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1. KIMIKA 

 

Kimikak elementuak eta konposatu kimikoak aztertzen ditu, baita horiek batera nola 

funtzionatzen duten ere. Edozelan ere, kimika zientzia konplexua da, eta alor hauek 

ere ikertzen ditu:  

 Materiaren partikula mikroskopikoek (atomoek) nola osa ditzaketen egitura 

handi batzuk (gorputza, zuhaitza, harria, metala…).  

 Molekulak sortzeko, atomo horiek nola lotzen diren, eta zergatik lotura batzuk 

posible diren eta beste batzuk ez.  

 Erreakzio kimikoa izeneko fase batean, konposatuen arteko erreakzioak nola 

ematen diren.  

 

Gaur egun, kimika oso zientzia garrantzitsua da, eta etorkizunean ere eragin handia 

izango du hainbat alorretan: teknologia berriak, botikagintza, petrolioaren ordezko 

erregaiak, energia-iturri berriak... 

 

Baina fenomeno kimikoak ulertzeko ahalegina nahiko berria da: XIX. mendekoa, hain 

zuzen ere. Izan ere, materia osatzen duten atomoak ezin dira mikroskopioaren bitartez 

ikusi; eta, are gutxiago begi hutsez. Horregatik, fenomeno kimikoak aztertzeko eta 

frogatzeko, beharrezkoa izan zen aurretik propietate elektriko eta magnetikoak 

detektatu ahal izatea. Lehenago, emaitzak esperimentazioan baino ez ziren oinarritzen. 

Emaitza mota horiei enpirikoak deritze. 
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1.1. Kimikaren historia 

Suaren aurkikuntzarekin batera jaio zen kimika. Gizaki primitiboek tresna mota guztiak 

lantzen zituzten bazituztelako kimikaren inguruko ezagutzen batzuk. Ezagunak diren 

objektu zaharrenak urrezkoak dira, eta duela 50.000 urte baino gehiago fabrikatu 

zituzten. Zilarra, kobrea eta, geroago, brontzea ere erabili zituzten. K.a. 1200. urtearen 

inguruan, suaz baliatuta burdina lantzen hasi ziren, hainbat erabileratarako. Egiptoko 

zibilizazioa izan zen teknika kimikoak gehien garatu zituena: betaurrekoak, metalak, 

lurrinak, xaboiak, eta larruzko nahiz ehunezko produktuak egin zituen. 

 

K.a. VI. mendetik aurrera, hainbat intelektualek, esate baterako, Tales Miletokoak, 

Anaximenesek, Heraklito Efesokoak eta Empedoklesek, naturaren eta materiaren 

oinarrizko ezaugarriak aztertu zituzten; eta materiaren printzipio bakarra eta 

iraunkorra sortzen saiatu ziren. Atomoek materia osatzen zuteneko ideia ere 

zirriborratu zuten batzuek. 

 

Erdi Aroan, ostera, erlijioak eragin zuen zientziaren zeregina alde batera uztea. Baina 

egiptoarren antzinako jakindurian oinarrituta, arabiarrek alkimia (askoz aurretik 

erabiltzen zutena) Mendebaldean sartu zuten. Alkimia materiaren eraldaketarekin 

loturiko espekulazio eta esperientzia multzoa da, eta kimikaren aurrekaria izan zen. 

Zientifikoa izan ez arren, horrek laborategiko kimikan aurrerapen garrantzitsuak ekarri 

zituen. 

 

XVII. mendean, matematikaren eta fisikaren aurrerapenekin batera, Robert Boyle-n 

ikerketek tradizio alkimistarekin apurtu zuten. Baina benetako iraultza kimikoa XVIII. 

mendean gertatu zen, batez ere Antoine Lavoisier-ek printzipio hau ezarri zuenean: 

“materia ez da sortzen edo suntsitzen; eraldatu besterik ez da egiten”.  

 

Geroago, beste kimikari batzuek ere, zalantzarik gabe, ekarpenak egin zituzten. Esate 

baterako:  

 John Dalton-ek eredu atomikoa sortu zuen. 
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 Jöns Jacob Berzelius-ek elementu askoren pisu atomikoa lortu zuen. 

 Marcellin Berthelot-ek konposatu organiko ugari sintetizatu zituen. 

 Dmitri Mendeleiev-ek elementu kimikoen taula periodikoa sortu zuen. 

 Börh eta Rutherford beste eredu atomiko garatuago batzuetara iritsi ziren. 

 

1920. urteaz geroztik, fisikaren aurrerapenek kimikaren teoriak eraldatu dituzte, hala 

nola erreakzio kimikoen ezagutzak. Ordenagailu txikiagoak eta azkarragoak erabiliz, 

kimikariek substantziak aztertzeko tresna hobeak sortu dituzte. Tresna horiek, 

adibidez, Martera bidali dituzte planetaren kimika ikertzera. Poliziek ere erabiltzen 

dituzte krimenen eszenatokien ebidentziak ikertzeko. 

 

1.2. Kimikaren atalak 

Hona hemen zenbait kimikaren atalak: 

 Kimika minerala edo ez-organikoa: karbono atomoz osatuta ez dauden 

molekulak aztertzen ditu. 

 Kimika organikoa: karbono atomoz osatuta dauden molekula organikoak 

aztertzen ditu. 

 Biokimika: bizirik dagoen materia aztertzen du, eta kimika Organikoaren 

barnean dago. 

 Kimika analitikoa: materiala aztertzeko metodoak eta teknikak erabiltzen ditu. 

 Kimika fisikoa: fenomeno kimiko-fisikoak aztertzen ditu. 

 Kimika teorikoa: teorikoa baino ez da, eta tresna fisiko edo matematikoen bidez 

aztertzen da. 
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2. MATERIA 

 

Unibertsoan, materia masa duen guztia da, eta masa horrek bolumena okupatzen du. 

Horretaz gain, materia atomoz osaturik dago. Masa edukitzeagatik, objektuek barne-

energia daukate; izan ere, atomoak etengabe mugitzen edo bibratzen ari dira. Gainera, 

materia berotzean, atomoak azkarrago mugitzen dira. Hoztean, aldiz, kontrakoa 

gertatzen da; barneko atomoak motelago mugitzen dira. Beraz, materiak badu energia. 

 

Erlatibitatearen teoriaren arabera, Albert Einsteinek adierazi zuen materia energia 

mota bat dela, eta haren formula hauxe da: 𝐸 = 𝑚𝑐². 

 

Baina fisikan, materia ez diren gauzak ere badaude; esaterako, fotoiak. Horiek masarik 

ez duten oinarrizko partikulak dira. Fotoia erradiazio elektromagnetikoaren eramailea 

da, kuantu izenekoa. Beraz, energia da. 

 

Beste aldetik, masa eta pisu kontzeptuak ondo bereizi behar ditugu, askotan nahasten 

ditugu eta. Pisua da Lurrak objektu bat erakartzeko egiten duen indarra, masa 

edukitzeagatik. 

 

Materiaren adibideak hauexek dira: galaxiak, izarrak, planeta guztiak, arrokak, ura eta 

airea. Organismo bizidunek ere materia osatzen dute: esate baterako, landareek, 

animaliek eta gizakiek. 

 

2.1. Materiaren propietateak 

Materiaren propietate batzuk (kuantitatiboak) neur ditzakegu, esaterako, masa, 

bolumena eta dentsitatea. Beste propietate batzuk (kualitatiboak), aldiz, zentzumenen 

bidez hauteman ditzakegu, hala nola zaporea, usaina eta kolorea. 

 



12 
 

Propietate estentsiboak objektuaren tamainaren araberakoak dira: adibidez, masa, 

bolumena, bero kantitatea… Propietate intentsiboak substantziaren izaeraren 

araberakoak dira (eta ez objektuaren tamainaren araberakoak): adibidez, kolorea, 

dentsitatea, tenperatura, presioa, distira, eroankortasuna. 

 

Bestalde, propietate berezi edo espezifiko batzuk ere badaude. Materia bakoitzaren 

balio propioak eta bereizgarriak dira, eta materia zein den identifikatzeko aukera 

ematen dute: esaterako, dentsitatea, gogortasuna, irakite-tenperatura, urtze-

tenperatura... 

 

2.2. Dentsitatea 

Substantzien dentsitatea berezko ezaugarria da, eta substantziak identifikatzeko 

erabiltzen dugu. Dentsitatea neurri bat da, eta objektu baten materia kantitatea nahiz 

objektuaren bolumena konparatzen ditu. Bolumen jakin batean, materia handia duen 

objektuak dentsitate handia du. Beraz, materia gutxi izanda, bolumen bera duen 

objektuak dentsitate txikiagoa du. 

 

Kalkulatzeko, objektu baten masa zati okupatzen duen bolumena egin behar dugu: 

𝑑 =  𝑚 / 𝑉 

 

2.3. Materiaren konposizioa 

Materiaren egitura eta konposizioa zein den jakiteko, materia hori unitate 

sinpleagoetan aztertu behar dugu. Organismo biziak zelulez osatuta daude, zelulak 

molekulez osatuta daude; eta elkarrekin lotutako atomoen multzoak dira molekulak. 

Aldi berean, atomoa oinarrizko partikulen multzoa da; eta, horretan, elektroiak, 

protoiak eta neutroiak sartzen dira ia hutsik dagoen espazio txiki batean. 

 

Horrez gain, substantziek propietate kimikoak dituzte. Haien barneko atomoen loturek 

aldaketa sakonak jaso ditzaketenez, substantzien (molekulen) izaera guztiz aldatzen da. 
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Substantzien transformazio hori prozesu kimikoen bidez gertatzen da, eta horri 

erreakzio kimikoa deritzo. 

 

Substantzia kimikoen propietateen eta aplikazioen azterketetan egindako 

aurrerapenek gizarteak ere aurrera egitea ekarri du. 

 

2.4. Materiaren egoera fisikoak 

Naturan, lau egoera fisiko sortzen dira baldintza hauek kontuan hartuta: atomoak 

beste atomoekin nola, zer indarrekin, zer tenperaturarekin eta zer presiorekin lotzen 

diren. Hauexek dira lau egoera fisikoak: solidoa, likidoa, gasa eta plasma. 

 Solidoetan, barneko molekulak eta atomoak oso lotuta daudenez, forma 

mantentzen da, nahiz eta atomoek haien oreka-posizioetan bibra dezaketen. 

Gehienak, ostera, presioaren eraginez deforma daitezke. Adibideak: arroka, 

mahaia, labana, urrea, izotz blokea… 

 Fluidoetan (jariagaietan) molekula eta atomoen arteko loturak ez dira 

solidoetan bezain indartsuak. Hori dela eta, ez dute forma zehatzik, eta dauden 

ontziaren forma hartzen dute. Bi fluido mota daude: likidoak eta gasak. 

 Likidoetan, molekulak eta atomoak haien artean mugitu egiten dira, 

elkarri itsatsita dauden bitartean. Horregatik dira likidoak jariakorrak, eta 

likidoek jasotako ontziaren forma hartzen dute, nahiz eta masa eta 

bolumena konstante mantentzen duten. Adibideak: ura, olioa, odola, 

laba, freskagarriak… 

 Gasetan, molekulen eta atomoen arteko loturak oso ahulak dira; beraz, 

askeak dira elkarrengandik aldentzeko. Hori dela eta, gasek ez dute 

forma zehatzik eta bolumen osoa okupatzen dute. Hauek ere jariakorrak 

dira. Adibideak: airea, ur-lurruna, helioa… 

 Gaur egun, zientzialariak plasma (materia ionizatua) ikertzen ari dira. Plasma-

partikulen egoera likidoen eta gasen arteko nahasketa da. Partikulak mugi 

daitezke likidoetan bezala, eta haien arteko erakarpen-indarra ahula da gasetan 

bezala. Adibideak: Lurraren ionosfera, Eguzkiaren koroa, tximista… 
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2.5. Materiaren egoera-aldaketak 

Materia egoera batetik bestera tenperatura edo presioaren eraginez igarotzen da:  

 Solidoari beroa emanez, barneko partikulek (atomoek) energia gehiago dute. 

Horren ondorioz, haren partikulak oreka posiziotik mugitu eta likido bihurtzen 

dira. Horri fusioa edo urtzea deritzo. 

 Likido hori berotu ondoren, barneko partikulak askatasun gehiagorekin 

mugitzen dira. Partikula batzuk, energia nahikoa lortuta, gas-egoerara pasatuko 

dira. Horri irakitea edo lurruntzea deritzo. 

 Kontrakoa gertatzen da gasa hozten denean. Haren partikulek gero eta energia 

gutxiago dute, eta ondorioz, partikulak gero eta motelago mugitzen dira likido 

bihurtu arte. Horri kondentsazioa deritzo. 

 Likidoa hoztean, barneko partikulak gero eta gutxiago mugitzen dira posizio 

finkoa izan arte, nahiz eta posizio horietan bibra dezaketen. Horri solidotzea 

deritzo. 

 Solidotik gasera zuzenean gertatzen bada egoera-aldaketa, sublimazioa gertatu 

dela esaten dugu. Kontrako prozesua gertatzen bada, eta gasetik solidora 

pasatzen bada, alderantzizko sublimazioa gertatu dela esaten dugu. Horren 

adibideak: iodoa eta naftalina. 
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Egoera-aldaketa gertatzen den bitartean, tenperatura konstante mantentzen da. Hori 

dela eta, substantzien berezko ezaugarria da egoera-aldaketaren tenperatura. 

Horretaz gain, substantzia batzuk badira gai egoera-aldaketa guztiak izateko: ura, 

esaterako. Oso ezagunak dira uraren urtze-tenperatura (0 °C), eta irakite-tenperatura 

(100 °C). 
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3. SOLIDOA 

 

Solidoa materiaren egoera mota bat da. Solidoetako molekulek bat egiten dute 

elkarrekin, eta ezin dira mugitu haien oreka posizioetatik, nahiz eta bibra dezaketen. 

Beraz, solidoek forma zehatza daukate, baina indar baten eraginez deforma daitezke. 

Hori ez da gertatzen likido eta gasekin, jariakorrak direlako. 

 

Solidoa likido bihurtzen denean, fusioa edo urtzea gertatu dela esaten dugu. Likidoa 

solido bihurtzen denean, ostera, solidotzea edo izoztea gertatu dela esaten dugu. 

Zenbait solido (izotz lehorra, iodoa…), likido-egoeratik pasatu gabe, gas bihurtzen dira; 

horri sublimazioa deritzo. 

 

 

Molekulak solido batean nola antolatzen diren azaltzen duen diagrama. 

 

3.1. Solido motak 

Solidoen atomoen arteko loturen indarra erakarpen-indarraren araberakoa da. Horren 

arabera, hiru solido mota daude atomoen loturak nolakoak diren kontuan izanda: 

 Solido ioniko kristalinoak. Esate baterako, sodio kloruroaren kristala (gatz 

arrunta). Metal baten eta ez-metal baten arteko lotura da. Sodio ionikoaz eta 

kloro ionikoaz osatuta dago, katioien eta anioien arteko erakarpen-indarraren 

eraginez.  

 Solido kobalenteak. Ez-metalen artekoa da. Atomoek elektroiak konpartitzen 

dituzte lotura kobalenteen bitartez: adibidez, diamantea eta silikona. Solido 

kobalenteetan, konposatu organiko gehienetan bezala, Van der Waalsen 

Indarraren ondorioz, molekulek erakartzen dute elkar. Beste era batean 

esanda, atomo edo molekula apolarren artean erakartze-indar ahulak sortzen 

dira, edota molekulen arteko dipolo-dipolo indarren bitartez lotzen dira.  
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 Solido metalikoa. Atomo metalikoen artean geratzen da. Metalek elektroiak 

partekatzen dituzte, eta hodei elektronikoa sortzen dute.  

 

3.2. Metalak 

Metal gehienak elektrizitatearen eta beroaren eroale onak dira, baita gogorrak eta 

dentsitate handikoak ere. Guztiak solidoak dira merkurioa izan ezik; azken hori likidoa 

da. Taula periodikoan, elementuak masaren arabera daude ordenaturik, eta borotik 

poloniora bitarteko lerro diagonalaren ezkerraldean daudenak dira metalak. Bestalde, 

bi osagaiz osatutako nahasketari aleazioa deritzo, baldin eta nahasketaren elementu 

nagusia metala bada. 

 

Historiaurretik, gizakiak metodo ugari erabili ditu metalak lantzeko; Brontze Aroa eta 

Burdin Aroa ezagunak dira. Gaur egun, metalek indar eta iraunkortasun handia 

dutenez, hainbat arlotan erabiltzen ditugu, hala nola eraikinetan, ibilgailuetan, 

garraiobideetan, hodietan, errepide-seinaletan... Metal erabilienak burdina eta 

aluminioa dira; izan ere, metal arruntenak dira lurrazalean. Horretaz gain, sarritan, 

burdina altzairuz egindako aleaziorako erabiltzen dugu. Burdina purua baino askoz 

gogorragoa da altzairua, eta horren % 2,1 karbonoa da. 

 

Metalak elektrizitatearen eroale onak direnez, tresna elektrikoetarako erabiltzen 

ditugu. Gainera, korronte elektrikoa urruneko lekuetara eraman dezakete, eta ez dute 

bidean ia energiarik galtzen. Horregatik, elektrizitate-sare elektrikoek metalezko 

kableak (kobrezkoak, normalean) dituzte. Metalak beroaren eroale onak ere 

badirenez, sukaldeko tresnetarako erabiltzen ditugu. 
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3.3. Mineralak 

Mineralak solido naturalak dira; eta, normalean, presio eta tenperatura altuak izan 

dituzten prozesu geologiko askoren bidez sortzen dira. Minerala izateko, kristal 

egitura, eta elementu fisiko uniformeak (momentu oro) izan behar ditu substantzia 

batek. Mineralek formula kimiko zehatza daukate; eta elementu puruak, gatzak, zein 

silikato konplexuak izan daitezke.  

 

Arrokak, ostera, mineralez edota mineralen aleazioz daude osatuta, eta ez dute 

konposizio kimiko zehatzik. Lurrazaleko arrokarik gehienetan, mineral hauek agertzen 

dira: kuartzoa (SiO2 kristalinoa), feldespatoa, mika, klorita, kaolina, kaltzita, epidota, 

olibina, augita, horna-blenda, magnetita, hematitea, limonita eta beste mineral gutxi 

batzuk.  

 

Gainera, kuartzoak, mikak edo feldespatoak munduko leku askotan daude modu 

arruntean. Beste batzuk, ostera, munduko leku gutxi eta zehatz batzuetan baino ezin 

ditugu aurkitu.  

 

Bestalde, Lurrean gehien agertzen den mineral taldea silikatoa da. Silikatoa, gehienbat, 

silizioz eta oxigenoz dago osatuta. Arroka gehienetan, % 95 baino gehiago silikatoa da, 

eta gainontzekoa aluminio, magnesio, burdina, kaltzio eta bestelako metalen ioiak ere 

izan daitezke. 

 

 

Mineralen bilduma 
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4. SUBSTANTZIA KIMIKOA 

 

Substantzia kimikoa konposizio zehatzeko materia homogeneoa da, eta formula 

kimikoen bidez adierazten dugu. Horrez gain, ikusi, uki edo neur dezakegun gauza 

fisikoa da. Sustantziak atomo berdinez (elementu kimikoak) edo atomo ezberdinez 

(molekulak) osatuta egon daitezke; esate baterako, burdina, merkurioa, edo ura eta 

airea. Oro har, egoera fisiko likido, solido, gaseoso edo likatsuan egon daitezke; eta 

fase batean egotetik beste batera egotera pasa daitezke. Horrela, ura eta lurruna 

substantzia kimiko bereko bi forma desberdin dira. 

 

4.1. Substantzia sinpleak eta konposatuak 

Kimikan, substantzia sinpleena elementu kimikoa da. Naturan, ehun elementu kimiko 

inguru daude; baina, horietatik, 50 inguru dira erabilienak edo ezagunenak. 

Gainerakoak, sintetikoak eta oso arraroak dira. Elementu kimikoak era eta proportzio 

askotan konbinatzen dira elkarren artean, eta elkarketa horiei esker daude hainbeste 

gorputz edo substantzia. Dena dela, gorputzen artean, bereizketa nabarmen bat egin 

daiteke: substantzia edo gai sinpleak, eta konposatuak. 

 Gai sinpleak elementu bakar batez daude osatuta: 

 Oxigenoz bakarrik: oxigenoa (O2), ozonoa (O3)...  

 Karbonoz bakarrik: grafenoa, diamantea…  

 Hidrogenoz bakarrik: hidrogenoa (H2)... 

 Substantzia konposatuek, aldiz, elementu bat baino gehiago dituzte. Eta 

elementuen artean, beti proportzio zehatza mantentzen dute: 

 Urak hidrogenoa eta oxigenoa ditu (H2O). 

 Amoniakoak hidrogenoa eta nitrogenoa ditu (NH3)... 

 

4.2. Substantzia puruak eta nahasketak 

Substantzia puruak bi eratakoak izan daitezke: elementuak (gai sinpleak) ala 

konposatuak; baina ezin dira prozesu fisikoen bidez bereizi (deskonposatu). Hala ere, 

erreakzio kimikoen bitartez, posible da substantzia puruak zer osagai dituen bereiztea. 
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Baina oinarrizko elementua (gai sinplea) bada, ezin da osagaietan deskonposatu, 

substantzia soila delako. Azkenik, substantzia konposatua bada, osagaietan bereiz 

dezakegu. Osagaietan bereizita, substantzia osatzen duten elementuak lortzen ditugu. 

Nahasketa da substantzia puru biren edo gehiagoren konbinazioaren emaitza, eta 

homogeneoa edo heterogeneoa izan daiteke. Nahasketaren osagaiak hainbat prozesu 

fisikoren bidez bereiz ditzakegu, hala nola distilazioa, lurrunketa, filtrazioa, 

dekantazioa, kristalizazioa eta imantazioa. 

