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1. gaia

Petrolioaren aroa 1859ko abuztuan hasi zen, Titusvillen, Pennsylvanian (AEBetan), lehenengo petrolio-putzua
zulatu zenean. Orduz geroztik, 1,2·1012 petrolio-kupel inguru (1 kupel = 159 litro, gutxi gorabehera) erabili
dira mundu osoan (automobilek behar duten gasolina lortzeko, nagusiki).  

Egia esateko, inork ezin du ziurtasunez jakin zenbat petrolio gelditzen den Lurrean. Gutxi gorabehera,
3,1·1010 kupel kontsumitzen dira urtero, eta, uste denez, 1,1·1012 kupel inguru daude gaur egun ezagunak
diren erreserbetan. Hortaz, 35 urte iraun dezakete, gutxi gorabehera, erreserba horiek gaur egungo kon-
tsumoaren arabera. Petrolio-hobi gehiago aurkituko dira nonbait, baina kontsumoa ere hazten ari da, eta
ziurgabetasun- eta doitasun-falta handia izan dezake petrolioa agortzeari buruzko edozein aurreikuspenak.
Bi gauza soilik esan ditzakegu ziurtasun osoz: gelditzen den petrolio kantitatea finitoa (mugatua) da, eta lehenago
edo beranduago, petrolioa bukatu egingo da. Agerikoa denez, energia-iturri alternatiboak beharko dira.

Ikasgai honetako jarduerak egin ondoren, galdera hauei erantzuteko gai izango zara: 

• Zergatik gertatzen dira erreakzio kimikoak? Zergatik gertatzen dira energia-aldaketak prozesu kimikoetan?

• Nola kalkulatzen da zer bero-energia xurgatzen edo askatzen duen substantzia batek bere  tenperatura aldatzean?

• Zer da kalorimetroa? Nola funtzionatzen du? 

• Nola neurtzen da eta nola kalkulatzen da zer energia kantitate askatzen edo xurgatzen den erreakzio kimiko ba-
tean?

• Zer dira ekuazio termokimikoak? Nola idatzi behar dira? Zer informazio ematen dute? Nola erabili behar dira ental-
pia-aldaketak kalkulatzeko?

• Zer dira egoera-funtzioak? Zer ezaugarri betetzen dituzte?

• Zer baldintza bete behar ditu prozesu batek erreakzio-beroa esperimentalki zehazteko (esperimentuaren emaitzak
–neurketak– fidagarriak eta zuzenak izan daitezen)?

• Zer da entalpia? Zer adierazten du prozesu kimiko batean izandako entalpia-aldaketak?

• Zer da Hessen legea? Nola erabiltzen da lege hori erreakzio kimiko baten entalpia-aldaketa kalkulatzeko?

• Zer da formazio-erreakzioa? Zer ezaugarri eduki behar ditu prozesu horrek?

• Zer da formazio-entalpia? Nola hartzen da magnitude horren erreferentziazko balioa?

• Nola erabiltzen dira formazio-entalpiak erreakzio kimiko baten entalpia-aldaketa zehazteko?

• Nondik dator prozesu kimikoetan askatutako edo xurgatutako energia?

• Zer jakin behar dugu prozesu berezkoak eta behartuak bereizteko?

• Zer joera nagusi atzematen dira naturako  hainbat prozesutan (berezkoak)?

• Zer da berotegi-efektua? Zergatik gertatzen da? Zer ondorio dakartza (ekar ditzake)?

• Zer da dieta orekatua? Nola jakin dezakegu gure dietaren energia-edukia?



Termokimika

Fracking edo haustura hidraulikoa gaur egungo gairik eztabaidagarrienetarikoa da, alor energetikoari
dagokionez. Presio hidraulikoa baliatuz lurzoruko arrokak hautsiz gas ez-konbentzionala ateratzeak au-
kera asko eskaini ditu, baina hainbat kolektibo eta herritar sistema horren aurka agertu dira, zalantza
ugari sortu baitira horren inguruan.

‘Fracking’-a: apustua edo kaltea etorkizunari begira?

Teknika hori aspalditik da ezaguna. XIX. mendetik erabili
izan dute erregaiak ateratzeko, baina 1947ra arte ez zuten
ikuspegi komertzialetik erabili. Hala ere, gaur egun frac-
king-ari buruz ari garenean, erabili ahala garatzen ari den
teknika bati buruz ari gara. AEBetan gas ez-konbentzio-
nalaren boom bat sortu du, eta mundu osora hedatu da,
ohiko gas naturalaren meategien beheraldiari aurre egi-
teko.

Mota horretako gasa –ingelesez shale deritzo (eskisto edo arbel bituminosotik eratorritako gasa)– ez da
lurzoruan bilduta aurkitzen, arroketan itsatsita baizik. Hori erauzteko, bertikalean zulatu behar da, hainbat
arroka-geruza eta akuifero zeharkatuz, erreserbak dituzten harri-formazioetara heldu arte. Ondoren, ho-
rizontalean edo gidatuta zulatzen jarraitzen dute, 1.500 eta 3.000 metro inguru.

Une horretan, haustura txikiak eragiten dituzte, gida moduan erabiltzeko. Ondoren, harea eta hainbat
produktu kimiko erantsita, milioika litro ur injektatzen dute presio handian hasierako haustura horiek
handitzeko eta hedatzeko. Presioa murriztean, fluidoa gainazalera bueltatzen da, gasarekin eta arrokan
itsatsita egon diren beste substantzia batzuekin batera. Lurpetik ateratakoan, nahasketa prozesatzen
dute gasa ateratzeko.

http://www.eitb.com/eu/albisteak/gizartea/osoa/1398128/frackinga—
haustura-hidraulikoaren-aurkako-eta-aldeko-argudioak/



1.  Bila ezazu informazioa, eta aurki itzazu energiarekin (kontsumoa,
ekoizpena, transformazioa) lotura duten eguneroko zenbait prozesu
fisiko eta kimiko. Jarri taula batean jasotako informazioa, eta
adierazi zer prozesu mota den eta zer substantziak parte hartzen
duten.

Zergatik gertatzen dira erreakzio kimikoak? Egonkortasuna da galdera horri erantzuteko
giltzarria. Erreakzio bat berez gertatzeko, erreakzioaren produktuek erreaktiboek baino
egonkorragoak izan behar dute. Baina zer da egonkortasuna, eta zer adierazi nahi dugu
substantzia bat beste bat baino egonkorragoa dela esaten dugunean? Energia da subs-
tantzia baten egonkortasuna zehazteko gakoa. Energia altuagoa dute egonkortasun gu-
txiko substantziek, eta energia baxuagoa duten substantzia egonkorragoetan eraldatzen
dira. Baina, nola jakin dezakegu substantzia baten energia-maila, hau da, substantziak
energia altua edo baxua ote duen?

Termokimika da gai horiek guztiak lantzen dituen Kimikaren atala; hau da, erreakzio
kimikoak zergatik gertatzen diren eta horietan zer energia-transformazio gauzatzen
diren ikertzen du.

Materiaren konposizioa aldatzen denean, materia horren energia kantitatea ere aldatu
egiten da. Aldaketa kimiko batean, kandela bat erretzean esaterako, handiagoa da erre-
aktiboen energia (argizaria eta oxigenoa) sortutako produktu gaseosoena baino (CO2

eta H2O), eta bero eta argi gisa kanporatzen da energia-alde hori. Ekaitz batean, aldiz,
tximista baten energiaren zati bat airean dauden energia txikiko N2-k eta O2-k (erreak-
tiboak) xurgatzen dute, eta energia handiagoko NO (produktua) sortzen dute. Prozesu
fisikoetan ere aldatzen da energia-edukia. Adibidez, elurra urtzen denean energia xur-
gatzen da, eta ur-lurruna kondentsatzen denean, berriz, energia askatu egiten da. An-
tzinako grekotik dator energia hitza, “energon” berbatik alegia –“jardueran” esan nahi
du–.

Aldaketak eragiteko gaitasuna da energia. Adibidez, energiak ontzi bateko uraren ten-
peratura edo pilota baten abiadura alda dezake. Molekula bateko atomoen antolamen-
dua aldatu, eta erreakzio kimikoak eragin ditzake energiak –uraren elektrolisia,
adibidez–. Edonon eserita zaudela testu hau irakurtzen, aldaketak gertatzen ari dira
zure inguruan –kaleko argien eraginez inguruko airea berotzen ari da, haizearen era-
ginez hostoak mugitzen ari dira...–. Zu zeu ere aldatzen ari zara arnasa hartzen duzu-
nean, jaten duzunean edo zure aulkian mugitzen zarenean. Edozein aldaketa –handia
edo txikia– energiari lotuta dago.
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1. gaia: Termokimika

1
Sarrera: energia prozesu fisiko eta kimikoetan

1.1 irudia: Energia eta erreakzio kimikoak.

1.2 irudia: Nitrogenoa eta oxigenoa airean daude,
baina, oro har, ez dute kimikoki erreakzionatzen.
Ekaitz batean, aldiz, tximisten energia berenganatu,
eta nitrogeno oxidoak era ditzakete.



Saiakuntza horietan ikusi dugunez, prozesu fisiko-kimikoetan energia askatu edo xur-
gatu egiten da. Aurreko kasuetan, bero-energia (tenperatura igotzea edo jaistea) eta
lan mekanikoa (gas baten hedatze- edo espantsio-lana) aztertu ditugu, baina era as-
kotakoa izan daiteke energia hori: bero-energia, argi- edo soinu-energia, energia elek-
trikoa... Taulan ohiko zenbait prozesu ikus ditzakezu, eta baita bakoitzari zer energia
mota dagokion ere:

Batzuetan, oso arin askatzen da energia. Alkohola, adibidez, ignizio-iturri baten lagun-
tzaz –pospolo edo metxero bat, adibidez– berehala elkartzen da aireko oxigenoarekin,
eta denbora luzean egoten da energia ematen. Beste zenbaitetan, aldiz, oso astiro ger-
tatzen da prozesua –bizikleta baten osagai metalikoak herdoilduta daudela ikus deza-
kegu, aireko oxigenoarekin eta hezetasunarekin elkartu baita burdina–.
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2.  Egin itzazu saiakuntza hauek, prozesu fisiko-kimikoak eta energia
lotuta daudela ikusteko.

     a) Har ezazu sodio hidroxido pixka bat (2 g inguru) eta disolba ezazu
50 mL uretan. Begira ezazu arretaz zer gertatzen den.

     b) Har ezazu azido zitriko pixka bat (2 g inguru) eta disolba ezazu 
50 mL uretan. Begira ezazu arretaz zer gertatzen den.

     c) Hauspeakin-ontzi batean, isur ezazu 50 mL HCl (dis) 1 M, eta
erants ezazu magnesio pixka bat (2 g inguru). Beha ezazu zer
gertatzen den. Bi eratara egin dezakezu esperimentua:

        1.- Ontzi ireki batean (tapoirik gabeko erlenmeyer batean).
        2.- Ontzi itxi batean (xiringa bati lotuta, gasa jasotzeko).
     d) Hauspeakin-ontzi batean, isur ezazu 50 mL ur, eta gehi itzazu

koilarakada bat azido zitriko eta hiru koilarakada sodio
bikarbonato (1 g azido zitriko eta 3 g sodio bikarbonato, gutxi
gorabehera). Irabia ezazu nahastea ondo, eta beha ezazu zer
gertatzen den. Errepika ezazu esperimentua aurreko atalean
bezala: 

        1.- Ontzi ireki batean
        2.- Ontzi itxi batean 
     e) Zer ondorio atera ditzakezu aurreko esperimentuetatik?

1.3 irudia: Esperimentua ontzi itxi batean.

1.4 irudia: Burdina herdoiltzen denean, energia
askatzen da; baina oso astiro gertatzen da
prozesu hori.

Ohiko zenbait prozesutan trukatutako energia mota

Prozesua Energia mota

Alkohola erretzea Bero-energia (askatu egiten da)

Elektrolisia Energia elektrikoa (xurgatu egiten da)

Pila Energia kimikoa (energia elektriko bihurtzen da)

Amonio kloruroa disolbatzea Bero-energia (xurgatu)

Magnesio metalikoa erretzea Argi- eta bero-energia (askatu egiten da)

Azido klorhidrikoa

Gasa

Zinka



2.1.- Barne-energia eta tenperatura

Dakigunez, atomoz edo molekulaz osaturik daude material edo objektu guztiak. Eten-
gabeko mugimenduan ari dira partikula horiek, objektua erabat geldi dagoela ematen
badu ere. Horrelakoak dira objektu guztiak –zure eskua, idazmahai gaineko arkatza
edo idazmahaia bera–.

Norabide guztietan higitzen dira partikula horiek. Mugimendu hori, materiaren hiru ego-
eretan, zorizkoa da. Partikulak mugimenduan daudenez, energia zinetikoa dute −zenbat
eta arinago mugitu hainbat eta energia zinetiko handiagoa−. Objektu bateko partikulen
batez besteko energia zinetikoaren neurria da tenperatura. Zenbat eta altuagoa izan
objektu baten tenperatura, hainbat eta arinago mugitzen dira haren partikulak eta ener-
gia zinetiko handiagoa dute.

Energia zinetikoaz gainera, energia potentziala ere badute partikulek, eta barne-energia
esaten zaio partikulek guztira duten energiari. Barne-energia partikula kopuruaren ara-
berakoa da, baina tenperatura ez da partikula kopuruaren araberakoa. Barne-energia
esaten zaio molekulen energia osoari, eta substantziaren tenperaturarekin eta egitura
kimikoarekin lotuta dago molekulen batez besteko energia.

Bi eratara alda daiteke objektu edo sistema baten barne-energia: beroa (bero-energia)
trukatuz edo lana eginez (sistemak egin dezake lan, edo kanpo-indar batek sistemaren
gainean egin dezake lan). Oso kontuan hartu behar dugu beroa eta lana ez direla energia
motak, energia zinetikoa eta potentziala bezalakoak esaterako, energia trukatzeko mo-
duak baizik.

Beroa, tenperatura bera ez duten gorputzen arteko energiaren transferentzia –barne-
energiaren transferentzia– da. Tenperatura altuagoa duten gorputzetatik tenperatura
baxuagoa duten gorputzetara igarotzen da beroa, hau da, gorputz beroetatik hotzetara.
Irudiko adibidean, zure eskutik te izoztuaren edalontzira igarotzen da beroa. Edalontzia
hartzen duzunean, igo egingo da tearen tenperatura, baina zure azalarena jaitsi egingo
da. Bero-trukaketak jarraituko du –zure eskuetatik edalontzira– harik eta bien tenpe-
ratura berdindu arte.

