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0. Sarrera

«Zientzia, lagun, akatsez eginda dago, baina baliagarriak diren akatsez,
pixkanaka egiara daramaten akatsez».
Jules Verne (1828-1905)
Lurraren bihotzeraino

Esperimentuak etxeko produktuekin

Sarrera

Gizakiak, jaiotzen denetik azken arnasa hartu arte, esperimentazioa du ikasbide
naturala. Sehaska-haurrak eskuak, ahoa eta begiak erabiltzen ditu, gehien bat,
inguratzen duen mundua ezagutzeko; umeak imitazioa eta errepikapena erabiltzen
ditu ezaguerak fintzeko. Orokorrean, ekiteak eta egindako akatsek ematen diote
jakinduria gizakiari. Horrexegatik, eskoletan, ohiko ekintza izan beharko luke
esperimentazioa gaien abiapuntu eta helburu izateak.
Lan honek DBHn erabiltzeko aproposak izan daitezkeen fisikako edota kimikako
zenbait esperimentu bildu egiten ditu. Nahiz eta esperimentuak DBHko 4. mailara
zuzenduta egon, esan dezakegu beste maila batzuetan ere erabilgarriak izan
daitezkeela (baina, mailaren arabera, zenbait moldaketa egin beharko dira agian).
Betiere metodo zientifikoa abiapuntu izanik, etxean edo bizitza arruntean maneiatzen
ohi diren produktu eta materialak erabiltzen dira, orokorrean, esperimentuetan.
ditu:
-

-

-

Esperimentuak gaika sailkatuta agertzen dira lanean, eta bakoitzak hainbat atal
Bazenekien? Testuingurua zehazteko edo ikaslea egoeran kokatzeko sarrera
laburra da. Bertan, gaiarekiko ikaslearen interesa piztea bilatzen da.
Buruari eragiten. Atal honen helburua egingo den esperimentuari izate logikoa
ematea da eta ikaslearen zientziarekiko jarrera kitzikatzea. Metodo
zientifikoaren 2. pausoa da.
Saiatu eta ikasi. Bertan, esperimentuaren helburuak argi adierazten dira.
Materialak eta produktuak. Beharrezkoak diren material- eta produktuzerrenda da.
Pausoz pauso. Esperimentua burutzeko jarraitu behar diren pausoen
sekuentzia da. Metodo zientifikoaren 3. pausoa da.
Hausnarketa-bidean. Hausnarketa egiten lagunduko duten ekintzen
proposamena da. Ikasleak esperimentuan lortu dituen edo esperimentuarekin
zuzenki lotuak dauden jakintzak erabili edo bilatu beharko ditu.
Zuk zeuk! Ikasitakoa beste errealitate batzuetara zabaltzeko erronka du atal
honek. Metodo zientifikoa berriz ere praktikan jartzeko aukera ematen du.

Horretaz gain, esperimentu bakoitzarekin erlazionatutako teoria laburra
ematen da, eta interesgarriak izan daitezkeen bi eranskin biltzen dira: metodo
zientifikoa eta esperimentuetarako segurtasun-neurriak.
Lanaren azken atalak erabili den bibliografia eta webgrafia biltzen du. Bertan
agertzen diren loturek eta erreferentziek gaietan sakontzeko aukera ematen dute.
Beste alde batetik, lan honetan jasota dauden esperimentuek eta haiekin
erlazionatutako ekintzek hezkuntza modernoaren oinarrian, Heziberrin, dauden
konpetentziak jorratzeko aukera ematen dute, bai oinarrizko konpetentziak zein
zeharkako konpetentziak.
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1. Esperimentuak

«Gizakiak esperimentu bat egiten duen bakoitzean, zerbait ikasten du;
ezinezkoa da gutxiago ikastea».
Richard Buckminster Fuller (1895-1983)

Esperimentuak etxeko produktuekin

Esperimentuak. Limoi-pila

1.1. Limoi-pila
1.1.1.

Bazenekien?

Nahiz eta gizakiak aspaldi ezagutu elektrizitatea,
lehen ikerketa zientifikoak XVII. eta XVIII. mendeetan egin
ziren. XIX. mendearen hasieran, elektrizitatea ondo ulertu
eta nola erabili ikasi ondoren, industrian eta etxeetan
erabiltzen hasi zen. Esan daiteke erabiltzen hasi zenetik
gaur egunera elektrizitatearen beharra esponentzialki igo
dela eta XXI. mendeko bizimodua elektrizitate gabe
ulertezina litzatekeela.

A. Voltaren pila. Sevillako
Unibertsitateko Funts
Zaharra (2009).

Tximista. Felix Mittermeier (2017).

Elektrizitatearen munduan, garrantzi handia
dute
pilek
eta
bateriek, elektrizitate-iturri
eramangarri eta erabilerrazak direlako. Pila bat
energia kimikoa energia elektrikoa bihurtzen duen
gailua da. Mota honetako lehen pila, pila voltaiko
izenaz ezaguna dena, Alessandro Voltak sortu zuen
1800. urtean.

1.1.1. Buruari eragiten
Posiblea al da etxean ditugun gauzekin energia elektriko iturririk lortzea?

1.1.2. Saiatu eta ikasi
Pila galvaniko baten funtzionamendua ikasiko da.

1.1.3. Materialak eta produktuak
-

laborategi-koadernoa
laborategiko eskularruak
3 limoi
kobrezko kablea
zinkez galvanizatutako 3 iltze edo torloju
kobrez egindako 3 txanpon (5 zentimokoak, adibidez)
LED gorri bat
labana bat
metalak garbitzeko likidoa eta zapi bat
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Esperimentuak. Limoi-pila

1.1.4. Pausoz pauso
1. Idatzi koadernoan esperimentazioaren data, emandako pauso guztiak,
agertu diren zailtasunak eta horiei eman zaien irtenbidea.
2. Garbitu galvanizatutako iltzeak eta txanponak metalak garbitzeko
likidoarekin eta zapiarekin.
3. Zatitu kobrezko kablea 4 zatitan: komeni da 2 zati laburragoak izatea, 8
cm-koak edo, eta beste biak luzeagoak, 15 cm-koak gutxienez.
4. Kendu plastikozko estalkia kableen muturretan; hau da, utzi kobrehariak babes gabe mutur bietan.
5. Lotu iltze bat kable labur baten mutur batean eta txanpon bat bestean.
6. Errepikatu 4. pausoko prozedura beste kable laburrean (hemendik
aurrera, kable laburrak A kableak izango dira).
7. Lotu iltze bat kable luze baten muturrean (B kablea) eta kablearen beste
muturra LED gorriaren anodora.

ANODOA

KATODOA

LED argi baten eskema.
Wikipedia.

8. Lotu txanpon bat erabili gabe geratzen den kable luzearen muturrean (C
kablea) eta bildu kablearen beste muturra LED gorriaren katodoan.
9. Errodatu limoiak mahai baten gainean, eskuarekin presioa eginez,
barruan daukaten likidoa askatzeko.
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Esperimentuak. Limoi-pila

10. Jarri A kableak limoietan, limoiak elkartuz.
11. Sartu B kableari lotuta dagoen iltzea lehenengo limoian, hau da,
txanpona bakarrik daukan limoian.
12. Sartu C kableari lotutako txanpona azken limoian, hau da, iltzea bakarrik
daukan limoian.

B kablea

C kablea

A kableak
Iltzea = xafla grisa
Xafla horixka = txanpona
3 limoiz egindako limoi-pila. Rupert Swarbrick (2012). Moldatua.

13. Limoiek ematen duten tentsioa jakin nahi bada, zirkuituan, limoiaren eta
LEDaren artean, voltimetro bat txertatu daiteke.
14. Idatzi koadernoan ikasitakoa eta gertatu denetik ateratako hipotesiak.
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Esperimentuak. Limoi-pila

1.1.5. Hausnarketa-bidean
hauek:

Bilatu ezazu Interneten limoi-pilari buruzko informazioa eta egin itzazu ariketa

-

Irudika ezazu limoi bakarreko pila bat eta identifika itzazu anodoa eta
katodoa.

-

Zergatik proposatzen da limoia esperimentua egiteko? Zer substantzia
da limoi-pilaren elektrolitoa?

-

Zergatik, edo zertarako, jartzen dira 3 limoi bata bestearen jarraian,
seriean?

-

Idatz ezazu anodoan eta katodoan gertatzen diren erreakzioerdiak.

-

Aldatu daitezke poloetako metalak, elektrodoak? Funtzionatzen
jarraitzen al du pilak horrela? Erantzunak baiezkoak badira, jar ezazu
adibide bat.

-

Garrantzia al du limoiak konektatzeko moduak?

-

Ikasitakoa kontuan izanda, diseinatu ahal izango zenuke pila bat etxean
erabiltzen den beste produktu batekin? Azaldu ezazu nola.

1.1.6. Zuk zeuk!
Galvanizazioak eta pilak oinarri kimiko bera dute. Bilatu ezazu galvanizazioari
buruzko informazioa eta prestatu sistema bat txanpon bat eztainuz estaltzeko,
galvanizatzeko. Egin txosten bat egindako galvanizazioaren zehaztasunak azaltzeko.
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Esperimentuak. Aza gorria: jangarria den pH-aren adierazlea

1.2. Aza gorria: jangarria den pH-aren adierazlea
1.2.1. Bazenekien?
Beste baliabide batzuen artean, ugaztunek pH-a
erabiltzen dugu hesi kimiko gisa; izan ere, bai seboguruinek askatzen dituzten gantz-azidoek, bai izerdiak
azalaren pH-a azidotu egiten dute (4,5-4,9 bitartean
mantentzen dute). pH horrek mikroorganismo eta
patogeno anitzen garapena ekiditen du. Horrexegatik
garrantzitsua da pH-a errespetatzen duten xaboiak
erabiltzea.

Izerdia. Tibor Janosi Mozes (2016).

Jariakin azido horiek mikroorganismoen garapena eragozten dute gainazala
mukosez babestua daukaten organismoaren irekidura naturaletan, baginan edo
urdailean gertatzen den bezala.

1.2.2. Buruari eragiten
Ba al dago modu errazik etxeko substantzien pH-a neurtzeko?

1.2.3. Saiatu eta ikasi
Aza gorrian dagoen adierazlea erabiliz, hainbat substantziaren pH-a zein den
ikasiko da.

1.2.4. Materialak eta produktuak
-

laborategi-koadernoa
laborategiko eskularruak
aza gorria
zaparri bat edo irabiagailu bat
alkohola
limoi-zukua
lixiba
ur destilatua
ozpina
amoniakoa
pepino-ura
libragailu kimikoa
ur gazia edo itsasoko ura
sodio bikarbonatoa
labana bat
11
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-

Esperimentuak. Aza gorria: jangarria den pH-aren adierazlea

kafe-koilaratxo bat
kafea iragazteko filtroak edo kafe-txano bat
6 poto (disoluzioak prestatzeko)
10 poto edo edalontzi garden eta kolorge (pH-aren neurketak egiteko)
tanta-kontagailu bat

1.2.5. Pausoz pauso
1. Idatzi koadernoan esperimentazioaren data, emandako pauso guztiak,
agertu diren zailtasunak eta horiei eman zaien irtenbidea.
2. Txikitu aza gorria labanarekin.
3. Jarri alkohola eta txikitutako aza zaparri edo irabiagailuan.
4. Iragazi lortutako ahia eta batu likido morea poto batean.
5. Zuritu pepinoa eta bota azala.
6. Jarri zuritutako pepinoa zaparri edo irabiagailuan.
7. Iragazi lortutako ahia eta batu likido gardena poto batean.
8. Disolbatu ur destilatutan gatza eta bikarbonatoa, poto banatan,
saturazioa lortu arte.
9. Jarri poto banatan likido bakoitzaren 15 ml: limoi-zukua, lixiba, ur
minerala, amoniakoa, ozpina, pepino-ura, libragailu kimikoa, gatzdisoluzio asea eta bikarbonato-disoluzio asea.
10. Jarri folio zuriak pH-a neurtzeko potoen azpian.
11. Bota 10 tanta “aza gorriaren disoluzio” poto bakoitzean eta irabiatu
ondo koilaratxo garbi eta sikuarekin.
12. Apuntatu laborategi-koadernoan esperimentuan egindako guztia.
13. Idatzi koadernoan ikasitakoa eta gertatu denetik ateratako hipotesiak.
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Esperimentuak. Aza gorria: jangarria den pH-aren adierazlea

1.2.6. Hausnarketa-bidean
Egin ariketa hauek eta, behar izanez gero, bilatu informazioa:
-

Zer da adierazle bat? Zer berezitasunek ahalbidetzen dute adierazle
baten lana?

-

Identifika ezazu kimikan erabiltzen diren adierazleak eta esan zein pH
tartetan ematen duten kolore-biraketa.

-

Aza gorriak duen zein molekulak egiten du adierazlearena? Irudika
ezazu.

-

Esperimentua errepikatu nahi bada, komenigarria da bolumen berdinak
erabiltzea. Zergatik?

-

Bilatu ezazu erabilitako substantzien pH teorikoa eta disoluzio
bakoitzean pH-a markatzen duen konposatua, eta bete ezazu honako
taula hau:

Substantziadisoluzioa

pH teorikoa

Limoi-zukua
Lixiba
Ur destilatua
Amoniakoa
Ozpina
Pepino-ura
Libragailu
kimikoa
Gatzdisoluzio
asea
Bikarbonatodisoluzio
asea
1

2

pH-a ematen
duen
konposatua

Kolorezta ezazu lerro hau lortutako datuen arabera:
3

4

5

6

7

8

13
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Esperimentuak. Aza gorria: jangarria den pH-aren adierazlea

1.2.7. Zuk zeuk!
Arrosa-petaloek badute adierazle-moduan erabil daitekeen beste substantzia
bat, antozianina-familiako konposatu bat. Azter ezazu metodo zientifikoa erabiliz
arrosa-petaloetan dagoen adierazlearen erabilgarritasuna, eta zehaztu ezazu txosten
batean hori aztertzeko egindako prozesua: zein pH-tan da erabilgarri?, zer bolumen
erabiltzea gomendatzen da?, zein kolore hartzen du adierazleak pH-tarte bakoitzean?
eta abar.
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Substantzien ezaugarriak: solidoak

1.3. Substantzien ezaugarriak: solidoak
1.3.1. Bazenekien?
Gaur egun zientziak substantzien 4 egoera onartzen ditu: solido, likido, gas eta
plasma.
Ohikoa ez bada ere, uraren egoera solidoak
bere egoera likidoak baino dentsitate txikiagoa du.
Horregatik flotatzen du izotzak ur gainean. Hori
gertatuko ez balitz, itsas hondo gehienak izoztuta
egongo lirateke etengabe.

Iceberga.
Andrea
Spallanzani
(2020).

Etorkizuna aldatuko duten supermaterial asko, kasuren batean jada erabiltzen
hasi direnak, solidoak dira, hala nola grafenoa
eta upsalita.

Grafenoaren
barne egitura.
AlexanderAIUS
(2010).

1.3.2. Buruari eragiten
Zein dira solidoen ezaugarri propioak? Ba al dago solidoak sailkatzerik, haien
propietateak kontuan izanda?

1.3.3. Saiatu eta ikasi
Hainbat solidoren propietateak ikasi eta gero, solidoak sailkatzen ikasiko da.

1.3.4. Materialak eta produktuak
-

laborategi-koadernoa
laborategiko eskularruak
zaparri bat
ur destilatua (autoen erradiadoreetan erabiltzen da)
gorputzerako olioa
arkatz baten mina
kristaldutako gatza, Maldon gatza motakoa (halita)
kristaldutako gatza, Himalaiako gatza motakoa (karnalita)
kristaldutako azukrea
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-

Substantzien ezaugarriak: solidoak

burdinazko iltze bat
kobrezko hariak
freskagarri-lata huts bat
sodio bikarbonatoa
lixa-orri desberdinak
kafe-koilaratxo bat
petaka-pila bat
LED gorri bat
kobrezko 3 kable
folio-zatiak
potoak edo edalontziak

1.3.5. Pausoz pauso
1. Idatzi koadernoan esperimentazioaren data, emandako pauso guztiak,
agertu diren zailtasunak eta horiei eman zaien irtenbidea.
Disolbagarritasuna
2. Birrindu zaparrian, bakoitza bere aldetik, gatzak, arkatzaren mina,
bikarbonatoa (behar izanez gero) eta azukrea, eta gorde lortutako
hautsak behar diren folio-zati zuri eta garbietan.
3. Kendu kanpo aldeko margoa freskagarri-potoari ale fineko lixarekin,
aluminioa agerian utzi arte.
4. Lortu aluminio-hautsa ale larriko lixarekin, eta batu lortutako hautsa
folio-zati garbi baten gainean.
5. Kendu burdinazko iltzeak kanpo aldean izan dezakeen babesgarria ale
fineko lixarekin.
6. Lortu burdina-hautsa ale larriko lixarekin, eta batu lortutako hautsa
folio-zati garbi baten gainean.
7. Txikitu ahalik eta txikien kobrezko haria.
8. Saiatu disolbatzen prestatutako substantziak uretan eta oliotan, poto
banatan, disoluzio aseak lortu arte.
9. Apuntatu laborategi-koadernoan esperimentuan egindako guztia.
10. Idatzi koadernoan ikasitakoa eta gertatu denetik ateratako hipotesiak.
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Eroankortasuna
11. Zatitu kobrezko kablea 3 zatitan, 8 cm-koak gutxienez.
12. Kendu plastikozko estalkia kableen muturretan; hau da, utzi kobrehariak babes gabe mutur bietan.
13. Lotu kable-zati bat pilaren polo positibora eta beste muturra LED
gorriaren anodora.
14. Lotu beste kable-zati bat LED gorriaren katodora, eta utzi beste muturra
aske.
15. Lotu hirugarren kable-zatia pilaren polo negatibora, eta utzi beste
muturra aske.
16. Sartu aske dauden kable-muturrak lortutako disoluzioetan (ezin da
haien artean kontakturik egon), eta ikusi, kasu bakoitzean, LED gorria
pizten den ala ez.
17. Kokatu aske dauden kable-muturrak substantzia bakoitzean (haien
arteko kontaktua saihestuz), eta ikusi, kasu bakoitzean, LED gorria pizten
den ala ez.
18. Apuntatu laborategi-koadernoan esperimentuan egindako guztia.
19. Idatzi koadernoan ikasitakoa eta gertatu denetik ateratako hipotesiak.
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1.3.6. Hausnarketa-bidean
Esperimentuetan ikasitakoarekin eta behar duzun informazioa bilatu ondoren,
egin itzazu ariketa hauek:
-

Zergatik erabiltzen dira bi disolbatzaile substantzien disolbagarritasuna
neurtzeko?

