa izango beharko litzatekela 

onartu beharko genuke. Ioien kontzentrazioa gehiegi handitzean 

(kontzentrazio-muga batetik gora, alegia), ioi-kopuru altuegia dago 

disoluzioan eta elektrizitatea garraiatzeko prozesuan partikulen arteko 

talken probabilitatea altuagoa da, disoluzioaren eroaletasunaren jaitsiera 

eraginez. Ioien mugazko kontzentrazio horretan, eroaletasunaren maximoa 

agertzen da. I.5. – 8. Ataletan aztertutako sistema kimikoen eroaletasun-

maximoaren konposizioarekiko eta tenperaturarekiko aldaketa aztertu 

dugu. Segidan azaltzen diren joera orokorrak behatu ditugu: 

Tenperatura igotzean, eroaletasun-maximoaren balioa eroaletasun 

altuagotara lerratzen dela konprobatu dugu. Fenomeno hau ioien energia 

zinetikoaren tenperaturarekiko duen aldaketarekin lotu daiteke; 

tenperatura altuagotan ioien energia zinetikoa handiagoa da eta, 

ondorioz, azkarrago mugitzen dira ioiak, elektrizitate gehiago garraiatuz. 

Konposizioari dagokionez, bi elektrolitoren nahastearen kasuan, ioien 

mugazko kontzentrazioa lehen elektrolitoaren kontzentrazioari dagokionean 

baino kontzentrazio baxuagotan agertzen da, ioien kopuru osoa altuagoa 

delako. Honela, HCl-KCl-H2O eta NaCl-KBr-H2O elektrolitoen 

errepresentazioen kasuan, tenperatura konstante mantenduz, bigarren 

elektrolitoaren kontzentrazioak gora egitean eroaletasun-maximoaren 

balioa lehen elektrolitoaren kontzentrazio-balio baxuagotara lerratzen da. 

HF eta H3BO3 elektrolitoak dituzten nahasteen kasuetan fenomeno hau ez 

da hain garbi agertzen, bi konposatu hauek disoluzio azidoan erakusten 

duten ionizazio-maila oso baxua delako eta, ondorioz, ez dutelako 

elektrizitatearen garraioan eragin zuzenik. Elektrolito baten ur-disoluzioan 

HF-a edo H3BO3-a gehitzeak kontzentrazio ionikoa handitzen ez badu ere, 
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partikula neutroen kopurua altuagoa da eta, horren ondorioz, partikulen 

arteko talkak ugariagoak izan daitezke, eroaletasuna gutxituz. 

 

Beste puntu bat azpimarratu nahi dugu I.5. - 8. Ataletan 

proposatutako eredu enpirikoei dagokienez. HCl eta HBF4 elektrolitoen ur-

disoluzioen eroaletasun-portaera azaltzeko eredu polinomiko bat baino 

gehiago ondoriozta daitezke I.5. - 8 Ataletan proposatutako ereduetatik. 

HCl-aren kasuan, HCl-KCl-H2O eta HCl-H3BO3-H2O sistema 

elektrolitikoetarako ereduetan cKCl = 0 eta cH3BO3 = 0 eginez, hurrenez 

hurren, bi eredu lor daitezke HCl-H2O sistemaren eroaletasun-portaera 

matematikoki deskribatzeko. Hirugarren eredu bat, gainera, erabili da I.2 

Atalean, sistema automatizatuaren kalibrazioa egiterakoan. HBF4-aren 

kasuan, berriz, HBF4-HF-H2O eta HBF4-H3BO3-H2O sistema kimikoen ereduetan 

cHF eta cH3BO3, hurrenez hurren, zerora berdinduz, HBF4-H2O sistemaren 

eroaletasun-portaera azaltzeko bi eredu polinomiko desberdin atera 

daitezke. Horrela lortutako ereduak elkarren artean erkatzen baditugu, 

nahiz eta osagaien kontzentrazioen maila polinomikoak bat etorri, 

parametro doigarrien balioak, kasu gutxi batzutan, zehazki berdinak ez 

direla konproba daiteke. Eredu polinomiko desberdin hauen zergatia 

doitze-prozesuak egiteko eran dago, erabilitako bibliografia-datuak 

berberak baitira. Honako hauexek dira HCl-H2O sistemaren kasuan 

arrazoiak: 

a) Sistema automatizatuaren kalibrazioan erabilitako eredu 

polinomikoa NLREG programaz [Sherrod, 1995] lortutakoa da, 
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sistema esperimentala garatu zenean proposatutako eta 

onartutako berbera [de Diego, 1994; 1995]. 

b) HCl-KCl-H2O sistema kimikoaren kasuan lortutako eredua 

Tkondu programa erabilita lortu da, lehenengo eta behin 

elektrolito bakoitzaren eroaletasun-datuak doituz eta gero 

nahastearen eroaletasun-datu esperimentalak doituz, hau 

da, Tkondu programak eskaintzen duen bide estandarra. 

c) HCl-H3BO3-H2O sistema kimikoaren kasuan, H3BO3-aren 

eroaletasuna arbuiagarria izanik, eroaletasun-datu guztien 

aldibereko doitzea egin behar izan dugu Tkondu erabilita, 

hots, programak eskaintzen duen bide alternatiboa. 

Parametro bakoitzari lotutako doitasuna (desbideratze estandarra) 

kontuan hartuz eta % 95eko konfidantza-maila erabiliz (horri dagokion t 

student parametroa), alabaina, ezinezkoa da parametro doigarriak 

estatistikoki desberdintzea. Honen ondorioz, hiru ereduak erabiliz 

interpolatutako eroaletasunak bat datoz, neurketa esperimentalaren 

doitasuna kontuan hartuz, aztertutako konposizio-tarte osoan, 3.5. Irudian 

konproba daitekenez. 
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3.5. Irudia: HCl-H2O sistema kimikoaren kasurako 25°C-

tan lanean aurkeztutako hiru eredu polinomikoek 

interpolatutako eroaletasun espezifikoen eta 

bibliografia-datuen [Hasee, 1965] arteko errore 

erlatiboen distribuzioen erkaketa. 

HBF4-H2O sistema kimikoaren kasuan antzeko arrazoiak eman daitezke 

ereduaren parametro doigarrien arteko diferentzia txikiak justifikatzeko. 

Eredu desberdinek interpolatutako eroaletasunak erakatzerakoan, HCl-H2O 

sistema kimikaren kasuan lortutako antzeko emaitzak lor daitezke. 

 

3.4.- SIMULAZIOA ETA BALIDAZIOA. 

Laborategian esperimentalki neurtutako eroaletasun-datuak 

azaltzeko eredu enpiriko bat proposatu ostean, eredua fabrikako ekoizpen-
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prozesuan bertan jasotako datuak ere azaltzeko gai dela konprobatu 

behar da, proposatutako eredua balioztatuz. 

Urrats hau HCl-KCl-H2O sistema kimikoaren kasuan garatzeko, DDF 

enpresan hainbat fluoruro bereziren ekoizpen-prozesu martxan zegoen 

bitartean, erreaktorean bertan eroaletasun-zunda sartuz, momentuko 

eroaletasun- eta tenperatura-neurketak burutu ziren. Bestalde, une berean 

jasotako erreaktoreango fase likidoaren laginen analisia burutu zen 

enpresako laborategian. 

I.5. Atalaren sarreran azaldu denez, gatz berezien ekoizpena 

dagokion fluoro-azidoaren gainean soberan dagoen KCl gatza gehituz 

burutzen da. Horrela, erreakzioko gatza eratu ostean, HCl eta KCl elektrolito 

sendoen ur-nahasteak osotzen du erreaktorearen barruko fase likidoa. 

Adibidez: 

HCl2)s(TiFKKCl2TiFH 6262 +→+  

Hauspeaketa erreakzioa gertatu ostean, fase likidoan soberan 

gehitutako KCl-a eta eratutako HCl-a izango ditugu. Enpresako 

laborategietan disoluzioango K+ katioiaren (fotometria erabiliz) eta Cl- 

anioiaren (hauspeaketa bolumetria erabiliz) kontzentrazioak determinatzen 

dituzte. Hau kontuan hartuta, hurrengo masa balantzeak idatz ditzakegu: 

( )

( ).2.3cKc

.1.3ccClc

KClK

KClHClCl

==

+==

+

−

+

−

 

Beraz, bi masa balantze hauetan analisiek emandako K+ eta Cl- ioien 

kontzentrazioak ordezkatuz, HCl eta KCl elektrolitoen kontzentrazio osoak 
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kalkula ditzakegu. Behin elektrolitoen kontzentrazioak ezagunak diren eta, 

erreaktorean bertan neurtutako tenperatura kontuan hartuz, HCl-KCl-H2O 

sistema kimikoaren kasurako proposatutako eredu enpirikoa (I.3.3. ekuazioa 

eta I.5.3. Taula) erabil dezakegu, momentuko fase likidoari dagokion 

eroaletasun espezifikoaren balioa (κest) estimatzeko. Lortutako eroaletasun 

espezifikoaren balioa ekoizpen-prozesuan neurtutako eroaletasun-

balioarekin (κesp-arekin) erkatuz, proposatutako ereduaren interpolazio-

ahalmena konproba dezakegu. 

Prozedura honetan disoluzioan HCl eta KCl elektrolitoak baino ez 

daudela ontzat eman dugu. Dena den, lehengai modura erabilitako 

azidoek (H2TiF6, H2SiF6 edo HBF4) badute soberako HF edo H3BO3 azidoak 

(kasuan kasuzko soberakina) kontzentrazio-portzentai baxutan. Izatez, 

gehiegizko portzentai hauek aztergai diren prozesu kimikoetan lortutako 

gatzen kalitate egokia ziurtatzen dute. HF-ak H2SiF6 azidoaren [de Diego, 

1997] eta H2TiF6 azidoaren (Lan honen I.6. Atala) disoluziotan 

eroaletasunaren gainean duen eragina aztertuta dago; eta baita H3BO3-ak 

HBF4 azidoaren disoluziotan duen eragina ere (Lan honen I.7. Atala). Hiru 

kasutan, kontzentrazio-tarte zabal batean gehiegizko azidoek 

eroaletasunaren jeitsiera eragiten dute. 

Hau guztiau kontuan hartzen badugu, eta gehiegizko azido hauek 

erreakzionatzen ez dutenez, hots, bukaerako disoluzioan egongo direnez, 

ereduaren bidez estimatutako eroaletasuna plantan neurtutakoa baino 

altuagoa izango dela aurresan dezakegu. 
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Deskribatutako kalkulua hiru ekoizpen-prozesu desberdinetan egin 

ziren, hainbat egun desberdinetan errepikatuta. Prozesuak eta beraien 

fabrikako erreferentziak 3.1. Taulan bildu ditugu. 

 

3.1. Taula: DDF-n ekoiztutako gatzak eta dagozkien 

prozesuen erreferentziak, eredua balioztatzeko 

erabili direnak. 

Ekoiztutako gatza Erreferentziak 

K2TiF6 122; 123-124; 127-128-129 

K2SiF6 200; 201; 202 

KBF4 218; 219; 220 

 

3.1. Taulan bildu diren fabrikako ekoizpen-prozesuetan egindako 

eroaletasun-neurketen eta ereduak proposatutako eroaletasun-balioen 

arteko erkaketaren errepresentazioak 3.6. – 14. Irudietan bildu ditugu. 
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3.6. Irudia: Fabrikako 122 ekoizpen-prozesuan egindako 

eroaletasun-neurketen (κesp-en, ) eta ereduak 

proposatutako eroaletasun-balioen (κest-en, ) 

arteko erkaketaren errepresentazio grafikoa. 
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3.7. Irudia: Fabrikako 123-124 ekoizpen-prozesuan 

egindako eroaletasun-neurketen (κesp-en, ) eta 

ereduak proposatutako eroaletasun-balioen (κest-

en, ) arteko erkaketaren errepresentazio grafikoa. 
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3.8. Irudia: Fabrikako 127-128-129 ekoizpen-prozesuan 

egindako eroaletasun-neurketen (κesp-en, ) eta 

ereduak proposatutako eroaletasun-balioen (κest-

en, ) arteko erkaketaren errepresentazio grafikoa. 

