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Sarrera eta helburuak 
 

Kimika Bizirik jardunaldiak derrigorrezko bigarren hezkuntzako eta batxilergoko ikasleei 
zuzenduta daude, eta euren helburu nagusia zientzian oro har eta bereziki Kimikan ikasleek 
duten interesa indartzea da. 

Bi helbururekin antolatzen da Kimika Bizirik ekitaldia. Batetik, laborategiko lanetan ikasleek 
duten prestakuntza hobetzea, horretarako UPV/EHUko Zientzia eta Teknologia Fakultateko 
irakasleek zaindutako laborategiak ikasleei eskaintzen zaizkie, Kimika hobeto uler dezaten eta 
belaunaldi berriek zientzia honek gaur egungo bizimoduan daukan eragin handiaren berri izan 
dezaten. 

 

Bestetik, Kimika Bizirik saioak Unibertsitateko eta Bigarren Hezkuntzako irakasleen arteko 
komunikabide berria irekitzen digu. Horrela, elkarrizketa eta ikuspuntu desberdinen trukeaz 
baliatuz, gure lana eta beharrak hobeto ezagutzea ahalbidetuko du eta horrek, segur aski, gure 
ikasleen hezkuntza hobetuko du. 

Ikasleek, lau orduko saioetan, zenbait esperimentu egingo dituzte, euren ikastetxeko 
irakasle bat eta Fakultateko beste irakasle bik ikuskatuta. Aurrez, laborategian jarduteko 
segurtasun-araudiari eta hondakinen tratamenduei buruzko informazioa jasoko dute. Azkenik, 
irakasleek egindako zenbait saiakuntza ere behatuko dituzte. 

Saio hau probetxuzkoa izatea eta zuen nahiak asetzea espero dugu. Laborategian ikas eta 
goza dezazuen nahi dugu, datorren urteko egitaraua hobetzeko asmoz. Urtero, egitarauan 
aldaketak egiten dira, horietako asko, jardunaldi hauetan parte hartu dutenen iradokizunen 
ondorioz. Horregatik, aurten ere zuen iradokizunak eskertuko ditugu jardunaldien hobekuntza 
lortzeko. 
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Kimika: Zientzia Nagusia 
 

Materiaren edukia, propietateak eta materiak jasaten dituen aldaketak aztertzen dituen 
zientzia da Kimika. Molekulen eraldaketak aztertzen dituen zientzia da Kimika. Kimika ikastearen 
erakargarritasunetariko bat zera da, gure bizitzako esparru guztiek oinarri kimikoa dutela 
ikastea, adibidez, posporo bat piztea bezalako eguneroko jardunetan edo medikamentuak 
garatzea bezalako garrantzi handiagoko eremuetan. 

Materiaren eraldaketen zientziari Kimika deritzogu. Eraldaketa kimikoan erabat alda daiteke 
itxura eta magia horrek mendetan liluratu du gizakia. Nahikoa da imajinatzea ze aurpegi jarriko 
zuten lehenengo gizakiek errekuntzaren su kulunkaria eta ulergaitza ikustean, edo harriak metal 
distiratsu bilakatzean! 

Kimikari arrazoiz esaten zaio zientzia nagusia, zientziaren beste arlo askorekin erlazionatuta 
baitago. Gailu elektroniketarako material berriak, hala nola, eguzki-pilak, transistoreak eta zuntz 
optikoen kableak garatzen dituzten zientzialariek Fisika eta Ingeniaritzaren arteko mugan egiten 
dute lan. Gaixotasunen kontrako farmako berriak bilatzen dituztenak Kimikaren, Medikuntzaren 
eta Farmakologiaren mugan ari dira. Fisikari-Kimikariek Fisika eta Kimikaren oinarriak aztertzen 
dituzte, Kimikaren arlo guztietan sortzen diren oinarrizko galderei erantzun nahian. Kimikari 
analitikoek substantziak banatzeko eta aztertzeko prozedurak bilatzen dituzte. Ingurumenean 
adituak direnek kimikari analitikoek garatutako teknika asko erabiltzen dute. Kimikari organikoak 
karbonoa eta hidrogenoa beste elementu gutxi batzuekin konbinatuta sortzen diren 
substantziez arduratzen dira. Kimika Organikoa eta Kimika Ez-organikoa esparru askotan 
gainezarri arren, kimikari ez-organikoek elementu gehienen kimika aztertzen dute, 
karbonoarena izan ezik. 

Kimikak gure mundua ezagutzea eta ulertzea ahalbidetzen digu. Oso zientzia praktikoa da 
eta eragin handia du eguneroko bizitzan. Izatez, gure gizartea kezkatzen duen galdera askoren 
erantzunetan presente dago Kimika: ingurumenaren babesa, baliabide naturalen iraupena, 
osasun-laguntzaren hobekuntza eta eguneroko beharren asetzea, jakiei, jantziei eta aterpeari 
dagokienez. Kimikaren ikerketan lortutako ongarrien eta plagiziden bidez, elikagaien ekoizpena 
asko handitu da. Osasuna sendotzen eta bizitza luzatzen duten farmakoak aurkitu ditugu. Gure 
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bizitzako alor guztietan erabiltzen diren materialak sortu ditugu. Hala ere, zenbait produktu 
kimikok osasunari eta ingurumenari kalte egin diezaiokete. Produktu eta material guzti horiek 
gure eguneroko bizitzan erabiltzen ditugu. Laborategian kimikariek garatzen dituzten ideia berri 
horiek industria instalazioetan kantitate handietan ekoiztearen ardura Ingeniaritza Kimikoko 
gradudunek dute. 

Kimikariek eta Ingeniari Kimikoek ingurumenaren babesean ere partaidetza handia dute, 
garbiagoak diren ekoizte-prozesuak garatu eta birziklapenerako eta hondakinen 
tratamendurako teknikak lantzen baitituzte. 

Kimika zientzia heldua den arren, erronka berriez eta erantzuteke dauden galderez josita 
dago. 
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Kimikako eta Ingeniaritza Kimikoko ikasketak 
 

Kimikako Gradua eta Ingeniaritza Kimikoko Gradua ikasketak berriki eguneratuak izan dira, 
bai kimikaren oinarrizko aspektuetan eta bai aplikatuetan prestakuntza zientifiko egokia 
bermatzeko, eta gradudun berriak lan merkatura era eraginkorrean irteteko konpetentzia 
profesionalak izan ditzaten. 

Bi titulazioek 240-na kreditu dituzte lau urtetan banaturik. 

http://www.zientzia-teknologia.ehu.es/p240-
content/eu/contenidos/informacion/ztf_fct_mapa_titulaciones/es_mapa/titulaciones.html web 
orrian aurkituko dituzue Zientzia eta Teknologia Fakultatean eskaintzen diren graduei buruzko 
informazio gaurkotua. 

Kimikako Graduan honako ekintza hauek burutzeko gaitasuna lortzen da: 

• Izaera zientifikoaren eta teknikoaren esparruan aktibitate profesionala garatzea —lidergo 
eginkizunetan jarduera exekutibo edota aholkularitza ekintzak, ikerkuntza, ikasketa, 
muntaia, analisi, saiakuntza, tasazio eta hainbat jarduera burutzeko eta ziurtagiriak eta 
dokumentu analogoak igortzeko—. 

•  Instalazioen burutze-proiektuak eta izaera kimikoa duten industria-aktibitateen proiektuak 
sinatzea. 

•  Administrazio publikoetan teknikarien lanpostuetan sarbidea izatea eta horien  
eginkizunak lehen aipatutako aktibitate profesionalen baliokide izatea. 

•  Horrez gain, osasun espezialitateen erregulazioa dela medio, honako espezialitatetara 
sartzeko aukera izango dute: analisi klinikoa; biokimika klinikoa; mikrobiologia eta 
parasitologia; radiofarmazia. 

 
Kimikako graduan irakasgai banaketa hurrengoa da: 

 

Urtea 
Oinarrizko 

adar 
ikasgaiak 

Beste 
adarretako 
oinarrizko 
irakasgaiak 

Gradu 
amaierako 

lana 

Derrigorrezko 
irakasgaiak 

Praktikak 
Kanpoan

Hautazko 
irakasgaiak 

Guztira

1  60  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  60 

2  ‐  ‐  ‐  60  ‐  ‐  60 

3  ‐  ‐  ‐  48  ‐  12  60 

4  ‐  ‐  18  12  ‐  30  60 

Guztira  60  ‐  18  120  ‐  42  240 
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Ingeniaritza kimikoko graduak prozesu eta produktuen diseinurako gai diren profesionalak 
prestatzen ditu; diseinua, kalkulua, eraikuntza, abiarazte eta ekipamendu edo instalazioen 
funtzionamenduak barne. Bertan industria kimikoaren prozesu bereizgarriak egiten dira, hala 
nola, energetikoa, bioteknologikoa, elikadura, farmazia, edo ingurumen-proiektuak. Prestaketa 
anitza izatea, ardura direktiboa duten hainbat lanpostuetan lan egitea ahalbidetzen du 
(laborategia, prozesuen instalazioa eta gestioa). 

Ingeniaritza Kimikoko graduaren irakasgai banaketa hurrengoa da: 

Urtea 
Oinarrizko 

adar 
ikasgaiak 

Beste 
adarretako 
oinarrizko 
irakasgaiak 

Gradu 
amaierako 

lana 

Derrigorrezko 
irakasgaiak 

Praktikak 
kanpoan

Hautazko 
irakasgaiak 

Guztira

1  48  ‐  ‐  12  ‐  ‐  60 

2  27  ‐  ‐  33  ‐  ‐  60 

3  ‐  ‐  ‐  60  ‐  ‐  60 

4  ‐  ‐  10.5  19.5  12  18  60 

Guztira  75  ‐  10.5  124.5  12  18  140 
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Segurtasun araudia Kimikako laborategian 
 

Edozein giza ekintzak arriskuak ditu, baita Kimika-ikasketetako laborategiko lanek ere –are 
gehiago ikasleek esperientzia gutxi badute–. Kontuan hartu behar da laborategia lan egiteko 
leku serioa dela, eta arriskuak dituela. Istripuak erraz gerta daitezke, bai maneiatzen ari dena 
ongi ezagutzen ez delako bai jokabide ezegokien ondorioz. Hortaz, segurtasun arauak betetzea 
garrantzitsua da istripuak ekiditeko. Hori guztia dela eta, arau hauek betetzea derrigorrezkoa 
da zuen segurtasuna eta beste kideena ziurtatzeko: 

Banan-banako arauak 

1. Laborategiko egonaldian, ikasleak segurtasun-betaurrekoak eta bata jantzita izan 
beharko ditu (horiek laborategian sartzean emango zaizkio). 

2.  Produktu kaustikoak maneiatzean beti eskularruak erabiliko dira. 

3.  Ile luzea bildu egin beharko da. 

4.  Guztiz debekatuta dago laborategian erretzea edo janaria edo edariak kontsumitzea. 

5. Zaporea hartzeko ez da ahora eraman behar produktu kimikorik, ezta eskuz ukitu ere. 

 
Produktu kimikoak maneiatzeko arauak 

6.  Produktu kimikoek ez dute azala ukitu behar. 

7.  Halabeharrez azidoren bat edo produktu kimiko korrosiboren bat isurtzen bada, 
momentuan ur ugariz garbitu behar da.  

8.  Substantzien usaina hartzeko, ez da sudurra ontzira hurbildu behar; eskua erabiliz 
lurrun apur bat sudurrerantz bidera daiteke. 

