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Kantitate eta Unitate Fisiko-Kimikoetarako
Sinboloen eta Terminologiaren Eskuliburua

IUPAC-en Kontseiluak onartua, Cortina d'Ampezzo-n.
Italian, 1969.eko Uztailaren 7an.
1973.eko Edizioa
IUPAC-en Kontseiluak onartua, Munich-en, Alemaniako
Errepublika Federalean, 1973.eko Abuztuaren 31an.
1979.eko Edizioa
Pure and Applied Chemistry, 51(1) delakoan argitaratua,
eta liburu gisan, Pergamon Press-ek aterata.
Itzulpen hau, azken edizio honena da.

Itzultzailearen sarrera

Irakaskuntzan errotu ondoren, euskara orain Zientziaren transmisio-hizkuntza bilakatzen ari da. Euskal ikertzaileek nahi dute beraien ikerketaren frutua euskaraz eman,
euskal komunitate zientifikoaren aurrean emaitzak aztertu
eta eztabaidatu. (Hor dago horren lekuko 1985.eko Uztailaren 19an, Iruñean, Udako Euskal Unibetsitatean eginiko
Kimikari Ikertzaileen Lehen Bilera).

Dinamika horretan, premiazko egiten zaigu gure transmisio-tresna normalizatuz joatea, hots, hizkuntza normalizatuz joatea, eta ez bakarrik hizkuntzaren grafian eta gramatikan (hori gaindituta edo gainditzear egonik), baizik eta
Zientzia transmititzen duten hizkuntzak jadanik normalizatuta daukaten nomenklatura, sinbologia eta terminologia,geuk
ere normalizatuz joatea geure hizkuntzan. Horretarako beharrezko dugu nomenklaturaz arduratu diren erakunde internazionalek eginikoa ezagutzea eta geureganatzea, hau da, geure hizkuntzara bihurtzea.

Bestalde, euskal bibliografian oraindik urriak dira
kontsulta-liburuak. Institutuetako eta Fakultateetako irakasle eta ikasle ugarik, eta, neurri txikiago batetan,
erakunde zenbaitetako profesionalek, behar dute kontsulta-bibliografia minimo bat beraien lanak euskaraz egiterakoan;
itzulpen honek, gero eta handiago den multzo horren kontsulta-liburu bat nahi du izan.

Gainera, hizkuntza normalizatuz joateko, beste hau
esan nahi nuke, hizkuntzak ez direla normalizatzen arbole-
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tako frutuek helduaroan berez egiten duten bezala, aldiz,
hizkuntzak normalizatuz doaz hiztunok edo idazleok normak
onartzen eta geure alorretan erabiltzen ditugun neurrian.
Eta euskara normalizatu egingo dugu beste hizkuntzekin parekotasuna lortzen dugun heinean. Alderdi horretatik, normalizazioa ez da kontzeptu estatiko edo utopiko, baizik
eta dinamiko eta erlatibo, eta bere neurria unean uneko
hiztunek eta idazleek ematen dute. Itzulpen hau hildo horretatik doa.

Bukatzeko, eskerrak eman nahi eta behar dizkiet lan
honetan lagundu didaten guztiei. Aipatu behar dittlit* Jose
M. Elortza, Martxel Ensunza eta Kepa Altonaga, zeintzuek
eskuizkribua ontzeko eta hobetzeko iradokizun ugari eman
baitzidaten. Beraienak dira ekarpen egoki asko. Aldiz,
egon daitezkeen akatsen erantzule bakarra, frati naiz, eta
irakurleak bidaliko balizkit eskertuko nioke. Liburuaren
azala, Martxel Ensunzarena da, eta UEUrena argitaratze- prozesu osoa. Bere aldetik, Eusko Jaurlaritzak liburua
kalean jartzeko laguntza bat ere eman du.

Denei, eskerrik asko.

Jazinto Iturbe

Eginiko beste itzulpenak:
- IUPAC: KIMIKA EZORGANIKOAREN NOMENKLATURA (UEU, Irufiea, 1983).

#

- SI UNITATEAK (UEU, Iruñea, 1980).

Hurrengo programaturiko itzulpena:

- IUPAC: KIMIKA ORGANIKOAREN NOMENKLATURA.

PREFAZIOA
Sinbolo, Terminologia eta Unitateen Batzordea, Kimika Puru
eta Aplikaturako Nazioarteko Batasunaren Kimika Fisikoko Dibisioaren atal bat da. Bere erantzunkizun orokorrak zerak dira, argitasuna eta zehaztasuna segurtatzea; herri desberdinetako kimikarien
artean, sinboloen erabileraren adostasun zabalagoa fisikarien, kimikarien eta iogeniarien artean, eta aldizkari zientifikoen editoreen artean. Helburu horiek betetzeko. beste nazioarteko erakunderekin harremanetan mantentzen da, eta bereziki, Fisika Puru eta
Aplikaturako Nazioarteko Batasunaren Sinbolo, Unitate eta Nomenklaturaren Batzordearekin (SUN Batzordea) eta Standardizaziorako
Nazioarteko Organizazioaren Komite Tekniko 12arekin (ISO/TC 12).
Erakunde hauen argitalpenen erreferentziak, Eskuliburu honen
13.lean eta 13.2an ematen dira. Argitalpen hauek ikus daitezke,
kimikariek arruntki ez erabilitako kantitateetarako sinboloen azterketarako, eta erlazionaturiko informaziorako. Hemen aztertutako gomendioak, orokorki ados daude SUN Batzordekoekin eta ISO/TC
12 delakokoekin.
Argitalpen honek Batzordearen 1959.eko Ingelesezko eta Frantsesezko argitalpenak gainditzen ditu (13.3 erreferentzia), eta
beraren beste hizkuntzetarako itzulpenak.

M. L. McGlashan
Burua
Sinbolo, Terminologia eta Unitateen Batzordea
1969.eko Abuztua

1973.eko edizioaren Prefazioa
Eskuliburu honen 1969.eko edizioaren textua berrikusia izan
da, Comite International des Poids et Mesures delakoaren. eta Unitate-Sistema Internazionalaren usadioari buruz. erabaki berrien
kontua hartzeko, zeina laburtu egin baita "Le Systeme International d'Unites (SI)" delako dokumentuan, eta 2. edizio batetan, Bureau International des Poids et Mesures delakoak 1973.ean argitaratuak dituena (Dokumentu honen itzulpena batera prestatu izan
dute, eta berezita argitaratu, National Physical Laboratory (UK)
delakoak, eta National Bureau of Standards (USA) delakoak). Eskuliburuaren 2.8. Sekzioa, berrikusi izan da IUPAC-aren Egitura Molekular eta Espektroskopiazko Batzordearekin batera. Kontua deitzen da, halaber, ondoko titulua daraman IUPAC-en argitalpen bereziaren gainean, "Definizioak, Terminologia eta Sinboloak Koloideeta Gainazal-Kimikan-I", Koloide-etaGainazal-Kimikako Batzordeak
prestatua. Aipaturiko argitalpenei eginiko erreferentziak 13. Sekzioan barnetzen dira.

M. A. Paul
Burua
Sinbolo, Terminologia eta Unitateen Batzordea
1973.eko Urria

19.79.eko edizioaren Prefazioa
1979.eko edizioa ez da handikiro aldatu aurretiko edizioekiko,
baina hainbat zuzenketa txiki sartu izan da, bai IUPAC-en barruan
daudenenetabai alor zientifiko zabalagoko erakunde itzaltsuen erabakien ondorioz.
I. Eranskina, "Aktibitateen eta Kantitate Erlazionatuen Definizoa", textu honekin inprimatzen da. II. Eranskina, "Definizioak,
Terminologia eta Sinboloak Koloide- eta Gainazal-Kimikan", bi partetan, Pure and Applied Chemistry, Part I (1972) 31, 577 eta Part
II, "katalisi heterogeneOa" (1976), 46, 71 direlakoetan publikatu
da. III. Eranskina, "Nomenklatura elektrokimikoa", Pure and Applied
Chemistry (1974) 37, 503 delakoan publikatu da.

D. H. Whiffen
Buru Ohia
Sinbolo, Terminologia eta Unitateen Batzordea
1978.eko Uztaila

Batzordearen Partaidegoa 1963.etik 1978.erako tartean, zeinean Eskuliburu hau prestatu egin baitzen, hau izan zen:
Partaide Titularrak:
Burua: 1963-67 G. Waddington (Ameriketako Estatu Batuak, AEB);
1967-71 M. L. McGlashan (Erresuma Batua); 1971-73 M. A. Paul (AEB);
1973-77 D. H. Whiffen (Erresuma Batua); 1977-

R. D. Lide, Jr.

(AEB).
Idazkaria: 1963-67 H. Brusset (Frantzia); 1967-71 M. A. Paul (AEB);
1971-75 M. Fayard (Frantzia); 1975Partaideak: 1975-

K. G. Weil (Alemania).

I. Ansara (Frantzia); 1965-69 K. V. Astachov

(Sovietar Errepublika Sozialisten Batasuna, SESB); 1963-71 R. G.
Bates (AEB); 1963 F. Daniels (AEB); 1967-71 M. Fayard (Frantzia);
1963-65 J. I. Gerassimov (SEBS); 1963-71 W. Jaenicke (Alemania);
1967-71 F. Jellinek (Herbeherak); 1977-

N. Kallay (Jugoslavia);

1973-

J. Koefoek (Danimarka);

V. Kello (Txekoslovakia); 1971-

1971-77 D. R. Lide Jr. (AEB); 1963-67 M. L. McGlashan (Erresuma
Batua); 1963-67 M. Milone (Italia); 1963-67 K. J. Pedersen (Danimarka); 1967-75 A. P6rez-Masia (Espainia); 1971-

A. Schuijff

(Herbeherak); 1967-70 L. G. Sill ē n (Suedia); 1971-75 K. G. Weil
(Alemania); 1971-73 D. H. Whiffen (Erresuma Batua); 1963-67 E. H.
Wisbenga (Herbeherak).
Partaide Asoziatuak:
1971-73 W. Jaenicke (Alemania); 1971Batua); 1977-

M. A. Paul (AEB); 1975-

M. L. McGlashan (Erresuma
A. Prez-Masia (Espai-

nia); 1963-71 Sy0z8 Seki (Japonia); 1969-77 J. Terrien (Frantzia);
1975-

L. Villena (Espainia); 1967-69 G. Waddington (AEB);

1977-

D. H. Whiffen (Erresuma Batua).

EDUKINAK

PREFAZIOA
1. KANTITATE FISIKOAK ETA UNITATE FISIKOETARAKO SINBOLOAK

15

1.1.- Kantitate Fisikoak

15

1.2.- Oinarrizko Kantitate Fisikoak

15

1.3.- Kantitate Fisiko Eratorriak

16

1.4.- "Espezifiko" eta "Molar" hitzen usadioa kantitate
fisikoen izenetan

16

1.5.- Kantitate Fisikoetarako Sinboloen inprimaketa

18

1.6.- Azpiindizeen eta gainindizeen inprimaketa

18

1.7.- Kantitate Fisikoen biderkaketak eta zatiketak

18

2. KIMIKAKO ETA FISIKAKO KANTITATEETARAKO GOMENDATUTAKO IZEN
ETA SINBOLOAK
2.1.- Espazioa, denbora, eta erlazionaturiko kantitateak

21
22

2.2.- Kantitate Mekanikoak eta erlazionatuak

23

2.3.- Kantitate Molekularrak eta erlazionatuak

24

2.4.- Kantitate Termodinamikoak eta erlazionatuak

26

2.5.- Erreakzio kimikoak

28

2.6.- Elektrizitatea eeo o magnetismoa

28

2.7.- Elektrokimika

30

2.8.- Argia, eta erradiazio elektromagnetiko erlazionatua

31

2.9.- Garraio-propietateak

34

2.10.- Kantitate Fisikoen kasu berezietarako sinboloak

35

2.11.- Gainindize gomendatuak

37

3. UNITATEETARAKO SINBOLOAK ETA UNITATEAK

39

3.1.- Unitateetarako sinboloen inprimaketa

39

3.2.- Aurrizkienprimaketa

39

3.3.- Aurrizkien eta sinboloen konbinazioa

40

3.4.- Unitateen biderkaketa eta zatiketa

40

3.5.- Unitate-Sistema Internazioanala

41

2

3.6.- SI-Unitate Oinarrizkoen definizioak

41

3.7.- SI-Unitateetarako izenak eta sinbeloak

43

3.8.- SI-Unitate suplementarioetarako izen eta sinboloak

44

3.9.- SI-Unitate eratorri zenbaitzutarako izen bereziak eta
sinboloak

44.

3.10.- SI-Unitate eratorriak eta beste kantitateetarako
unitate-sinboloak

45

3.11.- SI Aurrizkiak

47

3.12.- Celsius gradua

48

3.13.- Izen bereziak dituzten SI Unitateen frakzio hamartarrak eta multiploak

48

3.14.- Beste zenbait Unitate, gaur egun SI unitateen terminoetan exaktuki definituak

49

3.15.- Zenbait konstantefisikoren balio experimental eskuragarri hoberen terminoetan definiturio unitateak
3.16.- Unitate elektriko n internazionalak"

52
52

3.17.- Unitate-Sistema Internazionalaz aparteko beste zenbait unitate-sistemetako unitate elektriko eta magnetiko
. ZENBAKIAK

53
55

4.1.- Zenbakien inprimaketa

55

4.2.- Zenbakien biderkaketa eta zatiketa

56

5. KANTITATE FISIKOAK, UNITATEAK ETA BALIO NUMERIKOAK

57

6. GOMENDATUTAKO SINBOLO MATEMATIKOAK

59

7. ELEMENTU KIMIKO, NUKLIDO ETA PARTIKULETARAKO SINBOLOAK
7.1.- Definizioak

61
61

7.2.- Elementuak eta nuklidoak

61

7.3.- Partikulak

62

7.4.- Erreakzio nuklearretarako notazio laburtua

62

8. ESPEKTROSKOPIARAKO SINBOLOAK

63

8.1.- Arau orokorrak

63

8.2.- Espektroskopia atomikoa

63

8.3.- Espektroskopia molekularra

64

8.4.- Trantsizio espektroskopikoak

6

13

9. POTENTZIAL ELEKTRIKOEN DIFERENTZIEN, INDAR ELEKTROERAGILEEN
ETA ELEKTRODO-POTENTZIALEN ZEINUEI DAGOZKIEN HITZARMENAK

67

9.1.- Potentzial elektrikoaren diferentzia zelula galvaniko
batetarako
9.2.- Elektrodo-potentziala
10. pH DELAKO KANTITATEA

67
68
71

10.1.- Definizio operazionala

71

10.2.- Standardak

72

10.3.- Bost disoluzio standardetarako pH(S)-aren balioak

73

11. ERREAKZIO-ABIADURAREN DEFINIZIOA ETA ERLAZIONATURIKO KANTITATEAK

75

11.1.- Erreakzio-abiadura

75

11.2.- Erreakzio-ordena

77

11.3.- Prozesu elementalen etiketatzea

77

11.4.- Kolisio-zenbakia

77

12. ZENBAIT OINARRIZKO KONSTANTEREN BALIOAK

79

13. ERREFERENTZIAK

83

I. ERANSKINA: AKTIBITATEEN ETA KANTITATE ERLAZIONATUEN
DEFINIZIOA

87

1.- Substantzia puruak

88

2.- Nahasturak

89

3.- Disoluzioak

92

15

I.- KANTITATE FISIKOAK ETA KANTITATE FISIKOETARAKO SINBOLOAK

1.1.- KANTITATE FISIKOAK
Kantitate fisikoa zera da,balio numeriko (zenbaki huts) baten
eta unitate baten arteko biderkaketa.

