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Atomoak elkarri lotuz antolatzen 
dira, egitura egonkorrak sortzeko, 
eta antolamendu horri lotura 
kimikoa esaten zaio.  Tailerrean hiru 
lotura motak ikusi ditugu: ionikoa, 
metalikoa eta kobalentea. Kimikari 
dagokionez, elkartzean esku hartzen 
duten atomo moten (metalikoak 
edo ez-metalikoak) araberakoa 
izango da lotura. 

Laburpena 

1 Lotura kimikoa 

•  Intuizioa erabiliz, sailkatu materialak, osatuta dauden substantzien arabera:  
substantzia ionikoak (I), metalikoak (M) edo kobalenteak (K). 

 
 
Ionikoa   Kobalentea 
Zilar nitratoa (AgNO3)   Diamantea 
Mahaiko gatza (Kloruro sodikoa)  Plastikozko poltsa                             
    Aspirina 
Metalikoa   Ura 
Kobrezko kablea 
Etxeko giltzak 
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•  Aurreko sailkapena egiteko, substantzia bakoitzaren propietate jakin batzuk 
hartu dituzu aintzat. Saiatu  propietate horiek deskribatzen. 
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Lotura ionikoa 

•  Ezagutzen duzu gatzen bat zure inguruan?  
   ………………………………………………………. 
   ………………………………………………………. 
   ………………………………………………………. 
   ………………………………………………………. 
•  Osatu esaldia: 
 
Gatz ionikoak atomo metalikoez eta ez-metalikoez osatuta daude. Metalikoek 
elektroiak  lagatzen dizkiete atomo ez-metalikoei.  
 
• Gatzak konposatu ionikoak dira, ioi positibo batez eta ioi negatibo batez osatuak. 
Batak bestea erakartzen du, eta ondorioz sareak sortzen dira. Izenak gogoratzen? 
 
 A Katioia eta batura, lehena positiboa eta bigarrena negatiboa.  
 B Katioia eta anioia, lehena positiboa eta bigarrena negatiboa.  
 C  Positroia eta anioia, lehena positiboa eta bigarrena negatiboa. 
 
• Azetato sodikoa (NaCH3COO)  izeneko gatza sutan berotu dugu zuzenean, eta magia 
balitz bezala, urik erantsi gabe disolbatu da. Nondik atera da ura? 
Erabilitako gatza azetato sodiko trihidratatua da. Horrek esan nahi du egitura 
solidoan 3 ur-molekula kristalizatu dauzkala. Gatz hori berotzean, haren oso disoluzio 
asea lortzen dugu, non hiru ur-molekulak azetato sodikoko bat disolba dezaketen. 
Hoztean, berriz ere kristalizatzen da, eta beste behin ere ura harrapatzen du.   
 Gatz bat disoluzio ase batean kristaliza edo prezipita daiteke baldin eta… 
 A   Disoluzioaren tenperatura nabarmen jaisten bada. 
 B   Denborarekin uraren zati bat lurruntzen bada. 

  C   Aurreko bi erantzunak zuzenak dira. 
 
 

Gogoan duzu? 

2 Ariketak Esperimentu honetan ikusi 
genuenez, gatzak konposatu ionikoak 
dira,  uretan disolbatzeko gaitasun 
handia dutenak. Uretan disolba 
daitekeen gehieneko gatz-
kantitateari asetasun-muga esaten 
zaio. Muga horretaz gain, disoluzioak 
ezin du gatz gehiagorik  hartu, eta 
gatza askatu egiten da, prezipitazioz 
edo kristalizazioz askatu ere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naicako kobazuloak, Mexiko. 
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Lotura metalikoa 

 
 
 
 
• Osatu esaldiak:  

“Atomo metalikoek beren  elektroiak lagatzeko joera dute“.  
“ Metalak elektrizitatearen eta tenperaturaren eroale onak dira”. 
“ Metalak atomo metalikoez bakarrik osatutako substantziak dira” . 
 
 
• Lotura metaliko batean, atomoak daude: 
 A Beren egoera neutroan. 
 B Karga positiboarekin, elektroiren bat laga dutelako. 
 C Karga negatiboarekin; horregatik eroaten dute elektrizitatea. 
 
 
• Lotura ioniko batean, atomo metaliko eta ez-metaliko bana daude. Tailerrean 
transmetalazio bat egin dugu zilar nitratoan dagoen zilar atomoaren eta kobrearen 
(hari metalikoa) artean. Zergatik urdindu da ura? 
 

Gatz baten katioia metal baten beste katioi metaliko batekin trukatzean datza 
transmetalazioa. Erreakzioa honela idatz daiteke: 
 

2AgNO     +    Cu           Cu(NO )    +      2Ag 

Lotura metalikoa gertatzen da lotura 
horretan atomo metalikoek bakarrik 
parte hartzen dutenean.  Tailerrean 
ikusitako kobrea eta zilarra dituzu 
metalen adierazgarri. Nolanahi ere, 
gatzetan atomo metaliko bat ere 
badago, forma ionikoan. Atomo hori 
ateratzeko, erreakzio kimiko bat 

eragin behar dugu: transmetalazioa.  