 Nahasketa homogeneoak (disoluzioak) osaera eta propietate uniformeak ditu, 

eta haren osagaiak ezin dira ikusi begi hutsez edo mikroskopio optikoen 

bitartez. Adibidez: ur gatzatua, ura ozpinarekin… 

 Nahasketa heterogeneoak, aldiz, ez du osaera uniformerik, eta haren osagaiak 

begi hutsez edo mikroskopio optikoen bitartez ikus daitezke. Adibidez: 

granitoa, ura olioarekin... 

 

4.3. Substantzia kimikoak 

 Silizio elementua hauts grisa da. 

 Kloruro sodikoa konposatu zuria da. 

 Manganeso (II) kloruro hidratatua (urez) konposatu arrosa da. 

 Manganeso (II) karbonatoa konposatu marroia da. 
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 Kobalto (II) kloruro hexahidratatua (urez) konposatu gorria da. 

 Dikromato potasikoa konposatu laranja da. 

 Kromato sodikoa konposatu horia da. 

 Kobre (II) kloruro hidratatua (urez) konposatu berdea da. 

 Kobre (II) sulfato hidratatua (urez) konposatu urdina da. 

 Kromo (III) kloruro anhidridoa (urik gabe) konposatu purpura da. 
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5. DISOLUZIOA 

 

Kimikan, disoluzioa bi substantziaz edo gehiagoz osatutako nahaste homogeneoa da. 

Nahaste horretan, substantziek ez dute bata bestearekin erreakzionatzen. Disoluzioa 

prozesu fisiko-kimikoa da: disolbatzailearen eta solutuaren molekulen edo ioien artean 

sortzen den erakarpen-prozesua. Molekulen arteko erakarpenak oreka lortzen 

duenean, solutuaren disoluzio molekularrari soluzioa deritzo. Tenperatura aldatzeak 

edo beste substantzia batzuk gehitzeak oreka hori apurtuko du. 

 

Disolbatzailea substantzia bat da (gehienetan, likidoa edo isurkaria, baina solidoa edo 

gasa ere izan daiteke), proportzio handiagoan agertzen da, eta beste gai batzuk disolba 

ditzake. Gainera, disolbatzailearen egoera fisikoak baldintzatuko du disoluzioak ere 

egoera fisiko bera izatea. Gehien erabiltzen den disolbatzailea ura da, uretan 

substantzia asko disolbatzen direlako. Hori dela eta, urari disolbatzaile unibertsala 

deritzo. 

 

Disolbatutako substantzia solutua da, eta proportzio txikiagoan agertzen da. Horretaz 

gain, solutu bat baino gehiago egon daitezke disoluzio batean. Normalean, solidoa da, 

baina likido edo gasa ere izan daiteke. 

 

5.1. Kontzentrazioa 

Disolbatzailean gehitutako solutuaren zenbatekoak zehazten du kontzentrazioa. 

Soluzio bat kontzentratzeko, horri solutu gehiago gehitu behar diogu edo disolbatzaile 

kantitatea gutxitu. Solutu kantitate handia duen soluzioari soluzio kontzentratua 

deritzo. Diluitzeko, soluzioari disolbatzaile gehiago gehitu behar diogu, edo solutu 

kantitatea murriztu. Horrela sailka ditzakegu soluzioak: 

 Soluzio asegabea: tenperatura eta presio jakin batzuetan, solutu gehiago 

disolba dezakegu. 

 Soluzio asea: tenperatura eta presio jakin batzuetan, ezin dugu solutu gehiago 

disolbatu. 
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 Soluzio gainasea: saturazio-muga gainditu dugu, solutu gehiegi disolbatu 

dugulako. Ondorioz, normalean, hauspeakina (prezipitatua) sortzen da. 

 

Asegabea  Kontzentratua 

 

5.2. Disoluzio motak 

Hainbat disoluzio mota daude disolbatzailearen eta solutuaren egoera fisikoaren 

arabera: 

 Solidoak likidoetan: eguneroko bizitzan uretan disolbatutako gatza edo azukrea 

(solido kristalinoak)... 

 Gasak likidoetan: ur karbonikoak CO2 du disolbatua, ibaietako urak O2 du 

disolbatua...  

 Likidoak likidoetan: adibidez, alkohola edo lixiba uretan. 

 Gasak beste gas batzuetan: airea osatzeko, nitrogenoan gainontzeko gas 

guztiak disolbatuta daude... 

 Solidoak solidoetan: aleazioak eta mineral batzuk (letoia kobrez eta zinkez 

osatutako aleazioa da)... 
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6. LOTURA KIMIKOA 

 

Lotura kimikoa atomoen eta molekulen artean sortzen den erakarpen-indarra da, eta 

lotura horrek egonkortasuna ematen die konposatu kimiko diatomikoei eta 

poliatomikoei. Horregatik, molekulak energia gutxiago du barneko atomoek aske 

daudenean izango luketena baino. 

Lotura kimikoen sendotasuna ez da beti bera. Lotura sendoenak hauexek dira: lotura 

kobalenteak, lotura ionikoak eta metalikoak. Hiru lotura kimiko horien bitartez, 

molekulak, kristalak, metalak eta gas diatomikoak osatzen dira. 

 

6.1. Hiru lotura motak: kobalentea, ionikoa eta metalikoa  

Lotura kobalentea: atomoek elektroiak partekatzen dituzte 

 

Ura (H2O) Amoniakoa (NH3) 

Lotura ionikoa: kontrako ioien kargen artean erakarpena sortzen da 

 

Na + Cl → Na
+
 + Cl

–
 

Lotura metalikoa: metalak katioi bihurtzen dira, eta atomoen kanpoko elektroiak katioi 

horien artean partekatzen dituzte. 
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                                             Atomo metalikoak              Atomo metalikoak hodei elektronikoarekin 

 

Atomoak eta molekulak hiru dimentsiokoak direnez, zaila da metodo bakarra 

erabiltzea loturak adierazteko. Formula molekularretan, atomoen arteko lotura 

kimikoak hainbat modutan adierazten ditugu, molekula motaren arabera. 

 

Kimikako loturak deskribatzen dituzten kimikarientzat, atomo bakoitzak elektroi 

kopuru jakin bat du lotura bakoitzean. Eta atomoak zortzi elektroiz inguratuta egoten 

saiatzen dira azken geruzetan. Atomo bakoitzean, elektroi kopurua puntu edo lerro 

gisa marrazten dute, gehienez zortzikotea osatzeko. Elektroiek lotura kimiko sinplea 

osatzen badute, bi atomoen arteko lerro bat marrazten dute. Era berean, elektroiek 

lotura kimiko bikoitza edo hirukoitza osatzen badute, bi atomoen artean bi edo hiru 

lerro marrazten dituzte.  

 

Lotura kobalente sinplea 

 

Lotura kobalente bikoitza 

 

 

Lotura kobalente hirukoitza 
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Adibideak: 

 O = O  Lotura kobalentea 

 C = O  Lotura kobalente polarra 

 Na - Cl  Lotura ionikoa 
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7. LOTURA IONIKOA 

 

Lotura ionikoa da oso elektronegatibotasun desberdineko atomoen arteko indar 

elektrostatikoa (atomo metalikoen eta ez-metalikoen artekoa). Horrek kristal ionikoen 

egitura erraldoia sortzen du. Hau gertatzen bada, atomo metalikoak atomo ez-

metalikoari elektroi bat (edo bi, edo hiru) eman behar dio. Ondorioz, metala positiboki 

kargatuta geratzen da, eta katioia sortzen du. Ez-metala negatiboki kargatuta geratzen 

da, eta anioia sortzen du. Kontrako zeinua duten ioien arteko erakarpen-indarra indar 

elektrostatiko sendoa da. Zenbat eta handiagoa izan katioien eta anioien karga, orduan 

eta lotura ioniko indartsuagoa sortzen da. Prozesuan, normalean, hiru elektroi 

gehienez tartekatu daitezke. 

 

Atomo metalikoa katioi positiboa bihurtzen da, elektroi bat edo gehiago galtzen 

duelako. Atomo ez-metalikoa anioi negatiboa bihurtzen da, elektroi bat edo gehiago 

irabazten duelako. Horren adibide argiena gatz arrunta da: NaCl. Lehenik eta behin, 

oxidatu osatu, eta sodio atomoak (Na) elektroi bat galtzen du, positiboki kargatutako 

sodio katioia (Na+) osatzeko. Ondoren, sodio atomoak utzitako elektroia hartuta, kloro 

atomoa (Cl) erreduzitzen da; eta negatiboki kargatutako kloro anioia (Cl–) osatzen du. 

Ioi biek karga kontrajarria dutenez, esan bezala, bien artean sortzen duten erakarpen-

indarra indar elektrostatiko sendoa da. 

 

 

 

7.1. Lotura ionikoen ezaugarriak 

Hiru dimentsioko egitura ionikoa kristal ioniko erraldoia da. Horretan, katioi bakoitza 

anioiz inguratzen da. Era berean, anioi bakoitza katioiz inguratzen da, eta sare 

tridimentsional handia sortzen da.  
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Konposatu ionikoak uretan disolbagarriak dira. Izan ere, ioien eta ur molekulen arteko 

erakarpena oso handia da. Erakarpen horren ondorioz, sarea apurtzean, nahikoa 

energia askatzen da, eta sistema egonkorragoa osatzen da. 

Egoera solidoan ez dute elektrizitatea garraiatzen. Baina, egoera likidoan edo uretan 

disolbatuta, elektrizitatea garraiatzeko gai dira. 

Lotura ionikoak lotura kobalenteak baino askoz ahulagoak dira. 

Konposatu ionikoek urtze-puntua eta irakite-puntua altua dituzte, erakarpen-indar 

sendoaren eraginez. Hori dela eta, bero-energia handia behar da lotura horiek 

apurtzeko. 

Normalean, solidoak dira giro-tenperaturan. 

 

 

Lotura ionikoaren eskema sodio kloruroan 
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8. ELEKTRONEGATIBOTASUNA 

 

Elektronegatibotasuna (χ ikurra) propietate kimikoa da, eta atomo batek elektroiak 

erakartzeko duen ahalmena adierazten du. Atomo baten elektronegatibotasuna 

atomoaren zenbaki atomikoaren araberakoa da. Era berean, nukleoaren eta balentzia-

elektroien arteko distantziaren araberakoa ere bada. Balentzia-elektroiak lotura 

kimikoetan parte hartzen duten kanpoaldeko elektroiak dira. Linus Pauling-ek teorizatu 

zuen lehen aldiz balentzia-loturaren teoriari buruz, 1932an; eta elektronegatibotasuna 

beste propietate kimiko batzuekin lotuta dagoela frogatu zuen. Oro har, taula 

periodikoaren goiko eskuinaldeko elementuek dute elektronegatibotasun handiena. 

Handik zenbat eta ezkerrerago eta beherago egon, orduan eta txikiagoa izaten da 

elektronegatibotasuna. Beraz, elementu elektronegatiboena fluorra da, eta 

elektropositiboena frantzioa. Taula periodikoaren ezaugarrietako bat da 

elektronegatibotasuna adieraztea. 

 

Atomo baten elektronegatibotasuna kalkulatzeko modu asko daude. Linus Paulingek 

iradokitakoa da kalkulu ohikoena: Paulingen Eskala Erlatiboa. Eskala horrek elementu 

bakoitzari 0,7-3,98 bitarteko unitaterik gabeko balioa ematen dio; eta hidrogenoarena, 

adibidez, 2,20 da. 

 

Elektronegatibotasunaren kontrakoa elektropositibotasuna da, hau da, atomo batek 

bere elektroiak emateko duen ahalmena. 

 



30 
 

 

 

8.1. Elektropositibotasuna 

Esan bezala, elementu batek elektroi bat edo gehiago galtzeko joera da 

elektropositibotasuna. Horrela, ioi positiboa osatzen da. Atomo elektropositiboenak 

beste elementu batzuei elektroiak ematen dizkie; eta, horrela, elektroiak jaso dituzten 

horiek erreduzitzen ditu elektropositiboena oxidatzen den bitartean. Metal guztiak 

nolabait dira elektropositiboak; baina, horien artean, metal alkalinoak dira 

elektropositiboenak. Horiek elektroi bakar bat dute kanpoko geruzan; eta, elektroia 

atomoaren nukleotik urrun dagoenez, erraz galtzen dute. Beste era batean esanda, 

metalek ionizazio-energia baxua dute. 

 

Taula periodikoan, elekropositibotasuna periodoetan eskuinetik ezkerrera (errenkada) 

handituz doa eta taldeetan goitik behera (zutabea) handituz doa. Frantzioa da 

elementu elektropositiboena. 

 

Elektropositibotasuna eta elektronegatibotasuna kontrajarriak dira; alegia, bi 

elementuz osatutako molekula batean (edo lotura batean) elektronegatiboenak 

elektroiak erakarri nahi ditu, eta elektropositiboenak galdu. Elektronegatibotasunaren 

arabera, besteak beste, lotura hauek sortzen dira:  

Bi elementuen elektronegatibotasuna oso desberdina bada, lotura ionikoa osatzen da. 
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 Bi elementuen elektronegatibotasuna bera bada, lotura kobalentea sortzen da.  

 Bi elementuen elektronegatibotasuna antzekoa bada, lotura kobalente polarra 

sortzen da, eta elektronegatiboenak elektroi partekatuak hurbilago ditu.  

 

8.2. Elektronegatibotasuna kalkulatzeko moduak. Paulingen 

elektronegatibotasuna 

Paulingek elektronegatibotasunaren ideia proposatu zuen konturatu zelako A-A eta B-

B lotura kobalenteen batez besteko indarra baino handiagoa dela atomo ezberdinen 

(A-B) arteko lotura kobalenteena. Haren balentzia-loturaren teoriaren arabera, atomo 

ezberdinen arteko lotura indartsuagoa da lotura ionikoaren efektuaren eraginez. 

 

A eta B atomoen elektronegatibotasunen arteko aldea hauxe da: 

 

χ𝐴 − χ𝐵 = (𝑒𝑉)−1
2⁄ √𝐸𝑑(𝐴𝐵) − [𝐸𝑑(𝐴𝐴) + 𝐸𝑑(𝐴𝐴)]/2 

 

Ed disoziazio-energia da; hau da, atomoen arteko lotura hausteko beharrezkoa den 

energia. AB, AA eta BB loturen disoziazio-energiak elektronvoltetan ematen dira, eta 

formulari (𝑒𝑉)−1
2⁄  faktorea gehitzen zaio emaitzak unitaterik ez duela ziurtatzeko.  

Formula horrekin, hidrogenoaren eta bromoaren arteko elektronegatibotasunaren 

arteko ezberdintasuna 0,73 dela kalkula dezakegu, adibidez.  

 

Disoziazio-energiak: H-Br, 3.79 eV; H-H, 4.52 eV; Br-Br, 2.00 eV. 

 

Beraz, aurreko ekuazioa erabiltzen dugu bi elementuren arteko 

elektronegatibotasunaren ezberdintasuna kalkulatzeko. Ekuazio horretatik abiatuta, 

eskala egiteko erreferentzia-puntua aukeratzea beharrezkoa izan zen. Horrela, 

hidrogenoa aukeratu zen erreferente gisa, elementu askorekin lotura kobalenteen 

bidez elkartzen delako. Hidrogenoaren elektronegatibotasuna 2,20 eV-etan finkatu 

zen. Elektronegatibotasunaren eskala egiteko, jakin behar dugu zein den elementurik 
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elektronegatiboena, elementu erreferentearekin konparatzeko; hau da, 

hidrogenoarekin. Horri intuizio kimikoa deritzo. Goiko adibidean, hidrogeno bromuroa 

(H-Br) uretan disolbatzen denean, hidrogeno katioia (H+) eta bromo anioia (Br–) sortzen 

dira; beraz, bromoa hidrogenoa baino elektronegatiboagoa da. 
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9. LOTURA KOBALENTEA  

 

Bi atomo ez-metalen arteko lotura kimikoak dira lotura kobalenteak. Adibide egokia 

ura da; izan ere, hidrogenoa (H) eta oxigenoa (O) elkartzen dira, ura (H2O) sortzeko. 

Lotura kobalenteen bidez, atomo bakoitzaren geruza elektronikoan zortzi elektroi 

daude (zortzikotea beteta du); baina hidrogenoaren edo helioaren kasuan, bi elektroi 

baino ez daude. Atomoek azken geruza elektronikoan dituzten elektroiak balentzia-

elektroiak dira. Balentzia-elektroiak konpartituz, atomoek elkar lotzen dute, eta 

horrela egonkorragoak dira. Mekanika Kuantikoak atomoen konfigurazio elektronikoa 

zehazten du, baita balentzia-elektroiak ere. 

 

 

Uraren lotura kobalenteak (H2O) 

 

Balentzia-elektroien kopurua atomoaren tamainaren araberakoa da. Elektroiak nukleo 

atomikoaren inguruan orbitatzen dira, Planetak Izarren inguruan orbitatzen diren 

moduan. Baina nukleo atomiko baten inguruko bide orbitalak difusoak dira. Lehenengo 

geruzak, gehienez, bi elektroi eduki ditzake; hurrengo geruzek, gehienez, zortzi 

elektroi. Atomoen arteko lotura kobalenteek balentzia-elektroiak partekatzen dituzte. 

 

Adibidez, atomo batek bederatzi elektroi edukiko balitu, lehenengo biak nukleoaren 

ingurutik oso gertu egongo lirateke orbitatzen, eta hurrengo zazpiak nukleotik pixka 

bat urrunago. Kanpoko zazpi elektroiek barruko biek baino gutxiago erakarriko 
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lituzkete nukleoak, positiboki kargatutako nukleotik urrunago egongo liratekeelako. 

Bederatzi elektroiko atomo hori beste atomo batetik hurbil balego, eta bigarren 

atomoak elektroi bakarra balu bere kanpoaldeko geruzan, beste orbital bat sortuko 

litzateke elektroi askearentzat. Orbital elektroniko hori bi atomoen nukleoetara 

egongo litzateke lotuta, eta jatorrizko orbital elektronikoak baino energia gutxiago 

izango luke.  

 

Elektroiak berez egiten du salto orbital horretara, eta fotoi bat igortzen du gehiegizko 

energia dela-eta. Beraz, bi atomo ditugu; izan ere, atomoen erdian, orbital kobalentea 

sortu da elektroiak partekatuz. Gainera, zortzikotea beteta duenez, oso egonkorra da. 

Nukleoen karga positiboen eta orbital berriaren karga negatiboaren arteko erakarpen-

indar elektromagnetikoaren bidez elkartzen dira bi atomoak. Horri lotura kobalentea 

deritzo. Lotura hori apurtzeko, lotura sortutakoan askatu zen energia kantitate bera 

behar dugu. 

 

Esan dugun bezala, ur molekula oxigeno atomo batez eta hidrogeno atomo biz osatuta 

dago, lotura kobalentearen bidez. Kasu horretan, oxigeno atomo batek elektroi bat 

partekatzen du hidrogeno atomo bakoitzarekin. Horrek esan nahi du oxigenoaren 

atomoek karga positibo garbi txikia dutela eta hidrogeno atomoek karga negatibo garbi 

txikia dutela. Ondorioz, oxigeno eta hidrogeno atomoek elkar erakartzen dute, indar 

elektromagnetikoaren bidez. Kontuan izan behar dugu, gainera, ur molekula polarra 

dela, eta karga ez duela uniformeki banatuta. 

 

Nahiz eta antzekoak izan, zenbait faktore bereizgarri dituztenez, bi taldetan bereiz 

ditzakegu lotura kobalenteak: 

 Sinpleak. Konposatu hauek urtze- eta irakite-puntua nahiko baxua dute. Hori 

gertatzen da atomoen arteko lotura intermolekularrak indartsuak izanik ere, ez 

dutelako loturarik molekulen artean. Normalean, konposatu gaseosoak edo 

likidoak izaten dira, hala nola O2, H2, CO, CO2, NO2, NH3, CH4... 
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Karbono dioxidoaren formula estrukturala. C karbonoa da, eta O oxigenoa. Lerro bikoitzak atomoen 

arteko lotura kobalente bikoitza adierazten du. 

 

 

Karbono dioxidoaren irudia. Beltza karbonoa da, eta gorria oxigenoa. 

 

 Erraldoiak. Konposatu hauek urtze- eta irakite-puntua nahiko altuak izan ohi 

dituzte. Halako konposatuek erakarpen-indar intermolekular handiak 

dituztenez, geruzen arteko loturak oso indartsuak dira. Diamantea, adibidez, 

lotura kobalente erraldoia da. Horrek karbono atomoen lotura kobalentez 

osatutako sare kristalino handia osatzen du. Grafitoa ere lotura kobalente 

erraldoia da. 

 

Diamantea eta grafitoa 

 

Lotura kobalenteak lotura ionikoak baino ahulagoak dira, eta urtze-puntua baxuagoa 

dute. Elektrizitatearen eta beroaren eroale txarrak ere badira. 
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10. LOTURA METALIKOA  

 

Balentzia-elektroien eta metal atomoen arteko erakarpenaren ondorioz sortzen dira 

lotura metalikoak. Lotura horietan atomo metalikoek balentzia-elektroia partekatzen 

dutenean, ioi positiboa sortzen dute. Banandutako elektroiak katioien artean aske 

mugitzen dira, eta hodei elektronikoa sortzen dute. Elektroiek itsasgarriaren edo 

kolaren funtzioa dute, eta katioien eta elektroien artean erakarpen elektromagnetikoa 

sortzen dute; era berean, substantziari egitura zehatza ematen diote. Hori dela eta, 

lotura metalikoak ez dauka antzekotasunik lotura kobalentearekin eta ionikoarekin. 