-

Esperimentuetan lortutako datuekin eta emandako laginetan ikusten
duzunarekin bete ezazu taula hau, eta esan ezazu zein solido-mota den
horietako bakoitza.

Solidoa
Grafitoa
(arkatzaren mina)
Sodio kloruro
gatza (halita)
Potasio kloruro
gatza (Himalaiako
gatza)
Azukrea
Burdina (iltzea)
Kobrea (hariak)
Aluminioa
(freskagarripotoa)
Sodio
bikarbonatoa

Eroankortasuna Disolbagarritasuna
SolidoKolorea Distira Solido- Disolbamota
Uretan Oliotan
eran
tuta

1.3.7. Zuk zeuk!
Ikusita plastikoak eta molekula erraldoiz osaturik dauden beste solido batzuk ezin
direla orain arte aipatutako taldeetan sartu, talde berria sortu zitzaien: polimeroen
taldea. Pentsa ezazu, plantea ezazu eta azaldu ezazu zer esperimentu egingo zenukeen
haien propietateak ikasteko.
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1.4. Substantzien ezaugarriak: likidoak
1.4.1. Bazenekien?
Teoria astronomiko batzuek diotenez, ura kometa eta
asteroideen talkaren bidez iritsi zen Lurrera, edo agian
sumendiek barrutik askatu zuten, eta 4.600 milioi urteko adina
izango luke. Gaur egun, Lurra planetaren gainazalaren % 70 ura
da, eta ur horretatik % 97,5 ur gazia da; beraz, gizakiak erabil
dezakeen ur gozoaren ehunekoa oso txikia da.
Urak duen bero espezifiko altua dela eta (1 kcal/kg OC),
itsasoko urek ekidin egiten dute Lurraren tenperatura maximoa
eta minimoa askoz ere muturrekoak izatea.

Merkurioa. Bionerd (2008).

Kometa. Adam Krypel
(2021).

Merkurioa (metala) eta bromoa (halogenoa) dira
baldintza normaletan (1 atm eta 25 OC) likidoak diren
elementu bakarrak taula periodikoan. Hala ere, badira
beste 3 elementu egonkor, baldintza horietan solidoak izan
arren, tenperatura pixka bat igotzean likidotu egiten
direnak: galioa (29,76 OC-an), zesioa (28,44 OC-an) eta
rubidioa (39,30 OC-an). Frantzioa 27,85 OC-an urtu egiten
da, baina elementu hau hain da ezegonkor, non
laborategian sortu eta 21 minutuan desintegratu egiten
den.

1.4.2. Buruari eragiten
Zein dira likidoen ezaugarri propioak? Ba al dago likidoak sailkatzerik, haien
propietateak kontuan izanda?

1.4.3. Saiatu eta ikasi
Likidoen dentsitatea eta biskositatea zer diren eta nola kalkulatu ikasiko da.

1.4.4. Materialak eta produktuak
-

laborategi-koadernoa
laborategiko eskularruak
ur destilatua (autoen erradiadoreetan erabiltzen da)
oliba-olioa
glizerina
eztia
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96 O-ko alkohola
harrikoa egiteko xaboi likidoa
pisu eta bolumen bereko 6 puxtarri
estuak eta altuak diren 6 poto edo edalontzi
kronometro bat
sukaldeko pisu elektroniko bat edo laborategiko prezisio-pisu bat
fleximetro bat
errotuladore ezabaezin bat
bolumena neurtzeko ontzi graduatu bat edo probeta bat

1.4.5. Pausoz pauso
1. Idatzi koadernoan esperimentazioaren data, emandako pauso guztiak,
agertu diren zailtasunak eta horiei eman zaien irtenbidea.
Dentsitatea
2. Pisatu, eta koadernoan idatzi, bolumena neurtzeko ontzi graduatuaren
pisua, hutsik dagoenean.
3. Jarri ontzi graduatuan ur-kantitate bat (nahi den kantitatea jar daiteke;
baina ontziak duen eskalarekin bat egitea komeni da, gero egin behar
diren operazioak errazteko).
4. Pisatu ontzi graduatua, beteta dagoenean.
5. Garbitu eta ondo sikatu ontzi graduatua.
6. Errepikatu 8., 9. eta 10. pausoak beste likidoekin.
7. Kalkulatu likido bakoitzaren dentsitatea, beharrezkoak diren formulak
erabiliz.
8. Apuntatu laborategi-koadernoan esperimentuan egindako guztia.
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Biskositatea
9. Pisatu puxtarriak.
10. Neurtu fleximetroarekin, ahalik eta goren, altuera berdina poto
guztietan, eta markatu altuera errotuladoreekin.
11. Bete potoak marretaraino likido desberdinekin.
12. Utzi puxtarriak erortzen likidoen gainazaletik, eta jaso hondora heltzeko
behar duten denbora.
13. Kalkulatu likido bakoitzaren biskositatea, beharrezkoak diren formulak
erabiliz.
14. Idatzi koadernoan ikasitakoa eta gertatu denetik ateratako hipotesiak.
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1.4.6. Hausnarketa-bidean
Ondo pentsatu eta gero, egin ariketa hauek:
-

Sailkatu itzazu lehenengo esperimentuan erabilitako likidoak dentsitate
txikienetik handienera.

-

Sailkatu itzazu bigarren esperimentuan erabilitako likidoak biskositate
txikienetik handienera.

-

Lortutako datuen arabera, esan al daiteke likido baten biskositatearen
eta dentsitatearen artean erlaziorik dagoenik?

-

Esan ezazu dentsitate bera duten bi likido elkarrekin disolbatu
daitezkeen ala ez. Zertan oinarritzen duzu erantzuna?

1.4.7. Zuk zeuk!
Egiazta ezazu nola aldatzen den likido baten biskositatea tenperaturarekin.
Prestatu ezazu biskositate aldaketa behatzen uzten duen esperimentua: egin ezazu
materialen eta produktuen zerrenda, eta azaldu ezazu eman behar diren pausoak. Ez
ezazu ahaztu metodo zientifikoa erabiltzea.
Oso bitxiak izaten dira dentsitate desberdinak dituzten likidoekin egindako
“dentsitate-dorreak”. Egin ezazu “dentsitate-dorre” bat zuk esperimentuetan
erabilitako likidoekin (beste likido batzuk ere gehitu daitezke).
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1.5. Substantzien ezaugarriak: gasak
1.5.1. Bazenekien?
Gas terminoa 1650 eta 1660 artean J. B. van Helmont (1577–1644) kimikari
flandestarrak sartu zuen. Kaosa esan nahi duen hitz grekotik dator.
Gas-planetak nagusiki gasez osatutakoak dira, bereziki hidrogenoz eta helioz.
Gure Eguzki Sisteman kategoria honetakoak dira Jupiter, Saturno, Urano eta Neptuno;
nahiz eta azken bi horietan izotza hain
osagai
garrantzitsua
den
beren
konposizioan, non izotz erraldoien
kategorian sailkatzeko joera dagoen.
Beren eraketa-mekanismoen arabera, gasplanetek ez dute zertan nukleo solido
harritsu bat izan, baizik eta pixkanaka gero
eta trinkoagoak diren gasen continuum
bat izan dezakete, eta, azkenean, fluido Gas-planetak. Comfreak (2014).
baten propietateak hartzen dituzte, gasak
presio handian daudenean. Jupiter eta Saturnoren kasuan, egoera molekularrean
dagoen hidrogeno gaseosoak hidrogeno metaliko gisa ezagutzen den egoera bati bide
ematen dio, propietate berezi batzuekin, eta erdiguneetan nukleo solido batzuk
dituztela uste da.
Lurreko atmosfera naturalean guztira 17 gas aurkitu daitezke; baina oxigenoa
eta nitrogenoa bakarrik daude kontzentrazio handietan: % 20,9476 eta % 78,084,
hurrenez hurren.

1.5.2. Buruari eragiten
Zer ezaugarri dituzte gasek? Zer irizpideren arabera jokatzen dute? Zer
garrantzi dute gasek Lur planetaren izaeran?

1.5.3. Saiatu eta ikasi
Gasen portaera eta ezaugarriak gobernatzen dituzten Gas nobleen legeekin
esperimentatuko da, eta zertan dautzan ikasiko da.

1.5.4. Materialak eta produktuak
-

laborategi-koadernoa
laborategiko eskularruak
60 ml-ko xiringa bat
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itsasgarri azkar eta indartsua
malba-gozoki bat
punta bakarreko zotz zilindriko bat
berotik babesten duten eskularruak
bolumena neurtzeko ontzi graduatu bat
puztean esferikoa den puxika
ura
erroskadun tapoia duen aho zabaleko kristalezko botila bat edo
kristalezko poto bat
puxika txiki bat (urez betetzeko erabiltzen diren horietakoa)
-20 OC-tik 100 OC-ra neurtzen duen termometro bat edo tarte hori
neurtu dezaketen termometro-sorta
metro bat
izozkailu bat
izotza
berogailu bat
berotu daitekeen lapiko bat edo hauspeakin-ontzi bat
matxardak
euskarri bat
probeta txiki bat

1.5.5. Pausoz pauso
1. Idatzi koadernoan esperimentazioaren data, emandako pauso guztiak,
agertu diren zailtasunak eta horiei eman zaien irtenbidea.
Boyle-Mariotteren legea
2. Kendu xiringaren enboloa, eta sartu malba-gozokiaren zati bat xiringan.
3. Jarri enboloa, eta kokatu 60 ml-ko markan.
4. Moztu zotza atzealdetik, eta sartu xiringaren konoan.
5. Bete xiringaren konoa itsasgarriarekin zigilatu arte.
6. Utzi itsasgarria sikatzen.
7. Bultzatu enboloa xiringaren bolumena 10 ml gutxitu arte, eta ikusi zer
gertatzen den malba-gozokiarekin.
8. Jarraitu enboloa bultzatzen 10 ml-ka, ahal den bitartean.

24

Iñigo Fernandez Unibaso

Esperimentuak etxeko produktuekin

Substantzien ezaugarriak: gasak

9. Kopiatu laborategi-koadernoan zer bolumen geratzen den ezin denean
enboloa xiringan gehiago sartu.
10. Askatu enboloa, eta ikusi zer gertatzen den xiringaren enboloarekin eta
malba-gozokiarekin.
11. Idatzi koadernoan ikasitakoa eta gertatu denetik ateratako hipotesiak.

Charlesen legea
12. Kopiatu taula hau laborategi-koadernoan:
Neurketabaldintzak

Tenperatura
(OC)

Tenperatura
(K)

Izozkailuan
Hozkailuan
Gelan
40 OC-an
50 OC-an
60 OC-an
70 OC-an

Puxikaren
batez besteko
diametroa

Puxikaren
bolumena

13. Puztu puxika esferikoa bere kapazitatearen erdiraino, gutxi gorabehera,
eta neurtu haren batez besteko perimetroa. Puxikaren batez besteko
perimetroa kalkulatzeko, perimetroa bertikalki, korapilotik kontrako
puntara, eta “ekuatorean” neurtuko da. Gero bi neurketen
batezbestekoa kalkulatuko da.
14. Kalkulatu puxikaren bolumena. Puxika esfera perfektua dela suposatuko
da.
15. Hartu gelan, airean, dagoen tenperatura, eta jaso laborategikoadernoan egindako taulan.
16. Sartu puxika 10 minutuz izozkailuan (sartu puxikarekin batera
termometroa ere).
17. Atera puxika izozkailutik eta neurtu, ahalik eta arinen, bere batez
besteko perimetroa lortzeko behar diren neurriak (erabili 3. pausoan
azaltzen diren jarraibideak neurriak hartzeko).
18. Errepikatu 4. pausoa eta jaso laborategi-koadernoan lortutako emaitza.
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19. Jaso izozkailuko tenperatura laborategi-koadernoan.
20. Utzi puxikak gelako tenperatura hartu dezan.
21. Errepikatu 6., 7., 8., 9. eta 10. pausoak hozkailuaren kasuan.
22. Berotu ura 40 OC-raino.
23. Sartu puxika 5 minutuz uretan (kontuan izan segurtasun-arauak).
24. Errepikatu 6., 7., 8., 9. eta 10. pausoak.
25. Errepikatu prozedura 50 OC-ra, 60 OC-ra eta 70 OC-ra berotutako uretan.
26. Irudika Excel-orri batean esperimentalki lortutako bolumena (l-tan)
tenperaturarekiko (K-etan).
27. Idatzi koadernoan ikasitakoa eta gertatu denetik ateratako hipotesiak.

Gay-Lussacen legea
28. Puztu puxika txikia bere bolumen maximoaren erdiraino, gutxi
gorabehera.
29. Sartu puxika botilan eta itxi tapoiarekin (esperimentuak iraun bitartean
ez da botila zabalduko).
30. Sartu botila izozkailuan (15 minutu gutxi gorabehera), bertako
tenperatura hartu arte. Sartu termometroa ere puxikarekin batera.
31. Atera botila izozkailutik, eta begiratu zer gertatu den puxikarekin.
32. Epeldu botila, gelako tenperatura lortu arte.
33. Sartu botila hozkailuan, eta errepikatu 29., 30. eta 31. pausoak.
34. Sartu botila lapikoan, eta berotu, urak 40 OC hartu arte.
35. Atera botila lapikotik, eta begiratu zer gertatu den puxikarekin.
36. Errepikatu prozedura 50 OC-ra, 60 OC-ra eta 70 OC-ra berotutako uretan.
37. Idatzi koadernoan ikasitakoa eta gertatu denetik ateratako hipotesiak.
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1.5.6. Hausnarketa-bidean
Hausnarketa-bidean hiru ataletan banatu da. Atal bakoitzean aurreko atalean
egin diren esperimentuei egingo zaie hausnarketa.
Boyle Mariotteren legea
-

Zergatik gertatzen da tamaina-aldaketa malba-gozokian?

-

Logikoa denez, hasierako presioa, enboloa bultzatu baino lehen, 1
atmosferakoa dela suposatuko da. Kalkula ezazu zer presio dagoen
esperimentuko une bakoitzean.

-

Irudika itzazu Excel-orri batean lortutako presio teorikoak (atm-tan)
bolumenarekiko (l-tan).

Charlesen legea
-

Gelako tenperaturan kalkulatutako puxikaren bolumena akatsik ez duela
suposatzen badugu, kalkula itzazu esperimentuetan erabilitako
tenperaturetan lortu beharko ziren bolumenak. Irudika itzazu Excel-orri
batean lortutako bolumen teorikoak (l-tan) tenperaturarekiko (K-etan).

-

Konpara itzazu irudikatutako bi grafikoak, teorikoa eta datu
esperimentalak dituena, eta azaldu itzazu haien arteko
desberdintasunak.

-

Bat al dator lortutako emaitza Charlesen legearekin? Arrazoitu ezazu
erantzuna.

Gay Lussacen legea
-

Zergatik gertatzen da tamaina-aldaketa puxikan?

-

Adierazgarria al da puxikaren tamaina-aldaketa tenperatura guztietan?
Erantzuna ezezkoa bada, azaldu ezazu zergatik uste duzun lortutako
emaitza hori ez dela adierazgarria.

-

Onartzen bada gelako presioa 1 atmosferakoa dela, kalkula ezazu zer
presio dagoen esperimentuko une bakoitzean.
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Irudika itzazu Excel-orri batean lortutako presio teorikoak (atm-tan)
tenperaturarekiko (K-etan).

1.5.7. Zuk zeuk!
DBHko 1. mailan aurkezteko, prestatu itzazu Boyle-Mariotteren, Charlesen eta
Gay Lussacen legeak oinarritzat dituzten 3 esperimentu. Azaldu itzazu esperimentuak,
eta horiek egiteko behar diren materialak eta produktuak. Konponbidea aurreikusi, eta
prestatuta izan, esperimentuak gaizki ateratzen badira ere.
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1.6. Erreakzioak: magia zientzia bihurtuta
1.6.1. Bazenekien?
Azido laktikoa da zenbait gaztek duten
usain txarraren erruduna, azido laktikoaren
hartziduran suertatzen den azido butirikoa, hain
zuzen ere.
Erreakzio oszilatzaileetan erreakzioa behin
eta berriro errepikatzen da, erreakzioetan parte Ardi-Gaztak. VMonte13 (2018).
hartzen duen substantzietariko bat agortu arte.
Hau da, erreaktiboetatik produktuak lortzen dira eta azken horiek, zikloa itxiz,
erreakzionatzen dute erreaktiboak emateko.
Izarren energia bertan gertatzen diren fusio
nuklearreko erreakzioetatik dator. Izarraren
ezaugarriaren arabera fusio-erreakzio bat emango
da nagusiki. Horrela, Eguzkia bezalako izarretan,
hamabost milioi Kelvin gradutik beherako barnetenperatura duten izarretan, protoi-protoi fusioa
da fusio-prozesu nagusia. Tenperatura altuagoak
lor ditzaketen izarretan, karbonoaren zikloaren
Eguzkia: gure izarra. Ipicgr (2018).
fusioa bihurtzen da mekanismo nagusia, eta erdian
kolapsatzen diren izar zaharragoetan, tenperaturak ehun milioi Kelvin gradu gainditu
ditzaketenetan, helioa fusionatzeko alfa prozesu hirukoitza ematen ohi da (beste
erreakzio nuklear mota batzuetan burdina baino astunagoak diren elementuen sintesia
lortzen da).