1.2.- OINARRIZKO KANTITATE FISIKOAK
Kantitate fisikoak, generalki, zazpi unitate oinarrizkoetan
eraikitako sistema dimentsional batetan eratuta daude. Oinarrizko
kantitate hauek, bakoitzak bere dimentsio propioa duelarik, eta
izendatzeko erabiltzen diren sinboloak, ondokoak dira:

oinarrizko kantitate fisikoa

kartttitatearen sinboloa

luzera
masa
denbora
korronte elektriko
tenperatura termodinamiko
substantzia-kopuru
argi-intentsitate

V

Argi-intentsitatea oso arraroki, inoiz bada ere, da beharrezko
kimika fisikoan.
Oinarrziko kantitate independente horietariko bat garrantzi
berezikoa da kimikarientzat, baina oraintsurarte ez du ukan izan
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izen generalki onartua, nahiz eta molearen bezalako unitateak erabili izan diren berarentzat. "Substanzia-kopurua" da orain kantitate honetarako gordetako izena.
Substantzia-kopuruaren definikoak, beste kantitate fisiko
guztienak bezala (ikus 5. Sekzioa), ez du zerikusirik unf.tatearen
edonolako aukerarekin, eta, partikularzki, ez du zerikusirik mole
deituriko substantzia-kopuruaren unitate partikularrarekin (ikus
3.6. Sekzioa). Orain, hain da funtsgabeko n "mole-zenbakia" deitzea, m "kilogramo-zenbakia" deitzea den bezala, edo 7 "metro-zenbakia", zeren n, m eta l kantitateetarako sinboloak baitira, eta
ez zenbakietarako.
Substantzia baten kopurua, substantzia horren espezifikaturiko
entitate elementalen zenbakiaren proportzionala da. Proportzionaltasun-faktorea, substantzia guztietarako berdina da; eta bere alderantzizkoa, Avogadro-ren konstantea da. Espezifikaturiko entitate
elementala, atomo bat, molekula bat, ioi bat. erradikal bat, elektroi bat, eta abar, izan daiteke, edo eta partikula horien espezifikaturiko edozein talde bat.

1.3.- KANTITATE FISIKO ERATORRIAK
Beste kantitate fisiko guztiak, oinarrizko zazpi kantitate
fisiko independenteetatik eratorriak bezala ikusten dira, eta kantitateen dimentsioak, haietatik deribatuak bezala, definizioak soilik biderkaketa, zatiketa, diferentziazioa eta/edo integrazioa inkludituz. Kantitate

eratorrien adibideak, definizio laburre-

kin batera, 2. Sekzioan ematen dira.

1.4.- "ESPEZIFIKO" ETA "MOLAR" HITZEN USADIOA KANTITATE FISIKOEN
IZENETAN
Kantitate fisiko extentsibo baten izenaren ondorengo "espezifiko" hitzaren usadioa, "masaz zatituta" esangurara murriztuta
dago. Adibidez. bolumen espezifikoa, bolumen zati masa da. Kanti-
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tate extentsiboa, letra majuskulaz errepresentatzen denean, dagokion kantitate espezifikoa, dagokion letra minuskulaz errepresenta
daiteke.
Adibideak:

Bolumena: V
Bolumen espezifikoa: v = V/m
Bero-kapazitatea presio konstantez: C
Bero-kapazitate espezifikoa presio konstantez: c p = C /m

Kantitate fisiko extentsibo baten ondorengo "molar" hitzaren
usadioa, "substantzia-kopuruaz zatituta" esangurara murriztuta dago. Adibidez, bolumen molarra, bolumen zati substantzia-kopurua da.
Kantitate extentsiboaren sinboloari atxekitako m azpiindizeak adierazten du kantitate molarra.

Adibideak:

Bolumena: V

Bolumen molarra:

V = V/n

m

Gibbs-en energia: G Gibbs-en energia molarra:

Gm = G/n

m azpiindizea ken daiteke, anbiguitate-arriskurik ez dagoenean. Letra minuskulak erabil daitezke kantitate molarrak adierazteko, gaizki-interpretazioren arriskurik ez dagoenean.
X

B

sinboloak, non X delakoak, kantitate extentsibo bat adieraz-

ten baitu, eta B delakoak, substantzia baten sinbolo kimikoa, zera
adierazten du, ondoko erlazioak definituriko B substantziaren kantitate molar partziala:

X

B

-

ax
an

B) T ,p ,n . .
C•

B substantzia puru batentzat, X B kantitate molar partziala, zeina
B substantzia puruaren X

m

X

B

kantitate molarraren identikoa baita,

delakoaz izenda daiteke, non * gainindizeak "puru" adierazten

baitu, horrela, B substantziaren nahastura batetako X
molar partzialetik desberdintzeko.

B

kantitate
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1.5.- KANTITATE FISIKOETARAKO SINBOLOEN INPRIMAKETA
Kantitatefisikoetarako sinboloek, alfabeto greko eta latinoe(1)
, zeintzuak beharrezko denean,
tako letra bakarrak behar dute izan
esangura bereziko gainindizeen eta azpiindizeen bidez modifikatuak
izan baitaitezke. Kantitatefisikoentzako sinboloak, molditz italiarretan (inklinatuak) inprimatu behar dira beti.
Kantitate bektorialen sinboloak molditz italiar markatuagoz
inprimatu behar dira.

1.6.- AZPIINDIZEEN ETA GAININDIZEEN INPRIMAKETA
Berez kantitate fisikoen sinbolo diren azpiindizeak edo gainindizeak edo zenbakiak, molditz italiarretan (inklinatuak) inprimatu behar dira, eta beste guztiak molditz erromatarretan (artezak).
Adibideak: C : bero-kapazitatea presio-konstantez, baina
C

B

: B substantziaren bero-kapazitatea

1.7.- KANTITATE FISIKOEN BIDERKAKETAK ETA ZATIKETAK
a eta b kantitate biren biderkaketa, ondoko erez errepresenta
daiteke:
ab edo a•b edo a.b edo axb
(1)

Arau honen salbuespena, garraio-prozesuetan erabilitako zenbait

zenbakiren kasurako egin da (ikus 2.9. Sekzioa), zeintzuetan internazionalki onartiltakn sinholoak bi letrez ostaturik baitaude. Horrelako sinboloren bat biderkadeta batetan faktore gisan agertzen
denean, beste sinboloetatik bereiztea gomendatzen da, tarte bat,
biderkaketa-ikur bat edo parentesiak erabiliz. Adibidea: Reynolds-en zenbakia: Re.

eta beren zatidura, ondoko erez:

edo a/b edo ab
edo a eta b

-1

direlakoen arteko biderkaketa adierazteko beste erez.

Arau hauek, taldekatze konplexuagoetara heda daitezke, baina
ezin daiteke lerro oker (/) bat baino gehiago erabil expresio berean, anbiguitatea ekiditeko parentesiak ez badira erabiltzen.
Adibidea: (a/b)/c

edo a/(b/c) baina sekula ere ez, a/b/c
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II.- KIMIKAKO ETA FISIKAKO KANTITATEETARAKO GOMENDATUTAKO IZEN
ETA SINBOLOAK

Ondoko zerrendak, kimikariek nagusiki erabiliko dituzketen
kantitate garrantzitsuenetarako sinbolo gomendatuak dauzka. Posible den guztietan kantitate fisiko batetarako erabilitako sinboloak gomendatutakoa izan behar du. Kasu apur batzutan, zeintzuetarako arazoak aurrikusi baitziren, gomendio aternatiboak eskaintzen
dira. Molditz italiar (inklinatuak) markatuagoak eta molditz italiar arruntak (inklinatuak) arazoak ebazteko erabil daitezke. Malgutasun handiago lor daiteke, letra majuskulak, letra minuskulen
aldagai bezala erabiliz, eta vice

versa,

honela anbiguetaterik

sortzen ez denean.
Adibidez,

d

eta

D

erabil daitezke

di

eta de direlakoen ordez,

barne- eta kanpo-diametroen kasurako, baldin eta kontextuan ez bada agertzen inolako kantitaterik, hala nola difusio-koefizientea,
zeinarentzat gomendaturiko sinboloa

D

baita. Berriro, potentziaren

gomendaturiko sinboloa P da, eta presioarena p, baina P eta p biak
erabil daitezke bi potentzien edo bi presioen kasurako; hala ere,
baldin potentzia eta presioa biak elkarrekin agertzen badira, P
soilik potentziaren kasurako etap soilik presioaren kasurako erabili beharko dira, eta potentzia desberdinen arteko beharrezko distintzioak edo eta presio desberdinen artekoak, azpiindizeen erabileraz edo beste zeinu modifikatzaileenaz lor daitezke.
Arazo bat ebazteko goiko gomendioak ez-nahikoak direnean, edo
beste arrazoiz premia agertzen denean, autore bat sinbolo
bat aukeratzeko aske da, noski. Edozein sinbolo

ad hoc

ad hoc

arretaz eta

kontuz definitu behar da.
Ondoko zerrendan, bi edo sinbolo gehiago agertzen direnean,
eta komaz solik bereiztuta daudenean (parentesi gabe), galgatuta
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daude; parentesi barrukoak, erreserba-sinboloak dira.
Kantitate fisiko baten izenaren ondoren emaniko edozein deskripzio, identifikazio-helbururekin ematen da, eta ez du definizio osoa izateko asmorik.
Bektore-notazioa (molditz italiar --inklinatu-- markatuagoak)
2.6. Sekzioan egoki den tokian erabiltzen da; halaber, erabil
daiteke beste Sekzioetan, kantitate apropiatuen kasuetan.

2.1.- ESPAZIOA,DENBORA ETA ERLAZIONATURIKO KANTITATEAK
2.1.01.- luzera
2.1.02.- altuera
2.1.03.- erradio
2.1.04.- diametro
2.1.05.- ibilbide, arku-luzera
2.1.06.- uhin-luzera
2.1.07.- uhin-zenbaki: 1/x

X

a(1 )-v(2)

2.1.08.- angelu laun
2.1.09.- angelu solido
2.1.10.- area, azlera

A,S,A

2.1.11.- bolumen

w,st
( 3)
s
V

2.1.12.- denbora
2.1.13.- frekuentzia

v,f

2.1.14.- frekuentzia zirkular
2.1.15.- periodo: 1/v
(1) Egoera zurruneko estudioetan, k, uhin-bektorea erabilten da
(1k1 = 21r/x).
(2) Huts batekiko erradiazio elektromagnetikorako,

= 1/x
(3)

As

hobesten da.
vac
sinboloa erabil daiteke, Helmoltz energiaren

kin nahasmendua ekiditea beharrezko denean.

= v/c =

A

sinboloare-
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2.1.16.- denbora-tarte karakteristiko,
erlaxazio-denbora, denbora-konstante
2.1.17.- abiadura

v,u,w,c

2.1.18.- abiadura angeluar: di>/dt
2.1.19.- azelerazio
2.1.20.- erorketa askearen azelerazio

2 2.- KANTITATE MEKANIKOAK ETA ERLAZIONATUAK
2.2.01.- masa
2.2.02.- masa erreduzitu
2.2.03.- bolumen eapezifiko (bolumena
zati masa)
2.2.04.- dentsitate (masa zati bolumena)
2.2.05.- dentsitate erlatibo (dentsitatea
zati erreferentzia-substantzia
baten dentsitatea)
2.2.06.- inertzia-momentu
2.2.07.- momentu
2.2.08.- indar
2.2.09.- pisu

G,(W)

2.2.10.- indarraren momentu
2.2.11.- momentu angeluar
2.2.12.- lan (indarra bider ibilbidea)

w,W

2.2.13.- energia
2.2.14.- energia potentzial

E ,V,0

2.2.15.- energia zinetiko

Ek,T,K

2.2.16.- funtzio Hamiltondar
2.2.17.- funtzio Lagrangear
2.2.18.- pocentzia (energia zati denbora)
P
2.2.19.- presio
p,(P)
2.2.20.- esfortzu normal
a
2.2.21.- ebakidura-tentsio
2.2.22.- tentsio lineal (elongazio
erlatiboa): t// 0
2.2.23.- bolumen-tentsio: V/Vo

E,e
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2.2.24.- elastizitate-modulu (tentsio normala zati tentsio
lineala, Young-en modulua)
2.2.25.- ebakidura-modulu (ebakidura-tentsioa zati zizailamendu-angelua)

-V1 (dDrdp)
2.2.26.- konpresibiliate:
2.2.27.- konpresio-modulu: -Vo(dp/dV)
2.2.28.- soinuaren abiadura
2.2.29.- biskositate

1,

2.2.30.- fluiditate: 1/n

(I)

2.2.31.- biskositate zinematiko:n/p
2.2.32.- frikzio-koefiziente (frikzio-indarra zati indar normala)
2.2.33.- gainazal-tentsio

w,(P
Y,

a

2.2.34.- kontaktu-angelu
2.2.35.- difusio-koefiziente
2.2.36.- masa-transferentziaren koefiziente (luzera zati denboratako dimentsiotakoa)

2.3.- KANTITATE MOLEKULARRAK ETA ERLAZIONATUAK
2.3.01.- elementu baten masa atomiko
erlatibo (lehenago, "pisu
atomiko" deitua)(1)

A

r

2.3.02.- substantzia baten masa molekular erlatibo (lehenago,
"pisu molekular" deitua)(1)

M

r

2.3.03.- masa molar (masa zati substantzia-kopurua)

M

(1) Elementu baten atomoko masa batezbestekoa zati 12 C nuklidoaren
atomo baten masaren 1/12-a delako erlazioa.
Adibidea:

A r (C) = 35,453
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2.3.04.- Avogadro-ren konstante

L,NA

2.3.05.- molekula-kopuru, edo beste
edozein entitateren kopuru
(1)
2.3.06.- substantzia-kopuru

n, (v)

2.3.07.- B substantziaren mole - frak-

zio:

n / Z.n.