 

Metalek ionizazio-energia baxua dute. Horregatik, balentzia-elektroiak atomo 

metalikoetan zehar desplazatzen dira. Aske mugitzen diren elektroiak ez zaizkio 

metalen nukleo jakin bati lotzen: libreak dira egitura kristalino osotik mugitzeko, hodei 

elektronikoa izango balira bezala. 

 

Elektroien eta katioien artean, erakarpen indar elektromagnetiko handia sortzen da. 

Horregatik, metalek sarritan hozte- eta irakite-puntu altuak dituzte. Printzipio hori 

lotura ionikoetan ere antzekoa da. 

 

Lotura metalikoek metalen ezaugarri asko eragiten dituzte, hala nola indarra, 

malgutasuna, beroaren eta elektrizitatearen eroankortasuna, distira, xaflakortasuna 

eta harikortasuna. 

 

Elektroiak aske mugitzen direnez, metalek eroankortasun elektrikoa dute. Elektroien 

bidez, energia azkar pasatzen utzi, eta korronte elektrikoa sortzen dute. Arrazoi 

beragatik, metalek beroa eramaten dute: elektroi askeek energia azkarrago mugi 

dezakete, elektroiak posizio finkoan dituzten beste substantziek baino. Baina badaude 

ez-metal gutxi batzuk elektrizitatea garraio dezaketenak: grafitoa (metalak bezala, 

elektroi askeak dituelako), eta konposatu ioniko urtuak edo uretan disolbatutakoak (ioi 

askeak dituztelako).  
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Lotura metalikoek, gutxienez, balentzia-elektroi bat dute, eta ez dute hori alboko 

atomoekin partekatzen. Gainera, ez dute elektroirik galtzen ioiak osatzeko. Baina 

atomo metalikoen kanpo-energiaren mailak (orbital atomikoak) gainjartzen dira, eta 

lotura kobalenteen antzekoak dira. 

 

Lotura metalikoa zinkean 

 

Aleazioa metalen soluzioa da. Aleazio gehienak distiratsuak dira, metalak bezalakoak. 
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11. METALEN EZAUGARRIAK 

 

Elementu jakin batzuek osatzen dute metalen kategoria, eta denek elkarren antzeko 

ezaugarriak dituzte, osagai kimikoei eta propietate fisikoei dagokienez. Naturan aurki 

ditzakegu; eta, gizakion garapenerako, funtsezkoa izan zen metalak erabiltzeko 

teknikak garatzea.  

 

Atomo bakoitzak inguruan beste atomo batzuk ditu, eta horiek elementu metaliko 

berekoak dira. Atomoen tamainaren arabera, atomo bat elementu bereko 8 edo 12 

atomoz inguratuta egon daiteke. Eta horiek sare kristalinoak sortzen dituzte. Atomo 

guztien elektroiak askerik mugitzen direnez atomoen artean, indar erakargarri 

berberak sortzen dituzte norabide guztietan. 

 

11.1. Aleazio metalikoak 

Aleazio metalikoa, gutxienez, bi elementu metalikoz osaturiko nahasketa da, eta 

propietate zehatzak (masa, bolumena, dentsitatea, distira…) ditu. 

 

Aleazioen adibideak: 

 Brontzea: kobrea eta eztainua da, eta beste elementu batzuk ere izan ditzake. 

 Duraluminioa: aluminioa eta kobrea da, eta beste elementu batzuk ere izan 

ditzake. 

 Latorria: kobrea eta zinka da. 

 Altzairua: burdina eta karbonoa da, eta beste elementu batzuk ere izan ditzake. 
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 Altzairu herdoilgaitzetan, altzairu normaletan dauden elementuez gain, 

kromoa, nikela eta, kasu batzuetan, molibdenoa ager daitezke. 

 

11.2. Metalen ezaugarriak 

Metal gehienak giro-tenperaturan (25 °C) solidoak dira, merkurioa (Hg) izan ezik. Bera 

da naturan aurkitutako metal bakarra likido-egoeran; eta zilar-kolorea eta distira 

metalikoa ditu. 

 

 

Xaflakorrak dira: oso xafla edota plaka meheak egiteko erabiltzen ditugu. 

 

Harikorrak dira: metalen gainazalean presio egokia jasotzean, harien edota xaflen 

forma har dezakete. 

 

Korronte elektrikoaren eta beroaren eroale onak dira; izan ere, metalek elektroi askeak 

dituzte, eta atomoen artean elektroiak aske mugitzeko gai dira. Ondorioz, elektroiek 

azkar zeharkatzen dute metal-sarea osorik. 

 

Kanpoko tentsio baten menpe daudenean, elektroi libre horiek kanpoko iturriaren polo 

positiborantz zuzentzen dira. Elektroien mugimendu horri korronte elektrikoa deritzo. 

 

Metalek beste substantziek baino 10-100 aldiz azkarrago garraiatzen dituzte beroa eta 

elektrizitatea.  
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Adibideak: transmisio elektrikorako, kobrezko eta aluminiozko hariak erabiltzen ditugu; 

eta transmisio termikorako, aluminiozko zartagin eta lapikoak sukaldaritzan. 

 

Distira dute: objektu metalikoen azalean dauden elektroiek argia xurgatzen eta islatzen 

dute. 

 

Urtze-puntu eta irakite-puntu altuak dituzte; izan ere, katioi metalikoen eta elektroi-

hodeien artean sortzen den indar elektrostatikoa oso handia denez, atomoek lotura 

indartsuak dituzte. Lotura horiek apurtzeko, kanpotik bero-energia handia eman behar 

diegu. 

 

Trakzio-erresistentzia handia dute. Hari metalikoak hauskaitzak dira trakzio-indarra 

aplikatzen zaienean, eta luzatzeko gaitasun handiagoa dute apurtzekoa baino. Hori 

gertatzen da lotura metalikoa oso indartsua delako eta apurtzea oso zaila delako. 

 

11.3. Metalak eguneroko bizitzan 

Naturan, metalak nonahi topa ditzakegu. Askotan entzuten dugu, ahalegin fisiko luze 

baten ondoren, atleta batek gatz mineralak berritu beharra dituela. Hori egin behar 

dugu, hain zuzen ere, gorputzean ditugun mineralak ezinbestekoak ditugulako 

funtzionamendu egokia ziurtatzeko. Mineral horiek, gorputzean, ura xurgatzen eta 

gordetzen laguntzen digute. Edari isotonikoek, ura eta mineral horiek dituztenez, 

gorputza hidratatuta mantentzeko balio dute. 

 

Gainera, metalak hainbat gai fabrikatzeko erabiltzen ditugu: eltzeak, etxetresna 

elektrikoak, ordenagailuak, egiturak eraikuntzan, botikak (psikiatrian, litioa erabiltzen 

da, esate baterako), protesiak eta makineria industrian. 
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Bestalde, meategi handietan, jende askok egiten du lan metalak erauzteko. Baina, 

mineralak erauzteko lan horiek oso ondorio kaltegarriak dakarzkio ingurumenari. 
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12. ORBITAL ATOMIKOA 

 

Orbital atomikoa atomoaren espazio-gunea da. Horretan, elektroia aurkitzeko 

probabilitatea oso altua da: % 90 baino handiagoa. Horrek esan nahi du nukleoaren 

inguruan elektroia biraka dabilela negatiboki kargatuta. Hala ere, ezin da jakin 

zehaztasun osoz zein lekutan dagoen, baina bai zein zonaldetan. Izan ere, dentsitate 

handiagoa duen orbitalaren eremuetan, elektroia aurkitzeko probabilitatea handiagoa 

da. 

 

Difrakzio-fenomenoetan elektroiek uhinek bezala jokatzen dutela frogatu zutenean, De 

Broglie-ren hipotesia 1927an egiaztatu zuten. Elektroiak nukleoaren inguruan 

biratzen direnean, nukleoari lotuta mantentzen dira; eta elektroien uhin-

mugimendu uhin-ekuazioen bidez adieraz dezakegu. Ideia horri jarraituz, 

Schrödinger-ek atomoaren elektroiaren portaera modu matematikoan aztertu 

zuen, eta Schrödingeren ekuazio famatua lortu zuen. 

 

Schrödingeren ekuazio fisikoaren esanahia zenbaki kuantikoen bidez adierazten dugu, 

eta horiek Böhr-en eredu atomikoan erabilitako zenbaki kuantiko berberak dira: 

  

n: zenbaki kuantiko nagusia  

l: momentu angeluarraren zenbaki kuantikoa  

m: zenbaki kuantiko magnetikoa  

s: spinaren zenbaki kuantikoa  

 

Zenbaki atomiko bakoitzean balio batzuk onartzen dira: 

 

n: baliteke zenbaki osoen balioak izatea (1, 2, 3...) 

l: 0tik (n–1)ra bitarteko zenbaki osoak hartzen ditu. 

m: +1, 0, –1 balioak onartzen dira.  
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s: –1/2 eta +1/2 arteko frakzio zenbakiak soilik onartzen dira. 

 

Zenbaki kuantikoaren n-balioak orbitalaren tamaina adierazten du, hau da, nukleotik 

hurbil dagoen ala ez.  

 

l zenbaki kuantikoaren balioek orbital mota adierazten dute: 

 

l = 0 denean, s orbitala da. 

l = 1 denean, p orbitalak dira. 

l = 2 denean, d orbitalak dira. 

l = 3 denean, f orbitalak dira. 

 

m balioak orbitalaren orientazioa hartzen du kontuan.  

s balioak, ostera, atomoaren elektroiak duen biraketaren momentu angeluarra hartzen 

du kontuan. 

 

Elkarrekin dauden lau zenbaki atomikoek elektroiaren egoera definitzen dute. Atomo 

berean ezin dira zenbaki kuantiko guztiak berberak dituzten elektroi bi egon. 

Horregatik, behin orbital baten tamaina, mota eta orientazioa definitu ondoren, lehen 

hiru zenbaki kuantikoak erabiliz (n, l eta m), bi elektroi gehienez egon daitezke egoera 

horretan. Bi elektroien zenbaki kuantikoek ezberdinak izan behar dutenez derrigor, s 

spinaren zenbaki kuantikoak (laugarren zenbakiak) ezberdina izan behar du. 

 

Orbitalen formari dagokionez, zenbaki kuantiko angeluarrak erabiltzen ditugu. 

 

12.1. s orbitalak 

s orbitalak atomoaren inguruan esfera forma du. Hainbat modu daude irudikatzeko. 

Adibidez, hodei elektronikoa balitz bezala; horretan, elektroia aurkitzeko 
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probabilitatea oso handia da. Zirkulu-formako bolumenaren bidez ere irudikatzen da, 

eta zirkulu horretan emango dute elektroiek denbora gehien. 

 

 

 

12.2. p orbitalak 

 

p orbitalak puntu baten bidez lotutako bi esferen forma du; baina pixka bat zanpatuta 

daude zirkuluak, biak lotuta daudelako. Orbitalak hiru ardatzetan kokatzen dira. Orbital 

horiek elektroiak duen energia ere adierazten dute. 

 

 

 

12.3. d orbitalak 

 

d orbitalek bost forma ezberdin dituzte: lauk lau lobulu edo bi lobulu bikoitz dituzte; 

batek bi lobulu eta erdian eraztuna. 
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12.4. f orbitalak 

 

Hauek zazpi forma desberdin dituzte. Beheko marrazkian daude, berdez. 

 

12.5. Laburpena 

 

 s orbitala p orbitalak d orbitalak f orbitalak 

 l = 0   l = 1 l = 2  l = 3 

m = 0  m = –1, 0, +1 m = –2, –1, 0, +1, +2 m = –3, –2, –1, 0, +1, +2, +3 

 s orbital bat p hiru orbital  d bost orbital  f zazpi orbital 

2 elektroi 6 elektroi 10 elektroi 14 elektroi 
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13. MATERIAREN IZAERA 

 

1923. urtean, Louis de Broglie fisikari frantsesak hipotesi bat proposatu zuen egitura 

atomikoaren teoria azaltzeko. Elektroien difrakzioa aztertuta, partikula horiek uhinen 

propietateak zituztela adierazi zuen Brogliek; hau da, haren arabera, materia orok 

uhinen izaera zuen. Urte batzuen ostean, zientzialariek Broglieren hipotesia baieztatu 

zuten zirrikituetatik elektroiak eta argiaren izpiak bonbardatuta. Elektroi-korronteak 

eta argiak uhinak bezala jokatzen zutenez, zientzialariek Broglieren teoria zuzena zela 

frogatu zuten.  

 

13.1. Uhin-partikula dualtasuna 

Elektroien portaerak ez digu uzten esperimentu berean partikula eta uhina bereizten. 

Elektroiak bi izaera izateari uhin-partikula dualtasuna deritzo: partikulen ezaugarriek 

uhinek bezala jokatzen du; eta, era berean, uhinen ezaugarriek partikulek eta uhinek 

bezala. Dualtasuna ez da antzematen materia handian; bai, ordea, materia txikian 

(elektroiaren kasuan). Elektroiak hainbat fenomeno fisikotan uhinaren propietateak 

ditu; eta beste fenomeno fisiko batzuetan, materiaren propietateak.  

Planck-ek teoria kuantikoaren hipotesia adierazi zuen: energiak energia-pakete txikiak 

(kuantuak) igortzen ditu, etengabe igortzen egon beharrean. Igorritako energia 

igorritako argiaren maiztasunarekin erlazionatuta dago. Plancken hipotesiaren arabera, 

energia-kuantua maiztasunarekin erlazionatzen da ekuazio honen bitartez:  

𝐸 =  ℎ · 𝜈 

 

13.2. Argiaren jokaerako uhinak eta partikulak 

Argiari erreparatuta, erraz froga dezakegu partikulen eta uhinen arteko dualtasuna. 

Garai batean, zientzialari askok uste zuten argia uhina zela. Uraren olatuak bezalakoa 

denez, islatzeko, errefraktatzeko, difraktatzeko eta interferentziak sortzeko gaitasuna 

du argiak.  

Errefrakzioa da argiak substantzia garden batetik bestera (airetik uretara) pasatzean 

jasaten duen norabide-aldaketa. 
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Islapenari dagokionez, gainazal batekin topo egitean, jatorrizko norabidera itzultzen 

den norabide-aldaketa da. 

 

Argiaren interferentzia antzemateko, frekuentzia bereko bi uhin gainjarri behar ditugu 

haien artean interferitzeko. Interferentziak bi motatakoak izan daitezke: 

konstruktiboak (hau da, uhinak gehitu daitezke), ala suntsitzaileak (uhinak deusezta 

daitezke). Young-en esperimentuak argiaren interferentzia frogatzen du. 

 

Argia bi zirrikitudun xaflatik pasaraztean, argitasun handiko aldeak eta iluntasuna 

tartekatzen dira. Argitasun handiko aldeetan, interferentzia konstruktiboa ematen da; 

iluntasun aldeetan, aldiz, suntsitzailea. 

 

 

Argia zirrikitu txikietatik zeharkatutakoan, uhinak desbideratzeari difrakzioa deritzo.  
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Hala eta guztiz ere, argiak zenbait unetan partikulek bezala jokatzen du.  

Albert Einsteinen efektu fotoelektrikoaren teoriak asko lagundu zion De Broglieren 

teoriari. Horri esker, uhinak eta partikulak gainjar daitezkeela frogatu zuen. Hala, argia 

uhina da, baina aldi berean partikulaz osatutako zerbait ere bai: partikula kuantizatu 

horiei fotoi esaten zaie. Fotoi bakoitzak energia jakin bat dauka: kuantuen multiploa. 

Argiak, objektu jakin batzuen gainean eraso egin, eta elektroiak aska ditzake objektu 

horietatik. Objektu baten gainazaletik elektroiak askatzeko, erasotako argiaren fotoiak 

elektroiak baino energia handiagoa izan behar du. Hala izanda, eraso egin eta 

elektroiak igortzen dira gainazaletik.  

 

Elektroiak askatzen direnean, energia zinetikoa ere askatzen da. Uhinen teoria 

klasikoaren arabera, zenbat eta handiagoa izan argiaren intentsitatea, orduan eta 

handiagoa da energia. Bitxia bada ere, konturatu ziren argi distiratsua (intentsitate 

handiagokoa) ez dela beti gai elektroia zirkuitutik pasatzeko. 

Dena den, zientzialariek aurkitu dute argiaren maiztasunak energia-zinetikoaren 

zenbatekoa modu eraginkorrean aldatzen duela. Zenbait objektuk, maiztasun jakin 

batzuetan, ez dituzte elektroiak igortzen; horrexegatik, ν0 atari-maiztasuna erabiltzen 

da. ν0 da elektroi bat askatzeko beharrezkoa den gutxieneko energia zinetikoa, eta 

fotoiak behar duen gutxieneko energia. Fotoiaren maiztasunaren eta energia 

zinetikoaren arteko erlazioa lineala da. 
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 ν = maiztasuna 

Lerro horren malda Plancken konstantea da: ℎ = 6,63 · 10−34 𝐽 · 𝑠 

Grafikoa erabiliz, aurreko ekuazio bera ematen da: 𝐸𝑘  =  ℎ · 𝜈. Horrek baieztatzen du 

argiak ez duela edozein energia kantitate trukatzen: modu kuantifikatuan askatzen 

duela energia, partikula edo kuantu moduan. 
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14. MASA 

 

Gorputz baten materia kantitatearen neurria da masa. Masa eta inertzia kontzeptuak 

erlazionatuta daude. Inertzia da objektu baten abiadura aldatzeko eragozpena. Zenbat 

eta masa handiagoa izan, orduan eta indar handiagoa behar dugu objektua 

mugiarazteko edota geldiarazteko; hori inertzia-masa da. Baina masari grabitazio-

indarrak ere eragiten dio; hori grabitazio-masa da. Adibidez, grabitazio-indarraren 

eraginagatik, objektu batek Lurrean eta Ilargian inertzia ezberdina du; ondorioz, 

objektu hori mugiarazteko edo geldiarazteko egin behar dugun indarra ezberdina da 

Lurrean eta Ilargian, nahiz eta bietan objektuaren masa berbera izan. 

 

Masa kontzeptua ez dugu pisua kontzeptuarekin nahastu behar; nahiz eta 

erlazionatuta egon, oso kontzeptu desberdinak dira. Lurrak gizakia indarrez erakartzen 

du airean flotatzen ez egoteko. Baina kontuan izan behar dugu Lurrak masa handia 

duela; eta gizakiak txikia. Masa-erakarpena grabitatea adierazteko beste hitz bat da, 

hau da, materia guztien arteko erakarpen-indarra. 

 

14.1. Masa-unitateak 

Nazioarteko unitateen sisteman masa-unitatea kilogramoa da (kg). Oinarrizko 

unitatearen zatikien eta multiploen artean, gramoa (kg-ren milaren bat: g) eta tona 

daude (mila kg: t), beste askoren artean. 

 

Baina zenbait eremutan edo aplikaziotan, komenigarria zaigu beste unitate batzuk 

erabiltzea, eztabaidak ekiditeko edo idazkiak errazteko. Adibidez: 

 Fisikari atomikoek atomoen masa ñimiñoekin egiten dute lan, eta horiek masa-

atomikoaren unitateetan (uma) neurtzen dituzte.  

 Bitxigileek harribitxi txikiak eta harri preziatuak egiten dituzte, eta horiek 

kilatetan neurtzen dituzte: kilatea 200 mg edo 0,2 g da. 

 Izarren masak oso handiak dira, eta, batzuetan, eguzki-masen unitateetan 

adierazten ditugu. 
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Herrialde batzuetan oraindik ere unitate tradizionalak erabiltzen dira. Unitate 

inperialak (hala nola ontza edo libra), ostera, Britainiar Inperioaren barruan hedatu 

ziren. Horietako batzuk oraindik ere erabiltzen dira Amerikako Estatu Batuetan. Han, 

tona laburra (2.000 libra, 907 kg) eta tona luzea (2.240 libra) erabiltzen dituzte, eta 

horiek ez ditugu tona metrikoarekin (1.000 kg) nahastu behar. 

 

14.2. Masaren kontserbazioa eta erlatibitatea 

Masa objektuaren berezko ezaugarria da, hau da, ez dago objektuaren bolumenaren 

edo espazioko kokapenaren menpe. Antoine Lavoisier-en lanez geroztik 

(XVIII. mendearen bigarren erditik), jakin dugu erreakzio kimikoetan masa 

kontserbatzen dela: erreakzioetako objektu guztien masa eta produktu kimikoena bera 

da. Hori garrantzitsua da laborategietako lanetarako.  

 

Fisika klasikoan, sistema inertzial guztientzat, masa beti bera da edozein 

behatzailerentzat. Hori gertatzen da, objektua geldirik edo higidura zuzen uniformean 

dagoenean. 

Baina, erlatibitatearen teoriaren bidez, Einsteinek erakutsi zuen masa erlatiboa dela 

abiaduraren arabera: behatzailearentzat, objektuak ez du masa bera, baldin eta 

objektua edota bera mugitzen badaude ala geldirik badaude. Izan ere, v abiaduran 

mugitzen den objektu baten masa handiagoa da; eta txikiagoa, geldirik badago. Egoera 

horretan, v abiadurak c argiaren abiaduraren parekoa izan behar du. Formula honako 

hau da: 

𝑚 =
𝑚0

√1 −
𝑣2

𝑐2

 

Horretan, c argiaren abiadura da. Behatzailearekin alderatuta, objektuaren abiadura c-

ren frakzio handia denean soilik da garrantzitsua masan gertatzen den aldaketa. 
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15. ELEMENTU KIMIKOA 

 

Atomo mota bakarra duen substantzia da elementu kimikoa. Beraz, substantziak 

atomo mota bat baino gehiago badu, konposatua da. Elementua solidoa, likidoa edo 

gasa izan daiteke. Elementu horren partikularik txikiena atomoa da. Eta atomoak 

protoiz, neutroiz eta elektroiz daude osatuta. 

