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Gaiaren 
aurkibidea

1. Energia eta haren eraldaketak.

2. Energia-iturriak.

3. Nola erabiltzen dugu energia?

4. Energia erabiltzearen ondorioak.



1. Energia eta 
haren

eraldaketak



Zer da energia?

• Gure inguruan sortzen diren aldaketa 
guztiak energiaren eraginez gertatzen 
dira = energia materiaren aldaketa 
guztien eragilea da.

• Energia ez da ikusten ez usaintzen, ez 
du okupatzen eta ez du masarik.

• Energia behar-beharrezkoa da gure 
bizitzan. 

• Energiarik gabe ez litzateke izaki 
bizidunik egongo.
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Argi-energia

• Argiak duen energia da.

• Energia hori erabiltzen dute landareek fotosintesia egiteko.

• Hari esker gauzak ikusten ditugu.

Bero-energia edo energia termikoa

• Bero dagoen gorputz batetik hotz dagoen beste batera transmititzen den energia da.

• Zenbat eta altuagoa izan gorputz baten tenperatura, orduan eta bero-energia handiagoa.

Energia mekanikoa

• Mugitzen ari diren gorputzek duten energia da.

• Goratuta dauden gorputzek ere energia mekanikoa dute.

Energia elektrikoa

• Tximistak eragiten duen energia da.

• Kableetan zehar ibiliz makinak eta etxetresna elektrikoak funtzionarazten ditu.

Energia kimikoa

• Zenbait substantziatan biltegiratuta daude (piletan, elikagaietan, erregaietan…).

• Energia kimikoari esker egin ditzakegu gizakiok gure eguneroko jarduerak.

Energia nuklearra

• Zenbait substantziak duten energia da (uranioa edo plutonioa).

• Substantzia horien kantitate txiki batek energia asko du.



Energiaren propietateak

Energia 
eraldatu 

egiten da.

Energia 
transferitu 
egiten da.

Energia 
biltegiratu 
egiten da.

Energia 
garraiatu 
egiten da.

• Energia forma bat beste forma 
bat bihur daiteke. 

• Adibidez: erregaiaren energia 
kimikoa energia mekaniko 
bihurtzen da auto batean

• Energia leku batetik bestera 
bidaiatu dezake.

• Adibidez: energia elektrikoa 
kableen bidez garraiatzen da 
urrun dauden lekuetara.

• Adibidez: pilek + bateriek 
energia biltegiratzen dute, eta 
behar denean askatzen dute.

• Gorputz batzuetatik beste 
gorputz batzuetara transmititu 
daiteke.

• Adibidez: pilota bati erraketa 
batekin jotzean, erraketaren 
energia mekanikoa pilotara 
pasatzen da.





2. Energia-iturriak



Zer dira energia-
iturriak?
• Energia-iturriak energia ematen 

diguten natura-baliabideak dira.

• Energia-iturriek ematen duten 
energiak eraldaketaren bat izan 
behar du erabili ahal izateko.



Energia-iturri 
berriztagarriak
• Energia-iturri berriztagarriak agortzen ez direnak dira, etengabe 

sortzen direlako.

Eguzkia: argia eta beroa igortzen du. Argia plaka fotovoltaikoen bidez jasotzen da eta beroa 
eguzki-kolektoreen bidez.

Haizea: energia mekanikoa du. Aerosorgailuak energia elektrikoa ekoizten dute haizearen 
bidez.

Ura: energia mekanikoa du eta energia-hidraulikoa deitzen da. Ibaien ondoan zentral 
hidroelektrikoak jartzen dira energia mekanikoa energia elektrikoa bihurtzeko.

Lurraren barne-beroa: lurrak bero-energia du barruan, energia geotermikoa.

Biomasa: izaki bizidunen hondakinak dira. Energia kimikoa du. 



Energia-iturri berriztaezinak
• Energia-iturri berriztaezinak natura-baliabide mugatuak dira, beraz, 

agortu egin daitezke.

• Ikatza, gas naturala eta petrolioa

• Ikatza + gas naturala zentral 
termikoetan erabiltzen dira 
elektrizitatea ekoizteko.

•Petroliotik gasolina lortzen da.

Erregai 
fosilak

•Zentral nuklearretan erabiltzen 
dira, energia nuklearra energia 
elektrikoa bihurtzeko.

Uranioa 
eta 

plutonioa

IKATZA

URANIOA





3. Nola 
erabiltzen 
dugu 
energia?



Zertarako erabiltzen da energia?