9.  Erreaktiboa erabili baino lehen, benetan behar duguna dela egiaztatu behar da; 
horretarako, etiketa ondo irakurri behar da. 

10.  Azidoek arreta berezia eskatzen dute. Azidoak diluitzeko, inoiz ez da ura azidoen 
gainean bota behar; beti alderantziz, azidoa pixkanaka uraren gainean isuri behar da. 

11.  Edozein produktu erabili aurretik, etiketako segurtasun-irudiak begiratu behar dira, 
istripuak saihesteko neurri egokiak hartzeko asmoz. 

12.  Saiodiak berotzean, istripurik gerta ez dadin, saiodiaren irteera ez da inorenganantz 
zuzendu behar. 
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Balantza erabiltzeko arauak 

13.  Balantzan produktu kimikoak pisatzeko, aluminiozko papera (edo erloju-beira 
produktua erregaia bada) erabiliko da. Produktuak ez dira sekula ipiniko balantza-
plateraren gainean. 

14.  Erroreak sor ditzaketen ekintza guztiak ekidin behar dira, hala nola kolpeek eragindako 
bibrazioak, aparatuak martxan izatea, balantza-plateraren gainean putz egitea, eta abar. 

Hondakinetarako arauak 

Zientzia eta Teknologia Fakultatean, pertsonak eta ingurumena babesteko segurtasun 
irizpideei jarraituz lan egiten dugu. Hori dela eta, sortutako hondakinak zuzen 
kudeatzen saiatzen gara. 

15.  Praktika hauetan sortutako hondakinak biltzeko ondo etiketatutako ontziak daude, 
horietan sartu behar dira hondakinak. 

Larrialdi-arauak 

16.  Laborategitik alde egin behar izatekotan, ordenan irten behar da, irakaslearen aginduei 
jarraituz.  

Arriskuen irudiak: 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html 

Osasunerako
arriskutsua

Leherkorra Sukorra Arreta izan Korrosiboa

Toxikoa Erregarria Presiodun gasa Ingurumenarentzako
arriskutsua

Osasunerako
arriskutsua

Leherkorra Sukorra Arreta izan Korrosiboa

Toxikoa Erregarria Presiodun gasa Ingurumenarentzako
arriskutsua  
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SAIAKUNTZA ERRAZAK 

 

I. Molaren kontzeptua 
 

Mola substantzien kantitateak neurtzeko erabiltzen den 
Unitateen Nazioarteko Sistemaren neurri-unitatea da, eta 12-
karbonoaren 12 gramotan dauden oinarrizko entitateen edo 
partikulen baliokidea da. Mol batek substantziaren 6,022·1023 
molekulatan dagoen masa adierazten du. 

6,022·1023 zenbakiari Avogadroren zenbakia deritzo. Mola 
unitate nahiko berezia da, kasu bakoitzean pisua desberdina 
baita. Molekulak edo atomoak zenbatzean datza, eta masa osoa 
molekula bakoitzaren masaren araberakoa izango da. Mol 
kontzeptua oso baliagarria da, erreakzio kimikoetan 
erreakzionatzen duten substantzien masen erlazioak zenbaki 
osoen bidez adierazten direlako –eta zenbaki horiek formula 
minimoari dagozkio–. 

Unitateen Nazioarteko Sisteman mola substantziaren kantitatearen oinarrizko unitatetzat 
hartzeko ideia XX. mendeko azken laurdenean sortu zen. Hari esker, gaur egun, edozein 
substantziaren masa eta masa horretan dagoen partikula kopurua erlazionatzen dituen kalkulu-
oinarria dute kimikari guztiek, eta hori funtsezkoa da edozein kalkulu kimiko egiteko. 

 

1 mol =  6,022·1023 partikula. 

1 mol =  elementu baten masa atomikoan dagoen atomo kopurua, 
gramotan neurtua. 

1 mol =  substantzia baten masa molekularrean dagoen molekula 
kopurua, gramotan neurtua. 

1 mol =  1 atm-ko presiopean eta 0º C-tan neurtutako gas baten 22,4 
L-tan dagoen partikula kopurua. 

Amedeo Avogadro 

(1776-1856) 
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SAIAKUNTZA ERRAZAK 

 

2. Saioak sugarretan 
 

Sugarretako saioak metal ezezagunak identifikatzeko erabiltzen dira kimikan. Elementu 
metaliko batzuen gatzak Bunsen metxeroan berotzean sortzen den kolorearen bidez identifika 
daitezke elementu metaliko horiek, elementu bakoitzak bere igorpen-espektro berezia baitu. 

Konposatu batek berotzean (kitzikatzean) igortzen duen askotariko maiztasuneko 
erradiazio elektromagnetikoen multzoa da konposatu horren igorpen-espektroa. Elementuen 
elektroiak kitzikatzean, goiko energia-mailetara igotzen dira, eta funtsezko egoerara bueltatzean 
energia berriro igortzen da. 

MATERIALA 

LiCl, NaCl, KCl, CaCl2, SrCl2, eta BaCl2 gatzen disoluzio aseak (lainoztagailuetan gordeta), 
Bunsen metxeroa. 

PROZEDURA 

Disoluzio bakoitza Bunsen metxeroaren garraren gainean lainoztatu behar da, eta 
behatutako kolorea idatzi. 

Ioia Garraren kolorea  

Litioa 

Sodioa 

Potasioa 

Kaltzioa 

Estrontzioa 

Barioa 

 

 
 

http://www.800mainstreet.com/spect/emission-flame-exp.html 
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SAIAKUNTZA ERRAZAK 

 

3. Hatz-markak 
 

 

Gauzak ukitzean, eri-muturren zimurrek markak uzten dituzte askotan, eta horiei hatz-
marka edo hatz-aztarna esaten zaie. Gehienetan, ez dakigu gure aztarna uzten ari garela, ez 
baita ikusten, baina ukitutako objektuak kimikoki tratatzean markak ikusgai bilaka daitezke. 

Gantzak, gantz-azidoak eta sodio kloruroa dira izerdiaren bidez azalaren poroetatik 
kanporatzen ditugun substantzietariko batzuk. Horixe da azala leun eta heze izateko 
mekanismo naturala. Aztarna uzten denean, ukitutako objektuetan geratzen diren substantziak 
gantzak dira. Saio hau gantz-azidoen lotura bikoitzetan gertatzen den halogenoen adizio-
erreakzioan datza. 

Jarduera honetan, ikasle bakoitzak bere hatz-markak inprimatuko ditu paper zati batean. 
Ondoren, papera tratatu egingo da hatz-marka ikusgai bilakatzeko. Zuen hatz-marka zuen 
kideenarekin parekatzen baduzue, ikusiko duzue ez daudela bi marka berdin. 

MATERIALA 

Produktu kimikoak:  Iodo kristalak (I2), almidoia (spraya). 

Materiala:  Erlenmeyerra (250 mL), plaka bero-emailea, pintzak, artaziak, txartelak edo 
paper leun eta zuria. 
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SAIAKUNTZA ERRAZAK 

 

 

PROZEDURA 

1.  Ebaki itzazue paper-zerrendak Erlenmeyerretik sartzeko bezain estu. 

2.  Paper-zerrendaren mutur batean, atzamar batez presioa sendo egin ezazue. 

3.  Iodoaren kristal batzuk Erlenmeyerrean sar itzazue eta bitrina barnean hasi berotzen, 
iodoa sublimatzen hasi arte. 
[KONTUZ ! : EZ ARNASTU IODO-LURRUNIK]. 

4.  Pintzak erabiliz, paper-zerrenda Erlenmeyerrean sar ezazue. 

5.  Gorde ezazue zuen hatz-marka zinta itsasgarri gardenaz edo almidoiez. 
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SAIAKUNTZA ERRAZAK 

 

4. Kimilumineszentzia 
 

Sistema atomiko/molekular batek egoera elektroniko kitzikatu batetik, energia txikiagoko 
beste egoera batera, normalean oinarrizko egoerara, igarotzean argia emititzen badu, 
lumineszentzia prozesuaren aurrean aurkitzen gara. Beraz, argi-igorpena ikusteko, aurretik 
sistema egoera kitzikatuan aurkitzea beharrezkoa da. Kitzikapen hau era desberdinetan gerta 
daiteke, lumineszentzia mota desberdinak sortzen direlarik. Adibidez, argia zurgapenaren bidez 
sortzen bada foto-lumineszentzia deritzo. 

Termo-, elektro- eta sono-lumineszentziak kitzikapena energia termikoa, elektrikoa edo 
akustikoa hurrenez hurren irabaziz gertatzen da. Lumineszentzia bitxi bat kimilumineszentzia 
da, laginaren kanpoko kitzikapenik behar ez delako. Kasu honetan erreakzio kimiko baten bidez 
lumineszentzia ahalmena duen sistema kimiko bat zuzenean egoera elektroniko kitzikatuan 
lortzen da. Erreakzio kimiko horren ondorio zuzen bat erreakzionatzean sistemak igarotzen 
duen erradiazioa da. 

Naturan ere fenomeno hau ezaguna da, adibidez, ipurtargien edo itsaso-algen emisioa. 

MATERIALA 

Produktu kimikoak:  luminola, potasio ferrozianuroa, sodio hidroxidoa, fluoreszeina, ur 
oxigenatua. 

Beirazko materiala:  hauspeakin-ontziak, matrazeak, erlenmeyerrak, Pasteur pipetak. 

Besteak:  sistema fluoreszente batzuk eta Espektroskopia Molekularreko Laborategiak 
utzitako Ultramore lanpara. 

 

N

N

O

O

NH2

H

H

 

luminola 
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SAIAKUNTZA ERRAZAK 

 

PROZEDURA 

Erakustaldi honetan Luminolaren kimilumineszentzia erakusten da, inguru basikoan eta ur 
oxigenatuaren eraginpean oxidatzen denean. 0,5 g/L den potasio ferrozianurozko gutxigora 
behera 10 mL-ko laginaren gainean 10 tanta ur oxigenatua gehitzen da. Ondoren, 50 mL arte 
diluitzen da eta (posible bada hobeto ilunpean) tanta bat 1 g/L den luminolezko disoluzio 
basikoa botatzen da. Ikusten den urdin-emisio ikusgarriak luminol tanta gehiago botatzera 
bultzatuko du. Gainera lehenengo disoluzioari fluoreszeina pixka bat gehitzen bada, luminoletik 
fluoreszeinara kitzikapen-energiaren transferentzia gertatuko da, eta azken koloratzaile honen 
igorpen berdea ikusiko da. 

Nahi izanez gero, lumineszentziaren erakustaldia foto-lumineszentziaren bistaratzearekin 
osa daiteke. Ultramore erradiaziopean (begiak babesteko plastikozko betaurrekoak 
gomendatzen dira) koloratzaile eta konposatu organiko batzuen emisio fluoreszentea ikus 
daiteke. Erakustaldi honek agerian utziko ditu lagin desberdinen igorritako kolorearen eta 
zurgatutako kolorearen (ikusten den kolore osagarriaren) desberdintasunak eta 
antzekotasunak. 
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URREZKO ZENTIMOA 
Alkimisten ametsa 

 

SARRERA 

Alkimisten helburuetariko bat zen metalak urre bilakatzea. Ohiko prozedura kimikoak 
erabiliz helburu hura inoiz lortu ez zuten arren, alkimistak gai izan ziren metalak urreztatzeko 
metodo asko garatzeko. 