1.6.2. Buruari eragiten
Zer garrantzi dute erreakzio kimikoek eguneroko bizitzan? Zenbat erreakziomota ezagutzen dituzu?

1.6.3. Saiatu eta ikasi
Erreakzioei laborategi batean nola egiten zaien jarraipena, zer antolaketa eta
segurtasun-arau bete behar diren ikasiko da.

1.6.4. Materialak eta produktuak
-

laborategi-koadernoa
laborategiko eskularruak
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laborategiko betaurrekoak
alkohola
harea
azukre-hautsa
sodio bikarbonatoa
molusku-oskol batzuk
marmol-zatitxo batzuk
kareharri-zatitxo batzuk
klarion-zatitxo bat
arrautza-oskol bat
ozpina
zaparri bat
kafe-koilaratxo bat
4 botila txiki edo 4 erlenmeyer-matraze
4 poto
botilentzako tapoiak edo erlenmeyerrak ixteko kortxoak
silikona-pistola bat
6 mm-ko gomazko tutu bat
aza gorriaren estraktua
plastikozko 2 litroko freskagarri-botila bat
eroale txarra den eta erretzen ez den gainazal lau bat (azulejo handi bat
izan daiteke) edo labeko erretilu bat
artazi batzuk edo kuter bat
mailu bat
sukaldeko zapi bat
bideo-kamara edo eskuko telefono bat

1.6.5. Pausoz pauso
1. Idatzi koadernoan esperimentazioaren data, emandako pauso guztiak,
agertu diren zailtasunak eta horiei eman zaien irtenbidea.
Faraoiaren sugea
2. Moztu freskagarri-botilaren lepoa, gutxi gorabehera, 4 cm-ko altueran.
3. Jarri zaparrian 4 koilaratxo azukre-hauts eta koilaratxo bat sodio
bikarbonato.
4. Txikitu azukrea eta bikarbonatoa, hauts homogeneo bat lortu arte.
5. Gehitu pixkanaka alkohola, ahi lodi bat lortu arte.
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6. Jarri ahi koilaratxo bat edo bi freskagarri-botilaren lepoan, eta zapaldu
zentimetro erdiko pastilla bat lortu arte. Errepikatu prozesua, 4 pastilla
izan arte.
7. Jarri harea harriko xaflaren gainean, 5 cm-ko mendixka bat lortu arte.
8. Busti ondo harea alkoholaz, eta jarri mendixkaren tontorrean lortutako
pastillak.
9. Eman su harea bustiari, eta grabatu prozesua eskuko telefonoarekin
(sua itzaltzen badoa, kontu handiz, alkohol zorrotada bat bota ahal zaio
erreakzio-guneari).
10. Apuntatu laborategi-koadernoan esperimentuan egindako guztia.
11. Idatzi koadernoan ikasitakoa eta gertatu denetik ateratako hipotesiak.

Kaltzio karbonatoaren erreakzioa
12. Sartu marmol-puskak sukaldeko zapiaren barruan, eta txikitu puskak,
txiki-txiki utzi arte.
13. Sartu txikitutako marmola botilan.
14. Egin zulo txiki bat botilaren tapoian, eta sartu goma egindako zulotik (2
edo 3 zentimetro).
15. Zigilatu tapoian egindako zuloa silikona-pistolarekin.
16. Kendu barruan duen mintza arrautza-oskolari.
17. Errepikatu 12., 13., 14. eta 15. pausoak klarionarekin, kareharriarekin,
molusku-oskolarekin eta arrautza-oskolarekin.
18. Bota 100 bat mililitro ozpin botila bakoitzean, eta itxi botila.
19. Sartu gomaren mutur askea aza gorritik lortutako pH-adierazlean.
20. Utzi erreakzioak aurrera jarrai dezan 30 minutu.
21. Idatzi koadernoan ikasitakoa eta gertatu denetik ateratako hipotesiak.
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Erreakzioak: magia zientzia bihurtuta

1.6.6. Hausnarketa-bidean
Esperimentuetan ikasitakoarekin, eta behar duzun informazioa bilatu ondoren,
egin itzazu ariketa hauek:
-

Idatz itzazu esperimentu bakoitzean ematen diren erreakzioak.

-

Bigarren esperimentuan, zer substantzia ateratzen da burbuiletan aza
gorriaren disoluziora?

-

Denborarekin aza gorriaren adierazleak kolorea aldatzen du. Zer
erreakzio ematen da burbuiletan ateratzen den substantzia eta
disoluzioaren artean aza gorriaren adierazlearen kolorea aldatu egiten
duena?

-

Sailkatu itzazu esperimentuetan gertatzen diren erreakzio guztiak, baita
aza gorriaren disoluzioan burbuilak eragitearen ondorioz ematen dena,
irizpide hauen arabera: energiaren portaera, abiadura, transformaziomota eta trukatzen den partikula.

1.6.7. Zuk zeuk!
Esperimentatzean beharrezkoa da segurtasun-arau batzuk jarraitzea. Bilatu
ezazu informazioa, eta egin ezazu ordenagailuan horma-irudi bat funtsezkoak diren
laborategiko segurtasun-arauak jasoz. Horma-irudiak zehatza, argia eta ulergarria izan
behar du. Interesgarria izango litzateke horma-irudian arauei lotutako argazkiak
agertzea.
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«Praktika da teoria guztiak idazteko erabiltzen den tinta».
Iñigo Fernandez Unibaso (1970- )
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Erlazionatutako teoria. Elektrizitatea (limoi-pila)

2.1. Elektrizitatea (limoi-pila)
Pila baten funtzionamendua erredukzio-oxidazio erreakzioetan oinarrituta
dago, laburki erredox izenaz ezagunak direnak.
Erredox erreakzioetan elektroi-mugimendua ematen da, hots, elektroiak
transferitu egiten dira substantzia batetik bestera. Elektroiak galdu egiten dituen
substantzia oxidatu egiten da (erreduktore izena ematen zaio) eta irabazi egiten
dituenak erreduzitu egiten da (oxidatzaile izena hartzen du):

A oxidatzailea + n e- → A oxidatzailearen forma erreduzitua (A erreduktorea)
B erreduktorea - n e- → B erreduktorearen forma oxidatua (B oxidatzailea)

Bi erreakzioerdiak ezin dira bereizita eman. Erreakzio osoa hau izango litzateke:

A oxidatzailea + B erreduktorea → A erreduktorea + B oxidatzailea

Erredox sistema bat oxidatzaile batek eta bere erreduktore konjugatuak
(Aox./Aer.) osatzen dute. Eta erredox erreakzio bat emateko bi erredox sistema, bi
erreakzioerdi, une berean gertatu behar dira. Oxidazioan galtzen diren elektroiak
erredukzioan irabazten diren elektroiak dira.
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2.1.1. Erlazionatutako hiztegia
-

Anodo: piletan, elektroi-fluxua irteten den elektrodoa; oxidazioa
gertatzen den elektrodoa. Piletan, anodoa negatiboa da.
ZTH zientzia eta teknologiaren hiztegi entziklopedikoa (moldatua)

-

Elektrodo: zirkuitu baten parte metaliko eta ez-metalikoak konektatzen
dituen eroalea. Elektrodoak hari-, hagaxka- edo plater-itxura izaten du.
Elektroien fluxua irteten den elektrodoari anodo deritzo, eta fluxua
hartzen duenari, katodo.
ZTH zientzia eta teknologiaren hiztegi entziklopedikoa (moldatua)

-

Elektrolito: korronte elektrikoak ioien, eta ez elektroien,
mugimenduaren bidez eroaten duen substantzia ez-metaliko likido edo
solidoa. Konposatu ionikoak edo, gehienetan, disolbatzean ioietan
disoziatzen diren substantziak izaten dira.
ZTH zientzia eta teknologiaren hiztegi entziklopedikoa (moldatua)

-

Katodo: piletan, elektroi-fluxua hartzen duen elektrodoa; erredukzioa
gertatzen den elektrodoa. Piletan, katodoa positiboa da.
ZTH zientzia eta teknologiaren hiztegi entziklopedikoa (moldatua)
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Erlazionatutako teoria. pH-a (aza gorriaren adierazlea)

2.2. pH-a (aza gorriaren adierazlea)
Kimikan, pH-a da disoluzio baten hidrogeno ioien (H+) edo oxonio ioien (H3O+)
kantitatea kuantitatiboki adierazteko Søren Peder Lauritz Sørensen kimikari
danimarkarrak, 1909an, definitutako eskala. pH-a pondus Hydrogenii (hidrogenoaren
pisua) latinezko adierazpenaren laburdura da.
Sørensenek pH-a hidrogeno ioien aktibitatearen logaritmo hamartarraren balio
negatibo bezala izendatu zuen; baina disoluzio diluituetan hidrogeno ioien aktibitatea
eta disoluzioaren kontzentrazio molarra baliokidetzat har daitezke, eta, ondorioz,
aktibitateetan oinarritutako formula kontzentrazioaren baitan eman daiteke.

𝑝𝑝 = −𝑙𝑙𝑙10 𝑎𝐻 + ≅ −𝑙𝑙𝑙10 [𝐻 + ]
pH-a unitaterik gabeko magnitudea da, eta, gaur egun, erraztasunagatik, [H+]ren kontzentrazio molarra (mol/l edo M) erabiltzen da formulan.
Disoluzioetan, orokorrean, [H+]-ren kontzentrazioa txikia izaten da eta emaitza
modu erabilgarriago batean, intuitiboagoa den modu batean, erabili ahal izateko,
logaritmo hamartarra erabiltzen da pH-a adierazteko.

[𝐻 + ] = 0,000001 = 10−6

→

[𝐻 + ] = 0,000000000001 = 10−12

−𝑙𝑙𝑙10 [𝐻 + ] = −𝑙𝑙𝑙10 10−6 = 6
→

−𝑙𝑙𝑙10 [𝐻 + ] = −𝑙𝑙𝑙10 10−12 = 12

pH-aren balioaren arabera, disoluzio bat azidoa, neutroa ala basikoa dela
esaten da. Horrela, pH-a 7 baino txikiagoa denean, disoluzioa azidoa dela esaten da;
pH-a 7 denean neutroa dela esaten da, eta 7 baino handiagoa denean basikoa dela
esaten da. Hau da:
Disoluzio azidoa → pH < 7
Disoluzio neutroa → pH = 7
Disoluzio basikoa → pH > 7

Disoluzio urtsuetan, honela adieraz daiteke uraren autoprotolisia eta haren
produktu ionikoa adierazten duen oreka konstantea (Kw):

2𝐻2 𝑂 ↔ 𝐻3 𝑂+ + 𝑂𝐻 −

𝐾𝑊 =
36

[𝐻3 𝑂+ ] ∙ [𝑂𝐻 − ]
= 10−14
[𝐻2 𝑂]
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Kimikako hitzarmena kontuan izanik disolbatzaile purua den neurrian, uraren
aktibitatea 1 da. Beraz:

𝐾𝑊 =

[𝐻3 𝑂+ ] ∙ [𝑂𝐻 − ]
= [𝐻3 𝑂+ ] ∙ [𝑂𝐻 − ] = 10−14
[𝐻2 𝑂]

Disoluzio neutroetan, definizioz, [𝐻3 𝑂+ ] kontzentrazioa
kontzentrazioa berdinak direnez, hauxe ondoriozta daiteke:

eta

[𝑂𝐻 − ]

[𝐻3 𝑂+ ] = [𝑂𝐻 − ] → [𝐻3 𝑂+ ]2 = 10−14 → [𝐻3 𝑂+ ] = �10−14 = 10−7

𝑝𝑝 = −𝑙𝑙𝑙10 [𝐻 + ]

→ −𝑙𝑙𝑙10 10−7 = 7

Disoluzio neutro baten pH-a 7 da.

Protoien kontzentrazioa hidroxilo ioien kontzentrazioa baino handiagoa
denean, hau da, pH-a 7 baino txikiagoa denean, disoluzioa azidoa da; aldiz, protoien
kontzentrazioa hidroxilo ioiena baino txikiagoa denean, hau da, pH-a 7 baino
handiagoa denean, disoluzioa basikoa da. Zenbait kasutan, pH-aren ordez, pOH-a ere
erabiltzen da hidroxilo ioien (OH-) kontzentrazioa adierazteko. Uraren autoprotolisitik,
hain zuzen ere, pH-aren eta pOH-aren arteko lotura egin daiteke:

logKw=log[H+]+log[OH−]

pH+pOH=14
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2.2.1. Erlazionatutako hiztegia
Azido: uretan disolbatzen denean hidrogeno ioia ematen duen substantzia;
base eta metalekin erreakzionatzean gatzak ematen ditu. Definizio modernoagoen
arabera, protoiak eman ditzakeen edo elektroi-bikotea har dezakeen substantzia.
ZTH zientzia eta teknologiaren hiztegi entziklopedikoa (moldatua)

Base: uretan disolbatzen denean hidroxilo ioia ematen duen substantzia;
azidoekin erreakzionatzean gatzak ematen ditu. Definizio modernoagoen arabera,
protoiak har ditzakeen edo elektroi-bikotea eman dezakeen substantzia.
ZTH zientzia eta teknologiaren hiztegi entziklopedikoa (moldatua)

Disoluzio: normalean likido den ingurune batean, gutxienez, solido, likido edo
gas baten nahaste homogeneoa.
ZTH zientzia eta teknologiaren hiztegi entziklopedikoa (moldatua)

Ioi: elektroi bat edo batzuk hartu edo galdu dituen atomoa edo molekula.
Elektroiak irabaziz gero, ioiak karga negatiboa du (anioia) eta galdu baditu, karga
positiboa (katioia).
ZTH zientzia eta teknologiaren hiztegi entziklopedikoa
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2.3. Substantzien ezaugarriak: solidoak
Zientzia eta teknologiaren hiztegi entziklopedikoan aurkitu daitekeen bezala,
“solidoa bolumen eta forma jakina oro har gordetzen duen gorputza, deformatzeko eta
isurtzeko erresistentzia agertzen duena; ohiko tenperatura eta presioan horrelako
ezaugarriak dituen substantzia” da. Hau da, solido guztiek propietate orokor hauek
betetzen dituzte:
- Solidoak konprimaezinak dira, hots, haien bolumena ez da gutxitzen, nahiz
eta oso indar handiak aplikatu. Solido bat osatzen duten partikulak elkarrengandik hain
hurbil daudenez, ezin dira gehiago hurbildu.
- Solidoek berezko forma dute, hots, jatorrizko forma mantentzen dute. Horren
arrazoia da solido bat osatzen duten partikulak elkarren artean oso indar biziz lotuta
daudela eta oso zaila dela bereiztea.
Hala ere, solido guztiak ez dira berdinak eta propietate desberdinak izan
ditzakete. Propietate horiek propietate espezifiko izenaz ezagutzen dira.
Solido batek izan ditzakeen propietate espezifiko garrantzitsuenak hauek dira:
- Urtze-puntua: egoera solidotik likidora igarotzean, gorputz batek mantentzen
duen tenperatura-tartea da, estua normalean. Gorputz gutxi batzuek ez dute urtzetenperaturarik; urtu baino lehen deskonposatu egiten dira.
- Hauskortasuna: solido bat zatitan apurtzeko duen ahalmena da. Solidoa zati
askotan hautsi egiten bada hauskorra dela esaten da.
- Gogortasuna: solido batek azalaren urradurarekiko, arrastoak jasateko, duen
erresistentzia da. Solido batek bera baino bigunagoa den beste bat urratuko du.
Gogortasuna Mohsen eskalarekin neurtzen ohi da.
- Elastikotasuna: deformatzen denean, solido batek bere jatorrizko forma
berreskuratzeko duen ahalmena da. Malguki batean ezin hobeto ikusten da propietate
hori.
- Distira: gainazal batek igortzen duen argi-sentsazioa da, hau da, hautematen
duen luminantzia.
- Dentsitate handia: orokorrean, solidoek dentsitate altu samarrak dituzte, 4
egoeretatik dentsitate altuena izan ohi duten substantziak dira. Horren arrazoia
solidoek eratzen dituzten molekulen edota atomoen hurbiltasunean dago. Solidoetan,
molekulen edo atomoen arteko distantzia beste egoeretan agertzen dena baino
txikiagoa da, eta molekulen arteko loturen indarra handiagoa.
- Flotazioa: solido batzuek propietate hau betetzen dute, soilik beren
dentsitatea kokatzen den likidoarena baino txikiagoa bada, izotzaren kasu.
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- Iraunkortasuna: materialen zientzian, material batek pitzadurak edo
pitzadurak zabaltzearen aurka duen erresistentzia da iraunkortasuna.
- Xaflakortasuna: materiaren propietatea da, deformazio bidez landu
beharreko gorputzek erakusten dutena. Xaflakortasunari esker, material-xafla meheak
lortu daitezke, puskatu gabe, eta ez dago horiek kuantifikatzeko inolako metodorik.
Metalak dira xaflakortasunaren adibide argiak.
- Harikortasuna: solidoek hariak eratzeko duten propietateari esaten zaio.
Metalak dira harikortasunaren adibide argiak.