Argi eta garbi ulertu behar duzu zer alde dagoen tenperaturaren, barne-energiaren eta
beroaren artean. Tenperatura eta barne-energia sistema baten propietateak dira; adi-
bidez, gorputz baten masa, abiadura eta abar eman ditzakezu –beste gorputz batek
beste masa edo abiadura bat eduki ditzake–. Beroa, aldiz, ez da sistema edo gorputz
baten ezaugarria, tenperatura bera ez duen sistema batetik beste batera igarotzen den

2
Funtzio termodinamikoak: barne-energia, entalpia. Lehen printzipioa

1.5 irudia: Partikulak astiroago mugitzen dira,
batez beste, tenperatura baxuetan (A egoera)
tenperatura altuagoetan (B egoera) baino.

1.6 irudia: Zure eskuaren beroa te izoztuaren
katilura igarotzen da, eta gero eta hotzago
nabarituko duzu eskua.

A

B

3.  Zergatik handitzen da gorputz baten barne-energia gorputz horren
tenperatura igotzen denean?

1. gaia: Termokimika
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energia baizik (energia-fluxua). Gainera, beroaren (bero-energiaren) transferentzia no-
ranzko jakin batean gertatzen da beti (T handiagoa duen objektutik T txikiagora due-
nera). 

Gainerako energia-transferentzia guztiak (mekanikoa, elektrikoa...) lanaren bidez egiten
dira (dakigunez, lana egiten du indar batek objektu bat desplazatzen duenean). Ikusi
dugunez (2. jarduera, 9. orrialdea), bero-trukaketa eta lana zenbait prozesu fisiko-ki-
mikotan behatu daitezke (disoluzioak eta erreakzio kimikoak). Hala, sistema baten
barne-energiaren aldaketa adierazteko ekuazio hau idatz dezakegu: DU = Q + W

Prozesu fisiko-kimiko batean (erreakzio kimiko batean, oro har) gertatzen diren ener-
gia-aldaketak aztertu nahi baditugu, oso interesgarria da erreakzioari inguruko mundutik
isolaturik balego bezala begiratzea. Erreakzioan parte hartzen duten erreaktiboetan eta
produktuetan baino ez dugu arreta jarriko, eta sistema esango diogu erreaktiboek eta
produktuek osatzen duten multzoari; gainerako guztia, aldiz, garrantzirik gabea dela
joko dugu, eta ingurunea deituko diogu.

Ondorioz, erraz uler dezakegu konstantea izan behar duela sistema isolatu baten barne-
energiak. 

DU (sistema isolatua) = 0   ⇒  U = konstantea.

Praktikan, erabat ezinezkoa da sistema bere ingurunetik guztiz isolaturik egoeta; izan
ere, benetako egoera batean, ontziarekin (hauspeakin-ontzia, erlenmeyerra, probeta…
) kontaktu fisikoan daude erreaktiboak eta produktuak, eta ontzia bera ere kontaktuan
dago inguruneko airearekin edo laborategiko esperimentazio-mahaiarekin, adibidez.
Hala ere, garrantzitsuena ez da sistema guztiz isolaturik egotea, baizik eta ingurunea-
rekin zer energia trukatzen duen jakitea, hau da, sistemara sartzen den eta sistematik
irteten den energia kantitatea neurtzeko gai izatea.

Beheko taulan ikus dezakegu zer egoera sor daitezkeen sistema baten barne-energia
aldatzeko eta zer hitzarmeni jarraitzen zaion Q-ren eta W-ren ikurrak egokitzeko:

Alboko irudian ikus dezakegu nola aldatzen
den sistema baten barne-energia. Bi egoera
hauek bereizten dira:

A.- Sistemaren barne-energia txikitzen de-
nean, ingurunera transferitzen da energia hori
(DU), hortaz, DUsistema < 0 da.

B.- Sistemaren barne-energia handitzen de-
nean, inguruneko energia irabazten du siste-
mak (ingurunetik sistemara transferitzen da
energia), hau da, DUsistema > 0 da.

     

1.7 irudia: Energia-aldaketak sistema batean.

SISTEMA INGURUNEA

Beroa (Q)

Lana (W)

Aldagaia Ikurra

Q (beroa) (+) sistemak bero-energia irabazten du (–) sistemak bero-energia galtzen du

W (lana) (+) lana sistemaren gainean egiten da (–) sistemak lana egiten du

DU (barne-energiaren aldaketa) (+) sistemak energia irabazten du (–) sistemak energia galtzen du 
(energia sartzen da sistemara) (energia irteten da sistematik)

1.8 irudia: Sistema baten eta ingurunearen artean barne-energia trukatzea.

A. Sistemaren E txikitu egiten da. B. Sistemaren E handitu egiten da.

Hasierako 
egoera

Amaierako
egoera

En
er
gi
a,
 E

En
er
gi
a,
 E

Hasierako 
egoera

Amaierako
egoera

E amaierakoa

E amaierakoa

E hasierakoa

E hasierakoa

Eamaierakoa < Ehasierakoa

DE < O

Eamaierakoa > Ehasierakoa

DE > OEnergia ingurunera 
transferitzen da

Inguruneko energia 
irabazten da

1. gaia: Termokimika
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2.2.- Egoera-funtzioak termodinamikan

Alboko irudian ikus dezakegunez, mendi bat igotzeko, altuera-aldaketa berdina da, edo-
zein dela ere egindako bidea. Beste era batera esanda, bukaerako eta hasierako altue-
ren arteko diferentziaren mendekoa baino ez da altuera-aldaketa, hau da: 

Dh = h (bukaera) – h (hasiera).

Altuerarekin bezala gertatzen da barne-energiarekin, eta bukaerako eta hasierako ego-
eren arteko barne-energiaren diferentziaren mendekoa da haren aldaketa: 

DU = U (bukaera) – U (hasiera)

Adibidez, gasolina (oktanoa) kantitate jakin bat erretzen dugunean, errekuntza-proze-
suko barne-energiaren aldaketa bera da energia hori edozein modutan transferitzen
dela ere. 

Aurreko baldintza betetzen duen magnitudea egoera-funtzioa dela esaten da, hau da,
egoera-funtzio baten aldaketa, bukaerako eta hasierako balioen mendekoa da, eta ez
beste ezeren mendekoa, eta aldaketa gertatzeko bideak ez du inolako garrantzirik. Pre-
sioa, bolumena eta tenperatura dira egoera-funtzioen adibide; lana eta beroa, aldiz, ez
dira egoera-funtzioak.
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1.9 irudia: Altitudea (altuera) egoera-funtzioa da.

4.  Deskriba ezazu 1.9 eta 1.10 irudietan emandako informazioa egoera-
funtzioei buruz.

3.000 m.

1.500 m.

A
ibilbidea
9.000 m B

ibilbidea
3.500 m

0 m.

1.11 irudia: Energia-diagrama uraren zikloan
(elektrolisia eta sintesia).

1.10 irudia: Bi ibilbide sistema baten energia-aldaketa adierazteko.

Uraren deskonposizioa –elektrolisia– eta sintesia har ditzakegu adibide gisa. Elektro-
lisi-prozesua ura deskonposatzeko baliatzen da, hau da, energia elektrikoari esker hi-
drogeno eta oxigeno atomoak elkartzen dituen loturak hausten dira. Energia xurgatzen
du prozesuak, eta horrela idazten da:  2H2O + energia → 2H2 + O2

Uraren sintesian, aldiz, hidrogenoak eta oxigenoak erreakzionatzen dute ura sortzeko.
Energia askatzen da prozesuan, eta leherketa txiki baten hotsa entzuten da. 

2H2 + O2 → 2H2O + energia 

Ikus daitekeenez, energia kantitatea bera da bi prozesuetan. Ziklo osoa betetzen ba-
dugu, hau da, ura deskonposatu eta sortu, energia-aldaketa zero izango da.

H2(g) + ½O2(g)

Energia
xurgatzea

Energia
askatzea

Erreakzioaren garapena

En
er
gi
a 
(k
J)

H2O(I) H2O(I)

Bero gisa
galdutako E 

Egindako lana eta 
bero gisa galdutako E

Hasierako E

Bukaerako E

C8H18 (oktanoa)
25+ O22

8CO2 + 9H2O



5.  Azter itzazu magnitude hauek eta esan ezazu egoera-funtzioak diren
ala ez: 

     a) izotz puska baten tenperatura
     b) txirrindulari batek 20 km-ko distantzia egiteko denbora
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2.3.- Entalpia, erreakzio-beroa eta aldaketa kimikoa

Aldaketa fisiko eta kimiko gehienak presio konstantean (presio atmosferikoan) gertatzen
dira: ontzi ireki batean egindako erreakzio kimikoa eta laku bateko ura izoztea adibidez.
Atal honetan, magnitude termodinamiko berri bat (entalpia) definituko dugu presio
konstantean gertatzen diren energia-aldaketak errazago neurtzeko eta adierazteko.

DU = Q + W denez, beroa eta lana neurtu behar dira DU zehazteko. Kimikan, lan elek-
trikoa (partikula kargatuek egindakoa) eta espantsio-lana (gas batek egindakoa:
W=P·DV) hartu behar ditugu kontuan. 

Espantsio-lana kalkulatzeko, kanpo-presioa (P) bider gasaren bolumen-aldaketa (DV,
hau da, Vazkena – Vhasiera) egin behar da. Ontzi ireki batean, pisurik eta marruskadurarik
gabeko enbolo batekin lan egiten du gasak, eta enboloa desplazatzen du. Ikus daite-
keenez, sistemak ingurunearen gainean egindako lana da, eta ikur negatiboa du, sis-
temak energia galtzea eragiten baitu: W = – P·DV 

Presioa konstantea denean, entalpia (H) izeneko aldagai termodinamikoa erabil daiteke
barne-energia eta espantsio-lana batera zehazteko. Definizioz, barne-energia gehi pre-
sioa bider bolumenaren berdina da entalpia: H = U + P·V. Entalpia-aldaketa (DH) honela
idazten da: DH = DU + P·DV

DU = Q + W denez, DU = Q – P·DV izango da. Presioa konstantea denean, Q = QP

izango da, eta ekuazio hau lortuko da: QP = DU + P·DV, hau da, QP = DH

Ikus dezakegunez, presioa konstantea denean irabazitako edo galdutako bero kantita-
tearen berdina da entalpia-aldaketa. Aldaketa (kimiko) gehienak presio konstantearekin
gertatzen direnez, askoz erabilgarriagoa da DH; gainera, errazagoa da haren kalkulua
egitea.

Bolumena (V) konstantea denean, P·DV = 0 izango da, hau da, Q= DU ⇒ QV = DU

Kasu hauek azter ditzakegu DU eta DH-ren arteko erlazioa zehazteko: 

1.- Erreaktiboetan eta produktuetan substantzia gaseosorik ez dagoenean. 

Adibidez, 2 KOH (dis) + H2SO4 (dis) → K2SO4 (dis) + 2 H2O (l) 

Solidoen eta likidoen bolumen-aldaketak oso txikiak direnez, DV ≈ 0 izango da; hor-
taz, P·DV ≈ 0 eta DH ≈ DU

2.- Substantzia gaseosoen mol kopurua aldatzen ez denean.

Gas egoeran dauden erreaktiboen eta produktuen mol kopurua berdina bada, 
Dn = 0 izango da, hau da, DV = 0; hortaz, P·DV = 0 eta DH = DU Adibidez, 
N2(g) + O2(g) → 2 NO(g)

3.- Substantzia gaseosoen mol kopurua aldatzen denean.

1.12 Irudia: Espantsio-lana (zabaltze-lana). Sis-
tema baten bolumena (V) kanpoko presio baten (P)
eraginez handitzen denean (DV), lan egiten du sis-
temak (W = – P·DV)

P

P

W = –PDV

Sistema

Hasierako
egoera

Amaierako
egoera

Sistema

DV



6.  Ikusitakoaren arabera, zer erlazio dago DH eta DU-ren artean hainbat
erreakzio kimikotan?

7.  Egin itzazu amoniakoaren sintesiari buruzko kalkulu hauek:
     a) Zer lan egiten da prozesuan baldin eta bolumena 8,6 L-tik 4,3 L-ra

gutxitzen bada 44 atm-ko kanpo-presio baten eraginez. 
     b) Zer noranzkotan jariatzen da energia: sistematik ingurunera edo

ingurunetik sistemara? Sistemak egindako lana da edo sistemaren
gainean egindakoa?

     c) Zer ikur dauka barne-energiaren aldaketak?

8.  Tenperatura konstantean gertatutako substantzia baten egoera-
aldaketaren eredua agertzen da alboko irudian (1.13 irudia). 

     Azter ezazu zer ikur izango duten aldagai hauek prozesu horretan: 
     a) Q ; b) DU (sistema) ; c) DU (ingurunea) 

9.  DU = – 186 kJ/mol dagokio irudiko erreakzio kimikoari (1.14 irudia). 
     a) Zer ikur dauka P·DV-k? Azal ezazu.
     b) Zer ikur eta gutxi gorabeherako zer balio ditu DH-k? Azal ezazu. 

10.  Propanoaren errekuntza-prozesuan, 
        C3H8 (g) + 5 O2(g) → 3 CO2(g) + 4 H2O(g), 
        DU = –2046 kJ dela jakinik, kalkula itzazu P·DV eta DH.

11.  Besteak beste, termino hauek landu ditugu aurreko jardueretan:
barne-energia, tenperatura, beroa, lana, entalpia, egoera-funtzioa.

        a) Idatz ezazu termino bakoitzaren definizioa edota azalpena, eta
eman ezazu adibide bana.

        b) Egin itzazu zentzuzko esaldiak aurreko terminoak egoki
konbinatuz.

        c) Antola itzazu termino horiek kontzeptu-mapa batean.

Kasu horretan, P·DV ≠ 0. Hala ere, QP askoz handiagoa izan ohi da P·DV baino, 
eta nahiko antzerakoak dira DH eta DU. Adibidez, hidrogenoaren errekuntzan: 
2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O(g), 3 mol (g) ditugu erreaktiboetan, eta 2 mol(g) produktue-
tan. 

Prozesuan, DH = − 483,6 kJ eta P·DV = − 2,5 kJ

DH = DU + P·DV ⇒ DU = DH − P·DV = − 483,6 −(− 2,5) = − 481,1 kJ 

Ikusten denez, DH ≈ DU (bero-trukaketaren bidez aldatzen da barne-energia gehien)
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1.13 irudia: Egoera-aldaketa (T=ktea izanik).