Zer energia erabiltzen da?



Zer energia-iturriak 
erabiltzen dira 
elektrizitatea 
lortzeko?



Energia 
etxeetan



4. Energia 
erabiltzearen 

ondorioak



Energia erabiltzearen arazoak

BALIABIDEAK AGORTZEA: erregai fosilak eta nuklearrak ez dira berriztagarriak, beraz agortu egingo 
dira.

EURI AZIDOA: erregai fosilak erretzean, euriaren urarekin bat egiten duten substantziak 
isurtzen dira. Oso kaltegarria landareentzat.

HONDAKIN ERRADIOAKTIBOAK: Zentral nuklearrek hondakin erradiaktiboak sortzen dituzte 
energia ekoizteko prozesuan. Erradiazio horiek gaixotasun larriak sortzen dituzte.

BEROTZE GLOBALA: erregai fosilen erabileraren ondorioz, atmosferako karbono dioxido kantitatea 
asko handitu da         berotegi-efektua areagotu egin da         planetaren tenperaturak gora egin du.



• Energia aurrezteko neurriak:

Argiak eta gailu elektronikoak itzaltzea, erabili behar ez ditugunean.

Garraio publikoa erabiltzea ahal dugunean.

Berokuntzaren eta aire girotuaren tenperatura kontrolatzea.



• Beste neurri batzuk energia zentzuz erabiltzeko:

1. Energia-iturri 
berriztagarrien 
erabilera sustatzea

2. Ahalik eta energia-
efizientzia handieneko 
gailuak erabiltzea

3. Papera, beira, 
plastikoa eta metalak 
birziklatzea

• Ez dira agortzen.

• Askoz gutxiago kutsatzen dute.

• Gero eta efizientzia-maila 
handiagoa dute.

• Kontsumo txikiko bonbillak 
erabiltzea bonbilla tradizionalen 
ordez.

• Automobilen erregai-kontsumoa 
gero eta txikiagoa da.

• Material horiek ekoiztean, energia 
asko erabiltzen da, eta haiek 
birziklatuz gero, energia horren zati 
bat aurrezten da.



Gaiari buruzko eskemak



	

1. Energia	eraldatu	egiten	da:	energia	forma	bat	beste	forma	bat	bihur	daiteke.	Adibidez:	energia	kimikoa	
energia	mekanikoa	bihurtzen	da	auto	batean.	

2. Energia	transferitu	egiten	da:	gorputz	batzuetatik	beste	gorputz	batzuetara	transmititu	daiteke.	

Adibidez:	pilota	bati	erraketa	batekin	jotzean,	energia	mekanikoa	pasatzen	du	erraketatik	pilotara.	

3. Energia	biltegiratu	egiten	da:	energia	gordetzen	dela	esan	nahi	du.	Adibidez:	pilek	eta	bateriek	energia	

gordetzen	dute	eta	behar	denean	hornitzen	dute.	

4. Energia	garraiatu	egiten	da:	energia	leku	batetik	bestera	bidaiatu	dezake.	Adibidez:	energia	elektrikoa	

kableen	bidez	garraiatzen	da.	

1. Argi-energia:	argiak	duen	energia	da.	Landareek	erabiltzen	dute	fotosintesia	egiteko	eta	
hari	esker	ikus	ditzakegu	gauzak.	

2. Bero-energia	edo	energia	termikoa:	bero	dagoen	gorputz	batetik	hotz	dagoen	beste	

batera	transmititzen	den	energia	da.	

3. Energia	mekanikoa:	mugitzen	ari	diren	gorputzek	duten	energia	da	(kotxeak,	haizea,	

animaliak…	mugitzeko	erabiltzen	duten	energia).	

4. Energia	elektrikoa:	tximistak	eragiten	dituen	energia	da.	Kableetan	zehar	ibiliz	garraiatu	

daiteke.	

5. Energia	kimikoa:	zenbait	substantziatan	biltegiratuta	dago	(elikagaietan,	piletan,	

baterietan…).	

6. Energia	nuklearra:	zenbait	substantziak	duten	energia	da,	adibidez	uranioak	eta	
plutonioak.	Kantitate	txiki	batek	energia	asko	du.	

ENERGIA	ETA	

HAREN	
ERALDAKETAK	

ZER	DA	ENERGIA?	
Materiaren	aldaketa	guztien	eragilea	da	energia.	

Energia	ez	da	ikusten,	ez	usaintzen,	ez	du	

okupatzen	eta	ez	du	masarik.	