Dituzten edo ez dituzten ezaugarrien arabera, solidoak talde desberdinetan
sailkatu egiten dira. Horrela, solidoak ionikoetan, kobalenteetan, metalikoetan eta
molekularretan sailka daitezke.

Solido ionikoa indar elektrostatikoen eraginez elkartuta mantentzen diren
katioi eta anioien hiru dimentsioko banaketa da.
Solido ionikoek dituzten propietate orokorrak hauek dira:
- Lotura sendoak ematen dituzte espazioko 3 norabideetan.
- Fusio- eta irakite-puntu altuak dituzte.
- Gogorrak dira.
- Hauskorrak izaten dira.
- Disolbagarriak dira disolbatzaile polarretan.
- Urtuta edo disolbatuta, elektrizitatea gidatzen dute (ioi askeak sortzean).

Solido kobalenteak kobalenteki bere aldamenekoei lotuta dauden atomoz
osatuta daude.
Solido ionikoek dituzten propietate orokorrak hauek dira:
- Loturak direkzionalak dira, eta kristal-egiturako atomoen antolamendu
geometrikoa zehazten dute.
- Ez dira eroale onak, ez beroaren ez elektrizitatearen eroaleak (ez dago elektroi
librerik).
- Batzuk erdieroaleak dira.
- Gogorrak eta deformaezinak dira.
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Solido metalikoek alde handia dute beren propietate fisikoetan.
- Gehienak grisaxkak dira, baina batzuek koloreak dituzte.
- Dentsitate handiko gorputzak dira.
- Argia islatzen dute.
- Xaflak eratzeko gaitasuna dute.
- Alanbre eta harietan moldekatu daitezke.
- Jatorrizko forma berreskuratzeko ahalmena dute, indar batek deformatzen
dituenean.
- Trakzio bidez apurtzeko duten erresistentzia handia da.
- Elektrizitate- eta bero-eroale onak dira.

Solido molekular batean molekula kobalente diskretuak dira egitura-unitateak,
eta egitura-unitate horiek Van der Waalsen indarren bidez elkarri lotuta agertzen dira.
Nahiz eta hainbat itxura eta ezaugarri desberdin izan ahal duten, talde honetan
elkartzen diren solidoek komunean dituzte propietate hauek:
-

Ez dute elektrizitaterik garraiatzen (ez egoera solidoan, ez disolbatuta
ezta urtzen direnean ere).
Solido bigunak dira.
Fusio- eta irakite-puntu baxuak dituzte
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2.3.1. Erlazionatutako hiztegia
Dentsitate: substantzia baten masa eta bolumenaren arteko erlazioa da. Likido
eta solidoen kasurako, g/cm3 da erabiltzen den unitaterik ohikoena.
𝜌=

𝑚
𝑉

ZTH zientzia eta teknologiaren hiztegi entziklopedikoa (moldatua)

Kristal: atomo, molekula edo ioien hiru dimentsioko barne-antolamendu
periodikoa duen gorputz homogeneoa. Kristalak anisotropoak dira, hau da, norabidea
aldatzean, propietate fisiko eta kimikoak aldatu egiten dira.
ZTH zientzia eta teknologiaren hiztegi entziklopedikoa

Luminantzia: gainazal argi-igortzaile batek edo gainazal argiztatu batek
norabide jakin batean igortzen duen argi-intentsitatearen eta gainazal horrek aipatu
norabidearekiko zut dagoen plano batean duen proiekzioaren arteko zatidura. Kandela
zati metro karratutan neurtzen da (cd/m2).
ZTH zientzia eta teknologiaren hiztegi entziklopedikoa (moldatua)
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2.4. Substantzien ezaugarriak: likidoak
Zientzia eta teknologiaren hiztegi entziklopedikoan aurkitu daitekeen bezala,
“likidoa bolumen jakina duen, baina forma jakinik ez baizik edukitzen duen ontziarena
hartzen duen gorputza; ohiko tenperaturan eta presioan horrelako ezaugarriak dituen
substantzia” da. Likidoen molekulak ez dira posizio finkoetan mantentzen, solidoekin
gertatzen den bezala, libreki mugi daitezke bata bestearen gainean irristatuz, eta
horrek eragotzi egiten du materiak egoera horietan forma propioa izatea; beraz, likido
batek hura duen ontziaren forma hartzen du. Likidoetan, molekulen arteko loturaindarra oso ahula da molekulak finkatuta uzteko, baina bai batuta mantentzeko bezain
handia. Mugitzeko ahalmen horrek fluido bihurtzen ditu likidoak.
Likido guztiek propietate jakin batzuk partekatzen dituzte:
- Likidoak konprimaezinak dira, hots, haien bolumena ez da gutxitzen, nahiz eta
oso indar handiak aplikatu. Likido bat osatzen duten partikulak, solidoetan gertatzen
den antzera, elkarrengandik oso hurbil daudenez, ezin dira gehiago hurbildu.
- Likidoek ez dute berezko formarik, hots, edukitzen duten ontziaren formara
egokitzen dira. Horren arrazoia da likido bat osatzen duten partikulak elkarren artean
oso indar biziz lotuta ez daudela, eta horrek bereiztea ahalbidetzen duela.
- Dentsitatea da substantzia baten masa eta bolumenaren arteko erlazioa.
𝜌=

𝑚
𝑉

- Biskositatea da fluido baten molekulen artean sortzen den barnemarruskadura, elkarren ondoko fluido-geruzen arteko higidura erlatibo bat sortzeari
erresistentzia egiten diona.
Sistema internazionalean biskositatea (μ) N·s/m2-tan neurtzen da, eta poiseville
(PI) izena ematen zaio.
Fluido baten biskositatearen balioari biskositate-koefizientea deitzen zaio eta
tenperaturaren araberakoa da. Likidoetan, biskositatearen koefizientea jaitsi egiten da
tenperatura igotzen bada. Bero-energiak likido-molekula batek beste molekulekin
dituen loturak arinago apurtzea eta eratzea ahalbidetzen du, eta horrek likidoaren
mugimendua errazten du.
Likido baten dentsitatea kalkulatzeko hainbat modu erabiltzen dira. Horietako
batean, likidoan solido bat erortzen uzten da, eta solidoak likidoa zeharkatu behar
duen denbora hartzen da. Gero, datuak formula honetan sartzen dira:
2 ∙ �𝜌𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝜌𝑙𝑙𝑙 � ∙ 𝑔 ∙ 𝑟 2
𝜇=
9∙𝑣
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non
𝜌𝑒𝑒𝑒 : esferaren dentsitatea, kg/m3-tan ematen da.
𝜌𝑒𝑒𝑒 =

𝑚
𝑚
=
𝑉 4 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟3
3

𝜌𝑙𝑙𝑙 : likidoaren dentsitatea, kg·m-3-tan ematen da.
𝜌𝑙𝑙𝑙 =

𝑚
𝑉

𝑟: esferaren erradioa, m-tan ematen da.
𝑣: esferak likidoa zeharkatzean eraman duen batez besteko abiadura, m·s-1-tan
ematen da.

- Gainazal-tentsioa da likido baten azalari mintz elastiko baten gisako portaera
ematen dion propietatea. Likidoaren molekulen arteko indarren ondorioa da.
Kuantitatiboki, likidoaren azala azalera-unitate batek handiagotzeko behar den energia
da.

Ur-tanta. Josch13 (2014).

- Kohesioa da izaera bereko molekulen arteko erakarpena. Material baten
barruko molekulak elkarri atxikitzea dakarren fenomenoa da, tentsio batek material
hori hausteari edo hedatzeari kontra egiten diona. Gainazal-tentsioaren ondorio
zuzena da.

Ur-txorrota. Tama66 (2018).
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- Adhesio edo atxikidura molekula desberdinek erakarpen-indarren ondorioz
elkarri atxikitzeko duten joera da. Gainazal-tentsioaren ondorio zuzena da.

Armiarma-sare bustia. Argazki
propioa (2017).

- Kapilaritatea kapilarra izeneko diametro txikiko hodi baten barruan likido bat
igotzean edo jaistean datza.

Alde egiten. Argazki propioa (2021).
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2.4.1. Erlazionatutako hiztegia
Dentsitate: substantzia baten masa eta bolumenaren arteko erlazioa da. Likido
eta solidoen kasurako, g/cm3 da erabiltzen den unitaterik ohikoena.
𝜌=

𝑚
𝑉

ZTH zientzia eta teknologiaren hiztegi entziklopedikoa (moldatua)

Fluido: gas, plasma eta likidoen izen generikoa. Elkarren artean kohesio gutxi
duten molekulez osatutako gorputzak dira, eta molekulak bata bestearen gainean
(likidoak) edo guztiz aske (gasak) higi daitezke.
ZTH zientzia eta teknologiaren hiztegi entziklopedikoa (moldatua)
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2.5. Substantzien ezaugarriak: gasak
Zientzia eta teknologiaren hiztegi entziklopedikoan aurkitu daitekeen bezala,
“gasa etengabe hedatzera jotzen duen eta edukitzen duen ontziaren bolumen osoa
betetzen duen gorputza da; ohiko tenperatura eta presiopean horrelako ezaugarriak
dituen substantzia”. Gasen partikulen artean, molekulen arteko indarrak oso eskasak
eta ahulak dira, eta hori da gasen ezaugarrien erantzule nagusia.
Gasak partekatzen dituzten propietateak hauek dira:
dira.

- Ez dute berezko formarik, hots, edukitzen duten ontziaren formara egokitzen

- Konprimagarriak dira eta hedatu egiten dira. Gasa gordeta duen ontzian indar
bat eraginez edota tenperatura aldaketa bat eragiten bada, gasa edukiontziaren
bolumenera egokituko da. Adibide argia xiringa batean gordeta dagoen gas batean
ikusi daiteke. Xiringako irteera ixten badugu eta enboloa sakatu egiten bada, gasa
konprimitu egingo da. Alderantziz enbolotik tiratu egiten bada, gasa bolumen berrian
hedatu egingo da.
- Gas batek espazio osoa okupatzeko duen propietatea jariakortasuna izenaz
ezagutzen da. Gasetan jariakortasuna ematen da, aurreko propietateetan gertatzen
den bezala, gas partikulen arteko molekulen arteko indar eskasia eta ahultasunagatik.
Fenomeno hau erraz ikus daiteke airez betetako puxika bat askatu egiten denean.
Orduan, puxika barneko airea puxikatik ateratzen da eta atmosferan zabaltzen da.
- Difusioa. Gas bat askatzen denean inguruan dituen beste gasekin nahastu
egiten da. Horrexegatik perfumeak usaindu egin daitezke. Azalean ematen den
perfumea, pixkanaka-pixkanaka, lurruntzen da eta inguruko airean barreiatu egiten da.
Ondorioz, airearekin batera, lurrinaren aromak sudurrera iristen zaizkigu arnasa
hartzean.
- Dentsitate txikia izaten dute.
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Gasen portaera matematikoki ikasi da, eta lege teorikoekin azaldu da. Hiru lege
horiek Gas idealen legeak dira.
- Boyle-Mariotteren legea (prozesu isotermoa). Gasaren sartu-irtenik ez
badago, tenperatura konstantea denean presioa eta bolumena alderantziz
proportzionalak dira.
𝑃1 ∙ 𝑉1 = 𝑃2 ∙ 𝑉2 = 𝑘𝑘𝑘
- Charlesen legea (prozesu isobaroa). Gasaren sartu-irtenik ez badago, presioa
konstantea denean bolumena eta tenperatura zuzenki proportzionalak dira.
𝑉1 𝑉2
= = 𝑘𝑘𝑘
𝑇1 𝑇2
- Gay-Lussacen legea (prozesu isokoroa). Gasaren sartu-irtenik ez badago,
presioa konstantea denean presioa eta tenperatura zuzenki proportzionalak dira.
𝑃1 𝑃2
=
= 𝑘𝑘𝑘
𝑇1 𝑇2
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2.5.1. Erlazionatutako hiztegia
Molekulen arteko indarrak: partikulen artean, geruza elektroniko beteak
dituzten espezien artean, ematen diren erakartze- edo aldentze-indarrak dira.
ZTH zientzia eta teknologiaren hiztegi entziklopedikoa (moldatua)

Gas ideal: gas perfektu izenaz ere ezaguna, gas teoriko bat da, bere molekulak
ausaz mugitu baina elkarren artean talka egiten ez duten egoera islatzen du.
Presioaren eta bolumenaren arteko biderkadura tenperatura absolutuarekiko
proportzionala duen gasa (𝑃 ∙ 𝑉 𝛼 𝑅 ∙ 𝑇) da. Gasaren barne-energia eta entalpia
tenperaturaren mende baino ez dira. Baldintza normaletan gas gehienek gas idealen
jokaera erakusten dutenez, kontzeptu oso erabilgarria da neurketak egiteko; aldiz
tenperatura oso baxuetan edota presio oso altuetan gas idealaren kontzeptuak akatsak
izaten ditu.
ZTH zientzia eta teknologiaren hiztegi entziklopedikoa (moldatua)

Barne-energia (U): sistema batek egin dezakeen lanaren (W) eta duen berokantitatearen (Q) batura den funtzio termodinamikoa. Erreferentzia-sistemarekiko
geldi dagoen sistema baten atomo eta molekulen energia zinetikoen eta haien arteko
interakzio-energia guztien batura da. Prozesuak aztertzean, barne-energia absolutua ez
baizik barne-energiaren aldaketa neurtzea da interesgarria. Sistema itxi batean, barneenergiaren aldaketa-sistemak xurgatutako beroaren eta egindako lanaren arteko
kendura da.
(∆𝑈 = 𝑄 − 𝑊)

Adierazpen hori termodinamikaren lehen legea da.
ZTH zientzia eta teknologiaren hiztegi entziklopedikoa (moldatua)

Entalpia (H): sistema baten barne-energiaren (U), eta presioaren (P) eta
bolumenaren (V) arteko biderkaduraren batura den funtzio termodinamikoa da.
𝐻 =𝑈+𝑃·𝑉

Sistema egoera batetik bestera aldatzean, entalpia aldatu egiten da.
ZTH zientzia eta teknologiaren hiztegi entziklopedikoa (moldatua)
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Prozesu isobaro: presio konstantean gertatzen den prozesua da.
ZTH zientzia eta teknologiaren hiztegi entziklopedikoa (moldatua)

Prozesu isotermo: tenperatura konstantean gertatzen den prozesua da.
ZTH zientzia eta teknologiaren hiztegi entziklopedikoa (moldatua)

Prozesu isokoro: bolumen konstantean gertatzen den prozesua da.
ZTH zientzia eta teknologiaren hiztegi entziklopedikoa (moldatua)
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2.6. Erreakzioak: magia zientzia bihurtuta
Erreakzio kimikoa ematen da substantzia bat edo gehiago (erreaktiboak) beste
bat edo batzuk bihurtzen direnean (produktuak).
Erreakzio kimiko batean, erreaktiboen loturak apurtu egiten dira berri batzuk
eratzeko, produktuak lortzeko. Hau da, erreaktiboetako atomoak berrantolatu egiten
dira substantzia berriak emateko.

𝐶𝐶4 (𝑔) + 2𝑂2 (𝑔) → 𝐶𝐶2 (𝑔) + 2𝐻2 𝑂(𝑔)
+

→

+

Aurreko ekuazio kimikoan agertzen diren zenbakiek, irudian ikus daitekeen
bezala, zenbat erreaktibo-molekula erreakzionatzen duten eta zenbat produktumolekula lortzen diren adierazten dute, hau da, ekuazio estekiometrikoa eratzen
duten erlazio estekiometrikoak.

𝑎𝑎(𝑔) + 𝑏𝑏(𝑔) → 𝑐𝑐(𝑔) + 𝑑𝑑(𝑔)
Erlazio horiek hauxe adierazten dute: A substantziaren a molekulak
erreakzionatzeko, B substantziaren b molekulak beharko dira, eta, ondoren, C
substantziaren c molekulak eta D substantziaren d molekulak sortuko dira.
Beraz, ekuazioaren estekiometriak ahalbidetu egiten du erreakzio batean
zenbat produktu lortuko den edota zenbat erreaktibok parte hartu duen jakitea. Hala
ere, errealitatean, erreakzioan jartzen diren erreaktiboen kantitateak ez dira beti
estekiometrikoak eta, ondorioz, bat besteak baino lehenago agortu egingo da.
Erreaktibo hori erreaktibo mugatzailea dela esaten da. Kasu horietan, erreaktibo
mugatzaileak emango du zenbat produktu lortuko den eta beste erreaktiboetatik
zenbat gastatuko den.
Adibidez, burdin metalak airearen oxigenoarekin erreakzionatutakoan, burdin
oxidoa eratzen da.

𝐹𝐹(𝑠) +

1
𝑂 (𝑔) → 𝐹𝐹𝐹(𝑠)
2 2
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Kasu horretan, atmosferan nahi adina oxigeno dagoenez, burdina izango da
erreaktibo mugatzailea.
Erraz ikus daitekeen bezala, erreakzio kimikoetan, ekuazioaren bi aldeetan,
atomo-motak eta atomo-kopuruak berdinak dira (ez du zertan gauza bera gertatu
molekula-kopuruarekin); horri erreakzioa doitua egotea esaten zaio. Salbuespena
erreakzio nuklearretan ematen da. Erreakzio-mota horietan atomoak eratu egiten dira,
fusioetan, edo atomoak desegin egiten dira, fisioetan.