0

100

200

300

400

500

600

0 5 10 15 20 25 30 35

denboran zehar hartutako lagina

κ
 /m

S·
cm

-1

 
3.9. Irudia: Fabrikako 200 ekoizpen-prozesuan egindako 

eroaletasun-neurketen (κesp-en, ) eta ereduak 

proposatutako eroaletasun-balioen (κest-en, ) 

arteko erkaketaren errepresentazio grafikoa. 
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3.10. Irudia: Fabrikako 201 ekoizpen-prozesuan egindako 

eroaletasun-neurketen (κesp-en, ) eta ereduak 
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proposatutako eroaletasun-balioen (κest-en, ) 

arteko erkaketaren errepresentazio grafikoa. 
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3.11. Irudia: Fabrikako 202 ekoizpen-prozesuan egindako 

eroaletasun-neurketen (κesp-en, ) eta ereduak 

proposatutako eroaletasun-balioen (κest-en, ) 

arteko erkaketaren errepresentazio grafikoa. 
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3.12. Irudia: Fabrikako 218 ekoizpen-prozesuan egindako 

eroaletasun-neurketen (κesp-en, ) eta ereduak 
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proposatutako eroaletasun-balioen (κest-en, ) 

arteko erkaketaren errepresentazio grafikoa. 
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3.13. Irudia: Fabrikako 219 ekoizpen-prozesuan egindako 

eroaletasun-neurketen (κesp-en, ) eta ereduak 

proposatutako eroaletasun-balioen (κest-en, ) 

arteko erkaketaren errepresentazio grafikoa. 
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3.14. Irudia: Fabrikako 220 ekoizpen-prozesuan egindako 

eroaletasun-neurketen (κesp-en, ) eta ereduak 

proposatutako eroaletasun-balioen (κest-en, ) 

arteko erkaketaren errepresentazio grafikoa. 
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Fabrikako konposizio- eta tenperatura-baldintzatan jasotako 

eroaletasun-datuen eta eredu polinomikoaren bidez baldintza horietan 

kalkulatutako eroaletasun-datuen erkaketaren ondorioz, bien artean, 

desfase bat dagoela konproba daiteke aztertutako ekoizpen-prozesu 

guztien kasuan. Honek lehen deskribatu dugun HF-aren edo H3BO3-aren 

soberaren eragina baieztatzen du. Gainera, desberdintasuna sistematikoa 

da, hots, ereduak beti estimatzen ditu fabrikan neurtutakoak baino 

eroaletasun altuagoak. Hala ere, eroaletasunaren bi errepresentazioek 

erakusten duten soslaia antzekoa dela esan dezakegu, proposatutako 

eredu polinomikoen baliogarritasuna baieztatzen duena. 

Desfase honen zenbatekoa desberdina da ekoiztutako hiru gatzen 

kasuan. Gatz bakoitzaren kasuan hiru ekoizpen-prozesu desberdin neurtu 

ditugu 3.1. Taulan ikus daitekenez. Hiru prozesu hauen eroaletasun 

estimatuen eta eroaletasun esperimentalen arteko diferentziaren 

batazbestekoak kalkulatu ditugu eta 3.2. Taulan batu ditugu. Batazbesteko 

hauen desbideratze estandarrak % 10 – 15 bitartean daude. 

3.2. Taula: DDF-n ekoiztutako gatzen kasurako neurtutako 

eroaletasunen eta ereduaren bidez kalkulatutako 

eroaletasunen arteko diferentziaren batazbestekoa 

Gatza ∆κ (mS·cm-1) 

K2TiF6 -95 

K2SiF6 -57 

KBF4 -93 
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Eroaletasun-desfasea, aipatu bezala, kualitatiboki azal daiteke: 

prozesuan zehar fase likidoan HCl-a eta KCl-a soilik dagoela ontzat eman 

dugu eta ez da ahaztu behar lehengai gisa erabilitako azidoek HF-a 

soberan (H2TiF6 eta H2SiF6 azidoen kasuan) edo H3BO3-a soberan (HBF4-aren 

kasuan) dutela, lortu nahi den gatzaren salmentarako ezaugarri fisiko 

aproposak ziurtatzeko. Ondorioz, fase likidoaren konposizioa ez da sistema 

hirutar batena (HCl-KCl-H2O), ontzat eman dugun bezala, baizik eta sistema 

lautar batena, hots, HCl-KCl-HF-H2O edo HCl-KCl-H3BO3-H2O. Baina sistema 

lautarren eroaletasun-portaera ez dugu aztertu, Lan honen helburuetatik 

kanpo zegoelako. Behatutako desfaseari, beraz, azalpen kualitatiboa 

eman badiogu ere, ezin dugu diferentzia kuantitatiboki azaldu. Hala ere, 

soslaiak birsortuz HCl-KCl-H2O sistema kimikoaren eroaletasun-portaera 

matematikoki adierazteko I.5. Atalean egindako lana balioztatu dugula 

esan dezakegu. 

Dena den, ikusitako eroaletasunen arteko diferentzia nahiko 

errepikakorra denez, KBF4-aren ekoizpenean lortutako batazbesteko 

desfasea erabiliz, KBF4-aren laugarren ekoizpen-prozesu bateko (221 

erreferentziaduna) eredu polinomikoaren bidez estimatutako eroaletasunen 

zuzenketa egin da arestian aipatu den modura. Hau da, HCl-KCl-H2O 

sistema kimikoaren eroaletasuna ekoizpen-prozesuko baldintzatan 

kalkulatuz eta, honi, KBF4-aren ekoizpenari dagokion desfasea (ik. 3.2. Taula) 

gehituz. Modu honetan lortutako eroaletasunen errepresentazio grafikoa 

3.15. Irudian ikus daiteke. 3.16. Irudian, berriz, estimatutako eroaletasunaren 

eta ekoizpen-prozesuan neurtutako eroaletasunaren arteko errore 

erlatiboen errepresentazioa egin dugu. Azken irudi honetan konproba 
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daitekenez, lortutako errore erlatiboak ez dira eroaletasunaren neurketa 

esperimentalak ematen duen doitasuna (%2a) baino altuagoa. 

 

 

 

450
470
490
510
530
550
570
590
610
630
650

0 2 4 6 8

denboran zehar hartutako lagina

 /m
S

·c
m

-1

 

3.15. Irudia: Fabrikako 221 ekoizpen-prozesuan egindako 
eroaletasun-neurketen (κesp-en, ) eta ereduak 
proposatutako eroaletasun-balio zuzenduen (κest-
en,   ) arteko erkaketaren errepresentazio grafikoa. 
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3.16. Irudia: Fabrikako 221 ekoizpen-prozesuan egindako 
eroaletasun-neurketen eta ereduak proposatutako 
eroaletasun-balio zuzenduen arteko errore 
erlatiboen errepresentazio grafikoa. 

HCl-KCl-H2O sistema kimikoaren eroaletasun-portaeraren adierazpen 

matematikoak soslaiak birsortzeko duen ahalmena frogatuta gelditzeaz 

gain, azken urrats honetan bi soslaien arteko diferentzia zuzentzeko bidea 

ere proposatu dugu eta, ondorioz, prozesu hauen eroaletasunaren bidezko 

kontrola diseinatu ahal izateko atea zabaldu dugu. Horrelako kontrol-

eskemen diseinaketak etorkizunean gara daitekeen beste lan baten 

helburua izan daiteke. 

Azpimarratu behar da, bukatzeko, Prozesutik Kanpoko – Off-Line – 

motako eskema bati jarraituz kontrolatzen direla gaur egun fluoruro 

berezien ekoizpenak DDF enpresan, laborategian neurtutako K+ eta Cl- 

ioien kontzentrazioen arteko erlazioa aldez aurretik definituriko kontrolpeko 

tarte batean mantenduz. 1.1. Atalean azaldu den legez, Prozesutik 

Kanpoko kontrol-eskemak oso fidagarriak dira ondo hornituriko laborategi 

batean egindako analisien kalitate altua dela eta. Baina, aldi berean, 
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kontrol-prozesua geldoa da, ez da denbora errealean burutzen eta, horren 

ondorioz, ekoizpen-prozesuari buruz hartu beharreko erabakiak berandu hel 

daitezke. Lan honetan lortutako emaitzei esker, K+ eta Cl- ioien 

kontzentrazioen arteko erlazioa erreaktore barruan dagoen fase likidoaren 

eroaletasun elektrikoa neurtuz erraz kalkula zitekeen. Hau kontuan hartuz, 

Prozesuan Bertan - In-Line – motako kontrol eskema batetara aldatzearen 

alternatiba aztertzen ari dira DDF enpresan. Errektorean eroaletasuna 

neurtzeko zunda komertzial bat sartuz eta prozesuaren eroaletasuna 

denboran zehar neurtuz, ekoizpen-prozesuaren kontrola oso erraz egin 

zitekeen denbora errealean, honek ekartzen dituen abaintail guztiak 

aprobetxatuz. 

 

 

 

3.5.- 25°C-TAN KONPOSIZIOAREKIKO EROALETASUN-DATUAK 

AURRESANA. 

2.1. Irudiko eskemaren bizkarhezurra osotzen duen prozedura, Tesiaren 

I. Zatian landu dena, denbora aldetik, luzea izan daiteke, aztertu nahi den 

sistema kimiko bakoitzaren esperimentazioak, batazbeste, 14 astetako lana 

eskatzen baitu. Horrez gain, datuen tratamendua burutzeko eta eredurik 

egokiena lortzeko beste aste bat beharrezkoa izaten da. Simulazioak eta 

balidazioak eska dezaketen denbora estimatzen zaila da. 
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Ondorioz, sistema elektrolitiko baten konposizioarekiko eta 

tenperaturekiko eroaletasun-datuak inolako esperimentaziorik egin gabe 

aurresatea ahalbideratuko lukeen eredu teoriko baten garapena oso 

interesgarria izango litzatekelaz segituan ohartu ginen. Bide honetatik 

zuzendu da Tesiaren II. zatian aurkeztutako lana. 

II.2. Atalean Falkenhagen-en ekuazio hedatuak 1:2 estekiometria 

duten elektrolito sendo bakarreko ur-disoluzioen kontzentrazioarekiko 

eroaletasun-datuak 25°C-tan doitzeko duen ahalmena konprobatu dugu. 

Lortutako emaitzak 1:1 elektrolitoekin lortutakoak baino kaxkarragoak 

badira ere, hainbat ondoriotara heldu gara: 

1.- Datu bibliografikoak eta kalkulatutakoen artean dagoen errore 

erlatiboa % 10a baino baxuagoa izaten da. 

2.- Ikerketa sakonagoa egin ahal izateko, 1:1 estekiometria ez 

duten elektrolitoen eroaletasunaren neurketa sistematikoa egin 

beharko litzateke, bibliografian dauden hutsune ugariak betez. 

3.- Ikerketa beste tenperaturatara zabaltzea ere interesgarria 

izango litzateke. Horretarako, aktibitate-koefizienteen 

tenperaturarekiko estimazioa ahalbideratuko lukeen herraminta 

bat garatu beharko litzateke. 

4.- Bibliografian aurki daitezkeen eroaletasun-datuek eskaintzen 

duten fidagarritasun eskasa eta markatutako helburua (sistema 

baten eroaletasuna lehen hurbilketa batean gutxi 

gorabeherazko era batean aurresatea) kontuan hartuz, 

lortutako emaitza ontzat eman daitekelakoan gaude eta, 
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ondorioz, 2. Atalean planteatutako 4. helburua betetzat eman 

dezakegu. 

Bestalde, Falkenhagen-en eredu hedatuan oinarritutako bi eredu 

desberdinen ahalmena 1:1 elektrolito sendoren bi ur-nahasteen 

eroaletasun-datuak azaltzeko frogatu da Lan honetako II.3. Atalean. Bi 

nahasteen kasuan (HCl-KCl-H2O eta NaCl-KBr-H2O) lortutako emaitzak II.3. 

Atalean jaso dira eta oso positibotzat eman daitezke. Hainbat ondorio ere 

honi dagokionez: 

1. Eredu polinomikoen bidez estimatutako eroaletasunen eta 

eredu teorikoek aurresandako eroaletasunen arteko erroreak % 

10a baino baxuagoak dira beti. Kalkuluei lotutako 

ziurgabetasunak aintzat hartuz, emaitza oso positibotzat jo 

daiteke, askoz gehiago, markatutako helburua (sistema baten 

eroaletasuna lehen hurbilketa batean gutxi gorabeherazko era 

batean aurresatea) kontuan hartzen bada. 

2. Eredu hauen arazo nabarmen bat 25°C-ra mugatuta egotea 

da, izatez, aktibitate-koefizienteen kalkulurako dugun 

herraminta (Bromley-ren eredu hedatua) tenperatura honetara 

mugatuta dagoelako. 

3.- Bide honetan egiteko geratzen den lana zabala bada ere – 

ereduen garapen teorikoa errefinatu behar da, ereduen 

erabilgarritasuna beste antzeko sistema kimikotan frogatu behar 

da,... – II.3. Atalean aurkeztutako lanak 2. Atalean 

planteatutako 5. helburua ere beteta dagoela esatea 

ahalbideratzen du. 
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Aipatu behar da, halaber, konposizioarekiko eroaletasun-datuak 

aurresateko bi ereduek duten ahalmena oso erabilgarria suerta daitekela 

Tesi honetan helburu orokorrari begira. Ekuazio hauek eroaletasun-datuak 

sortzeko beharrezkoak dituzten gatz-parametroen edo parametro ionikoen 

kalkuluak bibliografia-datuak erabilita egin daitezke, II.2. eta II.3. Ataletan 

azaldu denez. 1:1 elektrolitoen kasuan, adibidez, hainbat ioien eta gatzen 

parametroen balioak taularatuta daude. 