 

Esan bezala, substantziek atomo mota bakarra dute. Atomo batean, protoi kopuruari 

zenbaki atomikoa deritzo. Adibidez: 6 protoidun atomo guztiak karbono elementu 

kimikoaren atomoak dira, eta 92 protoidun guztiak uranio elementuarenak dira. 

 

Nukleoko protoien kopuruak karga elektrikoa zehazten du. Horrek elektroi kopurua 

finkatzen du haren egoera normalean (ez ionizatuan). Elektroiek, beren orbital 

atomikoetan, atomoaren hainbat propietate kimiko zehazten dituzte. 

 

Substantzia mota guztiak osatzeko oinarrizko osagaiak dira elementuak. Eta elkarrekin 

konbinatzen direnean, molekulak sor ditzakete. 

 

Kimika modernoan, 118 elementu ezagutzen ditugu. Elementu horien artean, 92 

naturan aurki ditzakegu; eta, besteak soilik laborategietan sor ditzakegu. Horretaz gain, 

26 elementuk osatzen dute giza gorputza. Bestalde, naturan aurkitutako azken 

elementua uranioa izan zen, 1789an. Gizakiak sortutako lehenengo elementua, berriz, 

teknezioa izan zen, 1937an. 

 

Elementu kimikoak taula periodikoan daude antolatuta. Taula periodikoan, 

elementuaren kokapenak adierazten digu zeintzuk diren haren propietateak besteekin 

alderatuta. 
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Sufre elementuak egitura kristalinoa du. 

 

15.1. Ikur kimikoak 

Elementu kimikoek ikur kimiko bereizgarriak dituzte. Ikur kimikoak mundu osoan 

erabiltzen ditugu. Horrek esan nahi du berdin diola zein hizkuntzatan ari garen: argi 

dugu sinbolo bakoitzak zer elementu adierazten duen. Elementuen sinbolo kimikoak 

ingelesetik edo latinetik datoz.  

 

Adibidez:  

 Karbonoak C sinbolo kimikoa du, ingelesezko carbon hitzetik datorrelako. 

 Sodioak Na sinbolo kimikoa du, latinezko natrium hitzetik datorrelako. 

 Tungstenoaren sinboloa W da; izan ere, wolframioa ere deitzen da, Wolfram 

izen alemanaren oroimenez.  

 Urrearen sinboloa Au da, latinezko aurum hitzetik datorrelako.  

 Zilarraren sinboloa Ag da, latinezko argentum hitzetik datorrelako. 

 Berunaren sinboloa Pb da, latinezko plumbum hitzetik datorrelako. Ingelesez 

iturgin hitza esan nahi du, hodiak berunez eginda daudelako.  

 Duela gutxi aurkitutako elementu batzuek pertsonaia ospetsuen izenak dituzte: 

adibidez, einsteiniorena Es da, Albert Einsteinen oroimenez.  

 

15.2. Konposatuak 

Elementuak batu daitezke konposatu puruak osatzeko: ura, gatza, oxidoa eta 

konposatu organikoak, esate baterako. Zenbait kasutan, konposatu horiek konposizio 
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finkoa dute, eta egitura zein propietate zehatzak. Hasierako elementuekin alderatuta, 

konposatuaren propietateak oso bestelakoak izan daitezke. Batetik, sodioa metala da, 

eta uretan sartuta erre egiten da; bestetik, kloroa gas pozoitsua da. Elkarrekin 

erreakzionatzen dutenean, ostera, sodio kloruroa (gatza) sortzen da: kaltegabea eta 

jateko modukoa. 

 

15.3. Nahasketak 

Elementu batzuk hainbat proportziotan nahas ditzakegu egitura berriak osatzeko. 

Egitura berri horiek ez dira konposatuak: nahasketak dira, edo aleazioak, elementu 

metalikoak direnean. 

 

15.4. Isotopoak 

Naturan, elementu gehienek neutroi kopuru aldakorra dute. Adibidez, karbono atomoa 

hiru formatan ager daiteke naturan; karbono-12 (6 neutroi), karbono-13 (7 neutroi), 

eta karbono-14 (8 neutroi). Azken hori erradioaktiboa da. Forma horiek guztiak 

karbonoaren isotopoak dira. Azken finean, isotopoak elementu bereko atomoak dira, 

baina neutroi kopuru ezberdina dute. Elementu bakoitzerako, gutxienez, bi isotopo 

ezagutzen ditugu; ununoktioaren kasuan izan ezik, isotopo bakarra du eta. 

 

15.5. Sailkapena 

Elementuak egoera fisikoetan sailkatzen dira. Giro-tenperaturan eta -presioan, 

elementu gehienak solidoak dira; 13 izan ezik. Azken horietatik, 11 gasak dira, eta 2 

likidoak. 

 

Elementuak ere metaletan eta ez-metaletan sailkatzen ditugu. Metalak ez-metalak 

baino askoz gehiago dira. Hala ere, elementu batzuk metalen eta ez-metalen 

propietateak dituzte; elementu horiei erdi-metalak deritze (edo metaloideak). 
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25° C-tan likidoak diren bi elementuetatik, bat bromoa da; eta bestea, merkurioa. 
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16. MOLEKULA 

 

Existitu daitekeen substantzia kimiko baten zatirik txikiena da molekula, eta derrigor bi 

atomo edo gehiago elkartu behar dira molekula osatzeko. Molekula zati txikiagoetan 

zatituko balitz, beste substantziaren bat izango litzateke. 

 

Egitura zehatz batean itsatsita dauden atomoek osatzen dituzte molekulak. Atomoen 

konbinazio guztiak ez dira posibleak: atomoek forma jakin batzuk hartzen dituzte, 

baina ez beste batzuk. Gainera, atomoei zenbait moldaketa gehiago egitea gustatzen 

zaie. Adibidez: 

 Hidrogenoak lotura bakarra erabiltzen du, edozein atomorekin lotzen denean. 

 Oxigenoak beti bi lotura erabiltzen ditu, edozein atomorekin lotzen denean. 

 Karbonoak beti lau lotura erabiltzen ditu, edozein atomorekin lotzen denean. 

 Nitrogenoak beti hiru lotura erabiltzen ditu, edozein atomorekin lotzen denean. 

 

Gasen teoria zinetikoan, molekula terminoa askotan erabiltzen dute edozein partikula 

gaseosotarako, haren konposizioa kontuan hartu gabe. Definizio horren arabera, gas 

nobleen atomoak ere molekulak dira: molekula monoatomikoak.  

 

Airean eta beste gas batzuetan, molekulek inguruan egiten dute hegan. Ura eta beste 

likido batzuetan, ostera, molekulak itsatsita daude, baina oraindik ere mugi daitezke. 

Azukrean eta beste solido batzuetan, molekulek bibra dezakete. Eta plasma-egoeran, 

atomoak ionizatuta daude, eta ezin dute molekularik sortu. 

 

Formula molekular baten bidez, molekula batean dauden atomo guztien kopurua 

idazten dugu. Adibidez, glukosaren formula molekularra C6H12O6 da. Horrek esan nahi 

du sei karbono atomoz, hamabi hidrogeno atomoz eta sei oxigeno atomoz osatzen 

dela glukosa molekula bat. 
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Molekulen irudikapenak erabiltzen dira molekulak eta haren forma (edo egiturak) 

deskribatzeko. 

 

Glukosa molekularen irudikapen eskematikoa 3Dn. Ezberdintasuna adierazteko, karbono atomoak 

urdinak dira, oxigeno atomoak gorriak dira, eta hidrogeno atomoak zuriak dira. Baina, errealitatean, 

atomoek ez dute kolorerik. 

 

16.1. Lotura kobalentea 

Molekula egon dadin, atomoek elkarrekin egon behar dute. Hori gertatzen da bi 

atomoek elektroiak partekatzen dituztelako. Atomo batean egon beharrean, elektroia 

bi atomoen inguruan mugituko da. Horri lotura kobalentea deritzo. Batzuetan, elektroi 

bat baino gehiago dago partekatuta. Elektroi gehiago partekatzen direnean, lotura 

indartsuagoa lortzen dugu. Horrela, lotura kobalente bikoitza eta hirukoitza sor 

dezakegu. 

 

Molekulak bi atomok bereizirik baino energia gutxiago duenez, egonkorragoa da; eta 

naturan egitura egonkorrek gehiago irauten dute. 

 

Loturak hautsi ere egin daitezke. Lotura gehienak osatzeko energia beharrezkoa denez, 

lotura apurtzean ere energia askatzen dute. Baina lotura gehienek beroa behar dute 

apurtu baino lehen; hau da, molekula berotu egin behar da. Ondoren, atomoak 

mugitzen hasten dira, eta, gehiegizko mugimenduaren ondorioz, lotura haustu egiten 

dute. Bestalde, badaude molekulak hausten direnean osatzen direnean baino energia 

gutxiago behar dutenak; horiei erregaiak deritze. Esate baterako, metanoa, butanoa, 

kandela... Piztutako pospolo bat kandela bati hurbiltzen zaionean, denbora luzez 

erreko da. Pospoloak lehenbiziko lotura hausteko energia du. Lehenbiziko lotura 
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apurtzean, energia gehiago askatzen da, eta beheko loturak energia horren bidez 

apurtu daitezke kandela erre arte. 

 

 

Sakarosa molekularen irudikapen eskematikoa 

 

 

Ura molekularen irudikapena 3Dn 

 

16.2. Lewis-en eta Cram-en irudikapenak 

Ur eta aspirina molekulak nahasten ditugunean, bi molekulek erreakzionatzen dute, 

eta erreakzio kimikoa sortzen da. Erreakzio kimikoetan molekulak irudikatzeko, 

Lewisen eta Cramen Diagramak erabiltzen ditugu. Funtsean, molekularen forma (edo 

egitura) eskematikoki marrazten dugu. 

 

Lewisen irudikapenaren bidez, molekula laua marrazten dugu, 2Dn. Atomoak haien 

ikurrekin idazten ditugu, eta loturak lerroen bidez adierazten ditugu. 

 

Ur molekula Lewisen irudikapenaren bidez 

 

Cramen irudikapenaren bidez, molekula hiru dimentsioetan (3Dn) marrazten dugu. 
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Ur molekula Cramen irudikapenaren bidez, HOH loturen angelua 104,5°-koa da.  
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17. TAULA PERIODIKOA 

 

Taula periodikoa elementu kimiko ezagunen zerrenda da. Taulan, elementu horiek 

zenbaki atomikoaren arabera daude ordenatuta; eta 1 zenbakia hidrogenoari dagokio. 

Elementu baten zenbaki atomikoak atomoaren nukleo jakin horretan dauden protoien 

kopurua adierazten du. Taulan, elementuak zutabetan eta ilaretan daude antolatuta.  

 

Errenkada edo ilara oso bati periodoa deritzo. Guztira, 7 periodo daude. Lehenengo 

periodoak bi elementu ditu soilik: hidrogenoa eta helioa. Bigarren eta hirugarren 

periodoak 8 elementu dituzte. Beste periodoak luzeagoak dira, eta 18 elementu 

dituzte. Periodoetan, elementuek ondoz ondoko zenbaki atomikoak hartzen dituzte. 

 

Taularen zutabeari taldea deritzo. Guztira, 18 talde daude. Talde bakoitzak zenbaki bat 

du: 1etik 18ra. Taldeetan, elementuak honelaxe antolatzen dira: azken geruzan 

daukaten elektroien kopuruaren arabera (hau da, balentzia-elektroien kopuruaren 

arabera). Horrek elementuei antzeko propietate kimikoak ematen dizkie, eta, 

ondorioz, modu bertsuan jokatzen dute. Esate baterako, 18. taldea gas nobleena da, 

denak gasak direlako, eta ez dutelako molekularik sortzen. 

 

Zenbatzeko, bi sistemak erabiltzen ditugu: arabiar zenbakiak (1, 2, 3) eta erromatar 

zenbakiak (I, II, III). Zenbaki erromatarrak ia XX. mende osoan erabili zituzten. Baina 

Kimika Purua eta Aplikatuaren Nazioarteko Batasunak (IUPAC, ingelesez) 1990. urtean 

erabaki zuen sistema berria –arabiar zenbakiena– erabiltzea, zenbaki erromatarren 

sistema zaharra ordezkatzeko. 

 

Kimikariek taula periodikoa erabiltzen dute elementuen arteko ereduak eta 

antzekotasunak behatzeko. Hiru talde nagusi daude taula periodikoan; metalak, erdi-

metalak eta ez-metalak. Horrela, taularen beheko eta ezkerreko elementuak 

metalikoenak dira, eta goiko eskuineko elementuak ez-metalikoenak. (Adibidez, helioa 

baino askoz metalikoagoa da zesioa). Badira beste hainbat eredu eta antzekotasun ere. 



62 
 

 

Taula periodikoa Dmitry Ivanovich Mendeleyev (1834-1907) kimikari errusiarrak 

asmatu eta antolatu zuen. Haren omenez, 101. elementua mendelebioa da. 

 

17.1. Elementuen taula periodikoa 

 

 

 

Taula periodikoaren serie kimikoak: 

Metal alkalinoak (1. taldea) 

Lur alkalinoak (2. taldea) 

Lantanidoak 

Aktinidoak 

Trantsizio-metalak (3.etik 12.era bitarteko taldeak) 

Metal pobreak  

Metaloideak / Erdi-metalak 

Ez-metalak (goian eskuman) 

Halogenoak (17. taldea) 

Gas nobleak (18. taldea) 
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Esperimentuak erreproduzitzeko, tenperatura eta presioaren baldintza estandarrak 

(tenperatura eta presio estandarrak, alegia) definituta daude zientzian. Horiek egoera 

fisikoa baldintzatzen dute. Elementuaren sinboloaren gaineko zenbakiak (zenbaki 

atomikoak) erakusten du haren egoera fisikoa baldintza estandarretan: 

 Izartxo gorria (*) dutenak gasak dira, hala nola N, O, F, Cl, Ar, Kr, Xe, Rn eta Lu. 

 Izartxo urdina (*) dutenak likidoak dira, hala nola Br, Hg eta Cn. 

 Gainontzekoak solidoak dira. 

 

17.2. Erradioaktibitatea 

Oinarrizko elementuek (gehienak) isotopoak badituzte, isotopo egonkorrak dira; beraz, 

ez dira erradioaktiboak. 

 

Honako elementu hauek naturan isotopo erradioaktiboak dituzte: Tc, Bi, Po, At, Rn, Fr, 

Ra, Pm, Ac, Th, Pa, U, Np eta Pu. 

 

Jarraian datozen elementuak ez ditugu naturan aurkitu oso erredioaktiboak direlako. 

Sintetikoak dira, eta zenbaki atomikoa 95-118 bitartean daukate: Rf, Db, Sg, Bh, Hs, Mt, 

Ds, Rg, Cn, Nh, Fl, Mc, Lv, Ts, Og, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No eta Lr. 

 

Er elementuaren zenbaki atomikoa 68 da. Hain erradioaktiboa da, non zientzialariek 

oraindik ez duten aurkitu. 

 

Azkenik, zientzialariek uste dute 119 eta 120 elementuak aurki ditzaketela. 

 

17.3. Elementu kimikoak erakusteko beste metodo batzuk 

Goiko taula periodikoa da erabiliena. Baina hain hedatuta ez dauden beste batzuk 

daude hemen: 
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Theodor Benfey-k espiral batean antolatu zituen elementuak, hidrogenoaren inguruan.  

 

Pisu atomikoak zehazten du elementuaren posizioa. 

 

Dmitry Ivanovich Mendeleyevek lore itxurako taula erabili zuen. Horretan, aktinidoak 

eta lantanidoak talde nagusiaren ondoan dauden begiztak dira. 
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Timothy Stove-k zenbaki kuantikoaren arabera antolatu zituen elementuak. 

 

 

Bettermanek propietate isoelektrikoen bidez antolatu zituen elementuak, eta horiek 

polinomio-forma har dezakete. 

 

 

Zmaczynski-k eta Bayley-k triangeluen forman antolatu zituzten elementuak. 
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Elementuak piramide batean antolatuta. 
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18. METAL ALKALINOAK 

 

Metal alkalinoak elementu kimikoak dira, eta sistema periodikoaren lehenengo taldean 

daude. Puruak direnean, odol-kolorekoak eta gogorrak dira, eta balentzia-elektroi 

bakarra dute. Balentzia-elektroi hori ematen duten erreakzio kimikoetan hartzen dute 

parte. Horrela +1 karga izaten dute, eta metal ioia osatzen dute. Uretan bortizki 

erreakzionatzen dute, eta, horregatik, oliotan gorde behar ditugu. Inoiz ez dira naturan 

elementu bakar gisa aurkitzen, oso ezegonkorrak direlako eta beste elementu 

batzuekin azkarregi erreakzionatzen dutelako. Elementu guztiekin lotzen dira, gas 

nobleekin izan ezik. Airean daudenean, berehala beltz bihurtzen dira. 

 

Metal alkalinoak hauexek dira: litioa (Li), sodioa (Na), potasioa (K), rubidioa (Rb), zesioa 

(Cs) eta frantzioa (Fr). Litioak egiten du erreakziorik txikiena. Nahiz eta antzina 

pentsatu frantzioa zela erreaktiboena –oso eskasa da frantzioaren kantitatea naturan–

zientzialariek duela gutxi frogatu dute zesioa frantzioa baino erreaktiboagoa dela, 

erlatibitatearen teoriaren ondorioz. 

 

Sodioa da metal alkalinorik garrantzitsuena. Sodio gatz garrantzitsuenetariko bat sodio 

kloruroa (NaCl) da: jateko gatz arrunta. Era berean, hidroxidoarekin sodio hidroxidoa 

(NaOH) osatzen du. Horri soda kaustikoa deritzo, eta base sendoa da. 

 

Zenbaki atomikoa  Izena   Ikurra   Irudia 

3    Litioa   Li    

11    Sodioa  Na    

19    Potasio  K    
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37    Rubidioa  Rb    

55    Zesioa   Cs    

 

87    Frantzioa  Fr   ------------ 

 

 

Metal alkalinoak 
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19. GAS NOBLEAK EDO GELDOAK 

 

Gas nobleak taula periodikoaren 18. taldeko elementuak dira. Monoatomikoak dira, 

hau da, molekula bakoitzak atomo bakarra du. Gainera, ez dute beste elementu 

batzuekin errez erreakzionatzen. Izan ere, gas nobleen balentzia elektronikoan beti 8 

elektroi daude, eta, azken geruza elektronikoa beteta dutenez, oso egonkorrak dira. 

Hori dela eta, naturan, atomo bakarreko molekulak izan ohi dira. Sei gas noble daude: 

 Helioa 

 Neona 

 Argona 

 Kriptona 

 Xenona 

 Radona 

 

Gas horiek guztiak airean aurkitzen dira. Atmosferaren % 0,96 inguru osatzen dute. 

 

Argia sortzeko, katodo-hodi hotzetan erabiltzen ditugunean, gas noble bakoitzak 

kolore bat du. Radona erradioaktiboa denez, normalean, ez da argiztatzeko erabiltzen. 

Hona hemen besteen itxura adierazten duten irudiak: 

 

 

Helioa         Neona          Argona   Kriptona  Xenona 

 

Oganesona (lehenago, ununoktiuma, 118. elementua) seguruenik radonaren 

ondorengo gas noblea da, radonaren talde berean dagoelako eta hurrengo periodoan 

dagoelako. Hala ere, oganesonaren batez besteko bizitza 0,89 ms-koa da. Ondoren, 
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livermorioan (lehenago, ununhexioa, 116. elementua) desegiten da. Horrek esan nahi 

du seguruenik erabilera mugatua duela. 

 

Lord Rayleigh-ek eta Sir William Ramsayk aurkitu zituzten gas nobleak. Rayleighek 

1904an Fisikako Nobel Saria irabazi zuen, gas nobleei buruzko lanengatik. Urte berean, 

Ramsayk Kimikako Nobel Saria irabazi zuen, gas nobleekin egindako lanengatik. 

 

19.1. Historia 

Denbora luzez, zientzialariek uste izan zuten gas nobleek ezin zutela konposaturik 

eratu. Gas horiek 8 balentzia-elektroia dutenez, haien ustez, ezin zituzten elektroi 

gehiago onartu; eta, ondorioz, lotura ezinezkoa zen. Hala ere, 1933. urtean, Linus 

Pauling-ek esan zuen gas noble astunek fluoroarekin edo oxigenoarekin erreakziona 

zezaketela, azken horiek atomorik elektronegatiboenak direlako. Haren aurreikuspena 

zuzena izan zen, eta xenon hexafluoruroa (XeF6) aurkitu zuten geroago. Geroztik, gas 

nobleen konposatu gehiago aurkitu dituzte. 
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20. HIDROGENOA 

 

Hidrogenoa elementu kimikoa da, eta haren zenbaki atomikoa 1 da; beraz, unibertso 

osoan ezagutzen dugun elementurik sinpleena da. Hidrogenoa benetako substantzia 

primitiboa da, Big Bang-en ondoren sortutako lehenengo atomoa. Elementu kimiko 

guztiak hidrogenotik sortu ziren, fusio nuklearraren prozesuaren bitartez. 

Hidrogenoak purpura distira du plasma-egoeran dagoenean. 

 

 

 

20.1. Hidrogenoa naturan 

Lurrean, forma garbian, hidrogenoa gasa izan ohi da. Hidrogenoa ur molekula osatzen 

duten atomoetako bat ere bada. Hidrogenoa oso garrantzitsua da Eguzkia eta beste 

Izar batzuk elikatzeko erregaia delako. Hidrogenoak unibertso osoaren % 74 osatzen 

du. Hidrogenoaren ikurra H da taula periodikoan. 

 

Hidrogeno purua, normalean, bi hidrogeno atomoz osatuta dago, eta horiek lotura 

kobalenteen bidez elkartzen dira. Zientzialariek bi atomoz osatutako molekulei 

molekula diatomikoak deitzen diete. Beste elementu batzuekin lotzen denean, 

hidrogenoak erreakzio kimikoa izaten du. Ez du kolorerik, eta usainik ere ez. 