Estaltze elektrolitikoen aplikazio-arloak askotarikoak dira. Zalantzarik gabe, ezagunenak 
korrosioa saihestekoak dira (non alde metaliko sentikorrak elektrodeposizioaren bidez 
babesten diren korrosiotik, metalezko geruza fin eta babeslea lortuz) edo apaingarri modura 
erabiltzen direnak. Esate baterako, lehenengoen artean aipagarriak dira (korrosioaren kontrako 
babesa) kromozko estaltzea (kromoztatua), nikelezkoa (nikeleztatua), zinkezkoa (galvanizatua) 
edo eztainuzkoa (eztainuztatua). Apaingarri modura erabiltzen direnen artean, jadanik 
aipatutakoez aparte (kromoztatua eta nikeleztatua), ezagunenak zilarreztatua (zilarrezko 
estaltzea), kobrezko estaltzea edo urrez xaflatua dira. Estaltze elektrolitikoen oinarria anodoko 
metala disoluzioan disolbatuko diren ioi metaliko bilakatzean datza. Ioi horiek katodoan (estali 
nahi den zatia) metatuko dira, eta haren gainanazalean estaldura metalikoa eratuko da. 
Galvanotekniako zenbait prozesutan, metala kanpoko korronte elektriko gabe metatzen da. 

 

 

Orain proposatzen den esperimentua hiru prozesu kimikoz osatuta dago: 

A urratsa.  Zink puskak sodio hidroxidoaren disoluzioan sartzean, tetrahidroxozinkato 
ioia eratuko da [Zn(OH)4]2-: 

[ ]

[ ]

− − −

− −

−−

+ → + = −

+ → + = −

+ + → =

2 0
4

0
2 2

2 0
2 4 2

Zn(OH) 2 e Zn 4 OH    E 1,23V

2 H O 2 e H 2 OH     E 0,83V

Zn 2 OH H O Zn(OH) +H    E +0,4V
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URREZKO ZENTIMOA 
Alkimisten ametsa 

 

B urratsa.  Hidroxokonplexua erreduzitu egingo da zink metala emateko, eta metal hori 
kobrezko txanponaren gainazalean metatuko da. 

[ ] [ ]− −+ →2 2

Zn 4 4 CuZn Zn(OH) Zn(OH) +Zn  

 

C urratsa.  Bunsen metxeroan kobrea eta zinka berotzean, letoi-aleazioa eratuko da. 
 

PRAKTIKAREN HELBURUAK 

Praktika honetan, kobre gaineko zinkaren elektrodeposizioan datzan esperimentu erraza 
gauzatuko da, letoi-aleazioa lortzeko asmoz. Aleazio, anodo, katodo, difusio, elektrolito, 
oxidatzaile eta erreduzitzaile kontzeptuak ere landuko dira. 

SEGURTASUNA 

•  Eskularruak eta segurtasun-betaurrekoak erabili behar dira. 

•  Azido azetikoaren lurriunak narritagarriak izaten dira, eta ondo aireztatutako lekuetan edo 
beira-arasan maneiatu behar dira. 

•  Sodio hidroxidoaren disoluzioak EZ du bortizki irakin behar zipristinak ekiditeko, sodio 
hidroxido beroa oso erregarria baita. Ukipena gertatzen bada, ukitutako azala ur hotzez 
garbitu behar da, azaleko xaboi-sentsazioa galdu arte. Sodio hidroxidoa begietan sartuz 
gero, begia ur hotzez 10 minutuz garbitu behar da eta arin medikuarenera jo. 

HONDAKINEN TRATAMENDUA 

•  Azido azetikoaren disoluzioa (% 5), urez diluituta, isurbidetik bota behar da. 

•  Sodio hidroxidoaren disoluzioa dagokion hondakin-ontzira bota behar da. 

•  Zink metala urez garbitutakoan, berriro erabil daiteke. Zink metala ez da isurbidetik bota 
behar. 
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URREZKO ZENTIMOA 
Alkimisten ametsa 

 

PROZEDURA 

Materiala eta gailuak Erreaktiboak 

150 mL-ko hauspeakin-ontzi bat 
250 mL-ko hauspeakin-ontzi bi 
Portzelanazko plaka 
Plaka bero-emailea 
Bunsen metxeroa 
Tripodea 
Txiskeroa 
25 mL-ko probeta 
Pintzak 
Papera 

Euroaren 5 zentimoko 3 txanpon 
Azido azetikoaren disoluzioa, % 5ekoa 
Sodio kloruroa 
3 M den sodio hidroxidoaren disoluzioa 
Ur distilatua 
Zink puskak 

 

Txanponen garbiketa. Pisatu itzazu 3,0 g NaCl eta 150 mL-ko hauspeakin-ontzira bota, 3 
txanponekin batera. %5eko azido azetikoaren disoluzio 15 mL bota eta nahastea irabiatu, 
txanponak distiratsu agertu arte. Pintzen laguntzaz atera itzazue 3 txanponak ontzitik eta urakin 
garbitu. Ondoren, paper baten laguntzaz sika itzazue. Ez ukitu txanponak atzamarrez, azaleko 
gantzak esperimentuan eragin baitezake. 

Txanpon bana pisatu eta masa idatz ezazue. Txanponak bereizteko, datari begiratu 
diezaiokezue. 1,0 g zinkezko granaila pisatu ondoren, ipini portzelanazko plaka batean. Gehitu 
ezazue 3 M den sodio hidroxidoaren 25 mL. Berotu disoluzioa irakin arte plaka bero-emailean, 
eta, pintzak erabiliz, sar itzazue bi txanpon disoluzioan eta jarraitu berotzen. 

Berehalaxe zilarreztatuko dira kobrezko txanponak, eta gas-burubuilak askatuko dira 
disoluziotik. Txanponei buelta eman, pintzak berriro erabiliz, guztiz zilarreztatu arte. Ondoren, 
disoluziotik atera eta ur distilatuz betetako hauspeakin-ontzian sartu. Azkenik, txanponak ikuz 
itzazu hidroxido-aztarnak kentzeko eta ondo lehortu paperaz. 
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URREZKO ZENTIMOA 
Alkimisten ametsa 

 
Laginak berriro pisatu eta idatz itzazue masak. 

Pintzak erabiliz, zilarreztatutako txanpon bat ertzetatik hartu eta berotu ezazue Bunsen 
metxeroaren sugarraren kanpoaldean. Segundu gutxian, kolore-aldaketa behatuko da. 
Ondoren, txanponak berriro hoztu, ur distilatuz betetako hauspeakin-ontzian sartuz. 
Urreztatutako txanpona sikatu eta distiratsu jarri papera erabiliz. Bigarren txanponarekin gauza 
bera egin. 

Azkenik, urreztatutako txanponak pisatu eta idatzi zer masa duten. 

DATUAK ETA EMAITZAK 

1. Deskriba ezazue txanponen hasierako itxura, sodio kloruro/azido azetiko nahasturan 
garbitu baino lehen. 

 

 

 

 

2.  Zer gertatzen zaie kobrezko txanponei sodio kloruro/azido azetiko nahasturan sartzean?. 

 

 

 

 

3. Idatz ezazue zer aldaketa behatu dituzuen kobrezko txanponak zink/sodio hidroxido 
disoluzioan sartzean. 
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URREZKO ZENTIMOA 
Alkimisten ametsa 

Kobrezko txanponen datuak: 

 1 Lagina 2 Lagina 3 Lagina 

Txanponaren data   
 

Garbitutako eta sikatutako 
txanponaren masa 

  
 

Zilarreztatutako txanpon 
garbi eta lehorraren masa 

  
 

Urreztatutako txanpon garbi 
eta lehorraren masa 

  
 

GALDERAK 

1. Iraunkorra al da txanponaren geruza zilarreztatua? Igurtziz gero, erraz kendu al daiteke? 

 

 

 

2.  Iraunkorra al da txanponaren geruza urreztatua? Igurtziz gero, erraz kendu al daiteke? 

 

 

 

3. Berotu ondoren, kolore-aldaketa gerta dadin, zergatik da beharrezkoa uretan hoztea? 

 

 

 

4. Konpara itzazue neurtutako txanpon guztien masak, kolore-aldaketa gertatu aurretik eta 
ondoren. 
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AZIDOEN ETA BASEEN KIMIKA 
Aza gorriaren koloreak 

 

SARRERA 

Azidoak eta baseak dituzten propietateengatik erraz karakterizatu daitezkeen sustantzia 
mota bi dira. Azido edota base terminoak gure eguneroko bizitza arruntean agerian dauden 
kontzeptuak dira, hala nola: euri azidoa, pH neutrodun txanpua, antiazido pastillak… 

Azidoak: 

•  zapore azidoa dute 

•  adierazleei kolorea emateko gai dira (aurrerago ikusi) 

•  hidrogenoa askatuz erreakzionatzen dute metalekin 

•  baseekin neutralizazio prozesua delakoan erreakzionatzen dute eta erreakzio horretan 
bi substantziek beraien propietateak galtzen dituzte 

Baseak: 

•  zapore mingotsa dute 

•  adierazleei azidoek ematen dutenaren desberdina den kolorea emateko gai dira 

•  xaboi-ukimena dute. 

Hurrengo taulan erabilera arrunteko azido eta base batzuk bildu dira: 

Azidoa edo Basea Non aurki daitekeen 

Azido azetikoa 
Azido azetil salizilikoa 
Azido askorbikoa 
Azido zitrikoa 
Azido klorhidrikoa 
Azido sulfurikoa 
Amoniakoa (basea) 
Magnesio hidroxidoa (basea) 

Ozpina 
Aspirina 
C bitamina 
Limoi zukua 
Garbiketarako gatz hegazkorra, liseri zukuak 
Autoen bateria 
Etxerako garbitzaileak 
Magnesia esnea (libragarria eta antiazidoa) 
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AZIDOEN ETA BASEEN KIMIKA 
Aza gorriaren koloreak 

 
Brønsted-Lowry-ren teoriaren arabera azidoa protoi-emailea den substantzia da eta basea 

protoi-hartzailea. Molekula batek azido gisa joka dezan protoiak hartuko dituen 
substantziarekin (basearekin) elkarrakzioan jarri behar da. Modu berean protoi bat onartzeko 
gai den substantziak base modura joka dezake azido baten aurrean. 

Ura protoien emaile edo hartzaile gisa joka dezakeen disolbatzailea da eta, ondorioz, 
bertan disolbatuta dauden solutuak izaera azido edo basea izan dezakete. 

Adibidez, amoniakoa duen ur-disoluzioan gertatuko den erreakzioa hurrengoa da: 

+ −+ +3 2 4

1 2 1 2

NH   H O    NH    OH
basea     azidoa          azidoa      basea  

Ostera, azido azetikoaren disoluzio urtsuak emango duen erreakzioa hurrengo da: 

− ++ +3 2 3 3

1 2 1 2

CH COOH     H O    CH COO    H O
    azidoa              basea               basea           azidoa  

Nola jakin daiteke substantzia bat azidoa edo basikoa den? 