Amaitzeko, eroaletasuna HCl-H3BO3-H2O sistemaren modelatze 

termodinamikoa egiteko ere erabili da, disoluzioaren eroaletasunaren 

gainean bigarren elektrolitoaren gehiketak duen eragina konplexu 

neutroen eraketaren terminotan oinarrituz. II.4. Atalean erakutsitako 

emaitzek 2. Atalean planteiatutako 6. helburua betetzen dute eta etorkizun 

handiko posibilitate berriak irekitzen dituzte modelatze kimikoaren arloan. 

Nahiz eta oraindik ere garapen gehiago behar duen bidea izan, 2.1. 

Irudiko eskemaren metodologiaren barnean urrats berri honek izan 

dezakeen garrantzia hurrengo eran labur dezakegu: sistema kimiko batean 

oinarritutako industria-prozesuen kontrolerako eroaletasunaren 

erabilgarritasuna ebaluatzerakoan, sistema kimikoari buruzko informazio 

termodinamikoa oso interesgarria suerta daiteke eta horrelako informazioa 

eroaletasunaren azterketaren bidez lor daiteke. Prozesuaren konposizio-

mugak ezagunak direnez eta modelo kimikoa erabiliz, muga hauen 

barneko eroletasun espezikoen balioak estima ditzakegu, konposizioaren 

aldaketak eroaletasunaren aldaketa adierazgarria ekartzen duen 

konprobatzeko. Konposizioaren aldaketak eroaletasun-aldaketa 

arbuiagarria ekartzen badu, eroaletasunaren neurketan oinarritutako 

industria-prozesuaren kontrola ez da bideragarria izango. Aldiz, eroaletasun-
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aldaketa nahikoa bada, eroaletasunean oinarritutako kontrola egokia 

litzateke. 

 

 

Laburbilduz, 2.Atalean planteatutako helburu partzialak 2.1 Irudian 

bildutako eskema lantzeko eta bertan egon zitezkeen hutsuneak betetzeko 

helburuak ziren. Tesian zehar aurkeztu diren emaitzak aintzat hartuz, prozesu 

kimikoen kontrola eroaletasunaren neurketaren bidez bideragarria denentz 

erabakitzeko beharrezkoa den informazioa emateko proposatutako 

eskema hori behar den bezala garatu dela ondoriozta daiteke. Irizpide 

zehatzak eman ditugu aztertu beharreko sistema kimikoa eta ikertu 

beharreko konposizio- eta tenperatura-tarteak definitzeko. Sistema kimiko 

sinpleen kasuetan eroaletasuna aurresateko eredu teorikoen garapena 

landu dugu. Sistema elektrolitikoen eroaletasuna esperimentalki neurtzeko 

tresnak eta prozedura finkatu ditugu eta eroaletasun-portaera 

matematikoki deskribatzeko herraminta egokiak proposatu ditugu. Gainera, 

ekoizpen kimikoaren enpresa batetan interesgarriak diren hainbat sistema 

elektrolitikoren eroaletasuna aztertu dugu, sortutako espektatibak kasu 

guztietan erabat betez. Laburbilduz, planteatutako helburuak bere 

osotasunean bete direla pentsatzen dugu. Gure ustetan, Tesia, 

etorkizunean lana luze jarraitu badaiteke ere, ekarpen garrantzitsua da 

ekoizpen-prozesu industrialen kontrol-arloan. 
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A ERANSKINA 

HCl-KCl-H2O sistema kimikorako esperimentalki neurtutako 

eroaletasunak (mS·cm-1) esperimentazioa burututako konposiziotan eta 

tenperaturatan. 

 
cHCl cKCl T κesp 

mol·dm-3 mol·dm-3 °C mS·cm-1 
0.98 0.075 17.7 311 
1.69 0.075 18.1 468 
2.32 0.075 17.4 571 
2.65 0.075 17.6 616 
3.10 0.075 17.6 664 
3.71 0.075 17.7 713 
3.96 0.075 18.1 733 
4.56 0.075 18.1 758 
5.39 0.075 18.2 774 
0.98 0.150 17.5 318 
1.69 0.150 17.8 474 
2.32 0.150 17.9 579 
2.65 0.150 17.9 622 
3.10 0.150 17.5 665 
3.71 0.150 17.6 713 
3.96 0.150 17.8 728 
4.56 0.150 17.9 752 
5.39 0.150 17.7 762 
0.98 0.225 17.1 326 
1.68 0.225 17.4 482 
2.32 0.225 17.0 574 
2.65 0.225 17.0 618 
3.10 0.225 17.1 664 
3.71 0.225 16.9 708 
5.39 0.225 17.2 764 
0.98 0.303 16.8 323 
1.68 0.303 17.0 474 
2.32 0.303 16.9 580 
2.65 0.303 17.1 623 
3.09 0.303 16.7 664 
3.70 0.303 16.5 710 
4.56 0.303 16.4 744 
5.38 0.303 16.5 755 
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0.60 0.451 16.7 231 
1.03 0.451 16.7 338 
1.41 0.451 16.8 422 

cHCl cKCl T κesp 
mol·dm-3 mol·dm-3 °C mS·cm-1 

1.88 0.451 16.8 506 
2.26 0.451 16.9 563 
2.41 0.451 16.9 585 
2.77 0.451 16.8 628 
3.28 0.451 17.0 675 
0.60 0.604 16.9 242 
1.03 0.604 17.0 348 
1.41 0.604 17.0 428 
1.61 0.604 17.0 465 
1.88 0.604 17.0 511 
2.26 0.604 17.2 567 
2.41 0.604 17.9 583 
2.78 0.604 18.0 625 
3.28 0.604 18.2 670 
0.54 0.075 17.7 186 
1.36 0.075 17.8 399 
1.97 0.075 18.1 517 
2.48 0.075 17.6 593 
2.86 0.075 17.7 639 
3.38 0.075 17.8 689 
3.71 0.075 18.0 717 
4.24 0.075 18.2 747 
4.94 0.075 18.0 767 
5.93 0.075 18.0 771 
0.53 0.150 17.4 197 
1.36 0.150 17.7 407 
1.97 0.150 17.6 524 
2.48 0.150 18.0 600 
2.86 0.150 17.7 643 
3.38 0.150 17.7 689 
3.71 0.150 17.8 714 
4.24 0.150 17.8 742 
4.94 0.150 17.7 758 
5.93 0.150 17.6 759 
0.53 0.225 17.0 204 
1.36 0.225 17.3 415 
1.97 0.225 17.3 531 
2.48 0.225 17.0 596 
2.86 0.225 17.1 640 
3.38 0.225 16.8 684 
4.94 0.225 17.2 764 
5.93 0.225 17.4 764 
0.54 0.303 16.7 205 
1.36 0.303 17.1 410 
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1.97 0.303 16.9 521 
2.47 0.303 16.9 601 
2.85 0.303 16.8 644 
3.37 0.303 16.5 686 

cHCl cKCl T κesp 
mol·dm-3 mol·dm-3 °C mS·cm-1 

4.23 0.303 16.4 741 
4.93 0.303 16.5 752 
5.92 0.303 16.8 756 
0.33 0.451 16.8 155 
0.83 0.451 16.7 291 
1.20 0.451 16.7 376 
1.51 0.451 16.8 440 
1.74 0.451 16.8 482 
2.05 0.451 16.9 533 
2.26 0.451 16.9 565 
2.58 0.451 16.8 606 
3.00 0.451 16.9 651 
3.60 0.451 17.0 699 
0.33 0.604 16.6 166 
0.83 0.604 17.0 301 
1.20 0.604 17.0 386 
1.51 0.604 16.9 445 
1.74 0.604 17.0 486 
2.05 0.604 17.0 537 
2.26 0.604 18.1 565 
2.58 0.604 18.1 604 
3.00 0.604 18.1 646 
3.60 0.604 18.3 692 
1.00 0.074 25.1 345 
2.35 0.074 25.0 637 
2.69 0.074 25.1 688 
3.13 0.074 25.1 741 
3.76 0.074 25.2 798 
4.01 0.074 25.4 803 
4.62 0.074 25.5 832 
5.46 0.074 25.5 850 
1.00 0.147 25.0 347 
1.71 0.147 25.0 515 
2.35 0.147 25.1 644 
2.69 0.147 25.2 693 
3.13 0.147 25.2 745 
3.76 0.147 25.2 800 
4.01 0.147 25.1 814 
0.98 0.221 25.2 351 
1.69 0.221 25.2 513 
2.32 0.221 25.1 635 
2.65 0.221 25.2 684 
3.10 0.221 25.2 736 
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3.71 0.221 25.3 788 
3.96 0.221 25.3 800 
4.56 0.221 25.5 826 
5.39 0.221 25.5 841 
1.00 0.30 25.1 363 

cHCl cKCl T κesp 
mol·dm-3 mol·dm-3 °C mS·cm-1 

1.71 0.298 25.1 531 
2.35 0.298 24.8 639 
2.69 0.298 24.9 687 
3.13 0.298 24.9 737 
3.76 0.298 24.9 790 
0.60 0.451 25.6 254 
1.03 0.451 25.6 378 
1.41 0.451 25.0 471 
1.61 0.451 25.0 515 
1.88 0.451 25.0 562 
2.26 0.451 25.0 622 
2.41 0.451 25.7 645 
2.77 0.451 25.7 694 
3.28 0.451 25.7 742 
0.60 0.590 25.4 266 
1.03 0.590 25.4 387 
1.41 0.590 25.2 481 
1.61 0.590 25.2 519 
1.88 0.590 25.2 569 
2.26 0.590 25.2 625 
2.41 0.590 25.6 645 
2.77 0.590 25.6 693 
3.28 0.590 25.6 739 
0.40 0.884 25.5 221 
0.68 0.884 25.5 306 
0.94 0.884 25.2 386 
1.08 0.884 25.2 420 
1.25 0.884 25.2 461 
1.50 0.884 25.2 510 
1.60 0.884 25.6 526 
1.85 0.884 25.6 569 
2.18 0.884 25.6 618 
0.20 1.179 25.5 197 
0.34 1.179 25.5 240 
0.47 1.179 25.5 273 
0.54 1.179 25.5 292 
0.63 1.179 25.5 315 
0.75 1.179 25.5 345 
0.80 1.179 25.3 365 
0.92 1.179 25.3 394 
1.09 1.179 25.3 429 
0.54 0.074 25.2 209 
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1.99 0.074 25.1 579 
2.51 0.074 25.0 662 
2.89 0.074 25.1 714 
3.41 0.074 25.2 770 
3.76 0.074 25.3 787 
4.29 0.074 25.4 820 

cHCl cKCl T κesp 
mol·dm-3 mol·dm-3 °C mS·cm-1 

5.00 0.074 25.5 843 
6.00 0.074 25.5 850 
0.54 0.147 24.9 215 
1.38 0.147 25.0 444 
1.99 0.147 24.9 570 
2.51 0.147 25.2 667 
2.89 0.147 25.3 719 
3.42 0.147 25.2 777 
3.76 0.147 25.0 798 
0.53 0.221 25.3 221 
1.36 0.221 25.3 445 
1.97 0.221 25.2 567 
2.48 0.221 25.1 659 
2.86 0.221 25.2 709 
3.38 0.221 25.2 762 
3.71 0.221 25.2 781 
4.24 0.221 25.4 811 
4.94 0.221 25.5 834 
5.93 0.221 25.5 839 
0.54 0.298 25.1 232 
1.38 0.298 25.1 459 
1.99 0.298 25.1 586 
2.51 0.298 24.8 663 
2.89 0.298 24.8 712 
3.42 0.298 24.8 764 
0.33 0.451 25.6 166 
0.83 0.451 25.6 324 
1.20 0.451 25.6 423 
1.51 0.451 25.0 492 
1.73 0.451 25.0 534 
2.05 0.451 25.0 591 
2.26 0.451 25.7 623 
2.58 0.451 25.7 669 
3.00 0.451 25.7 719 
3.60 0.451 25.7 763 
0.33 0.590 25.4 180 
0.83 0.590 25.4 334 
1.20 0.590 25.4 432 
1.51 0.590 25.2 501 
1.74 0.590 25.2 542 
2.05 0.590 25.2 597 
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2.26 0.590 25.6 624 
2.58 0.590 25.6 668 
3.00 0.590 25.6 716 
3.60 0.590 25.6 761 
0.22 0.884 25.5 165 
0.55 0.884 25.5 269 
0.80 0.884 25.5 339 