 

 

 

Hidrogeno purua oso arraroa da Lurraren atmosferan. Naturan, ur molekulan egon ohi 

da. Hidrogenoa izaki bizidun guztietan ere badago, konposatu organikoen zati gisa. 
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Gainera, hidrogeno atomoek karbono atomoekin bat egin dezakete hidrokarburoak 

osatzeko. Petrolioa eta bestelako erregai fosilak dira hidrokarburo horiek, eta energia 

sortzeko erabiltzen ditugu. 

 

Hidrogenoari buruzko beste zenbait datu: 

 Giro-tenperaturan gasa da. 

 Unibertsoaren elementurik arinena da. 

 Unibertsoaren elementurik ohikoena da. 

 Metal bat bezalakoa da solidoa denean. 

 Sugarraren ondoan, erre edo lehertu egiten da. 

 

20.2. Hidrogenoaren historia 

Robert Boyle-k aurkitu zuen hidrogenoa, 1671. urtean; nahiz eta jende askok uste duen 

Henry Cavendish-ek aurkitu zuela, 1776an. 

Hidrogenoaren izena grekoko υδορ hitzetik dator, eta ura esan nahi du. Horri gennen 

gaineratu zioten, eta “generatu” esan nahi du, oxigenoarekin ura sortzen baitu, 

erreakzio kimiko baten bidez. 

 

20.3. Hidrogenoaren isotopoak 

Hidrogenoaren isotopoak hiru dira: protioa (1H), deuterioa (2H) eta tritioa (3H). 

Hidrogeno erregularraren antzera, hiru isotopoek protoi bat eta elektroi bat dituzte; 

baina deuterioak neutroi bat ere badu, eta tritioak bi neutroi. Hidrogenoaren 

isotopoak garrantzitsuak dira energia nuklearrean eta kimika organikoaren 

erreakzioetan. 

 

Isotopo horiek naturan osatzen dira, modu naturalean. Protioa eta deuterioa 

egonkorrak dira. Tritioa erradioaktiboa da, eta 12 urte inguru irauten du. Baina, 

guztira, zazpi isotopo daude. Beste lau hidrogeno isotopoak zientzialariek sortu dituzte; 

isotopo horiek oso ezegonkorrak dira, eta ez dira naturan existitzen. 
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Protioa               Deuterioa                 Tritioa 

 

20.4. Hidrogenoaren erabilerak 

Petrolioaren industrian, Haber prozesuaren bitartez sortutako amoniakoaren 

industrian erabiltzen dugu gehienbat hidrogenoa. Edozelan ere, industria kimikoaren 

beste alor batzuetan ere erabiltzen dugu. Gaur egun erregai gisa ere erabiltzen dugu, 

adibidez, espazio-ontzietarako suzirietan. Baina erabiltzen dugun hidrogeno gehiena 

gas naturalaren eta lurrunaren arteko erreakzio kimikotik dator. 

 

 Fusio nuklearra 

Fusio nuklearra oso energia-iturri indartsua da. Fusioak hidrogeno atomoak elkarrekin 

lotzera behartzen ditu. Bi hidrogeno atomo lotzen direnean, helio atomoa eta energia 

sortzen dira, Eguzkian, Izarretan edo hidrogeno-bonba batean gertatu ohi den bezala. 

Prozesuak, hasieran, energia asko behar du, eta gaur egun oraindik ere ez da erraza 

prozesu hori sortzea. Egun zentral nuklearretan erabiltzen den fisio nuklearrarekin 

erkatuta, fusio nuklearrak hondakin nuklear gutxiago sortzen du eta ez du erregai 

toxikorik edo berezirik (uranioa, kasurako) erabiltzen. Segundo bakoitzean, 600 milioi 

tona hidrogeno baino gehiago fusionatzen dira Eguzkian.  

 Hidrogeno errea 

Uraren elektrolisiak ura hidrogeno eta oxigeno bihurtzen ditu modu errazean 

elektrizitatea erabilita. Hidrogeno erreak oxigeno molekularekin bat egiten du lurruna 

(ur-lurrun purua) egiteko. Erregai-piletan, hidrogenoak oxigeno molekularekin bat 

egiten du, eta elektroi bat elektrizitate gisa askatzen da. Horregatik, jende askok uste 

du hidrogenoak beste erregai sintetiko batzuk ordezkatuko dituela. 
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Hidrogenoa erregai gisa ere erabil dezakegu erregai-piletan. Gainera, erre ere egin 

dezakegu lurrun-turbinetan edo barne-errekuntzako motorretan beroa lortzeko. 

Hidrogenoa iturri askotatik sor dezakegu, esate baterako, ikatzetik, gas naturaletik edo 

elektrizitatetik. Sare elektrikoa edo gas naturala bezain baliagarria da energia lortzeko. 

Japonia, Korea eta Europako herrialde askotan, elektrizitatea eta erregai-pilak 

ordezkatzeko, hidrogenoaren energia ari dira erabiltzen. Horrek aukera ematen die 

herrialde horiei petrolio gutxiago erosteko. Beraz, abantaila ekonomikoa handia da. 

Beste abantaila bat da hauxe da: erregai-piletan erabiltzen denean edo errekuntzako 

motorretan edo turbinetan erretzen denean, ez du kutsadurarik sortzen; izan ere, 

kutsatzaileak nitrogeno oxidoaren kantitate txiki batzuk dira, besterik ez.  

 

20.5. Ezaugarriak 

 

 

Hidrogenoaren espektro-lerroak 

 

 Propietate orokorrak 

Izena Hidrogenoa 

Ikurra H 

Zenbaki atomikoa 1 

Kategoria Elementu ez-metalikoa 

Taldea, periodoa 1, 1 

Pisu atomiko arrunta 1,00794 g/mol 

Elektroi-konfigurazioa 1s 

Balentzia-elektroia 1 
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 Propietate fisikoak 

Kolorea Kolorerik gabea 

Fasea Gasa giro-tenperaturan 

Dentsitatea (0 °C, 101.325 kPa) 0,08988 g/L 

Dentsitatea (urtze-puntuan, likidoa) 0,07 (0,0763 solido) [2] g/cm3 

Dentsitatea (irakite-puntuan, likidoa) 0,07099 g/cm3 

Urtze-puntua 14,01 K; –259,14 °C; –434,45 ° F 

Irakite-puntua 20,28 K; –252,87 °C; –423,17 ° F 

Puntu hirukoitza 13.8033 K (–259 °C); 7,042 kPa 

Puntu kritikoa 32,97 K; 1,293 MPa 

Fusio-beroa (H2) 0,17 kJ/mol 

Lurruntze-beroa (H2) 0,904 kJ/mol 

Bero espezifikoaren gaitasuna (25 °C) (H2) 28.836 J/(mol·K) 

Lurruntze-presioa (taula) 
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k 

T (K)     15 20 
 

 

 Propietate atomikoak 

Oxidazio-egoera 1, –1 (oxido anfoteroa) 

Elektronegatibotasuna 2,20 (Pauling-en eskala) 

Lehenengo ionizazio-energia 1.312,0 kJ/mol 

Erradio kobalentea 31 ± 5 pm 

Van der Waals-en erradioa 120 pm 
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 Bestelakoak 

Kristal egitura Hexagonala 

Ordenazio magnetikoa Diamagnetikoa 

Eroankortasun termikoa (300 K) 0,1805 W/(m·K) 

Soinuaren abiadura (gasa, 27 °C) 1.310 m/s 

CAS erregistro-zenbakia 1333-74-0 
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21. DESTILAZIOA 

 

Likido bik (osagaiak) edo gehiagok osatutako nahasketan osagaiak elkarrengandik 

bereizteko metodoa da destilazioa. Osagaien irakite-tenperaturaren tartea zenbat eta 

handiago izan, orduan eta hobeto gertatzen da destilazioa. Nahasketa berotzen 

dugunean, irakite-tenperatura baxuena duen osagaia irakiten hasten da, eta lurrun 

bihurtzen da. Orduan, lurruna kondentsadoretik pasatzen da. Horrek lurruna hoztu, 

eta likido bihurtzen du. Likido horri destilatua deritzo. Jatorrizko edukiontzian geratzen 

denari hondakina deritzo. Bereizketa fisikoaren prozesua da, eta ez erreakzio kimikoa. 

Bereizketa hobetzeko, destilazio zatikatua (bi irteera baino gehiago dituen destilazio-

zutabea) erabil dezakegu. Esate baterako, petrolio-findegiek destilazio zatikatua 

erabiltzen dute petrolio gordinak arazteko eta hainbat erabileratarako likidoak 

bereizteko. 

 

Destilazioa aspaldi egiten da, alkoholak destilatzeko eta edari alkoholdunak ekoizteko. 

Horretaz gain, oso erabilia da industria mota askotan. 

 

 

Farmaziako destilazioa, 1900. urte inguruan 

 

Distilazioa edozein lekutan egin dezakegu, etxean zein laborategian; baina herrialde 

gehienetan, legez kanpokoa da alkohola lizentziarik gabe destilatzea.  
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Ukrainan vodka destilatzen gaur egun 

 

Sarritan, destilazioa itsasoko ura gatzgabetzeko ere erabiltzen dugu. Kasu horretan, 

gatza urarekin soluzioan dagoen solido da. Alkoholaren edo petrolioaren destilazioan, 

ostera, soluzioaren bi likido edo gehiago bereiz ditzakegu. 

 

 

Irudian, kimikariek askotan erabiltzen duten destilazio sinplearen diagrama dago 

zatikatze-zutaberik gabe. Erabiltzen den moduan dago adierazita: 

1. Bero-iturria (Bunsen erregailua) 

2. Destilazio-matrazea (forma biribila du) 

3. Destilazio-burua 

4. Termometroa 

5. Kondentsadorea 

6. Hozteko uraren sarrera 

7. Hozteko uraren irteera 

8. Tanta destilatuak biltzeko matrazea 
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22. IRAGAZPENA 

 

Iragazpenak nahasketa heterogeneoak bereizten ditu. Adibidez, likido batetik partikula 

solidoak bereiz ditzakegu. Nahasketa iragazki batetik isurtzen dugu edukiontzi batera, 

elementu sendoak iragazkian geratzen dira, elementu likidoak iragazkiaren bidez 

pasatzen dira, eta edukiontzi batera jausten dira. 

 

Beste era batean esanda, erabiltzen ari garen nahasketatik nahi ez ditugun elementuak 

edota ezpurutasunak kentzeko erabiltzen dugu iragazkia. Zientziaren eta teknologiaren 

hainbat adarrek sarritan erabiltzen dute. 

 

 

Kafe-txanoak iragazkiaren funtzioa betetzen du. 

 

22.1. Iragazpena kimikan 

Iragazkirik arruntena iragaz-papera da. Likidoak paperaren bidez igarotzen dira, eta 

partikula solidoak bertan gelditzen dira. 

 

Baina iragazki konplexuagoak ere badaude. Adibidez, ura arazteko, karbono aktiboa 

eta zeolitak erabiltzen ditugu. 
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Etxeko ura iragazteko substantzia. Beltza karbono aktiboa da, eta zuria ioiak trukatzeko erretxina. 
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23. KRISTALIZAZIOA 

 

Solidoak likidoetatik edo, batzuetan, gasetatik bereizten ditu kristalizazioak. Izan ere, 

atomoak taldeetan biltzen dira lotura estuen bidez. Kristalizazioa substantzia urtzearen 

edo soluzioaren ondorio izan daiteke, eta naturala edo artifiziala izan daiteke. 

Kristalizazio azkarragoak tamaina txikiko kristalak sor ditzake: basaltoa, adibidez; eta 

motelagoak kristal handiagoak sor ditzake: granitoa, adibidez. 

 

Kristalizazio artifiziala sortzeko teknikak soluzio homogeneo batetik kristal sendoak 

sortzen ditu. Kristalizazioa gertatu dadin, soluzio horrek gainasea izan behar du. Beste 

modu batean esanda, soluzioan baldintza arruntetan baino molekula gehiago eduki 

behar ditugu. Hainbat metodo daude hori lortzeko, baina industrian gehien erabiltzen 

direnak hauexek dira: disolbatzailea lurruntzea, hoztea, erreakzio kimikoa eragitea... 

 

Gauzak argitzeko adibide erraz bat jarriko dugu. Ura duen ontzi bati azukre-kristalak 

erantsiko dizkiogu. Azukrea gehitzen jarraituko dugu, harik eta azukre-kristalak desegin 

ezin diren arte. Horrela, lortutako soluzio hori asea da. Interesgarria da konturatzea, 

soluzio ase hori kristal gehiago desegiteko gai dela berotzen badugu; izan ere, 

solutuaren disolbagarritasuna handitzen da tenperatura igotzean, nahiz eta salbuespen 

kasuak egon. Tenperatura igotzean, azukre-kristal gehiago disolbatzen dira (soluzio 

gainasea osatzen da), baina soluzioaren tenperaturak ingurunearekin oreka lortzen 

duenean, solutuaren disolbagarritasuna gutxitzen da (soluzioaren tenperaturaren 

arabera jaitsi da), eta gehitutako “gehiegizko” azukrea kristalizatu egiten da. Prozesu 

horrek, batez ere, gainasetze-teknika errazenak erakusten dizkiogu. 
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Kristalizazioaren bidez osatzen den elurra. 

 

Itotze-metodoaren bidez, solidoaren disolbagarritasuna gutxitu egiten da, soluzioan 

disolbatzailea ez den substantzia bat gehitzen dugulako. Bestalde, erreakzio kimikoak 

ere erabil ditzakegu solidoaren disolbagarritasuna disolbatzailean gutxitzeko; eta, 

horrela, gainasetasuna lortuko dugu. 

 

Kristalizazioa bi fasetan bana dezakegu. Lehen mailako nukleazioa da lehenengo fasea. 

Kristal berri bat hazi egiten da; eta horrek, aldi berean, bigarren mailako nukleazioa 

(bigarren fasea) eragiten du, kristalak kentzea ez bada arazoa. Bigarren mailako 

nukleazioak eskatzen du hasierako kristalek geroagokoen hazkuntza iraunaraztea. Gure 

azukrearen adibidean, nukleo horiek lortu ditugu “gehiegizko” azukrea ia kristalizatu 

egin denean, eta kristal gehiago osatzen lagundu duenean. Bigarren mailako 

nukleazioa da kristalizazioaren fase nagusia; izan ere, horrek eragiten du kristal piloa 

ekoiztea.  

 

23.1. Gainasetasuna 

Soluzio kimikoei buruz hitz egiten dugunean, gainasetzeak esan nahi du soluzioak 

disolba dezakeen substantzia baino gehiago daukala. Horren adibideak hauexek dira: 

 Airearen soluzioa urez gainasetzen denean, euria sortzen da.  

 Ur karbonikoaren soluzioa karbono dioxidoaz gainasetzen denean, botilaren 

presioa oso handia da. 



83 
 

 

23.2. Kristalak 

Kristala solidoa da, eta haren barruko molekulak (edo atomoak) errepikatzen diren 

eredu batean daude antolatuta. Fase-aldaketa izan duten fluidoak dira kristalak. 

Normalean, fluidoa likidoa da; baina, elurra (kasurako) aireak prezipitatutako kristalak 

dira. Fluido soila edo soluzioa izoztean, kristalizazioa gerta daiteke. Batzuetan, 

substantziari beroa eta presioa aplikatu behar dizkiogu kristalak osatzeko. Horrela, 

diamantea berotan eta presiopean osatutako karbono-kristala da. Azkenik, kristalak 

naturan aurki ditzakegu, edo artifizialki sortu. 

 

Kristalografia teknika bat da, eta kristal motak aztertzen ditu. Kristalek osatutako 

substantzia ezagunak gatz arrunta (kristalak kuboak dira) eta kuartzoa dira, kasurako. 

 

 

Kuartzo kristala 

 

 

Atomoak (ioiak bezala) sodio klorurozko kristal batean (gatz arrunta). Ioi urdinak sodioak dira eta ioi 

berdeak kloruroak dira. 
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24. LURRUNKETA, KONDENTSAZIOA ETA IRAKITEA 

 

24.1. Lurrunketa 

Lurrunketa-prozesuan likidoa gas bihurtzen da likido-bolumenaren barruan burbuilak 

eratu barik. Izan ere, burbuilak eratzen badira, lurruntzen barik, likidoa irakiten ari da. 

 

Esate baterako, katilu batean utzitako ur-tantak desagertu egiten dira. Ura lurrundu 

egiten da (uraren gas-egoera), eta ur-lurruna airearekin nahasten da. 

 

Likidoaren molekulak berotzen direnean, azkarrago mugitzen dira. Horrek energia 

handia ematen die molekulei, eta, beraz, elkarren artean eta ontziaren hormen kontra 

talka egiten dute. Azkenean, energia nahikoa hartzen dutenean, molekula batzuk gas-

egoerara pasatzeko gai dira. 

 

Uraren lurrunketa azaltzen duen irudi sinplea, nahiz eta bizitza errealean ezingo dugun ura ikusi, baizik 

eta lurruna bakarrik. 

 

 

Lurruntzeko putzuak Camarguen (Frantziako hegoaldean). Ur gaziaren ura lurruntzen badugu, gatza 

gelditzen da. 
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24.2. Kondentsazioa 

Lurrunketaren alderantzizko prozesua da kondentsazioa. Kondentsatzean, gasa likido 

bihurtzen da gasak azalera hotzagoa ukitzen duenean. Kondentsazioa uraren zikloaren 

zati garrantzitsu bat da; eta, esan bezala, lurrunketaren kontrakoa da. 

 

 

Ur-lurruna kondentsatu, eta ur-tantak osatzen dira, botila hotzaren azalerarekin kontaktua egin 

ondoren. 

 

24.3. Irakitea 

Irakitea beste fase-aldaketa bat da; eta horretan, likidoaren substantzia osoko 

molekulak gas-egoerara pasatzen dira. Burbuilak eratzen direnean, substantzia irakiten 

dagoela esaten dugu.  

 

 

Ura irakiten 

 

24.4. Lurruntzearen eta irakitearen arteko desberdintasunak 

Lurrunketa gertatzen den bitartean, likidoaren gainazalean dauden molekulak baino ez 

dira pasatzen likido izatetik gasa izatera. Irakitea gertatzen denean, ostera, likidoaren 
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bolumen osoko molekulak pasatzen dira likido izatetik gas izatera. Horregatik ez dira 

burbuilak eratzen lurruntzean, irakitean baizik. 

 

Lurrunketa edozein tenperaturatan gertatzen da. Irakitea ez, ordea: irakite-

tenperatura izeneko tenperaturan soilik gertatzen da. Gainera, lurrunketa poliki-poliki 

gertatzen da; eta irakitea azkar. 

 

24.5. Lurrunketa-abiadura 

Zenbait likido beste batzuk baino azkarrago lurruntzen dira. Lurrunketa-abiaduran 

hainbat faktorek eragiten dute: 

 Lurrunketa-abiadura likidoaren gainazalaren araberakoa da: zenbat eta 

handiago izan gainazala, orduan eta azkarrago lurruntzen da likidoa.  

 Inguruko hezetasunaren araberakoa da: zenbat eta hezetasun gutxiago egon 

airean, orduan eta azkarrago lurruntzen da. 

 Haizearen presentziaren araberakoa da: zenbat eta azkarrago ibili haizea, 

orduan eta azkarrago lurruntzen da. 

 Tenperaturaren araberakoa da: zenbat eta handiago izan tenperatura, orduan 

eta azkarrago lurruntzen da. 

 Irakite-tenperaturaren araberakoa da: zenbat eta baxuago izan likidoaren 

irakite-tenperatura, orduan eta lehenago hasten da irakiten. 

 

Lurrunketa ere uraren zikloaren funtsezko zatia da. 
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25. OSMOSIA 

 

Osmosia uraren edo beste disolbatzaile baten mugimendua da. Mugimendu hori mintz 

plasmatikoaren (mintz zelularra) bidez ematen da, solutuaren kontzentrazio baxuko 

alde batetik solutuaren kontzentrazio handiko alde batera. Osmosia garraio pasiboa 

da, eta horri ez zaio energia aplikatu behar. Mintzaren bi aldeetako solutuen 

kontzentrazio desberdinak presio osmotikoa eragiten du. 

 

Osmosia gertatzen denean, ura pasatzen da presio osmotiko txikiagoa duen mintzaren 

aldetik presio osmotiko handiagoa duen aldera. Osmosiaren adibide garrantzitsu bat 

zelularen mintzean gertatzen da: kanpoko molekula likidoak (disolbatzaileak) 

solutuaren kontzentrazio handiagoa duen zelularen barnera mugitzen dira mintz 

plasmatikoaren bidez. Osmosia biokimika zelularraren funtsezko zatia da, baina 

aplikazio eta erabilera mekanikoak ere baditu. 

 

 

Osmosi-prozesuaren ordenagailu-simulazio baten irudia 3Dn. Mintz urdinak ez die bola handiagoei 

iragazten uzten, baina bolak txikiagoak iragaz daitezke. Bola guztiak errebotatzen ari dira. 

 

25.1. Hipotonikoa, isotonikoa eta hipertonikoa 

Soluzioak solutu gehiago edo gutxiago izan dezake disolbatzailearen unitate 

bakoitzeko. Solutu gutxiago soluzio hipotonikoak dauka, kontzentrazio bera soluzioa 

isotonikoak, eta solutu gehiago hipertonikoak.  

Soluzio hipertonikoa zelularen kanpoaldean dagoenean, eta soluzio hipotonikoa 

barruan, zelula deshidratatzen da (lehenengo adibidea). Bi soluzioak isotonikoak 
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direnean, zelula orekan dago (bigarren adibidea). Soluzio hipotonikoa zelularen 

kanpoaldean dagoenean, eta soluzio hipertonikoa barruan, zelula puzten eta 

desitxuratzen da (hirugarren adibidea). 