2
1𝐻

+ 31𝐻 → 42𝐻 + 𝑛

235
92𝑈

+𝑛 →

92
37𝑅𝑅

+

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
140
55𝐶𝐶

+ 3𝑛

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

Erreakzio kimikoen sailkapena
Erreakzio kimikoak sailkatzeko hainbat irizpide erabil daitezke, hala nola
prozesuan parte hartzen duen energiaren portaera, erreakzioaren abiadura,
transformazio-mota, transferitzen den partikula. Kontuan izan behar da sailkapen
horiek guztiak ez direla baztertzaileak, eta erreakzio bat irizpide guztien arabera
sailkatu egin daitekeela.
- Energiaren portaera hartzen bada sailkapen-irizpidetzat eta erreakzio batean
energia askatzen bada, erreakzioa exotermikoa dela esaten da; baina,
alderantziz, erreakzioa gertatzeko energia eman behar bazaio, erreakzioa
endotermikoa dela esaten da.
- Erreakzioaren abiadura edo erreakzioak kontsumitzeko behar duten denbora
kontuan hartzen bada, erreakzioak azkarrak edo geldoak izan daitezke.
- Erreakzioak transformazio-mota edo mekanismoaren arabera sailkatu nahi
direnean, halabeharrez, azpitalde txikiagotan banatu egin behar dira:
a) Konbinazio- edo sintesi-erreakzioak. Bi substantzia edo gehiago oinarri
hartuta, produktu bakarra sortzen dute:
𝐻2 +

1
𝑂 → 𝐻2 𝑂
2 2

2𝐻𝐻 + 𝐶𝐶2 → 𝐻𝐻2 𝐶𝐶2
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b) Deskonposizio-erreakzioak. Erreaktibo bakar batetik abiatuta, hainbat
produktu sortzen dituzte:
2𝐾𝐾𝐾𝐾4 → 𝐾2 𝑀𝑀𝑂4 + 𝑀𝑀𝑂2 + 𝑂2
𝐻2 𝑂2 →

1
𝑂 + 𝐻2 𝑂
2 2

c) Desplazamendu- edo ordezkapen-erreakzioak. Erreaktibo baten
atomoren bat substantzia sinple baten beste atomoren batekin
lekualdatzen edo ordezkatzen denean:
𝑁𝑁 + 𝐻2 𝑂 → 𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝐻2

𝐹𝐹 + 𝐻2 𝑆𝑂4 → 𝐹𝐹𝐹𝑂4 + 𝐻2
d) Desplazamendu bikoitzeko erreakzioak. Aurrekoaren oso antzekoa da;
baina, oraingoan, molekulan sartzen den atomoa konposatu batetik
dator, eta mugitutako atomoa beste konposatuaren molekulan sartzen
da.
𝐴𝐴𝐴𝑂3 + 𝑁𝑁𝑁𝑁 → 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝑁𝑁𝑁𝑂3

𝐵𝐵𝐶𝐶2 + 𝑁𝑁2 𝑆𝑂4 → 𝐵𝐵𝐵𝑂4 + 2𝑁𝑁𝑁𝑁
e) Hauspeatze-erreakzioak. Erreakzio-mota hauek, desplazamendu
bikoitzeko erreakzioekin parekotasun nabarmenak dituzte; horregatik
posiblea izango litzateke erreakzio hauek desplazamendu bikoitzeko
erreakzioen taldean sartzea. Hala ere, hain berezitasun propioak eta
erabilgarritasun konkretuak dituzte, ezen haietatik bereizi daitezkeen.
Erreakzio hauek erreaktiboak disoluzioan daudenean gertatzen dira. Kasu
hauetan, erreakzioan eratzen den produktu bat gutxienez (gatza izaten da
gehienetan), ez da disolbatzen, eta hauspeatu egiten da. Hauspeakina
agertzea ala ez disoluzioan dagoen substantziaren kantitatearen eta
nahaste-kondizioen araberakoa da; hau da, ez da gauza bera erreakzio
baten ondorioz gatz arrunta, sodio kloruroa (NaCl), eratzea disoluzioan
edo zilar kloruroa (AgCl) eratzea, disolbagarritasun-maila ezberdina
dutelako (askoz handiagoa da sodio kloruroarena). Beste alde batetik,
gatz baten disolbagarritasuna disoluzioaren tenperaturarekin aldatu
egiten ohi da, tenperaturak gora egiten duenean, disolbagarritasuna
handitu egiten da.
Adibidez:
𝑁𝑁𝑁𝑁(𝑎𝑎) + 𝐴𝐴𝐴𝑂3 (𝑎𝑎) → 𝑁𝑁𝑁𝑂3 (𝑎𝑎) + 𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑠) ↓
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Zilar kloruro solidoa (AgCl (s)) uretan, neurri batean, zilar katioitan (Ag+)
eta kloruro anioitan (Cl−) deskonposatzen da. Gatzaren kantitatea oso
txikia denean, nahikoa ez denean, bi ioien kantitateak gatzaren
disolbagarritasuna gainditzeko, zilar kloruro guztia disolbatzen da. Baina
kantitate handiagoan, ioien arteko biderkadura disolbagarritasuna baino
handiagoa da, eta, azkenik, disolbatu gabeko zilar kloruro solidoa ikusiko
dugu ontziaren hondoan; hauspeakina, hain zuzen ere.
𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑠) ⇋ 𝐴𝐴+ (𝑎𝑎) + 𝐶𝐶− (𝑎𝑎)
𝐾𝑝𝑝 = [𝐴𝐴+ ] ∙ [𝐶𝐶− ]

Orokorrean, edozein gatzetarako, formula honela geratuko litzateke:
𝑀𝑥 𝐴𝑦 (𝑠) ⇋ 𝑥𝑥 𝑦+ (𝑎𝑎) + 𝑦𝑦𝑥− (𝑎𝑎)
𝐾𝑝𝑝 = [𝑀 𝑦+ ]𝑥 ∙ [𝐴𝑥− ]𝑦

Askotan hauspeatze-erreakzioak erabiltzen dira ioiak banatzeko,
identifikatzeko (analisi kualitatiboa) eta zenbatzeko (analisi
kuantitatiboa).

- Erreakzioak trukatzen edo transferitzen den partikularen arabera sailkatu
egiten direnean, erreaktibo batetik beste batera transferitzen den partikulari
erreparatzen zaio. Horren arabera erreakzioak bi azpitaldetan banatzen dira.
a) Azido-basea edo neutralizazio-erreakzioak. Erreakzio kimiko hauetan
azido batek eta base batek parte hartzen dute, eta gatz bat eta ura
lortzen dira; erreaktiboen neutralizazioa gertatzen dela esaten da.
3𝐻𝐻𝑂3 + 𝐴𝐴(𝑂𝑂)3 → 𝐴𝐴(𝑁𝑂3 )3 + 𝐻2 𝑂

azidoa +

basea →

gatza

Azido-base erreakzioak bi erreakzioerditan ematen dira: lehenengoan,
azidoak protoiak askatzen ditu, oxonio ioiak,
𝐻𝐻𝑂3 → 𝑁𝑂3− + 𝐻 +
eta bigarrengoan, baseak hidroxido ioiak askatzen ditu.
𝐴𝐴(𝑂𝑂)3 → 𝐴𝐴3+ + 𝑂𝐻 −
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Ezaugarri azidoak dituen oxonio ioi bat hidroxilo ioi bati gehitzen zaio ura
emateko.
𝐻 + + 𝑂𝐻 − → 𝐻2 𝑂
Gainerako ioiak gatz bat egiteko elkartzen dira.
3𝐴𝐴3+ + 𝑁𝑂3− → 𝐴𝐴(𝑁𝑂3 )3
b) Elektroien transferentzia-erreakzioak edo oxidazio-erredukzio
erreakzioak. Erredox izenarekin ere ezagunak diren erreakzio hauetan,
erreaktiboen artean, elektroien transferentzia egiaztatzen da.
Transferentzia gertatu den jakiteko, oxidazio-zenbakia begiratu behar da.
Elektroiak irabazten dituen substantzia, oxidatzailea, erreduzitu egiten da;
galtzen dituena, erreduktorea, oxidatu egiten da.
𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 + 𝑛 𝑒 − → 𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐵𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑛 𝑒 − → 𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
Erreakzioerdiak ezin dira bereizita gertatu. Erreakzio orokorra hauxe
izango litzateke:
𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒 + 𝐵𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 → 𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
Erredox sistema bat edo erredox bikote bat oxidatzaile batek eta bere
erreduktore konjugatuak osatzen dute. Erredox erreakzioa gertatzeko, bi
erreakzioerdi edo erredox sistema bat behar dira. Oxidazioa eta
erredukzioa aldi berean gertatzen dira; ezin da bata bestea gertatu gabe
eman. Erreduzitzen den espezieak irabazitako elektroiak oxidazioan
galtzen direnak dira.

𝐹𝐹𝐶𝐶2 + 𝐶𝐶𝐶𝐶3 → 𝐹𝐹𝐶𝐶3 + 𝐶𝑜𝐶𝐶2

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑.
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Errekuntzak erredox erreakzio-mota berezi bat dira, horregatik, zenbait
ikertzailek aparteko taldetzat hartzen dituzte.
Errekuntzetan, substantzia bat oxidatzen da (erregaia) eta beste bat
erreduzitzen da (erregarria), energia asko askatuz eta gasak sortuz.
Hidrokarburoen eta gluzidoen errekuntzetan karbonoak karbono dioxidoa
emango du, eta hidrogenoak, ura. Kasu horietan, oxigenoa da erregarria.

𝐶6 𝐻6 +

15
𝑂 → 6𝐶𝑂2 + 3𝐻2 𝑂
2 2

𝐶6 𝐻12 𝑂6 + 6𝑂2 → 6𝐶𝑂2 + 6𝐻2 𝑂

ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

Hala ere, erreakzio batzuetan ez da partikula-trukatze edo transferentziarik
ematen, deskonposizio- eta kondentsazio-erreakzioetan gertatzen den bezala.

Erreakzioetan, kontuan hartu behar den beste kontzeptu bat erreakzioaren
etekina da. Erreakzio teorikoetan, idealetan, erreaktibo guztiek erreakzionatzen dute
produktuak emateko. Errealitatean, bestalde, erreaktibo guztiek ez dute
erreakzionatzen, edo erreakzio paralelo baten ondorioz beste substantzia bat sortzen
da. Beraz, erreakzio batean benetan sortzen den produktu-kantitatea teorikoa baino
txikiagoa izaten ohi da, eta hori erreakzioaren etekinak ematen du.
Erreakzio baten etekina ehunekotan ematen da, eta lortutako produktu baten
kantitatea teorikoki lortu beharreko produktuarekin erlazionatzen du.

Erreakzioaren etekina (%) =

Lortutako produktua
𝑥 100
Kantitate teorikoa

56

Iñigo Fernandez Unibaso

Esperimentuak etxeko produktuekin

Erlazionatutako teoria. Erreakzioak: magia zientzia bihurtuta

2.6.1. Erlazionatutako hiztegia
Disolbagarritasun: substantzia batek, solutuak, tenperatura eta presio jakin
batean beste substantzia batean, disolbatzailean, disolbatzeko duen gaitasuna edo
joera. Disoluzio ase bat lortzeko disolbatzaile-kantitate jakin batean disolba daitekeen
solutu-kantitatearen arabera adierazten da.
ZTH zientzia eta teknologiaren hiztegi entziklopedikoa (moldatua)

Erreakzio paralelo: albo-erreakzio ere deitua, prozesu kimiko batean, erreakzio
nagusiaz gain gertatzen den bigarren mailako erreakzioa, albo-produktuak sortzen
dituena. Eskuarki, lortu nahi den produktuaren etekina txikitzen du.
ZTH zientzia eta teknologiaren hiztegi entziklopedikoa (moldatua)

Oxidazio-zenbaki: molekula batean dagoen atomoak atomo neutroaren egitura
lortzeko hartu edo eman behar duen elektroi-kopurua.
ZTH zientzia eta teknologiaren hiztegi entziklopedikoa (moldatua)
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3. Hausnarketa-bidean: erantzunak

«Emaitza on bat ez da garrantzitsuena ikerketa batean,
baina aurreko porrotei zentzua ematen laguntzen du».
Iñigo Fernandez Unibaso (1970- )
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3.1. Elektrizitatea (limoi-pila)
-

Irudika ezazu limoi bakarreko pila bat eta identifika itzazu anodoa eta
katodoa.

Anodoa

Katodoa

Limoi-pila. Theresa Knott (2003).

-

Zergatik proposatzen da limoia, esperimentua egiteko? Zer substantzia
da limoi-pilaren elektrolitoa?
Pila bat eratzeko beharrezkoa da elektrolito-lana egingo duen
substantzia izatea. Limoi-pilaren kasuan, azido zitrikoa eta azido
askorbikoa dira elektrolitoak.

-

Zergatik, edo zertarako, jartzen dira 3 limoi bata bestearen jarraian,
seriean?
LED gorri bat pizteko 1,88-2,21 V potentzial-diferentzia behar da eta
limoi bakar batetik lortu daitekeen potentzial-diferentzia 0,97 V-koa da.
Limoiak seriean konektatzen badira, haien potentzial-diferentziak gehitu
egiten dira; ondorioz, LED-a piztu egin daiteke.

-

Idatz ezazu anodoan eta katodoan gertatzen diren erreakzioerdiak.
Anodoan:
𝑍𝑍 → 𝑍𝑛+ + 𝑒 −

-

Katodoan:
2𝐻 + + 𝑒 − → 𝐻2

Aldatu daitezke poloetako metalak, elektrodoak? Funtzionatzen
jarraitzen al du pilak horrela? Erantzunak baiezkoak badira, jar ezazu
adibide bat.
Bai, erreakzioerdien potentzialen gehikuntzak positiboa ematen duen
bitartean.
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Adibidez,
anodoan:
𝐹𝐹 → 𝐹𝐹 2+ + 2𝑒 −

katodoan:
𝐴𝐴+ + 𝑒 − → 𝐴𝐴
-

Garrantzia al du limoiak konektatzeko moduak?
Bai. Limoiak seriean konektatzen badira, bata bestearen atzean,
zirkuituaren potentzial-diferentzia limoien potentzialaren gehikuntza
izango da. Paraleloan konektatzen badira ordea, zirkuituaren potentzialdiferentzia limoi bakar batek ematen duenarena izango da.

-

Ikasitakoa kontuan izanda, diseinatu ahal izango zenuke pila bat etxean
erabiltzen den beste produktu batekin? Azaldu ezazu nola.
Hainbat produktu erabil daitezke etxean pila bat eratzeko, hala nola
ozpina, sagarrak eta patatak (elektrolito moduan jokatu dezaketen
substantziak dituzten produktuak).
Pila eratzeko esperimentu honetako pausoz pauso atalean ematen diren
urratsak jarraitu besterik ez da egin behar.
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3.2. pH-a (aza gorriaren adierazlea)
-

Zer da adierazle bat? Zer berezitasunek ahalbidetzen dute adierazle
baten lana?
Adierazle kimikoa pH tarte batean bere egituran aldaketa itzulgarri
kimikoak pairatzen duen azido edo base ahula da. Aldaketa horiek
antzeman daitezke, normalean kolore-aldaketa bat gertatzen da. Hots,
substantzia horiek ionizatu egiten direnean, egitura aldatzen dutenean
protoi bat gehitu edo galdu dutelako, kolore aldaketa pairatzen dute.

-

Identifika ezazu kimikan erabiltzen diren adierazleak, eta esan zein pH
tartetan ematen duten kolore-biraketa.
Taula honetan, gaur egun, kimikan gehien erabiltzen diren adierazleak
agertzen dira, zein pH tartetan jasaten duten kolore-biraketa eta zein
kolore duen konposatu bakoitzak biraketa-tarteko albo bietan:
Adierazlea
Metilo-bioleta
Kresol-gorria
Timol-urdina
Dimetilazobenzeno
Metilo-laranja
Bromofenol-urdina
Bromokresolberdea
Metilo-gorria
Bromokresolpurpura
Fenol-gorria
Bromotimol-urdina
Gorri neutroa
Kresol-gorria
Timol-urdina
Fenolftaleina
Timolftaleina
Alizarina-horia

Adierazlearen
forma azidoaren
kolorea (HAd)
Horia
Gorria
Gorria
Gorria
Arrosa
Horia

Kolorebiraketa
tartea
0,0-1,6
0,2-1,8
1,2-2,8
2,9-4,0
3,1-4,4
3,0-4,6

Adierazlearen
forma basikoaren
kolorea (Ad-)
Bioleta
Horia
Horia
Horia
Horia
Urdin-bioleta

Horia

3,8-5,4

Urdina

Gorria

4,2-6,3

Horia

Horia

5,2-6,8

Purpura

Horia
Horia
Gorria
Horia
Horia
Kolorgea
Kolorgea
Horia

6,5-8,4
6,6-7,6
6,8-8,4
7,1-8,8
8,0-9,6
8,2-10,0
9,3-10,5
10,0-12,0

Gorria
Urdina
Horia
Purpura
Urdina
Gorri-bioleta
Urdina
Gorria

Biraketa-tartean adierazleak kolore batetik bestera pasatzen doaz. Beste
alde batetik, timol-urdina eta kresol-gorria dira biraketa-tarte bi
dituzten adierazleak.
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Aza gorriak duen zein molekulak egiten du adierazlearena? Irudika
ezazu.
Aza gorriak duen adierazlea antozianinen familiakoa den zianidina da.

pH=7-8 denean

pH<3 denean

pH<11 denean

-

Esperimentua errepikatu nahi bada, komenigarria da bolumen berdinak
erabiltzea. Zergatik?
Disoluzio baten kontzentrazio-aldaketak bakarrik ekarriko du oxonio
ioien kontzentrazioaren aldaketa eta, ondorioz, pH-aren aldaketa. Beraz,
adierazlearen eta laginaren bolumenak proportzio berean mantentzen
badira, lortuko den emaitza ez da aldatuko. Horixe egin ezean, azken
disoluzioaren kontzentrazioa aldatu egingo da, eta pH-aren balorea
aldatu daiteke.
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Bilatu ezazu erabilitako substantzien pH teorikoa, disoluzio bakoitzean
pH-a markatzen duen konposatua, eta bete ezazu honako taula hau:
Substantziadisoluzioa

-

1

2

pH
teorikoa

Limoi-zukua

2,4-2,6

Lixiba
Ur destilatua
Amoniakoa
Ozpina
Pepino-ura
Libragailu kimikoa
Gatz-disoluzio asea
Sodio bikarbonatodisoluzio asea

11,5
7,0
11,2-11,6
2,5-2,9
5,1-5,7
13,8-14,5
7,4-8,5

pH-a eragiten duen
konposatua
Azido zitrikoa eta
azido askorbikoa
Sodio hipokloritoa
Ura
Amoniakoa
Azido azetikoa
kukurbitazina
Sodio hidroxidoa
Sodio kloruroa

9,0-9,1

Bikarbonato ioia

Kolorezta ezazu lerro hau lortutako datuen arabera (begiratu Interneten
zer kolore hartzen duen zianidinak pH-ren batean esperimentua egin ez
bada):
3

4

5

6

7

8
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3.3. Substantzien ezaugarriak: solidoak
-

Zergatik erabiltzen dira bi disolbatzaile substantzien disolbagarritasuna
neurtzeko?
Substantzia batzuk disolbatzaile polarretan disolbatu daitezkeelako eta
beste batzuk disolbatzaile apolarretan. Horrexegatik bi disolbatzaile
erabiltzen dira, bata polarra eta bestea apolarra.