cHCl cKCl T κesp 
mol·dm-3 mol·dm-3 °C mS·cm-1 

1.00 0.884 25.2 402 
1.16 0.884 25.2 439 
1.37 0.884 25.2 484 
1.50 0.884 25.6 511 
1.72 0.884 25.6 547 
2.00 0.884 25.6 592 
0.11 1.179 25.5 168 
0.28 1.179 25.5 220 
0.40 1.179 25.5 257 
0.50 1.179 25.5 283 
0.58 1.179 25.5 303 
0.69 1.179 25.5 329 
0.75 1.179 25.3 352 
0.86 1.179 25.3 379 
1.00 1.179 25.3 411 
1.20 1.179 25.3 449 
0.98 0.075 34.9 362 
2.32 0.075 35.1 698 
0.98 0.150 35.1 364 
2.32 0.150 35.1 702 
2.65 0.150 35.1 756 
3.10 0.150 35.1 814 
5.39 0.150 34.9 916 
0.98 0.225 34.8 374 
2.32 0.225 34.8 706 
2.65 0.225 34.8 760 
3.10 0.225 34.8 818 
3.71 0.225 34.8 871 
4.56 0.225 35.2 907 
5.39 0.225 35.2 925 
0.98 0.303 35.0 378 
2.32 0.303 34.6 704 
2.65 0.303 34.6 757 
3.09 0.303 34.6 814 
3.70 0.303 34.6 867 
4.56 0.303 34.8 899 
5.38 0.303 34.8 916 
0.60 0.451 34.1 273 
1.03 0.451 34.1 407 
1.41 0.451 34.2 519 
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1.61 0.451 34.2 567 
1.88 0.451 34.2 625 
2.26 0.451 34.2 689 
3.28 0.451 34.2 811 
0.60 0.604 35.0 282 
1.41 0.604 35.5 524 
1.61 0.604 35.5 571 
1.88 0.604 35.5 629 

cHCl cKCl T κesp 
mol·dm-3 mol·dm-3 °C mS·cm-1 

2.26 0.604 35.5 698 
3.28 0.604 35.5 812 
0.40 0.604 35.1 256 
0.69 0.906 35.1 348 
0.94 0.906 35.2 434 
1.08 0.906 35.2 472 
1.25 0.906 35.2 519 
1.50 0.906 35.2 568 
0.20 1.207 35.0 221 
0.34 1.207 35.0 270 
0.47 1.207 34.9 312 
0.54 1.207 34.9 334 
0.63 1.207 34.9 361 
0.75 1.207 34.9 395 
0.80 1.207 35.2 409 
0.92 1.207 35.2 443 
1.09 1.207 35.2 484 
0.54 0.075 34.9 215 
2.48 0.075 35.1 725 
0.54 0.150 35.1 221 
2.48 0.150 35.1 728 
2.86 0.150 35.1 785 
3.38 0.150 35.1 842 
5.93 0.150 34.9 917 
0.54 0.225 34.8 230 
1.36 0.225 34.8 478 
2.48 0.225 34.8 733 
2.86 0.225 34.8 789 
3.38 0.225 34.8 846 
4.24 0.225 35.2 890 
4.94 0.225 35.2 919 
5.93 0.225 35.2 922 
0.54 0.303 35.0 236 
1.36 0.303 35.0 482 
2.47 0.303 34.6 730 
2.85 0.303 34.6 785 
3.37 0.303 34.6 841 
4.23 0.303 34.8 883 
5.92 0.303 34.8 913 
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0.33 0.451 34.1 178 
0.83 0.451 34.1 347 
1.20 0.451 34.1 455 
1.51 0.451 34.2 542 
1.74 0.451 34.2 595 
2.05 0.451 34.2 657 
3.00 0.451 34.2 780 
3.60 0.451 34.2 840 
0.33 0.604 35.0 192 

cHCl cKCl T κesp 
mol·dm-3 mol·dm-3 °C mS·cm-1 

0.83 0.604 35.0 353 
1.20 0.604 35.0 458 
1.51 0.604 35.5 548 
1.74 0.604 35.5 600 
2.05 0.604 35.5 659 
3.00 0.604 35.5 782 
3.60 0.604 35.5 838 
0.22 0.906 35.1 193 
0.55 0.906 35.1 306 
0.80 0.906 35.1 384 
1.00 0.906 35.2 452 
1.16 0.906 35.2 494 
1.37 0.906 35.2 540 
0.11 1.207 35.0 189 
0.28 1.207 35.0 248 
0.40 1.207 35.0 289 
0.50 1.207 34.9 323 
0.58 1.207 34.9 347 
0.68 1.207 34.9 377 
0.75 1.207 35.2 394 
0.86 1.207 35.2 425 
1.00 1.207 35.2 462 
1.20 1.207 35.2 508 
1.00 0.147 45.0 409 
2.35 0.147 44.9 791 
2.69 0.147 44.9 851 
3.13 0.147 44.9 915 
3.76 0.147 44.9 974 
5.46 0.147 45.0 1023 
0.98 0.221 44.9 400 
2.32 0.221 45.0 786 
2.65 0.221 45.0 847 
3.10 0.221 45.0 909 
5.39 0.221 44.8 998 
1.00 0.298 45.1 420 
1.71 0.298 45.1 623 
2.35 0.298 44.7 773 
2.69 0.298 44.7 831 
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3.13 0.298 44.7 890 
3.76 0.298 44.7 948 
4.62 0.298 44.9 982 
5.46 0.298 44.9 1008 
0.54 0.074 45.0 237 
0.54 0.147 45.0 247 
1.38 0.147 45.0 527 
2.51 0.147 44.9 821 
2.89 0.147 44.9 882 
3.42 0.147 44.9 946 

cHCl cKCl T κesp 
mol·dm-3 mol·dm-3 °C mS·cm-1 

5.00 0.147 45.0 1008 
6.00 0.147 45.0 1026 
0.54 0.221 44.9 248 
2.48 0.221 45.0 816 
2.86 0.221 45.0 878 
3.38 0.221 45.0 940 
4.94 0.221 44.8 986 
5.93 0.221 44.8 1005 
0.54 0.298 45.1 263 
1.38 0.298 45.1 536 
2.51 0.298 44.7 801 
2.89 0.298 44.7 859 
3.42 0.298 44.7 917 
4.29 0.298 44.9 961 
6.00 0.298 44.9 1006 
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B ERANSKINA 

HCl-KCl-H2O sistema kimikorako proposatutako eredu enpirikoaz 

interpolatutako eroaletasunak (mS·cm-1) kontzentrazio eta tenperatura 

borobildutan. 

 

T=15ºC     
 KCl/mol·dm-3   
HCl/mol·dm
 

0.3 0.6 0.9 1.2 
0 29.8 57.2 83.1 108 

0.5 192 209 221 244 
1 327 334 337 364 

1.5 437 435 432 471 
2 524 513 508  

2.5 591 572 570  
3 641 616 620  

3.5 676 647   
4 701 671   

4.5 717 692   
5 729    

5.5 740    
6 754    
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T=25ºC     
 KCl/mol·dm-3   

HCl/mol·dm
-3 

0.3 0.6 0.9 1.2 

0 37.2 70.5 101 131 
0.5 209 233 255 280 
1 357 373 389 411 

1.5 480 490 500 517 
2 581 584 585  

2.5 660 654 644  
3 720 703 679  

3.5 762 732   
4 790 744   

4.5 8074 745   
5 815    

5.5 819    
6 823    
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T=35ºC     
 KCl/mol·dm-3   

HCl/mol·dm
-3 

0.3 0.6 0.9 1.2 

0 44.7 83.8 119 153 
0.5 227 257 289 317 
1 387 412 442 457 

1.5 524 546 568 563 
2 638 655 662  

2.5 730 736 719  
3 799 790 738  

3.5 849 816   
4 880 818   

4.5 896 798   
5 901    

5.5 898    
6 891    
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T=45ºC     
 KCl/mol·dm-3   

HCl/mol·dm
-3 

0.3 0.6 0.9 1.2 

0 52.1 97.0 138 176 
0.5 224 280 323 353 
1 417 451 494 504 

1.5 568 602 636 609 
2 695 726 739  

2.5 799 818 794  
3 878 877 797  

3.5 935 901   
4 970 891   

4.5 986 851   
5 987    

5.5 977    
6 960    
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C ERANSKINA 

H2TiF6-HF-H2O sistema kimikorako esperimentalki neurtutako 

eroaletasunak (mS·cm-1) esperimentazioa burututako konposiziotan eta 

tenperaturatan. 

 
100 WH2TiF6 100 WHF T κesp 

  °C mS·cm-1 
47.9 10.8 19.4 546 
44.9 10.1 19.8 589 
42.3 9.5 19.8 622 
40.0 9.0 19.8 648 
37.9 8.5 19.7 668 
36.0 8.1 19.7 681 
34.3 7.8 19.6 689 
34.3 7.7 19.6 690 
32.0 7.2 19.7 697 
29.9 6.7 19.6 696 
28.1 6.3 19.7 692 
26.5 6.0 19.8 682 
25.0 5.6 19.7 671 
23.8 5.4 19.7 657 
56.5 2.7 19.7 440 
53.1 2.5 19.9 500 
50.2 2.4 19.8 548 
47.5 2.3 19.6 591 
45.1 2.2 19.6 625 
42.9 2.1 19.5 652 
41.0 2.0 19.4 674 
41.0 2.0 19.6 672 
38.1 1.8 19.7 695 
35.7 1.7 19.8 708 
33.6 1.6 19.8 713 
31.7 1.5 19.7 712 
30.0 1.4 19.7 707 
28.4 1.4 19.7 698 
28.4 1.4 19.2 695 
26.3 1.3 19.4 680 
24.4 1.2 19.4 660 
22.8 1.1 19.4 368 
21.4 1.0 19.4 616 
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20.2 1.0 19.4 594 
19.1 1.0 19.3 573 
58.2 0.7 19.6 413 

100 WH2TiF6 100 WHF T κesp 
  °C mS·cm-1 

54.8 0.7 19.8 473 
51.7 0.6 19.8 524 
49.0 0.6 19.7 568 
46.6 0.6 19.6 605 
44.3 0.5 19.5 634 
42.3 0.5 19.4 658 
42.3 0.5 19.6 662 
39.5 0.5 19.8 690 
37.0 0.4 19.7 703 
34.7 0.4 19.6 711 
32.8 0.4 19.6 712 
31.0 0.4 19.5 707 
29.5 0.4 19.5 699 
29.5 0.4 20.2 695 
27.3 0.3 20.5 684 
25.4 0.3 20.5 665 
23.7 0.3 20.5 641 
22.3 0.3 20.5 621 
21.0 0.3 20.5 601 
19.8 0.2 20.4 580 
47.9 10.8 25.5 588 
45.0 10.1 25.6 632 
42.3 9.5 25.5 668 
40.0 9.0 25.5 695 
37.9 8.5 25.5 716 
36.0 8.1 25.3 731 
34.3 7.7 25.5 740 
34.3 7.7 25.5 743 
31.9 7.2 25.5 749 
29.9 6.7 25.0 746 
28.1 6.3 25.4 736 
26.5 6.0 25.3 728 
25.0 5.6 25.3 714 
23.6 5.4 25.2 700 
23.8 5.4 25.5 703 
21.9 5.0 25.5 677 
20.4 4.6 25.5 652 
19.1 4.3 25.4 626 
17.9 4.0 25.4 602 
16.8 3.8 25.3 578 
15.9 3.6 25.3 555 
54.1 4.6 25.5 521 
50.8 4.3 25.6 577 
47.9 4.1 25.5 624 
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45.4 3.9 25.3 663 
43.0 3.7 25.3 694 
40.9 3.5 25.3 718 
39.0 3.3 25.3 734 

100 WH2TiF6 100 WHF T κesp 
  °C mS·cm-1 

39.0 3.3 25.7 745 
36.3 3.1 25.7 762 
34.0 2.9 25.7 769 
31.9 2.7 25.6 767 
30.1 2.6 25.6 763 
28.5 2.4 25.6 753 
27.0 2.3 25.6 741 
27.0 2.3 25.7 746 
24.9 2.1 25.6 722 
23.2 2.0 25.5 698 
21.7 1.8 25.4 672 
20.3 1.7 25.5 647 
19.1 1.6 25.5 623 
18.1 1.5 25.4 600 
56.5 2.7 25.7 473 
53.1 2.5 25.7 534 
50.2 2.4 25.6 586 
47.5 2.3 25.5 630 
45.1 2.2 25.4 667 
42.9 2.1 25.3 695 
41.0 2.0 26.0 730 
38.1 1.8 26.0 754 
35.7 1.7 25.9 766 
33.6 1.6 25.9 769 
31.7 1.5 25.7 768 
30.0 1.4 25.8 761 
28.5 1.4 25.7 750 
28.4 1.4 25.9 750 
26.3 1.3 25.9 731 
24.4 1.2 25.8 708 
22.8 1.1 25.7 684 
21.4 1.0 25.6 659 
20.2 1.0 25.6 636 
19.1 1.0 25.5 612 
58.2 0.7 25.9 448 
54.8 0.7 26.0 510 
49.0 0.6 25.9 609 
46.6 0.6 25.8 649 
44.3 0.5 25.7 676 
42.3 0.5 25.7 704 
42.3 0.5 25.8 716 
39.5 0.5 25.7 744 
37.0 0.4 25.7 759 
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34.7 0.4 25.6 765 
32.8 0.4 25.6 767 
31.0 0.4 25.6 767 
52.3 8.6 35.5 570 
49.1 8.1 35.6 637 