B
2.3.08.- B substantziaren masa-frakzio

xB yB
w

B

2.3.09.- B substantziaren bolumen-frakzio

(1) B

2.3.10.- B solutuaren molalitate
(B-ren kantitatea zati disolbatzailearen masa)(2)

mB

2.3.11.- subtantzia-kopurutango B
substantziaren kontzentrazio
(B-ren kopurua zati disoluzioaren bolumena)(3)
2.3.12.- B substantziaren masa-kontzentrazio (B-ren masa zati
disoluzio-bolumena)

P

B

2.3.13.- gainazal-kontzentrazio,
gainazal-soberakin
2.3.14.- molekula baten kolisio-diametro
2.3.15.- batezbesteko ibilbide aske

d,a
Z,x

2.3.16.- kolisio-zenbaki (kolisioen
zenbakia zati bolumena eta
denbora)
(1)
(2)

Ikus 1.2. Sekzioa.
0,1 mol.kg

-1

delakoaren molalitate berdina duen disoluzio bat,

batzutan disoluzio 0,1 molal edo disoluzio 0,1 m deitzen da.
(3)

Kantitate hau, sinpleki "kontzentrazio" dei daiteke, anbiguitate-arriskurik ez dagoenean. 0,1 mol.dm -3 delakoko kontzentrazioa, substantzia-kopurutan, duen disoluzio bat, sarri, disoluzio 0,1 molar edo disoluzio 0,1 M deitzen da.
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2.3.17.- partizio-funtzio nagusi
(sistema)
2.3.18.- partizio-funtzio (sistema)
2.3.19.- partizio-funtzio (partikula)

Q,

q, z

2.3.20.- pisu estatistiko
2.3.21.- simetri zenbaki

Z

g
a,s

2.3.22.- tenperatura karakteristiko

2.4.- KANTITATE TERMODINAMIKOAK ETA ERLAZIONATUAK
2.4.01.- tenperatura termodinamiko,
tenperatura absolutu
2.4.02.- Celsius tenperatura

,
te(1)

2.4.03.- gas-konstante (molar)
2.4.04.- Boltzmann-en konstante
2.4.05.- bero

q,Q (2)

2.4.06.- lan

w,W (2)

2.4.07.- barne-energia

U,(E)

2.4.08.- entalpia
2.4.09.- entropia
2.4.10.- Helmoltz-en energia: U - TS
2.4.11.- Massieu-ren funtzio: - A/T
2.4.12.- Gibbs-en energia: H - TS
2.4.13.- Planck-en funtzio: -s/T
2.4.14.- konpresio-faktore: pv/RT
m
2.4.15.- bero-kapazitate

(1) Bai denbora eta bai Celsius tenperatura errepresentatzeko sinboloak behar direnean, t denborarako hobetsiko sinboloa da, eta
0 , Celsius tenperaturarakoa.
(2)

Gomendatzen da q >0 eta w>0, biak zera adieraztea, diskutitu-

riko sistemaren energiaren gehikuntzak . Orduan,

U = q + w
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2.4.16.- bero-kapazitate espezifiko
(bero-kapazitatea zati masa; ez
da "bero espezifiko" izena gomendatzen)
2.4.17.- C /C erlazio
Y n (1(
P V)
2.4.18.- Joule-Thomson-en koefiziente
x,k
2.4.19.- konduktibitate termiko
2.4.20.- difusibitate termiko: a/ac p

a

2.4.21.- bero-transferentziaren koefiziente (bero-flUxuaren dentsitatea
zati tenperatura-diferentzia)
2.4.22.- expantsio-koefiziente kubiko:
-/
(aV/aT)
V
2.4.23.- konpresibilitate isotermiko:
-/
(iV/ap)
- V

T

2.4.24.—presio-koefiziente: (ap/aT)v
2.4.25.- B substantziaren potentzial kimiko

B

2.4.26.- B substantziaren aktibitate
absolutu: exp(p B/RT)

X

B

f,P

2.4.27.- fugazitate

2.4.28.- presio osmotiko
2.4.29.- indar

( /

2

m

=1/2z.m..3 edo
x i

/ = kz cz
c
i
i )

I

2.4.30.- aktibitate, B substantziaren aktibitate erlatibo

a

B

2.4.31.- aktibitate-koefiziente, mole-frakziotan
2.4.32.- aktibitate-koefiziente, molalita-

fB

tetan
2.4.33.- aktibitate-koefiziente,
kontzen.
traziotan
2.4.34.- koefiziente osmotiko

YB
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2.5.- ERREAKZIO KIMIKOAK

2.5.01.- B substantziaren koefiziente estekiometriko (negatibo erreaktiboentzat, positibo produktuentzat)

v13.

2.5.02.- erreakzio kimiko baten ekuazio
orokor

0 =E1313B

2.5.03.- erreakzio-hedadura:
(dc= dnB/dvB)
2.5.04.- erreakzio-abiadura: cl/dt
(ikus 11. Sekzioa)
2.5.05.- B substantziaren kontzentrazioaren gehikuntzaren abiadura

,r

B

2.5.06.- abiadura-konstante
2.5.07.- erreakzio baten afinitate:
A,(4)

z By 131' B
2.5.08.- oreka-konstante
2.5.09.- disoziazio-gradu

2,6.- ELEKTRIZITATEA ETA MAGNETISMOA
2.6.01.- karga elemental (protoi batena)

e

2.6.02.- elektrizitate-kantitate
2.6.03.- karga-dentsitate
2.6.04.- gainazal-kargaren dentsitate
2.6.05.-

korronte

elektriko

2.6.06.- korronte elektrikoaren dentsitate
2.6.07.- potentzial elektriko

V,

aQ
I
(I)

2.6.08.- potentzial elektrikoaren diferentzia:

IR
U,AV,A4)

2.6.09.- eremu elektrikoaren indar

E

2.6.10.- desplazamendu elektriko

D

2.6.11.- kapazitantzia
2.6.12.- permeabilitate

(D=c E)
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2.6.13.- hutsaren permitibitate
2.6.14.- permitibitate erlatibo

(1)

:

2.6.15.- polarizazio dielektriko: D

c/

E6

e(e)
r

E
2.6.16.- suszeptibilitate elektriko: Er-1
-E

xe

2.6.17.- momentu dipolar elektriko

19,19e

2.6.18.- molekula baten momentu dipolar
iraunkor

P,P

2.6.19.- molekula baten momentu dipolar
induzitu

19,Pi

2.6.20.- molekula baten polarizabilitate
elektriko
2.6.21.- fluxu magnetiko
2.6.22.- fluxu magnetikoaren dentsitate,
indukzio magnetiko
2.6.23.- eremu, magnetikoaren indar
2.6.24.- permeabilitate: (

B = H)
2.6.25.- hutsaren permeabilitate

P.

2.6.26.- permeabilitate erlatibo: 114.

4r

2.6.27.- magnetizazio:

(B /11.)
H
2.6.28.- suszeptibilitate magnetiko:

x,(xm)

2.6.29.1.- Bohr-en magnetoi

`13

2.6.29.2.- magnetoi nuklear
2.6.29.3.- gfaktore
2.6.29.4.- erlazio giromagnetiko, erlazio
magnetogiriko
2.6.30.- momentu elektromagnetiko

(E = - mB)

u ,rn

2.6.31.- erresistentzia
2.6.32.- erresistibitate (lehenago, "erresistentzia espezifiko" deitua):
(E = pi)
2.6.33.- konduktibitate (lehenago, "konduktantzia espezifiko" deitua):
(
(1)

j = K E)

Halaber, konstante dielektriko deitua, eta batzutan

izendatua, E-ren independentea denean.

K,(a)

D

bezala
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2.6.34.- autoinduktantzia
2.6.35.- elkarrinduktantzia, induktantzia
mutuo

M'L12

X

2.6.36.- erreaktantzia
2.6.37.- inpedantzia (inpedantzia konplexua): R + iX

6

2.6.38.- galera-angelua
2.6.39.- admitantzia (admitantzia konplexua): 1/Z
2.6.40.- konduktantzia: ( Y =

G+ iB)

2.6.41.- suszeptantzia: ( Y =

G+ iB)

2.7.- ELEKTROKIMIKA
2.7.01.- Faraday-ren konstante
2.7.02.- B ioiaren karga-zenbaki (katioietarako positiboa, anioietarako

zB

negatiboa)
2.7.03.- zelula-erreakzio baten karga-zenbaki
2.7.04.- indar elektroeragile

n,(z )
EE

MF

2.7.05.- B osagai ionikoaren potentzial
elektrokimiko: 1.1 13 + gBF(1)
2.7.06.- mobilitate elektriko (abiadura
zati eremu elektrikoaren indarra)

/"." B
u;

2.7.07.- konduktibitate elektrokimiko (lehenago, "konduktantzia espezifiko"
deitua)
2.7.08.- ioi edo elektrolito baten konduktibitate molar (1) : K /

x (2)
A,

(1) Molar hitzak, 1.4. Sekzioan emandako arauaren kontra, hemen
"zati kontzentrazioa substantzia-kopurutan" esan nahi du.
(2) Formula-unitatea, zeinaren kontzentrazioa c baita, espezifikatu behar da.
(mg2+) = 2 x(1/2mg2+)

Adibidez:
A

elektrolitoetarako erabiltzen da, eta x ioi indibidualetarako.
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2.7.09.- garraio-zenbaki(transferentzia-zenbakia edo migrazio-zenbakia)
2.7.10.- gainpotentzial
2.7.11.- truke-korrontearen dentsitate

jo

2.7.12.- transferentzia elektrokimikoaren
koefiziente
2.7.13.- potentzial elektrozinetiko (zeta
potentziala)
2.7.14.- difusio-geruzaren lodiera
2.7.15.- barne-potentzial elektriko
2.7.16.- kanpo-potentzial elektriko

11,

2.7.17.- gainazaleko potentzial elektrikoaren diferentzia: o -

2.8.- ARGIA ETA ERRADIAZIO ELEKTROMAGNETIKO ERLAZIONATUA (1)

2.8.01.- - Planck-en konstante
2.8.02.- Planck-en konstante zati 2„
2.8.03.- energia erradiante
2.8.04.- fluxu erradiante, potentzia
erradiante

o

(2)

,P
(2)

2.8.05.- intentsitate erradiante: do/dw
2.8.06.- erradiantzia:

(1)

L (2)

(d//dS)/cos0

(2)

2.8.07.- exzitantzia erradiante: dilds

M

2.8.08.- irradiantzia: do/dS

E(2)

2.8.eko kantitateak definitzen erabilitako sinboloen erre-

ferentziak hauek dira:
/

2.1.01

s

2.1.10

"n",

2.1.07

e

2.1.08

V

2.1.11

t

2.1.12

p 2.3.12
B
T 2.8.12

2.8.04

1.

2.8.05

2.8.13.1

B

2.8.13.2

k

2.8.21.1

2.8.15

w
c

2.1.09
B
E

a

2.3.11

2.8.08
2.8.14.2

(2) Sinbolo bera sarri erabiltzen da dagokion argi-kantitatearekin.

e azpiindizea, energetiko , adierazteko, eta v, ikuskor adierazteko,
gehi daitezke, kantitate horien arteko nahasmendua sor daitekeen
guztietan.
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2-8.09.- absorbantzia, absortzio-faktore (3)
(absorbaturikoaren, eta fluxu
erradiante edo luminoso intzidentearen arteko erlazioa)

(3)

2.8.10.- erreflektantzia, erreflexio-faktore (3) (isladaturikoaren, eta fluxu
erradiante edoluminoso intzidentearen arteko erlazioa)

(3) ,R

2.8.11.- transmitantzia, transmisio-faktore (3) (transmititurikoaren,
eta fluxu erradiante edo luminoso intzidentearen arteko erlazioa)

(3)

2.8.12.- barne-transmitantzia (3) (ingurunearen beraren transmitantzia,
mugaren edo ontziaren eragina
arbuiatuz)
2.8.13.1.- barne-transmitantziaren dentsitate (3) , absorbantzia (dekadi(4)
ko)
: 1og10(1/T)
2.8.13.2.- absorbantzia Nepertar: ln(1/T)
2.8.14.1.- absortzio-koefiziente (lineal)
(dekadiko) (3 ' 4) : A/Z
2.8.14.2.- absortzio-koefiziente NeperB//
tar:
2.8.15.- absortzio-indize: B/47[ ..i/ = a/47r:i
(3) Izen eta sinbolo hauek ados daude Argiztapen Nazioarteko Batzordeak (CIE) eta Nazioarteko Batzorde Elektroteknikoak (IEC)
#
bateratsuki onartutakoekin.
(4)

Extintzio (2.8.13.1) eta extintzio-koefiziente (2.8.14.1)

direlako terminoak ez dira egoki, zeren extintzio hitza erradiazioaren difusiorako gordetzen baita, absortziorako baino.
Absortibitate molar (2.8.17.1) ekidin egin behar da, zeren esangura, absorbantzia luzera-unitateko, absortibitate delako terminorako onartu izan baita internazionalki.
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2.8.16.1.- absortzio-koefiziente espezifiko
7,8)
a(
B
2.8.16.2.- absortzio-koefiziente espezifiko
(7,8)
Nepertar (5).. B/p 1,
B
2.8.17.1.- absortzio-koefiziente molar
(7,8)
(4,6)
(dekadiko)
: A/c
B
2.8.17.2.- absortzio-koefiziente molar
(6)
(7,8)
Nepertar
: B/c
B
2.8.18.- etekin kuantiko
(dekadiko) (5).. A/p

2.8.19.- exposizio: fEdt
2.8.20.- argiaren abiadura in vacuo
2.8.21.1.- errefrakzio-indize (material
ez-absorbatzaile batena)
2.8.21.2.- errefrakzio-indize konplexu,
material absorbatzaile batena:
n + ik
2
2
2.8.22.- errefrakzio molar: (n -1)V /(n +2)
m
2.8.23.- errotazio optikoko angelu

R

m

(5) Espezifiko hitzak, 1.4.Sekzioan emandako arau orokorraren kontra, hemen "zati masa-kontzentrazioa" esan nahi du.
(6)

