
Sukaldeko gatzaren kristalizazioa.

Prozesu hau egiteko, zenbait material erabili ditugu:
- Ura (H2O)
- Etxeko gatza (NaCl)
- Edalontzi, koilara bat eta gure disoluzioa uzteko toki bat

Ura eta gatzaren arteko disoluzioa egiten hasi ginen. Lehenengo, gatza bota genuen,
eta  gero ur pixka bat. Baina arazoa hemen hasi zen: gatza ez zen disolbatzen, gatz
gehiegi zegoelako. Bigarren aldiz egin genuen, baina ura botatzen lehen eta gero
gatza. Aldi honetan, bai, disolbatzen hasi zen. Disoluzioa gatzez asetu zenean, hau
da, ezin zenean disolbatu gatz gehiago, beste ontzi batera pasatu genuen, plater bat
bezalakoa, eta han utzi genuen lau egun gutxi gorabehera. Denbora hori pasatu eta
gero, platerran zegoen ura lurrundu zenez, gatzezko kristalak geratu ziren ontzian.

Zer ikertu duzue?
-Proiektu honen helburua gatza hautsa kristal bihurtzea izan da, eta honetarako
zenbait egun behar izan genituen.
-Hipotesia: Urak gatza baino tenperatura baxuagoan lurruntzen denez, denbora bat
hutsita eta ura lurruntzen hutsiz, disolbaturik zegoen gatza kristalizatu egingo da.

Nola egin dugu?
Lehenengoz, ontzi batean ur pixka bat botatzen dugu gatz pixka batekin, eta
nahasten dugu. Gatza disolbatzen denean beste gatz pixka bat botatzen dugu eta
gero berriro gatza disolbatzen denean leku batean jartzen dugu eta 4 egun itxaron
behar ditugu. Lau egun horiek pasa direnean, platerran geratu zen ur apurra kendu
eta gatzaren kristalak beste ontzi batean jartzen ditugu, eta listo!

Espero zenuten emaitza ona izan da?
Bai, egun batzuk pasa eta gero, klasera bueltatu ginenean, ontziak begiratu genituen
eta gatza ontzien ertzetan itsatsita zegoen. Kristal zatiak ikusi ahal genituen eta
ontzitik kristalak ateratzean hobeto ikusi ahal ziren.

Zer da kristalizazioa?
Kristalizazioa prosezu kimiko bat da, gas egoera edo likido egoeran dauden
substantzia batzuk soliditzeko. Prosezu hau, artifizial edo naturala izan ahal da.
Kristalizazioa irakite-tenperatura ezberdina daukaten disoluzio bateko (nahaste
homogeneo bateko) bi osagaiak bereizteko metodo egokia da.



Berriro egitekotan, nola hobetuko zenukete?
Lehen egunean, ontzian ura bota genuen baina gatza ez genuen
pixkanaka-pixkanaka bota, bota genuen koilarakada handi bat eta orduan gatz asko
bota genuenez denbora asko behar izan zuen disolbatzeko.
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