1.14 irudia

1,0 atm

Erreakzioa

1,0 atm

5 mol
4 mol
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Frogatu dugunez, energia-transferentziaren bitartez (bero-energia edota lana) gertatu
ohi dira prozesu fisikoak eta kimikoak. Horrela, ekuazio termokimikoak idazten dira
prozesu kimiko bati buruzko informazioa osatzeko; bertan, erreaktibo eta produktuen
ikur eta formulak adierazteaz gainera, prozesuari lotutako energia-transferentziaren
zenbakizko balioa ematen da. Hona hemen ekuazio hauek –ekuazio termokimikoak–
adibide gisa:

(a) C(s) + O2(g) → CO2(g) + 94 Kcal

(b) H2(g) + ½ O2(g) → H2O(l) + 68,4 Kcal

(c) HgO(s) + 21 Kcal → Hg(l) + ½ O2(g)

Erreakzio-beroa deritzogu ekuazio kimikoan adierazitako energia kantitateari. Lehenago
esan bezala, aldakorra izan daiteke balio hori, erreakzioa presio konstantez edo bolumen
konstantez egiten bada. Prozesu kimiko gehienak presio konstantez gertatzen direnez
(ontzi irekietan, presio atmosferikoaz), presio konstantepeko erreakzio-beroa erabili ohi
da (Qp) eta entalpia-aldaketaren (DH) berdina da. Horrela idazten da erreakzio kimiko-
aren entalpia-aldaketa: DH = SH (produktuak) - SH (erreaktiboak)

Horren arabera, bi erreakzio mota bereizten dira: exotermikoa (DH < 0) eta endoter-
mikoa (DH > 0).

3
Ekuazio termokimikoak: erreakzio-beroak

12.  Zer esan daiteke erreaktiboen eta produktuen energiari buruz
erreakzio exotermikoetan?

        a) Demagun A + B → C + D izateko erreakzioa aztertu nahi
dugula.

        Zer egoeratan izango da energia handiagoa: A + B egoeran edo 
C + D egoeran?

        b) Prozesuan, zer gertatzen da beroarekin? Xurgatu (irabazi) egiten
da? Askatu (galdu) egiten da? Idatz ezazu ekuazioa trukatutako
beroa adieraziz.

        c) Eta erreakzioa endotermikoa balitz?
        d) Sailka itzazu orain arte ikusitako erreakzio kimikoak,

exotermikoak edo endotermikoak diren kontuan hartuta.

13.  Entalpia-diagramak erabili ohi dira erreakzio baten energia-
balantzea adierazteko. Irudia ikusita:

        a) Idatz ezazu ekuazio termokimikoa N2 + O2 → 2 NO
prozesurako.

        b) Zer bero kantitate beharko da 1 mol NO lortzeko?
1.15 irudia: Erreakzio kimiko baten entalpia-
diagrama.

En
ta
lp
ia

Erreakzio ardatza

H

H

Bero xurgapena

2NOProduktuak

Erreaktiboak

45 kJ

N2+O2
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14.  Merkurio(II) oxidoaren deskonposizioa prozesu endotermikoa da
(DH = + 21 kcal/mol):

        a) idatz ezazu dagokion ekuazio termokimikoa;
        b) egin ezazu prozesuaren energia-diagrama.

15.  22 g propano erretzean, 1,1·103 kJ askatzen dira. Idatzi eta doitu
dagokion ekuazio termokimikoa eta kalkulatu propanoaren
errekuntza-beroa (kJ/mol). Horrez gainera, egin ezazu dagokion
energia-diagrama.

16.  Ekuazio termokimiko hau emanik: 
        3 C(s) + 2 Fe2O3(s) + 110,8 kcal → 4 Fe(s) + 3 CO2(g), idatz ezazu

berriz ekuazioa 1 mol C eta DH adieraziz.

17.  Elkar itzazu bi zutabeetako terminoak eta azalpenak.

18.  Ikusi berri dugunez, prozesu exotermikoak eta endotermikoak
ditugu erreakzio kimikoetan. Kasu batean energia askatzen da, eta
bestean xurgatu. Energiaren kontserbazio-printzipioa balia
dezakegu prozesu horien energiak erlazionatzeko. Aplika ezazu
printzipio hori kasu hauetan, datu hauek kontuan hartuz: 
C(s) + O2(g) → CO2(g) + 94 kcal ; N2 + O2 + 45 kJ → 2 NO

        a) Zenbat gramo C(s) erre behar dira 10 mol NO lortzeko?
        b) Zenbat gradu igoko da 10 kg uraren tenperatura 1 mol C(s)

erretzean lortutako beroa ematen badiogu? (uraren bero
espezifikoa = 1 cal/g·°C)

19.  Irudiko informazioaren arabera, esan egia edo gezurra den: 
        a) burdina (III) oxidoaren formazioan, burdina metalikotik eta

oxigeno gaseosotik abiatuta, 1625 kJ askatzen dira 2 mol
lortzeko;

        b) burdina (III) oxidoaren energia-edukia burdina metalikoarena
eta oxigeno gaseosoarena baino txikiagoa da; 

        c) honela idatzi behar dugu prozesuaren ekuazio termokimikoa: 
        4 Fe(s) + 3 O2(g) → 2 Fe2O3(s) – 1625 kJ

1.16 irudia

Prozesu mota Zer gertatzen da?

(A) Exotermikoa (1) Tenperatura gutxitxen da

(B) Exotermikoa (2) Energia askatzen da eratutako produktuekin batera

(C) Endotermikoa (3) Tenperatura igotzen da

(D) Endotermikoa (4) Erreaktiboek energia xurgatzen dute

Ingurunera 
igorritako beroa

Produktuak

Erreakzio exotermikoa
DH < O

En
ta
lp
ia

Erreaktiboak

4Fe+3O2

2Fe2O3

DH = -1625 kJ
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20.  Ariketa ebatzia. Nola kalkula dezakegu erreakzio kimiko batean
askatutako (xurgatutako) bero kantitatea? Adibidez, zer bero
kantitate askatuko da 5 g aluminiok burdina (III) oxidoaren
kantitate estekiometrikoarekin erreakzionatzean? 

        2 Al(s) + Fe2O3(s) → 2 Fe(s) + Al2O3(s) ; DH° = – 852 kJ

21.  Laborategian, oxigenoa (g) lortzen da potasio kloratoaren bero-
deskonposaketa eginez. Honako hau da dagokion prozesua: 
potasio klorato(s) → potasio kloruro(s) + oxigeno (g) 

        Kalkulatu dagokion entalpia-aldaketa, eta idatzi prozesuaren
ekuazio termokimikoa jakinik 20 litro oxigeno (g) lortzean, 25 °C
eta 1 atm-an, 24,4 kJ-ko energia askatzen dela.

22.  Pentsa ezazu nola kalkula daitekeen, esperimentalki, zer bero-
energia askatzen den prozesu batean. Adibide bezala, NaOH-ren
disoluzio-prozesua ikertuko dugu. Prozedura honi jarrai
diezaiokezu:

        a) Irudika ezazu muntaia esperimentala.
        b) Zerrenda ezazu laborategiko material guztia: tresnak, neurketa-

tresnak, beirazko materiala...
        c) Adieraz ezazu, eskema batean, zer lan-prozedura eta zer

neurketa egingo dituzun.
        d) Jaso itzazu datuak eta egin itzazu kalkuluak.
        Sar zaitez webgune honetan: 
        http://www.chm.davidson.edu/java/calorimetry/calorimetry.htmL
        eta egin ezazu prozesuaren simulazioa.

23.  Errepika ezazu prozesua alkohola erretzeko. Irudian ikus dezakezu
alkoholaren errekuntza-prozesuaren bero-energia zehazteko
muntaia. Azal ezazu nola egin prozesua.

24.  Etanolaren errekuntza-beroa -1366,9 kJ/mol izanik, zer bolumen
etanol beharko da 3 kg uraren tenperatura 10 °C igotzeko?
(Etanolaren dentsitatea 0,79 g/mL da).

1.17 irudia: Alkohola erretzean askatutako
beroa neurtzeko muntaia esperimentala.

Ezezaguna 5 g Al → x kJ

Datuak Erlazio estekiometrikoak: 2 mol Al → 852 kJ askatu

Erreaktiboen eta produktuen ezaugarriak: 1 mol Al → 27 g Al

Kalkulua
5 g Al · · = 78,9 kJ

1 mol Al

27 g Al

852 kJ

2 mol Al



Beheko irudian ikus dezakegu zer tresneria behar den erreakzio-beroa esperimentalki
zehazteko. Prozesua bolumen konstanteaz edo presio konstanteaz egiten den kontuan
hartuta, punpa kalorimetrikoa edo karlorimetro arrunta erabiliko da.

1.18a irudia: Punpa kalorimetrikoa. Bolumen
konstantean gertatzen den errekuntza-erreakzio
batean askatutako energia neurtzeko erabiltzen da.

1.18b irudia: Kalorimetroa. Sistema isolatua eta itxia
ahalbidetzen du kalorimetroak, eta transferitutako
energia neurtzeko balia daiteke (P=ktea).

Bietako edozein erabilita ere, berdin erabili behar dira datu esperimentalak. Aztertutako
prozesuan askatutako edo xurgatutako bero-energiaren kantitatea neurtzeko, uraren
(edo ur-disoluzioaren) tenperatura-aldaketari erreparatuko diogu; hortaz, hau idatziko
dugu: 

1 prozesua: aztertutako prozesua Q1

2 prozesua: ura berotzea edo hoztea Q2 = m·ce·DT 

Q1 zehazteko, energiaren kontserbazio-printzipioa aplikatuko dugu: Q1 = Q2

25.  Taulako datuen laguntzaz, zehaztu itzazu bertan adierazitako bi
prozesuen entalpia-aldaketak.

Aztertutako prozesua: Sodio hidroxidoaren disoluzioa

Ekuazio kimikoa: 

Datuak T hasiera (giro-tenperatura) T bukaera

4 g NaOH(s) eta 100 mL ur nahastu dira 15 °C 25,24 ºC

Aztertutako prozesua: Propanoaren errekuntza
Ekuazio kimikoa: C3H8(g) + O2(g) → CO2(g) + H2O(l)

Datuak T hasiera (giro-tenperatura) T bukaera

2 g propano erre da eta 50 mL ur berotu da 15 °C 62,85 ºC

Energia iturria

– +

Irabiagailu mekanikoa

Termometroa

Termometroa

Ura

Isolatzailea

Bero transferentzia

Gai sukoia
eta oxigeno
konprimitua

Ignizio-bobina

O2

Irabiagailua
Poliestireno aparra

Nahastea

+ H2O(l)
NaOH(s) → NaOH(dis)
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26.  Kalorimetro batean, 25 °C-an dauden 10 mL zilar nitrato (dis) 1M
eta 10 mL sodio kloruro (dis) 1M nahasten direnean, kolore zuriko
hauspeakina (zilar kloruroa) sortzen da, eta 32,6 °C-ra igotzen da
tenperatura.

        a) Idatz ezazu prozesuaren ekuazio kimikoa.
        b) Kalkula ezazu zer energia kantitate askatzen den prozesuan.
        c) Idatz ezazu prozesuaren ekuazio termokimikoa.
        d) Eman ezazu prozesuaren DH-ren balioa.
        Kalkuluak egiteko, hurbilketa hauek egin ditzakezu: 
        – nahastearen dentsitatea = 1 g/mL
        – nahastearen bero espezifikoa = 4,18 J/g·°C

27.  Baieztapen hauen artetik zein da egia erreakzio exotermiko
guztientzat?

        a) Katalizatzailea behar da erreakzioa gertatzeko.
        b) Argi-energia askatzen da prozesuan.
        c) Erreakzioaren produktuek energia gutxiago dute erreaktiboek

baino.
        d) Erreaktiboak berotu behar ditugu erreakzioa gertatzen hasteko.

28.  Erreakzio kimikoetan energia kontserbatzen dela uste duzu? Zer
saiakuntza egin liteke hipotesia hori egiazkoa den baieztatzeko?
Plantea ezazu esperimentua uraren kasurako, eta egin ezazu
energiaren kontserbazioa agerian jartzeko diagrama bat.

1.19 irudia: solido zuria (zilar kloruroa)
sortzen da zilar nitratoaren eta sodio
kloruroaren ur-disoluzioek elkar
erreakzionatzen dutenean. Prozesua
exotermikoa da.

Prozesu kimiko bati dagokion entalpia-aldaketa (DH) honela definitzen da: askatutako
edo xurgatutako bero kantitatea (bero-energiaren kantitatea) erreaktiboak produktu
bihurtzen direnean, tenperatura eta presio berean eta ekuazio kimiko doituak adiera-
zitako mol kopuruak kontuan hartuta. Propanoaren errekuntza-prozesuan adibidez, 
1 mol propano (g) eta 5 mol O2 (g) konbinatzen direnean 3 mol CO2(g) eta 4 mol H2O(g)
sortzeko, 2044 kJ askatzen dira. Gainera, erreaktiboen eta produktuen egoera fisikoak
ere adierazi behar dira: s, l, g edo dis. Propanoaren kasuan, adibidez, bi ekuazio hauek
idatz daitezke: 

(1) C3H8 (g) + 5 O2(g) → 3 CO2(g) + 4 H2O(g) ; DH = -2044 kJ

(2) C3H8 (g) + 5 O2(g) → 3 CO2(g) + 4 H2O(l) ; DH = -2220 kJ

Ikus dezakegunez, 176 kJ-ko aldea dago sortzen den ura likido edo gas egoeran dagoen
kontuan hartuta. Erraz uler daitekeenez, energia behar da ura likido egoeratik gas ego-
erara pasatzeko, eta horixe da aldearen zergatia. Ekuazio termokimiko hau idatz daiteke:
H2O(l) → H2O(g) ; DH = + 176 kJ

Gainera, presio- eta tenperatura-baldintzak ere zehaztu behar dira prozesu jakin baten
entalpia-aldaketa zehaztu nahi denean. Neurketa guztiak baldintza eta modu berean
eginda daudela ziurtatzeko (horrela, bateragarriak izango dira hainbat erreakzio kimi-
kotan lortutako datuak), baldintza jakin batzuk hartu behar dira kontuan, eta termodi-
namikaren egoera estandar delakoa hartzen da erreferentziatzat.

Ag+
Na+

Cl–

NO3
–
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Substantzia baten egoerarik egonkorrena da egoera estandarra. Gasetarako, P=1 atm
eta T=25 °C dira baldintzak; disoluzioen kasuan 1 M da erreferentziazko kontzentra-
zioa.