Molar hitzak, 1.4. Sekzioan emandako arau orokorraren kontra,

hemen "zati kontzentrazioa substantzia-kopurutan" esan nahi du.
(7) Disoluziotango neurketetarako, 1/T•delakoa, T o /T delakoaz ordezkatzen da normalki, non T., ingurune solbatzaileeren barne-transmitantzia baita eta T, disoluzioaren barne-transmitantzia.
Baldin sorta bikoitzeko espektrometroa erabiltzen bada disoluzio-espektrometrian, T./T delakoa zuzenki , lortzen da, baldin eta
mugaren eta ontziaren eraginak berdindu egin badira bi zelulen artean; honek, laginaren eta erreferentziaren zelulen egokitze fisikoaz gain, zera eskatzen du,
eta n
-disoluzio di' n disolbatzaile
relakoen artean diferentzia esanguratsurik ez egotea.
(8) Disoluzioen neurketetarako, tazituki onartzen da, ezen diSoluzioak Beer-Lambert-en legea betetzen duela, solutuaren kontzentrazioa espezifikatzen ez den artean. Tenperatura espezifikatu egin
behar da.
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2.9.- GARRAIO-PROPIETATEAK

(1)

2.9.01.- fluxu ( x kantitatearena):
J J
X'
2.9.02.- Reynolds-en zenbaki: pvZ/n
Re
2.9.03.- Euler-en zenbaki: Ap/pv 2
Eu
2.9.04.- Froude-ren zenbaki: v/(1g)
Fr
2.9.05.- Grashof-en zenbaki: 3 g a pep 2 / 11 2
Gr
2
2.9.06.- Weber-en zenbaki: pV 1/y
We
2.9..07.- Mach-en zenbaki: v/c
Ma
2.9.08.- Knudsen-en zenbaki: xn
Kn
2.9.09.- Strohal-en zenbaki: If/v
St
2.9.10.- Fourier-en zenbaki: aet/Z 2
Fo
2.9.11.- Peclet-en zenbaki: vl/a
Pe
2.9.12.- Rayleigh-en zenbaki: Z 3 gaeep/na
Re
2.9.13.- Nusselt-en zenbaki: hl/k
Nu
2.9.14.- Stanton-en zenbaki: h/Pvc
St
2.9.15.- masa-transferentziarako Fourier-en zenbaki: Dt/1 2Fo*
2.9.16.- masa-transferentziarako Peclet-en zenbaki: vl/D
Pe*
2.9.17.- masa-transferentziarako Grashof2
-en zenbaki: -1 3 g(8p/x)
Gr*
6x
T,p P /n
2.9.18.- masa-transferentziarako Nusselt-en zenbaki (2) : k Z/D
.Nu*
d
2.9.19.- masa-tranferentziarako Stanton-en zenbaki: k /v
St*
d
2.9.20.- Prandtl-en zenbaki: n/pa
Pr
2.9.21.- Schmidt-en zenbaki: n/pD
Sc
2.9.22.- Lewis-en zenbaki: a/D
Le
2.9.23.- Reynolds-en zenbaki magnetiko:vp ict
Re*
2.9.24.- Alfife. n-en zenbaki: v(pg)/B
A1
2.9.25.- Hartmann-en zenbaki: B1(K/n)
Ha
2.9.26.- Cowling-en zenbaki: B 2 /gpv 2
Co
(1)
(2)

Ikus (1) oin-oharra 16. orrialdean

Sherwood-en zenbaki delako izena, Sh sinboloarekin, zabalkiro
erabili izan da.
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2.10.- KANTITATE FISIKOEN KASU BEREZIETARAKO SINBOLOAK

Askoz zailago da, kasu partikularretarako kantitate fisikoen
sinboloez gomendioak egitea, kasu generaletarakoenez baino. Arrazoia zera da,detaile ugari espezifikatzeko premiaren, eta imprimaketa arrazonatuki sinple mantentzeko premiaren arteko bateraezintasuna. Inprimatzeko gauza bihurrienetarikoen artean zerak
daude, azpiindizeen gainindizeak eta gainindizeen azpiindizeak.
Ekidin beharko diren sinboloen adibideak hauek dira:
x N0

eH

3

25°C

(pV)I

Problema handiki murrizten da baldin zera ezagutzen bada,
bi eratako notazio-erak behar direla bi helburu desberdinentzat.
Oinarrizko erlazio orokorren formazioan, baldintza garrantzitsuena zera da, ulertzeko aisea den eta gogoratzeko erraza den notazioa. Kasu partikularretarako aplikazioetan, balio numerikoak aipatzerakoan; eta taulazioan, baldintza garrantzitsuena zera da,
ezelako anbiguitatearen ekidite osoa, notazio landu baten kosto
garestiarekin ere.
Notazio bikoitz baten abantaila nolabait jadanik onartuta
dago kontzentrazioaren kasuan. Erreakzio orokorraren, 0 = zBvBB,
oreka-konstantearen formulaziorako gomendaturko notazioa hau da:

K

c = n B (c B

)yB

baina adibide partikular batetara goazenean, hobe da era honetara
notazioa erabiltzea:
Br

2

+ H 0 = HOBr + H + + Br
2
[HOBr][11 4. 1[Br1

_

[Br21
K (25°C) = 6.10

c

-9

2
-6
mol .dm

K
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Notazio bikoitzaren printzipioa onartuta dagoenean, bere
adaptabilitatea eta erabilgarritasuna argi agertzen da Kimika
Fisikoko eremu guztiatan. Hemen, adibide apur batzuez argituko
da.
Elektrolito baten konduktibitate molarraren eta bi ioien
konduktibitate molarren arteko erlazio orokorra era sinpleen
eta argien bidez, honela idazten da:

A = X

+

baina, kasu partikularretan balioak emateko unea heltzen denean,
notazio askoz egokiagoa zera da:
7,(3

mg

2+

x(C1)

) =

53

S cm 2 .mo1 -1 , 25 °C-tan

2
-1
= 76 S cm .mo1
, 25 GC-tan

A(1/2MgC1 2 ) =129 S cm 2 .mo1 -1 , 25 °C-tan
A(MgC1 2 )

=258 S cm

2

.mol

-1

, 25 °C-tan

Nahastura binario baten bi osagaien, A eta B, bolumen molar
partzialen arteko erlazio orokorra, sinpleen idatzia, honela da:
n A dV A + n B dV B = 0

(p eta T konstante)

baina balio espezifikoez aritzen garenean, ordea, notazio zeharo
desberdin hau erabiltzen da:
V(K 2 SO 4 , 0,1 mol.dm -3 , H 2 0-tan, 25 °C-tan) = 48 cra.mo1-1
Notazio-mota bakoitza, bere helburuekiko aproposa da.
Azken adibide bat emango da errotazio optikoarekin erlazionatuta. Polarizazio-planuaren errotazio-angeluaren,

a,

eta optiko-

ki aktiboa • den substantziaren molekula-zenbakiaren, N, edo -kopuruaren,

n,

arteko erlazioa, A gurutze-sekzioa duen argi-sorta ba-

ten ibilbidean, argiro azal daiteke ondoko eran:
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na

a-

non

an ,

n

N

aN /

A

potentzia optiko ertotatorio molarra baita, eta a N ,

po-

tentzia errotatorio molekularra. Baina, beste aldetik, neurri experimental bat erregistratu nahi denean, notazio egokia hau
tzateke:
a(589,3 nm, 20 °C, sukrosa, 10 g.dm

-3

, H 0-tan, 10 cm) = + 66,470°
2

2.11.- GAININDIZE GOMENDATUAK
Ondoko gainindizeak gomendatzen dira:
° edo *

substantzia puru
diluzio infinitu

id
° edo e

ideal
standard, orokorki
konplexu aktibatu, trantsizio-egoera.
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III.- UNITATEETARAKO SINBOLOAK ETA UNITATEAK

3.1.- UNITATEETARAKO SINBOLOEN INPRIMAKETA
Unitate batetarako sinboloa, molditz erromatarretan (arteza)
inprimatu behar da, pluralean aldatu gabe manteni behar da, eta
ez da puntuz segitu behar, textuaren esaldi baten bukaeran suertatzen denean izan ezik.
baina ez 5 cmk, ez eta 5 cm. eta ez
Adibidea: 5 cm
eta ere 5 cmk.
Izen propio batetatik eratorritako unitateen sinboloa, molditz erromatar (artez) majuskulaz hasi beharko da.
Adibideak: J, joulerako, eta Hz, hertzerako
Unitate batetarako beste edozein sinbolo, molditz erromatar
(artez) minuskulez inprimatu behar da.

3.2.- AURRIZKIEN INPRIMAKETA
Unitateen aurrizkien inprimaketa molditz erromatarretan (artezak) inprimatu behar dira, aurrizkiaren eta unitatearen artean
espaziorik edo tarterik gabe. Aurrizki konposatuak ekidin behardira (ikus 3.11. Sekzioa).
Adibide; 10

-9

s adierazteko, ns, baina ez

MpS
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3.3.- AURRIZKIEN ETA SINBOLOEN KONBINAZIOA
Unitate batetarako aurrizki gehi unitate delako konbinazioa,
sinbolo bakun bailitzen bezala tratatu behar da; eta berretu egin
daiteke parentesien erabileraren gabe.
2

delakoak, (cm)
-1
lakoak, (gs)
.

Adibideak: cm

2

esan nahi du, eta gs

-1

de-

3.4.- UNITATEEN BIDERKAKETA ETA ZATIKETA
Bi unitateren biderkaketa, ondoko eretariko batez errepresenta daiteke:
N m

edo

N.m

edo

N•m

edo

N m

Nm delako errepresentazioa ez da gomendatzen.
Bi unitateren zatiketa, ondoko eretariko batez errepresenta
daiteke:

edo m/s
edo m eta s

-1

edo m.s

-1

direlakoen arteko biderkaketa idazteko beste edo-

zein eraz.
Arau hauek taldekatze konplexuagoetara heda daitezke, baina
lerro makur (/) bat baino gehiago ezin da inoiz erabili expresio
berean, anbiguitatea ekiditeko parentesiak ez badira erabiltzen.
Adibidea: J.K

-1

.mol

-1

edo

J/(K.mol)

, baina inoiz ere ez J/K/mol
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3.5.- UNITATE-SISTEMA INTERNAZIONALA
Confrence G"ene- rale des Poids et Mesures delakoak, Unitate-Sistema Internazional izena hartu du unitate-sistema batetarako,
zeinari, SI Unitate Oinarrizko deritzon, eta dimentsionalki independenteak diren multzo aukeratuan oinarritzen den.
SI Unitate oinarrizkoak hauek dira: metro, kilogramo, segundo,
ampere, kelvin, kandela eta mole. Unitate-sistema internazionalean,
kantitate fisiko batetarako, SI Unitate bat eta bakarra dago. Berau,
SI Unitate oinarrizkoa da (ikus 3.7. Sekzioa), edo bestela, SI
Unitate eratorri egokia, azken hau, bi SI unitate oinarrizkoren,

edo gehiagoren, biderkaketaz edo/eta zatiketaz eratua (ikus 3.10.
Sekzioa). Honelako SI Unitate eratorriek izen bereziak eta sinboloak dituzte (ikus 3.9. Sekzioa). Ba daude ere bi SI Unitate Suplemetario, zeintzuentat ez baita adierazi SI unitate oinarriz-

koak ala SI unitate Eratorriak diren (ikus 3.8. Sekzioa).
SI Unitateen multiploak edo submultiploak eraikitzeko, aprobaturiko aurrizki hamartarretatik, SI Aurrizki deituak, edozein
erabil daiteke (ikus 3.11. Sekzioa).
Zientzian eta Teknologian zera gomendatzen da, SI Unitatez
eta SI Aurrizkiez osoturiko unitateak soilik erabiltzea.

3.6.- SI UNITATE OINARRIZKOEN DEFINIZIOAK
metro: Metroa, kripton-86 atomoaren 2p 10 eta 5d 5 mailen arteko

trantsizioari, hutsean, dagokion erradiazioaren
1650763,73 uhin-luzeren berdina den luzera da.
kilogramo: Kilogramoa, masa-unitatea da, eta kilogramoaren pro-

totipo internazionalaren berdina da.
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segundo: Segundoa, zesio-133 atomoaren oinarrizko egoeraren bi
maila hiperfinoen arteko trantsizioari dagokion erradiazioaren -9192631 770 periodoen berdina da.
ampere: Amperea korronte kontinuo hura da, zeinak luzera infinituko bi eroale paralelo artezean mantenduak direnean,
eroaleen ebakidura-sekzioa arbuiagarri delarik eta hutsean bata bestetik 1 metrotara jarriak daudelarik,
-7
bi eroaleen artean 2.10
newton metro luzerako indarra
sortuko baitu.
kelvin: Kelvina, tenperatura termodinamikoaren unitatea, uraren
puntu hirukoitzaren tenperatura termodinamikoaren
(1)
1/273,16 frakzioa da
kandela: Kandela, 1/600000 metro karratutako superfizie duen
gorputz beltz baten azgi-intentsitatea da, direkzio
perpendikularrean, platinoaren izozte-tenperaturan,
eta 101 325 newton metro karratutako presio pean.
mcle: Molea, sistema baten substantzia-kopurua da, zeinak karbono-12-zko 0,012 kilogramotan dauden beste atomo unitate
elementalak baititu. Molea erabi,ltzen denean, unitate elementalak espezifikatuak izan behar dira, eta atomoak, molekulak, ioiak, elektroiak, beste partikulak, edo partikula horien taldeak izan daitezke.

(1)

1967.eko Urrian, 13. Conf6rence General des Poids et Mesures

delakoak zera gomendatu zuen, kelvina, sinboloa K, tenperatura
termodinamikorako eta tenperatura termodinamikoaren tarterako ere
erabiltzea, eta °K eta deg direlako unitate-sinboloak baztertzea.
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Molearen erabiZeraren adibide batzu

HgC1

delakoko

1

molek,

236,04 gramotako masa du.

Hg 2 C1 2

delakoko

1

molek,

472,08 gramotako masa du.

2+
Hg 2

delakoko

1

molek,

401,18 gramotako masa du.

delakoko

1

molek,

20,04 gramotako masa eta

k Ca

2+

96,49 kilocoulombetako karga du.
Cu
Fe

0,5

Zn

0,91

S

delakoko 1 molek, 64,46 gramotako masa du.

0,5

delakoko 1 molek, 87,88 gramotako masa du.

e delakoko 1 molek, 548,60 mikrogramotako masa du, -96,49
23
kilocoulombetako karga, eta 6,02.10
elektroi
ditu.
Ondoko mole-frakzioak, x(N 2 ) = 0,7809, x(0 2 ) = 0,2905,
x(Ar) = 0,0093, eta x(CO 2 ) = 0,0003 dituen nahasturaren 1 molek,
28,964 gramotako masa du.
10

14

Hz-tako frekuentzia duten /fotoien 1 molek, 39,90 kilo-

jouletako energia du.
(Adibide horietako balio numerikoak aproximatuak dira).