100 WH2TiF6 100 WHF T κesp 
  °C mS·cm-1 

46.3 7.6 35.6 693 
43.8 7.2 35.4 740 
41.5 6.8 35.4 777 
39.5 6.5 35.2 806 
37.6 6.2 36.2 832 
35.0 5.7 36.3 853 
32.7 5.4 36.1 860 
30.7 5.0 35.9 860 
29.0 4.8 36.0 854 
27.4 4.5 35.8 842 
25.9 4.3 35.7 827 
25.9 4.3 36.5 836 
24.0 4.0 36.6 811 
22.3 3.7 36.5 782 
20.8 3.4 35.4 753 
19.5 3.2 35.3 724 
18.3 3.0 35.2 696 
36.9 2.4 36.1 842 
34.5 2.3 36.1 845 
32.4 2.1 36.0 841 
30.6 2.0 35.8 831 
28.9 1.9 35.7 816 
27.4 1.8 36.1 817 
25.3 1.7 36.1 790 
23.6 1.5 36.0 761 
22.0 1.4 36.0 731 
20.7 1.4 35.9 703 
19.5 1.3 35.8 675 
18.4 1.2 35.6 648 
54.1 2.3 36.5 599 
50.8 2.2 36.6 664 
47.9 2.0 36.5 718 
45.3 1.9 36.4 762 
43.0 1.8 36.4 795 
40.9 1.7 36.3 820 
39.0 1.7 36.5 837 
36.3 1.5 36.6 855 
33.9 1.4 36.6 858 
31.9 1.4 36.4 853 
30.0 1.3 36.3 844 
28.4 1.2 36.1 829 
26.9 1.1 36.0 813 
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26.9 1.2 36.4 831 
24.9 1.1 36.4 804 
23.1 1.0 36.4 775 
21.6 0.9 36.2 745 
20.2 0.9 36.1 715 
19.1 0.8 36.0 687 

100 WH2TiF6 100 WHF T κesp 
  °C mS·cm-1 

18.0 0.8 35.8 659 
57.1 1.1 36.5 534 
53.7 1.0 36.4 602 
50.7 1.0 36.4 661 
48.0 0.9 36.3 710 
45.6 0.9 36.2 752 
43.4 0.8 36.0 784 
41.4 0.8 35.9 807 
41.4 0.8 36.4 809 
38.6 0.7 36.4 835 
36.2 0.7 36.2 848 
34.0 0.7 36.2 851 
32.1 0.6 36.1 846 
30.3 0.6 35.9 839 
28.8 0.6 36.6 843 
26.6 0.5 36.5 820 
24.8 0.5 36.4 793 
23.1 0.5 36.2 765 
21.7 0.4 36.3 737 
20.5 0.4 36.1 710 
19.3 0.4 35.8 684 
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D ERANSKINA 

H2TiF6-HF-H2O sistema kimikoarako proposatutako eredu enpirikoaz 

interpolatutako eroaletasunak (mS·cm-1) kontzentrazio eta tenperatura 

borobildutan. 100 w sinboloak portzentaia pisutan adierazten du. 

 

T=15ºC     
 100 wHF    
100 wH2TIF6 2 4 7 10 

15 456 483 522 562 
20 553 575 608 640 
25 620 636 659 682 
30 654 663 676 690 
35 656 658 662 665 
40 629 625 619 614 
45 576 568 556 544 
50 504 494 479 463 
55 423 413 399 385 
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T=25ºC     
 100 wHF    
100 wH2TIF6 2 4 7 10 

15 513 548 600 652 
20 622 651 696 740 
25 697 719 751 784 
30 736 749 769 788 
35 739 744 751 758 
40 711 709 705 701 
45 656 648 638 627 
50 581 572 560 548 
55 496 491 485 478 
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T=35ºC     
 100 wHF    
100 wH2TIF6 2 4 7 10 

15 570 613 677 742 
20 691 728 783 839 
25 774 802 844 886 
30 817 835 861 887 
35 823 830 840 851 
40 794 792 790 788 
45 736 729 720 710 
50 657 651 641 632 
55 659 569 570 571 
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E ERANSKINA 

HBF4-HF-H2O sistema kimikorako esperimentalki neurtutako 

eroaletasunak (mS.cm-1) esperimentazioa burututako konposiziotan eta 

tenperaturatan. 

 
100 wHBF4 100 wHF T κesp 

  °C mS·cm-1 
55.5 12.0 14.4 633 
51.7 11.2 14.4 642 
48.3 10.5 14.4 650 
45.4 9.8 14.3 655 
42.8 9.3 14.4 656 
40.5 8.8 14.3 654 
38.4 8.3 14.3 650 
38.4 8.4 14.5 653 
35.2 7.6 14.3 641 
32.4 7.0 14.3 627 
30.0 6.5 14.3 599 
28.0 6.1 14.3 593 
26.3 5.7 14.3 566 
24.7 5.4 14.4 548 
24.7 5.4 15.5 568 
22.6 4.9 14.7 530 
20.9 4.5 14.2 502 
19.3 4.2 14.2 473 
18.0 3.9 14.2 456 
16.9 3.7 14.2 436 
15.8 3.4 14.3 417 

53 4.8 14.6 611 
49.4 4.8 14.9 641 
46.2 4.2 14.9 665 
43.4 3.9 14.8 679 
41.0 3.7 14.9 690 
38.8 3.5 15.1 697 
36.8 3.3 15.2 697 
36.8 3.3 14.9 694 
33.7 3.0 14.8 687 
31.0 2.8 14.7 675 
28.8 2.6 14.8 660 
26.8 2.4 14.7 643 
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25.1 2.3 14.7 625 
23.6 2.1 14.6 607 
23.7 2.1 14.9 605 

100 wHBF4 100 wHF T κesp 
  °C mS·cm-1 

21.6 2.0 15.0 576 
19.9 1.8 15.0 549 
18.5 1.7 14.9 524 
17.2 1.6 14.8 500 
16.1 1.5 14.8 478 
15.2 1.4 14.9 459 
55.5 12.0 25.5 711 
51.7 11.2 25.5 724 
48.3 10.5 25.5 734 
45.4 9.8 25.5 740 
42.8 9.3 25.4 741 
40.5 8.8 25.4 739 
38.4 8.3 25.3 733 
38.4 8.4 25.8 735 
35.2 7.6 25.8 722 
32.4 7.0 25.8 706 
30.1 6.5 25.7 687 
28.0 6.1 25.7 667 
26.3 5.7 25.6 647 
22.6 4.9 25.7 621 
20.8 4.5 25.7 593 
19.3 4.2 25.6 566 
18.0 3.9 25.6 541 
16.8 3.7 25.5 516 
15.8 3.4 25.3 494 
14.9 3.3 25.2 473 
53.0 4.8 25.8 682 
49.4 4.8 25.8 715 
46.2 4.2 25.8 740 
43.4 3.9 25.8 756 
41.0 3.7 25.7 765 
38.8 3.5 25.5 769 
36.8 3.3 25.4 768 
36.8 3.3 25.7 777 
33.7 3.0 25.6 769 
31.0 2.8 25.6 757 
28.8 2.6 25.5 740 
26.8 2.4 25.4 721 
25.1 2.3 25.4 702 
23.6 2.1 25.3 681 
23.7 2.1 25.6 681 
21.6 2.0 25.4 650 
20.0 1.9 25.5 620 
18.5 1.7 25.4 592 
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17.2 1.6 25.5 565 
16.1 1.5 25.3 539 
55.5 12.0 34.6 775 
51.7 11.2 34.7 775 

100 wHBF4 100 wHF T κesp 
  °C mS·cm-1 

48.3 10.5 34.8 791 
45.4 9.8 34.8 804 
42.8 9.3 34.7 811 
40.5 8.8 34.6 812 
38.4 8.3 34.5 809 
38.4 8.4 34.6 809 
35.2 7.6 34.6 800 
32.4 7.0 34.7 788 
30.1 6.5 34.6 771 
28.0 6.1 34.6 852 
26.3 5.7 34.4 731 
24.7 5.4 34.3 709 
24.7 5.4 34.6 718 
22.6 4.9 34.6 687 
20.8 4.5 34.6 657 
19.3 4.2 34.7 627 
18.0 3.9 34.6 599 
16.8 3.7 34.4 572 
15.8 3.4 34.4 547 
53.0 4.8 34.6 758 
49.4 4.8 34.7 795 
46.2 4.2 34.7 823 
43.4 3.9 34.7 841 
41.0 3.7 34.6 852 
38.8 3.5 34.5 856 
36.8 3.3 34.3 854 
36.8 3.3 34.2 854 
33.7 3.0 34.2 847 
31.0 2.8 34.1 833 
28.8 2.6 34.2 815 
26.8 2.4 34.0 795 
25.1 2.3 33.9 773 
23.6 2.1 33.8 751 
23.7 2.1 34.6 756 
21.6 2.0 34.5 723 
19.9 1.8 34.5 691 
18.5 1.7 34.5 659 
17.2 1.6 34.3 629 
16.1 1.5 34.2 600 
15.2 1.4 34.0 574 
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F ERANSKINA 

HBF4-H3BO3-H2O sistema kimikorako esperimentalki neurtutako 

eroaletasunak (mS·cm-1) esperimentazioa burututako konposiziotan eta 

tenperaturatan. 

 
100 wHBF4 100 wH3BO3 T κesp 

  °C mS·cm-1 
50.6 0.65 14.8 588 
47.2 0.61 14.9 633 
44.2 0.57 14.8 667 
41.5 0.53 14.9 693 
39.2 0.50 14.9 709 
37.1 0.48 15.0 717 
35.5 0.45 14.9 721 
35.2 0.45 13.7 695 
32.6 0.42 14.2 698 
30.3 0.39 14.3 692 
28.3 0.36 14.1 680 
26.6 0.34 13.9 664 
25.0 0.32 14.2 650 
25.3 0.32 16.7 657 
23.3 0.29 16.9 630 
21.5 0.27 16.7 600 
20.0 0.25 16.7 572 
18.7 0.24 16.6 546 
17.6 0.22 16.6 522 
16.6 0.21 16.6 500 
49.6 2.50 15.8 526 
46.2 2.33 15.8 572 
43.3 2.18 15.7 606 
40.7 2.05 15.8 632 
38.4 1.94 15.8 650 
36.4 1.83 15.8 660 
34.5 1.74 15.8 665 
34.5 1.74 16.0 653 
31.9 1.61 15.4 658 
29.7 1.50 15.5 653 
27.8 1.40 15.5 644 
26.1 1.31 15.4 630 
24.6 1.24 15.2 614 
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23.2 1.17 15.0 603 
100 wHBF4 100 wH3BO3 T κesp 

  °C mS·cm-1 
23.2 1.17 15.2 606 
21.4 1.07 15.1 582 
19.8 1.00 15.3 560 
18.4 0.93 15.3 537 
17.2 0.87 15.2 514 
16.2 0.81 15.2 493 
15.2 0.77 15.2 474 
50.6 0.65 25.8 663 
47.2 0.61 25.8 713 
44.2 0.57 25.8 750 
41.5 0.53 25.7 776 
39.2 0.50 25.7 792 
37.1 0.48 25.6 802 
35.2 0.45 25.5 805 
35.2 0.45 25.4 810 
32.6 0.42 25.4 807 
30.3 0.39 25.4 796 
28.3 0.36 25.3 780 
26.6 0.34 25.2 761 
25.0 0.32 25.1 742 
23.7 0.30 24.9 724 
23.7 0.30 25.8 728 
21.8 0.28 25.7 695 
20.1 0.26 25.7 664 
18.7 0.24 25.6 635 
17.5 0.22 25.7 607 
16.5 0.21 25.6 580 
15.5 0.20 25.5 555 
49.6 2.50 25.3 588 
46.2 2.33 25.4 637 
43.3 2.18 25.3 675 
40.7 2.05 25.3 703 
38.4 1.94 25.2 721 
36.4 1.83 25.1 732 
34.5 1.74 25 737 
34.5 1.74 25.6 741 
31.9 1.61 25.6 742 
29.7 1.50 25.5 736 
27.8 1.40 25.6 724 
26.1 1.31 25.6 711 
24.6 1.24 25.5 695 
23.2 1.17 25.5 678 
23.2 1.17 25.3 677 
21.4 1.08 25.3 649 
19.7 1.00 25.3 622 
18.4 0.93 25.3 595 
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17.2 0.87 25.3 570 
16.2 0.81 25.2 547 

