
 

 

 

FYSP1081 / 4 KAASUTUTKIMUS 
 

 

 

Työn tavoitteita 

 havainnollistaa ideaalikaasun tilanyhtälöä 

 oppia, miten ilman kosteus vaikuttaa havaittaviin ilmiöihin ja mittaustuloksiin 

 kerrata mittauspöytäkirjan ja työselostuksen laatimista 

Luento- ja laskuharjoitusesimerkeissä käsitellään yleensä tilanteita, joissa ei tarvitse 

huomioida ilman kosteutta. Tässä työssä kosteuden vaikutus on kuitenkin otettava 

huomioon – muutoin mittausten perusteella saatava tulos eli (kostean) huoneilman tiheys 

ei ole vertailukelpoinen taulukoissa ilmoitettavan arvon (kuivan ilman tiheys) kanssa. 

Työssä kerrataan ideaalikaasujen tilanyhtälön lisäksi myös omien mittausten raportoinnin 

taitoja eli mittauspöytäkirjan laatimista ja työselostuksen kirjoittamista. 

1 Johdanto 

Työssä tutustutaan ideaalikaasun ominaisuuksiin ja määritetään huoneilman tiheys tätä 

teoriaa käyttäen. Lue työtä varten Young and Freedman, University Physics, (11
th

 tai 12
th

 

ed.), kappale 18.1 ja mielellään myös kappale 18.3 tai Randall D. Knight, Physics for 

Scientists and Engineers (second edition) kappaleet 16.5 ja 18.1. Hyödyllistä on myös 

tutustua aiemmin oppikirjana käytettyjen Ohanian, Vol. 1, sivut 469 - 479 tai Alonso-

Finn, Vol. 1, sivut 417 – 420, esitykseen. 

2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt 

Ideaalikaasu toteuttaa seuraavat perusolettamukset: Molekyylien tilavuuden osuus kaasun 

koko tilavuudesta on häviävän pieni eli molekyylit ovat kokoonsa nähden erittäin 

kaukana toisistaan. Molekyyleihin vaikuttavat ulkoiset voimat ovat mitättömiä ja 

molekyylien keskinäiset voimavaikutukset ovat merkittäviä ainoastaan törmäystilanteissa. 

Törmäykset ovat täysin kimmoisia ja niiden kestoaika on hyvin lyhyt verrattuna 

törmäysten välisiin aikoihin. 

Ideaalikaasulle on voimassa tilanyhtälö 
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missä p on paine, V on tilavuus, m on massa, M on moolimassa, T on lämpötila ja R = 

8,314 J/(mol·K) on yleinen kaasuvakio. Tästä saadaan ideaalikaasun tiheydeksi 
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Yhtälöstä (1) nähdään, että ideaalikaasumoolin tilavuus on riippumaton moolimassasta 

M, kun paine p ja lämpötila T ovat vakioita. Moolitilavuus ei siis riipu kaasun laadusta. 

Standardiolosuhteiksi valittu normaalitila NTP määritellään 
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Normaaliolosuhteita NTP vastaava moolitilavuus Vm on 

/molm022414,0 3

m V .                     (4) 

Vastaavasti ideaalikaasun tiheydeksi NTP:ssä saadaan 
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3 Ilman kosteuden vaikutus tiheyteen 

Ilmaa voidaan pitää ideaalikaasuseoksena, jonka pääkomponentit ovat happi ja typpi. 

Lisäksi ilma sisältää pieniä määriä hiilidioksidia, jalokaasuja ja vesihöyryä. Vesihöyryn 

suhteellinen osuus voi vaihdella olosuhteista riippuen melko paljon; muiden 

komponenttien suhteelliset osuudet ovat sen sijaan hyvin tarkasti vakioita. Ilman 

näennäinen moolimassa ja siten myös sen tiheys riippuvat sen vesihöyrypitoisuudesta. 