 

Kimikariek pH-a erabiltzen dute modu zehatzean sustantzien azidotasuna edo basikotasuna 
adierazteko. pH-a (pH = –log [H3O+]), 0 (azidoena) eta 14 (basikoena) balioen bitartean 
aldatzen da ur-disoluziotan. Hurrengo taulan zenbait substantzia arrunten pH balioak bildu 
dira.
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AZIDOEN ETA BASEEN KIMIKA 
Aza gorriaren koloreak 

 

Sustantzia pH-a 

Urin gastrikoak 
Limoi zukua 
Ozpina 
Tomate zukua 
Euri azidoa 
Giza gernua 
Ur purua 
Itsasoko ura 
Sodio bikarbonatoaren disoluzio asetua 
Etxerako amoniakoa 

2,0 
2,3 
2,9 
4,2 
5,6 
6,0 
7,0 
8,0 
8,4 
11,5 

 

Zer da adierazlea? 

Adierazle izeneko konposatu organikoak erabiltzen dira pH-a determinatzeko aspaldidanik. 
Adierazle hauek aztertzen den disoluzioaren pH-aren balioaren arabera kolorez aldatzen dute. 

Azido-base adierazlea, azido (edo base) organiko ahula da, eta, era azidoan dagoenean edo 
bere base konjokatu eran dagonean agertzen duen kolorea desberdina da. 

− ++ +2 3InH           H O           In         H O
forma azidoa                           forma basikoa  
1 kolorea                                 2 kolorea

 

Adierazlearen molekulak jasatzen dituen egiturazko aldaketen ondorioz gertatzen da 
kolore-aldaketa hau. 

PRAKTIKAREN HELBURUAK 

Aurkeztutako esperimentazioaren bidez hurrengo helburuak bete nahi dira: 

•  Produktu naturalak erabiliz pH-aren adierazle bat prestatzea. 

•  Erabilera arrunteko hainbat produkturen azidotasuna edo basikotasuna aztertzea. 

Landuko diren kontzeptuak, besteak beste: azidoa, basea, adierazlea, pH-a izango dira. 

SEGURTASUNA 

•  Eskularruak eta segurtasun-betaurrekoak jantzi behar dira. 

•  EZ DASTATU inongo azidorik edo baserik. Azido batzuk erredura larriak sor dezakete. 

•  Zenbait baseren xaboi-ukimena konprobatzea arriskutsua izan daiteke, erredurak sor 
dezakete. 

•  Amoniakoa POZOIA da. Amoniakoa duen ontzia behar bezala adierazi. EZ dastatu eta EZ 
utzi inork errakuntzaz dastatu dezakeen lekuan. 
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AZIDOEN ETA BASEEN KIMIKA 
Aza gorriaren koloreak 

 

HONDAKINEN TRATAMENDUA 

•  Azidoen disoluzioak iturritik bota daitezke, beti ere diluituz. 

• Sodio hidroxidoaren disoluzioa dagokion hondakinen ontzian bota behar da. 

SAIAKUNTZARAKO PROZEDURA 

Adierazlearen ekoizpena 

Esperimentazioaren garapenerako taulan biltzen diren materialak erabiliko dira. 
 

Materiala eta gailuak Erreaktiboak 

Hauspeakin-ontziak 
Saiodiak 
Tentengailua 
Beirazko inbutua 
Iragaz-papera 
Pasteur pipetak 
Plaka berogailua 
pH-metroa 

Azido klorhidrikoa, HCl 
Sodio hidroxidoa, NaOH 
Aza gorria 
Bizitza arrunteko produktuak: 
alfonbra garbitzailea, ozpina, … 

 

Antiozianinak (edo antozianoak) hidrosolugarriak diren, hots, uretan, azido azetikotan zein 
alkoholetan disolbagarriak eta oliotan disolbaezinak diren, pigmentu-multzoa da. Pigmentu-
multzo hau hainbat loren, fruituren eta barazkiren kolore gorriaren, urdinaren edo bioletaren 
erantzule da. Jakien koloratzaile modura (E-163) ere erabiltzen da eta kasu hauetan jakietatik 
lortzen da (marrubiak, gerizeak, aza gorriak, alberjiniak…). 

Aza gorriaren aterakina kolore-aldaketa gehien ematen duen landare-aterakinetakoa da. pH 
azidotan zein basikotan kolorea hartzen duen sustantzia da. 

pH-arekiko aza gorriaren aterakinaren kolorea: 

Kolorea Gorria 
Gorri 
morea Morea 

Urdin 
morea Urdina 

Urdin 
berdea 

Berde 
urdindua Berdea Horia 

pH-a <2 4 6 7 7,5 9 10 12 >13 

 

AZIDOA NEUTROA BASIKOA 
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AZIDOEN ETA BASEEN KIMIKA 
Aza gorriaren koloreak 

 

Aterakinaren prestaketa: 

• Aza gorriaren orri batzuk fin-fin moztu (ilunenak 
aproposenak dira) 

• Ontzi batean ur apur batekin irakin 10 minutuz 
gutxienez 

• Ontzia sutatik kendu eta hozten utzi 

• Inbutua eta iragaz-papera erabiliz likidoa iragazi 

• More kolore iluneko iragazitako likidoa pH-aren 
adierazlea da. 

 
 

Egin beharreko saiakuntza 

Zenbait substantziaren izaera azidoa zein basikoa identifikatzea 

1.  Hiru saioditan ur distilatu apur bat jarri. Honen gainean adierazlearen tanta batzuk (aza 
gorriaren aterakina) gehitu Pasteur pipeta erabiliz. 

2. Erdiko saiodia kontrol gisa erabiliko da eta beste bietan Volvonea, baten, eta ozpina, 
bestean, gehitu. 

3.  Erreakzio hauek atzera egin dezakete. Konprobatu 1 tutuaren gainean ozpina gehitzean eta 
3 tutuaren gainean Volvonea gehitzean gertatzen dena. 

 

 kolorea pH-a gehitu kolorea pH-a 

1 tutua + Volvonea   ozpina   

2 tutua (kontrola)      

3 tutua + ozpina   Volvonea   

 

Kasu guztietan pH-aren balioa neurtu pH-metroa erabiliz. 
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DETEKTIBE KIMIKOA 
Disoluzio ezezagunen identifikazioa 

 

SARRERA 

        

 

Batzuetan etiketarik ez dituzten eta eduki ezezaguneko ontziak edo flaskoak aurkitzen 
ditugu. Halako egoeratan detektibe gisa jardun behar dugu haien edukia identifikatzeko edo, 
gutxienez, haien zenbait ezaugarri ezagutu behar ditugu produktuak modu egokian 
manipulatzeko. 

Egoera horietan detektibe on batek gauzatu beharreko oinarrizko urratsak honako hauek 
dira: 

1. Produktuaren ezaugarrien behaketa 

—  Kolorea eta usaina 

—  Ehundura: jariakina/lodia/likintsua 

—  Gardentasuna/opakutasuna 

—  Bestelako ezaugarriak: Poliki astinduta burbuilak agertzeak gas bat disolbatuta dagoela 
adieraz dezake adibidez. 

 

PRODUKTU EZEZAGUN BAT USAINTZEN DENEAN ARRETA IZAN BEHAR 
DA EZ BAITAKIGU USAINA OSO SENDOA IZANGO DEN EDO PRODUKTUA 

NARRITAGARRIA EDO OSASUNERAKO KALTEGARRIA IZAN DAITEKEEN. 

2. Produktuaren ezaugarrien analisia 

Ezaugarrien hasierako azterketa, ondoren ikerketa sakonagoa egiteko. 

— Disoluzioaren izaera azido/neutro/basikoa zehaztu. 

pH-a disoluzio baten azidotasunaren edo basikotasunaren neurketa da. Hain zuzen ere, 
pH-a disoluzio baten hidrogeno katioien kontzentrazioaren [H+] neurketa da. Sørensen 
kimikari danimarkarrak erabili zuen termino hau lehen aldiz, eta hidrogeno ioien aktibitatearen 
minus logaritmo hamartarra bezala definitu zuen, hau da: 
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DETEKTIBE KIMIKOA 
Disoluzio ezezagunen identifikazioa 

 

+10 H
pH = -log [a ]  

Geroztik, pH terminoa unibertsalki erabilia da zenbaki luzeen eta konplexuen erabilera 
saihesten baitu. Ur-disoluzioen ohiko pH-aren balioak 0-tik 14-ra doaz. Disoluzio azidoen pH-a 
7 azpitik dago eta basikoena 7-tik gora. pH = 7-ak disoluzioaren neutralitatea adierazten du 
disolbatzaile ura denean. 

pH-aren balioa modu xehean neurtzeko pH-
metro moduan ezagutzen potentziometroa erabil 
daiteke. pH-metroak bi elektrodoren arteko 
potentzial diferentzia neurtze du: erreferentziazko 
elektrodoaren (orohar zilar/zilar kloruro) eta 
hidrogeno ioiarekiko sentikorra den beirazko 
elektrodoaren artekoa. 

Gutxi gorabeherako pH-a neurtzeko adierazleak 
ere erabil daitezke. Adierazleak azido edo base ahulak 
dira eta pH-aren arabera kolore desberdina daukate. 
Horien artean fenolftaleina edo metilo laranja aurki 
daitezke, besteak beste. Paper adierazlea ere erabil 
daiteke gutxi gorabeherako pH-aren neurketa 
egiteko. Litmus edo tornasol papera ezagunena da eta 
hainbat adierazlez inpregnatutako papera da. 

 

 

 

— Disoluzioaren eroaletasun elektrikoa zehaztu. 

Eroaletasuna erresistibitatearen alderantzizkoa da, haren unitatea Siemens metroko (S/m) 
da eta tenperaturarekiko mendekotasuna du. Disoluzioen eroaletasuna gatzen presentziarekin 
erlazioanatuta dago, gatzen disoziazioaren ondorioz positiboki zein negatiboki kargatutako ioiak 
baitaude disoluzioan. 

Kargatutako ioi horiek, eremu elektrikoan ezarri ostean, korronte elektrikoa garraiatzeko 
ahalmena daukate. Eroaletasun elektrikoa lagin baten gazitasuna (gatzen edukia) 
determinatzeko erabil daiteke, zenbat eta gazitasuna handiagoa izan, neurtutako eroaletasuna 
ere altuagoa izango baita. 

Eroaletasuna konduktimetroaren bidez neurtzen da. Konduktimetroak bi xaflaz osatuta 
dago —non xaflak platinozkoak, titaniozkoa urrez estalitako nikelezkoak, grafitozkoak etab.izan 
baitaitezke— elikagai iturri batez eta neurketa eskala edo sektore batez. Xaflen artean 
potentziak diferentzia aplikatu, eta konduktimetroak xafletatik pasatzen den korrontea 
neurtzen du. Aplikatutako boltaia eta neurtutako korronte elektrikoa kontuan hartuta, 
aurretiaz kalibratutako konduktimetroek laginaren eroaletasuna neurtzen dute. 
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DETEKTIBE KIMIKOA 
Disoluzio ezezagunen identifikazioa 

 

 

Konduktimetro mota desberdinak daude eta 
neurtutako eroaletasun balioak aparatu bakoitzaren 
zelularen geometriarekiko menpekotasuna dute. Hori 
dela eta, benetan eroaletasun espezifikoa neurtzen da, 
hau da eroaletasunaren eta zelularen konstantearen 
arteko biderkadura. Konstante hori xaflen arteko 
distantziaren eta euren gainazalaren arteko erlazioa da. 

Eroaletasun espezifikoa ingurune batetik elektroiak 
pasatzeko erraztasuna bezala defini daiteke eroaletasun 
elektrikoa. 