-

Bete ezazu taula hau esperimentuetan lortutako datuekin eta emandako
laginetan ikusten duzunarekin, eta esan ezazu zein solido mota den
horietako bakoitza.

Solidoa
Grafitoa
(arkatzaren
mina)
Sodio kloruro
gatza (halita)
Potasio
kloruro gatza
(Himalaiako
gatza)
Azukrea
Burdina
(iltzea)
Kobrea
(hariak)
Aluminioa
(freskagarripotoa)
Sodio
bikarbonatoa

Kolorea

Distira

Eroankortasuna
SolidoDisolbaeran
tuta

Disolbagarritasuna
Uretan

Oliotan

Solidomota

Beltzgrisa

Bai,
metalikoa

Eskasa

Ez da
disolbatzen

Ez

Ez

Kobalentea

Zuri
gardena

Bai,
kristalinoa

Ez

Bai

Bai

Ez

Ionikoa

Arrosa
gardena

Bai,
kristalinoa

Ez

Bai

Bai

Ez

Ionikoa

Zuri
gardena
Gris
iluna
Marroilaranja

Bai,
kristalinoa
Bai,
metalikoa
Bai,
metalikoa

Ez

Ez

Bai

Ez

Intermolekularra

Bai

Bai

Ez

Ez

Metala

Bai

Bai

Ez

Ez

Metala

Gris
argia

Bai,
metalikoa

Bai

Bai

Ez

Ez

Metala

Zuri
gardena

Bai,
kristalinoa

Bai

Ez

Bai

Ez

Ionikoa
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3.4. Substantzien ezaugarriak: likidoak
-

Sailkatu itzazu lehenengo esperimentuan erabilitako likidoak dentsitate
txikienetik handienera.
Nahiz eta substantzia batzuen dentsitatea zerbait aldatu daitekeen
erabilitako produktuaren arabera (oliba-olioa, eztia eta harrikoa egiteko
xaboi likidoa, adibidez), hauxe izango litzateke lortuko litzatekeen
ordena:
96 O-ko alkohola < oliba-olioa < ur destilatua < harrikoa egiteko xaboi
likidoa < glizerina < eztia

-

Sailkatu itzazu bigarren esperimentuan erabilitako likidoak biskositate
txikienetik handienera.
Nahiz eta substantzia batzuen biskositatea zerbait aldatu daitekeen
erabilitako produktuaren arabera (oliba-olioa, eztia eta harrikoa egiteko
xaboi likidoa, adibidez), hauxe izango litzateke lortuko litzatekeen
ordena:
ur destilatua < 96 O-ko alkohola < glizerina < oliba-olioa < harrikoa
egiteko xaboi likidoa < eztia

-

Lortutako datuen arabera, esan al daiteke likido baten biskositatearen
eta dentsitatearen artean erlaziorik dagoenik?
Konparatu egiten badira aurreko bi ariketetan egindako zerrendak, erraz
ikus daiteke ez dutela produktu guztiek toki bera okupatzen; beraz,
enpirikoki esan daiteke dentsitateak eta biskositateak ez dutela erlazio
zuzenik.

-

Esan ezazu dentsitate bera duten bi likido elkarrekin disolbatu
daitezkeen ala ez. Zertan oinarritzen duzu erantzuna?
Bai.
Substantzia baten disolbagarritasuna disolbatzaile eta solutuaren
izaeraren, tenperaturaren eta presioaren araberakoa da. Beste alde
batetik, likidoen disolbagarritasuna haien izaeraren menpe dago;
horrela, solutu polarrak disolbatzaile polarretan disolbatzen dira eta
solutu apolarrak disolbatzaile apolarretan.
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3.5. Substantzien ezaugarriak: gasak
Boyle Mariotteren legea
-

Zergatik gertatzen da malba-gozokian tamaina-aldaketa?
Boyle Mariotten legeak dioenez, tenperatura konstantea denean, gas
baten presioa eta betetzen duen bolumena alderantziz proportzionalak
dira (𝑃𝑛 ∙ 𝑉𝑛 = 𝑘𝑘𝑘). Hau da, gasaren bolumena txikitu egiten denean,
haren presioa proportzio berean handituko da. Beraz, xiringaren
enboloa bultzatu egiten denean, xiringa barruan presioa handitu egiten
da, eta horren ondorioz, puxikaren bolumena txikitu egiten da.

-

Logikoa denez, hasierako presioa, enboloa bultzatu baino lehen, 1
atmosferakoa dela suposatuko da. Kalkula ezazu zer presio dagoen
esperimentuko une bakoitzean.
Boyle Mariotten legetik ondorioztatu daitekeenez, tenperatura
konstante mantentzen bada eta gas-kantitatea aldatzen ez bada, une
jakin bateko presio eta bolumenaren arteko biderkadura konstantea da
(P1 ∙ V1 = P2 ∙ V2 = kte).
Kasu honetan, jakinda hasierako uneko presioa atmosfera batekoa dela
(P1 = 1 atm) eta bolumena 60 mililitrokoa (V1 = 60 ml) dela, edozein
bolumenetan xiringa barruan dagoen presioa kalkula daiteke; horrela:
V (ml)

60

50

40

30

20

16

P (atm) 1,00 1,20 1,50 2,00 3,00 3,75

Charlesen legea
-

Gelako tenperaturan kalkulatutako puxikaren bolumena akatsik ez duela
suposatzen badugu, kalkula itzazu esperimentuetan erabilitako
tenperaturetan lortu beharko ziren bolumenak. Irudika itzazu Excel-orri
batean lortutako bolumen teorikoak (l-tan) tenperaturarekiko (K-etan).
Charles legeak dioenez, gasaren sartu-irtenik ez badago presioa
konstantea denean, bolumena eta tenperatura zuzenki proportzionalak
dira.
𝑉1 𝑉2
= = 𝑘𝑘𝑘
𝑇1 𝑇2
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Beraz, hasierako uneko tenperatura (𝑇1 ) eta bolumena (𝑉1 ) zein diren
jakinda, edozein tenperaturatarako (𝑇2 ) bolumena kalkulatu egin
daiteke.
Datu teorikoekin lortuko den grafikoak itxura hau izango du:

V

T

-

Konpara itzazu irudikatutako bi grafikoak, teorikoa eta datu
esperimentalak dituena, eta azaldu itzazu haien arteko
desberdintasunak.
Datu teorikoekin lan egiten
denean, V vs T grafikoak malda
konstantea duen lerro zuzena
V
ematen du (urdin kolorekoa).
Baina datu praktikoekin lan egiten
denean, datuak grafikoan jartzean
lortzen
den
lerroa
(gorri
kolorekoa)
zuzena
izatetik
aldentzen da; hau da, aldapa ez da
konstantea ibilbide osoan.
T
Desbideratzearen arrazoi nagusia,
globoaren bolumena kalkulatzeko
egiten den hurbilketa da, errorea tenperatura desberdinetan puxikak
hartzen duen formaren araberakoa baita.

-

Bat al dator lortutako emaitza Charlesen legearekin? Arrazoitu ezazu
erantzuna.
Desbideratze txikiak ikusi ahal badaitezke “lerro teorikoaren” eta “lerro
praktikoaren” artean, biak antzekoak dira. Beraz, Charlesen legea
betetzen dela esan daiteke.
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Gay Lussacen legea
-

Zergatik gertatzen da tamaina-aldaketa puxikan?
Botilaren bolumena eta barruan dagoen aire-kantitateak konstanteak
dira esperimentu osoan; beraz, Gay Lussacen legeak adierazten duen
bezala, botilan dagoen presioa tenperaturaren menpe egongo da soilik
(eta zuzenki proportzionalak izango dira).
𝑃1 𝑃2
=
= 𝑘𝑘𝑘
𝑇1 𝑇2

-

Adierazgarria al da puxikaren tamaina-aldaketa tenperatura guztietan?
Erantzuna ezezkoa bada, azaldu ezazu zergatik uste duzun lortutako
emaitza hori ez dela adierazgarria.
Kasu batzuetan, tenperaturak oso hurbil daudenean, puxikaren
bolumen-aldaketa ez da begi hutsez ondo ikusten, horrexegatik esan
daiteke kasu horietan tamaina-aldaketa ez dela adierazgarria.

-

Onartzen bada gelako presioa 1 atmosferakoa dela, kalkula ezazu zer
presio dagoen esperimentuko une bakoitzean.
Gelako tenperatura 25 oC-koa bada (298 K), orduan:
P (atm)
T (oC)
T (K)

-

1
25
298

0,81
-32
241

0,93
4
277

1,05
40
313

1,08
50
323

1,12
60
333

Irudika itzazu Excel-orri batean lortutako presio teorikoak (atm-tan)
tenperaturarekiko (K-etan).

P (atm)

340
320
300
280
260
240

0,8

0,9

1

1,1

1,2
T (K)
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3.6. Erreakzioak: magia zientzia bihurtuta
-

Idatz itzazu esperimentu bakoitzean ematen diren erreakzioak.
Lehenengo esperimentuan gertatzen diren erreakzioak 3 hauek dira:
o Azukrearen deskonposizioa:
𝐶12 𝐻22 𝑂11 → 12𝐶 + 11𝐻2 𝑂

o Sodio bikarbonatoaren deskonposizioa:

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑂3 → 𝑁𝑁2 𝐶𝑂3 + 𝐶𝑂2 + 𝐻2 𝑂

o Alkoholaren errekuntza:

𝐶2 𝐻5 𝑂𝑂 + 3 𝑂2 → 2 𝐶𝑂2 + 3 𝐻2 𝑂

Bigarren esperimentuan gertatzen diren erreakzio hauek dira:
o Kaltzio karbonato eta azido azetikoaren arteko erreakzioa:
𝐶𝐶𝐶𝑂3 + 2 𝐶2 𝐻4 𝑂2 → 𝐶𝐶(𝐶2 𝐻3 𝑂2 )2 + 𝐶𝑂2 + 𝐻2 𝑂

o Anhidrido karboniko eta uraren arteko erreakzioa:

-

-

𝐶𝑂2 + 𝐻2 𝑂 → 𝐻2 𝐶𝑂3

Bigarren esperimentuan, zer substantzia ateratzen da burbuiletan aza
gorriaren disoluziora?
Anhidrido karboniko gasa (𝐶𝑂2 (𝑔) ) ateratzen da. Anhidrido karbonikoa
kareharri eta ozpinaren azido azetikoaren arteko erreakziotik lortzen da.
𝐶𝐶𝐶𝑂3 + 2 𝐶2 𝐻4 𝑂2 → 𝐶𝐶(𝐶2 𝐻3 𝑂2 )2 + 𝐶𝑂2 + 𝐻2 𝑂

Denborarekin aza gorriaren adierazleak kolorea aldatzen du. Zer
erreakzio ematen da burbuiletan ateratzen den substantzia eta
disoluzioaren artean, aza gorriaren adierazlearen kolorea aldatu egiten
duena?
Azido karbonikoa lortzen da burbuiletako anhidrido karbonikoak eta
adierazleak duen urak erreakzionatzen dutenean.
𝐶𝑂2 + 𝐻2 𝑂 → 𝐻2 𝐶𝑂3
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Hausnarketa-bidean: erantzunak. Erreakzioak

Sailkatu itzazu esperimentuetan gertatzen diren erreakzio guztiak, baita
aza gorriaren disoluzioan burbuilak eragitearen ondorioz ematen dena,
irizpide hauen arabera: energiaren portaera, abiadura, transformaziomota eta trukatzen den partikula.
o Azukrearen deskonposizioa:
Energiaren portaera: endotermikoa
Abiadura: azkarra
Transformazio-mota: deskonposizio-erreakzioa
Trukatutako partikula: ez dago trukatzerik
o Bikarbonatoaren deskonposizioa:
Energiaren portaera: endotermikoa
Abiadura: azkarra
Transformazio-mota: deskonposizio-erreakzioa
Trukatutako partikula: ez dago trukatzerik
o Alkoholaren errekuntza:
Energiaren portaera: exotermikoa
Abiadura: azkarra
Transformazio-mota: desplazamendu bikoitzeko erreakzioa
Trukatutako partikula: elektroien transferentzia-erreakzioak edo
oxidazio-erredukzio erreakzioak (errekuntza)
o Kaltzio karbonato eta azido azetikoaren arteko erreakzioa:
Energiaren portaera: endotermikoa
Abiadura: azkarra
Transformazio-mota: desplazamendu bikoitzeko erreakzioa
Trukatutako partikula: azido-basea edo neutralizazio-erreakzioak
o Anhidrido karboniko eta uraren arteko erreakzioa:
Energiaren portaera: endotermikoa
Abiadura: azkarra
Transformazio-mota: kondentsazioa
Trukatutako partikula: ez dago trukatzerik
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«Alferrekoak eta hutsez beteak dira esperimentutik sortu ez diren zientziak,
esperimentua baita ziurtasun ororen ama».
Leonardo Da Vinci (1452-1519)

Esperimentuak etxeko produktuekin

Eranskinak. Metodo zientifikoa

4.1. Metodo zientifikoa
Metodo zientifikoa estandarizatutako urrats segida bat da. Urrats horien
helburua, alde batetik, ikerketa-lana homogeneizatzea da, eta egiten den ikerketalanean zientzialariak izan dezakeen subjektibotasuna minimizatzea.
Metodo zientifikoa bi xedapenetan oinarritzen da: faltsugarritasuna (hipotesi
bat edo teoria bat frogen edo esperimentuen bidez gezurtatu ahal izatearen
nolakotasuna) eta erreproduzigarritasuna (ZTH-ren arabera, «esperimentu bat ingurukondizio batzuk aldatuta berriz eta emaitza berak lortuz egin ahal izatea»).

Leonardo Da Vinci
(1452-1519).

Historikoki, esan daiteke metodo
zientifikoaren aita XVII. mendean bizi
izan zen Galileo Galilei astronomoa izan
zela. Hala ere, zientzialari italiarrak
baino lehen, beste batzuek ere erabili
zituzten haren antzeko teknikak
inguruko
errealitatea
aztertzeko,
besteak beste Leonardo Da Vincik.

Galileo Galilei (1564-1642).

Askoren ustez, metodo zientifikoari zentzua ematen dioten nortasun-ezaugarri
nagusiak honako hauek dira:
- Gizakiak ondorioztatutako legeetan oinarritzen da, eta, horregatik, prozesu
osoaren baliozkotasuna haren praktikaren eta erabileraren eguneroko
esperientziatik abiatuta zehazten da.
- Matematika funtsezko gakotzat erabiltzen du aldagaien arteko erlazioak
ezartzeko.
- Ez ditu inoiz ziurtasun absolutuak aipatzen, guztiz kontrakoa. Ikus daitekeenetik
abiatuta garatzen da, eta horren arabera funtzionatzen du.
- Hari esker, gizakioi iragana ez ezik etorkizuna ere behar bezala ezagutzea
ahalbidetuko diguten legeak garatu daitezke. Izan ere, balio jakin batzuk
emanez, aldagai bati zer gertatuko zaion jakingo dugu.
Aplikazio-eremuaren arabera, metodo zientifikoa zertxobait aldatzen da eta
ekintza-eremuaren berezitasunetara egokitzen da. Horrela, metodo zientifiko
esperimentalaz, dialektikoaz, enpiriko-analitikoaz, historikoaz, fenomenologikoaz eta
hermeneutikoaz hitz egin daiteke.

72

Iñigo Fernandez Unibaso

Esperimentuak etxeko produktuekin

Eranskinak. Metodo zientifikoa

Metodo zientifiko esperimentalaren urratsak
Metodo zientifikoaren urratsak hauek dira:

1.- Behaketa
Behaketa da metodo zientifikoaren abiapuntua.
Behaketa da zalantzak, jakingura, eta azken finean, galderak
eragiten dituena. Behaketaren ondorioz hainbat datu lortu
egin daitezke, eta datu horiek tauletan adierazten dira.
Tauletan, datuak ordenatu eta sailkatu egiten dira.