Egoera estandarrean eginiko neurketak adierazteko ° ikurra erabili ohi da. Horrela, bal-
dintza estandarrean neurtutako prozesu baten entalpia-aldaketari “erreakzioaren en-
talpia estandarra” esaten zaio, eta DH° ikurrarekin adierazten da.

Teorian, edozein erreakzio kimikoren DH zehaztu daiteke kalorimetro bat erabiliz, erre-
akzioan askatutako edo xurgatutako bero kantitatea neurtzeko. Hala ere, praktikan,
hainbat oztopo egon litezke aurreko neurketak egiteko. Adibidez, prozesu honetan: 
C(s, diamantea) → C(s, grafitoa), milioika urte igaro behar dira erreakzioa behagarria
izateko, eta, hain astiro gertatzen denez, ia-ia ezinezkoa da entalpia-aldaketa neurtzea.
Beste zenbait kasutan, erreakzioak oso konplikatuak dira, eta ezin dira erraz gauzatu

29.  Besteak beste, termino hauek landu ditugu aurreko jardueretan:
ekuazio termokimikoa, entalpia-aldaketa, energia-diagrama, egoera
estandarra, kalorimetroa, punpa kalorimetrikoa.

        a) Idatz ezazu termino bakoitzaren definizioa edota azalpena, eta
eman ezazu adibide bana.

        b) Egin itzazu zentzuzko esaldiak aurreko terminoak egoki
konbinatuz.

        c) Antola itzazu termino horiek kontzeptu-mapa batean.

30.  15 g sodio nitrato 125 mL uretan disolbatzerakoan tenperatura 
25 °C-tik 21,56 °C-ra jaisten da. Kalkulatu disoluzio-prozesuaren
entalpia-aldaketa, eta idatzi dagokion ekuazio termokimikoa. Egin
ezazu energia-aldaketa erakusten duen entalpia-diagrama. 

        Disoluzioaren bero espezifikoa = 4,18 J/g·°C

31.  Sar zaitez wegune honetan: 
        http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/sections/projectfolder/

flashfiles/thermochem/heat_soln.htmL
        eta azter itzazu hainbat solidoren disoluzio-beroak. Zehaztu itzazu

zenbait prozesuren entalpia-aldaketak, eta sailka itzazu
exotermikoak edo endotermikoak diren bereiziz.

32.  Aurreko atalean ikusi dugunez, hainbat prozesuren erreakzio-
beroak esperimentalki zehaztu daitezke. Zure ustez, zer baldintza
bete behar ditu prozesu horrek esperimentuaren emaitzak
(neurketak) fidagarriak eta zuzenak izan daitezen?

4
Hess-en legea: erreakzio-entalpiak kalkulatzeko aplikazioa
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laborategian. Beste batzuk ez dira garbi gertatzen, eta nahi ez diren produktuak (azpi-
produktuak) ere lortzen dira produktuekin batera. Arrazoi horiek guztiak direla-eta, ze-
harkako metodoak baliatu behar dira prozesu batzuen entalpia-aldaketa zehazteko. 

    

33.  Egin ezazu laborategiko esperimentazioa prozesu hauen erreakzio-
beroak zehazteko:

        (a) NaOH(s) → NaOH(aq)
        (b) NaOH(s) + HCl(aq) → NaCl(aq) + H2O
        (c) NaOH(aq) + HCl(aq) → NaCl(aq) + H2O
        Bildu itzazu emaitzak beheko taula honetan:

        - Zer erlazio dago DHa, DHb eta DHc-ren artean?
        - Har itzazu aurreko ekuazio kimikoak ekuazio matematikoak

balira bezala, eta saia zaitez ekuazioren bat lortzen beste bien
funtzioan (ekuazio bat lortu behar duzu, beste biak batuz edota
kenduz)

        - Zer antzekotasun dago ekuazio kimikoen eta erreakzio-entalpien
artean? Zer ondorio praktiko izan dezake horrek?

        - Nola adieraziko zenuke aurrekoa modu orokorragoan?

Esperimentua T hasiera T bukaera QP (DH) = m·ce·DT

(a) 4 g NaOH (s) + 100 mL H2O(l) 

(b) 4 g NaOH (s) + 100 mL HCl(aq) 1 M 

(c) 100 mL NaOH(aq) 1 M + 100 mL HCl(aq) 1 M 

Ikusi berri dugunez, badago zeharkako modu bat erreakzio-entalpiak kalkulatzeko. Au-
rreko prozesuan, ekuazio kimikoak konbinatuz (b) = (a) + (c) betetzen da; gainera, es-
perimentalki ikusten denez, DHb = DHa + DHc; hortaz, ekuazio kimiko bat beste zenbait
ekuazio kimikoren konbinaketaren bidez adierazten bada, erlazio bera ezarri daiteke
prozesuen entalpia-aldaketen artean. Metodo honen oinarria Hess-en legea da (Germain
Henri Hess suitzar kimikariak aurkitu zuen 1840an). Lege hori honela enuntziatu daiteke:
“Sistema baten entalpia-aldaketa hasierako eta amaierako egoeren araberakoa da, eta
ez jarraitutako bidearen araberakoa.” Egoera-funtzioaren kontzeptua erabil dezakegu
Hessen legea azaltzeko. Entalpia (H) egoera-funtzio bat da, eta bere aldaketa-prozesuari
(DH) dagozkion hasierako eta amaierako egoerak dituen edozein prozesu-elkarketari
dagokion aldaketaren berdina izango da.

34.  Hiru ekuazio kimiko hauek oinarri hartuta: 
        (1) CuCl2(s) + Cu(s) → 2 CuCl(s)
        (2) Cu(s) + Cl2(g) → CuCl2(s)
        (3) 2 Cu(s) + Cl2(g) → 2 CuCl(s) 
        a) Baiezta ezazu ekuazio matematiko hau: (1) = (3) – (2).
        b) Aplikatu Hessen legea eta kalkulatu entalpia-aldaketa (1)

prozesurako.
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35.  Azal ezazu nola kalkulatu prozesu honen entalpia-aldaketa: 
        SnO2(s) + 2 C(s) → Sn(s) + 2 CO(s), datu hauen laguntzaz:
        (1) Sn(s) + O2(g) → SnO2(s) ; (2) C(s) + ½ O2(g) → CO(g) 

36.  Adibide ebatzia: Hess-en legea eta amoniakoaren sintesia 
        Ekuazio kimiko hau idatz dezakegu amoniakoaren sintesia

adierazteko: 3 H2(g) + N2(g) → 2 NH3(g) DH° = –92.2 kJ
        Hala ere, prozesua sakonago aztertzen badugu, erreakzioa ez da

dirudien bezain sinplea. Izan ere, bi urratsetan gertatzen da: 

1. urratsa: 2 H2(g) + N2(g) → N2H4(g) ; DH°1 = ?
2. urratsa: N2H4(g) + H2(g) → 2 NH3(g) ; DH°2 = –187,6 kJ

1. urratsa: 2 H2(g) + N2(g) → N2H4(g) ; DH°1 = ?
2. urratsa: N2H4(g) + H2(g) → 2 NH3(g) ; DH°2 = –187,6 kJ

Erreakzio osoa: 3 H2(g) + N2(g) → 2 NH3(g) ; DH°erreakzioa = –92,2 kJ

Energia kontserbatzen denez: DH°1 + DH°2 = DH°erreakzioa ⇒ DH°1 = DH°erreakzioa – DH°2
DH°1 = (–92,2 kJ) – (–187,6 kJ) = +95,4 kJ 

        Bi urratsak batuz gero, prozesu osoa lortuko dugu. Urrats
bakoitzeko entalpia-aldaketari dagokionez, hau esan behar da: 2.
urratsaren entalpia-aldaketa erraz kalkula daiteke eta ezaguna da:
DH°2 = –187,6 kJ ; 1. urratsarena, aldiz, ez da ondo ezagutzen,
nahiko prozesu konplesua baita N2H4(g)-ren osaera. Zorionez,
Hessen legea balia dezakegu kalkulu hori egiteko. Hona hemen
kalkulua:

1.20 irudia: Energia-aldaketak amoniakoren sintesi-prozesuan. Ekuazio osoaren entalpia-aldaketa
banakako urratsen entalpia-aldaketen baturaren berdina da (Hessen legea).

Tarteko produktuak  H2 + N2H4

Erreaktiboak    3H2 + N2

Produktuak                      2NH3

1. urratsa
DHº = 95,4 kJ

2. urratsa
DHº = –187,6 kJ

Orokorra
DHº = –92,2 kJ



37.  Irudiko informazioa kontuan hartuta: 
        a) Idatz itzazu hiru prozesuen ekuazio termokimikoak.
        b) Baiezta ezazu (x) = (c) + (d) betetzen dela.
        c) Aplika ezazu Hessen legea DHx zehazteko.
        d) Azter itzazu baieztapen hauek, eta esan egia edo gezurra diren:
          d1) sufreak (s) eta oxigenoak (g) erreakzionatzen dutenean, 

594 kJ askatzen dira 2 mol SO2 sortzen direnean;
          d2) sufre trioxidoaren sintesi-prozesua (sufretik eta oxigenotik

hasita) exotermikoa da.
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38.  Azal ezazu nola kalkulatu prozesu honen entalpia-aldaketa: 
        C3H8 (g) + 5 O2(g) → 3 CO2(g) + 4 H2O(l) , datu hauek oinarri

hartuta: (1) C(s) + 4 H2(g) → C3H8 (g) ; 
        (2) C(s) + O2(g) → CO2(g) ; (3) H2(g) + ½O2(g) → H2O(l)

39.  Bi urratsetan gertatzen da A + B → D erreakzio kimikoa. Irudian
ikus dezakegu prozesuari buruzko informazioa:

        a) Idatz itzazu banan-banan urrats guztien ekuazio termokimikoak
        b) Zer gezi dagokio urrats bakoitzari? 
        c) Zer substantziari dagokio marra horizontal bakoitza?

40.  Emandako ekuazioak kontuan hartuta, kalkula ezazu uraren
lurrintze-beroa.

        C3H8 (g) + 5 O2(g) → 3 CO2(g) + 4 H2O(g) ; DH = -2044 kJ
        C3H8 (g) + 5 O2(g) → 3 CO2(g) + 4 H2O(l) ; DH = -2220 kJ
        Zer bero kantitate beharko da 500 g ur likido egoeratik gas

egoerara igarotzeko (100 °C-an)?

1.21 irudia: Sufre dioxidoaren eta sufre trioxidoaren osaeraren entalpia-diagramak.

1.22 irudia: 40 ariketa.

En
ta
lp
ia

2S + 2O2

c erreakzioa

DH = –594 kJ

2SO2

2SO3

2SO2 + O2

d erreakzioa

Energia aldaketa 
x erreakzioa
DH = –792 kJ

1) A + B → C DHº = –100 kJ

2) C + B → D DHº = –50 kJ

DH = –198 kJ



Ikusi berri dugunez, oso erabilgarria da Hessen legea DH-ren balio ezezagunak kalku-
latzeko, esperimentalki lortutako DH-ren balioak egoki antolatuz. Hala ere, lan izugarria
eta amaigabea izango litzateke ezagutzen diren erreakzio kimiko guztien DH-ren balioak
zehaztea eta biltzea. Arazo hori gainditzeko, erreakzio mota jakin bat aukeratu dute ki-
mikariek DH-ren hainbat balio biltzeko eta erabiltzeko. Ikus dezagun zein den erreakzio
hori eta zer ezaugarri dituen:
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5
Formazio-entalpiak

41.  Beha iezaiezu ekuazio kimiko hauei: 
        1.- CO(g) + 2 H2(g) → CH3OH(l)
        2.- C(s) + ½ O2(g) + 2 H2(g) → CH3OH(l)
        3.- ½ C(s) + ½ CO2(g) + 2 H2(g) → CH3OH(l)
        a) Zer berdintasun dituzte?
        b) Bururatzen al zaizu metanol likidoa produzitzeko beste

aukerarik?
        c) Aurreko erreakzioetatik, zein da, zure ustez, etanolaren

formazio-erreakzioa? Zergatik?

Eginiko aktibitatearen arabera, aurreko ekuazioak elkarrengandik bereizteko irizpide
baten beharra sortzen da. Nazioarteko hitzarmenen arabera, formazio-erreakzioa subs-
tantzia baten 1 mol lortzeko prozesua da, zeinetan elementu osagaiak konbinatzen
diren, erreaktibo eta produktu guztiak egoera estandarrean daudela (25 °C eta 1 atm).
Adibidez, egoera estandarrean, burdina solidoa da, merkurioa likidoa eta oxigenoa gas
diatomikoa. 

42.  Idatz itzazu konposatu hauen formazio-ekuazioak: HNO3,
CH3COOH, H2SO4, ZnSO4

43.  Zer balio izango du elementu baten formazio-entalpiak?

44.  Osa itzazu formazio-ekuazio termokimiko hauek:
        a) Al + ...... + ...... → Al(OH)3 + 306,9 kcal
        b) ...... + ....... + H2 → H2SO4 + 4,8 kcal
        c) ...... + ....... + H2 → NaOH + 102,2 kcal
        d) ...... + N2 + ...... → NH4Cl + 75,3 kcal 
        Adieraz ezazu prozesu bakoitzaren formazio-entalpia.
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Ohar hauek egin daitezke formazio-erreakzioaren definizioari buruz:

1.- Substantzia baten formazio-erreakzioa bere elementu osagaietatik hasita hipoteti-
koa (balizkoa) izan daiteke (eta askotan hala da). Adibidez, metanoa lortzeko, labo-
rategian ezin dira karbonoa eta hidrogenoa nahastu eta erreakzionarazi. 

2.- Formazio-erreakzioan, egoerarik egonkorrenean egon behar dute substantziek (erre-
aktiboak eta produktuak), hau da, P = 1 atm eta T = 25 °C (egoera estandarra).
Karbonoa, adibidez, baldintza horietan egonkorragoa da grafito solido gisa diamante
gisa baino, eta hidrogenoa egonkorragoa da gas egoeran H2 molekulak eratzen, 
H atomoak baino. 

3.- Elementu baten kasuan DHf ° = 0 izan behar da. Elementu baten formazio-ekuazioa
idazten badugu, erraz ohartuko gara berdinak direla erreaktiboak eta produktuak,
hau da, ez da energiarik beharko hidrogenoa (g) lortzeko hidrogenotik (g) abiatuta;
gauza bera esan dezakegu karbonoari dagokionez. 