100 wHBF4 100 wH3BO3 T κesp 
  °C mS·cm-1 

15.2 0.77 25.1 526 
50.6 0.65 34.8 732 
47.2 0.61 34.9 786 
44.2 0.57 34.9 825 
41.5 0.53 34.7 852 
39.2 0.50 34.7 869 
37.1 0.48 34.5 877 
35.2 0.45 34.4 879 
35.2 0.45 34.9 892 
32.6 0.42 34.9 888 
30.3 0.39 34.7 877 
28.3 0.36 34.8 860 
26.6 0.34 34.7 840 
25.0 0.32 34.5 818 
23.7 0.30 34.4 797 
23.7 0.30 34.8 806 
21.8 0.28 34.8 771 
20.1 0.26 34.9 738 
18.7 0.24 34.8 705 
17.5 0.22 34.8 674 
16.5 0.21 34.6 644 
15.5 0.20 34.5 616 
49.6 2.50 34.8 657 
46.2 2.33 35.0 712 
43.3 2.18 34.9 751 
40.7 2.05 34.6 779 
38.4 1.94 34.7 799 
34.5 1.74 34.7 806 
31.9 1.61 34.8 818 
29.7 1.50 34.7 818 
27.8 1.40 34.5 812 
26.0 1.31 34.7 802 
24.6 1.24 34.6 788 
23.2 1.17 34.3 771 
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G ERANSKINA 

HBF4-HF-H2O sistema kimikorako proposatutako eredu enpirikoaz 

interpolatutako eroaletasunak (mS.cm-1) kontzentrazio eta tenperatura 

borobildutan. 

 

T=15ºC     
 100 wHF    
100 wHBF4 1.5 3 6 9 

15 448 421 366 312 
20 555 525 466 406 
25 635 607 550 494 
30 685 662 615 568 
35 705 689 656 623 
40 699 690 672 654 
45 671 670 666 663 
50 629 633 642 650 
55 583 590 606 621 
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T=25ºC     
 100 wHF    
100 wHBF4 1.5 3 6 9 

15 508 480 425 370 
20 627 597 536 475 
25 716 687 628 570 
30 771 746 697 647 
35 794 775 739 702 
40 786 775 753 731 
45 754 750 743 736 
50 704 707 714 720 
55 647 656 673 690 
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T=35ºC     
 100 wHF    
100 wHBF4 1.5 3 6 9 

15 567 539 483 428 
20 699 668 606 544 
25 797 766 706 646 
30 857 831 779 726 
35 882 862 821 781 
40 873 860 834 808 
45 836 831 820 810 
50 779 781 786 791 
55 712 721 740 758 
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H ERANSKINA 

HBF4-H3BO3-H2O sistema kimikorako proposatutako eredu enpirikoaz 

interpolatutako eroaletasunak (mS·cm-1) kontzentrazio eta tenperatura 

borobildutan. 

 

T=15ºC     
 100 wH3BO3    
100 wHBF4 0.25 0.5 1 1.5 

15 460 456 448 440 
20 568 562 549 536 
25 650 641 623 606 
30 704 693 671 649 
35 729 716 691 666 
40 722 709 682 656 
45 682 669 644 618 
50 607 596 575 553 
55 496 488 474 560 
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T=25ºC     
 100 wH3BO3    
100 wHBF4 0.25 0.5 1 1.5 

15 535 531 523 515 
20 652 645 632 619 
25 737 728 710 693 
30 791 780 758 735 
35 812 800 774 749 
40 801 788 761 735 
45 758 745 719 693 
50 681 670 648 626 
55 571 564 549 535 
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T=35ºC     
 100 wH3BO3    
100 wHBF4 0.25 0.5 1 1.5 

15 610 606 598 590 
20 736 729 716 703 
25 824 815 798 780 
30 877 866 844 822 
35 895 883 858 832 
40 880 867 840 814 
45 833 820 794 769 
50 754 744 722 700 
55 646 639 625 610 
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I ERANSKINA 

HCl-H3BO3-H2O sistema kimikorako esperimentalki neurtutako 

eroaletasunak (mS·cm-1) esperimentazioa burututako konposiziotan eta 

tenperaturatan. 

 
cHCl cH3BO3 T κesp 

mol·dm-3 mol·dm-3 °C mS·cm-1 
6.05 0.082 18.3 759 
5.51 0.082 18.3 766 
5.05 0.082 18.3 764 
4.66 0.082 18.3 755 
4.33 0.082 18.3 743 
4.04 0.082 18.3 729 
3.79 0.082 18.3 714 
3.79 0.082 18.7 702 
3.45 0.082 18.7 683 
3.16 0.082 18.7 661 
2.92 0.082 18.7 637 
2.71 0.082 18.7 612 
2.53 0.082 18.7 590 
2.37 0.082 18.7 568 
2.26 0.082 18.5 561 
2.01 0.082 18.5 520 
1.72 0.082 18.5 468 
1.39 0.082 18.5 399 
1.01 0.082 18.5 306 
0.55 0.082 18.5 179 
4.84 0.164 18.6 746 
4.40 0.164 18.6 737 
4.04 0.164 18.6 723 
3.73 0.164 18.6 706 
3.46 0.164 18.6 689 
3.23 0.164 18.6 667 
3.03 0.164 18.6 647 
3.03 0.164 19.0 638 
2.76 0.164 19.0 612 
2.53 0.164 19.0 586 
2.33 0.164 19.0 559 
2.17 0.164 19.0 535 
2.02 0.164 19.0 517 
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1.88 0.164 19.0 495 
1.81 0.164 19.2 482 
1.61 0.164 19.2 443 

cHCl cH3BO3 T κesp 
mol·dm-3 mol·dm-3 °C mS·cm-1 

1.38 0.164 19.2 394 
1.11 0.164 19.2 330 
0.80 0.164 19.2 251 
0.44 0.164 19.2 145 
3.30 0.246 19.1 664 
3.03 0.246 19.1 640 
2.80 0.246 19.1 615 
2.60 0.246 19.1 592 
2.43 0.246 19.1 569 
2.27 0.246 19.1 547 
2.27 0.246 19.4 539 
2.06 0.246 19.4 518 
1.89 0.246 19.4 491 
1.75 0.246 19.4 465 
1.62 0.246 19.4 443 
1.52 0.246 19.4 421 
1.42 0.246 19.4 401 
1.36 0.246 19.5 384 
1.21 0.246 19.5 346 
1.03 0.246 19.5 308 
0.83 0.246 19.5 257 
0.60 0.246 19.5 192 
0.33 0.246 19.5 110 
2.47 0.328 19.1 559 
2.25 0.328 19.1 530 
2.06 0.328 19.1 506 
1.90 0.328 19.1 480 
1.77 0.328 19.1 456 
1.65 0.328 19.1 434 
1.55 0.328 19.1 413 
1.55 0.328 18.9 408 
1.41 0.328 18.9 382 
1.29 0.328 18.9 360 
1.19 0.328 18.9 338 
1.11 0.328 18.9 318 
1.04 0.328 18.9 300 
0.97 0.328 18.9 285 
0.93 0.328 18.6 272 
0.82 0.328 18.6 246 
0.70 0.328 18.6 215 
0.57 0.328 18.6 177 
0.41 0.328 18.6 131 
0.22 0.328 18.6 73.4 
6.18 0.090 25.3 828 

 354



___________________________________________________ Eranskina 

5.62 0.090 25.3 832 
5.15 0.090 25.3 826 
4.76 0.090 25.3 816 
4.42 0.090 25.3 801 

cHCl cH3BO3 T κesp 
mol·dm-3 mol·dm-3 °C mS·cm-1 

4.13 0.090 25.3 785 
3.87 0.090 25.3 767 
3.87 0.090 25.3 772 
3.52 0.090 25.3 748 
3.23 0.090 25.3 723 
2.98 0.090 25.3 697 
2.77 0.090 25.3 670 
2.58 0.090 25.3 644 
2.42 0.090 25.3 620 
2.31 0.090 25.4 609 
2.05 0.090 25.4 565 
1.76 0.090 25.4 508 
1.42 0.090 25.4 433 
1.03 0.090 25.4 332 
0.56 0.090 25.4 194 
4.94 0.179 24.9 814 
4.49 0.179 24.9 803 
4.12 0.179 24.9 786 
3.80 0.179 24.9 768 
3.53 0.179 24.9 748 
3.30 0.179 24.9 727 
3.09 0.179 24.9 706 
3.09 0.179 25.4 698 
2.81 0.179 25.4 669 
2.58 0.179 25.4 639 
2.38 0.179 25.4 610 
2.21 0.179 25.4 584 
2.06 0.179 25.4 559 
1.94 0.179 25.4 535 
1.85 0.179 25.0 524 
1.64 0.179 25.0 481 
1.41 0.179 25.0 428 
1.14 0.179 25.0 359 
0.82 0.179 2.05 272 
0.45 0.179 2.05 158 
3.71 0.269 24.9 743 
3.37 0.269 24.9 719 
3.09 0.269 24.9 693 
2.86 0.269 24.9 667 
2.65 0.269 24.9 641 
2.48 0.269 24.9 616 
2.32 0.269 24.9 592 
2.32 0.269 25.3 586 
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2.11 0.269 25.3 553 
1.93 0.269 25.3 524 
1.79 0.269 25.3 502 
1.66 0.269 25.3 476 
1.55 0.269 25.3 452 

cHCl cH3BO3 T κesp 
mol·dm-3 mol·dm-3 °C mS·cm-1 

1.45 0.269 25.3 431 
1.39 0.269 25.3 416 
1.23 0.269 25.3 379 
1.06 0.269 25.3 334 
0.85 0.269 25.3 278 
0.62 0.269 25.3 208 
0.34 0.269 25.3 119 
2.47 0.359 25.4 602 
2.25 0.359 25.4 570 
2.06 0.359 25.4 539 
1.90 0.359 25.4 517 
1.77 0.359 25.4 492 
1.65 0.359 25.4 468 
1.55 0.359 25.4 446 
1.55 0.359 25.3 443 
1.41 0.359 25.3 414 
1.29 0.359 25.3 387 
1.19 0.359 25.3 364 
1.11 0.359 25.3 344 
1.04 0.359 25.3 324 
0.97 0.359 25.3 307 
0.92 0.359 25.4 296 
0.82 0.359 25.4 266 
0.70 0.359 25.4 233 
0.57 0.359 25.4 192 
0.41 0.359 25.4 141 
6.18 0.090 34.7 927 
5.62 0.090 34.7 923 
5.15 0.090 34.7 913 
3.87 0.090 34.5 868 
3.52 0.090 34.5 843 
3.23 0.090 34.5 812 
2.98 0.090 34.5 783 
2.77 0.090 34.5 754 
2.58 0.090 34.5 743 
2.42 0.090 34.5 697 
4.98 0.179 34.4 889 
4.53 0.179 34.4 875 
4.15 0.179 34.4 854 
3.83 0.179 34.4 829 
3.56 0.179 34.4 803 
3.32 0.179 34.4 777 
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3.12 0.179 34.4 750 
3.12 0.179 34.4 782 
2.84 0.179 34.4 750 
2.60 0.179 34.4 718 
2.40 0.179 34.4 685 
2.23 0.179 34.4 654 

cHCl cH3BO3 T κesp 
mol·dm-3 mol·dm-3 °C mS·cm-1 

2.08 0.179 34.4 625 
1.96 0.179 34.4 599 
1.86 0.179 34.6 578 
1.65 0.179 34.6 531 
1.42 0.179 34.6 471 
1.14 0.179 34.6 396 
0.83 0.179 34.6 300 
0.45 0.179 34.6 173 
3.73 0.276 34.5 822 
3.39 0.276 34.5 790 
3.11 0.276 34.5 758 
2.87 0.276 34.5 727 
2.67 0.276 34.5 696 
2.49 0.276 34.5 667 
2.34 0.276 34.5 639 
2.33 0.276 34.7 657 
2.12 0.276 34.7 621 
1.94 0.276 34.7 587 
1.79 0.276 34.7 555 
1.67 0.276 34.7 527 
1.56 0.276 34.7 505 
1.46 0.276 34.7 481 
1.40 0.276 34.4 462 
1.24 0.276 34.4 421 
1.06 0.276 34.4 369 
0.86 0.276 34.4 307 
0.62 0.276 34.4 229 
0.34 0.276 34.4 131 
2.49 0.368 34.7 658 
2.27 0.368 34.7 622 
2.08 0.368 34.7 588 
1.92 0.368 34.7 557 
1.78 0.368 34.7 527 
1.66 0.368 34.7 505 
1.56 0.368 34.7 480 
1.56 0.368 34.5 499 
1.42 0.368 34.5 466 
1.30 0.368 34.5 437 
1.20 0.368 34.5 410 
1.12 0.368 34.5 387 
1.04 0.368 34.5 365 
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0.98 0.368 34.5 345 
0.93 0.368 34.8 329 
0.83 0.368 34.8 298 
0.71 0.368 34.8 260 
0.57 0.368 34.8 214 
0.41 0.368 34.8 159 
0.23 0.368 34.8 89.3 
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J ERANSKINA 

HCl-H3BO3-H2O sistema kimikorako proposatutako eredu enpirikoaz 

interpolatutako eroaletasunak (mS·cm-1) kontzentrazio eta tenperatura 

borobildutan. 