Behaketa.
Peggy _Marco (2015).

2.- Ikerketa
Ikerketaren helburua da behaketaren ondorioz sortu
diren galderei erantzuten lagunduko duen informazioa biltzea.
Garrantzitsua da bildutako informazioa objektiboa eta iturri
fidagarrietakoa izatea. Hainbat informazio-iturri erabil
daitezke: Interneteko datu-baseak, argitaratutako ikerketak,
testu-liburuak, elkarrizketak eta abar.
Ikerketa.
Peggy _Marco (2016).

3.- Hipotesien planteamendua
Hipotesia behaketen emaitzak aurreikus ditzakeen
egiaztatu gabeko enuntziatu bat da (esperientziarekin
kontrastatzea eskatzen duen ustea). Beraz, hipotesi bat
egiaztatzeko ez dira aski argudio hutsak, nahiz eta horiek
landuak izan. Gainera, hipotesi batzuetatik beste batzuk
ondoriozta daitezke, eta, hurrenez hurren, zuzeneko behaketa
duten oinarrizko enuntziatu batzuetara irits gaitezke.

Hipotesien
planteamendua.
Peggy _Marco (2017).

Hipotesi zientifiko bat proposamen onargarri bat da,
informazioa eta datuak bilduz formulatu dena. Nahiz eta baieztatuta ez egon, oinarri
zientifikoa duen arazo bati behin-behineko erantzuna emateko balio du.
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4.- Esperimentazioa

Esperimentazioa.
Peggy _Marco (2017).

da.

Esperimentazioa, interesatzen diren azterketabaldintza berezietan, fenomeno bat aztertzean datza;
orokorrean laborategi batean egiten da, eta bertan eragina
izan dezaketen aldagaiak kontrolatu egiten dira, horiek
ezabatuz edo sartuz. Esperimentazioan, sarritan, neurketak
egiten dira, eta neurketa horietatik datu berriak lortzen dira
(datuak zenbakiak edo behaketetatik ateratako ikasiak izan
daitezke).

Esperimentazioaren helburua hipotesiak egiaztatzea edo ezeztatzea izaten ohi

5.- Datuen analisia
Esperimentuetan lortutako datuak analizatu egiten dira ikusteko egindako
hipotesiak bete egiten diren ala ez.
Neurketak ingurune kontrolatu batean egin daitezke; hots, ikertzaileak
kontrolatu ditzake ikerketaren baldintzak, adibidez laborategi batean egiten diren
esperimentuetan. Beste kasu batzuetan, ezinezkoa izaten da ikerketaren baldintzak
kontrolatzea, izarrekin edo giza populazioekin egiten diren ikerketa-lanetan kasu.
Gainera, neurketak egiteko, askotan, tresna zientifiko espezializatuak behar izaten dira,
hala nola termometroak, mikroskopioak, espektroskopioak, partikula-azeleragailuak,
voltmetroak eta abar.
Urrats honek esperimentuaren emaitzek erakusten
dutena zehaztea eta hurrengo ekintzak erabakitzea eskatzen
du. Lehen aukera, ebidentziak egindako hipotesia baztertzea
da; orduan, beste hipotesi bat egin behar da, eta ondorioz, 3.
pausora bueltatu beharko da. Beste aukera bat da
esperimentuaren datuek hipotesia babestea, baina ebidentzia
ez izatea behar bezain indartsua; horrek eskatzen du beste
Datuen analisia.
Peggy_Marco (2017).
esperimentu batzuekin hipotesiaren beste iragarpen batzuk
frogatu beharra (4. urratsera bueltatu beharko da). Azken
aukera ebidentziak hipotesiari tinko eustea da; orduan, ondorioak aterako dira.
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6.- Ondorioak. Datuak interpretatzea eta hipotesia onartzea edo baztertzea
Esperimentu askotan, ondorioak datuen analisi informal batean oinarritzen
dira. Datuak bat badatoz hipotesiarekin, hipotesia onartu
egiten da.
Hala ere, hobe da datuei analisi estatistiko bat
aplikatzea, onarpen- edo baztertze-maila ezartzeko.
Matematika ere oso erabilgarria da neurketa-erroreen eta
beste ziurgabetasun batzuen ondorioak esperimentu batean
ebaluatzeko.

Onarpena.
Peggy_Marco (2017).

Hipotesia onartzeak ez du bermatzen hipotesia zuzena
izatea. Horrek esan nahi du esperimentuaren emaitzek hipotesia babesten dutela;
baina posible da esperimentua bikoiztea eta hurrengoan emaitza desberdinak lortzea.
Baliteke hipotesiak esperimentuetan ikusitakoa azaltzea ere, baina azalpena okerra
izatea.
Hipotesia atzera botatzen bada, esperimentuaren amaiera izan daiteke edo
berriro egin daiteke. Prozesua berriz egiten bada, behaketa gehiago eta datu gehiago
izango dira.
Etapa horretan teoria zientifikoak onartu edo baztertu egiten dira.

7.- Argitalpena. Emaitzen berri ematea
Lan zientifiko bat ez da zientzia bihurtzen argitaratua izan
arte. Hots, lana mundu zientifikoan zabaltzea da ikerketetan
lortutakoa beste zientzialariekin partekatzeko bide bakarra.
Egindako ikerketen gainean, horietatik ikasitakoarekin,
zientzialariek ikerketa berriak egingo dituzte, eta denen artean
zientzia eraikiko dute.
Argitalpena.
Peggy_Marco (2015).

Gaur egun, gehien bat, zientzia-aldizkari digitalak erabiltzen dira
lanak argitaratzeko. Aldizkari horiek diziplinatan espezializatuta
daude, nahiz eta batzuk beste batzuk baino orokorragoak izan. Horrela, kimika,
biologia, fisika, medikuntza, traumatologia, polimeroak eta abar luze batean
espezializatutako aldizkariak existitzen dira. Gainera, sinposioetan eta hitzaldietan
aurkezpen digitalak erabili ohi dira lortutako aurrerapenak edo ikerketa-lan baten
xehetasunak azaltzeko.
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8.- Emaitzak egiaztatzea
Azken urrats hau ez dagokio ikerketa egin duen zientzialariari
egitea; hala ere, pauso hau saihestezina da lan bat gizateriaren
jakintza zientifikoan sartu nahi denean.
Ikerketaren emaitzak egiaztatzeko ezinbestekoa da ikerketa
errepikatzea.
Ekintza honen helburua da egindako ikerketaren
fidagarritasuna egiaztatzea, akatsik ez dagoela ziurtatzea eta
ikerketa erreproduzitu daitekeela egiaztatzea.

Emaitzen egiaztapena.
Peggy_Marco (2015).

Grafiko honetan laburbilduta ikus daitezke metodo zientifikoaren urratsak eta
erabiltze-sekuentzia:

Behaketa

Ikerketa

Hipotesiak

Esperimentazioa
Ebidentzia
falta

Datuen
analisia
Ondorioak

Argitalpena
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Orain arte ikasitakoa kontuan izanda, metodo zientifikoa prozesu jarraitua dela
esan daiteke.
Horma-irudi honetan, beste alde batetik, zientziaren eta metodo zientifikoaren
arteko lotura zuzena ikus daiteke, baita metodo zientifikoa nola zabaltzen den,
ezagutza eta jakin-nahia areagotuz.

METODO ZIENTIFIKOA ETA ZIENTZIA
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4.2. Esperimentuetarako segurtasun-neurriak
Esperimenturik egin aurretik, beharrezkoa da segurtasunneurri batzuk ezagutzea. Segurtasun-neurriak onartzeak
eta aplikatzeak ahalbidetzen du istripuak ahalik eta gehien
murriztea, esperimentazioan eta horrek dakartzan zeregin
guztietan.
Segurtasun-neurriak bi taldetan bana daitezke: orokorrak
eta espezifikoak.
Segurtasun-neurri orokorrak esperimentu guztietan bete
behar direnak dira, eta segurtasun-neurri espezifikoak
bakarrik aplikatuko dira behar izanez gero, egoerak hala
eskatuta.

Esperimentua egiten. Izengabea
(2017).

Segurtasun-neurri orokorrak
1. Ohartu laborategian non dauden larrialdietarako irteerak eta ekipamenduak.
2. Ikasi begiak garbitzekoak erabiltzen.
3. Erabili laborategiko mantala edozein esperimentu egiteko.
4. Egin proposatutako esperimentua, ez besterik; ez egin agindutakoa besterik.
5. Eduki mahai gainean esperimentua egiteko behar den materiala soilik.
6. Ez jan eta ez edan ezer esperimentua egiten den bitartean.
7. Batu erabilitako material eta produktu guztiak esperimentua bukatu eta gero.
8. Garbitu zikindutako gainazal eta erabilitako tresna guztiak.
Segurtasun neurri espezifikoak
9. Erabili segurtasun-betaurrekoak eta -eskularruak beharrezkoa den guztietan.
10. Ez ukitu esku hutsez, ez usaindu eta ez dastatu substantziarik.
11. Ez erabili zer den ez dakizun substantziarik.
12. Ondo irakurri produktu kimiko baten erabilera-gida, produktua erabili aurretik.
Erabilera-neurriak potoan bertan agertzen ohi dira; horrela ez balitz, begiratu zein den
produktuaren printzipio aktiboa, eta begiratu bere erabilerarako insst.es-ek ematen
dituen gomendioak. Web-orria hau da:
https://www.insst.es/documentacion/colecciones-tecnicas/fisq
13. Ez sartu likidorik pipetetan ahoz xurgatuz; erabili beti xiringa bat, tantaz tantako bat
edo eskuzko ponpa bat.
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14. Ez erabili inoiz beirazko material hautsirik; ezer hausten bada, paperean bildu, eta bota
dagokion edukiontzira.
15. Erabili tresna elektriko guztiak segurtasunez eta sekula ez esku bustiekin.
16. Erabili eskularru isolatzaileak edota berotik babesten duten materialak dituzten
tresnak, produkturen bat berotu behar bada (saio-hodi bat bada berotzen dena,
inklinatuta mantendu behar da beti).
17. Ontzi edo botilaren batetik substantzia bat hartu ondoren, itxi ontzia edo botila
berehala.
18. Ezer bota behar bada, bota dagokion edukiontzian, beharrezkoak diren neurriak hartu
eta gero.

Arrisku-piktogramak.Clker-Free-Vector-Images (2012).
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«Pertsona adimentsu batek besteen esperientzietatik ikasten du».
Voltaire (1694-1778)
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Atal hau bi zatitan banatzen da: lehenengoan (Orokorrak), dokumentuan zehar
behin eta berriz erabili diren materialen erreferentziak agertzen dira. Bigarrenean (Gaiz
gai), aldiz, gai konkretu batean bakarrik erabili diren dokumentuak zerrendatzen dira,
eta azkenik, erabilitako argazkien egileei errekonozimendua ematen zaie.
Lehenik eta behin, erabilitako liburuak aipatzen dira, eta, ondoren, bereizita,
kontsultatutako web-orriak.
Liburuak lehen egilearen arabera alfabetikoki ordenatuta agertzen dira, weborriak formatuaren arabera taldekatuta daude eta irudiak gaietan ikusten diren
ordenaren arabera.

5.1. Orokorra
Liburuak eta idazkiak
- ARROSPIDE ROMÁN, Mª del Carmen: Fisika eta Kimika DBH4 – EGGD,
Ibaizabal, Amorebieta-Etxano, 2016.
- ETXEBARRIA, Jose Ramon: Zientzia eta teknikako euskara arautzeko
gomendioak, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, Gasteiz,
2011.
- GARTZIA GARMENDIA, Juan: Puntuazioa, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen
Zerbitzu Nagusia, Gasteiz, 2014.
- GURRUTXAGA, Antton (2017): «Kimikako oinarrizko lexikoa» in Jagonet,
Euskaltzaindia. Dokumentua [online].
https://www.euskaltzaindia.eus/dok/iker_jagon_tegiak/Kimika_Oinarriz
ko_Lexikoa.pdf
- PETRIRENA, Patxi: Morfosintaxiaren inguruko zalantzak eta argibideak,
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, Gasteiz, 2011.
- VIDAL FERNÁNDEZ, M.ª del Carmen; SÁNCHEZ GÓMEZ, David; DE LUIS
GARCÍA, Jóse Luis: Fisika eta Kimika DBH4 ikertu saila, Zubia-Santillana,
Etxebarri, 2016.
- ZENBAITEN ARTEAN: DBH4 EKI Fisika eta Kimika, Ikaselkar, Donostia,
2017.
- ZENBAITEN ARTEAN: Fisika eta Kimika DBH4, Giltza, Bilbo, 2016.
- ZUBIMENDI, Joxe Ramon: Ortotipografia, Eusko Jaurlaritzaren
Argitalpen Zerbitzu Nagusia, Gasteiz, 2004.
Web-orriak
- Askea, poliglota eta elkarlanean editatua dagoen entziklopedia digital
honek bilaketak modu erraz batean egitea ahalbidetzen du (Wikipedia).
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
- Zientzietan web-orri honetan bilatutako zientzietako kontzeptuekin
erlazio zuzena duten 3 motatako informazioa lor daiteke: definizioak,
irudi eta grafikoak eta artikuluak (Zientzia eta teknologiaren hiztegi
entziklopedikoa). https://zthiztegia.elhuyar.eus/
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Interneten
dagoen
bideoak
ostatatzeko
zerbitzu
digital
hezagunenetakoa dela esan daiteke. Bertan, erabiltzaileek edukiak igo,
biltegiratu
eta
erreproduzitu
ditzakete
(YouTube).
https://www.youtube.com/
Euskaltzaindiaren Hiztegia hiztegi arauemailea da. Tradizioan eta
egungo corpusetan oinarriturik, hitz bakoitzari dagozkion adibide
argigarriak
eskaintzen
dizkio
erabiltzaileari:
Euskaltzaindia/Euskaltzaindiaren hiztegia.
https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_hiztegianbilatu
&view=frontpage&Itemid=410&lang=en
Euskaltzaindiaren Hiztegi Batuaren eta gomendioen arabera moldatua
dagoen hiztegia: Elhuyar Hiztegia. https://hiztegiak.elhuyar.eus/

Irudiak
- Argazki-banku ugari daude Interneten, aipatzen diren hauek Creative
Commons lizentzia dituzten argazkiak dituzte:
o Pixabay. https://pixabay.com/es/
o Pexels. https://www.pexels.com/es-es/
o Pixnio. https://pixnio.com/es/
o Pxhere. https://pxhere.com/
o Flickr. https://identity.flickr.com/sign-up

5.2. Esperimentuka
5.2.1. Elektrizitatea (limoi-pila)
Liburuak eta idazkiak
- CARBÓ, Pepe; GARCÍA, Mar; DESCO, Carmen (2014): «La pila limonera».
Artikulu independentea [online].
https://www.cac.es/cursomotivar/descargas2014/la-pila-limonera.pdf
Web-orriak
- Limoi-pila nola egin daitekeen azaltzen da bertan. Esperimentuaren
beste xehetasun batzuk argitzen dira web-orri honetan
(dibulgadores.com/La pila de limón).
https://divulgadores.com/la-pila-de-limon/
- Wikipedia plataformak limoi-pilaren inguruan duen web-orria da.
Artikulua teorikoa da, nahiz eta alde esperimentalarekin lotura zuzena
izan (Wikipedia/Pila de limón).
https://es.wikipedia.org/wiki/Pila_de_lim%C3%B3n)
- Ingelesez dagoen web-orri honetan zitrikoekin pila bat nola egin
daitekeen azaltzen da. Idatziak alde teorikoa ere jorratzen du
(Thenakedscientists/Get Naked/Kichen Science Experiments to Try at
Home/Electricity/Lemon-Powered iPod-Fruit batteries).
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https://www.thenakedscientists.com/get-naked/experiments/lemonpowered-ipod-fruit-batteries
Irudiak
- Tximista. MITTERMEIER, Felix (2017). Pixabay web-orritik hartuta.
https://pixabay.com/es/photos/rel%c3%a1mpago-tormenta-superzelle2568381/
- A. Voltaren pila. SEVILLAKO UNIBERTSITATEKO FUNTS ZAHARRA (2009).
Wikipedia web-orritik hartuta. Sevillako Unibertsitateko Funts
Zaharrakoa, Sevilla,Espainia - &quot; Voltaren kondentsadorea:
kontaktuko elektrizitateari buruzko esperimentua. Volta- edo zutabepila&quot;., CC BY 2.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51642382
- 3 limoiez egindako limoi-pila. SWARBRICK, Rupert (2012). Wikipedia
web-orritik hartuta. Norberaren lana, CC BY-SA 3.0.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21929558
- Limoi-pila. KNOTT; Theresa (2003). Wikipedia web-orritik hartuta.
CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1200926
5.2.2. pH-a (aza gorriaren adierazlea)
Liburuak eta idazkiak
- HEREDIA AVALOS, Santiago (2006): «Experiencias sorprendentes de
química con indicadores de pH caseros», in Revista Eureka sobre la
Enseñanza y Divulgación de la Ciencia, 3(1), 89-103 [online].
https://www.redalyc.org/pdf/920/92030108.pdf
Web-orriak
- Web-orri honetan aurkezten dira erraz topatu daitezkeen, adierazle
naturalak dituzten eta jangarriak diren 6 landare. Azaltzen da landareen
zein aletik lortzen den adierazlea eta zer pauso eman behar diren
adierazlea lortzekoa. Gainera, esaten da zer portaera duten adierazle
horiek pH-a aldatzen doanean (Lifeder/Inicio/Química/6 indicadores
naturales de pH y sus caraterísticas).
https://www.lifeder.com/indicadores-naturales-ph/
- Web-orri honetan adierazleei errepasoa egiten zaie: zer diren, zer
motatakoak dauden eta zertan oinarritzen den haien lana
(Lifeder/Inicio/Química/Indicadores pH).
https://www.lifeder.com/indicadores-ph/
- Web-orri honetan molekula organikoen estrukturak irudika, eta
ondoren deskargatu daitezke (Fisher Scientific/Estructuras químicas)
https://www.fishersci.es/es/es/search/chemical/substructure.html
- Bideo honetan aza gorriaren adierazlea osatzen duten antozianinekin
esperimentua egiten da, hainbat substantziaren pH-a lortzeko. Etxean
izaten diren substantziak eta materialak erabiltzen dira esperimentua
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egiteko. Oinarri teoriko minimoak aipatu egiten dira bideoan.
Classesamidasek igota 2015. urtean (YouTube/Indicador de pH casero).
https://www.youtube.com/watch?v=75IJnqngwA
Bideo honetan aza gorriaren adierazlea osatzen duten antozianinekin
esperimentua egiten da, hainbat substantziaren pH-a lortzeko. Etxean
izaten diren substantziak erabiltzen dira esperimentua egiteko, baina
materialak laborategietan erabiltzen ohi direnak dira. Oinarri teoriko
minimoak aipatu egiten dira bideoan. Cienciabit: ciencia y tecnologíak
igota 2015. urtean (YouTube/Indicador de pH de Col Lombarda.
Experimentos de Química).
https://www.youtube.com/watch?v=94RlLZdh2Rk