H2(g) → H2(g) ; DH = 0 ⇒ DHf ° (H2) = 0

C(s, grafitoa) → C(s, grafitoa) ; DH = 0 ⇒ DHf ° (C) = 0

Elementu guztien formazio-entalpia zero dela jakinik, erreferentzia-puntu gisa har de-
zakegu hori, gainerako entalpia-aldaketa guztiak neurtzeko. 

45.  Kalkula ezazu metanoaren errekuntza-entalpia karbono
dioxidoaren, uraren eta metanoaren formazio-entalpiaren datuak
erabiliz. 

        Zer ekuazio matematiko idatz dezakezu DHerreakzioa kalkulatzeko
DHf°-ren balioak ezagutuz? 

Hess-en legearen arabera, erreakzioaren entalpia-aldaketa kalkulatzeko kontuan hartu
beharko ditugu erreakzioan parte hartzen duten substantzien formazio-entalpiak eta
horien koefiziente estekiometrikoak. Ekuazio matematiko hau aplika dezakegu:

DH = ∑ n·DHf (produktuak) – ∑ n·DHf (erreaktiboak)

46.  Kalkulatu etanalaren errekuntza beroa, jakinik bere formazio-beroa
–279 kcal/mol dela eta CO2 eta H2O-ren formazio-beroak,
hurrenez hurren, –94,5 kcal/mol eta –68,38 kcal/mol direla. 

        Egin ezazu ariketa bi modutara: Hessen legea aplikatuz eta aurreko
ekuazioa baliatuz.



47.  Irudiko informazioa kontuan hartuta: 
        a) Eman itzazu NO2-aren eta SO3-aren DH

0
f-ren balioak.

        b) Zer balio dute nitrogenoaren, oxigenoaren eta sufrearen
formazio-entalpiek? 

        c) Idatz itzazu nitrogeno dioxidoaren eta sufre trioxidoaren
formazio-ekuazio termokimikoak.

        d) Sailka itzazu aurreko prozesuak exotermikoak edo
endotermikoak diren kontuan hartuta.

        e) Bete itzazu hutsuneak: 
          e1) N2-k eta O2-k erreakzionatzen dutenean 1 mol NO2 lortzeko

............... kJ ............... dira
          e2) S-k eta O2-k erreakzionatzen dutenean 1 mol SO3 lortzeko

............... kJ ............... dira

48.  Egin itzazu antzeko energia-diagramak karbono dioxidoaren,
merkurio (II) oxidoaren eta burdin (III) oxidoaren formazio-
prozesuetarako.

49.  Butanoaren, karbono dioxidoaren eta uraren formazio-entalpia
estandarrak, hurrenez hurren, honako hauek direla jakinik: –126,1 ;
–393,7 eta –285,9 kJ/mol, kalkula ezazu zer bero kantitate
askatuko den 3 kg butanoren erabateko errekuntzan.

50.  Almidoia C6H10O5 formulako solidoa da, eta errekuntza-prozesuan
17,48 kJ askatzen da substantziaren gramo bakoitzeko. 

        Kalkulatu almidoiaren formazio-entalpia, eta idatzi dagokion
ekuazio termokimikoa. Datuak: DH 0f (CO2(g)) = - 393.5 kJ/mol ;
DH 0f (H2O(l)) = - 285,5 kJ/mol 

51.  Amoniakoa sortzeko nitrogeno eta hidrogenoaren arteko erreakzioa
exotermikoa da. Esperimentalki frogatu daitekeenez, 1 litro
amoniako, 25 °C eta 1 atm-an, lortzean askatutako beroak 
0,9 °C-an igotzen du 500 g uren tenperatura. Kalkulatu, datu horien
laguntzaz, amoniakoaren formazio-entalpia (ur likidoaren bero
espezifikoa 4,18 J/g·ºC), eta idatz ezazu dagokion ekuazio
termokimikoa.
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1.23 irudia.

+33,2

0,0 N2(g), O2(g), S(s)
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Kandela bat erretzen dugunean, kandelaren argizariak –hidrokarburoa– eta oxigenoak
erreakzionatzen dute –karbono dioxidoa eta ur-lurruna sortzen dira–, eta prozesuan
energia –argi- eta bero-energia– askatzen da. Nondik dator energia hori? Galdera horri
erantzuteko, erreaktiboak produktu bihurtzeko apurtzen eta sortzen diren lotura kimi-
koak aztertu behar dira. Daltonen teoria atomikoari jarraituz, atomoen izaera ez da al-
datzen prozesu kimikoetan, baina atomoak berrantolatu egiten dira produktuak lortzeko
–erreaktiboetatik hasita–. Hori gertatzeko, ezinbestekoa da erreaktiboetan lotuta dauden
zenbait atomo askatzea, hau da, haien arteko loturak haustea, eta produktuetan lotuta
egongo diren atomoen arteko loturak eratzea. Horrretarako, energia behar da.

Loturak hausteko prozesuan energia xurgatzen da; loturak eratzeko prozesuan, aldiz,
energia askatzen da. Bi prozesu horien balantzeari begiratuz gero, erreakzio kimiko ba-
tean energia askatzen edo xurgatzen den jakingo dugu. 
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1.24 irudia: Energia askatzen (xurgatzen) da
lotura kimikoak eratzen (hausten) direnean.

6
Lotura-energiak edo lotura-entalpiak

52.  Irudiko informazioa kontuan hartuz, egin ezazu hidrogenoari
dagokion energia-diagrama.

Erreakzio bat gertatzeko –gertatzen hasteko– elkarren kontra jo behar dute erreaktiboen
atomoek edo molekulek, hau da, talka egin behar dute. Zentzuzkoa da ideia hori, elka-
rrengana hurbildu behar baitira atomoak lotura berriak eratzeko. Hala ere, edozein tal-
kak ez du helburu hori lortuko. Nahiko indartsua izan behar du talkak, hau da, nahiko
energia eduki behar dute bertan parte hartzen duten atomoek edo molekulek. Produk-
tuen lotura berriak eratzeko, erreaktiboen loturak hautsi behar dira, eta energia behar
da zeregin horretarako.

Energia
altuagoa

H + H H – H

Energia
txikiagoa

436 kJ/mol askatu

436 kJ/mol xurgatu

53.  Begira iezaiozu beheko irudiari, eta esan ezazu zer lotura hausten
eta eratzen diren ura deskonposatzean.

1.25 irudia: Uraren deskonposaketa, maila atomikoan.

H H H H

HO O
O O

H

H H

Aurreko atalean deskribatutako prozedura, hau da, formazio-entalpiak konbinatzea, oso
erabilgarria da, baina arazo bat dauka. Metodo hori aplikatzeko, ezinbestekoa da erre-
akzioan (prozesuan) parte hartzen duten substantzia guztien formazio-entalpiak eza-



        a) Kalkula ezazu dagokion entalpia-aldaketa lotura-energien
balioak erabiliz:
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1.26 irudia: C loturaren batez besteko energiak.

54.  Azter ezazu berriz 1.25 irudiko informazioa, eta erantzun iezaiezu
galdera hauei: 

        a) Zer balio izango du ur likidoaren formazio-entalpiak jakinik 
H-H, O=O eta O-H loturen entalpiak 436 kJ/mol, 494 kJ/mol eta
460 kJ/mol direla, hurrenez hurren. 

        b) Zer adierazten dute lotura-energiaren balioek? 
        c) Zer adierazi nahi dugu H-H loturaren energia 436 kJ/mol dela

esatean? Idatzi dagokion ekuazio termokimikoa.

Emandako lotura-energiak batezbestekoak dira, lotura bati dagokion energia elkartutako
atomoen menpekoa izateaz gainera, inguruetako atomoen eraginpean ere baitago.

Hori dela-eta, C-C loturaren energia, adibidez, bestelakoa da, aldea txikia bada ere, eta-
noari, propanoari edo butanoari dagokionez. Gainera, lotura-energia horiek gas egoeran
dauden substantzietarako baino ezin daitezke ontzat jo, solido eta likidoen arteko erre-
akzioetan molekulen arteko lotura-energiak ere balioetsi behar baitira. 

Lotura C – C C = C C – H C – O C – H

Batez besteko lotura-energia (kJ/mol) 347 612 413 358 464

gutzea. Ondorioz, hainbat neurketa egin behar dira, 40 milioi inguru produktu kimiko
ezagutzen baitira; hala ere, praktikan, mila gutxi batzuen balioak baino ez dira zehaztu.
Arazo hori gainditzeko, lotura-entalpiak baliatu daitezke kalkuluak egiteko. 

55.  Ekuazio honen bidez adieraz dezakegu etenoaren hidratazio-
prozesua:
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56.  Erabil itzazu datu hauek galderei erantzuteko: 
        – lotura-energiak: H-H = 436 kJ/mol ; O=O = 494 kJ/mol ; 

H-O = 460 kJ/mol 
        – uraren lurrintze-beroa: 57,8 kcal/mol 
        a) Azal ezazu zer prozesutan behar den energia gehiago: uraren

elektrolisian edo uraren lurrunketan? 
        b) Bi prozesuetan hautsitako eta eratutako loturak direla-eta,

zentzuzkoa iruditzen al zaizu lortutako emaitza?

57.  Kalkula ezazu NH3(g) + O2(g) → H2O(g) + N2(g) prozesuari
dagokion erreakzio-beroa:

        a) Hess-en legea erabiliz ; b) Lotura-energiak erabiliz
        Formazio-entalpiak: amoniakoa (g) = –46,2 kJ/mol ; 

ura (g) = – 241,8 kJ/mol 
        Lotura-energiak: N ≡ N : 946 kJ/mol; O = O : 494 kJ/mol; 
        N – H : 390 kJ/mol ; H – O : 460 kJ/mol

58.  Begira iezaiozu irudiko informazioari, eta egin itzazu jarduera
hauek:

        a) Zer lotura hausten dira amoniakoaren sintesi-prozesuan?
        b) Zer lotura eratzen dira amoniakoaren sintesi-prozesuan?
        c) Nolakoa da prozesua: exotermikoa ala endotermikoa? Idatz

ezazu dagokion ekuazio termokimikoa.
        d) Demagun prozesuak bi urrats hauek dituela: lehenengoan, 

N ≡ N eta H – H loturak hausten dira; bigarrenean, N – H
loturak eratzen dira. Idatz ezazu bigarren urratsaren ekuazio
termokimikoa eta kalkula ezazu N – H loturaren energia.

59.  Ikasi dugunez, lau metodo baliatu daitezke entalpia-aldaketa
zehazteko: 

        a) Esperimentazio zuzena eginez
        b) Hessen legea erabiliz
        c) Formazio-entalpiak erabiliz
        d) Lotura-energiak erabiliz
        Azter itzazu lau metodoak, esan ezazu zer abantaila eta zer

desabantaila dituen sistema bakoitzak eta eman ezazu adibide bana.

1.27 irudia: Energia-aldaketak amoniakoaren
eratze-prozesuan.

erreakzio-koordenatua



7.1.- Energia-aldaketa eta berezko prozesuak
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7
Termodinamikaren bigarren printzipioa. Entropia eta energia askea

60.  Begira iezaiezu ekuazio kimiko hauei:
        (1) C(s) + O2(g) → CO2(g) + 39,5 kJ/mol
        (2) H2O(l) + 285,84 kJ/mol → O2(g) + H2(g)
        (3) H2O(l) + 44,01 kJ/mol → H2O(g)
        (4) CH4(g) + O2(g) → CO2(g) + H2O(g) + 890,35 kJ/mol
        a) Sailka itzazu exotermikoak edo endotermikoak diren kontuan

hartuta. 
        b) Zer prozesu gertatuko dira berez? Zer prozesuk izango dute

kanpoko eragileren baten beharra? 
        c) Erreakzio bat berezkoa edo behartua den aurresateko nahikoa al

da exotermikoa edo endotermikoa den jakitea? 
        d) Gai honetan egindako esperimentuetan, ikusi al dugu

endotermikoa eta espontaneoa (berezkoa) den prozesuren bat?
Baiezkoan, adieraz ezazu. 

Gaiaren hasieran esan dugunez, erreakzio kimikoak (eta prozesu fisikoak) gertatzen
dira aldaketa gertatu ondorengo egoera hasierakoa baino egonkorragoa delako. Subs-
tantzien egokortasun mailak lotura duenez barne-energiarekin , barne-energia altuagoa
izan ohi dute erreaktiboek produktuek baino; hortaz, erreakzio kimikoetan energia as-
katzeko joera dago, oro har.

1.4 irudian (9. orrialdea) ikus dezakegu zer gertatzen zaion burdinazko objektu bati (bi-
zikleta baten egitura metalikoari, kasurako) kanpoan utzita aire hezearen eraginez. Pro-
zesua astiro gertatzen bada ere, burdina (egitura metalikoa) herdoiltzen (oxidatzen) dela
esan dezakegu. Ekuazio kimiko hau idatz dezakegu prozesua adierazteko: 
4Fe(s) + 3O2(g) → 2Fe2O3(s) ; DH = – 1625 kJ. Ikusten denez, prozesua exotermikoa
da, hau da, energia askatzen da, eta energia-eduki txikiagoa dute produktuek erreak-
tiboek baino (egoera horrek bat egiten du egonkortasunari buruzko adierazpenarekin).
Hori dela-eta, hainbat erreakzio exotermiko berezkoak direnez, erlazio bat ezarri zuten
XIX. mendeko zenbait zientzialarik bi ezaugarri horien artean.

Hala ere, energia xurgatzen duten zenbait prozesu ere gertatzen dira berez; alboko iru-
dian ikusten den erreakzioan (prozesu endotermikoa), 80,3 kJ/mol xurgatzen dira pro-
zesuan, eta tenperatura 0 °C-tik behera jaitsi arte hozten du ingurunea. Gauza bera
gertatzen da ura urtzeko prozesuan. Izotzak, 0 °C-an dagoenean, energia xurgatzen du
ur likido bihurtzeko (prozesua endotermikoa eta berezkoa da). Hasieran ere (9. orrialdea;
2. jarduera) ikusi ditugu zenbait prozesu endotermiko eta berezkoak. 

Behaketa horiek guztiak egin eta gero, agerikoa da ez dela nahikoa DH ezagutzea pro-
zesu bat berezkoa den ala ez erabakitzeko; hortaz, behar beharrezkoa da beste alda-
gairen bat kontuan hartzea. Berehala ikusiko dugunez, entropia (S) esaten zaio aldagai
horri, eta horren aldaketa (DS) hartu behar da kontuan.