— UM argiaren eragina aztertu. 

Fluoreszentzia zenbait substantziek argi ultramorea bezalako erradiazioaren eraginez argia 
igortzeko duten ahalmena da. Gizakiaren begirako ikusezinak diren zurgatutako erradiazioak, 
argi ikuskorrera transformatzen dira; hots, erradiazio erasotzailea baino uhin-luzera altuagoko 
erradiaziora. Prozesuan, molekulak fotoi baten energia altua zurgatzen du eta energia 
baxuagoko (uhin-luzera altuagoko) fotoia igortzen du. Zurgatutako eta igorritako energia-
diferentzia bero moduan galtzen da. Prozesu osoa oso laburra da (segundoaren milioirena) eta 
denbora hori da fosforeszentzia fenomenoarekiko desberdintasun nagusia. 

Substantzia bat fluoreszentea den ala ez jakiteko modu bat argi ultramorezko lanpara baten 
azpian kokatu eta fluoreszentzia fenomenoa behatzen den ala ez ikustea da. 
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DETEKTIBE KIMIKOA 
Disoluzio ezezagunen identifikazioa 

 

ARAZO PRATIKO BATEAN JARRAITU BEHARREKO URRATSAK 

1etik-8ra izendatutako saiodiak eta saiodien edukiak deskribatzen 
dituzten 8 etiketa ditugu. 

8 likido dira eta bakoitzaren edukia ezezaguna da. 

Saiodi bakoitzari dagokion etiketa jarri behar diogu. 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFIKAZIOA GAUZATZEKO INFORMAZIO BALIOGARRIA 

•  Ozpina azido azetikoaren ur-disoluzioa da 

•  Kolazko freskagarrien zenbait botilek azido fosforikoa eta E-308 gehigarria dituzte 

•  Lixiba sodio hipokloritoaren disoluzio basikoa da 

• Itsasoko urak gatzak ditu disoluzioan, batez ere sodio kloruroa, eta eroaletasun elektriko 
handia du. 

•  Tonika urak azido zitrikoa eta kinina ditu, eta azken honek propietate fluoreszenteak 
ditu 

•  Hainbat freskagarrik CO2–a daukate disolbatuta 

•  Lisaketarako urak gatz gutxi disolbatuta dituen ura da eta, ondorioz, lisaburdinaren 
bizitza luzatzen du 

•  Tearen osagai ezagunenak bere base xantikoak dira, eta euren artean nagusiena teina 

 

 

 

 

 

Ozpina 
Tonika ura 

Kola freskagarria 

Itsasoko ura 
Tea 

Gasdun ura 

Lisaketarako ura Lixiba 
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DETEKTIBE KIMIKOA 
Disoluzio ezezagunen identifikazioa 

 

IDENTIFIKAZIORAKO GOMENDATUTAKO ESKEMA 
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MAKROMOLEKULAK 
Nylon 6-10 delakoaren prestaketa 

 

SARRERA 

Makromolekula edo polimero hitza, masa molekular altuko substantziei deitzen zaie, hauek 
lotura kobalenteren bidez loturiko masa molekular baxuagoko unitate anitzez (100 baino 
gehiago) osatutako kateak direlarik. 

Molekula txiki hauek behin eta berriro elkar lotzen dira makromolekula osatzeko eta 
prozesuari, polimerizazioa deritzogu. Molekula txiki hauek, zeinetatik makromolekula edo 
polimeroa lor daitekeen, monomero izenarekin ezagunak dira. 

Polimerizazio mota bi ezagutzen dira: 

•  Kondentsazioaren bidezkoa: polimeroa osatzeko erreakzioan, monomeroen arteko 
erreakzioetan molekula txiki bat, hala nola ura, alkohola edo azido klorhidrikoa, askatzen 
deneko prozesua da. 

•  Adizioaren bidezkoa: monomeroen molekulak, hauek ziklikoak edo asegabekoak direlarik, 
elkar lotzen dira azpiprodukturik eman gabe. Beraz, polimerizazio honetan, 
polimeroaren formula enpirikoa monomeroarena da. 

Makromolekulak osatzen dituzten erreakzioek, monomeroa agortu arte jarraitu ahal izango 
dute muga barik. Monomeroaren molekula bik erreakzionatu ondoren sorturiko produktuak, 
derrigorrez funtzio-talde bat eduki behar du monomeroaren beste unitate batekin 
erreakzionatu ahal izateko. 

PRAKTIKAREN HELBURUAK 

Kondentsazioaren bidezko polimero arruntenetariko bat nylona (poliamida) dela 
kontsideratuz, bere sintesia aztertuko dugu diamina eta diazidoaren arteko erreakzio  batetik 
hasita. Laborategian poliamidak lor daitezke fase arteko polimerizazioa deiturikoaren bidezko 
erreakzioan. Erreakzioan, urarekin nahastezina den disolbatzaile organiko batean disolbaturiko 
diazido baten kloruroak eta diamina baten ur-disoluzio batek parte hartzen dute. 
Polimerizazio-erreakzioa fase bien faseartean gauzatzen da. 

Gertatzen den erreakzioa ondokoa da: 
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MAKROMOLEKULAK 
Nylon 6-10 delakoaren prestaketa 

 

SEGURTASUNA 

Eskularruak eta babes betaurrekoak ipinita euki behar ditugu. 

HONDAKINEN TRATAMENDUA 

Fase organikoa (sebazilo kloruroa tetrakloroetilenotan disolbatuta) hondakin organiko 
halogenatuen bidoian biltzen da. Ur-fasea ur-hondakinen bidoian bilduko da. 

SAIAKUNTZARAKO PROZEDURA 

Tresnak eta materiala Erreaktiboak 

Espatula 
Matxarda metalikoa 
10 mL-ko bi probeta graduaturik 
100 mL-ko bi hauspeakin-ontzia 

Tetrakloroetilenoan disolbatutako 
sebazilo kloruro disoluzioa (%2 b/b) 

Hexametilendiaminaren (%4,4 p/b) 
disoluzio basikoa (%3 p/b) 

Sebazilo kloruro disoluzioaren 10 mL, oso lehorra dagoen 100 mL-ko hauspeakin-ontzian 
jartzen da. Disoluzio honi, hexametilendiamina disoluzioaren 5 mL gehitzen zaio, isuria geldiro 
eta arretaz pixka bat makurtuta mantenduko dugun hauspeakin-ontziaren hormatik labantzen 
delarik. 

Bi geruza eratuko dira eta hauen faseartean berehala polimeroaren geruza antzemango da. 
Matxardaren laguntzaz bi disoluzioen arteko faseartean ekoizten den polimeroaren geruza 
hartuko da, geruza bera gorantz tiraka eta matxardan korapilatzen dugularik. Geruza atera eta 
korapilatzen dugun abiaduraren arabera zuntza lodiagoa edo meheagoa izango da. 

  

  

• Nylona kolorezta daiteke metil gorriaren edo bromokresol urdinaren tanta bat 
(adierazleak) gehituz disoluzioei. 

•  Nylon zuntza etxera eraman nahi izanez gero, urarekin garbitu behar da behin eta 
berriro, aminaren hondarrak desagertu arte. 
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MAKROMOLEKULAK 
Nylon 6-10 delakoaren prestaketa 

 

BEHAKETA ESPERIMENTALAK ETA GALDERAK 

1. Zein da monomero eta polimeroaren arteko diferentzia? 

 

 

 

 

 

2.  Zergatik hexametilendiaminaren ur-disoluzioa isuri behar da astiro eta hauspeakin ontzia 
apur bat makurtuta? 

 

 

 

 

 

3. Zergatik fase bi agertzen dira? Zer dago fase bakoitzean? Zer gertatzen da faseartean? 

 

 

 

 

 

4. Ze diferentzia dago adizio-polimerizazio eta kondentsazioaren artean? 
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ANALGESIKOEN IDENTIFIKAZIOA 
Geruza fineko kromatografia (CCF) 

 

SARRERA 

Edozein farmaziatan aurki ditzakegun analgesiko gehienak lau multzotan sailka daitezke. 
Sendagai hauek azido azetilsalizilikoa, parazetamola edo ibuprofenoa izan dezakete konposatu 
eraginkor moduan. Hauek konbinatuta ere ager daitezke. Honetaz gain, pilulek, almidoiaren 
edo beste substantzia geldoen kantitate handiak izan ditzakete, pilula apur ez dadin eta 
maneiagarria izan dadin. Zenbait analgesikok kafeina dute, baina hau ez da analgesikoa 
estimulatzailea baizik. 

Azido azetilsalizilikoa, 1893. urtean Bayer konpainiak aurkitu zuena, aspirina izenez 
komertzializatu zuten. Egun, gehien erabiltzen den analgesikoa da eta propietate antipiretikoak 
(sukarra jaistekoak) eta antiinflamatorioak ditu. Parazetamola, XIX. Mendearen bukaeran 
aurkitu zen eta ibuprofenoa Ingalaterran garatu zen 1964. urtean. 
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Zenbait analgesikoren konposizioa determinatzeko, geruza fineko kromatografia egingo 
dugu esperimentu honetan. Horretarako, ibuprofenoaren, parazetamolaren, aspirinaren eta 
kafeinaren patroiak erabiliko ditugu. 

Kromatografia, nahaste baten osagaiak banatzen dituen teknika da. Banaketa hau bi 
prozesuren bidez gertatzen da: 

•  Erretentzioa: Solidoa edo euskarri solido batean atxekitutako likidoa izan daitekeen 
fase geldikor batek, nahaste baten konposatuen gainean eragindako efektua. 

•  Desplazamendua: Likidoa edo gasa izan daitekeen fase higikor batek, nahaste baten 
konposatuen gainean eragindako efektua. 

Fase geldikorraren eta fase higikorraren izaeraren arabera kromatografia mota ezberdinak 
daude. Praktika honetan geruza fineko kromatografia erabiltzen da banaketa metodo moduan. 
Metodo honetan, fase geldikorra euskarri solidoa da eta fase higikorra likidoa. Fase geldikorra 
(adsorbatzailea) metalezko xafla baten gainean itsatsita dago geruza fina eratuz. Nahastea 
plakaren behekaldetik distantzia laburrera jartzen da eta fase higikorra (eluitzailea) duen 
kubetan sartzen da. Likidoa kapilaritatez gorantz doa, nahastearen osagaiak abiadura 
ezberdinez mugituz eta ondorioz, konposatuak banatuz.  

Disolbatzailea plakaren goikaldetik gertu dagoenean kubetatik atera, plaka lehortu eta 
azkenik, orbanak non agertzen diren ikusten da. 
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ANALGESIKOEN IDENTIFIKAZIOA 
Geruza fineko kromatografia (CCF) 

 

 

Erabiltzen diren plakek argi ultramorean aktiboak diren konposatuak ikustea ahalbideratzen 
duen adierazlea fluoreszentea daramatzate. Adierazleak argi ultramorea absorbatu eta argi 
ikuskorra igortzen du, normalean berdea. Argi ultramorean aktiboa den konposatuak, 
produktua dagoen gunean adierazleak argia absorbatzea ekiditen du. 

Ondorioz, plakan konposatu ezberdinei dagozkien orbanak azaltzen dira.  