Irudiak
- Izerdia. MOZES, Tibor Janosi (2016). Pixabay web-orritik hartuta.
https://pixabay.com/es/photos/sudor-cuerpo-aptitud-f%c3%adsicadeporte-1576382/
5.2.3. Substantzien ezaugarriak: solidoak
Liburuak eta idazkiak
- LIMIÑANA MORCILLO, R.; MENARGUES MARCILLA, A.;. MARTÍNEZTORREGROSA, J.; COLOMER BARBERÁ, R.; OSUNA GARCÍA, L.; eta LUJÁN
FELIU-PASCUAL, I. (2015): «Enseñanza problematizada de las
propiedades de la materia para futuros maestros de Educación
Primaria». Artikulu independentea [online].
https://web.ua.es/en/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema2/410644.pdf
- GUTIÉRREZ-ZORRILLA, Juan Manuel (2004): «Sólidos inorgánicos».
Artikulu independentea [online].
http://www.ehu.eus/zorrilla/juanma/T6SolidosFundamentos.pdf
- GUTIÉRREZ-ZORRILLA, Juan Manuel (2005): «Metales». Artikulu
independentea [online].
http://www.ehu.eus/zorrilla/juanma/T7Metales.pdf
- GUTIÉRREZ-ZORRILLA, Juan Manuel (2004): «Sólidos iónicos». Artikulu
independentea [online].
http://www.ehu.eus/zorrilla/juanma/T8EIonico.pdf
- GUTIÉRREZ-ZORRILLA, Juan Manuel (2005): «Sólidos covalentes».
Artikulu independentea [online].
http://www.ehu.eus/zorrilla/juanma/T9SCovalentes
- GUTIÉRREZ-ZORRILLA, Juan Manuel (2005): «Fuerzas intermoleculares».
Artikulu independentea [online].
http://www.ehu.eus/zorrilla/juanma/T10FIntermol.pdf
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Web-orriak
- Web-orri honetan, labur eta zehatz, zerrendatu eta definitu egiten dira
solido, likido eta gasen propietateak, LHko 3. zikloko ikasleei zuzenduta.
https://cplosangeles.educarex.es/web/cmedio5/solidos_liquidos_gases
/ayuda.htm
- Solidoen propietate orokorrak eta espezifikoak erakusten dituen weborria da hau (Estados de la materia/sólidos).
educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_jcyl/am/7_1estadosmateria
/solido.htm
Irudiak
- Iceberg. SPALLANZANI, Andrea (2020). Pixabay web-orritik hartuta.
https://pixabay.com/es/photos/iceberg-ant%c3%a1rtida-fr%c3%ado%c3%a1rtico-5163649/
- Grafenoaren barne egitura. ALEXANDERAlUS (2010). Wikipedia weborritik hartuta. Norberaren lana, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11294534
5.2.4. Substantzien ezaugarriak: likidoak
Liburuak eta idazkiak
- MEJIAS, David (2010): «Unidad III: Estado líquido». Artikulu
independentea [online].
https://davidmejiasquimica.files.wordpress.com/2011/05/unid-iiiestado-liquido.pdf
- VITE TERÁN, Leonardo (2014): «Características de los líquidos», Vida
cientifica in Boletín cientifico de la escuela preparatoria Vol. 2 (4)
[online].
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n4/m14.html
Web-orriak
- Likidoen dentsitate-zutabe bat eraikitzeko esperimentua aurkezten digu
web-orri honek (Experimento Científico: Columna de siete capas en
densidad).
https://extension.purdue.edu/4h/Documents/Volunteer%20Resources/
Science%20Made%20Easy%20Spanish/Columna%20de%207%20capas%
20en%20densidad.pdf
- Likidoen propietate orokorrak eta espezifikoak erakusten dituen weborria da hau (Estados de la materia/líquidos).
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_jcyl/am/7_1est
adosmateria/liquido.htm
- Bideo honetan ikus daitezke etxean egin daitezkeen hainbat
esperimentu erraz. Reparaciones en 5 minutosek igota 2020. urtean
(YouTube/ Más de 19 experimentos encantadores con líquidos que
puedes probar en casa).
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https://www.youtube.com/watch?v=6PenUIZSauw
Bideo honetan aurkezten da likidoen biskositatea kalkulatzeko egin
daitekeen esperimentu bat. Alde praktikoak du bideo honetan garrantzi
gehien alde teorikoa bigarren mailan geratzen delarik. Intecap efik igota
2018. urtean (YouTube/ Viscosidad).
https://www.youtube.com/watch?v=kTC20B3stzU
Bideo honetan aurkezten da likidoen biskositatea kalkulatzeko egin
daitekeen esperimentu bat. Israel Robinsonek igota 2014. urtean
(YouTube/ Experimento como medir la viscosidad de un líquido).
https://www.youtube.com/watch?v=zhi0I-hLmo4

Irudiak
- Kometa. KRYPEL, Adam (2021). Pixabay web-orritik hartuta.
https://pixabay.com/es/photos/cometa-universo-cielo-espacio5918124/
- Merkurio. BIONERD (2008). Wikipedia web-orritik hartuta. Norberaren
lana, CC BY 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4972709
- Ur-tanta. JOSCH13 (2014). Pixabay web-orritik hartuta.
https://pixabay.com/es/photos/gota-de-agua-goteo-hoja-351778/
- Ur-txorrota. Peter H (2018). Pixabay web-orritik hartuta.
https://pixabay.com/es/photos/fuente-agua-flujo-mojado-3412242/
- Armiarma. FERNANDEZ UNIBASO, Iñigo (2017) Argazki propioa.
- Alde egin nahi. FERNANDEZ UNIBASO, Iñigo (2021) Argazki propioa.
5.2.5. Substantzien ezaugarriak: gasak
Liburuak eta idazkiak
- VIDAL OLATE, Priscila (2020): «Leyes de los gases». Artikulu
independentea [online].
https://www.liceopablonerudatemuco.cl/wpcontent/uploads/2020/05/QU%C3%8DMICA-8AVO-B%C3%81SICOGuialeyes-de-Leyes_de_los_gases.pdf
Web-orriak
- Gasen propietate orokorrak eta espezifikoak erakusten dituen web-orria
da hau (Estados de la materia/gases).
educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_jcyl/am/7_1estadosmateria
/gas.htm
- Bideo honetan gas idealen legeak probatzen dituzten esperimentuak
ikus daitezke. Classesamida igota 2020. urtean (YouTube/Experimentos
ley de boyle, charles y gay lussac | hacemos un tsunami!).
https://www.youtube.com/watch?v=Eq0ZvDvATkI
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Irudiak
- Gas-planetak. COMFREAK (2014). Pixabay web-orritik hartuta
https://pixabay.com/es/photos/sistema-solar-sol-mercurio-venus439046/
5.2.6. Erreakzioak: magia zientzia bihurtuta
Liburuak
- URANGA ITURRIOZ, Jose Maria eta HUIZI EGILEGOR, Xabier (2004):
«Medikuntza eta Kirurgia. Erizaintza. Oinarriak eta prozedurak».
Elhuyar, Usurbil, Gipuzkoa, 95.
https://www.elhuyar.eus/sites/default/files/pd/914892b9eff7e7847ab7
631236b5b4256849fd80.pdf
- PRE-LAMOLINA (2018): «Capítulo 3 Reacciones Químicas, Ecuaciones
Químicas y Reacciones Nucleares» in Manual de Quimica General, 30-36
[online].
https://www.osinergmin.gob.pe/newweb/pages/Publico/LV_files/Manu
al_Quimica_General.pdf
- ZENBAITEN ARTEAN (2017): «Reacciones químicas». Artikulu
independentea. IES La Magdalena, Aviles, Asturias [online].
https://fisquiweb.es/Apuntes/Apuntes1Bach/ReacQui1Bach.pdf
- SANTOS (2012): «Las reacciones químicas». Artikulu independentea
[online].
https://proyectodescartes.org/uudd/materiales_didacticos/Reacciones_
quimicas-JS/reaccionesaula.pdf
Web-orriak
- Web-orri honetan definitu egiten dira azido-base erreakzioak, eta azaldu
egiten dira horietaz existitzen diren teoriak (Hiru.es/Temas de
estudio/Ciencias y tecnología/Química/Reacciones químicas/Reacciones
ácido-base. Concepto y teorías).
https://www.hiru.eus/es/quimica/reacciones-acido-base-concepto-yteorias
- Ozpina eta klarionaren arteko erreakzioa nola egin azaltzen da web-orri
honetan. Erreakzioaren alde teorikoari erantzuna ematen zaio baita (fq
experimentos blogspot.com/296 Reacción vinagre y tiza).
https://fq-experimentos.blogspot.com/2014/02/296-reaccion-devinagre-y-tiza.html
- Faraoiaren Sugearen izenaz ezaguna den erreakzioa nola egin azaltzen
da web-orri honetan. Classesamidak 2014. urtean igota (YouTube/La
serpiente del Faraón (o serpiente negra)).
https://www.youtube.com/watch?v=xkW3Z0392kg
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Etxean egitea errazak diren 14 esperimentu agertzen dira web-orri
honetan. Trucos de cocinak 2019. urtean igota (YouTube/14 trucos y
experimentos tu cocina es un laboratorio).
https://www.youtube.com/watch?v=z11_ICGemu8
Web-orri honetan ikus daiteke ozpina eta itsas oskolen arteko
erreakzioa. Teorikoki azaldu egiten da esperimentuan gertatzen den
erreakzioa. Fq-experimentosek igota 2013. urtean (YouTube/Inflar un
globo con vinagre y conchas marinas).
https://www.youtube.com/watch?v=VbdPpvJE8XA

Irudiak
- Ardi-Gaztak. MONTE, Vane (2018). Pixabay web-orritik hartuta
https://pixabay.com/es/photos/quesos-queso-de-oveja-queso3373604/
- Eguzkia: gure izarra. ΕΛΛΗΝΙΚΉ (2016). Pixabay web-orritik hartuta
https://pixabay.com/es/illustrations/sol-planeta-galaxia-espacio-rojo1494070/

5.3. Eranskinak
5.3.1. Metodo zientifikoa
Liburuak eta idazkiak
- ASENSI ARTIGA, Vivina eta PARRA PUJANTE, Antonio (2002). «El método
científico y la nueva filosofía de la ciencia». Anales de Documentación, 5,
9-19 [online].
https://www.redalyc.org/pdf/635/63500001.pdf
- BLYSTONE, Robert V. eta BLODGETT Kevin (2006). «WWW: The Scientific
Method». Life Sciences Education, (5), 7-11 [online].
https://www.researchgate.net/publication/6783073_WWW_The_scient
ific_method
- CASTÁN, Yolanda (2014). «Introducción al método científico y sus
etapas». Artikulu independentea [online].
https://claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/pedagogialinea/introduccionalmetodocientificoysusetapas.pdf
Web-orriak
- Web-orri hau DBHko ikasleei zuzenduta dago, eta bertan metodo
zientifikoa azaldu egiten da; dokumentua euskaraz idatzita dagoen site
baten barruan dago kokatua (Fisika eta kimika DBH/Zientzia/Metodo
zientifikoa).
https://sites.google.com/site/fisikaetakimikadbh/sarrera/metodozientifikoa?authuser=0
- Wikipedia plataformak metodo zientifikoaren inguruan duen web-orria
da. Artikulua teorikoa da (Wikipedia/Método científico).
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https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
Bideo honetan ikasi egiten dira metodo zientifikoaren pausoak
esperimentu bat erabilita. Hau da, alde praktikoa eta alde teorikoa
eskutik doaz. Science Buddiesek igota 2021. urtean (YouTube/The
Scientific Method: Steps and Examples):
https://www.youtube.com/watch?v=Xxm_beTs2LU

Irudiak
- Ardi-gaztak. MONTE, Vane (2018). Pixabay web-orritik hartuta.
https://pixabay.com/es/photos/quesos-queso-de-oveja-queso3373604/
- Leonardo da Vinci. Gordon Johnson (2021). Pixabay web-orritik hartuta.
https://pixabay.com/es/vectors/leonardo-da-vinci-retrato-l%c3%adneaarte-6476535/
- Galileo Galilei. Justus Sustermans (1636 aldera). Wikipedia web-orritik
hartuta.
https://www.uffizi.it/en/artworks/portrait-galileo-galilei-by-justussustermans%20
- Behaketa. LANCH-ANKE, Peggy eta LANCH-ANKE, Marco (2015). Pixabay
web-orritik hartuta.
https://pixabay.com/es/illustrations/prism%c3%a1ticos-buscando-verencontrar-1026422/
- Ikerketa. LANCH-ANKE, Peggy eta LANCH-ANKE, Marco (2016). Pixabay
web-orritik hartuta. https://pixabay.com/es/illustrations/hombreblanco-hombre-3d-aislado-3d-1871436/
- Hipotesien planteamendua. LANCH-ANKE, Peggy eta LANCH-ANKE,
Marco (2015). Pixabay web-orritik hartuta.
https://pixabay.com/es/illustrations/ocurrencia-respuestailuminaci%c3%b3n-1019808/
- Esperimentazioa. LANCH-ANKE, Peggy eta LANCH-ANKE, Marco (2017).
Pixabay web-orritik hartuta.
https://pixabay.com/es/illustrations/trabajos-qu%c3%admicoexperimentos-mix-2065194/
- Datuen analisia. LANCH-ANKE, Peggy eta LANCH-ANKE, Marco (2017).
Pixabay web-orritik hartuta.
https://pixabay.com/es/illustrations/hombre-blanco-modelo-3daislado-3d-1992572/
- Onarpena. LANCH-ANKE, Peggy eta LANCH-ANKE, Marco (2015).
Pixabay web-orritik hartuta.
https://pixabay.com/es/illustrations/masculino-modelo-3d-aislado-3d2358240/
- Argitalpena. LANCH-ANKE, Peggy eta LANCH-ANKE, Marco (2015).
Pixabay web-orritik hartuta.
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https://pixabay.com/es/illustrations/computadora-port%c3%a1tilaprender-1019763/
Emaitzen egiaztapena. LANCH-ANKE, Peggy eta LANCH-ANKE, Marco
(2015). Pixabay web-orritik hartuta.
https://pixabay.com/es/illustrations/pulgar-elevado-pulgares-haciaarriba-1027595//

5.3.2. Esperimentuetarako segurtasun-neurriak
Liburuak eta idazkiak
- ZENBAITEN ARTEAN (2018): «Normas Básicas de Seguridad y Salud en
los Laboratorios». Artikulu independentea [online].
https://www.uspceu.com/Portals/0/docs/conocenos/normativauniversitaria/Normas-Basicas-de-Seguridad-Labs.pdf
- XANMARIÑAS (2018): «Norma de seguridad normas generales de
seguridad en los laboratorios de prácticas». Santiago de Compostelako
Unibertsitatearen arriskuen prebentziorako zerbitzua. Artikulu
independentea [online].
https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/sprl/des
cargas/NPR-20-ES-Ed-3-Normas-generales-de-seguridad-en-loslaboratorios-de-practicas.pdf
Web-orriak
Ikasleei zuzendutako web-orri honetan laborategian jarraitu beharko
liratekeen segurtasun-neurriak proposatzen dira (Quimicaweb/
ciencia/paginas/laboratorio/normas).
http://www.quimicaweb.net/ciencia/paginas/laboratorio/normas.html
- DBHko ikasleei zuzendutako web-orri honetan laborategian jarraitu
beharko liratekeen segurtasun-neurriak proposatzen dira (Fisika eta
kimika DBH/laborategia/segurtasun-arauak).
https://sites.google.com/site/fisikaetakimikadbh/laborategia/seguntasu
n-arauak?authuser=0
Irudiak
- Esperimentua egiten. ANONIMOA (2017). Pixnio web-orritik hartuta.
https://pixnio.com/es/ciencia/quimica/quimica-experimentoinvestigacion-cientifica-tecnico-investigacion-guantes-biologiacientifico-laboratorio
Arrisku-piktogramak. CLKER-FREE-VECTOR-IMAGES (2012). Pixabay
web-orritik hartuta.
https://pixabay.com/es/vectors/advertencia-peligro-se%C3%B1ales41310/
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