 

Hipertonikoa         Isotonikoa       Hipotonikoa 

 

Odol-zeluletan soluzio ezberdinen efektua 

 

Hipertonikoa             Isotonikoa             Hipotonikoa 

 

Landare-zelulak ingurune ezberdinetan 

Deshidratatuta                   Biguna                 Hanpatua 

 

25.2. Mintz zelularra 

Zelula baten mintz plasmatikoa erdi-iragazkorra da. Horrek esan nahi du molekula jakin 

batzuei sartzen edo irteten uzten diela: molekula txikiak igarotzen dira, baina molekula 

handiagoak blokeatzen ditu. Gainera, mintzak baditu makromolekulak pasatzeko 

zenbait ate. Hori garraio aktiboa da: energia erabiltzen du, eta selektiboa da.  

Izaki bizidunen zelulen kanpoaldea mintza da, eta proteinaz eta lipidoz osatuta dago. 

Eta mintz horri esker, adibidez, oxigenoa eta karbono dioxidoa (gasak) trukatzen dira, 

baita elikagaiak eta hondakinak ere.  
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25.3. Alderantzizko osmosia 

Partikula txikiak uretatik ateratzeko prozesuari alderantzizko osmosia deritzo. Soluzioa 

iragazki (mintz) batetik pasatzera behartzen dute. Hori egiteko, energia (presioa) behar 

da, eta aktiboa da. Ur-partikulak mintzaren beste aldean geratzen dira igaro gabe, ura 

igarotzen den bitartean. Gehienbat, ur gazia arazteko erabiltzen da; baina beste 

substantzia batzuk ere araztu ditzakegu. 

 

 

Alderantzizko osmosiaren sistema 

A - Aplikatutako presioa 

B - Itsasoko ura 

C - Partikulak 

D - Mintza 

E - Ur garbia 

F - Irteera 
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26. ERREAKZIO KIMIKOAK 

 

Produktu kimiko bat edo gehiago (erreaktiboak) beste produktu kimiko bat edo 

gehiago (produktuak) bihurtzen ditu erreakzio kimiko batek. Hona hemen adibide 

batzuk: 

 Burdinak eta oxigenoak bat egiten dute, oxidoa sortzeko.  

 Ozpinak eta bikarbonato sodikoak bat egiten dute sodio azetatoa, karbono 

dioxidoa eta ura sortzeko.  

 Substantzia organikoak erretzen edo lehertzen direnean gertatzen dira. 

 Izaki bizidunetan gertatzen diren metabolismo-erreakzioak ere badira. 

 Erreakzio elektrokimikoak ere badira, pilak kargatzeko edo deskargatzeko 

orduan. 

 

 

Burdina oxidatua 

 

Erreakzio batzuk azkarrak dira, eta beste batzuk motelak. Izan ere, konposatu kimiko 

bakoitzak bere abiadura dauka, tenperaturaren edo kontzentrazioaren arabera. Esate 

baterako, substantzia batzuek ez dute erreakzionatzen hotz daudenean, baina pospolo 

baten beroa nahikoa da erretzen hasteko. Erreakzio batzuek energia askatzen dute, eta 

horiei erreakzio exotermikoak deritze. Energia kanpotik hartzen dutenei, ostera, 

erreakzio endotermikoak deritze. 

 

Erreakzio kimikoetan, atomoen elektroiek hartzen dute parte, besterik ez. Baina 

erreakzio nuklearretan, atomoaren nukleoaren barneko protoiak eta neutroiak hartzen 

dute parte; beraz, erreakzio nuklearrak ez dira erreakzio kimikoak.  
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26.1. Oinarrizko lau erreakzio kimikoak: sintesia, deskonposizioa, 

desplazamendu bakarra eta desplazamendu bikoitza 

 

 

Sintesi-erreakzioan, substantzia sinple bi edo gehiago konbinatzen dira substantzia 

konplexuago bat sortzeko. 

A + B → AB 

Bi erreaktibo edo gehiago elkartzen dira produktu bat emateko. Sintesi-erreakzioaren 

adibidea sufrearen eta burdinaren konbinazioa da burdin (II) sulfuroa emateko:  

8 Fe + S8 → 8 FeS 

Beste adibide bat oxigeno gas sinplearekin konbinatutako hidrogeno gas sinplea da 

substantzia konplexuagoa lortzeko, hala nola ura.  

2 H2 + O2 → 2 H2O 

 

Deskonposizio-erreakzioan substantzia konplexuagoa (erreaktiboa) produktu 

sinpleagotan banatzen da. Hortaz, sintesi-erreakzioaren kontrakoa da, eta honela 

idazten dugu:  

AB → A + B 

Deskonposizio-erreakzioaren adibide bat uraren elektrolisia da oxigenoa eta hidrogeno 

gasa lortzeko: 

2 H2O → 2 H2 + O2 
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Desplazamendu edo ordezkapen bakarrean, elementu bakar batek beste 

konposatuaren elementu bat ordezkatzen du. Beste era batera esanda, elementu 

batek eta beste konposatuaren elementu batek lekuak trukatzen dituzte. Erreakzio 

hauen forma orokorra hauxe da: 

A + BC → AC + B 

Desplazamendu bakarreko erreakzioaren adibide bat da magnesioak uraren 

hidrogenoa ordezkatzen duenean magnesio hidroxidoa eta hidrogeno gasa sortzeko: 

Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2 

 

Desplazamendu edo ordezkapen bikoitzean, bi konposatuen anioia eta katioia 

trukatzen dira, eta guztiz ezberdinak diren konposatuak sortzen dituzte. Erreakzio 

hauen forma orokorra hauxe da: 

AB + CD → AD + CB 

Adibidez, bario kloruroak (BaCl2) eta magnesio sulfatoak (MgSO4) erreakzionatzen 

dutenean, sulfato anioia (SO4
–2 ) ordezkatzen da bi kloruro anioiekin (2Cl–) konposatu 

berriak emateko: bario sulfatoa (BaSO4) eta magnesio kloruroa (MgCl2). 

BaCl2 + MgSO4 → BaSO4 + MgCl2 

Desplazamendu bikoitzaren beste adibide bat ematen da berun (II) nitratoak eta 

potasio ioduroak erreakzionatzen dutenean. Horrela, produktu berriak ematen dituzte: 

berun (II) ioduroa eta potasio nitratoa. 

Pb (NO3)2 + 2 KI → PbI2 + 2 KNO3 
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26.2. Ekuazioak 

Erreakzio kimikoa ekuazio baten bidez erakusten da: 

A + B → C + D 

Hemen, A eta B erreakzio kimiko baten erreaktiboak dira, eta produktu berriak 

sortzeko erreakzionatzen dute. 

Errekuntza-erreakzioaren adibideetako bat: 

 

 C + O2 → CO2  

 

Karbono + oxigeno → karbono dioxidoa 
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27. OXIDAZIOA 

 

Edozein erreakzio kimikotan, oxidazioa gertatzen bada, elektroiak mugitzen dira 

oxidatzen den substantziatik erreduzitzen den substantziara. Zehazkiago azalduta, 

elektroiak ematen dituen substantzia oxidatu egiten da. 

 

Burdinak oxigenoarekin erreakzionatzen duenean, oxido izeneko produktu kimikoa 

osatzen du; hau da, burdina oxidatu egiten da (burdinak elektroi batzuk galtzen ditu), 

eta oxigenoa erreduzitu egiten da (oxigenoak burdinaren elektroiak hartzen ditu). 

 

Oxidazioa erredukzioaren kontrakoa da. Erredukzio-erreakzioak oxidazio-

erreakzioarekin bat egiten du beti. Oxidazioa eta erredukzioa era berean gertatzen 

direnez, erredox deitzen zaie (erredukzioa eta oxidazioa). Gainera, oxigenoak ez du 

zertan erreakzioan egon erredox-erreakzioa gerta dadin. 

 

Oxidazioak, azken finean, elektroiak galtzea esan nahi du. 

 

 

Burdina oxidatua, herdoil bihurtuta. 

 

27.1. Oxigeno atomoaren transferentzia 

Oxidazioak esan nahi du oxigeno atomoa irabazten dela; erredukzioak, ostera, oxigeno 

atomoa galtzen duela, lehenago esan dugun bezala.  
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Fe2O3 + 3 CO → 2 Fe + 3 CO2 

 

Kasu honetan ere, erredukzioa eta oxidazioa aldi berean gertatzen direnez, erredox-

erreakzioa da. Hidrogeno atomoak galtzeari eta oxigeno atomoa irabazteari oxidazioa 

deritzo. Hidrogeno atomoak irabazteari eta oxigeno atomoak galtzeari, ostera, 

erredukzioa deritzo.  
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28. ERREDOXA 

 

Atomoen oxidazio-zenbakia (oxidazio-egoera) aldatu, eta handitu ala txikiagotzen 

duten erreakzio kimikoak deskribatzen ditu erredoxak (erredukzio/oxidazioa). 

 

Oxidazio-zenbakia konposatu kimiko batean elementu bati esleitutako zenbakia da. 

Zenbakia positiboa bada, horrek esan nahi du konposatu horretan, elementu horren 

atomo batek elektroiak galdu dituela; zenbaki negatiboa bada, ostera, atomoak 

elektroiak irabazi dituela. 

 

Plutonio ioiak hainbat oxidazio-egoeratan 

 

Erredox hitzak bi kontzeptu kontuan hartzen ditu: erredukzioa eta oxidazioa. Modu 

errazean azaltzeko: 

 Molekulek, atomoek edo ioiek elektroiak irabazten dituztenean, erredukzioa 

gertatzen da. 

 Molekulek, atomoek edo ioiek elektroiak galtzen dituztenean, oxidazioa 

gertatzen da. 

 

Erredukzioa 

Oxidatzailea + e– → Produktua 

(Elektroiak hartzean, oxidazio-zenbakia txikiagoa da) 
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Oxidazioa 

Erreduzitzailea → Produktua + e– 

(Elektroiak galtzean, oxidazio-zenbakia handiagoa da) 

 

Erreakzioetan, katioiak elektroi bat (edo gehiago) ematen dio anioiari; hala, ioiek karga 

elektriko desberdinak dituzte, eta elkar erakartzen dute. Erreakzio horietan, erreaktibo 

oxidatzaileak (erreduzitzen dena) elektroia(k) ateratzen di(zki)o beste atomoari, eta 

bigarren atomo horrek –oxidatuta– karga positiboa hartzen du. Erreaktibo 

erreduzitzaileak (oxidatzen dena), ostera, beste atomoari elektroia(k) ematen di(zki)o, 

eta bigarren atomo horrek –erreduzituta– karga negatiboa hartzen du.  

 

Oxidazioak eta erredukzioak, azken finean, oxidazio-zenbakia aldatzen dute: 

oxidazioan, oxidazio-zenbakia handitu egiten da; erredukzioan, berriz, oxidazio-

zenbakia txikitu. Praktikan, erredox gisa sailkatzen diren erreakzioek oxidazio-zenbakia 

aldatzea dakarte beti, elektroiak benetan transferitu zein ez: konposatu ionikoetan, 

elektroien benetako transferentzia gertatzen da, baina inoiz ez konposatu 

kobalenteetan. Lotura kobalenteak, beraz, nolabaiteko salbuespena dira, erreaktiboek 

partekatu egiten baitituzte elektroiak; adibidez: hidrogeno kloruroaren sintesi-

erreakzioa, dihidrogeno eta dikloro gasetatik abiatuta, erredox erreakzioa da, baina 

konposatu kobalentea osatzen da. 

 

H2 + Cl2 → 2 HCl 

 

28.1. Prozesu kimikoa 

Erredox prozesu kimikoa da; eta formula kimikoen bidez deskriba dezakegu. Beheko 

adibideak labe garaietan gertatzen den prozesua deskribatzen du; horretan, burdinak 

(Fe) karbonoarekin (C) erreakzionatzen du: 

 

 1) C + O2 ⟶ CO2  

 2) CO2 + C ⇌ 2 CO  
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 3) Fe2O3 + 3 CO ⟶ 3 CO2 + 2 Fe  

 Prozesua bukatutakoan, burdina osatzen da. 

 

 

Burdina oxidatua 

 

 

Sua. Errekuntza-erreakzioa erredox-erreakzioa da; eta horrek erradikal askeak erabiltzen ditu. 
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29. OXIDAZIO-EGOERA 

 

Oxidazio-egoerak (edo oxidazio-zenbakiak) adierazten du konposatu kimiko bat sortzen 

denean elementu batek erantsitako edo kendutako elektroien kopurua. Sodio metalak, 

esate baterako, 0 oxidazio-egoera du oinarrizko egoeran. Baina balentzia-elektroiaren 

(kanpoko) elektroi bat (e–, elektronikoki adierazita) galtzen duenean, Na+ sodio ioia 

sortzen da, eta oxidazio-egoera +1 da. Burdina beste adibide bat da. Burdinak bi 

elektroi galtzen baditu, Fe+2 burdin ioia osatzen du, eta oxidazio-egoera +2 da. Baina 

hiru elektroi ere gal ditzake; orduan, Fe+3 ioia osatzen du, eta oxidazio-egoera +3 da . 

 

Elementuek elektroiak jasotzen badituzte, oxidazio-egoera negatiboa dute. Adibidez, 

kloroak elektroi bat jasotzen badu, Cl– (kloruro ioia) osatzen du eta oxidazio-egoera –1 

da; sufreak bi elektroi jasotzen baditu, S–2 (sulfuro ioia) osatzen du eta oxidazio-egoera 

–2 da. 

 

Na+ ioiak eta Cl- ioiak konposatu bat osatzen dute: NaCl, sodio kloruroa (gatz arrunta). 

Edo Fe+2 ioiak eta S–2 ioiak FeS konposatua osatzen dute: burdin sulfuroa.  

 

Plutonio ioiak zenbait oxidazio-egoeratan 

 

Elementu aske guztiek oxidazio-egoera 0 dute. 

 

Oxigenoak oxidazio-zenbakia –2 du bere konposatu gehienetan, peroxidoetan izan 

ezik. Horietan, oxidazio-zenbakia –1 dauka. 
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Hidrogenoak oxidazio-egoera +1 dauka konposatu gehienetan, Na bezalako elementu 

elektropositiboen aurrean izan ezik; izan ere, horretan hidrogenoaren oxidazio-

zenbakia –1 da. 

 

Metal alkalinoek oxidazio-egoera +1 dute. 

 

Metal lurralkalinoek oxidazio-egoera +2 dute. 

 

Molekula batean, atomo guztien oxidazio-egoerak batuta 0 emaitza izan behar du, eta 

ioi batean ioiaren karga lortu behar du. 

 

Adibideak: Permanganato potasikoa KMnO4, Mn-aren oxidazio-egoera +7 da. CrO4
2–

kromato ioian, Cr-aren oxidazio-egoera +6 da. 
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30. KOLOIDEA 

 

Koloidea bi substantziaren arteko nahasketa da; substantzia bat beste substantzia 

batean uniformeki zabaltzen da. Substantziak fase edo egoera fisiko desberdinetan 

egon daitezke. 

 

Substantzietako bat sakabanatze-eremua da, hala nola ura edo gasa. Bestea 

nolabaiteko sakabanatutako eremua da; batzuetan, horri barneko fasea deritzo. Azken 

hori ez dira inoiz partikula solido txikiak. Baina sakabanatze-eremua gasa bada, 

barneko fasea bai izan daitezke partikula txikiak edo likido baten tanta txikiak. 

 

Beraz, esan bezala, koloidea substantzia bat da, eta beste substantzia batean modu 

uniformean sakabanatuta dago. Sakabanatutako fasearen partikulek 5 eta 200 

bitarteko nanometroko diametroa dute. 

 

30.1. Adibideak 

Hona hemen koloideen zenbait adibide: 

 Esnea emultsioa da, bi faseak likidoak dituen koloidea. 

 Bizarra mozteko krema eta krema harrotua koloideak dira; gasa likidoaren 

barruan sakabanatzen da.  

 Gelatinak, agar-agarra edota opaloak koloideak dira; likidoa solidoren barruan 

sakabanatzen da. 

 Poliestirenoaren aparra eta apar-harria koloideak dira; gasa solidoren barruan 

sakabanatzen da. 

 Errubi koloreko beira gorria da, beira barruko urrezko partikulek argia islatzen 

dutelako. Beira, behin solidotuta, mota berezi bateko koloidea da, non fase 

solido  bat (urrea) beste fase solido baten barruan (beira bera) sakabanatuta 

dagoen. 

 



102 
 

 

Errubi koloreko beiraz egindako antigoaleko katilua 

 Lokatza, normalean, esekiduratzat (suspentsioa) hartzen da, denboraren 

poderioz zikinkeria jalkiz joango delako; baina koloide partzialtzat har daiteke, 

bereziki, buztin fina denean. 

 Lainoa nahasketa konplexua da: aireak ur-tanta eta partikula solidoak ditu. Zati 

batean, koloidala izan daiteke. 

 

 

Ura irinarekin, ez da esnea. 
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31. BATERIA 

 

Bateriak energia kimikoa energia elektriko bihurtzen du, erreakzio kimiko baten 

bitartez. Normalean, produktu kimikoak bateria barruan gordetzen dira, eta bateria 

zirkuituan erabiltzen da beste osagai batzuk higiarazteko. Bateriak korronte zuzeneko 

elektrizitatea sortzen du: elektrizitatea norabide batean mugitzen da; beraz, ez du 

norabidea atzera eta aurrera aldatzen. 

 

Gehienetan, elektrizitatea argi-indarraren bidez (hargunetik) lortzen dugu, merkeagoa 

eta eraginkorragoa delako. Baina energia elektrikoa ez duten eremuetan, bateriak 

erabili behar dituzte elektrizitatea izateko. Kablerik gabeko tresna higikorretarako ere 

erabilgarriak dira bateriak: adibidez, ibilgailu elektrikoetarako eta sakelakoetarako. 

 

Bateriak lehen ala bigarren mailakoak izan daitezke. Lehen mailakoak elektrizitatea 

agortzen denean botatzen ditugu. Bigarren mailakoak, berriz, kargatzeko eta 

berrerabiltzekoak dira. 

 

 

Bateriaren sinbolo eskematikoa 

 

31.1. Bateria barruko kimika 

Gelaxka (zelula) bat edo bat baino gehiago izan ditzake bateriak. Zelula bakoitzak 

anodoa, katodoa eta elektrolitoa ditu. Elektrolitoa da bateria barruko material nagusia. 

Sarritan, azido baten modukoa da, eta ukitzea arriskutsua izan daiteke. Anodoak 
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elektrolitoarekin erreakzionatzen du elektroiak sortzeko (alde negatiboa, – zeinua du). 

Katodoak elektrolitoarekin erreakzionatzen du, eta elektroiak hartzen ditu (alde 

positiboa, + zeinua du). Hari metalikoak anodoa katodoarekin lotzen duenean, 

korronte elektrikoa sortzen da; eta elektroiak mutur batetik bestera mugitzen dira. 

Baina hari bakar batek bateriaren bi muturrak konektatzen baditu, bateria kaltetu 

dezakegu; beraz, mutur bien arteko karga beharrezkoa da. Kargak elektroien abiadura 

murrizten du, eta horretaz gain, energia xahutzen du: adibidez, bonbilla bat linterna 

batean, edo kalkulagailuaren elektronika. 

 

 

Bateriak paraleloan konektatuta (eskematikoki eta marrazki baten bitartez adierazita). 

 

Elektrolitoa likidoa edo solidoa izan daiteke. Elektrolitoaren arabera, bateria bustia edo 

lehorra da. 

 

Baterian gertatzen diren erreakzio kimikoak exotermikoak dira. Erreakzio mota horrek 

beroa askatzen du. Adibidez, ordenagailu eramangarria luzaroan piztuta uzten badugu, 

bateria ukitzen dugunean, bero dagoela sumatuko dugu. 

 

Bateria kargatzeko, bateriaren barruan gertatzen den erreakzio kimikoaren kontrakoa 

behar da. Baina, bateriak zenbat eta gehiago kargatu, orduan eta azkarrago agortzen 

dira; kargaren bizitza erabilgarria mugatua da. Adibidez, iPod-en bateriak ezin dira 

luzaroan behin eta berriro kargatu. Gainera, bateria kargatzen den bakoitzean, kargari 
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eusteko gaitasuna apur bat gutxitzen da. Ez kargatzeko bateriak, ostera, ezin dira 

kargatu, substantzia kaltegarriak barreiatu daitezkeelako, hala nola potasio hidroxidoa. 

 

Bateria handiago egiteko, gelaxka bat baino gehiago konekta ditzakegu. Gelaxka baten 

positiboa beste gelaxka baten negatiboarekin konektatzeari seriean konektatzea 

deritzo. Horrela, bateria guztien tentsioa batzen da. Adibidez, 6 volt-eko bi bateria 

seriean konektatzen ditugunean, 12 volt-eko bateria dugu.  

 

Gelaxka baten positiboa bestearen positiboarekin eta negatiboa negatiboarekin 

konektatzeari, ostera, paraleloan konektatzea deritzo. Tentsioak bera izaten jarraitzen 

du, baina korronteak batzen dira.  

 

Haritik elektroiak bultzatzen dituen presioari tentsioa deritzo, eta volt-etan neurtzen 

da.  

Haritik aldi berean joan daitezkeen elektroien kopuruari korrontearen intentsitatea 

deritzo, eta ampere-tan neurtzen da.  

Tentsioaren eta intentsitatearen konbinazioari bateriaren potentzia deritzo, eta watt-

etan neurtzen da (watt = volt x ampere). 

 

31.2. Bateriaren tamaina 

Hainbat formatako, tamainatako eta tentsiotako bateriak daude. 