Gogoan duzu? 

2 Ariketak 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ikus bideoa 

4 

http://www.youtube.com/watch?v=VXCbMkPI4ow
http://www.youtube.com/watch?v=VXCbMkPI4ow
http://www.youtube.com/watch?v=VXCbMkPI4ow
http://www.youtube.com/watch?v=VXCbMkPI4ow
http://www.youtube.com/watch?v=VXCbMkPI4ow
http://www.youtube.com/watch?v=VXCbMkPI4ow
http://www.youtube.com/watch?v=VXCbMkPI4ow
http://www.youtube.com/watch?v=VXCbMkPI4ow
http://www.youtube.com/watch?v=VXCbMkPI4ow
http://www.youtube.com/watch?v=VXCbMkPI4ow
http://www.youtube.com/watch?v=VXCbMkPI4ow


 
 
 
 
• Osatu esaldia:  
“Atomo ez-metalikoek elektroiak hartzeko joera dute“ .  
 
 
• Almidoia makromolekula polimeriko naturala da, eta guk bioplastiko bat sortzeko 
baliatu dugu. Zein da makromolekula horretan errepikatzen den unitatea edo 
monomeroa? 
 

 A Glukosa. 
 B  Ura. 
 C  Molekula bat ere ez da errepikatzen. 
 
 Zergatik lortu dugu bioplastiko bat? Zergatik ez da uretan disolbatzen?  
Polimero naturala den almidoiaren molekula bat erabili dugu plastiko bat egiteko, 
plastikoa jatorrizko kate polimerikoen bertsio antolatua izanik.  Substantzia 
kobalenteek uretan disolbatzeko gaitasuna izan dezakete edo ez, eta kasu honetan, 
molekula handiak izaki, ezin daitezke disolbatu. Substantzia ionikoek ez bezala, 
kobalenteek lotura sendoak dituzte eta ezin daitezke disoziatu, eta beraz disolbaezinak 
dira.   
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Almidoi zati baten molymod 
eredua 

Kimika zirika 

Lotura kobalente 
makromolekularra 

Bi atomo ez-metaliko edo gehiago 
elkartzen direnean sortzen da lotura 
kobalentea. Atomo metalikoek ez 
bezala, ez-metalikoek elektroiak 
hartzeko joera dute, eta beraz, 
dauzkaten elektroiak partekatu behar 
dituzte.  Tailerrean ikusi dugunez, 
egitura bakartuak osa daitezke, eta 
horiei molekulak esaten diegu. Handiak 
badira, berriz, makromolekulak dira. 
Adibidez, plastikoak, proteinak, DNA, 
almidoia… 

Gogoan duzu? 

2 Ariketak 
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• Osatu esaldiak:  
 
  Ura molekula bakunez osatutako substantzia da. Uraren formula: H2O. 
  Molekula bakoitzean,  bi hidrogeno-atomo eta oxigeno-atomo bat daude. 
  Bi lotura kobalente daude, bat hidrogeno-oxigeno elkartze bakoitzeko. 
 
• Uraren elektrolisia egiteko, korronte elektrikoa erabili behar izan dugu. Ura, molekula 
kobalentea (H2O) eta neutroa izanik,  elektrizitatearen eroalea al da?  
 

 A   Bai, oso txikia izaki, elektroiak garraia ditzakeelako. 
 B   Ez, baina apurtu egiten da, elektrolisi-aparatuan berotzen delako.  
C Ez, baina txorrotako urak gatz mineralak ditu, eta horiek bai, eroankortasuna 
ahalbidetzen dute, eta horrela molekula bakoitza apur daiteke. 
 
•  Elektrodo batean bestean baino gas gehiago metatu da. Labur-labur, hori zergatik 
gertatzen den azal dezakezu? 

H2O   H2 +   ½ O2 

 
Elektrolisia egitean, ur-molekula apurtzen dugu, eta horren ondorioz hidrogenoa eta 
oxigenoa sortzen dira. Molekula horren hidrogeno-atomoen kopurua oxigeno-atomoen 
kopuruaren bikoitza denez, guztizko azken zenbaketan hidrogeno-molekulen kopurua 
oxigeno-molekulen kopuruaren doblea izango da. 
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Lotura kobalente 
molekularra 

Esperimentu honen bitartez, lotura 
kobalente baten indarra frogatu 
genuen. Molekula bakun eta ezagun 
bat hartu genuen: ura. H2O da 
uraren formula, eta, ikusi genuenez, 
molekula independenteez osatua 
dago, non oxigeno-atomo bat eta bi 
hidrogeno-atomo elkartzen diren. 
Elkartze horiek apurtzeko, urari 
korronte elektriko handia ezarri 
behar izan genion, eta horri 
elektrolisia esaten diogu (electro: 
elektrizitatea; eta  lisis: haustura). 

Gogoan duzu? 

2 Ariketak 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Elektrolisiaren animazioa 
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Materiala 
 
Arto-irina. 
Pobidona iodatua (Betadine edo antzeko bat). 
Ura. 
Makila bat edo zurezko mahai-tresna bat. 
Plastikozko ontzia. 
 