 

T=15ºC     
 H3BO3/mol dm-3   
HCl/mol·dm-3 0.08 0.16 0.24 0.32 

0 0 0 0 0 
0.5 154 154 153 453 
1 284 283 282 281 

1.5 393 391 390 388 
2 482 480 478  

2.5 554 551 549  
3 610 608 605  

3.5 654 650   
4 685 682   

4.5 707 703   
5 720    

5.5 725    
6 725    
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T=25ºC     
 H3BO3/mol

· 
dm-3   

HCl/mol·dm-3 0.08 0.16 0.24 0.32 
0 0 0 0 0 

0.5 178 176 174 172 
1 328 324 320 316 

1.5 454 448 442 436 
2 557 549 541  

2.5 640 630 620  
3 705 693 681  

3.5 754 740   
4 789 773   

4.5 812 794   
5 825    

5.5 829    
6 826    
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T=35ºC     
 H3BO3/mol

· 
dm-3   

HCl/mol·dm-3 0.08 0.16 0.24 0.32 
0 0 0 0 0 

0.5 202 198 195 191 
1 372 365 358 351 

1.5 515 504 494 483 
2 631 618 604  

2.5 725 708 690  
3 799 778 757  

3.5 854 829   
4 983 865   

4.5 918 886   
5 931    

5.5 933    
6 927    
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K ERANSKINA 

NaCl-KBr-H2O sistema kimikorako esperimentalki neurtutako 

eroaletasunak (mS·cm-1) esperimentazioa burututako konposiziotan eta 

tenperaturatan. 

 
CNaCl cKBr T κesp 

mol·dm-3 mol·dm-3 °C mS·cm-1 
2.012 1.793 15.0 238 
1.829 1.630 15.0 228 
1.676 1.494 15.0 215 
1.547 1.379 15.0 202 
1.437 1.281 15.0 191 
1.341 1.195 15.0 180 
1.257 1.121 15.0 171 
1.243 1.121 15.0 175 
1.130 1.019 15.0 163 
1.036 0.934 15.0 153 
0.956 0.862 15.0 143 
0.888 0.800 15.0 136 
0.828 0.747 15.0 128 
0.777 0.700 15.0 120 
0.183 0.163 15.5 31.8 
0.335 0.299 15.5 55.2 
0.464 0.414 15.5 705 
0.575 0.512 15.5 901 
0.671 0.598 15.5 103 
0.754 0.672 15.5 114 
0.745 3.320 15.0 303 
1.032 3.065 15.0 295 
1.277 2.846 15.0 288 
1.490 2.656 15.0 281 
1.676 2.490 15.0 275 
1.657 2.490 15.0 270 
1.913 2.264 15.0 265 
2.126 2.075 15.0 260 
2.306 1.915 15.0 255 
2.461 1.779 15.0 251 
2.595 1.660 15.0 248 
2.712 1.556 15.0 244 
4.016 0.362 15.0 202 
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3.682 0.664 15.0 213 
3.398 0.919 15.0 221 
3.156 1.138 15.0 229 

CNaCl cKBr T κesp 
mol·dm-3 mol·dm-3 °C mS·cm-1 

2.945 1.328 15.0 236 
2.761 1.494 15.0 241 
2.761 1.494 15.0 237 
2.510 1.720 15.0 246 
2.301 1.909 15.0 253 
2.124 2.069 15.0 260 
1.972 2.205 15.0 265 
1.841 2.324 15.0 270 
1.726 2.428 15.0 273 
0.894 2.789 15.5 269 
0.894 2.535 15.5 256 
0.894 2.324 15.5 245 
0.894 2.145 15.5 233 
0.894 1.992 15.5 223 
0.894 1.859 15.5 214 
0.894 1.743 15.5 206 
0.894 1.743 15.0 197 
0.894 1.585 15.0 188 
0.894 1.453 15.0 180 
0.894 1.341 15.0 172 
0.894 1.245 15.0 165 
0.894 1.162 15.0 160 
0.894 1.089 15.0 154 
0.894 0.254 15.0 85.6 
0.894 0.465 15.0 104 
0.894 0.644 15.0 118 
0.894 0.797 15.0 131 
0.894 0.930 15.0 142 
2.235 0.797 15.3 181 
2.032 0.797 15.3 177 
1.863 0.797 15.3 172 
1.719 0.797 15.3 167 
1.597 0.797 15.3 163 
1.490 0.797 15.3 159 
1.397 0.797 15.3 154 
1.397 0.797 15.5 155 
1.270 0.797 15.5 150 
1.164 0.797 15.5 145 
1.075 0.797 15.5 142 
0.998 0.797 15.5 138 
0.931 0.797 15.5 135 
0.731 0.797 15.5 132 
0.203 0.797 15.0 91.3 
0.373 0.797 15.0 101 
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0.516 0.797 15.0 111 
0.639 0.797 15.0 118 
0.745 0.797 15.0 125 
0.838 0.797 15.0 130 

CNaCl cKBr T κesp 
mol·dm-3 mol·dm-3 °C mS·cm-1 

1.867 1.827 25.0 291 
1.751 1.713 25.0 282 
1.648 1.612 25.0 273 
1.556 1.522 25.0 267 
1.474 1.442 25.0 251 
1.401 1.370 25.0 242 
1.334 1.305 25.0 234 
1.273 1.246 25.0 225 
1.218 1.191 25.0 219 
1.167 1.142 25.0 212 
1.167 1.142 24.4 213 
1.061 1.038 24.4 200 
0.973 0.951 24.4 187 
0.898 0.878 24.4 176 
0.834 0.816 24.4 167 
0.729 0.714 24.4 150 
0.700 0.685 25.0 136 
0.622 0.609 25.0 124 
0.534 0.522 25.0 108 
0.431 0.422 25.0 90.1 
0.311 0.305 25.0 67.3 
0.170 0.166 25.0 39.5 
0.692 3.383 25.0 356 
0.958 3.123 25.0 304 
1.186 2.900 25.0 337 
1.383 2.706 25.0 329 
1.556 2.537 25.0 322 
1.556 2.537 25.0 322 
1.792 2.307 25.0 314 
1.988 2.114 25.0 307 
2.155 1.952 25.0 300 
2.297 1.812 25.0 295 
2.421 1.692 25.0 290 
2.529 1.586 25.0 286 
3.772 0.369 24.7 237 
3.458 0.677 24.7 249 
3.192 0.937 24.7 259 
2.766 1.353 24.7 275 
2.594 1.522 24.7 281 
2.594 1.522 25.0 278 
2.358 1.753 25.0 289 
2.161 1.945 25.0 297 
1.995 2.108 25.0 303 
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1.853 2.247 25.0 308 
1.729 2.368 25.0 314 
1.621 2.474 25.0 319 
0.830 2.842 24.8 319 
0.830 2.583 24.8 301 

CNaCl cKBr T κesp 
mol·dm-3 mol·dm-3 °C mS·cm-1 

0.830 2.368 24.8 284 
0.830 2.186 24.8 269 
0.830 2.030 24.8 255 
0.830 1.894 24.8 242 
0.830 1.776 24.8 230 
0.830 1.776 24.5 238 
0.830 1.615 24.5 226 
0.830 1.480 24.5 215 
0.830 1.366 24.5 205 
0.830 1.269 24.5 196 
0.830 1.184 24.5 189 
0.830 1.110 24.5 182 
0.830 0.258 24.6 94.3 
0.830 0.474 24.6 116 
0.830 0.656 24.6 133 
0.830 0.812 24.6 148 
0.830 0.947 24.6 161 
0.830 1.066 24.6 171 
2.490 0.812 24.6 226 
2.263 0.812 24.6 216 
2.075 0.812 24.6 207 
1.915 0.812 24.6 199 
1.778 0.812 24.6 192 
1.660 0.812 24.6 185 
1.556 0.812 24.6 179 
1.556 0.812 24.8 192 
1.415 0.812 24.8 185 
1.297 0.812 24.8 179 
1.197 0.812 24.8 175 
1.112 0.812 24.8 170 
1.037 0.812 24.8 165 
0.973 0.812 24.8 162 
0.226 0.812 24.7 111 
0.415 0.812 24.7 125 
0.575 0.812 24.7 135 
0.711 0.812 24.7 145 
0.830 0.812 24.7 153 
0.934 0.812 24.7 159 
1.890 1.875 32.5 313 
1.718 1.704 32.5 295 
1.575 1.562 32.5 281 
1.454 1.442 32.5 262 
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1.350 1.339 32.5 245 
1.260 1.250 32.5 230 
1.181 1.172 32.5 215 
1.181 1.172 32.6 232 
1.074 1.065 32.6 222 
0.984 0.976 32.6 203 

CNaCl cKBr T κesp 
mol·dm-3 mol·dm-3 °C mS·cm-1 

0.909 0.901 32.6 190 
0.844 0.837 32.6 177 
0.788 0.781 32.6 167 
0.738 0.732 32.6 157 
0.172 0.170 34.0 41.7 
0.315 0.312 34.0 71.5 
0.436 0.433 34.0 97.2 
0.540 0.536 34.0 118 
0.630 0.625 34.0 135 
0.709 0.703 34.0 150 
0.969 3.204 32.7 402 
1.200 2.976 32.7 390 
1.400 2.777 32.7 383 
1.575 2.604 32.7 370 
1.575 2.604 33.5 365 
1.814 2.367 33.5 358 
2.013 2.170 33.5 348 
2.181 2.003 33.5 342 
2.325 1.860 33.5 346 
2.450 1.736 33.5 343 
2.560 1.627 33.5 340 
3.819 0.379 31.6 284 
3.500 0.694 31.6 292 
3.231 0.961 31.6 300 
3.000 1.190 31.6 312 
2.800 1.389 31.6 322 
2.625 1.562 31.6 326 
2.625 1.56 33.5 320 
2.387 1.799 33.5 337 
2.188 1.996 33.5 345 
2.019 2.163 33.5 353 
1.875 2.306 33.5 358 
1.750 2.430 33.5 369 
1.641 2.539 33.5 372 
0.840 2.916 32.5 360 
0.840 2.651 32.5 346 
0.840 2.430 32.5 335 
0.840 2.243 32.5 310 
0.840 2.083 32.5 300 
0.840 1.944 32.5 285 
0.840 1.823 32.5 271 
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0.840 1.823 32.5 280 
0.840 1.657 32.5 267 
0.840 1.519 32.5 252 
0.840 1.402 32.5 242 
0.840 1.302 32.5 232 
0.840 1.215 32.5 225 
0.840 1.139 32.5 216 

CNaCl cKBr T κesp 
mol·dm-3 mol·dm-3 °C mS·cm-1 

0.840 0.265 32.5 115 
0.840 0.486 32.5 137 
0.840 0.673 32.5 159 
0.840 0.833 32.5 180 
0.840 0.972 32.5 195 
0.840 1.094 32.5 207 
2.940 0.417 34.2 249 
2.673 0.417 34.2 235 
2.450 0.417 34.2 222 
2.262 0.417 34.2 214 
2.100 0.417 34.2 207 
1.960 0.417 34.2 196 
1.838 0.417 34.2 190 
1.671 0.417 32.8 198 
1.531 0.417 32.8 186 
1.414 0.417 32.8 180 
1.313 0.417 32.8 172 
1.225 0.417 32.8 164 
1.149 0.417 32.8 157 
0.267 0.417 35.5 84.6 
0.490 0.417 35.5 104 
0.679 0.417 35.5 120 
0.840 0.417 35.5 132 
0.980 0.417 35.5 143 
1.103 0.417 35.5 151 
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L ERANSKINA 

NaCl-KBr-H2O sistema kimikorako proposatutako eredu enpirikoaz 

interpolatutako eroaletasunak (mS·cm-1) kontzentrazio eta tenperatura 

borobildutan. 