  

 

3LR12 (4,5 volt), D, C, AA, AAA, AAAA, A23 (12 volt), PP3 (9 volt), CR2032 (3 volt) eta LR44 bateriak 
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AA, AAA, C eta D pilek, bateria alkalinoek barne, 1,5 volt inguru dituzte. Zelula baten 

tentsioa erabilitako produktu kimikoen araberakoa da; eta karga elektrikoa gelaxkaren 

tamainaren eta erabilitako produktu kimikoen araberakoa. Bateriaren karga 

ampere/ordu-tan neurtu ohi da. Tentsioa konstante mantentzen bada, karga gehiago 

izateak esan nahi du zelula handiagoak anpere gehiago ematen duela, edo denbora 

luzeago iraun dezakeela. 

 

31.3. Historia 

Lehenengo bateria, Alessandro Voltak asmatu zuen, 1800. urtean. Gaur egun, haren 

bateriari pila voltaikoa deritzo.  

Bateria moderno eta txikietan, fluidoa ore antzeko substantzia batean gelditzen da, eta 

dena zigilatutako kutxa batean jartzen da. Horrela, ezin da ezer atera bateriatik. 

Bateria handien kasuan (adibidez, automobiletarako baterietan), likidoa izaten dute, 

eta ez daude zigilatuta. Bestalde Bigarren Mundu Gerran, gatz urtuak elektrolito gisa 

erabiltzen zituen bateria asmatu zuten. 

 

31.4. Bateria motak 

 

Autoaren bateria goitik ikusita 

 

Zelula lehorrak: elektrolito gisa likidorik ez duten zelulak (edota mugitu ezin den likidoa 

dutenak, esate baterako, orean edo gelaxkan itsatsita). 
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 Lehen mailako gelaxkak: kargatu ezin diren zelulak. 

 Bateria alkalinoa 

 Merkuriozko bateria 

 Leclanche-n bateria 

 Litiozko bateria, "txanpon-zelula" 

 Zilar oxidozko bateria, erlojuen bateria  

 Pila voltaikoa, Alessandro Voltaren lehen bateria 

 Bigarren mailako gelaxkak: kargatzekoak direnak. 

 Berun azidozko bateria zigilatua  

 Litio ioizko bateria, sakelakoetarako eta ordenagailu eramangarrietarako 

 Nikel kadmiozko bateria, NiCd 

 Nikelezko eta metal-hidrurozko bateria, NiMH 

 Nikel eta zinkezko bateria 

 Zelula bustiak: elektrolito gisa likidoa duten zelulak. 

 Berun azidozko bateria, kargatzekoa, autoaren bateria 

 Nikel eta burdinazko bateria, kargatzekoa, Edison bateria 

 Erregai-zelulak: fuel-olioz kargatzekoak 

 

31.5. Bateriak ordezkatzeko sistemak  

Erregai-zelulak eta eguzki-zelulak ez dira bateriak, ez dutelako gordetzen barruan 

energiarik. 

Kondentsadorea ez da bateria, erreakzio kimikoaren energia gordetzen ez duelako. 

Kondentsadoreak elektrizitatea gorde dezake, eta bateria baino azkarrago sor dezake 

elektrizitatea, baina normalean garestiegiak dira bateriek izan dezaketen neurri bera 

izateko. Zientzialariak eta ingeniari kimikoak lanean ari dira auto elektrikoetarako 

kondentsadore eta bateria hobeak egiteko. 

Eskuekin edota oinekin erabilitako sorgailu elektriko txikiek potentzia elektriko txikiko 

gailuetarako energia eman dezakete. Erloju kordadunek, bizikletaren dinamoek eta 

antzeko tresnek ere energia mekanikoa gordetzeko korda-malgukia dute.  
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32. AZIDOA 

 

Beste substantzia bati hidrogeno ioi (H+, protoia) bat edo gehiago eman diezaiokeen 

substantzia da azidoa. Azidoek 7 baino pH txikiagoa dute. Konposatu kimiko batek 

protoia eman dezake, atomo elektronegatibo bati (esate baterako, oxigenoari, 

nitrogenoari edo kloroari) hidrogeno atomoa atxikitzen zaionean. Azidoak sendoak ala 

ahulak dira. Azido ahulek protoi batzuk gordetzen dituzte; azido sendoek, aldiz, protoi 

guztiak galtzen dituzte. Soluzioetan, azido guztiek hidrogeno ioiak askatzen dituzte. 

Molekula bakoitzeko askatzen diren protoien kopuruaren arabera, azidoa ahula edo 

sendoa da. Gainera, azido ahulek erantsita dituzten hidrogeno atomoak zatika 

askatzen dituzte. Azido horiek, beraz, disoziatzean, hidrogeno ioiek pH-a gutxitu 

dezakete, baina ez guztiz. Azido ahulak, oro har, 4-6 balioko pH-a dute; eta azido 

sendoek 1-3 balioko pH-a. 

 

Basea azidoaren kontrakoa da: baseak azidoaren hidrogeno atomoa hartzen du. 

Uretan disoziatzen eta hidroxido ioiak askatzen dituzten molekulak dira baseak. 

 

 

Azido klorhidrikoak (ontzian) amoniakoarekin erreakzionatzen du amonio-kloruroa (ke zuria) ekoizteko. 
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Azido sulfurikoak zetazko papera erretzen du. Azidoak arriskutsuak izan daitezke. Kasu horretan, % 98 

azido sulfuriko duen soluzioak egin ditu zuloak paperean. 

 

32.1. Azidoek nola funtzionatzen duten 

Normalean, azidoak eta baseak elkarrekin daude orekan. Horrek esan nahi du azido 

baten lagin batean, molekula batzuek beren protoiak utzi egingo dituztela, eta beste 

batzuek onartu egingo dituztela. Ura ere ioi azidoen eta ioi basikoen nahasketa da; 

H3O+ hidronio ioiak OH– hidroxido ioiarekin erreakzionatzen du. Beste modu batean 

esanda, hidronio ioiak protoi bat emango dio hidroxido ioiari, H2O molekula bi osatuz; 

eta hori neutroa da. Erreakzio hau etengabe gertatzen da uraren laginean; baina, oro 

har, lagina neutroa izaten da, laginean hidronioa eta hidroxidoa kantitate berean 

daudelako. Erreakzio gehienetan, ostera, azidoak eta baseak ez daude kantitate 

berean, eta desoreka horrek erreakzio kimikoa gertatzea ahalbidetzen du. 

 

Azido bakoitzak base konjugatua du, eta azidoari protoia kenduz osatzen da. Adibidez, 

azido klorhidrikoaren (HCl) base konjugatua kloro-anioia (Cl–) da. Azidoak eta haren 

base konjogatuak kontrako indarra dute. HCl azido sendoa denez, Cl– base ahula da. 
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32.2. Ezaugarriak 

 

Arrisku-ikur hori azido arriskutsuetarako eta base arriskutsuetarako erabiltzen dugu. 

 

Azidoek hainbat kontzentrazio-maila izan ditzakete. Horretaz gain, batzuk besteak 

baino erreaktiboagoak dira. Azido erreaktiboagoak sarritan arriskutsuagoak dira. 

 

Egitura molekularraren arabera, azidoek hainbat ezaugarri dituzte. Azido gehienek 

hauexek dituzte: 

 Zapore gazia dute jaten ditugunean. 

 Larruazala ukitzean, azkura sortzen dute.  

 Korrosiboak dira: larruazala eta metalak erre ditzakete. 

 Elektrolisian, erreaktibo gisa erabil ditzakegu, ioi mugikorren presentzia dela 

eta. 

 Tintaroi-paperean urdina gorri bihurtzen dute. 

 Adierazle unibertsala gorri edo laranja jartzen dute. 

 Elektrizitatearen eroaleak dira. 

 

Esan bezala, azidoek larruazala erre dezakete. Eta erredura larria ala arina da azido 

motaren eta azidoaren kontzentrazioaren arabera. Substantzia kimikoak erabiltzean 

erretzen bagara, medikuarenera joan behar dugu, berehala. 

 

Azidoek hidrogeno ioiak ematen dituztenez, azido guztiek hidrogenoa eduki behar 

dute. 
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32.3. Garrantzia 

Azidoak oso garrantzitsuak dira. Azido nukleikoek, esate baterako, DNAk eta RNAk, 

kode genetikoa dute. Molekula horiek organismo baten ezaugarri ugari zehazten 

dituzte, eta seme-alabek gurasoengandik jasotzen dituzte. DNAk aminoazidoz egindako 

proteinak eraikitzeko informazioa du. 

 

Gantz-azidoak eta gantz-azidoen deribatuak biologian garrantzitsuak dira; eta azido 

karboxilikoen barruan daude. Horiek hidrokarburo kate luzeak dituzte, eta azido 

karboxilikoen talde bat dute amaieran. Ia organismo guztien zelula-mintzetan 

fosfolipidoen bi geruza daude: gantz-azidoek (kate hidrofoboak) fosfatoekin (talde 

polar eta hidrofiloa) osatutako mizela. 

 

Gizakietan eta animalia askotan, azido klorhidrikoa urdailak sortzen duen azido 

gastrikoan dago. Proteinak eta polisakaridoak hidrolizatzen ditu. Era berean, pro-

entzima inaktiboa (pepsinogenoa) entzima aktibo (pepsina) bihurtzen du. Organismo 

batzuek defentsarako sortzen dituzte azidoak: adibidez, inurriek azido formikoa 

ekoizten dute, eta olagarroek azido beltza. 

 

Azido gehienak naturan aurki ditzakegu. Horietako batzuk hauexek dira: 

 Ozpina da ziurrenik ezagunetakoa: azido azetikoa dauka, eta horrek berezko 

zaporea ematen dio. 

 Azido nitrikoa (HNO3): XIII. mendetik ezagutzen dugu. 

 Azido zitrikoa (C6H8O7): Fruta mota askotan dago, eta seguruenik Geber-ek 

aurkitu zuen VIII. mendean.  

 Azido laktikoa (C3H6O3): Carl Wilhelm Scheele-k aurkitu zuen, 1780an. 

Esnekietan dago, hala nola jogurtetan. 

 Azido sulfurikoa (H2SO4): Ziurrenik, Geberek aurkitu zuen. Gaur egun baterietan 

dago. 
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Ozpin motak (azido azetikoa eta ura)  



113 
 

33. BASEA (KIMIKA) 

 

Beste substantzia baten hidrogeno ioia (H+) onar dezakeen substantzia da basea. 

Substantzia kimikoak protoi bat onar dezake karga negatiboa badu, edo molekulak 

elektroi asko dituen atomo elektronegatiboa badu (atomo elektronegatiboenak 

oxigenoa, nitrogeno eta kloroa dira). Azidoetan gertatzen den bezala, baseak sendoak 

ala ahulak dira. Base ahulek protoiak hartzeko aukera gutxi dute. Base sendoek, aldiz, 

soluzioetatik edo beste molekuletatik protoiak berehala hartzen dituzte. Azidoa 

basearen aurkakoa da: baseari hidrogeno atomoa ematen dio. 

 

Baseek 7 baino pH handiagoa dute. Base ahulek, oro har, 7-9 balioko pH-a dute, eta 

base sendoek 9-14koa.  

 

 

Amoniakoak eta azido klorhidrikoak amonio kloruroa osatzen dute. Hori neutralizazioa da. 

 

33.1. Baseek nola funtzionatzen duten 

Azidoak neutralizatzeko erabil ditzakegu baseak. Baseak (askotan, OH– da), azidoaren 

protoi bat onartzen duenean, ur molekula osatzen du: kaltegabea eta neutroa. Azidoek 

eta baseek elkarrekin erreakzionatzen dutenean ur molekula eta beste gatz neutro 

batzuk osatzeko, neutralizazioa ematen da. 
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Base bakoitzak azido konjugatua du; izan ere, baseari hidrogeno atomoa gehitzen zaio. 

Esate baterako, NH3 (amoniakoa) basea da eta haren azido konjugatua amonio ioia da, 

NH4
+. Base ahulak azido konjugatu sendoa sortzen du, eta base sendoak azido 

konjugatu ahulagoa sortzen du. Amoniakoa base nahiko sendoa denez, amonioa azido 

konjugatu ahul samarra da. 

 

33.2. Ezaugarriak 

Hauexek dira baseen ezaugarri nagusiak: 

 Zapore mingotsa dute (azidoen zapore garratzaren kontrakoa). 

 Ukitzen baditugu, xaboiaren antzekoak dira: likatsuak eta irristakorrak. 

 Base askok azidoekin erreakzionatzen dute, eta gatzak prezipitatzen dituzte. 

 Base sendoek azidoekin bortizki erreakziona dezakete. Azidoak isurtzen 

baditugu, segurtasunez neutraliza ditzakegu base ahulak erabiliz. 

 Baseek tintaroi-paper gorria urdin bihurtzen dute. 

 Metal oxidoak edo hidroxidoak dituzte. 

 Uretan disolbagarriak diren baseak alkaliak dira (base disolbagarriak). 

 

Etxean erabili ohi ditugun produktu batzuk baseak dira. Esate baterako, soda kaustikoa 

eta tutuak libratzekoa sodio hidroxidoaz (base sendoa) daude eginda. Leihoak eta beira 

garbitzekoak amoniakoz (basea) eginda daude. Base sendoago horiek larruazaleko 

narritadura eragin diezagukete. Beste base batzuk ez dira kaltegarriak eta 

sukaldaritzan erabil ditzakegu, esaterako, sodio bikarbonatoa. 

 

Baseak manipulatzeko, eskularruak erabili behar ditugu, beti. Larruazala narritatzen 

bazaigu, kaltetutako eremua ondo garbitu behar dugu, ur hotzez. Nahikoa ez bada, 

medikuarenera joan beharko dugu, ahalik eta azkarren. 

 

33.3. Base sendoak 

Base sendoa uretan jartzen dugunean, OH– hidroxidoa sortzen da. Guztira, zortzi 

hidroxido daude: 
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 Litio hidroxidoa: LiOH 

 Sodio hidroxidoa: NaOH 

 Potasio hidroxidoa: KOH 

 Rubidio hidroxidoa: RbOH 

 Zesio hidroxidoa: CsOH 

 Kaltzio hidroxidoa: Ca(OH)2 

 Estrontzio hidroxidoa: Sr(OH)2 

 Bario hidroxidoa: Ba(OH)2 

 

 

Litio hidroxidoa 

 

 

Sodio hidroxidoa 
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34. EKUAZIO KIMIKOAK 

 

Ekuazio kimikoak aurreikusten du bi produktu kimiko edo gehiago elkarlanean nola 

arituko diren. Substantzia kimikoen jokaerei buruz dakiguna kontuan hartuta, 

substantzia horien letra-sinboloak batzen ditugu matematikako problema izango balitz 

bezala. Horrela, aldez aurretik igarri dezakegu, substantzia kimiko bi edo gehiago 

nahasten ditugunean, ea produktu kimiko berria lortuko dugun eta produktu kimiko 

hori zein izango den. 

 

Ekuazio kimikoak elementuen ikurren bidez adierazten ditugu, eta elementuen 

kantitatea eta zer egoeratan dauden ere adierazten dugu: solidoa (s), likidoa (l), gasa 

(g) edo akuosoa (aq). 

 

Esate baterako: sodio kloruroaren soluzio akuosoa [NaCl (aq)] zilar nitratoaren soluzio 

akuosoarekin [AgNO3 (aq)] nahasten dugunean, sodio nitrato akuosoa [NaNO3 (aq)] eta 

zilar kloruro solidoa [AgCl (s)] osatzen ditugu. 

 

Ikurrak erabilita, honela adierazten dugu: 

 

NaCl (aq) + AgNO3 (aq) → NaNO3 (aq) + AgCl (s) 

 

Bi soluzioek AgCl solidoa osatzen dute. Eraketa hori hauspeakin-erreakzioa da. Izan 

ere, bi soluzioak erreakzionatu eta gero, hauspeakina sortzen da, ekoizpen solidoa ez 

baita desegiten baina beste produktu guztiak bai. 

 

34.1. Ekuazio kimikoen ezaugarriak 

Ekuazio kimikoetan, sistema itxietan bezala, materia ez da sortzen eta ez da suntsitzen. 

Materia kontserbatzeko legeak betetzeko, ekuazio kimikoak orekatua izan behar du. 

Erreaktiboen aldean dauden elementuen atomo kopurua eta produktuen aldean 

dauden elementuen atomo kopurua bera bada, orduan, ekuazio kimikoa orekatua da.  
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Saio-erroreen metodoa erabilita orekatzen ditugu ekuazio kimikoak. Ekuazioa 

orekatzeko, erreaktiboen eta produktuen kopuruak aldatu behar ditugu bien kopurua 

bera izan arte. Beharrezkoa denean, molekula bakoitzaren aurrean koefizienteak jarri 

behar ditugu. Ekuazio bat orekatzean, azpiindizeak ez ditugu inoiz aldatu behar, hori 

egiteak substantzia aldatzen duelako. Elementu bakoitzaren atomo kopurua 

zehazteko, substantziaren koefizientea bider formula bakoitzaren azpiindizeak egin 

behar dugu. 

 

34.2. Ekuazio kimikoak adieraztea eta orekatzeko metodoak 

Ekuazio kimikoak sinboloz bidez adierazten du erreakzio kimikoa. Erreaktiboen 

substantzia kimikoak erreakzio kimikoaren ezkerreko aldean jartzen ditugu, 

produktuen substantzia kimikoak eskuinaldean, eta erdian gezia (→) jartzen dugu. 

Masaren kontserbazioaren legearen arabera, esan bezala, erreakzio kimikoek ezin dute 

atomorik sortu edo suntsitu. Gainera, elementu bakoitzari dagokionez, erreaktiboetan 

dauden atomoen kopuruak produktuetan dauden atomoen kopurua orekatu behar du.  

 

Ekuazio kimikoa orekatzeko bi metodo daude:  

 Lehenengoa, ikuskapen-metodoa da, eta oinarrizkoa da. Hobeto funtzionatzen 

du erreakzio sinpleetarako. Konplikatuagoek ahalegin handiagoa eskatzen dute.  

 Bigarrena, metodo numerikoa da. Ekuazio kimikoa betetzen duten 

koefizienteak existitzen badira, erreakzioa orekatuta egongo da. Baina ekuazio 

kimikoa betetzen ez duten koefizienteak egon ezean, erreakzioa ezin da 

orekatu; beraz, ezinezkoa da naturan gertatzea.  



118 
 

  



119 
 

35. pH-a 

 

0tik 14ra bitarteko azidotasuna adierazteko eskala da pH-a. Eskala horrek adierazten 

du zer puntutaraino den substantzia azidoa ala alkalinoa. Soluzio azidoenek pH 

txikiagoa dute; soluzio alkalinoenek, aldiz, pH handiagoa dute. Azidoak edo alkalinoak 

ez diren substantziek (soluzio neutroak), normalean, 7 pH-a dute. Azidoek 7 baino pH 

gutxiago dute; eta alkaliek (baseak) 7 baino pH handiagoa. 

 

Soluzio bateko protoien kontzentrazioa [H+] neurtzen du pH-ak. S.P.L. Sørensen-ek 

proposatu zuen kontzeptu hori, 1909. urtean. p letra alemaneko potenz hitzari 

dagokio, eta potentzia edo kontzentrazioa esan nahi du; eta H letrak hidrogenoaren 

ioia (H+) adierazten du. 

 

pH-a kalkulatzeko ohiko formula honako hau da: 

 

𝑝𝐻 = −log10[𝐻+]  

 

Hidrogeno ioien kontzentrazioa honela adierazten da: [H+] edota [H3O+] (hidronio ioien 

kontzentrazio bera). Kontzentrazioak litro bakoitzeko molen kopurua neurtzen du, eta 

molaritatea izena ere hartzen du. 

 

Edozelan ere, ekuazio zuzena honako hau da: 

 

𝑝𝐻 = − log10[𝑎𝐻+]  

 

Horretan, [𝑎𝐻+] horrek hidrogeno ioien aktibitatea adierazten du. Baina, kasu 

gehienetan, ekuazio horrek ohiko formularen balio bera ematen du, beraz, lehenengo 

ekuazioa erabiltzen dugu pH-a definitzeko oinarrizko kimikan. 
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Substantziek 0 eta 14 bitarteko pH-a dute, nahiz eta substantzia oso azidoek pH < 0 

edo oso alkalinoek pH > 14 izan dezaketen. 

 

Hidrogeno ioien ordez, substantzia alkalinoek hidroxido ioien kontzentrazioa [OH–] 

dute. 

 

35.1. pH-aren adierazleak 

Zenbait tindagaiek kolorea aldatzen dute kontuan hartuta non dauden: soluzio azido 

batean ala soluzio alkalino batean. pH-aren adierazlea konposatu kimikoa da, eta 

soluzio bati kantitate txikian botatzen zaio soluzio horren pH-a ikusteko (azidotasuna 

ala basikotasuna). Beraz, hidronio ioiak (H3O+) edo hidrogeno ioiak (H+) detektatzeko 

substantzia kimikoa da pH-aren adierazlea. Normalean, adierazleak eragiten du 

soluzioaren kolorea pH-aren arabera aldatzea. 

 

Adierazle ohikoenak fenolftaleina, metilo-laranja, metilo-gorria, bromotimol-urdina eta 

timol-urdina dira. Adierazle bakoitzak kolorea aldatzen du pH zehatz batean, eta 

elkarturik adierazle unibertsal gisa erabil ditzakegu.  

 

Adierazleez gain, tintaroi-papera ere erabil dezakegu, eta hori pH naturalaren 

adierazleetan oinarritzen da. Paperak substantzia kimikoaren sendotasunaren berri 

ematen digu: azido sendoagoa ala base sendoagoa den. 