Rf-ren lorpena:  

Osagai batek eta disolbatzaileak hasierako puntutik egindako distantzien arteko erlazioari Rf 
deritzogu eta baldintza jakin batzuetarako konposatu bakoitzak balio konkretua du. Rf-a 
kalkulatzeko aurreko irudian datorren formula erabiltzen da. 

PRAKTIKAREN HELBURUA 

Praktika honetan geruza fineko kromatografiaren bidez sendagai ezberdinen analgesikoen 
determinaziorako esperimentu erraza proposatzen da. 

SEGURTASUNA 

•  Eskularruak eta segurtasun-betaurrekoak jarri behar dira. 

•  Plaka kromatografikoan aplikatzeko erabiltzen diren kapilareak beirazkoak dira, beraz, 
arretaz erabil itzazu. 

HONDAKINEN TRATAMENDUA 

•  Diklorometano (CH2Cl2) eta etanol (EtOH) 1:1 disoluzioa, hondakin organiko kloratuen 
bidoian biltzen da. 

• Etil azetato (AcOEt) eluitzailea hondakin organiko ez kloratuen bidoian biltzen da. 

•  Kromatografia plakak hondakin solidoen ontzian biltzen dira. 
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ANALGESIKOEN IDENTIFIKAZIOA 
Geruza fineko kromatografia (CCF) 

 

SAIAKUNTZARAKO PROZEDURA 

Tresnak eta materiala Erreaktiboak 

Kromatografia-kubeta 
Kapilarrak 
Saiodiak 
Berogailua 
Probeta 10 mL 
Egurrezko matxarda 
Uv lanpara 
Arkatza eta erregela 
Morteroa 
Espatula 
Papera 

Disolbatzaile nahastea CH2Cl2/EtOH 1:1 
Etil azetatoa 
Silize-gel kromatografia-plaka 
Ibuprofenoa 
Kafeina 
Azido azetilsalizilikoa 
Parazetamola 
Analgesikoa 

 

Saiodi ezberdinetan ibuprofenoa, parazetamola, aspirina eta kafeina patroien disoluzioak 
prestatu, 1:1 CH2Cl2/EtOH nahastean. 

Kromatografia plaka baten behealdetik 1 cm-ra lerro bat irudikatu arkatzez eta 5 puntu 
markatu. Puntu bakoitzean aurretik prestaturiko disoluzio bakoitza aplikatu kapilarra  erabiliz (1 
Irudia). Substantzia berria aplikatu baino lehen, kapilarea garbitu CH2Cl2 duen bialean sartuz. 
Azkeneko puntuan 1:1 CH2Cl2/EtOH nahastean disolbaturik dagoen analgesikoaren (aurretik 
morteroan birrindu) disoluzioa aplikatu. Disolbatzen ez bada, disoluzioa berotu berogailua 
erabiliz eta saiodia egurrezko matxardaz eutsiz; hala ere, ez da beharrezkoa guztiz disolbatuta 
egotea. 

   

1 Irudia 2 Irudia 3 Irudia 
 

Eluitzailea (AcOEt, 10 mL) duen kubetan plaka sartu (2 Irudia). Eluitzailea plakaren 
goialdetik 1 cm-ra dagoenean, plaka kubetatik atera eta segundu batzutan lehortzen utzi 
disolbatzaile guztia lurrundu arte. 

Argi ultramorea erabiliz plakak errebelatu eta ikusten diren orban guztiak arkatzez markatu 
(3 Irudia). 
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ANALGESIKOEN IDENTIFIKAZIOA 
Geruza fineko kromatografia (CCF) 

 

TINTAREN OSAGAIAK BANATZEKO PAPER-KROMATOGRAFIA 

Iragaz paper zati borobila ebaki. Erdian 2-3 mm-ko zuloa egin. Tinta likidoa duen 
boligrafoaren bidez zentrutik 6-8 mm-ra 5 edo 6 puntu irudikatu euren arteko distantzia 
berdina izanik. Beste koloreko boligrafoa erabiliz beste 5 edo 6 puntu irudikatu aurreko 
puntuen artean. 

Iragaz paper zati batekin kono bat egin eta erdiko zuloan sartu. 

Hauspeakin-ontzi bat urez bete goikaldetik 1 cm-raino. Ontziaren goikaldea lehortu eta 
kontu handiz iragaz papera gainean jarri, modu honetan, konoa uretan murgilduta geratzen da. 
5-10 minutuz prozesua behatu. 

Ura iragaz paperaren 1 edo 2 cm-ra heltzen denean iragaz papera kendu eta hutsik dagoen 
hauspeakin-ontzi baten gainean utzi lehor dadin. Zer ikusten da? 

DATUAK ETA EMAITZAK 

1.  Irudika ezazu kromatografia-plaka konposatu bakoitzaren orbanak marraztuz. 
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ANALGESIKOEN IDENTIFIKAZIOA 
Geruza fineko kromatografia (CCF) 

 

2.  Konposatu bakoitzaren erretentzio-faktoreak (Rf) kalkulatu itzazu. 

Ibuprofenoa 
Azido azetilsalizilikoa: 
Kafeina: 
Parazetamola 

 

3.  Zeintzuk dira analizaturiko konposatuetatik laginaren analgesikoan agertzen direnak? 

 

 

 

 

 

GALDERAK 

1. Zergatik konposatu batzuk beste batzuk baino gehiago erretenitzen dira? 

 

 

 

 

 

2. Zenbat orban agertuko lirateke lau konposatuak puntu berean aplikatuko balira? 
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EGUNEROKO BIZITZAKO PRODUKTU NATURALAK 
Laranjaren limonenoaren erauzketa 

 

SARRERA 

Landare esentziak edo usainak eurek dituzten esentzi-olioengatik agertzen dira. Esentzi-olio 
horietako asko erabiltzen dira prefumegintzan euren usain atseginengatik. Elikagaietan espezie 
bezala edo haiei usain gozoak emateko ere erabiltzen dira. 

Zitrikoen usain bereziaren erantzulea limonenoa da. Laranjazko esentzi-olioa %95 (R)-
limonenoz osatuta dago. 

(+)-limonenoa (-)-mentola

OH OH

nerola (arrosa-olioa)

O

alkanforra  

Esentzia-olioak landare osoan aurki daitezke, baina hazietan eta loreetan dagoen 
kontzentrazioa handiagoa da. Esentzia-olioak osatzen dituzten konposatu gehienak hegazkorrak 
dira eta lurrun-arraste distilazioz isola daitezke. 

Distilazio teknikaren bidez likido bat berotu egiten da eta gas egoerara pasatzen da. 
Ondoren, eratzen diren lurrunak gainazal hotz batean kondentsatu egiten dute eta berriro 
likido egoerara pasatzen dira. Lurrun-arraste distilazioa, lurrunkorrak diren substantziak eta 
uretan disolbagaitzak diren substantziak, ez lurrunkorrak diren substantzietatik edota uretan 
disolbagarriak diren substantzietatik bereizteko erabiltzen da. Teknika hau ez da fintze-teknika, 
isolatze- edo banatze-teknika baizik. Nahasgaitzak diren likidoen distilazioan datza, non ura 
likido horietariko bat den. 

Era berean, hainbat produktu natural kolorearen erantzuleak dira. Azenarioen eta 
tomateen kolore laranjaren eta gorriaren erantzuleak diren konposatuak karotenoide bezala 
ezagutzen dira; hori, naturan ugaria den produktu naturalen taldea da. Ezagunena β-karotenoa 
da, non azenarioen pigmentu horia eta ikusmenaren prozesuetan parte hartzen duen A 
bitaminaren (retinolaren) aitzindaria den. 

Likopenoa tomate helduen kolorearen erantzulea den pigmentu gorria da. Tomate 
freskoetan %96a ura da, beraz, tomate kg batek soilik 20 mg likopeno emango luke. 
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EGUNEROKO BIZITZAKO PRODUKTU NATURALAK 
Laranjaren limonenoaren erauzketa 
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PRAKTIKAREN HELBURUA 

Praktika honetan bi esperimentu burutuko dira: laranja azaleko limonenoaren erauztea 
lurrun-arraste distilazioaren bidez eta ketchup-aren likopenoaren azterketa kualitatiboa. 

SEGURTASUNA 

•  Eskularruak eta segurtasun-betaurrekoak jarri behar dira. 

•  Bromoa arnastuaz, irentsiz eta azalaren ukipenaren bidez oso toxikoa da. 

• Bromo disoluzio urtsua kaltegarria da inhalatzen eta irensten bada. Azalarekin kontaktu 
luzeegiak erredurak eragin ditzake. Narritagarria da. Beti bitrinan maneiatu behar da. 

HONDAKINEN TRATAMENDUA 

•  Bromo disoluzio urtsua hondakin urtsuen bidoian biltzen dira. 

•  Ketchup disoluzio urtsua behin bromoarekiko erreakzioa gertatuta hondakin organiko 
kloratuen bidoian biltzen da. 
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EGUNEROKO BIZITZAKO PRODUKTU NATURALAK 
Laranjaren limonenoaren erauzketa 

 

SAIAKUNTZARAKO PROZEDURA 

Tresnak eta materiala Erreaktiboak 

Laranja 
Ganibeta 
Matraze borobila 
Manta berogailua 
Distilazio burua 
Termometrorako egokigailua eta 
termometroa 
Hoztailea 
Biltzaile ukondotua (luzapena) 
100 mL-ko erlenmeyerra 
100 mL-ko hauspeakin ontzia 
250 mL-ko hauspeakin ontzia 
25 mL-ko probeta 
Pasteur pipeta 
Tantakontagailua 
Espatula 
Erloju beira 

Ura 
Laranjaren azala 
NaCl 
Ketchup-a 
Bromoa 

 

Laranja baten azala gutxi gorabehera 1 cm2-ko zatitan mozten da. Kanpoko gainazala baino 
ez da hartzen. 

Zatitutako azalari 100 mL ur gehitzen zaio eta batidorarekin txikitzen da, zati txikiak lortu 
arte. 

Nahastea 250 mL-ko matraze batera eramaten da eta 8 g NaCl gehitzen dira. Distilazio 
sinple bat egiteko sistema muntatzen da eta leunki berotzen da nahastea distilatzen hasi arte. 

Distilatua 125 mL-ko erlenmeyer batean biltzen da. 50-60 mL gutxi gorabehera biltzen dira 
edo distilatua argi agertzen den arte. Zenbaitetan distilatuaren tanta batzuk erloju beira baten 
biltzea komenigarria da materia organikoa distilatzen ari den ikusteko. 

Disoluzioa usainduz limonenoaren presentzia nabaritzen da. Distilatua diklorometanorekin 
erauziz (3 × 10 mL) limonenoa isola daiteke laranjaren azaletik. 
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EGUNEROKO BIZITZAKO PRODUKTU NATURALAK 
Laranjaren limonenoaren erauzketa 

 

KETCHUP-AK DUEN LIKOPENOAREN AZTERKETA KUALITATIBOA BROMOAREN BIDEZ 

Poltsatxo batean dagoen ketchup-a (11g) 50 mL uretan disolbatzen da. 

Bestalde, 1,5 mL bromoa eta 100 mL ura nahastuz beste disoluzio bat prestatzen da. 

20 mL ketchup disoluzioa 25 mL-ko probeta batera botatzen da eta bromo disoluzioa (6 
mL gutxi gorabehera) pipeta baten bidez eta tantaketa azkarrez gehitzen da (disoluzioa 
ketchup disoluzioaren erdira zuzenduz eta ez probetaren hormetara). 