 

T=15ºC         
 KCl/ mol·dm-

3 
      

HCl/mo
 

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
0 48.3 91.0 131 170 210 248 282 311 

0.5 84.5 127 167 205 241 273 297 308 
1 112 152 191 228 260 284 296  

1.5 134 172 208 242 270 286   
2 153 187 222 253 276    

2.5 169 201 234 262     
3 184 215 246      

3.5 198 228       
4 209        
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T=25ºC         
 KCl/ mol·dm-

3 
      

HCl/mo
 

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
0 60.2 111 157 203 248 290 328 355 

0.5 100 147 193 239 283 322 350 360 
1 135 182 228 272 311 339 349  

1.5 168 214 259 297 324 332   
2 197 242 281 307 312    

2.5 223 263 288 293     
3 243 270 275      

3.5 253 260       
4 249        
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T=35ºC         
 KCl/ mol·dm-

3 
      

HCl/mo
 

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
0 72.1 131 184 235 285 333 374 399 

0.5 115 168 220 273 325 371 404 412 
1 158 212 265 317 363 395 402  

1.5 201 257 309 352 379 378   
2 241 297 340 360 349    

2.5 276 324 343 323     
3 301 326 303      

3.5 308 292       
4 290        
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M ERANSKINA 

HCl-H3BO3-H2O sistema kimikoaren modelatze termodinamikoaren 

definizioan erabilitako (cHCl cH3BO3, κ)25°C datu leunduak eta bakoitzari 

dagozkion HCl-aren kontzentrazio askea eta Z funtzioaren balioa. 

 
cHCl cH3BO3 κ [HCl] Z 

mol·dm-3 mol·dm-3 mS·cm-1 mol·dm-3  
4.76 0.0897 816 4.22 6.0468 
3.52 0.0897 748 3.35 1.9470 
3.23 0.0897 723 3.09 1.5186 
2.98 0.0897 697 2.87 1.2330 
2.77 0.0897 670 2.68 1.0314 
2.58 0.0897 644 2.50 0.8826 
2.42 0.0897 620 2.35 0.7689 
2.31 0.0897 609 2.25 0.7015 
2.05 0.0897 565 2.00 0.5583 
1.76 0.0897 508 1.72 0.4244 
1.42 0.0897 433 1.39 0.3006 
1.03 0.0897 332 1.01 0.1878 
0.56 0.0897 194 0.55 0.0873 
3.71 0.2691 743 3.17 2.0079 
3.37 0.2691 719 2.96 1.5526 
3.09 0.2691 693 2.76 1.2491 
2.86 0.2691 667 2.58 1.0361 
2.65 0.2691 641 2.42 0.8801 
2.48 0.2691 616 2.27 0.7620 
2.32 0.2691 592 2.14 0.6699 
2.32 0.2691 586 2.14 0.6842 
2.11 0.2691 553 1.96 0.5714 
1.93 0.2691 524 1.80 0.4889 
1.79 0.2691 502 1.67 0.4263 
1.66 0.2691 476 1.56 0.3773 
1.55 0.2691 452 1.46 0.3380 
1.45 0.2691 431 1.37 0.3059 
1.39 0.2691 416 1.31 0.2852 
1.23 0.2691 379 1.17 0.2398 
1.06 0.2691 334 1.00 0.1932 
0.85 0.2691 278 0.81 0.1455 
0.62 0.2691 208 0.59 0.0971 
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cHCl cH3BO3 κ [HCl] Z 
mol·dm-3 mol·dm-3 mS·cm-1 mol·dm-3  

0.34 0.2691 119 0.32 0.0484 
2.47 0.3588 602 2.19 0.7680 
2.25 0.3588 570 2.02 0.6387 
2.06 0.3588 539 1.86 0.5445 
1.90 0.3588 517 1.73 0.4732 
1.77 0.3588 492 1.62 0.4177 
1.65 0.3588 468 1.52 0.3733 
1.55 0.3588 446 1.43 0.3372 
1.55 0.3588 443 1.43 0.3364 
1.41 0.3588 414 1.31 0.2908 
1.29 0.3588 387 1.20 0.2558 
1.19 0.3588 364 1.11 0.2282 
1.11 0.3588 344 1.03 0.2058 
1.03 0.3588 324 0.97 0.1873 
0.97 0.3588 307 0.91 0.1718 
0.92 0.3588 296 0.87 0.1619 
0.82 0.3588 266 0.77 0.1390 
0.70 0.3588 233 0.66 0.1146 
0.57 0.3588 192 0.54 0.0885 
0.41 0.3588 141 0.39 0.0608 
0.22 0.3588 80 0.21 0.0312 
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N ERANSKINA 

HCl-H3BO3-H2O sistema kimikoaren modelatze kimikoaren definizioan 

eredu enpirikoaren bidez estimatutako (cHCl, cH3BO3, κ)25°C datuak eta 

bakoitzari dagozkion HCl-aren kontzentrazio askea, HCl-aren aktibitatearen 

logaritmoa eta Z funtzioaren balioa. 

 
cHCl cH3BO3 κ [HCl] log {HCl} Z 

mol·dm-3 mol·dm-3 mS·cm-1 mol·dm-3   
4.6 0.09 812 4.14 0.9642 5.10 
4.4 0.09 805 4.02 0.9337 4.21 
4.2 0.09 797 3.89 0.8990 3.50 
4.0 0.09 786 3.74 0.8606 2.92 
3.8 0.09 774 3.58 0.8192 2.44 
3.6 0.09 759 3.42 0.7750 2.05 
3.4 0.09 743 3.24 0.7283 1.73 
3.2 0.09 724 3.07 0.6792 1.46 
3.0 0.09 703 2.89 0.6279 1.23 
2.8 0.09 679 2.71 0.5742 1.04 
2.6 0.09 652 2.52 0.5181 0.88 
2.4 0.09 623 2.33 0.4594 0.74 
2.2 0.09 591 2.14 0.3978 0.62 
2.0 0.09 555 1.95 0.3328 0.53 
1.8 0.09 517 1.76 0.2640 0.43 
1.6 0.09 475 1.57 0.1903 0.35 
1.4 0.09 430 1.37 0.1108 0.29 
1.3 0.09 406 1.28 0.0682 0.26 
1.2 0.09 381 1.18 0.0235 0.23 
1.1 0.09 355 1.08 -0.0240 0.20 
1.0 0.09 328 0.98 -0.0745 0.18 
0.9 0.09 300 0.89 -0.1289 0.15 
0.8 0.09 271 0.79 -0.1880 0.13 

0.75 0.09 256 0.74 -0.2197 0.12 
0.7 0.09 241 0.69 -0.2532 0.11 

0.65 0.09 225 0.64 -0.2887 0.10 
0.6 0.09 210 0.59 -0.3264 0.09 

0.55 0.09 194 0.54 -0.3669 0.08 
0.5 0.09 178 0.49 -0.4107 0.07 

0.45 0.09 161 0.44 -0.4584 0.07 
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0.4 0.09 144 0.39 -0.5110 0.06 
cHCl cH3BO3 κ [HCl] log {HCl} Z 

mol·dm-3 mol·dm-3 mS·cm-1 mol·dm-3   
0.35 0.09 127 0.35 -0.5699 0.05 

0.3 0.09 110 0.30 -0.6370 0.04 
0.25 0.09 092 0.25 -0.7154 0.03 

0.2 0.09 074 0.20 -0.8101 0.03 
4.0 0.18 768 3.52 0.8020 2.69 
3.8 0.18 757 3.39 0.7676 2.29 
3.6 0.18 743 3.25 0.7297 1.94 
3.4 0.18 728 3.10 0.6886 1.65 
3.2 0.18 710 2.95 0.6444 1.41 
3.0 0.18 689 2.78 0.5973 1.20 
2.8 0.18 666 2.62 0.5473 1.02 
2.6 0.18 641 2.44 0.4945 0.86 
2.4 0.18 612 2.27 0.4386 0.73 
2.2 0.18 581 2.09 0.3795 0.61 
2.0 0.18 547 1.91 0.3167 0.51 
1.8 0.18 509 1.72 0.2498 0.43 
1.6 0.18 468 1.54 0.1779 0.35 
1.4 0.18 423 1.35 0.0998 0.29 
1.3 0.18 400 1.25 0.0579 0.26 
1.2 0.18 375 1.16 0.0138 0.23 
1.1 0.18 350 1.06 -0.0330 0.20 
1.0 0.18 323 0.97 -0.0830 0.18 
0.9 0.18 296 0.87 -0.1369 0.15 
0.8 0.18 267 0.78 -0.1955 0.13 

0.75 0.18 253 0.73 -0.2271 0.12 
0.7 0.18 238 0.68 -0.2603 0.11 

0.65 0.18 222 0.63 -0.2955 0.10 
0.6 0.18 207 0.58 -0.3331 0.09 

0.55 0.18 191 0.53 -0.3734 0.08 
0.5 0.18 175 0.49 -0.4169 0.07 

0.45 0.18 159 0.44 -0.4644 0.07 
0.4 0.18 142 0.39 -0.5169 0.06 

0.35 0.18 126 0.34 -0.5756 0.05 
0.3 0.18 109 0.29 -0.6426 0.04 

0.25 0.18 091 0.24 -0.7208 0.03 
0.2 0.18 074 0.20 -0.8154 0.03 
3.6 0.27 727 3.10 0.6877 1.86 
3.4 0.27 712 2.97 0.6512 1.59 
3.2 0.27 695 2.83 0.6112 1.36 
3.0 0.27 676 2.69 0.5678 1.17 
2.8 0.27 654 2.53 0.5212 1.00 
2.6 0.27 629 2.37 0.4714 0.85 
2.4 0.27 602 2.21 0.4182 0.72 
2.2 0.27 571 2.04 0.3614 0.67 
2.0 0.27 538 1.86 0.3007 0.51 
1.8 0.27 501 1.69 0.2357 0.42 
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1.6 0.27 461 1.51 0.1654 0.35 
1.4 0.27 417 1.32 0.0888 0.28 

cHCl cH3BO3 κ [HCl] log {HCl} Z 
mol·dm-3 mol·dm-3 mS·cm-1 mol·dm-3   

1.3 0.27 394 1.23 0.0476 0.25 
1.2 0.27 370 1.14 0.0041 0.23 
1.1 0.27 345 1.05 -0.0422 0.20 
1.0 0.27 319 0.95 -0.0916 0.18 
0.9 0.27 292 0.86 -0.1450 0.15 
0.8 0.27 264 0.76 -0.2031 0.13 

0.75 0.27 249 0.72 -0.2344 0.12 
0.7 0.27 235 0.67 -0.2674 0.11 

0.65 0.27 220 0.62 -0.3024 0.10 
0.6 0.27 204 0.58 -0.3398 0.09 

0.55 0.27 189 0.53 -0.3799 0.08 
0.5 0.27 173 0.48 -0.4232 0.07 

0.45 0.27 157 0.43 -0.4706 0.07 
0.4 0.27 141 0.38 -0.5228 0.06 

0.35 0.27 124 0.34 -0.5814 0.05 
0.3 0.27 107 0.29 -0.6482 0.04 

0.25 0.27 090 0.24 -0.7262 0.03 
0.2 0.27 073 0.19 -0.8230 0.03 
3.0 0.36 662 2.59 0.5393 1.14 
2.8 0.36 641 2.45 0.4958 0.98 
2.6 0.36 617 2.30 0.4487 0.83 
2.4 0.36 591 2.14 0.3980 0.71 
2.2 0.36 561 1.98 0.3435 0.60 
2.0 0.36 529 1.82 0.2848 0.50 
1.8 0.36 493 1.65 0.2216 0.42 
1.6 0.36 454 1.47 0.1529 0.35 
1.4 0.36 411 1.30 0.0777 0.28 
1.3 0.36 388 1.21 0.0372 0.25 
1.2 0.36 364 1.12 -0.0057 0.23 
1.1 0.36 340 1.03 -0.0514 0.20 
1.0 0.36 314 0.94 -0.1002 0.18 
0.9 0.36 288 0.84 -0.1531 0.15 
0.8 0.36 260 0.75 -0.2108 0.13 

0.75 0.36 246 0.71 -0.2418 0.12 
0.7 0.36 231 0.66 -0.2746 0.11 

0.65 0.36 217 0.61 -0.3094 0.10 
0.6 0.36 202 0.57 -0.3465 0.09 

0.55 0.36 186 0.52 -0.3864 0.08 
0.5 0.36 171 0.47 -0.4296 0.07 

0.45 0.36 155 0.43 -0.4768 0.07 
0.4 0.36 139 0.38 -0.5289 0.06 

0.35 0.36 123 0.33 -0.5872 0.05 
0.3 0.36 106 0.28 -0.6538 0.04 

0.25 0.36 089 0.24 -0.7317 0.03 
0.2 0.36 072 0.19 -0.8260 0.03 
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