 
 
Fluido ez-newtondar baten prestaketa. 
 
Arto-irina eta ura nahastuko ditugu, zurezko tresna bat hondoraino sartzeko moduan, 
hau da, nahasketak ez du murgiltzeko traba izan behar, baina lodia eta trinkoa behar 
du aldi berean (kantitateak asko aldatzen dira, erabilitako irinaren eta uraren arabera).  
Nahasketa horretan oso erraza da fluido ez-newtondar baten erreokimika zer den 
ikustea. Zenbait magnituderen arabera (ekiteko abiaduraren arabera adibidez) 
propietateak aldatzen dituzten fluidoei esaten zaie ez-newtondarrak. Praktikan, solido 
edo likido gisa jardun dezakete aldi berean, konposizioa, tenperatura edo bestelako 
propietate fisikoak aldatu gabe.  Prestatu dugun fluidoa solidoa eta likidoa izan 
daiteke aldi berean, “tratatzen” dugun moduaren arabera. 
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Lotura kobalente 
makromolekularra 

Esperimentu honen bitartez, 
almidoiaren izaera polimerikoa 
frogatuko dugu.  Fluido ez-
newtondarren propietateak ikertuko 
ditugu, eta, lohia erabiliz, 
“almidoiaren proba” egingo dugu. 

Almidoiaren proba 3. Esperimentuak 
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Almidoi-pikorrak patata-zeluletan. 
Mikroskopio elektroniko batez 

ateratako argazkia. 

http://www.youtube.com/watch?v=VXCbMkPI4ow
http://www.youtube.com/watch?v=VXCbMkPI4ow
http://www.youtube.com/watch?v=VXCbMkPI4ow
http://www.youtube.com/watch?v=VXCbMkPI4ow
http://www.youtube.com/watch?v=VXCbMkPI4ow
http://www.youtube.com/watch?v=VXCbMkPI4ow
http://www.youtube.com/watch?v=VXCbMkPI4ow
http://www.youtube.com/watch?v=VXCbMkPI4ow
http://www.youtube.com/watch?v=VXCbMkPI4ow
http://www.youtube.com/watch?v=VXCbMkPI4ow


 
 
 
 

 

 

Kimika zirika 

Almidoiaren proba 3. Esperimentuak 
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1. esperientzia 
 
Murgildu pixkanaka zurezko tresna. Begira zer gertatzen den. 
Orain jo azkar-azkar tresnaren gainazala, edo ahalegindu, tresna fluidoaren  
barruan mugitzen, arin-arin.  Zer gertatu da? 
 
• Fluido ez-newtondar bat prestatu dugu? 
 
Nahasketa horrek propietate desberdinak ditu darabilgun abiaduraren arabera.  
Poliki-poliki maneiatzen badugu, erraz dabil, aurre egin gabe, likido normal bat 
(newtondarra) balitz bezala. Alabaina, zerbait azkar-azkar murgiltzen saiatzean 
(kolpea joz adibidez), solido batek egingo lukeen bezala erantzuten du, hau da, 
nahasketa ez da desitxuratzen eta edozein gauzari sartzea galarazten dio.  
 2. esperientzia 
 
Begira pobidona iodatuak zer kolore hori bizi duen. Erantsi likido horren tanta 
batzuk artirinez eta urez osatutako nahasketari. Zer gertatu da? 
 
Mugitu nahasketa eta begira nola desagertzen den kolorea.  
 
• Almidoia polimero bat da. 
 

Erreserba-polimero oso kontzentratu bat dauka artirinak: almidoia. Polimeroa 
makromolekula bat da, molekula bakunagoez osatua, eta molekula guztiak lotura 
kobalente sendoez lotuta daude. Esaterako, almidoia energia-erreserbako 
polimeroa da, elkarren artean lotutako hainbat GLUKOSA-unitatez osatua,  
milaka mailako kate luzea eratzen dutenak. Lohia eranstean, lohia kate horiekin 
korapilatzen da, ahul-ahul, eta aldi baterako almidoian harrapatuta geratzen da. 
Almidoiz eta lohiz osatutako nahasketa hori morea da. Denbora pasatzen uzten 
badugu edota nahasketa irabiatzen badugu, lohia lurrundu egiten da eta 
jatorrizko nahasketa berreskuratzen dugu. 
 



Ekintza-erreakzioa 

4 Online 
baliabideak 

Zientziei buruzko bloga. 
http://zientziakultura.com 
 
Esperimentuei buruzko bloga. 
http://www.quimicefa.com/ 

Berritzegunearen Fisika- eta Kimika-baliabideak. 
https://sites.google.com/site/zientziahezkuntzaekimena/
fis-kim-1 
 
Ikerketa Zientifikoen Kontseilu Gorenaren 
hezkuntza-saila. 
http://www.csic.es/web/guest/educacion 
 
Zientzia eta teknologiarako Espainiako Fundazioa. 
http://www.fecyt.es/fecyt/home.do 

Kimika-eskolak online. 
http://www.quimitube.com/ 

Kode irekiko java bisorea, egitura kimikoak 3Dtan 
ikusteko. 
http://jmol.sourceforge.net/ 
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