1.28 irudia: Prozesu endotermikoa eta berezkoa.
Amonio tiozianatoa eta bario hidroxido oktahidratua
nahastean, inguruneko beroa xurgatzen duen
erreakzio kimikoa gertatzen da. Nabarmen hozten da
ontzia, eta erlemenyerraren hondoaren kanpoaldea
ur-geruza mehe batez bustitzen badugu eta oholezko
xafla mehe baten gainean kokatzen badugu, ura
izoztu egingo da eta erlemenyerra xaflari itsasita
geldituko da.
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Dena dela, aurrera jarraitu baino lehen, Kimikan “berezko” terminoak zer esanahi duen
argitu beharra dago, ez baitu eguneroko hizkerako zentzu bera. Kimikan, prozesu bat
berezkoa bada, ez du kanpoko eragilerik behar behin hasi eta gero; gainera, prozesuak
ez du zertan azkarra izan. Prozesua ez bada berezkoa, ezinbestekoa da kanpoko era-
gileren baten etengabeko jarduna; adibidez, malguki bat konprimitu nahi badugu, eten-
gabe bultzatu beharko dugu, eta bultzatze-indarra egiteari uzten badiogu, bertan behera
geldituko da konpresio-prozesua eta malgukia hasierako egoerara itzuliko da. Gauza
bera gertatzen da maldan gora bultzatzen ari garen automobil baten kasuan (etengabe
eragin beharko diogu goranzko bultzada-indarra; bestela, beherantz mugitzen hasiko
da).

Irudiko egoera adibide garbia da berezko prozesuak eta behartuak ondo bereizteko.
Mahai gainean dagoen kafe-kikarari (likidoz beterik) norbaitek oharkabean bultza egiten
badio, likidoa sakabanatu egingo da. Mahaitik jaisten bada, beherantz mugituko da, lur-
zoruaren kontra jo, eta hainbat zatitan puskatu daiteke. Prozesu hori berezkoa da, behin
gertatzen hasita bere horretan jarraitzen baitu kanpoko eragileren beharrik gabe. Kon-
trako prozesuak, aldiz, kanpoko eragileren baten etengabeko jarduna beharko luke. 

Gure eguneroko esperientziari errepara diezaiokegu: zer gertatzen da gelan klariona-
rekin? Klarion-zatia lurzorura jaitsi eta hainbat zatitan puskatzen da (berez gertatzen
da prozesu hori, nolabait esateko, nahi gabe gertatzen dela esan dezakegu, naturan
ematen den prozesua da alegia). Inork ez badu ezer egiten, betiko jarraituko lukete kla-
rion-zatiek lurzoruan, sakabanatuta (prozesu hori behartua dela esan dezakegu). 

7.2.- Entropia: sistema baten entropia-aldaketa

Sistema baten desordena adierazten du entropiak. Sistema zenbat eta desordenatuagoa
izan, hainbat eta handiagoa da dagokion entropia. Zenbait egoeratan, irudiko logelan
esaterako, oso erraza da sistema baten entropia adieraztea; ezkerraldeko egoerari A
esaten badiogu, eta eskuinaldekoari B, erraz jakin dezakegu nola aldatzen den entropia
(desordena).

B egoeraren entropia (SB) A egoerarena (SA) baino handiagoa denez, honelakoa izango
da prozesuaren entropia-aldaketa (DS):

A → B prozesurako: DS = SB - SA ⇒ DS > 0, SB > SA delako

B → A prozesurako: DS = SA - SB ⇒ DS < 0, SA < SB delako

Bietatik zer prozesu gertatuko da berez? Zer egin beharko dugu sistema kontrako no-
ranzkoan abiatu dadin? Nola jakin dezakegu prozesu fisiko-kimiko batean zer gertatzen
den entropiarekin?

1.29 irudia: Kafea mahai gainean sakabanatuta.

1.30 irudia: Entropia eta desordena.



Zenbait kasutan, prozesu baten ekuazio kimikoa ikusita, sistemaren DS positiboa edo
negatiboa izango den jakin dezakegu.

1. Egoera-aldaketari loturiko entropia-aldaketak

Solidoetan, molekulak (partikulak) sendo lotuta daude (antolamendu maila handia dute;
itxura jakina dute solidoek) eta mugitzeko askatasun (ahalmen) txikia dute. Likidoetan,
aldiz, antolamendua txikiagoa da (likidoek ez dute itxura jakinik; dauden ontziaren itxura
hartzen dute) eta mugitzeko askatasuna handiagoa da.
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61.  Azter itzazu irudiko eredu atomiko-molekularrak eta erantzun
iezaiezu galdera hauei: 

        a) Zer erreakzio mota da? Idatz ezazu dagokion ekuazio kimikoa.
        b) Zer egoera fisiko iragar ditzakezu erreaktiboetan eta

produktuetan?
        c) Zer entropia-aldaketa iragar dezakezu?

62.  Prozesu hauek berezkotzat jotzen baditugu: 
        H2O(s) → H2O(l)
        H2SO4(l) + Zn(s) → ZnSO4(dis) + H2(g)
        (NH4)2CO3(dis) → 2 NH3(g) + H2O(l) + CO2(g)
        Zer da berdina guztietan?
        Zeri begira diezaiokezu entropia-aldaketa iragartzeko?

1.31 irudia.

1.32 irudia: Egoera fisikoak eta antolamendu-maila uraren kasuan.

Erreakzioa

H2O H2O H2O
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Azkenik, gas egoeran, molekulen (partikulen) arteko interakzio-maila ia-ia nulua da,
eta erabateko askatasuna dute partikulek edozein modutan mugitzeko. Labur esanda,
desordena (entropia) handitu egiten da substantzia baten egoera fisikoa S → L → G
moduan aldatzen denean. Adibidez, sistemaren entropia-aldaketa (DSsistema) positiboa
da ura lurruntzen denean edo metanola urtzen denean: 

H2O(l) → H2O(g) ; DSsistema > 0 

CH3OH(s) → CH3OH(l) ; DSsistema > 0 

2. Gas bat likido batean (uretan, esaterako) disolbatzea

Gas baten partikulek entropia altuagoa dute gas-egoeran daudenean askatasun osoz
mugitu baitaitezke (zorizko mugimendua dute). Uretan (edo beste disolbatzaile batean)
disolbatzean, aldiz, gas-partikulen mugimendua eta zorizko antolamendua mugatzen
ditu likidoak; ondorioz, negatiboa da sistemaren entropia-aldaketa, hau da, desordena
txikitzen da (ordena handitzen da).

CO2(g) → CO2(aq) ; DSsistema < 0

3. Disoluzio bat sortzen denean (solutu solidoa edo likidoa erabiliz), positiboa da
sistemaren entropia-aldaketa, hau da, desordena handitzen da. 

Sodio kloruroa eta ur likidoa substantzia puruak dira, eta antolamendu ordenatua eta
jakina dute. Sodio kloruroa uretan disolbatzen denean, nabarmen handitzen da siste-
maren entropia, elkarrekin nahasten baitira Na+ eta Cl– ioiak ur molekulekin, eta zorizko
hainbat antolamendu sortzen dituzte; hortaz, entropia-aldaketa positiboa du prozesuak: 

NaCl(s) → Na+(aq) + Cl−(aq) ; DSsistema > 0 

1.33 irudia: Sodio kloruroa uretan disolbatzea.

NaCl(s)            +            H2O(I)            → NaCl(aq)

4. Prozesu kimiko batean, erreaktiboen eta produktuen egoera fisikoa aldatzen
ez denean (prozesu homogeneoa), mol kopuruaren aldaketaren mendekoa da entro-
pia-aldaketa. Produktuen mol kopurua handiagoa bada erreaktiboena baino, positiboa
izango da sistemaren entropia-aldaketa. 

Zenbat eta handiagoa izan sistemak duen partikula (mol) kopurua, hainbat eta handia-
goa izango da sor daitekeen zorizko antolamendu kopurua. Gas-egoeran gertatzen den



erreakzio batean, adibidez, 2SO3(g) → 2SO2(g) + O2(g), DSsistema > 0 izango da, 2 mo-
lekula erreaktibo eta 3 molekula produktu baitaude.

Hona hemen aurrekoa ulertzeko adibide bat: edalontzi bat apurtzen bada, hainbat zati
sortuko dira. Hasieran (erreaktiboak) zati bakarra dugu (edalontzi osoa), eta, bukaeran
(produktuak), zati bat baino gehiago; ondorioz, desordena (entropia) handitzen dela ohar
dezakegu. Arrazonamendu berari jarraituz, deskonposizio-erreakzioetan DSsistema > 0
izango da; sintesi-prozesuetan, aldiz, DSsistema < 0 izango da.
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63.  Azter itzazu taulako erreakzio kimikoak eta iragar ezazu zer ikur
izan dezakeen entropia-aldaketak:

64.  Azter itzazu prozesu hauen entropia-aldaketak mol kopuruaren eta
egoera fisikoen aldakuntzari begira: 

        CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)
        2 HCl(dis) + Zn(s) → ZnCl2(dis) + H2(g)
        H2SO4(l) → SO2(g) + H2O(g) + ½ O2(g)
        Zein izango dira berezkoak eta zein behartuak?

Erreakzioa: CH2 = CH2(g) + Br2(g) → CH2Br−CH2Br(l)

Erreaktiboak Produktuak

Egoera fisikoa Mol kopurua Egoera fisikoa Mol kopurua

Erreakzioa: 2 C2H6(g) + 7 O2(g) → 4 CO2(g) + 6 H2O(g)

Erreaktiboak Produktuak

Egoera fisikoa Mol kopurua Egoera fisikoa Mol kopurua

7.3.- Energia askea: prozesuen berezkotasuna zehazteko
irizpidea

Orain arte, prozesu bat berezkoa izateko entalpia-aldaketak eta entropia-aldaketak no-
lakoak izan ohi diren aztertu dugu. Dirudienez, bi joera nagusi izaten dira naturako (be-
rezkoak) hainbat prozesutan:

– Batetik, termodinamikaren lehenengo printzipioak dioenez, energia potentzialaren
maila txikienera jotzen dute beti sistema guztiek, nahiz eta energia kontserbatu. Adibi-
dez, plano inklinatu baten goialdean dagoen bolatxoak behera joateko joera du, behe-
aldean energia potentziala txikiagoa da-eta. Era berean, luzatuta edo konprimituta
dagoen malgukiak bere oreka-egoerara itzultzeko joera du askatzen denean. Erreakzio
kimikoetan ere gauza bera gertatzen da, eta horregatik gertatzen dira hainbat prozesu
exotermiko (guztira dagoen energia berdina da, baina produktuen energia kimikoa txi-
kiagoa da erreaktiboena baino). Labur esanda, DH < 0 izaten da hainbat prozesu be-
rezkotan. 
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– Bestetik, termodinamikaren bigarren printzipioari jarraituz, naturan gertatzen diren
hainbat prozesutan, desordena handiagotzeko joera dago. Ikusi dugunez, entropia de-
ritzon magnitudea balia dezakegu sistema baten desordena-maila neurtzeko; hortaz, 
DS > 0 izaten da hainbat prozesu berezkotan.

Hala ere, zenbait kasutan, berezkoak dira prozesu endotermikoak edo entropia-aldaketa
negatiboa dutenak. Adibidez, uraren urtze-prozesua aztertzen badugu, honako hau ikus
dezakegu: 

Ikus dezakegunez, aurreko bi baldintzak (DH < 0 eta DS > 0) ez dira aldi berean bete-
tzen.

Orduan, galdera hau egin dezakegu: berezkoa al da uraren urtze-prozesua? Zer bal-
dintza bete behar dira ura solido egoeratik likido egoerara pasatzeko? Zeren mendekoa
da aldaketa hori?

Ikus dezakegunez, tenperatura (T) hartu behar dugu kontuan aurreko galderei erantzu-
teko. 

T < 0 °C denean, izotza (ur solidoa) ez da ur likido bihurtzen.

T > 0 °C denean, izotza (ur solidoa) ur likido bihurtzen da.

Analisi hori egiteko, termodinamikak magnitude berri bat proposatzen du: Gibbs-en
energia askea (G). Ikusi berri dugunez, energiaz (entalpia) eta entropiaz gain tenpe-
ratura ere hartu behar da kontuan; hortaz, honako hau da energia askearen adierazpen
matematikoa: DG = DH – T·DS

Ekuazio horretan T Kelvinetan adierazita dago, hau da, tenperatura absolutua da eta
positiboa da beti. 

Prozesua Entalpia-aldaketa Entropia-aldaketa

H2O(s) → H2O(l) DH > 0 (izotzak energia xurgatu DS > 0 (desordena 
behar du ur likido bihurtzeko) handitzen da)

1.34 irudia: Izotza urtzea.

65.  Naturaren joera nagusiari begira, nolakoa izango da energia
askearen aldakuntza berezko prozesuetan? 

        – Zer gertatuko da joera nagusi horietako bat betetzen ez bada? Ba
al dago aukera gehiagorik prozesu bat berezkoa izan dadin? 

        – Adieraz ezazu zer konbinazio sor daitezkeen erreakzio bat
berezkoa izateko.

66.  Erreakzio kimiko batean, 300 K-ean, Gibbs-en energia askearen
aldaketa – 500 J/mol da, eta entropia-aldaketa, berriz, 10 J/mol·K. 

        a) Zehaztu erreakzio-beroa aipaturiko tenperaturan.
        b) Adierazi prozesua exotermikoa edo endotermikoa den, eta

eztabaidatu berez gertatuko den.



67.  Azter ezazu amoniakoaren sintesi-prozesuaren berezkotasuna 
25 °C-an, datu hauek jakinik: DHf

o (NH3(g)) = –46,2 kJ/mol
        S0 (N2(g)) = 191 J/mol·K ; S

0 (H2(g)) = 130 J/mol·K ; 
S0 (NH3(g)) = 192,3 J/mol·K

68.  Zer ikur izango du giro-tenperaturan erraz deskonposatzen den
substantzia baten energia askearen aldaketak? 

        – Eta oso egonkorra den substantzia baten kasuan? 
        – Uraren kasurako, H2O(l) → H2(g) + O2(g), 27 °C-an energia

askearen aldaketa positiboa da eta 5000 °C-an, berriz, negatiboa.
Nola azaldu ditzakezu emaitza horiek?

69.  Emandako datuen laguntzaz, azter ezazu zilar oxidoaren
deskonposatze-prozesua: 
Ag2O(s) → 2 Ag(s) + ½ O2(g) ; DH = + 30,6 kJ ; DS = + 60,2 J/K

        Zer esan dezakezu zilar oxidoaren egonkortasunari buruz? 