Kaasun osapaineella tarkoitetaan sitä osuutta kaasuseoksen kokonaispaineesta, jonka 

kyseinen kaasu synnyttää. Yhtälöstä (1) nähdään, että ideaalikaasujen paine riippuu 

kaasun ainemäärästä, mutta ei kaasun moolimassasta.  Kaasun osapaine ei on siten 

p
n

n
e i
i  ,                  (6) 

missä ni on kaasun ainemäärä, n kaasuseoksen kokonaisainemäärä ja p on kokonaispaine. 
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Ilman kosteuspitoisuuden määrittelyyn liittyvät seuraavat peruskäsitteet: 

 absoluuttinen kosteus F, jolla tarkoitetaan ilmassa olevan vesihöyryn määrää 

ilmoitettuna massana tilavuusyksikköä kohti, esim. g/m
3
; absoluuttinen kosteus 

vaihtelee olosuhteiden mukaan 

 maksimikosteus Fm on veden höyrynpainetta eli vesihöyryn kyllästymispainetta 

kyseisessä lämpötilassa vastaava absoluuttisen kosteuden arvo; Fm riippuu siis 

lämpötilasta (vrt. taulukko 1 työohjeen lopussa) 

 suhteellinen kosteus f ilmaisee, kuinka monta prosenttia absoluuttinen kosteus on 

maksimikosteudesta eli f = (F/Fm)·100 % 

 kastepiste on se lämpötila, jossa absoluuttinen kosteus = maksimikosteus. Lämpötilan 

laskettua kastepisteeseen vesihöyry alkaa tiivistyä. Vesihöyry voi olla myös 

ylikylläistä eli suhteellinen kosteus on yli 100%. Tällainen tilanne voi syntyä, jos 

ilmassa ei ole riittävästi tiivistymiskeskuksia tiivistymisen käynnistymiseksi. 

Kastepisteessä vesihöyryn osapaine e on yhtä suuri kuin vesihöyryn kyllästymispaine 

eli e = em (vrt. taulukko 1 työohjeen lopussa) 

Jos merkitään täysin kuivan ilman moolimassaa Mi:llä ja kostean ilman moolimassaa 

Mi’:lla, voidaan johtaa yhtälö 
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         (7) 

missä Mv on veden moolimassa.  

Vesihöyryn osapaineen ja kyllästymispaineen suhde on yhtä suuri kuin ilman suhteellinen 

kosteus eli 

%100%100 
mm e

e

F

F
f .                  (8)

  

Yhdistämällä yhtälöt (7) ja (8) voidaan kuivan ilman tiheys ilmoittaa kostean ilman 

tiheyden, suhteellisen kosteuden, kylläisen höyryn paineen ja kokonaispaineen avulla.  

Lausekkeiden yhdistäminen jätetään opiskelijalle ja yhtälön johto tulee käydä ilmi 

työselostuksesta. Selitä työselostuksen teoriaosassa myös jonkun käytännössä havaittavan 
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ilman kosteuteen ja tiivistymiseen liittyvän ilmiön (esim. sumu, kaste, suihkutilan 

ikkunan huurtuminen) tausta lyhyesti edellä selvitettyjen käsitteiden avulla. 

4 Työn suorittaminen 

Lasiseen mittapulloon pumpataan tyhjiöpumpun avulla mahdollisimman hyvä tyhjiö. 

Mittapullo kiinnitetään letkulla paineanturiin, avataan pullon venttiili ja luetaan kaasun 

paine
1
. Tämän jälkeen venttiili suljetaan, mittapullo irrotetaan letkusta ja pullo punnitaan.  