3.7.- SI UNITATETARAKO IZENAK ETA SINBOLOAK

kant•itate fisikoa

SI Unitatear62 izena

SI Unitatearen
Sinboloa

luzera

metro

m

masa

kilogramo

kg

denbora

segundo

korronte elektriko

ampere

tenperatura termodinamiko
(1)
substantzia-kopuru

kelvin
mole

mol

argi-intentsitate

kandela

cd

(1) ikus 1.2. Sekzioa
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3.8.- SI UNITATE SUPLEMENTARIOETARAKO IZEN ETA SINBOLOAK
Kantitate fisikoa

SI unitatearen
Sinboloa

SI Unitatearen izena

angelu laun

rad

radian

angelu solido

sr

estereorradian

3.9.- SI UNITATE ERATORRI ZENBAITZURETARAKO IZEN BEREZIAK ETA
SINBOLOAK
SI unitatearen
definizioa

Kantitate fisikoa

SI unitatearen
izena

SI unitatearen
sinboloa

indar

newton

N

m.kg.s

presio

pascal

Pa

m

energia

joule

J

-2
2
m .kg.s

potentzia

watt

W

karga elektriko

coulomb

C

volta

V

-2

-2
.kg.s
-2
(= N.m )
-1

2
-3
m .kg.s
-1
(= J.s
)
s .A

potentzial elektri" koaren diferentzia

2
-3 -1
.A
m .kg.s
- 1 -1
(= J.A .s
)

erresistentzia elek. triko

ohm

2
-3 -2
A
m .kg.s
-1
(= V.A )

s't

konduktantzia elektriko

3 2
.kg.s .A
-1
-1 )
= n
(= A.V

siemens

S

m

faraday

F

m

-2

kapazitantiza elektriko

-2

.kg

-1

(= A.s.V

.s
-1

-4
)

.A

2
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fluxu magnetiko

weber

Wb

-2 -2
2
m .kg.s
.A
(= V. ․ )

induktantzia

henry

H

2
-2 -2
.A
m .kg.s
(= V.A. ․ )

fluxu magnetikoaren dentsitate

T

tesla

kg.s

-2

.A

(= V.s.m
argi-fluxu

lumen

lm

cd.sr

iluminantzia

lux

lx

m

frekuentzia

hertz

Hz

s

becquerel

Bq

s

gray

Gy

-2

-1
-2

)

.cd.sr

-1

(itur erradioaktiboen) aktibitate

-1

(erradiazioaren)
absorbituriko dosi

m2 .s-2
(= J.kg

-1

)

3.10.- SI UNITATE ERÄTORRIAK ETA BESTE KANTITATETARAKO UNITATE-SINBOLOAK
(Zerrenda hau ez da exhaustibo)
kantitate fisikoa

SI Unitatea

SI Unitatearen sinboloa

2

azalera

metro karratu

m

bolumen

metro kubiko

m3

dentsitate

kilogramo zati metro
kubiko

kg.m

-3
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abiadura

metro zati segundo

m.s-1

abiadura angeluar

radian zati segundo

rad.s

azelerazio

metro zati segundo
karratu

-1

m.s-2

biskositate zinematiko,
difusio-koefiziente

metro karratu zati
segundo

biskositate dinamiko

2 -1
m .s

newton bider segundo
zati metro karratu

N.s.m

-2

entropia molar, bero-kapazitate' molar

joule zati kelvin
bider mole

J.K-l.mol -1

mole zati metro kubiko

mol.m

volta zati metro

V.m-1

indar

ampere zati metro

A.m

luminantzia

kandela zati metro

kontzentrazio

-3

eremu elektrikoaren
indar
eremu magnetikoaren

karratu

-1

cd.m

-2
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frakzioa

-1

aurrizkia

sinboloa

dezi

d

zenti

c

mili

m

10 -6
10 -9

mikro

p

nano

n

10-12

piko

p

10 -15
10 -18

femto

f

atto

a

10

10 -2
10 -3

multiploa

aurrizkia

sinboloa

10

deka

da

10 2

hekto

h

10 3
10 6

kilo

k

mega

M

10 9

giga

G

10 12

tera

T

10 15
10 18

peta

P

exa

E

Masa-unitatearen multiplo eta azpimultiplo hamartarren izenak,
jadanik aurrizki bat ba duenez, dagokion aurrizkia gramo hitzari
eta g sinboloari gehituz eraikitzen dira.
Adibideak: mg, eta ez gkg

pg, eta ez nkg
Mg, eta ez kkg
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3.12.- CELSIUS GRADUA

kantitate fisikoa

unitatearen
izena

Celsius tenperatura gradu Celsius

unitatearen unitatearen
sinboZoa
definizioa

°C

(1)

°C = K

Celsius tenperatura, t, honela definitzen da, t = T - T.,
non T. = 273,15 baita. Honek, zera erakartzen du:

t/°C = T/K - 273,15

3.13.- IZEN BEREZIAK DITUZTEN SI UNITATEEN FRAKZIO HAMARTARRAK ETA
MULTIPLOAK
Ondoko unitateak ez dira Unitate-Sistema Internazionalekoak,
baina gaurko usadioa ikusirik, Comite International des Poids et
Mesures delakoak zera kontsideratu du (1969), hobe dela momentuz
mantentzea (kimikarekiko garrantzi berezirik gabeko beste unitate espezifikatu batzurekin), eta usadioa, Sistema Internazionalekoekin onartzea.

kantitate fisikoa

luzera

unitatearen
izena

unitatearen
sinboZoa

10

ngstron

gurutze-sekzioa

barn

bolumen

litro

(2)

unitatearen
definizioa

b

10

1,L

10

-10
-28

m
m

2

-3 m 3

(1) delako zeinuak, eta ondoren datorren letrak, sinbolo bakarra
osotzen dute, beraien artean inolako tarterik egon behar ez delarik.
Adibidea: 25 °C, eta ez 25 ° C.

(2)
1964.eko Urrian eginiko 12. Conference Generale des Poids et
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masa

tonelada, tona

t

10

pr es i o

bar

bar

10

c.g.s. delako sisteman eta c.g.s. elektromagnetiko

3

5

kg

Pa

(1)

delako

sisteman oinarritutako eta izen bereziko beste unitateak hobe da
ez erabiltzea; hauen artean, hauek daude: ergio (10 -7 J), dina
-5
-4
-4 2 -1
T(10
N), poise (0,1 Pa. ․ ), stokes (10
), gauss (10
m .s
(1)
(1)
-1
ri dagokiona)
, eta
, oersted (1000/47r A.m -ari dagokiona)
-8
(1)
maxwell (10
Wb-ri dagokiona)
. Mikroi izena, eta p sinboloa,
-6
ez da 10
m-tako luzera-unitaterako erabili behar, zeinak SI
izena mikrometro baitu, eta sinboloa, Pm.

3.14.- BESTE ZENBAIT UNITATE, GAUR EGUN SI UNITATEEN TERMINOETAN
EXAKTUKI DEFINITUAK
CIPM (1969) delakoak ezagutu zuen ezen SI-ren erabiltzaileek nahiko zutela, harekin batera, beste zenbait unitate, haren
atal ez direnak, baina, garrantzitsuak direnak, eta zabalkiro erabiliak. Unitate hauek ondoko taulan ematen dira. Hala ere, taula
honetako unitateen eta SI unitateen arteko konbinazioa, horrela
Mesures delakoak erabaki zuenez, litroaren definizio zaharra
(1,000 028 dm 3 ) abrogatu zen. Orain, litro hitza, dezimetro kubikoaren izen berezi bezala tratatzen da. Ez litro hitza ez eta bere
sinboloa, ez dira erabili behar emaitzak prezisio handiz emateko.
L sinbolo alternatiboa, CIPM-ak CGPM-ari 1978.ean gomendatu zion.
(1)

c.g.s. elektromagnetiko delako sistema, unitate-sistema hirudi-

mentsionala da, zeinean, korronte elektrikoaren unitatea, eta beste unitate elektriko eta magnetikoen unitateak, zentimetro,,gramo
eta segundo direlako unitate oinarrizkoetatik deribatzen baitira.
Sistema honetako unitate elektriko eta magnetikoak ezin dira hertsiki konparatu SI unitateekin, zeinak soilik lau dimentsio baititu, metro, kilogramo, segundo eta ampere direlakoetatiko unitateetatik eratorriak diren unitateak kontsideratzen direnean.
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unitate konposatuak eraikitzeko, autorizatu beharko da soilik
zenbait kasu mugatutan.

Sistema Internazionalarekin batera usadioan dauden unitateak
unitatearen izena

sinboloa

unitatearen definizioa

minutu

min

60 s

ordu

h

3 600 s

egun

d

86400 s

gradu

(w/180) rad

minutu

(w/10800) rad

segundo

(w/648 000) rad

11

Gaurko praktika ikusita, eta 3.13. Sekzioan zerrendatutako
unitateen kasuan bezala, CIPM (1969) delakoak, momentuz, ondoko
unitateak mantentzeari, SI unitateekin batera, onargarri eritzi
dio. Taularen 4. zutabean emaniko definizioak exaktuak dira.

kantitate fisikoa

unitatearen
izena

erradioaktibitate curie

unitatearen
sinboloa

unitatearen
definizioa

10 Bq

Ci

3,7.10

R

2,58.10 -4 C.kg -1

a edoyerradiazioa-

ren exposizio

r6ntgen

absorbaturiko erradiazio ionizatzaile rad

rad

(1)

10 -2 Gy

(1) Radianaren sinboloarekin nahasmendu-arriskua dagoenean, radaren
sinbolotzat, rd erabil daiteke.
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Ondoko unitateen usadioa, progresiboki baztertua eta bukaeran lagatua behar da izan. Bitartean, gomendatzen da ezen inolako autore batek honelako unitateen erabileraren aurrean, SI unitateen terminoetan defini ditzala argitaratzen dituen lan guztietan. Emaniko definizioak exaktuak - dira. Zerrenda hau ez da exhaustiboa.

Beste unitate batzu, generalki gaitzetsiak
kantitate fisikoa

unitatearen
izena

unitatearen unitatearen
sinboloa
definizioa

luzera

hazbete

in

2,54.10

masa

libera (avoirdupoids)

lb

0,453592 kg

indar

kilogramo-indar

kgf

9,80665 N

presio

(1)
atmosfera standard atm

101325 Pa

presio

torr

Torr

13
101
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-2

m

Pa

7E0
presio

merkurio-milimetro
(2)
konbentzional

mmHg

13,5951.
-2
.980,665.10 Pa

energia

kilowatt-ordu

kW h

3,6.10

energia

kaloria termokimiko

(1)

cal

th

4,184

6

J

J

"Atmosfera standard" delako esaldia, 101325 Pa-etarako erre-

ferentzia-presiorako onargarri mantentzen da.
(3) Merkurio-milimetro konbentzionala, sinboloa mmHg (eta ez
-3
-tako dentsitate exaktua duen

mm Hg) zera da, 13,5951 g.cm

fluido baten 1 mm-tako altuera exaktua duen zutabe batek, eror-2
-takoa den toki
-7
Torr-etan
batetan eginiko presioa. mmHg delakoa, Torr-etik, 2.10
keta askearen azelerazioa exaktuki 980,665 cm.s
baino gutxiagotan desberdintzen da.
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energia

tenperatura termodinamiko

unitate termiko
britaniko

Btu

1055,05585262 J

Rankine gradu

°R

(5/9) K

3.15.- ZENBAIT KANTITATE FISIKOREN BALIO EXPERIMENTAL ESKURAGARRI
HOBEREN TERMINOETAN DEFINITURIKO hNITATEAK
Beharrezko da ezagutzea ezen, Sistema Internazionalaren kanpo, eremu espezializatuetan erabilgarri diren zenbait unitatek,
zeintzuen balioak SI unitatetan adierazita, soilik experimentalki lor daitezkeela, eta, beraz, exaktuki ez direla jakiten. CIPM
(1969) delakoak ezaguturiko unitate horien artean, eta kimikarientzat garrantzitsuenak direnak, hauek daude:
kantitate fisikoa

unitatearen
izena

energia

elektroi-volta

masa

masa-unitate
atomiko (unifikatu)

unitatearen
sinboloa

eV

u

konbertsio-faktorea

1 eV = 1,602189 2.
.10 -19 J

1 u = 1,660 5655.
.10 -27 kg

3.16.- UNITATE ELEKTRIKO "INTERNAZIONALAK"
Unitate hauek obsoletoak dira, 1948.ean Unitate "absolutuez"
(SI) ordezkatuak izan zirelarik. Unitate "internazionaletan" datozen neurketa elektrikoekin erabili behar diren konbertsio-faktoreek dependitzen dute neurketok egiteko erabilitako instrumentuak non eta noiz kalibratu ziren. Azpian datozen konbertsio-faktoreen bi multzoak, ondokoei dagozkie, unitate "batezbesteko internazionala", bederatzigarren Conference Generale des Poids et

53

Mesures delakoak estimaturikoari, eta National Bureau of Standards (USA) delakoak estimaturikoari, eta beraiek 1948.eko aurretik kalibratutako instrumentuez argitaraturiko neurriei aplikatzeko.
1 "ohm internazional batezbesteko"

= 1,00049

1 "volta internazional batezbesteko"

= 1,00034 V

1 "ohm internazional US"

= 1,000495 n

1 "volta internazional uS"

= 1,000330 V

R

3.17.- UNITATE-SISTEMA INTERNAZIONALAZ APARTEKO BESTE UNITATE-SISTEMETAKO UNITATE ELEKTRIKO ETA MAGNETIKO
"CGS elektrostatiko" eta "CGS elektromagnetiko" direlako unitate-sistema obsoleszenteetan erabilitako unitateen definizioak,
13.1.05 eta 13.2 direlako erreferentzietan aurki daitezke.
Beste unitate "CGS elek •rostatiko" bat, dipolo elektrikoaren
momenturako kimikan erabilia, debye delakoa da, sinboloa, D.
2
-3
-21
°C.m.
/c) A.m = 3,3356.10
1 D = (10
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IV.- ZENBAKIAK