70.  Ariketa ebatzia: 25 °C-an, baldintza estandarretan, ur likidoaren
formazio-erreakzioaren entalpia-aldaketa –285,5 kJ/mol da, eta
Gibbs-en energia askearen aldaketa –236 kJ/mol. Idatz ezazu
ekuazio termokimikoa, zehaztu ezazu zein den prozesuaren
entropia-aldaketa tenperatura horretan, eta eztabaida ezazu
prozesua berezkoa edo behartua izango den.

        Ebazpena:
        Uraren formazio-ekuazioa: H2(g) + ½O2(g) → H2O (l) + 285,5 kJ
        Entalpia-aldaketa DHf

o = -68,3 kcal/mol ; erreakzio exotermikoa
        Energia askearen aldaketa DGf

o = -236 kJ/mol  erreakzio berezkoa
        Entropia-aldaketa: DG = DH – T·DS � –236 = –285,5 – (298·DS) 

⇒ DS = –0,166 kJ/K 
        Entropia-aldaketa negatiboa da, hau da, sistema ordenatuagoa da

erreakzioaren ondorioz (gasetik likidora pasatu da, eta Dn < 0 da,
1,5 mol erreaktibo eta 1 mol produktu).

        Tenperaturaren eragina aztertzeko, DG = 0 izateko zer tenperatura
behar den zehaztuko dugu. 

        DG = DH – T·DS � 0 = –285,5 – [T·(–0,166)] � T = 1719,88 K 
        T < 1719,88 K, DG < 0, prozesua berezkoa da 
        T > 1719,88 K, DG > 0, prozesua behartua da.

71.  Hona hemen kaltzio karbonatoaren deskonposizio-prozesuaren
ekuazio kimikoa: 

        CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g) 
        a) Prozesu horretan DH = 178 kJ/mol eta DS = 161 J/K·mol direla

jakinik, zer esan dezakezu kaltzio karbonatoaren
egonkortasunari buruz? 

        b) Zentzuzkoa iruditzen al zaizu prozesuaren entropia-aldaketa? 
        Arrazoi itzazu zure erantzunak.
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Ikusi dugunez, tenperaturaren mendekoa da energia askea; hortaz, zer tenperaturan
gertatzen diren kontuan hartuta, berezkoak edo behartuak izango dira zenbait prozesu.
DS > 0 (produktuen egoera desordenatuagoa da erreaktiboena baino) den prozesu en-
dotermiko batean, adibidez, tenperatura baxuan DH > T·DS izan daiteke (DG > 0 ⇒
prozesu behartua, ez espontaneoa), baina T zenbat eta handiagoa izan, DH < T·DS iza-
tera helduko da, eta DG < 0, hau da, prozesua berezkoa (espontaneoa) izango da. Labur
esanda, tenperatura baxuan behartua den prozesu endotermikoa, berezkoa izan daiteke
tenperatura altuagoetan.

Horixe gertatzen da, hain zuzen ere, izotza-ur likidoa trantsizioarekin (egoera-aldake-
tarekin). Prozesu horrek bero-energia behar du gertatzeko (endotermikoa da; DH > 0),
eta gainera, entropia-aldaketa positiboa dakar (egoera desordenatuagoa du ur likidoak
izotzak baino; DS > 0). Tenperatura 0 °C-tik beherakoa denean, izotzaren urtze-proze-
sua ez da berezkoa, DH > T·DS baita; hala ere, T > 0 °C denean, berezkoa da izotzaren
urtze-prozesua DH < T·DS baita, hau da, DG < 0 da. Tenperatura zehazki 0 °C denean,
nolabaiteko berdintasuna dago bi prozesuen artean. Aurrerago (3. gaian) ikusiko dugu-
nez, sistema oreka-egoeran dagoela esaten da.

72.  Irudiko prozesua behartua dela jakinik, zer ikur izango dituzte DH,
DS eta DG-k?

73.  Beheko grafikoan ikus dezakegu nola aldatzen den DG
tenperaturarekin (T Kelvinetan adierazita dago) amoniakoaren
sintesi-prozesuan: N2(g) + 3 H2(g) → 2 NH3(g)

        Zer tenperatura behar da prozesua berezkoa izan dadin?
        Zer balio du prozesuaren entropia-aldaketak?
        Eta entalpia-aldaketak? 
        Azter ezazu sistemaren egoera T= 200 K eta T=600 K denean. Esan

ezazu prozesua berezkoa edo behartua den (grafikoki eta
analitikoki egin behar duzu).

1.35 irudia.

1.36 irudia.
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7.1.- Erregai fosilen errekuntza-prozesua

Milioika urtean lurpean metatutako materia organikoan (hots, hildako animaliengan eta
landareetan) gertatutako aldaketen emaitza dira erregai fosilak –duela milioika urte bizi
izandako animalia- eta landare-organismoen hondarretatik eratu dira–. Erregai horien
osagai nagusiak karbonoa eta hidrogenoa direnez, hidrokarburo izenaz ere ezagutzen
ditugu. Petrolioa, gas naturala eta harrikatza dira erregai fosilak. 

Gizartean zer garrantzi duen kontuan hartuz, errekuntza da hidrokarburoen erreakzio
kimiko nagusia. Zer prozesu kimiko gertatzen da errekuntzan? Nola jakin dezakegu zer
erregai erabili behar dugun prozesu bakoitzean?
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8
Erreakzio kimikoen aplikazio energetikoak: ondorioak gizartean eta
ingurumenean

74.  Errekuntza dela-eta, zer informazio ikus dezakezu beheko irudian?
Zer ezaugarri hartu behar dira kontuan erregairik egokiena
aukeratzeko?

75.  Errekuntza-prozesuan, aireko oxigenoarekin konbinatzen da
hidrokarburoa, eta karbono dioxidoa eta ur-lurruna sortzen dira.
Nahiko oxigenorik ez dagoenean, karbono monoxidoa (karbono
dioxidoaren ordez) sor daiteke; gainera, karbono-partikulak ere
ikus ditzakegu produktuetan. 

        Idatz itzazu prozesu horien ekuazio kimikoak propanoaren kasuan.
        Zer eragin dute prozesu horrek atal hauetan? 
        a) Osasunean; b) Energiaren lorpenean; c) Ingurumenaren kutsaduran.

50ºC 50ºC

100ºC

–400 mL

–200 mL

–400 mL

–200 mL

–400 mL

–200 mL

Etanol

1.37 irudia: Zenbait erregairen errekuntza-prozesuak.
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76.  Lehendabiziko alkanoen zenbait ezaugarri ikus ditzakegu alboko
taulan:

        a) Adieraz ezazu, modu grafikoan, errekuntza-energiaren balioa
karbono atomo kopuruaren arabera. Zer errekuntza-energia
izango du butanoak? Eta hexanoak? Zer prozedura baliatu
ditugu kalkulu horiek egiteko?

        b) Idatz ezazu etanoaren errekuntza-ekuazioa. Kalkula ezazu
zenbat kJ askatuko diren 1 mol etano erretzen bada.

        c) Zer balio lortuko genuke 0 atomo C-rekin? Zein izango litzateke
“substantzia” hori? 

        d) Zer gas ez da inoiz sortzen alkano puruak erretzean: karbono
dioxidoa, karbono monoxidoa, ur-lurruna edo sufre dioxidoa?
Zergatik? Zer ingurumen-arazo ekar dezake gas horrek? Zer
egin daiteke arazo hori saihesteko edo haren ondorioei aurre
egiteko?

        e) Zenbat kg CO2 sortzen dira hidrokarburo bakoitzaren
errekuntzan lortutako kJ bakoitzeko?

77.  Webgune honetan egin dezakezu hainbat hidrokarburoren
errekuntza-prozesuaren simulazioa:
http://mutuslab.cs.uwindsor.ca/schurko/animations/combustion/sto
ic_excess_oxy.htm

78.  Taulako datuak ikusita: 
        a) Idatz itzazu zenbait prozesuren ekuazio termokimikoak.
        b) Kalkula ezazu zenbat gramo sakarosa behar diren 3000 kJ

askatzeko.
        c) Zenbat gramo hidrogeno erre behar dira 3 L ur 20º C-tik 

80º C-ra berotzeko?
        d) Plantea itzazu zenbait galdera taularen bidez erantzuteko.
        e) Barra-diagrama batean, adieraz ezazu erregai bakoitzaren

errekuntzan askatutako energia erregaiaren gramo bakoitzeko. 

Izena Formula Errekuntza-
energia (kJ/kg)

Metanoa CH4 55,7

Etanoa C2H6 52,0

Propanoa C3H8 50,5

Butanoa C4H10

Pentanoa C5H12 48,7

Taula: Hidrokarburoen errekuntza-energiak.

Taula: Errekuntza-entalpia estandarrak.

Substantzia Formula DH° errekuntza (kJ/mol)

Sakarosa (mahaiko azukrea) C12H22O11 (s) –5644 

Oktanoa (gasolinaren osagaietako bat) C8H18 (l) –5471 

Glukosa (frutetan dagoen azukre sinplea) C6H12O6 (s) –2808 

Propanoa C3H8 (g) –2219 

Etanola C2H5OH (l) –1367 

Metanoa (gas naturalaren osagai nagusia) CH4 (g) –891 

Metanola (egur-alkohola) CH3OH (l) –726 

Ikatza (karbonoa; grafitoa) C (s) –394 

Hidrogenoa H2 (g) –286 



79.  Hiri-hondakinen errauste-prozesua izan daiteke energia lortzeko
bide bat. Ireki ezazu dokumentu osagarria, eta egin itzazu bertan
adierazitako jarduerak.
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8.2.- Erregai fosilen ondoriozko kutsadura. 
Berotegi-efektua eta klima-aldaketa

Lurraren inguruan dagoen estalki babesle eta garden gisa jokatzen du atmosferak.
Eguzki-argia pasatzen uzten du eta beroari eusten dio. Bestela, eguzki-izpiek dakarten
beroak berehala errebotatuko luke Lurraren gainazalean, eta espazioan galduko litza-
teke. Horrela, Lurreko tenperatura 30 °C baxuagoa litzateke: den-dena izoztuta genuke.
Beraz, atmosferak negutegi (berotegi) baten kristalezko sabaiaren antzera jokatzen du.
Horregatik, esaten zaio berotegi-efektua. Gertaera horren eragileak berotegi-efek-
tuko gasak dira; gas horiek karbono dioxidoa, ur-lurruna eta metanoa dira, besteak
beste, eta atmosferaren ohiko osagaiak dira.

Berotegi-efektuko gas gehienak era naturalean sortzen dira. Hala ere, XVII. mendeko 
Industria Iraultzaz gerotik, gizakiak ere sortzen ditu, eta horren ondorioz azken 
420.000 urteetako altuenak dira gaur egungo gas horien kontzentrazioak atmosferan.
Era horretan, berotegi-efektua areagotu egiten da, eta lurreko tenperaturak igo egiten
dira: berotze globala. 

Gizakiaren jarduerak sorturiko berotegi-efektuko gas nagusia karbono dioxidoa da: at-
mosferara isurtzen diren lurrun eta ke guztien % 75, gutxi gorabehera. Gas horren ja-
torria automobiletako ihes-hodiak, tximiniak, sumendiak eta abar dira. Karbono dioxidoa
erregai fosilak –hau da, ikatza, petrolioa eta gas naturala– erretzean sortzen da nagu-
siki. Eta erregai fosil horiexek dira gaur egungo energia-iturri nagusiak: elektrizitatea
eta beroa lortzeko erretzen ditugu, eta erregai gisa erabiltzen ditugu gure automobiletan,
itsasontzietan eta hegazkinetan.

Dakigunez, biziki berotzen da auto baten barnealdea baldin eta, leihoak itxita egonik,
eguzkipean uzten badugu. Berotze hori kristalaren eta eguzki-izpien jokaerarekin lotuta
dago. Eguzkitik datozen izpiak pasatzen uzten ditu kristalak. Barnealdeko eserlekuek
eta bestelako objektuek argi-izpiak xurgatu, eta berotu egingo dira; jarraian, kanporantz
abiatuko da bero hori, erradiazio infragorri gisa. Baina erradiazio hori, argia ez bezala,
ez da gai izango kristalak zeharkatzeko, eta barrualdean gelditu eta aireko tenperatura
igo egingo da. Bada, printzipio beragatik da beroagoa negutegi baten barrualdea kan-
poaldea baino.

Lurrari dagokionez, karbono dioxidoak, ur-lurrunak eta beste gas batzuek berotegiko
kristalen antzeko jokaera izaten dute; eguzki-energia atmosferara heltzean, pasatzen
uzten diote bertan dauden gasek, baina itzultzean, ez diete irteten uzten gas horietako
batzuei. Erraz uler daitekeenez, atmosferatik kanporantz doazen irradiazioak xurgatzen
dituzten gasen kontzentrazioak handitzen badira, gero eta bero handiagoa pilatuko du
Lurrak, eta, ondorioz, batez besteko tenperatura igotzea gerta daiteke.

Oharra: Dokumentu osagarri guztiak
irakaslearen gida-liburuan eta
www.erein.eus web orrialdean
daude.
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1.38 irudia: Berotegi-efektua.

Eguzkia

E1 E2

E3

Eguzki-izpiak

Atmosfera

80.  Irudian emandako informazioa kontuan hartuta, azal ezazu
berotegi-efektua zer den.

1.39 irudia: CO2 kontzentrazioa denboran zehar. 
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81.  Irudian, Hawaii uharteko Mauna Loa behatokian, 1958tik 1988ra
jasotako karbono dioxidoaren kontzentrazio-balioak daude. Uhin
gisako lerroak eguneroko balioak lotzen ditu, eta erdiko lerro
beltza urteko batez bestekoa da. Azter ezazu grafikoak emandako
informazioa.

        – Nola aldatu da CO2-ren kontzentrazioa hogeita hamar urte
horietan?

        – Zer gertatzen da urteroko aldaketarekin? Ba al dakizu zergatik
gertatzen den hori?

        Laguntza: Ipar-hemisferioan daude baso eta landare gehienak.



Ariketak

Substantzia Mg(NO3)2 MgO NO2

Formazio-entalpia (kJ/mol) –791 –602 –33

1. ariketa

1.05 atm

1.05 atm

1.  Presio konstantean gertatzen ari den aldaketa fisikoa azaltzen da
irudiko ereduan.

     Azter ezazu zer ikur izango duten magnitude hauek prozesu horretan:
     a) W ; b) DU ; c) DH 

2.  Ekuazio hau emanik: ½ H2(g) +  ½ Br2(l) → HBr(g) ; DH = – 8,6 kcal, 
     idatz ezazu dagokion ekuazio termokimikoa 1 mol hidrogeno (g)

erabiliz.

