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SARRERA

Gu Eneko Tamayo, Urtzi eta Garazi gara, Cristobal Gamon BHI ikastetxekoak. Duela
gutxi Biologia eta Geologia ikasgaian ingurumen baliabideak eman ditugu eta Fisika
eta Kimikan Energiaren gaia jarraian emango dugu, beraz, energia efizientziaren
inguruko proiektu bat egitea proposatu ziguten.

Covid-19 dela eta neguan lehioak irekita hotza pasa dugu, beharrezkoa da
hainbeste aireztatzea? Galdera hau erantzun nahian proiektua eraiki dugu. Gainera
jakin nahi genuen zenbat leiho irekita mantendu ahal genituen energia gutxien
gastatuz gelan.

Gure ikerketaren helburua, covid-19a dela eta gelan lehioak irekita utzi behar
direnez gutxienez zenbat leiho irekita izan behar ditugun jakitea, gelan neurriak
errespetatzen.Irakurri genuen bezala educacción 3.0-n: “Geletan, CO2 neurri
normalak 500pm eta 700ppm artean dira, eta gahiago ematen badu, ahalik eta
azkarren aireztatu egin behar da”, orduan 700 ppm baino gutxiago izan behar dugu.

Hipotesiak hauek izan ziren:
4 leihoerekin nahikoa izango zela
0 lehioekin arrisku handia izango zela
10retik gora minimora iritsiko zela



METODOLOGIA

Proiektu hau egiteko herramienta batzuk erabili ditugu: CO2 neurgailuak eta
ordenagailuak.

Pausoak hauek izan dira:

Lehenik eta behin arazo bat planteatu genuen, arazo hori aztertzeko hipotesi batzuk
atera genituen(aurreko puntuan adierazi ditugunak).

Ondoren hipotesi horiek egiaztatzeko hainbat neurketa egin genituen.

Neurketa horiek hainbat saio desberdinetan gelako CO2 kantitatea kalkulatuz egin
genituen eta baita ere tenperatura neurtzen konturatu ginelako tenperaturak ere
zerikusi asko zeukala CO2 neurrietan.

Ondorioztatu genuen 4 lehio irekita uztearekin nahikoa zela Covid-19 arauak
errespetatzeko eta enegia kontsumo galera asko ez edukitzeko.

CO2 neurgailuak ppm-tan (partes por millon/milioiren) neurtzen du eta 800-950ppm
tik gorako neurriak arriskutsuak dira arnasten duzun %1 beste norbaitek aurretik
arnastutako airea  delako.



EMAITZAK

Leiho kopurua CO2 neurketak (ppm)

0 1546

1 710

2 704

3 583

4 598

5 478

6 636

7 727

8 413

9 413

10 413

11 413

12 413

13 413



EMAITZEN ANALISIA

Emaitzak 57.6m2 ko gela batean hartu dira eta datu guztiak laburbiltzen, hau da gure
analisia:

Lehiorik gabe, espero den bezala, gehiegizko karbono dioxidoa dago (arnasten
dugun %1 baino gehiago aire arnastua da).

Lehio batetik, hiru lehiotara irekita utzita eta tenperatura desberdintasun handia
badago, 800ppm baino gutxiago neurtzen du, baina tenperatura berdina bada, ez
dago haize korronterik egongo eta ez da 800ppm baino gutxiagoko neurria hartuko.

Lau lehioekin aproposena da 600 ppm baino gutxiago dagoelako nahiz eta
korronterik ez izan.

Bostetik zazpi lehioetara asko aireztatzen da nahiz eta neurtu ditugun CO2 ppm
neurriak zentzu handirik ez izatea neurriak gehiegi igo direnez hainbat
baldintzengatik( tenperatura, airea, kontzentrazioa…)

Azkenik zortzitik hamahiru lehioetara 413ppmrekin aireztapena izugarria dago nahiz
eta tenperaturak aldatu edo ezta korronte pixka bat ere ez edukitzen baina energia
asko galduko zen.



ONDORIOAK

Hau guztia laburbilduz, ondorio hauek atera ditugu:

4 lehio irekita mantentzea erabaki egokia dela uste dugu aireztapen egokia uzten
duelako eta baldintzak bere kontra izan arren (haize gutxi badago, tenperatura
desberdintasun txikia...) ere aireztapen egokia dago.

4 baino gutxiago irekita izanda, CO2 kontzentrazioa handiagoa da (eta horrekin,
arriskua), nahiz eta kontsumoa murriztu hobeto da gehiago irekitzea.

4 baino gehiago irekita izanda, gehiegi aireztatuta egongo litzateke eta gehiegizko
energia galtzen da.

Dembora asko izan ez genuenez ezin izan genuen beste geletan CO2 neurtu baina
gela batzuetan gurea bezalako denez eta gutxigorabehera ikaskide berdinak
daudenez, emaitza hauen antzekoak aterako ziren eta ondorio hauek erabili ahalko
ziren.
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ESKERRAK
Eskerrak eman nahi dizkiogu Ana Picallori bere lan orduetetik kanpo gure
irakasleekin elkartu delako eta gurekin ere laguintzeko.Baita ere eskerrak
zuzendaritzari CO2 neurgailua uzteagatik.