Ketchup-aren kolore gorria berde bihurtzen da. Minutu batzuk igaro ondoren kolore 
gorritik (aldaketa gabeko ketchup-a), urdinetik eta berdetik, kolore horira doan kolore sorta 
behatzen da (ostadar efektua). 

 

DATUAK ETA EMAITZAK 

1. Zein tenperaturatan distilatzen da limoneno/ura nahastea? 

 

 

 

2. Zenbat fase ikusten dira distilatuan? 

 

 

 

3. Ketchup-aren nahasteari bromoa gehitzean sortzen diren kolore aldaketak idatzi izatzu. 
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EGUNEROKO BIZITZAKO PRODUKTU NATURALAK 
Laranjaren limonenoaren erauzketa 

 
GALDERAK 
1. Zergatik behatzen da fase bat baino gehiago limoneno distilatuan? 

 

 

 

 

2. Limonenoa bi forma ezberdinetan aurki daiteke. Bi forma horiek laranjaren eta limoiaren 
usainaren erantzuleak dira. Zein da egitura horien arteko diferentzia? Badakizu konposatu 
bikote horiei zelan deitzen zaien? 

 CH3

H2C CH3

H

(R)-(+)-limonenoa

CH3

H3C CH2

H

(S)-(-)-limonenoa
Laranjaren usaina limoiaren usaina  

 

3. Ondoren jatorri naturala duten lau produktu erakusten dira. Horietatik β-karotenoa eta 
indigoa koloratzaile gisa erabiliak dira. Lau konposatuen egiturak aztertu eta aldera itzazu. 
β-karotenoak eta indigoak kolore bizia edukitzearen arrazoia zein den esatea jakingo 
zenuke? 

 

HO

O

HO

N
H

O H
N

O

β-karotenoa kolesterola

indigoa Azido oleikoa  
 

4. Zergatik desagertzen da ketchup/ura nahastearen kolorea bromo disoluzioz tratatzean? 
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HOTZAREN TXOKOA 
Saiakuntzak nitrogeno likidoarekin 

 

SARRERA 

Nitrogenoa baldintza arruntetan gasa da eta –196 ºC-ko tenperaturan likidotzen da. 
Kriogenian gehien erabiltzen den likidoa da. Nitrogeno likidoa industria mailan airearen 
likidotze-instalazioetan ekoizten da, aire likidoaren distilazio zatikatuaz lortzen baita, eta Dewar 
ontzietan gordetzen da. Dewar ontzia zilar-koloreko beirazko horma bikoitzak dituen ontzia 
da, hormen artean hutsa egin delarik, eta likidotutako gasak zero absolutuko tenperaturan 
gordetzeko erabiltzen da. Dewar ontzi industrialeei termo deritze. 

Nitrogenoaren ezaugarriak: 

 Formula molekularra: N2  

 Masa molarra: 28,02 

 Irakite-tenperatura: –195,79 ºC (77,36 K) 

 Urtze-tenperatura: –210,01 ºC (63,14 K) 

 Tenperatura eta presio kritikoak: –147,1 ºC, 33,5 atm 

 Likido egoeran dentsitatea (-195.8 ºC): 0,807 g/cm3 

 Gas egoeran dentsitatea (stp): 1,2506 g/L 

 Lurruntze-entalpia: 198,8 J/g 

Nitrogenoak atmosferaren %75,5-a (pisutan) eta %78,06-a (bolumenetan) osatzen du. 
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HOTZAREN TXOKOA 
Saiakuntzak nitrogeno likidoarekin 

 

Nitrogenoaren aplikazio garrantzitsuenetariko bat hoztea da. Hozgarri modura, elikagaien 
izoztean eta garraioan eta gorputz eta ugalketa-zelulak (esperma eta obuluak) edo edozein 
lagin biologiko mantentzeko erabiltzen da. Bestetik, atmosfera ez-sukoiak sortzeko, garatxoak 
kentzeko, animaliak markatzeko, etabarretarako … erabiltzen da. 

Laborategian burutuko den esperimentuan nitrogeno likidoaren propietate kriogenikoak 
eta honen eragina gauza arrunten gainean (kautxozko hodiak, bananak, loreak, ura,…) 
behatuko dira. Bestetik, zenbait propietate aztertuko dugu, hala nola, gas desbedinen irakite-
puntuak. Azkenik, lebitazio magnetikoaren fenomenoa behatuko da, nitrogeno likidotan 
hoztutako supereroaletan gertatzen den Meissner efektuan oinarrituta. 

PRAKTIKAREN HELBURUAK 

Saio honen helburua, tenperatura oso baxuetan substantzia askoren propietateak aldatzen 
direla erakustea da, esate baterako, substantzia asko hauskor bilakatzen da. Gasen uzkurdura 
eta hedatze, irakite, lebitazio eta likidotze kontzeptuak ere landuko dira. 

 

SEGURTASUNA 

• Eskularru termoisolatzaileak eta segurtasun-betaurrekoak jantzi beharko dira. 

•  Nitrogeno likidoa substantzia arriskutsua da, Dewar ontziak erabiliz irakasleak soilik 
maneia dezake. 

•  N2 likidoak EZ ditu azala edo begiak ikutu behar, likido kriogenikoek ehunen izoztearen 
ondorioz erredurak sortzen baitituzte. 
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HOTZAREN TXOKOA 
Saiakuntzak nitrogeno likidoarekin 

HONDAKINEN TRATAMENDUA 

Antzigarra izan ezik, ez dago hondakinik. 

SAIAKUNTZARAKO PROZEDURA 

Tresnak eta materiala Erreaktiboak 

Aho estu eta zabaleko Dewar ontziak 
Pintza luzeak 
Paper-biribilkia 
Kautxozko hodia 
Ping-pongeko pilotak 
Teniseko pilota 
Puxikak 
Iltzeak 
Egur-zatia 
Mailua 
Bananak 
Loreak 

Nitrogeno likidoa 
Ur destilatua 
Gasak: Ar, H2, He, airea, … 

 

1.  1 litroko Dewar ontzia erdiraino bete eta gero, lore bat zurtoinetik hartuz Dewar-ean 
sartu eta lorea hoztu arte barruan utziko da. Atera ondoren, atzamarrez lorea arinki 
astin ezazue. 

2.  Saia zaitezte gomazko hodia apurtzen, malgua denez oso zaila da goma apurtzea. 
Nitrogeno likidoan segundu batzutan hoztu ondoren, goma apurtzea nahiko erraza 
izango da. 

3. Helioz, argonez, airez eta hidrogenoz betetako puxikak nitrogeno likidoan sartu eta 
gero, ondorioak beha itzazue. 

4. Orratz batez ping-pongeko pilotan zulo bat egin ezazue. Pintzak erabiliz nitrogeno 
likidoan zenbait segunduz guztiz sartu behar da. Pilota ateratzean eta mahai gainean 
ipintzean zer gertatzen den beha ezazue. 

5. Banana erditik moztu eta metalezko barra sar ezazue (izozki baten makiltxoa balitz 
bezala), nitrogeno likidoan segundu batzutan sartu behar da. Saia zaitezte orain iltzeak 
mailukatzen banana erabiliz. 

Zenbait gomendio erabilgarri: 

•  Nitrogeno likidoa lurrera botatzea erakusketa ikusgarria da eta ikasleei nitrogeno likidoa 
zer den ulertzen laguntzen die. 

•  Nitrogeno likidoan zerbait hoztu behar bada likidoan guztiz sartuta utziko da, 
nitrogenoaren irakitea gelditu arte. 
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URAKIN (… eta beste zerbaitekin) DABILEN IBILGAILUA 

 

Energiaren forma desberdinak: 

Energia elektrikotik energia kimikora 

Gizakiaren eboluzioan energiak berebiziko garrantzia izan du. Gaurko gizarte modernoko 
aktibitateek energia behar dute: dutxako ura berotzeak, iPod-a pizteak, hirian metroz 
mugitzeak, eta abarrek… 

Baina, zer da energia? 

Sustantziak lana egiteko daukan gaitasuna da, eta erreakzio nuklearreko sistemetan ezik, ez 
da sortzen ezta desagertzen, eraldatu besterik ez da egiten. Honen arabera, elkar 
erlazionatutako hainbat energia mota dago. 1 Taulan, adibidez, energia forma desberdinak eta 
beste energia batzuetan nola eraldatzen diren adierazten da, eguneroko bizitzan elektrizitatea 
lortzeko, batez ere. 
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URAKIN (… eta beste zerbaitekin) DABILEN IBILGAILUA 

 

1 Taula. Energiaren formak. 

Ohiko izena Ezaugarriak Aplikazioa 

Energia potentziala § 
Altuera erlatiboarekin 
erlazionatzen da 

Zentral hidroelektrikoak: ur-
nibelaren altuera aprobetxatuz 
elektrizitatea lortzen da 

Energia zinetikoa § Abiadurarekin erlazionatzen da 
Errota eolikoak: airearen 
abiadura aprobetxatuz 
elektrizitatea sortzen da 

Energia elektromagnetikoa 
Eremu elektromagnetikoekin 
erlazionatzen da 

Panel fotovoltaikoak: eguzkiaren 
energia elektromagnetikoa 
aprobetxatuz elektrizitatea 
sortzen da 

Energia termikoa 
Sustantzien tenperaturarekin 
erlazionatzen da 

Eguzki ispiluak: eguzki izpien 
erasoagatik lortzen diren 
tenperatura garaiak aprobetxatuz 
elektrizitatea sortzen da 

Energia nuklearra 
Atomo nukleoen lotura 
energiekin erlazionatzen da 

Zentral nuklearrak: uranio atomo 
bat apurtzean askatzen den 
energia itzela aprobetxatzen da 
elektrizitatea sortzeko 

Energia kimikoa 

Atomoen agregazio mailarekin 
erlazionatzen da (molekuletan, 
adibidez, atomoen arteko 
indarrak) 

Ibilgailuen motorrak: gasolina 
erretzean askatzen den energia 
aprobetxatzen da energia 
mekanikoa sortzeko (gurpilen 
mugimendua). 

Erregai-pilak: hidrogeno  
molekularen energia kimikoa 
aprobetxatuz elektrizitatea 
sortzen da 

§ Energia potentziala eta energia zinetikoaren batuketari, energia mekanikoa deritzo. 

Nola eraldatzen da energia mota desberdinetan? 

Gailu aproposarekin, energia mota bat beste mota bateko energian eraldatu daiteke. 
Adibidez, pila alkalino bateko energia kimikoa elektrizitatean (energia elektrikoan) eraldatzen 
da. Hala ere, eraldatze hauek ez dira perfektuak eta jatorrizko energiaren zati bat, 
erabilgarritasun gutxiko beste energia mota batzuetan eraldatzen da (gehienetan bero eran). 
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URAKIN (… eta beste zerbaitekin) DABILEN IBILGAILUA 

 

Nolako eraldatzeak gertatzen dira erregai-pilan? 

Irudian agertzen den bezala, erregai-pilak zuzenean elektrizitatea sortzen du hidrogenoaren 
energia kimikotik. Prozesu honetan ere energia kimikoaren %100 ez da elektrizitate bihurtzen, 
zati bat bero eran (energia termikoa) galtzen baita. 