Raotetaan venttiiliä ja lasketaan hieman ilmaa pulloon. Kaasun paine luetaan ja pullo 

punnitaan kuten ensimmäisessä mittauksessa. Tämä toistetaan vallitsevaan 

ilmanpaineeseen saakka. Pyritään saamaan noin 15 mittauspistettä mahdollisimman 

tasaisin välein minimipaineen ja vallitsevan ilmanpaineen välille. Jos alkuinnostuksessa 

päästät hieman liikaa ilmaa pulloon, voit pumpata pullon uudelleen tyhjäksi. Mitattujen 

paineiden tasavälisyydestä ei kuitenkaan kannata ottaa siinä määrin paineita, että se 

haittaisi mittauksen sujuvaa suorittamista.  

Ilman tiheyden määrittämistä varten merkitään muistiin mittapullon tilavuus (± 1 ml) 

sekä huoneen lämpötila ja ilmanpaine (virheineen). Lisäksi luetaan ilman suhteellinen 

kosteus hiushygrometriltä. Laitteen toiminta perustuu hiuksen tai vastaavan kuidun 

pituuden riippuvuuteen ilman kosteuspitoisuudesta. Laitteen asteikko on kalibroitu 

jollakin absoluuttisella menetelmällä.  

5 Tulosten käsittely 

Mitatut pisteet piirretään m(p)-kuvaajaksi ja pisteiden kautta sovitetaan suora. Yhtälö (1) 

voidaan kirjoittaa muotoon 

p
RT

VM
m  .                 (9)  

                                                           
1
 Huomaa, että käytettävä painemittari on differentiaalinen eli se mittaa kahden eri pisteen välisen paine-

eron eikä suoraan pullossa olevaa absoluuttista painetta.  

    Mittapullo on lasia ja alipaineessa.  Käytä työpaikalla olevia suojalaseja! 
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Määritetyn suoran kulmakerroin vastaa siis suuretta VM/RT. Minkä seikan kertoo 

puolestaan sovituksen vakiotermi? Määritetään tämän suoransovituksen avulla pullossa 

olevan (kostean) ilman kokonaismassa virheineen huoneen paineessa. Tämän tiedon 

perusteella voidaan laskea (kostean) ilman tiheys virheineen, kun mittauksessa käytetyn 

pullon tilavuus V tiedetään. Laskettujen suureiden virheet määritetään tuttuun tapaan 

maksimi-minimi -keinon avulla.  

Määritetystä kostean ilman tiheydestä lasketaan suhteellisen kosteuden f ja laboratoriossa 

vallitsevan lämpötilan T ja ilmanpaineen p avulla kuivan ilman tiheys virheineen. Mitä 

outoa havaitset verrattaessa kostean ja kuivan ilman tiheyksien tarkkoja arvoja toisiinsa? 

Miten selität havainnon? Kuivan ilman tiheys normitetaan lopuksi NTP-olosuhteisiin 

yhtälöiden (1) ja (2) avulla ja saatua tulosta verrataan kirjallisuudessa esitettyihin 

arvoihin (varmistu, että kirjallisuuden  on annettu myös NTP:ssä). Mitä ilmankosteuden 

vaikutuksesta huoneilman tiheyteen voidaan sanoa? Onko järkevää käsitellä huoneilmaa 

ideaalikaasuna? 

 

Taulukko 1. Ilman kosteustaulukko. 

t C em Pa em mmHg Fm g/m
3
 t C em Pa em mmHg Fm g/m

3
 

11 1312 9,84 10,0 21 2485 18,64 18,3 

12 1401 10,51 10,7 22 2642 19,82 19,4 

13 1496 11,22 11,4 23 2807 21,06 20,6 

14 1597 11,98 12,1 24 2982 22,37 21,8 

15 1704 12,78 12,8 25 3166 23,75 23,0 

16 1817 13,63 13,6 26 3359 25,20 24,4 

17 1936 14,52 14,5 27 3563 26,73 25,8 

18 2062 15,47 15,4 28 3778 28,34 27,2 

19 2195 16,47 16,3 29 4003 30,03 28,7 

20 2337 17,53 17,3 30 4240 31,81 30,3 

 