4.1.- ZENBAKIEN INPRIMAKETA

Zenbakiak molditz artezetan inprimatu behar dira. Zenbaki
barruko digituen arteko zeinu hamartarra zera izan behar da, koma bat (,) edo puntu bat (.) (batez ere ingelesezko textuetan).
Zenbaki luzeen irakurketa errazteko, digituak hirunaka taldeka
daitezke, baina ez da inoiz erabili behar ez komarik ez punturik,
zeinu hamartarrerako izan ezik.
Adibidea: 2573,421736 edo eta ingelesezko textuetan, 2573.421736
baina inoiz ere ez, 2.573,421.736 edo eta 2,573.421,736.
Zenbaki baten lehen digituaren aurrean zeinu hamartarra jartzen denean, zero bat jarri behar da beti zeinu hamartarraren aurrean.
4
AcUbidea: 0,2573.10 edo eta ingelesezko textuetan, 0.2573x10 4
4
4
baina ez„2573.10 edo eta .2573.10 .
Sarri komenigarri da zenbakiak inprimatzean, digitu bakarra
jartzea zeinu hamartarraren aurrean.
Adibidea: 2,573.10 3 edo eta ingelesezko textuetan, 2.573 x 103.
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4.2.- ZENBAKIEKIN BIDERKAKETA ETA ZATIKETA

Zenbakien arteko biderkaketa-zeinua, gurutze (x) bat behar
da izan, edo puntu zentratu bat (azken hau, puntua zeinu hamartar bezala erabiltzen denean, ez).
Adibidea: 2.3 x 3.4 edo eta 2,3 • 3,4

Zenbaki baten beste batekiko zatiketa, ondoko eretariko batez adieraz daiteke:
136

edo

136/273

edo

136 x (273)

273

Arau hauek talde konplexuagoetara heda daitezke, baina lerro oker c/y bat baino gehiago ezin da erabili expresio berean,
anbiguitatea ekiditeko parentesiak erabiltzen ez diren bitartean.
Adibidea: (136/273)/2,303 edo, 136/(273 x 2,303)
baina inoiz ere ez, 136/273/2,303
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V.- KANTITATE FISIKOAK, UNITATEAK ETA BALIO NUMERIKOAK

1.1. Sekzioan adierazi denez, kantitate fisiko baten balioa,
balio numeriko baten eta unitate baten biderkaketaren berdina da:
kantitate fisikoa = balio numerikoa x unitatea

Inolako kantitate fisikok, edo izendatzeko erabilitako sinboloak, ez du unitatearen aukera partikular bat inplikatu behar.
Kantitate fisikoak, unitateak eta balio numerikoak barnetzen
dituzten ekuazioen gaineko operazioek, algebraren arau arruntak
segitu behar dituzte.
Horrela, presio kritiko delako kantitate fisikoak, eta p delakoaz izendatua, ura r entzat balio hau du:
pc = 221,2 bar

edo, hobe, p c = 22,12 MPa

Ekuazio hauek berdinkiro idatz daitezke ondoko eran:
Pc /bar = 221,2

edo, hobe, pc /MPa = 22,12

zeintzuak bereziki erabilbarri baitira taulen buruetarako, eta grafikoen ardatzen etiketetarako.
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VI.- GOMENDATUTAKO SINBOLO MATEMATIKOAK (1)

Operadore matematikoak ( d eta A , adibidez) eta konstante
, adibidez), beti molditz erromatarretan
matematikoak ( e eta
(artezak) idatzi behar dira. Zenbakietarako letra-sinboloak, konstante matematikoez aparte, molditz italiarretan inprimatu behar
dira.

berdin
ez-berdin
identikoki berdin
dagokio

;

aproximatuki berdin
hurbiltzen da
asintotikoki berdin
proportzional
infinitu
txikiago
handiago
txikiago edo berdin
handiago edo berdin
askoz txikiago
askoz handiago
(1) 13.1.11 delako erreferentziatik hartuak; bertan zerrenda osotuagoa aurki daiteke.
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plus, gehi
minus, ken
bider

x
a/b ab

a zati b
a-ren magnitude
a ber n

lal
an

n. erro a

1
a 1/2
a2"
a 3a
13
l/ n
n
a
ari ia

a-ren batezbesteko balioa

<a>

a-ren logaritmo natural

ln a log e a

a-ren logaritmo dekadiko

lg a 1og 10 a log a

a-ren logaritmo binario

lb a log 2 a
exp a e a

erro karratu a

a-ren exponentzial
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VII.- ELEMENTU KIMIKO, NUKLIDO ETA PARTIKULETARAKO SINBOLOAK

7.1.- DEFINIZIOAK
Nuklidoa, atomo-espezie bat da, zeinaren atomo bakoitzak zenbaki atomikoa (protoi-kopurua) identikoa, eta masa-zenbakia (nukleoi-kopurua) identikoa bäititu. Zenbaki atomikoaren balio berdina duten nukleo desberdinak, isotopo edo nuklido isotropiko deitzen dira. Masa-zenbaki berdina duten nuklido desberdinak, isobaro
edo nuklido isobariko deitzen dira.

7.2.- ELEMENTUAK ETA NUKLIDOAK
Elementu kimikoetarako sinboloak molditz erromatarrekin (artez) idatzi behar dira. Sinboloa ez da puntuz segitzen, textu baten bukaeran suertatzen denean izan ezik.
Adibideak:

Ca

H

He

Nuklidoa, atxekitako zenbakiez espezifika daiteke. Masa-zenbakia, ezker-gainindizearen tokian kokatu behar da; zenbaki atomikoa,
nahi bada, ezker-azpiindizearen tokian koka daiteke. AtoMo-kopurua
molekulako, eskuin-azpiindize bezala adierazten da. Karga ionikoa,
(1)
edo exzitazio-egoera, edo oxidazio-zenbakia
, eskuin-gainindizearen espazioan adieraz daiteke.

Adibideak: Masa-zenbakia:
Karga
(1)

ionikoa:

14

N

2

,

"Cl

2+
3, PO edo PO 3Cl , Ca
4

.
Diskuzio zabalago batetarako, ikus 13.4. Erreferentzia.
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Egoera elektroniko exzitatua: He*, NO*
Oxidazio-zenbakia: Pb

I
2

PbIV

IV
K M Mo 0
(non M-k,
4' 6
9 32
metal bat adierazten baitu)
0

7.3.- PARTIKULAK
h

neutroi

n

helioi

protoi

p

a-partikula

a

deuteroi

d

elektroi

e

tritioi

t

fotoi

y

Partikulen karga elektrikoa adierazi egin daiteke +, - edo 0
+
O
+
e, e . p eta e sinboloak
gainindizeen bidez; adibidez, p , n
karga gabe adierazten badira, protoi positiboari eta elektroi negatiboari dagozkie, hurrenez hurren.

7.4.- ERREAKZIO NUKLEARRETARAKO NOTAZIO LABURTUA

Erreakzio nuklear bat adierazten duen expresio sinboliko baten esannahia hau izan behar da:

sartzen diren
partikula(k)
edo kuantua(k)

hasierako
nuklidoa

Adibideak:

14
23

N(a,p)

17

Na(y,3n)
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0
20

Na

31

ateratzen diren
, partikula(k)
edo kuantua(k)

Co(n,y)

60

Co

P(y,pn)31Si

bukaerako
nuklidoa
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V1II.- ESPEKTROSKOPIARAKO SINBOLOAK

8.1.- ARAU OROKORRAK

Sistema baten egoera kuantikoa adierazten duen letra-sinboloa,
molditz artez eta majuskulaz inprimatu behar da. Partikula bakar
baten egoera kuantikoa adierazten duen letra-sinboloa, molditz
artez eta minuskulaz inprimatu behar da.

8.2.- ESPEKTROSKOPIA ATOMIKOA

Egoera kuantikoak adierazten dituzten letra-sinboloak hauek
dira:
L, / = 0 : S, s

L,

= 4 : G, g

L,

= 8 : L, 1

= 1 : P, p

= 5 : H, h

= 9 : M, m

= 2 : D, d

= 6 : I, i

=10 : N, n

= 3 : F, f

= 7 : K, k

=11 : 0, o

Eskuin-azpiindize batek, momentu angeluar totalaren zenbaki
kuantikoa, J edo j, adierazten du. Ezker-gainindize batek, spin-multiplizitatea, 2J+ 1, adierazten du.
Adibideak:

2
P3/2

egoera

(J = 3/2, multiplizitatea = 2)

p 3/2 elektroia (j = 3/2)
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Konfigurazio elektroniko atomikoa, honela adierazten da sinbolikoki:
(nl) (nit')
= 0, 1, 2, 3, ... delakoaren ordez, egoera kuantikoaren
sinboloak, s, p, d, f,
erabiltzen dira.
Adibidea: kcnfigurazio atomikoa: (ls)

2

2
(2s) (2p) 3

8.3.- ESPEKTROSKOPIA MOLEKULARRA

Egoera kuantiko elektroniko molekularra adierazten duten letra-sinboloak, motekula Zinealen kasuan, hauek dira:
A ,k = 0 : E, a
= 1 : E,

= 2 :

d

eta molekula ez-linealetarako:
A, a;

B, b;

E, e;

eta abar

Oharrak: Ezker-gainindizeak, spin-multiplizitatea adierazten

du. Simetria-zentru bat duten molekulen kasurako, g edo u paritate-sinboloa, inbertsioarekiko porta-molde simetriko edo antisimetrikoa, hurrenez hurren, adierazten dutenak, eskuin azpiindize
bezala eransten da. Eskuin-gainindize bezala gehituriko + edo zeinu batek, molekulen simetria-ardatzaren zeharkako edozein planorekiko erreflexioarekiko simetria adierazten du.
Adibideak:

E

+

,

u

,

2E ,

3 n eta abar
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Moleku1a linealen kasuan, momentu angeluar bibrazionalaren

egoerak adierazten dituzten letra-sinboloak hauek dira:
= 0 : E
= 1 : n
= 2 :

8.4.- TRANTSIZIO ESPEKTROSKOPIKOAK

Goi-maila eta behe-maila, ' eta " direlakoen bidez adierazten
dira.
hv = E' - E"

Adibidez:

Trantsizio espektroskopikoa honela idatzi behar da, goi-egoera
idatzi lehendabizi, eta gero behe-egoera, tartean marra luze bat
jarririk:
Adibideak:

2

P

2S
1/2

trantsizio elektroniko batetarako

1/2

(J', K I )--- (J", K") trantsizio errotazional batetarako

v'

v

trantsizio bibrazional batetarako

Absortzio-trantsizioak eta emisio-trantsizioak,

eta

ge-

zien bidez adieraz daitezke, hurrenez hurren.
Adibideak:

2

P

2
1/2

(J', K")

S

2

1/2

(J", K")

P
delakotik 2
delakorako
1/2
S1/2
emisioa
(J", K") delakotik (J', K') dela-

korako absortzioa
Bi zenbaki kuantikoren arteko diferentzia, A, zera izan behar
da, goi-egoera ken behe-egoera.

Adibidea:

AJ = J' - J"
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Banda errotazionalaren adarren adierazpenak, ondokoak izan
behar dira:

AJ =

J' -

J" = - 2 : 0-adarra

• -

1 : P-adarra

•

0 : Q-adarra

= + 1 : R-adarra
= + 2 : S-adarra
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IX.- POTENTZIAL ELEKTRIKOAREN•DIFERENTZIEN, INDAR ELEKTROERAGILEEN
ETA ELEKTRODO-POTENTZIALEN ZEINUEI DAGOZKIEN HITZARMENAK

(1)

9.1.- POTENTZIAL ELEKTRIKOAREN DIFERENTZIA ZELULA GALVANIKO BATETARAKO
Zelula, diagrama batez errepresentatu behar da, adibidez,
ZniZn2-1-1Cu2+1Cu

Potentzial elektrikoaren diferentzia, ev, zeinuz eta magnitudez, honen berdina da, eskuinean jarritako hari edo elektrodo
eramale metalikoaren potentzial elektrikoa minus ezkerrean jarritako hari edo elektrodo identikoarena.
Zelulako erreakzioa era honetaz idazten denean,
1
7 Zn +

1

Cu

2+

1

Zn

2+

1

Cu

era hartaz marraztutako diagrama bat inplikatzen da, zeina zelula zehar ezkerretik eskuinera elektrizitate positiboa doanean,
horrela idatzitako erreakzioa gertatzen dela. Korrontearen direkzioa hori bada zelula zirkuitulaburtuta dagoenean, hemengo adibi2+
2+
dean litzatekeen bezala ([Cu
]/[Zn ] delako erlazioa bereziki
txikia ez bada behintzat), potentzial elektrikoaren diferentzia
positiboa izango da.
Hala ere, erreakzioa ondoko eran idazten denean,
1
(1)

Cu +

1

Zn

2+

1
2+
1
+
Zn
2
- Cu

Hemen emandako hitzarmenak, 1953.eko Stockholm-eko hitzarmenare-

kin ados daude.
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ondoko diagrama inplikatzen da:

CulCu2+1Zn24-1Zn

eta horrela espezifikaturiko zelulatan potentzial elektrikoaren
2+
2+
diferentzia negatiboa izango da ([Cu
] delako erlazioa
]/[Zn
bereziki txikia ez bada behintzat).

Potentzial elektrikoaren diferentziaren muga-balioa zero korronterako, indar elektroeragile deitzen da, eta E MF edo E delakoaz adierazten da.

9.2.- ELEKTRODO-POTENTZIALA

Elektrodo baten (zelula-erdia) elektrodo-potentziala deiturikoa, zelula baten indar elektroeragile bezala definitzen da, zelulorren ezkerreko elektrodoa, hidrogeno-eZektrodo standarda delarik,
eta eskuineko elektrodoa, aztertzen ari garen elektrodoa. Adibidez,
2+
zink-elektrodorako (Zn
1Zn idatzia), dagokion zelula zera da:
Pt1H21114-1Zn2+1Zn

Zink-elektrodoan gertatzen deneko erreakzioa hau da:
Zn

2+

+ 2 e

-

Zn

Azken hau, aipaturiko zelulan gertatzen deneko erreakzioaren
laburdura bezala ikusi behar da:
Zn

2+

+ H Zn
2

+

2

H

+

Egoera standardean, zelula honen indar elektroeragileak zeinu.
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negatiboa du, eta - 0,763 V,tako balioa. Beraz, zinkezko elektrodo-potentzial standarda, - 0,763 V-takoa da.