Energia eraldatze adibidea: 

Eguzki energiatik elektrizitatera eta elektrizitatetik energia kimikora (hidrogenoaren 
ekoizpena) 

ENERGIA KIMIKOA

Hidrogenoa

ERREGAI-PILA

ENERGIA ELEKTRIKOAENERGIA KIMIKOA

Hidrogenoa

ENERGIA KIMIKOA

Hidrogenoa

ERREGAI-PILA

ENERGIA ELEKTRIKOAENERGIA ELEKTRIKOA

 

Energia kimikoa energia elektrikoan eraldatze-prozesua itzulgarria da, hau da, energia 
elektrikoak energia kimikoan eraldatu daiteke. Lehen prozesua erregai-pilan gertatzen bada, 
bigarren prozesuari elektrolisia deritzo, eta elektrolizagailuan gertatzen da. 

Eguzki izpiak energia handiko uhin elektromagnetikoak dira, eta ikuskorrak direnei fotoi 
deritze (beste batzuk, X Izpiak bezala, ez dira ikuskorrak). 

Nola erabili dezakegu fotoien energia? 

Fotoiek energia izugarria daukate. Silizioa bezalako konposatu batzuk, fotoiek erasotzen 
dituztenean, beren egiturako elektroien mugimendua sortzeko gai dira, hau da, elektrizitatea 
sortzeko gai dira. Silizioaren gaitasun honetan oinarritzen dira panel fotovoltaikoak. Beraz, 
panel fotovoltaikoak energia elektromagnetikoa energia elektrikoan bihurtzen edo eraldatzen 
du. 

Nola disoziatu (apurtu) ur molekula? 

Energia elektrikoa ur molekula disoziatu edo apurtzeko gai da, elektrolizagailuetan ematen 
den elektrolisia izeneko prozesuan. Beraz, energia elektrikoa energia kimikoan (sortzen den 
hidrogenoari dagokiona) eraldatu dezakegu. Prozesu hau burutzeko boltaia-diferentzia, 
anodoa, katodoa eta elektroiak zirkula dezaten zirkuitu elektriko bat behar dira. 
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URAKIN (… eta beste zerbaitekin) DABILEN IBILGAILUA 

Zer gertatzen da elektrolisian? 

Elektrolisian bi erreakzio ematen dira, eta ondorio bezala H2 eta O2 gasak sortzen dira 
uretatik. Anodoan eta katodoan ematen diren erreakzioa kondokoak dira. 

Elektrolizagailuko aldea Erreakzioa 

Anodoa: → + -
2 22H O  O  (g) + 4H  + 4e   

Katodoa: →- -
2 22H O + 2e  H  (g) + 2OH    

 

1 Irudiak elektrolizagailu baten eskema 
erakusten du. Uraren elektrolisia gertatzeko 
gutxienez 1,23 V behar da. Anodoan, ur 
molekula apurtu egiten da oxigeno gasa, 
protoiak (H+) eta elektroiak (e-) emanez. 
Protoiek disoluzioan diraute, baina elektroiek 
katodorako bidea hartzen dute zirkuitu 
elektrikoan zehar. Hemen, ur molekula eta 
elektroien arteko erreakzioa ematen da 
hidrogeno gasa eta disoluzioan dirauten OH- 
ioiak sortzen direlarik. Mintzari esker hidrogeno 
eta oxigeno gasak nahastu gabe lortzen dira. 

1 Irudia. 
Elektrolizagailuaren funtzionamenduaren 
eskema. 

Pila

Anodoa Katodoa

O
O HH

e-

e-

e-

e-

e-

e-

OH H

e-

e-

H
e-

e- O H

H

Mintza

H+

-O

Pila

Anodoa Katodoa

O
O HH

e-

e-

e-

e-

e-

e-

OH H

e-

e-

H
e-

e- O H

H

Mintza

H+

-O

 

Elektrizitatearen ekoizpena erregai-pilan 
Egunero erabiltzen ditugun ibilgailuek (motorrak, autoak, autobusak, kamioiak, eta abar) 

gasolina edo diesela bezalako erregai fosilak erabiltzen dituzte, errekuntzaren ondorioz 
pistoiaren hedapena sortu eta honek ibilgailuaren mugimendua sortzen duelarik. Errekuntza-
prozesuan beste gas kutsatzaile batzuetaz gain, gure planetan negutegi efektuaren eragile den 
karbono dioxidoa (CO2) igortzen da. 

Gaur egun, hidrogenoz dabiltzan ibilgailuen prototipoak (auto zein autobus) garatzen ari 
dira, erregai-pilez osatuta. 2 Irudian erregai-pila baten funtzionamenduaren eskema azaltzen da. 
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URAKIN (… eta beste zerbaitekin) DABILEN IBILGAILUA 

Zeintzuk dira erregai-pilaren osagaiak? 

Erregai-pila anodoaz, katodoaz, erdi iragazgaitza den mintz batez eta katodoa eta anodoa 
lotzeko zirkuitu elektriko batez osatzen da. 
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2 Irudia. Erregai-pilaren funtzionamenduaren eskema. 

Zer prozesu gertatzen da erregai-pilan? 

Erregai-pilan H2 eta O2 (airea) gasen arteko erreakzioa ematen da, ura sortuz. Erreakzio 
orokorra katodoan eta anodoan gertatzen diren bi azpi-erreakzioen batuketa da: 

Pilaren zatia Erreakzioa 

Anodoa: → + -
2H   2H  + 2e  

Katodoa: →+ -
2 22H  + 2e  + ½ O   H O  

Erreakzio erresultantea →2 2 2H  + ½ O   H O  

 

Nola dihardu erregai-pilak? 

Anodoan (2 Irudiko ezker aldean) hidrogeno molekula disoziatzen da bi protoi (H+) eta bi 
elektroi (e-) askatuz. Protoiek mintza zeharkatu dezakete eta pilaren beste aldera barreiatzen 
dira, katodora. Elektroiek ordea, ezin dute mintza zeharkatu, eta kanpoko zirkuitu elektrikotik 
zirkulatzen dute katodorantz. 



  48 

URAKIN (… eta beste zerbaitekin) DABILEN IBILGAILUA 

 

Katodoan, oxigeno molekula bakoitza bi oxigeno atomotan bihurtzen da eta hauetako 
bakoitza bi protoiz eta bi elektroiz konbinatzen da, ura emanez. Bai katodoan eta baia nodoan 
ematen diren bi erreakzioak oso motelak direlako, bietan katalizatzaileak∗ erabiltzen dira 
prozesuak arintzeko. 

Nolako energia ematen du erregai-pilak? 

Zirkuitu elektriko baten zehar elektroien mugimendua elektrizitatea denez, erregai-pilek 
korronte zuzeneko energia elektrikoa ematen dute. Energia elektriko hau bonbillak pizteko 
edo ibilgailu baten motor elektrikoa elikatzeko erabil daiteke. Beraz, erregai-pilak 
hidrogenoaren energia kimikoa energia elektrikoan eraldatzen du. 

Zenbat energia eman dezake erregai-pilak? 

Prozesu honetan 1,23 V-ko tentsio maximoa sortzen da. Nahi bezain beste erregai-pila 
ipini daitezke seriean. Adibidez, 100 pila jartzen badira seriean 123 V-ko tentsioa sortuko da. 

Zein tenperaturan gertatzen da guzti hau? Zenbatekoa da erregai-pilaren eraginkortasuna∗∗? 

Gasolina edo diesel motorretan oso tenperatura garaiak sortzen badira (700 ºC baino 
gehiago), erregai-pilan 80 eta 100 ºC tarteko tenperaturak sortzen dira. Gasolina edo diesel 
motorren eraginkortasuna oso baxua da %30 ingurukoa (hau da, errekuntzan sortzen den 
energiaren %70a bero eran galtzen da). Erregai-pilen eraginkortasuna %50 ingurukoa da. 
Erregai-pilak askoz ere hobeto erabiltzen du erregaiaren energia kimikoa. 

                                                            

∗  Katalizatzailea erreakzio baten abiadura arintzeko erabiltzen den sustantzia da. Erregai-pilek 
platinozko aleazioak erabiltzen dituzte. 

∗∗  Eraginkortasuna: lortzen den energia/ematen den energia bezala definitzen da. Adibidez, gasolinaren 
energia kimiko guztia aprobetxatuko balitz 42,5 kJ lortuko lirateke gasolina gramoko; diesel gramoko 
43 kJ lortuko lirateke eta hidrogeno gramoko 121 kJ. %30eko eraginkortasunez diharduen gasolina 
motor baten 0,3×42,5 = 12,75 kJ energia erabilgarria lortuko litzateke gasolina gramoko; beste 
guztia, 29,75 kJ, ibilgailua mugitzekoa probetxagarria ez den energia termikoan (beroa) eraldatzen da. 
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Saiakuntza 

Urakin (… eta beste zerbaitekin) dabilen ibilgailua 

Praktika honek bi zati ditu: 

•  Lehen zatian hidrogenoa ekoiztuko da uraren elektrolisiari esker. 

•  Bigarren zatian, lortu den hidrogenoa elektrizitatea emanez eraldatuko da, honek 
ibilgailua mugitu araziko duelarik. 

PRAKTIKAREN HELBURUAK 

•  Energia elektrikoa energia kimikoan eraldatze prozesua eta alderantzizko prozesua 
behatu. 

•  Bi prozesuen estekiometria aztertu. 

SEGURTASUNA 

Erabiliko den erreaktibo bakarra ur destilatua da. Hidrogeno gasa oso sukoia denez, 
ekipoa bero-iturri eta su-iturritik aldenduta eduki behar da. Bestelako segurtasun arauak 
kimikako laborategi baten gorde behar direnak dira. 

LANERAKO PROZEDURA 

LEHEN ZATIA: uraren elektrolisia hidrogenoa ekoizteko 

•  Elektrolizagailuko bi biltegiak ur destilatuz bete (15 ml biltegi bakoitzean) eta bakoitza 
tapaz estali. 

•  Elektrolizagailua plaka fotovoltaikora konektatu. Egun eguzkitsua bada, plaka eguzkirantz 
zuzendu; bestelako eguna bada 100 W-ko bonbilla piztu eta plaka argiztatu. Une 
honetan oxigenoa eta hidrogenoa ekoizten hasiko dira, bakoitza dagokion biltegiaren 
goialdean metatuko da, behealdeko uraren gain eragiten duen presioak ura goialdeko 
biltegira bultzatzen duelarik tutuan zehar. 

•  Bi biltegietako bat urik gabe gelditu arte prozesua mantendu. Hori gertatzean plaka 
fotovoltaikoa deskonektatu elektrolizagailutik. 
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URAKIN (… eta beste zerbaitekin) DABILEN IBILGAILUA 

 

GALDERAK 

1. Sortzen diren hidrogeno eta oxigeno gasen bolumenek zein proportzio jarraitzen du? 

 

 

 

2. Zenbat hidrogeno mol sortu da? 

 

 

 

BIGARREN ZATIA: erregai-pilan elektrizitatea lortzea 

Elektrolisirako erabili den ekipo bera erregai-pila bezala erabiliko da. Bi biltegiak elektrolisian 
sortutako oxigeno eta hidrogenoz beteta daude. Elektrizitatea lortu eta ibilgailua mugitzeko, 
erregai-pila kotxean kokatuko da eta motor elektrikora konektatuko da. 

Kotxeko motorra gelditzen denean, kableak deskonektatu. 

GALDERAK 

1. Zenbat ur gelditzen da biltegietan? 

 

 

 

2. Zein izan da prozesuaren balantzea? 
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