 

35.2. pH-aren ohiko balio batzuk 

Substantzia pH-a 

Bateria-azidoa 1,0 

Azido gastrikoa 2,0 

Limoi-zukua 2,4 

Kola-edariak 2,5 

Ur oxigenatua 2,5-3,0 
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Ozpina 3,0 

Laranja- edo sagar-zukua 3,0 

Garagardoa 4,5 

Kafea 5,0 

Esnea 6,6 

Ur purua 7,0 

Odola 7,35-7,45 

Xanpu arrunta 8,0 

Itsasoko ura 8,0 

Eskuetako xaboia 9,0-10,0 

Ilea tindatzekoa  9,5-10,5 

Etxeko amoniakoa 11,5 

Soda kaustikoa, lixiba… 12,7-13,5 

Tutuak libratzekoa 14 
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                                           BASEA 

 

                                                AZIDOA 

                                          Substantzia arrunt batzuen pH-balioak 
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36. ALKALIA 

 

Kimikan, 7 baino pH handiagoa duen ur-soluzioa da alkalia. Qali hitza arabieratik dator, 

eta "errautsa" esanahia du. Izan ere, garai batean errautsak urarekin nahasten zituzten 

garbigarri gisa erabiltzeko. Geroago, material alkalinoz egindako xaboiak erabiltzen 

hasi ginen.  

 

Basea uretan disolbatua da alkalia; eta, sarritan, metal alkalino baten gatza da. Alkalia 

azidoaren kontrakoa da, eta azidoak gehituz neutraliza dezakegu (7ko pH-ra jaitsi) 

alkalia. 

 

36.1. Ezaugarriak 

Hauexek dira alkalien ezaugarri nagusiak: 

 Ukitzen baditugu, xaboiaren antzekoak dira: likatsuak eta irristakorrak. 

 Korrosiboak dira (larruazala erre diezagukete). 

 Zenbat eta handiagoa izan pH-balioa (7tik gorakoa), orduan eta sendoagoak 

dira alkaliak. 

 Oso disolbagarriak dira uretan. 

 Zapore mingotsa dute. 

 Tintaroi-paper gorria urdin bihurtzen dute. 

 Ioi mugikorren presentzia dela eta, elektrizitatea eraman dezakete. 

 Adierazle unibertsala urdin edo more jartzen dute. 

 

36.2. Sendotasuna 

Azidoak bezala, alkaliak ahulak ala sendoak izan daitezke, konposatzen duen gatz 

ionikoaren eta haren kontzentrazioaren arabera. Alkaliaren sendotasuna zein den 

adierazle unibertsalaren bidez jakin dezakegu. Azidoekin gertatzen den bezala, 

alkaliren sendotasuna neurtzeko, pH eskala erabiltzen dugu. 
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Esate baterako, xaboiek eta hortzetako pastek alkali ahulak dituzte; garbiketa-

produktuek, ostera, askotan alkali sendoak izaten dituzte. 

 

36.3. Ohiko alkalien adibideak 

Hona hemen ohiko alkalien adibide batzuk: 

 Sodio hidroxidoa: NaOH 

 Potasio hidroxidoa: KOH 

 Kaltzio hidroxidoa: Ca(OH)2 

 Amoniakoa ur-disoluzioan: NH3 (aq) 

 

 

Sodio hidroxidoa 

 

36.4. Ohiko alkalien erabilerak 

 Sodio hidroxidoa papera, detergenteak eta xaboia egiteko erabiltzen dugu. 

 Potasioa hidroxidoa nekazaritzan erabiltzen dugu, lurzoru azidoa alkalinoago 

bihurtzeko; horietan, landareak hobeto hazten dira. Bateria alkalinoetan, 

elektrolito gisa ere erabiltzen dugu, hala nola Ni-Cd eta Ni-MH baterietan.  

 Kaltzio karbonatoa eraikuntzako material gisa erabiltzen dugu. 

 Magnesio hidroxidoa urdaileko mina edo indigestioa arintzeko erabiltzen dugu: 

urdaileko azidoak gutxitzen ditu. 
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36.5. Oxidoak eta hidroxidoak 

Metal oxidoak eta metal hidroxidoak bi base mota dira. Basea neutralizatzen denean 

(azidoa gehitzen denean), gatza eta ura sortzen dira. Sortutako gatz mota azidoaren 

eta basearen araberakoa da. 
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37. ADIERAZLE UNIBERTSALA 

 

Adierazle unibertsala soluzioa da, eta likidoen pH-balioa neurtzeko erabiltzen dugu. 

Horretarako erabilitako soluzioak hainbat adierazle kimiko ditu. Horrek esan nahi du 

adierazlea hainbat kolore (eta, beraz, pH-balioa) erakusteko gai dela. Alabaina, soluzio 

hori ezin dugu balorazioetarako erabili, ez delako ematen kolore-aldaketa zehatza. 

 

 

Adierazle unibertsalaren biribilkia, azalean kolore eskala du. 

 

 

Kolore arruntak 

 

pH-tartea Deskribapena Kolorea 

< 3 Azido sendoa Gorria 

3-6 Azido ahula Laranja/horia 

7 Neutroa Berdea 

8-11 Base ahula Urdina 

> 11 Base sendoa Morea/purpura 
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38. BALORAZIOA 

 

Balorazioa analisi kimiko kuantitatiboa da, eta substantzia ezagun baten kontzentrazio 

ezezaguna kalkulatzeko erabiltzen dugu. 

 

Horretarako, bi gailu kimiko nagusi erabiltzen ditugu: pipeta eta bureta. Titulazioaren 

amaierako puntua markatzeko, kanpoko adierazleak (fenolftaleina eta metilo-laranja, 

kasurako) eta barruko adierazleak (KMnO4, potasio permanganatoa) erabiltzen ditugu. 

 

Erreaktibo baten kontzentrazio eta bolumen ezaguna (titulagailua), beste erreaktibo 

baten bolumen ezagunari (analitoa) eransten zaio. Buretatik tantak poliki-poliki bota 

behar ditugu amaierako puntura iritsi arte. Amaiera-puntua lortu bezain pronto, gehitu 

berri dugun bolumena idatzi behar dugu. Soluzioetako batek (titulagailua), 

kontzentrazio ezaguna duenez, bestearena (analitoarena) erraz kalkula dezakegu.  

 

Gaur egun, profesionalek pH-metroa erabiltzen dute horretarako. pH-metroa 

potentziometroa da, eta haren elektrodoa soluzioan dauden H+ ioien kopuruaren 

araberakoa da. Balorazioa egiten dugun bitartean neurtzen dugu soluzioaren pH-a. 

Amaiera-puntuan, neurtutako pH-an bat-bateko aldaketa gertatzen da. Eta ph-

metroaren bidez egiten den neurketa adierazleak erabilita egiten dena baino 

zehatzagoa da.  

 

Bolumena neurtzea balorazioetan oinarrizkoa denez, horri analisi bolumetrikoa eta 

analisi kuantitatiboa deritzo.  
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Baloraziorako gailuak 

  



129 
 

39. LABORATEGIKO EKIPAMENDUA 

 

Zientzialariek laborategietan erabiltzen dituzten tresnek eta ekipoek osatzen dute 

laborategiko ekipamendua; eta esperimentuak zein neurketak egiteko eta datuak 

biltzeko erabiltzen dute. Honako hauek dira, besteak beste: 

 Bunsen erregailua 

 Bureta 

 Kalorimetroa 

 Mikroskopioa 

 Pipeta 

 Espektrofotometroa 

 

39.1. Bunsen erregailua 

Laborategietan, ohiko pieza da. Normalean, substantzia kimikoak berotzeko, 

esterilizatzeko eta erretzeko erabiltzen dugu. Horretarako, gas sukoia erre behar dugu. 

Robert Wilhelm Bunsen alemaniar kimikariaren izena darama. Izan ere, Michael 

Faradayk asmatutako lehen erregailuari hobekuntza garrantzitsuak egin zizkion 

Bunsenek. 

 

 

Bunsen erregailua doi dezakegu argi handirik gabe oso gar beroa izateko. Horrek 

aukera ematen digu produktu kimikoen koloreak ikusteko, produktu horiek sugarrean 

jartzen ditugunean. 
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39.2. Bureta 

Hodi baten moduko gailu bertikala da; eta, laborategian, likidoen kantitate jakin batzuk 

neurtzeko eta bereizteko erabiltzen dugu. Buretak oso zehatzak dira; fluido baten 

bolumena neur dezakete, ± 0,05 mL-ko zehaztasunarekin.  

 

 

 

Francois Antoine Henri Descroizilles-ek garatu zuen lehen bureta, 1791. urtean. 

Geroago, Joseph Louis Gay-Lussac-ek bureta konplexuagoa asmatu zuen. 

 

39.3. Kalorimetroa 

Substantzia batek duen edo erreakzio kimikoetan askatzen den energia termikoa 

neurtzen du. 

 

 

Munduko lehen izotz-kalorimetroa. Antoine Lavoisier-ek eta Pierre-Simon Laplace-k 

1782-83an erabili zuten aldaketa kimikoek sortutako beroa neurtzeko. Kalkuluak 

Joseph Black-ek aurkitutako bero sorrean oinarritu zituzten. Esperimentu horiekin, 

termokimika garatzen hasi zen. 
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39.4. Mikroskopioa 

 

1915eko Bausch eta Lomb izeneko mikroskopio optikoa 

 

 

Mikroskopio elektronikoa 

 

Tresna zientifikoa honi esker, objektu txikiak handiago ikusteko aukera dugu. 

Medikuek eta zientzialariek sarritan erabiltzen dituzte eguneroko lanetan. Zientzia 

ikasleek (hala nola biologia edo kimikakoek) askotan erabiltzen dituzte mikroskopioak 

ikertzeko. 

 

Hasierako mikroskopioek lente bakarra zuten, eta horiei mikroskopio sinpleak deritze. 

Mikroskopio konposatuek, ostera, bi lente dituzte, gutxienez. Mikroskopio 
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konposatuetan, begitik hurbilen dagoenari lente okularra deritzo; eta lentearen beste 

muturrean dagoenari objektiboa. Lenteak anplitudeak biderkatzen ditu; beraz, 10x-ko 

okularra badu eta 40x-ko objektiboa, objektua edo substantzia 400 aldiz handiago 

ikusiko dugu. 

 

Esan bezala, mikroskopioan ikusita, objektuek edo substantziek handiagoak dirudite; 

gehienez, 1.000 bat aldiz handiagoak. Horrek esan nahi du mikroskopio arruten 

moduan funtzionatzen duten lupak baino askoz zehatzagoak direla.  

 

39.5. Pipeta 

Beirazko hodia da, eta soluzio baten bolumen jakin bat hartzeko erabiltzen dugu. 

 

 

 

Pipeta motak: 

1. Pipeta erregulagarriak, ezkerretik hasita: 20-200 μl, 2-20 μl, 100-1.000 μl 

2. Graduatutako transferentzia-pipeta eta pipeta elektrikoa 

3. 25, 10, 5 eta 2 ml-ko transferentzia-pipetak 

4. Pipeta erregulagarrietarako behin erabiltzeko puntak 

5. 12 kanaletako pipeta erregulagarria mikroplaketarako  

6. Atxikipen baxuko pipeta erregulagarria 0,5-10 μl-koa  

7. Eskuz zanpatzeko transferentzia-pipeta  

8. Pipeta digital erregulagarria 
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9. Argiz gidatutako pipeta-sistema 

 

Horietaz gain, titi-pipeta eta mikropipeta ere badaude: 

Titi-pipeta txikiagoa da, eta ez da hain zehatza. Plastikozkoa da, eta goiko aldean duen 

plastikozko burbuila zanpatuz betetzen da.  

Mikropipeta likidoen mililitroko frakzio txikiak hartzeko erabiltzen dugu. 

 

39.6. Espektrofotometroa 

 

 

Espektro elektromagnetikoen kopurua aztertzen du espektrofotometriak. Beste modu 

batean esanda, objektuaren laginak islatzen duen argi kantitatea edo objektuen 

laginak xurgatzen duena neurtzen du. 

 

 

Argi sorta bakarreko espektrofotometroen diseinuan, honako hauek hartzen dute 

parte: 

 Argi-iturriak laginean distira egiten du. 

 Laginak argiaren frakzio bat transmititzen edo islatzen du. 

 Laginaren argia monokromagailuaren sarrerako zirrikitura doa. 

 Monokromagailuak argiaren uhin-luzerak bereizten ditu, eta horietako bakoitza 

fotodetektagailuan enfokatzen da sekuentzialki. 
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Bi espektrofotometro mota daude: argi sorta bakarrekoa eta argi sorta bikoitzekoa. 

Hona hemen bien ezaugarriak: 

 Argi sorta bakarreko espektrofotometroak argiaren intentsitate erlatiboa 

neurtzen du probako lagina sartu aurretik eta ondoren. Argi sorta bakarreko 

makinak argi-maiztasuna neurtzeko tarte zabalagoa du. Gainera, argi sorta 

bakarreko makinek sistema optiko sinpleak eta trinkoagoak dituzte. 

Espektrofotometroa beste gailu batean sartzen dugunean (mikroskopioan edo 

teleskopioan, esaterako), argi sorta bakarreko makinak besterik ez du 

funtzionatuko. 

 Argi sorta bikoitzeko espektrofotometroak bi argi-ibilbideren arteko argitasun-

intentsitatea konparatzen du. Ibilbide batean, erreferentzia-lagina jartzen 

dugu; eta bestean, probako lagina. Argi sorta bikoitzeko makinak alderatze-

neurketak errazago eta egonkorrago egiten ditu.  

 

Espektrofotometro zaharrenak "zeroan" izeneko prozeduraz kalibratu behar ditugu. 

Substantzia baten xurgapena erreferentzia-baliotzat hartzen da, eta, ondorioz, 

gainerako substantzia guztien xurgapenak "zeroan" jarritako hasierako substantziaren 

arabera neurtuko ditugu. Orduan, espektrofotometroak xurgapenaren ehunekoa (%) 

erakutsiko digu; hasierako substantziarekin konparatuta, xurgatutako argi kantitatea, 

alegia. 

 

Espektrofotometroek lumineszentzia ere neur dezakete. Adibidez, makinak maiztasun 

jakin bateko argi ultramorea igor dezake laginera. Horrek lagina eszitatuko du eta 

distiraraziko du. Detektagailuek laginaren argi-distira neur dezakete hainbat 

maiztasunen arabera.  
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40. ARRISKU-IKURRAK  

 

Arrisku-ikurrak sinbolo bereziak dira, eta arriskuez ohartarazteko erabiltzen ditugu. 

Normalean, piktogramak dira, hau da, marrazki txikiak. Horien bidez, modu errazean 

adierazten dugu zer arrisku mota dagoen eta zer gerta dakigukeen. 

 

40.1. Arrisku-ikurrak Europan 

Hauexek dira arrisku kimiko batzuen berri emateko Europar Batasunak araututako ikur 

batzuk:  

 

 Lehergaia (E). Adibidez: trinitrotoluenoa.  

 Agente oxidatzailea (O). Sutea handitu dezake. Adibidez: oxigenoa. 

 Oso sukoia (F). Sutea eragin dezake. Adibidez: etanola. 

 Guztiz sukoia (F+). Sutea erraz eragin dezake. Adibidez: hidrogenoa.  

 Toxikoa (T). Pozoia da. Adibidez: bario kloruroa edota azido gehienak. 



136 
 

  Oso toxikoa (T+). Pozoia da, baina goikoa (T) baino are arriskutsuagoa. 

Adibidez: nikotina 

 

 Kaltegarria (Xn). Adibidez: kafeina.  

 Narritagarria (Xi). Azala edo begiak kaltetu diezazkiguke. Adibidez: 

azido fumarikoa eta lixiba. 

 Korrosiboa (C). Azala edo begiak kaltetu diezazkiguke. Adibidez: azido 

klorhidrikoa. 

 Ingurumenerako arriskutsua (N). Adibidez: lindanoa. 
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41. KIMIKA ORGANIKOA 

 

Karbonoz osatutako konposatu kimikoak aztertzen ditu kimika organikoak. Izan ere, 

karbonoak hainbat elementu kimikoz eta karbono atomo batzuez osatzen ditu lotura 

kimikoak. Horrek ahalbidetzen du konbinazio organikoak ia infinituak izatea. Esan 

bezala, kimika organikoak karbono-konposatuak aztertzen ditu, organismo bizidun 

guztiak urez eta karbono konposatuez osatuta baitaude. Gainera, kimika organikoak 

hainbat erreakzio kimiko sortzen ditu. Horien artean daude, adibidez, erreaktibo 

batzuetatik abiatuta produktu organikoak sortzeko sintesia edo eraketa. Kimika 

organikoaren kontzeptuak eta printzipioak beste arlo batzuek ere aztertzen dituzte, 

hala nola Biokimikak, Mikrobiologiak eta Medikuntzak. 

 

41.1. Historia 

XIX. mendeko zientzialari suediarrak, Jons Jacob Berzelius-ek, erabili zuen lehenengo 

aldiz organiko hitza, izaki bizidunetako substantziak aipatzeko. Berzeliusen garaian, 

bizi-indarraren teoria oso ezaguna zen. Teoria horrek baieztatzen zuen bizi-indarra 

beharrezkoa zela izaki bizidunetan soilik dauden konposatu organikoak sortzeko. 

Baina, 1828. urtean, Friedrich Wöhler-ek zuzendutako esperimentuaren ondorioz, bizi-

indarraren teoriak garrantzia galdu zuen. Haren lanak erakutsi zuen urea (konposatu 

organikoa) sor dezakegula zianato amonikoa (konposatu ez-organikoa) erabiliz. 

 

 

Urea 
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Aminometilamida (Urea) 

 

41.2. Hidrokarburoak 

Kimika organikoak garrantzia handia ematen dio hidrokarburoak aztertzeari. 

Hidrokarburoak karbono eta hidrogeno elementuak baino ez dituzten molekula-kateak 

dira; eta bi kategoriatan sailka ditzakegu. Horretarako, kontuan hartuko dugu bentzeno 

eraztuna (hidrokarburo mota zirkularra) duten ala ez: 

 Hidrokarburo alifatikoek ez dute bentzeno-eraztunik  

 Hidrokarburo aromatikoek bentzeno-eraztuna dute.  

 

41.3. Erreakzioak 

Kimika organikoaren erreakzioak gertatzen dira lotura kimikoek ez dituztelako beti 

elektroiak uniformeki partekatzen. Atomo edo molekula batzuk (oxigenoa, nitrogenoa 

eta anioi negatiboak, kasurako) nukleofiloak dira, gehiegizko elektroiak dituztelako eta 

nukleoaren kargak positibotik gertu daudelako. Beste batzuk (H+ eta positiboki 

kargatutako katioiak, kasurako) elektrofiloak dira, eta karga negatiboen ondoan jartzen 

dira. Molekula organiko batek karga positiboa duenean, karbokatioia dela esaten dugu, 

baina elektrofiloa ere bada. Nukleofiloak eta elektrofiloak nahastean, erreakzioa gerta 

daiteke. 

 

41.4. Ohiko erreakzio-mekanismoak 

Erreakzio-mekanismoek erreakzio orokor bat sortzen dute erreakzio txikiagoen bidez. 

Oinarrizko mekanismoak bi motatakoak dira: ordezkapen- eta ezabapen-erreakzioak. 

Oso garrantzitsua da kimika organikoaren mekanismoak aztertzea, mekanismo 

konplexuagoek horiek erabiltzen dituztelako. 
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 Ordezkapen-erreakzioak (SN1 eta SN2). Ordezkapen nukleofilikoa gertatzen da 

atomo bat edo atomo talde bat molekula organiko batetik ateratzen denean 

eta beste batek ordezkatzen duenean. Ateratzea eta sartzea aldi berean 

gertatzen badira, SN2 erreakzioa ematen dela esaten dugu. Baina, molekula 

organikoetatik banatzen den taldeak karbokatioa osatzen badu ordezkapena 

gertatu aurretik, SN1 erreakzioa ematen dela esaten dugu. 

 Ezabapen-erreakzioak (E1 eta E2). Ezabapena gertatzen da azido indartsu batek 

molekula organikotik talde bi banatzen dituenean, eta, ondorioz, barneko 

kargek lotura bikoitza osatzen dutenean. Normalean, taldeetako bat 

nukleofiloa da; eta bestea, ostera, hidrogeno atomoa. Bi talde horiek aldi 

berean desagerrarazten badira, E2 erreakzioa dela esaten dugu. Talde bat 

lehenago ateratzen bada eta bigarren taldea atera aurretik karbokatioa osatzen 

badu, E1 erreakzioa dela esaten dugu. 

 

41.5. Estereokimika 

Estereokimikak molekulak espazioan aztertzen ditu, hau da, espazioan dauden 

molekulen atomoak nola antolatzen diren eta elkarri nola eragiten dioten. Konposizio 

kimiko bera duten molekulei baina espazioan atomoak leku ezberdinetan dituztenei 

isomeroak deritze. Louis Pasteur kimikari ezaguna izan zen Estereokimika aztertu zuen 

lehenengoetarikoa. 

 

Estereokimikaren zati garrantzitsuetako bat kiralitatea da. Hitz gutxitan esateko, 

molekula kimikoen simetria aztertzen du kiralitateak. Objektu bat ezin bazaio bere 

ispilu-irudiari gainjarri, orduan, objektu kirala da. Gainjarri badakioke, akirala dela 

esaten dugu. 

 

41.6. Espektroskopia 

Espektroskopiak argi-energiaren eta materiaren arteko elkarrekintzak aztertzen ditu. 

Konposatu organikoek eta ezorganikoek argi-energia xurgatzen dute, eta beste argi-

energia bat islatzen dute. Islatutako argiak koloreak dira, guk ikus ditzakegunak. 



140 
 

Landareek fotosintesia egiten dutenean, eguzki-energia xurgatzen dute, eta hori 

energiaren eta konposatu organikoen arteko elkarreraginaren adibidea da. 

 

Konposatu ezezagunetako molekula organikoak identifikatzeko erabiltzen da 

espektroskopia. Espektroskopia mota asko daude, baina kimika organikorako 

garrantzitsuenak hauexek dira: espektroskopia infragorria eta erresonantzia magnetiko 

nuklearraren espektroskopia. 
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