ZniZn

2+

delako sinboloak, zelula hau inplikatzen du:

ZniZn2+1H-1-1H2IPt
zeinean erreakzioa hau baita:
Zn + 2 H

+

Zn

2+

+ H

2

Zelula honen indar elektroeragilea ez da elektrodo-potentzial
deitu behar.
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X.- pH DELAKO KANTITATEA(1)

10.1.- DEFINIZIO OPERAZIONALA
Existitzen diren standard nazional guztietan, pH-aren definizioa operazionala da. Ondoko zelularen indar elektroeragilea, Ex,
erreferentzia-elektrodolKC1-zko disoluzio kontzentratu
::X disoluziolH IPt
2
neurtzen da, eta berdin antzera, ondoko zelularena, E
erreferentzia elektrodoIKC1-zko disoluzio kontzentratu::
::S disoluziolH IPt
2
zelula biak tenperatura berdinean daudelarik denboran zehar, eta
zelula bietako zubi-disoluzioak eta . erreferentzia elektrodoak
identikoak direlarik. X disoluzioaren pH-a, pH(X) delakoaz adierazita, S disoluzioaren pH-arekin, pH(S) delakoaz adierazita, erlazionatzen da ondoko definizioz:

(E - E )F

pH(X) = pH(S) +

S

RT

non

R,

X

ln 10

gasaren konstantea, T, tenperatura termodinamikoa, eta

F,

Faraday-ren konstantea direlarik. Horrela definituriko pH kantitatea zenbaki bat da.
(1)
da.

pH sinboloa, 1.5. Sekzioan emaniko arau orokorren salbuespen bat
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Hurbilketa on batetan, zelula bion hidrogeno-elektrodoak, beste hidrogeno-ioiaren erantzunberak diren elektrodoez ordezka daitezke, adibidez, beira- edo kinhidrona-elektrodoez. Zubi-disoluzio
-1
biak, 3,5 mol.kg
baino txikiago ez den edozein molalitatekoak
izan daitezke, biak bera direlarik (ikus 13.5. Erreferentzia).

10.2.- STANDARDAK

Bi disoluzioren pH-en diferentzia goian bezala definituta
izan delarik, pH-aren definizioa osotu egin daiteke, standard bezala designaturiko disoluzio aukeratubati edo gehiagori pH-aren balio
bat asignatuz tenperatura bakoitzean.

Bost erreferentzia-disoluzio standard egokitarako pH(S)-aren
balio-serie bat 10.3. Sekzioan ematen da.
Gorago emaniko pH-aren definizioari hertsiki atxekitzen bazaio,
disoluzio baten pH-a, erabiltzen den disoluzio standardez arinki
dependentea izan daiteke. Desbidazio ekidiezin horiek ez dira hi-.
drogeno-ioien elektrodoaren erantzunaren inperfekzioen kausaz sortuak soilik, baizik eta, halaber, standard desberdinen konposizio
eta mobilitate ioniko desberdinen kausaz eta likido-likido mugetan
geometria desberdinen kausaz. Errealitatean, neurturiko pH-aren aldakuntzak, usualki oso txikiak dira signifikazio praktikokoak izateko. Are gehiago, z6nbait standarden onarpenak, ondoko pH-aren
definizio alternatiboaren erabilera bideratzen du:
Indar elektroeragiliea, E x , neurtzen da; eta antzera bi zelulen antzeko indar elektroeragilea ere, E l eta E 2 , azken zelula hauetan X disol&zioa S
eta E

1

1

eta S

2

disoluzio standardez ordezkatua izanik,

eta E 2 direlako balioak, E -en balioaren albo bietan, -eta
X

ahalik eta hurbilen, aurkitzen direlarik. X disoluzioaren pH-a,
pH-aren eta E-ren arteko linealitatea asumituz lortzen da, hots,
pH(X) - pH(S 1 )
pH(S 2 )- pH(S 1 )

E- - E1
_ ^
E

2

- E

1
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Prozedura hau bereziki gomendatua da hidrogeno-ioiaren erantzunbera den elektrodoa, beira-elektrodo bat denean.

10.3.- BOST DISOLUZIO STANDARDETARAKO pH(S)-AREN BALIOAK
t/°C

A

B

C

D

E

0

4,003

6,984

7,534

9,464

5

3,999

6,951

7,500

9,395

10

3,998

6,923

7,472

9,332

15

3,999

6,900

20
25
30
35
38
40
45
50
55
60
70
80
90
95

4,002
4,008
4,015
4,024
4,030
4,035
4,047
4,060
4,075
4,091
4,126
4,164
4,205
4,227

6,881
6,865
6,853
6,844
6,840
6,838
6,834
6,833
6,834
6,836
6,845
6,859
6,877
6,886

7,448
7,429
7,413
7,400
7,389
7,384
7,380
7,373
7,367

9,276
9,225
9,180
9,139
9,102
9,081
9,068
9,038
9,011
8,985
8,962
8,921
8,885
8,850
8,833

3,557
3,552
3,549
3,548
3,547
3,547
3,549
3,554
3,560
3,580
3,609
3,650
3,674

Disoluzio standarden konposizioak hauek dira:
A:

KH tartratoa (25 °C-tan saturatua)

B:

KH ftalatoa, m = 0,05 mol.kg

C:

KH PO
m = 0,025 mol.kg-1
2 4
,
-1
Na HPO m = 0,025 mol.kg
2
4
'
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D:

E:

-1
m = 0,008695 mcl.kg
KH PO
,
2 4
-1
Na HPO
m = 0,03043 mol.kg
2
4 ,
Na2B407 , m = 0,01 mol.kg

non m, molalitatearen adierazle baita, eta disolbatzailea, ura.
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XI.- ERREAKZIO-ABIADURA ETA ERLAZIONATURIKO KANTITATEAK

11.1.- ERREAKZIO-ABIADURA
Ondoko erreakziorako,
0 = E B vB B
erreakzioaren hedapena, c, 2.5.03 delakoaren arauera, honela definitzen da:
dc

=

vB1 dn B

non n B , B substantziaren kopurua, eta v , zenbaki estekiometriB
koa baitira.
Erreakzio-abiadura, erreakzio-hedapenaren gehikuntzaren abiadura bezala definitzea gomendatzen da, hots,

—1
c = 41 — vB

dn

B

dt

Definizio hau, B-ren aukeraren independentea da, eta balio du
erreakzioa gertatzen deneko baldintzak kontutan hartu gabe, adibidez, bolumena denborarekiko aldatzen deneko erreakzio batetarako
balio du edo eta fase bi edo gehiago inplikatuta dituen erreakzio
batetarako edo fluxu-erreaktore batetan aritzen den erreakzio batetarako.
Ekuazio horren bi alderdiak espezifikatutako bolumen batez,
zatitzen badira, denboraren independentea izan behar ez dena,
eta erreakzioa gertatzen deneko fase bakunarena ere izan behar ez
dena, orduan,

v,
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v -1

_

V

-1

v

-1 dnB
—
dt

Baldin espezifikaturiko bolumena denboraren independentea bada, orduan,
-1
= -1 d(n B/V)
V -vB
dt
dt

Baldin espezifikaturiko bolumenak zera betetzen badu,

n /V = c

edo [B]

B

non c B ' edo [B], B-ren kontzentrazioa substantzia-kopurutan baita,
orduan,
dc
-1 dcB

dc =

V

•edo

vB dt

a7t-

-1 d[B]
vB

dt

Ondoko kantitatea,
dn

_

dc

vB aF

at B

B-ren formazio-abiadura dei daiteke, eta beste hau,
dn
,-1 -1
B
"
vB dt

-1 dc
( = V —
dt )

erreakzio-abiadura zati bolumena dei daiteke, eta beste hau,
dc
VB =

dt

Bedo d[B]
dt

zeina sarri erreakzio-abiadura deitua izan baita, B-ren kontzentrazioaren gehikuntzaren abiadura dei daiteke, baina azken hiru
horietako bat ere ez, ezin da deitu erreakzio-abiadura.
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11.2.- ERREAKZIO-ORDENA

Baldin experimentalki zera aurkitzen bada, B-ren kontzentrazioaren gehikuntzaren abiadura honelakoa dela,
v

[c]

B

c

[D]

d

orduan, erreakzioa honela deskribatzen da, C-rekiko ordena, c dela,
D-rekikoa, d

eta (c + d +....), ordena orokorra.

11.3.- PROZESU ELEMENTALEN ETIKETATZEA

Prozesu elementalak, alderantzizko prozesuak berehala ezaugarri egiteko eran etiketatu egin behar dira.
Adibidez:
prozesu elementala
Br

etiketa abiadura-konstantea

2 Br + M

1

ki

Br + H 2 + HBr + H

2

k

H

+ Br HBr

3

k

H

+ HBr

2

+ M

4.

2

2 Br+ M

4

+

Br

H 2 + Br

-2

Br

-1

2

+ M

2
3

k _2
k-1

11.4.- KOLISIO-ZENBAKIA
Kolisio-zenbakia, kolisio-kopurua denbora-unitateko eta bo-1
-1
lumen-unitateko bezala definitua, eta (denbora)
x(bolumen)
delakoaren dimentsioak dituena, Z-z adierazi behar da.
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Kolisio-kopurua
zati bi kontzentrazio partehartzaileren bi,
derkaketa (edo kontzentrazio partehartzailearen karratua) eta
Avogadro-ren konstantea, bigarren ordenako abiadura-konstante bat
-1
-1
delakoaren dida, (denbora) x(bolumen)x(substantzia-kopurua)
mentsioak dituena, eta z-z adierazi behar da. Horrela, z= Z/Lc A c B.
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XII.- ZENBAIT OINARRIZKO KONSTANTEREN BALIOAK

Stockholm-en 1973.eko Irailaren llko Asanblada Orokorrean, Batasun Zientifikoen Nazioarteko Kontseiluaren Zientzia eta Teknologiarako Datuen Komiteak (CODATA), oinarrizko konstanteen balio kontsistenteen multzo berrikusi bat gomendatzen zuen. Detailetarako,
eta bereziki erroreen koerlaziorako, irakurlea, CODATA Txostenera
bidaltzen da (13.11. Erreferentzia), eta balio hauen lorpenerako
prozeduraren deskripzio osorako ere (13.12. Erreferentzia). Komenientziaz, kimikarientzat erabilgarrien diren konstante aukeratuak
zerrendatu dira hemen, CODATA txostenean aipatzen ez diren konstante definitu batzu eta konstante eratorri batzu. Kasu bakoitzean, balio numeriko bat segitzen duen parentesi arteko digituak(ek), balio
horren desbidazio standarda errepresentatzen du(te), bere bukaera-digituak(ek) adierazitako toki hamartarre(t)an.

kantitatea

sinboloa eta
baZiokidetasunak

hutsaren permeatibitate"

balioa

4w.10

Po

argiaren hutseango abiadura

-7

-1
H.m exaktuki

2,99792458(1).10

hutsaren permitibitate

c. = (Pac 2 ) -1

8,85418782(5).10

egitura finoko konstante

2
a = Poce /2h

7,2973506(60).10

a

-1

8

m.s

-12

-1

F.m

-1

-3

137,03604(11)

karga elemental

e

1,6021892(46).10 -19 C

Planck-en konstante

h

6,626176(36).10

n= h/2w

1,0545887(57).10

-34
-34

J.Hz-1
J.s
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Avogadro-ren konstante
masa atomikoko unitate

L, NA

' 1 u =
-3
= 10 kg.mol-1 /L

elektroiaren geldiuneango
masa

6,022045(31).10 23 mo1 -1

1,6605655(86).10 -27 kg

9,109534(47).10

-31 kg

protoiaren geldiuneango
masa

mp

1,6726485(86).10

neutroiaren geldiuneango
masa

m

1,6749543(86).10

Faraday-ren konstante

F = Le

11
Rydberg-en konstante

n

9,648456(27).10

4

-27

-27

kg

kg

C.mol-1

,2me?.4q

R
8h

3

1,097373177(83).10 7 m-1

Hartree-ren energia(1)

Eh =

2heR

4,359814(24).10 -18 J

Bohr-en erradio

ao =

a/41TR.,

5,2917706(44).10

Bohr-en magnetoi
magnetoi nuklear

P13=el2me

1114=e/2mp

-11 m

-1
9,274078(36).10 -24 J.T
5,050824(20).10

-27 J.T -1

elektroiaren momentu magnetiko

9,284'832(36).10 -24 J.T-1

elektroi askerako Lande-ren g faktore

2,0023193134(70)

protoiaren erlazio giromagnetiko

yp

-1 -1
2,6751987(75).10 8 s .T

(1) IUPAC-en Sinbolo, Terminologia eta Unitateen Batzordeak onartutako izen eta sinboloa.
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protoiaren erresonantzia-frekuentzia (H 2 0) eremu-

-unitateko (I)

y'/2w

4,257602(12).10 7 Hz.T -1
-1

-1

gasen konstante

R

8,31441(26) J.K

Celsius eskalaren zero

T,

273,15 K exaktuki

RT 0

2,271081(71).10 3 J.mol-1

Po

1,01325.10 5 Pa exaktuki

molar standard

Vo=RT./pe

2,241383(70).10 -2 m 3 .mo1 -1

Boltzmann-en konstante

k= R/L

1,380662(44).10 -23 J.K -1

atmosfera normal

.mo1

gas idealaren bolumen

konstante grabitazional

.G

6,6720(27).10

-11 m 3
-1 -2
.kg s

erorketa askearen azelerazio
standard

gn

9,80665 m.s -2 exaktuki

(1) Ezkutapen-korrekzio diamagnetikoaren tenperaturarekiko dependen-8

tzia erlatiboa, uretan, 1.10

/ -en ordenakoa da, zeina arbuiagarri

baita y'/2 delakoan agertzen den ziurgabetasunaren aurrean. Hemen
ematen den balioa, 20-35 °C tarteko neurketetan oinarritzen da.
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I. ERANSKINA

AKTIBITATE ETA KANTITATE ERLAZIONATUEN DEFINIZIOA
A.I.1.- Potentzial kimikoa eta aktibitate absolutua
B substantziaren potentzial kimikoa,

B, C,

direlako

substantzien nahasturan, honela definitzen da:

NB

ac
nB
T,p,nc,...

non G, nahasturaren Gibbs-en energia baita, T, tenperatura termodinamikoa,

p,

presioa eta n

B

nC

B, C,

substantzien kopu-

ruak nahasturan.
(Teoria molekularrean,

1113

delako sinboloa batzutan 1.1B/E,

de-

lako kantitaterako erabiltzen da, non L Avogadro-ren konstantea baita, baina erabilpen hau ez da gomendatzen).

B substantziaren aktibitate absolutua, nahasturan, era honetan
definituriko zenbakia da:
X B = exP(p B/RT)

edo

PB = RT1nxB

non R, gasen konstantea baita.
Azpian emaniko definizioek, sarri forma errazagoak, baina beharbada ez hain familiarrak, hartzen dituzte, aktibitate absolutuaren terminoetan adierazten direnean, potentzial kimikoaren terminoetan adierazten direnean baino. Azpian emaniko definizio bakoitza
era biez adieraziko da.
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1. Substantzia puruak
A.I.2.-

Subetantzia puruen propiet'ateak

* gainindizeak, substantzia . baten propietate batetarako sinboloari atxekita dagoenean, substantzia puruaren propietatea adierazten du. Batzutan komenigarri izaten da konposizio konstantea
duen nahastura substantzia puru'bezala tratatzea.