3.  Karbono solidoaren errekuntza-beroa eta uraren lurruntze-beroa 
–393,5 kJ/mol eta –59 kJ/mol dira, hurrenez hurren.

     a) Idatz itzazu bi prozesuen ekuazio termokimikoak.
     b) Egin itzazu dagozkion energia-diagramak.
     c) Zenbat gramo C(s) erre beharko dira 100 °C-an dauden 5 kg ur

lurruntzeko?

4.  Etanolaren eta azido azetikoaren errekuntza-prozesuetan 29,7 kJ eta
145 kJ askatzen dira, hurrenez hurren, substantziaren gramo
bakoitzeko. Zehaztu:

     a) Errekuntza-entalpiarik handieneko substantzia.
     b) Formazio-entalpiarik handieneko substantzia.
     c) Zein da errekuntza-prozesu horien eragina ingurunean? 
     DH0

f (CO2(g)) = - 393.5 kJ/mol ; DH
0
f (H2O(l)) = - 285,5 kJ/mol

5.  Taulako datuen laguntzaz, egin itzazu jarduera hauek:
     a) Idatz ezazu magnesio nitratoaren formazio-ekuazio termokimikoa. 
     b) Magnesio nitratoa berotzen bada, deskonposatzen da eta magnesio

oxidoa, nitrogeno dioxidoa eta oxigenoa sortzen dira. Taulako datuen
laguntzaz, kalkula ezazu prozesu horren entalpia-aldaketa, eta idatz
ezazu dagokion ekuazio termokimikoa. 

     c) Zertan bereizten dira jarduera honetan adierazitako magnesio
nitratoaren formazio- eta deskonposizio-prozesuak? 

6.  Adieraz ezazu, esaldi baten bidez, emandako datu bakoitzaren esanahia: 
     a) Burdina (III) oxidoaren formazio-entalpia –822,2 kJ/mol da. 
     b) DHf (C3H8) =  –103,7 kJ/mol    
     c) Butanoaren errekuntza-beroa –29,8 kcal/mol da.   
     d) H – H loturaren energia 436 kJ/mol da.

1. gaia: Termokimika
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7.  Zenbait herrialdetan etanola, C2H5OH, erabiltzen da erregai gisa
gasolinaren ordez. Demagun erregai hori oktanoz, C8H18, osaturik
dagoela erabat:

        a) Kalkulatu substantzia bakoitzaren errekuntza-entalpia. 
        b) Zein izango da erregairik onena? 
        Formazio-entalpia estandarrak: etanol(l) = - 278 kJ/mol

oktano(l) = - 270 kJ/mol ; CO2(g) = - 270 kJ/mol ; ura(l) = - 286 kJ/mol

8.  Ekuazio termokimiko hau emanik:
        ½ H2(g) +  ½ Br2(l) → HBr(g) ;  DH = – 8,6 kcal, idatz ezazu berriz

ekuazioa 1 mol hidrogeno (g) erabiliz eta ekuazioan  bero kantitatea
adieraziz.

9.  Ikasle batek irudiko aparailua baliatu du zenbait erregai likido
erretzeko eta haien energia-edukia zehazteko. Ikasleak ur kantitate
berdina jarri du kalorimetroan esperimentu guztietan. Taulako emaitzak
lortu ditu: 

        a) Zenbat gramo erregai behar dira 1 °C-ko tenperatura-igoera
lortzeko?

        b) Ordena itzazu lau erregaiak gramo bakoitzeko lortzen duten
tenperatura-igoeraren arabera.

        c) Ikasleak informazioa bilatu du bere esperimentuaren emaitzak
zuzenak diren baieztatzeko, eta bere balioak txikiagoak direla ikusi
du. Eman ezazu arrazoiren bat akats horiek justifikatzeko.

        d) Zer hobekuntza egin ditzake ikasleak muntaia esperimentalean
emaitzak hobetzeko? 

10.  Azukrea jaten dugunean, azukre molekulak deskonposatzen (hausten)
ditugu ura eta karbono dioxidoa sortzeko: 
C12H22O11 + 12 O2 → 12 CO2 + 11 H2O

        a) Zergatik eman behar du gure gorputzak energia azukre molekulak
hausteko?

        b) Aurreko prozesua gertatzen denean, energia askatzen da gure
gorputzean. Azal ezazu nondik datorren energia hori molekuletan
dauden atomoen arteko lotura kimikoak kontuan hartuz.

        c) 100 g azukre hartzen dugunean, 1,7·103 kJ lor dezakegu, gutxi
gorabehera. Koilarakada bat azukrek 5 g inguru baditu, zenbat
energia lortzen du gure gorputzak? 

Erregaia Erretako masa (g) Tenperatura-aldaketa (ºC)

Etanola 2,46 32

Kerosenoa 1,30 30

Metanola 2,40 25

Gasolina 1,80 38

9. ariketa. Erregaien bero-ahalmena
esperimentalki zehaztea.

Termometroa

Urez beteriko
ontzi metalikoa

Sugarra

Erregaia
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        e) Zer alde dago bi metodoen bidez lortutako emaitzen artean? Nola
azal ditzakezu alde horiek?

        Erabil itzazu taulako datuak kalkulua egiteko.
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11. ariketa

Lotura C – C C – H O – H C = O O = O C – O

Batez besteko lotura-energia (kJ/mol) 348 413 463 743 498 360

(a)

Hº
(b)

(c)

H H
| |

H – C – C – O – H
| |
H H

+    3 0 = O +    3 H          HO→   2 0 = C = O

Etanola + Oxigenoa → Karbono dioxidoa + Ura

11.  Azetilenoak, C2H2, bi urratsetan erreakzionatzen du hidrogenoarekin,
H2, etanoa (CH3–CH3) lortzeko: 

        (1) CH≡CH + H2 → CH2=CH2 ; DH = –175,1 kJ
        (2) CH2=CH2 + H2 → CH3–CH3 ; DH = –136,3 kJ
        Erreakzio garbia:
        (3) CH≡CH + 2 H2 → CH3–CH3 ; DH = –311,4 kJ
        Alboko diagraman, elkar itzazu egoki (1), (2) eta (3) ekuazioak (a),

(b) eta (c) geziekin.

12.  Amoniakoaren formazioa, nitrogenotik eta hidrogenotik hasita,
exotermikoa da. Bi arrazoi eman daitezke: 

        1.- Erreakzioan, handiagoa da erreaktiboen loturak hausteko behar
den energia produktuen lotura berriak eratzen direnean askatzen
den energia baino. 

        2.- Loturak eratzeko prozesua endotermikoa da. 
        Zein da (dira) arrazoi zuzena(k)? 
        A 1 soilik B 2 soilik
        C biak (1 eta 2) D bat ere ez (ez 1, ezta 2 ere) 

13.  Ikasle batek etanolaren errekuntza-entalpia zehaztu nahi du
esperimentalki.

        a) Azal ezazu zer den errekuntza-entalpia.
        b) Esan ezazu zer tresneria erabili behar duen eta zer muntaia egin

behar duen.
        c) Zer neurketa eta zer kalkulu egin behar ditu?
        d) Lotura-energien balioak ere erabil daitezke etanolaren errekuntza-

prozesua zehazteko. 



14.  Azter ezazu, arretaz, irudiko informazioa, eta egin itzazu jarduera
hauek:

        a) Idatz ezazu metanoaren errekuntza-ekuazioa.
        b) Zer prozesu mota da: exotermikoa ala endotermikoa?
        c) Zer lotura hausten dira prozesuan?
        d) Zer lotura eratzen dira prozesuan?
        e) Idatz ezazu hautsitako lotura baten ekuazio termokimikoa.
        f) Idatz ezazu eratutako lotura baten ekuazio termokimikoa.
        g) Kalkula itzazu (1), (2) eta (3) energia-aldaketak.
        h) Idatz ezazu metanoaren errekuntza-ekuazio termokimikoa.
        i) Zenbat gramo metano erre behar dira 200 kJ lortzeko?

15.  Zilar oxidoaren(s) formazio-entalpia  - 30.6 kJ/mol da.
        a) Idatzi dagokion ekuazio termokimikoa.
        b) Kalkulatu prozesu honen entalpia-aldaketa: 

2 Ag2O(s) → 4 Ag(s) + O2(g) 
        c) Arrazoitu aurreko prozesuaren entropia-aldaketa eta aztertu

berezkoa izango den. 

16.  CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(g) prozesuan, zergatik dira
DG eta DH-aren balioak ia-ia berdinak?  

17.  Irudi honetako prozesua exotermikoa bada:
        a) Idatz ezazu ekuazio kimiko doitua (esfera gorriak A atomoak dira,

eta marfil kolorekoak B atomoak).
        b) Zer ikur dituzte DH-ak eta DS-ak prozesuan?
        c) Zer tenperatura-tartean (T txikia edo T handia) izango da prozesua

berezkoa?  

18.  Elkar itzazu, egoki, taulako A, B, C eta D hizkiak zerrendako
baldintzekin (1, 2, 3 eta 4).

        Baldintzak: 
        (1) beti berezkoa
        (2) inoiz ez da berezkoa
        (3) berezkoa tenperaturaren arabera; nagusiki tenperatura altuetan
        (4) berezkoa tenperaturaren arabera; nagusiki tenperatura baxuetan
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Lotura C – H O = O C = O H – O

Batez besteko lotura-energia (kJ/mol) 413 498 805 464

14. ariketa: Lotura-energiak metanoaren
errekuntza-prozesuan.

C+4 H+4 O

En
er
gi
a

CH4 + 2 O2

CO2 + 2 H2O

Loturak
haustea

(1)

Loturak
eratzea

(2)

Askatutako 
energia

(3)

17. ariketa

DH < 0 DH > 0

DS < 0 A B

DS > 0 C D
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19.  Gas baten bero-ahalmena, definizioz, BNetan neurtutako litro baten
errekuntzan askatutako bero-kantitatea da. 

        a) Kalkulatu azetilenoaren (C2H2) bero-ahalmena, jakinik 5 gramoren
errekuntzan askatutako energiak 5 kg uren tenperatura 27 °C-tik 
39 °C-ra igotzen duela.  

        b) Idatzi dagokion ekuazio termokimikoa eta zehaztu errekuntza-
entalpia. 

        c) Zer balio izan du entropia-aldaketak 25 °C-an prozesua berezkoa
izateko? 

        (ur likidoaren bero espezifikoa = 4,18 kJ/kg·°C) 
        
20.  Amoniakoaren sintesi-prozesua  N2(g) + 3 H2(g) → 2 NH3(g)

espontaneoa da giro-tenperaturan, baina ez da espontaneoa
tenperatura oso altuetan. Zer esan dezakezu prozesu horri dagozkion
DH-aren eta DS-aren balioei buruz? 

        
21.  Landare berdeek glukosa sintetizatzen dute prozesu honen bidez:
        CO2(g) + H2O(l) → C6H12O6(s) + O2(g)  ; DH = 2813 kJ
        a) Zer bolumen oxigeno, BNetan, askatuko da lortutako glukosaren

gramo bakoitzeko? 
        b) Kalkulatu glukosaren formazio-entalpia. 
        c) Arrazoitu prozesua espontaneoa izango den. 
        DH0

f (CO2(g)) = - 393.5 kJ/mol ; DH
0
f (H2O(l)) = - 285,5 kJ/mol 

22.  Azter itzazu taulako erreakzio kimikoen entropia-aldaketak, eta eman
ezazu ikurraren zergatia.

23.  A → B + C ekuazio kimikoa dagokio irudi honetako erreakzio
kimikoaren ereduari. Prozesuan DH = +55 kJ dela jakinik, zer esan
dezakezu prozesuaren espontaneotasunari buruz?

        a) Espontaneoa izango da edozein tenperaturatan.
        b) Ez da inoiz espontaneoa izango.
        c) Tenperatura jakin batzuetan espontaneoa izango da, baina beste

batzuetan ez.

Ekuazio kimikoa DS Zergatia

A 2 SO2(g) + O2(g) → 2 SO3(g) Negatiboa

B H2O(l) → H2O(g) Positiboa

C H2(g) + ½ O2(g) → H2O(l) Negatiboa

D 2 C(s) + O2(g) → 2 CO(g) Positiboa

23. ariketa

Erreakzioa



24.  Ekuazio hau emanik: 2 H2O2 (l) → 2 H2O (l) + O2 (g)
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Datuak

H2O2 (l) H2O (l) O2 (g)

DHfº (kJ/mol) -187,8 -285,8 0

Sº (J/mol·K) 109,6 70 205

        a) Azal ezazu prozesua endotermikoa edo exotermikoa den. 
        b) Zehaztu ezazu baldintza estandarretan prozesua berezkoa den.

Berezkoa izango al da edozein tenperaturatan?

25.  Nitrogenoz eta hidrogenoz osaturiko konposatuak dira hidrazina,
N2H4, eta amoniakoa, NH3.   Hidrazina oxidatu egin daiteke, eta suziri
batean erabili erregai gisa. Ekuazio kimiko hau dagokio prozesuari:

        Taulako datuak oinarri hartuta: 

N – N N = N N – H O = O O – H

Lotura-energia (kJ/mol) 163 945 390 497 463

H H H

N—N + O=O → N≡N + 2  O

H H H

        a) Kalkula ezazu hidrazinaren oxidazio-prozesuaren entalpia-aldaketa
lotura-energiaren balioak erabiliz.

        b) Zer datu beharko zenuke aurreko kalkulua egiteko formazio-
entalpiak erabiliz? Bila itzazu datu horiek, egin ezazu kalkulua eta
aldera itzazu emaitzak. Berdinak al dira? Zergatik?

        Kalkula ezazu prozesuaren entalpia-aldaketa: 
          a) Lotura-energiak erabiliz.
          b) Formazio-entalpiak erabiliz.

        Azal ezazu zergatik den zero oxigenoaren formazio-entalpia. 

        Azal ezazu zergatik ez datozen bat aurreko ataletan lortutako
emaitzak.

CH2 = CH2 O2 (CH2)2O

Formazio-entalpia +52,3 0 -77,6

C – O C = C C – H C – C O = O

Batez besteko lotura-entalpia 360 612 413 348 496

26.  Garrantzi handiko lehengaia da epoxietanoa, (CH2)2O, eta hainbat
substantzia (izotzaren kontrakoak, garbigarriak, plastikoak…)
ekoizteko erabiltzen da. Epoxietanoa lortzeko etenoa (CH2=CH2) eta
oxigenoa erreakzionarazten dira zilarrezko katalizatzaile batekin. 

H H H O H

C=C + O=O → C—C

H H H H

1

2