Energia	behar-beharrezkoa	

da	gure	bizitzan.	Energiarik	

gabe	ez	da	posible	bizitza.	

ENERGIA	

FORMAK	

ENERGIAREN	

PROPIETATEAK	



	

1. Eguzkia:	energia	igortzen	du	argi	eta	bero	gisa.	Argia	plaka	fotovoltaikoen	bidez	jasotzen	da	eta	
energia	elektrikoa	bihurtzen	da.	Beroa	eguzki-kolektoreen	bidez	hartzen	da.	

2. Haizea:	energia-mekanikoa	du	(energia	eolikoa).	Aerosorgailuek	energia-elektrikoa	ekoizten	dute.	

3. Ura:	energia-mekanikoa	du	(energia	hidraulikoa).	Ibaien	ondoan	zentral	hidroelektrikoak	

eraikitzen	dira,	uraren	energia-mekanikoa	energia	elektrikoa	bihurtzeko.	

4. Lurraren	barne-beroa:	Lurrak	bero-energia	du	barnean,	energia	geotermikoa	deritzona.	

5. Biomasa:	Izaki	bizidunen	hondakin	guztiak	dira.	

1. Erregai	fosilak	(ikatza,	gas	naturala	eta	petrolioa):	zentral	termikoetan	erabiltzen	
dira	energia	elektrikoa	lortzeko.	Petroliotik	gasolina	lortzen	da.	

2. Uranioa	eta	plutonioa:	zentral	nuklearretan	erabiltzen	dira,	mineral	horien	energia	
nuklearra	energia	elektriko	bihurtzeko.	

ENERGIA-
ITURRIAK	

ZER	DIRA	ENERGIA-

ITURRIAK?	

• Energia	ematen	diguten	natura-baliabideak	dira.		
• Energia-iturriek	ematen	duten	energiak	nolabaiteko	eraldaketa	izan	behar	du	erabili	ahal	izateko.	

ENERGIA-ITURRI	

BERRIZTAGARRIAK	

ENERGIA-ITURRI	

BERRIZTAEZINAK	

Zer	dira?	

1.Agortzen	ez	diren	

energia-iturriak	dira,	

etengabe	sortzen	
direlako.		

2.Ez	dute	kontaminatzen.	

Zeintzuk	dira?	

Zer	dira?	

1.Natura-baliabide	mugatuak	

dira,	beraz,	agortu	daitezke.	

2.Kontaminatzen	dute.	

Zeintzuk	dira?	



	

	

1. Baliabideak	agortzea:	erregai	fosilak	eta	nuklearrak	ez	dira	

berriztagarriak,	beraz,	agortu	egingo	dira.	

2. Euri	azidoa:	erregai	fosilak	erretzean,	euriaren	urarekin	bat	egiten	duten	
substantziak	isurtzen	dira	(kaltegarri	landareentzat).	

3. Hondakin	erradioaktiboak:	zentral	nuklearrek	hondakinak	sortzen	dituzte	

energia	ekoizteko	prozesuan.	Hondakin	horiek	erradioaktiboak	dira	eta	

gaixotasun	larriak	sor	ditzakete.	

4. Berotze	globala:	erregai	fosilen	erabileraren	ondorioz,	atmosferako	
karbono	dioxido	kantitatea	asko	handitu	da,	berotegi-efektua	areagotu	da	

eta	planetaren	tenperaturak	gora	egin	du.	

1. Argiak	eta	gailu	elektronikoak	behar	ez	direnean	itzaltzea.	

2. Garraio	publikoa	erabiltzea	ahal	denean.	

3. Berokuntzaren	eta	aire	girotuaren	tenperatura	kontrolatzea.	

4. Energia-iturri	berriztagarrien	erabilera	sustatzea,	ez	direlako	agortzen	eta	
askoz	gutxiago	kontaminatzen	dutelako.	

5. Energia-efizientzia	handieneko	gailuak	erabiltzea	(kontsumo	txikiko	
bonbilak,	erregai	gutxi	kontsumitzen	duten	autoak…).	

6. Papera,	beira,	plastikoa	edo	metalak	birziklatzea	(material	horiek	ekoiztean	
energia	asko	erabiltzen	da,	eta	horrela	energia	hori	aurreztu	daiteke).	

ENERGIA	
ERABILTZEAREN	
ONDORIOAK	

ENERGIA	ERABILTZEAREN	ARAZOAK	

ENERGIA	AURREZTEA	

Neurriak:	
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