A.I.3.- Gae-substantzia puru baten fugazitatea
B substantzia gaseoso puru baten fugazitatea

fB ,

kantitate

bat da, presioaren dimentsio berdinarekin, eta B substantzia ga*

seoso puruaren aktibitate absolutuaren, x B , terminoetan honela definitua,
*
. *
f B = X B lim , –arP4 v XB

(T,

edo eta potentzial kimikoaren,
RT

ln f B =

1.1B

pB,

+ lim (

konst.)

terminoetan, honela,

RT ln

p-

1.1 B )

(T, konst.)

p 0

non p , gasaren presioa baita, eta
Hemendik zera segitzen da:

T ,

tenperatura termodinamikoa.

*

(T,

lim (f /p) = 1
p + 0

konst.)

B

eta, halaber,
RT

ln

*
(VB -

(fB/p) =

RT

) dp

0
non V B , B substantzia gaseoso puruaren bolumen molarra baita.
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B substantzia gaseoso purua, gas idea1 bezala tratatzen da,
f B = p delako hurbilketa erabiltzen denean.

(fB /p)

erlazioa, fu-

gazitate-koefiziente dei daiteke. Erlazio honetarako, aktibitate-koefiziente delako izena erabili izan ohi da batzutan, baina ez da
gomendatzen.

-

2. Nahasturak
A.I.4.- Nahastura baten definizioa
Nahastura hitza, substantzia bat baino gehiago daukan fase
gaseoso edo likido bat deskribatzeko erabiltzen da, eta substantzia guztiak era berdinean tratatzen direnean (dLsoluzio hitzaren
usadioa kontrastatu A.I.9. Sekzioan).

A.I.5.- Presio partziala
B substantziaren piesio partziala, p B , nahastura gaseoso batetan, presio baten dimentsioak dituen kantitate bat da, honela definitua:

P B YBP
non y B , substantziaren mole-frakzioa baita gas-nahastturan, eta p,
presioa.

A.I.6.- Substantzia baten fugazitatea nahastura gaseoso batetan
B substantziaren fugazitatea, fB , B, C,
yc ,

substantzien yB,

frakzio molarrak dituen nahastura gaseoso batetan, presio

baten dimentsioak dituen kantitate bat da, eta . nahastura gaseosoan
B substantziaren aktibitate absolutuaren, X B , terminoetan honela
definitua:
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fB

= an

edo eta potentzial kimikoaren,
RT ln f B =

(T, konst.)

lim (Y8 1,/ ,B)
p-b. 0

pB +

p

B , terminoetan, honela:

lim {RT ln(y Bp) - 31 B )
p-> 0

(T, konst.)

Definizio honetatik zera segitzen da,

lim (f B/y Bp) = 1
p 0

(T, konst.)

eta, halaber,
RT ln (fB/yBp)

=j

( V
0

B

--RT) dp

(T, konst.)

non V , B substantziaren bolumen molar partziala baita (ikus 1.4.
B
Sekzioa) gas-nahasturan.
B, C,

gas-nahastura, gas-nahastura ideai bezala trata-

tzen da, ondoko hurbilketak erabiltzen direnean: f B = y Bp ,
fc = y cp ,

. Hemendik, gas-nahastura ideal batetarako, zera

ondorioztatzen da, pV = ( n B + n c +

)RT .

(f B /y p) delako erlazioa, B substantziaren fugazitate-koefiB
ziente dei daiteke. Erlazio honetarako, aktibitate-koefiziente
izena erabili izan ohi da batzutan, baina ez da gomendatzen.
y B = 1 denean, gas-nahastura batetako substantzia batetarako
emaniko definizioa, A.I.3. Sekzioan gas-substantzia puru batetarako emaniko fugazitatearenean transformatzen da.
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A.I.7.- Substantzia baten aktibitate-koefizientea nahastura likido

edo solidoetan
B substantziaren aktibitate-koefizientea, B, C,

substan-

tzien x B , x c , mole-frakzioak dituen nahastura likido edo solido batetan, zer.baki bat da, nahasturan B substantziaren aktibitate absolutuaren , x , terminoetan honela definitua,
B
*
fB

=

XB/XBxB

non x B , B substantzia puruaren aktibitate absolutua baita, tenperatura eta presio berdinetan; edo eta potentzial kimikoaren,

pB,

terminoetan, honela:
*
RT ln (x f ) = u
B
B

1"B

non 11B , B substantzia puruaren potentzial kimikoa baita, tenperatura eta presio berdinetan.
Definizio honetatik, zera segitzen da,
lim f = 1
B
x 1
-

(T,p, konst.)

A.I.8.- Substantzia baten aktibitate erlatiboa nahastura
edo solido batetan

B substantziaren aktibitate erlatiboa, a B , nahastura solido
edo likido batetan zenbaki bat da, honela definitua,
*
aB =

X

B /x B

edo eta
RT ln

aB

=N

B

1-1B
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non sinbolo guztiak, A.I.7. Sekzioan definiturik bezalakoak baitira.
Definizio honetatik zera segitzen da,
lim a B = 1
x 41

(T,p, konst.)

B

B, C,

substantzien nahastura bat, nahaste idealbezala
tratatzen da, a B = x B , a c = x c ,
eta beraz, fB = 1, fc = 1,
erabiltzen direnean.

3. Disoluzioak

A.I.9.- Disoluzio baten definizioa
Disoluzio hitza, substantzia bat baino gehiago daukan fase likido edo solido bat deskribatzeko erabiltzen da, eta zeinean, komenientziaz, substantzietariko bat, disolbatzailea deitua, zeina bere
aldetik nahastura bat izan baitaiteke, beste substantzia guztietatik,
solutuak deituak, desberdinki tratatzen baita. Disoluzioa, sarri ohi
denez, baina ez derrigorrezki, solutuen mole-frakzioen gehiketa
unitatearekiko txikia denean, dituitua deitzen da. Ondoko definizioetan, substantzia disolbatzailea A-z izendatuko dugu, eta substaneta abar direlakoez.
tzia solutuak, B, C,

A.I.10.- Infinituki dituitu diren disoluzioen propietateak
Propietate baten sinboloari atxekitako m gainindizeak,
tuki ditu'ituriko disoluzio bat adierazten du.
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Adibidez, baldin V
tuen m B , mc ,

delakoak, B, C,

substantzia solu-

B
direlako molalitateak, edo m B , m c ,

direla-

ko mole-frakzioak dituen disoluzio batetan B substantzia solutuaren bolumen molar partziala (ikus 1.4. Sekzioa) adierazten badu,
orduan,
VB = lim V B = lim V

(T,p, konst.)

B
E.x.+0

non i = B, C,

baita.

Antzera, baldin V A delakoak, A substantzia disolbatzailearen
bolumen molar partziala adierazten badu, orduan,

VA = lim VA = lim VA = VA

i

z m.4. 0

non V

A'

z

i

(T,p, konst.)

x.40

A substantzia disolbatzaile puruaren bolumen molarra bai-

ta.

A.I.11.- Substantzia solutu baten aktibitate-koefizientea disoluzio batetan

B

substantzia solutuaren aktibitate-koefizientea,

yB

, disolu-

zio batetan (espezialki disoluzio likido diluitu batetan), A substantzia disolbatzailean, B, C,

substantzia solutuen m B , mc,

direlako molalitateak dituena, zenbaki bat da, B substantzia solutuaren disoluziotango aktibitate apsolutuaren, x B , terminoetan honela definitzen da,

Y

B = ( X B /m B )/(), B /m B

edo eta potentzial kimikoaren,

RT ln (m B y B ) = p B

(T,p, konst.)
pB,

terminoetan, honela,

(p B - RT ln m B )

(T,p, konst.)
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Definizio honetatik zera segitzen da,
(T,p, konst.)

yB = 1

Aktibitate-koefiziente delako izena, y B delako sinboloarekin,
antzera definituriko kantitatearekin erabil daiteke, baina

m

B
lalitatearen ordez, kokntzentrazioa substantzia-kopurutan, cB,

mo-

(ikus 2.3. Sekzioa) erabiliz.
Beste aktibitate-koefiziente bat, B substantzia solutuaren aktibitate-koefiziente razionaUz

deitua, eta fx,B bezala izendatua,

erabiltzen da batzutan. Aktibitate absolutuaren, B I terminoetan
honela definitzen da,

fx,B = (XB/xB)/(XB/xB)'

(T,p, konst.)

edo eta, potentzial kimikoaren, g B , terminoetan, honela,
RT ln ( xBfx, B) = p B - ( p B - RT ln x B )

(T,p, konst.)

non x B' B substantzia solutuaren mole-frakzioa baina disoluzioan.
aktibitate-koefiziente
Aktibitate-koefiziente razionala,' f'xB'
,
(praktiko), y B , delakoarekin ondoko formulez erlazionatuta dago,

f x,B = Y B ( 1 -4- MA Z im i ) = YB/(1-Zii)

substantzia solutuen disoluzio bat, A substantzia
B, C,
disolbatzailean, disoluzio diluitu ideat bezala tratatzen da, aktibitate-koefizienteok unitatera aproximatzen direnean, adibidez,
y B = 1, y B = 1, ...
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A.I.12.- Substantzia solutu baten aktibitate ertatiboa disoluzio

batetan
Substantzia solutu baten, B, aktibitate erlatiboa, a B , disoluzio batetan (espezialki disoluzio likido diluitu batetan), B, C,
direlako molalitateak dituena, A
substantzia solutuen m m C ,
B'
C' •
substantzia disolbatzailean, zenbaki bat da, aktibitate absolutuaren, x B , honela definitzen da,
aB

=

( B /Me )/(1
/M
-B B

(T,p, konst.)

edo eta, potentzial kimikoaren,

RT

ln a A

= p B - RT

ln m e

, terminoetan, honela,
-(p B -

RT ln m B r = RT ln (mBYB/m

non m e , molalitatearen balio standard bat baita (normalki 1 mol.kg

-1

delakoa aukeratua), eta beste sinboloak, A.I.11. Sekzioan bezala definituak.
a -ren definizio honetatik, zera segitzen da (A.I.8. SekzioareB

kin konpara),
(a Bm e /m)' = 1

(T,p, konst.)

Kantitate honekin, aktibitate erlatibo izenaren ordez, aktibitate izena sarri erabiltzen da.
Aktibitate erlatibo izena, a

c,B

sinboloarekin, antzera defini-

turiko kantitatearekin erabil daiteke, baina molalitatearen, mB
ordez, kontzentrazioa, c B , erabiliz (ikus 2.3. Sekzioa), eta molalitatearen balio standardaren, m e kontzentrazioaren balio standard
B'
-3
delakoa aukeratua) .

bat, c e (normalki, 1 mol.dm

Beste aktibitate erlatibo bat, B sobstantiza solutuaren aktibitate ertatibo razional deitua, eta a x,B bezala adierazia, erabiltzen da batzutan. Aktibitate absolutuaren, x B , terminoetan, honela
definitzen da,
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a

x,B

(T,p, konst.)

= x /(x /x ) = x f

B

B B

B" x,B

edo eta potentzial kimikoaren, p

B,

terminoetan, honela,

RT ln a x,B = p B - (p B -RTln x B ) = RT ln(x B f x,B )

non

x

B'

B

(T,p, konst.)

substantziaren mole-frakzioa baita disoluzioan. Aktibi-

tate erlatibo razionala,

a x,B ,

aktibitate erlatibo (praktiko),aB,

delakoarekin formula honen bidez erlazionatzen da,

a

e
= a m M
B
A

x,B

A.I.13.- Substantzia disolbatzailearen koefiziente osmotikoa disoluzioan

A substantzia disolbatzailearen koefiziente osmotikoa, (1)

di-

,

soluzio batetan (bereziki disoluzio likido diluitu batetan), B, C,
substantzia solutuen,

mB ,

mc ,

direlako molalitateak ditue-

na, zenbaki bat da, A substantzia disolbatzailearen aktibitate absolutuaren,

x ,

terminoetan honela definitua,

=

E.m. )

-

1 ln (x A /x A )

non x A substantzia disolbatzaile puruaren potentzial kimikoa
A'
baita, tenperatura eta presio berdinetan, eta m A , A substantzia di*

solbatzailearen masa molarra; edo eta potentzial kimikoaren, p A,
termimoetan, honela,

(1)

non

pA,

=

(

p

A

pA)/RT

MA Eimi

A substantzia disolbatzaile puruaren potentzial kimikoa

baita, tenperatura eta presio berdinean.
Disoluzio diZuitu ideal batetarako, A.I.11. edo A.I.12. Sek-

zioan definituta bezala,

= 1 dela erakus daiteke.
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Beste koefiziente osmotiko bat, A substantzia disolbatzailearen koefiziente osmotiko razionat deitua, eta s x

bezala izenda-

tua, erabili ohi da batzutan. Aktibitate absolutuaren, x A , terminoetan honela definitzen da,
s

x

*
*
= ln (X /X )/ln x = ln (X /x )/ln (.1 - E.x. )
A
A
A A
A

edo eta potentzial. kimikoaren, g A , terminoetan, honela,
O x = ( p A - p A )/ RT ln xA = ( p A - p A )/ RT ln ( 1 - E i x i )
non xA , A substantzia disolbatzailearen mole-frakzioa baita disoluzioan. Koefiziente osmotiko razionala,

oi)

x , koefiziente osmotiko

(praktiko) delakoarekin ondoko formulaz erlazionatuta dago,
s

=

x

A

z.m. /ln ( 1 +

M

A

z.m. )

=

-

M

A

E.m./ln (1 -

E.x. )

A.I.14.- Substantzia disolbatzailearen aktibitate erlatiboa disolZuzio batetan,
A substantzia disolbatzailearen aktibitate erlatiboa, a A (besubstantzia so-

reziki disoluzio likido diluitu batetan), B, C)

direlako

direlako molalitateak edo x B ,xc ,

lutuen m B , mc ,

mole-frakzioak dituena, zenbaki bat da, A substantzia disolbatzailearen aktibitate absolutuaren, x

A'

terminoetan honela definitua,

= exp( - (1)MA E.m. ) = ( 1 - E.m. )
a A = x A/x
A

Ox

edo eta potentzial kimikoaren, g A , terminoetan, honela,
RT ln a

A

= p

A

.*
- g = - RT M z.m =
Ali
A

x

RT ln (1-E m )

i i

non beste kantitate guztiak, A.I.13. Sekzioan bezala definituta
daude.
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Oharra: Sekzio honetako disolbatzailearen disoluzio batetango ak-

tibitate erlatiboaren definizioa, A.I.8. Sekzioan emaniko nahastura batetako edozein substantziaren aktibitate erlatiboaren identikoa da. Ikus, halaber, A.I.12. Sekzioa.

