
URIBE KOSTA

INGURUMEN HEZKUNTZA

Ingurugiro kultura berri baterantz



XABOI EKOLOGIKO ARTISAUA

1. Helburuak

2. Olioaren ingurugiro arazoak eta irtenbideak

3. Xaboi industriala vs Xaboi ekologikoa

4. Zer da xaboia eta nola garbitzen du?

5. Saponifikazioa

6. Saponifikazio taula eta kalkuluak

7. Tresnak

8. Materiala

9. Pausuak

10. Erabilerak eta propietateak



1. Helburuak

• Baliabide naturalen erabilpen arduratsuago bat bultzatzen 

duten eguneroko ohiturak sustatzea etxebizitza jasangarriago 

bat sortuz.

• Medio naturala zaintzea, olioa isurbideetatik bota gabe eta 

xaboiak egiteko erabiliz.

• Gure osasuna zaintzea



2. Olioaren ingurugiro arazoak

• Olio litro bakoitzak 1000L ur kutsatzen ditu.

• Oxigenazioa oztopatzen duen lamina bat 

sortzen du.

• Uretako fauna eta flora hiltzen du.

• Oso zaila da ur hau araztea eta diru asko

inbertitzen da.



2. Irtenbideak

• Behin olioa hotzituta plastikozko botiletan

gorde eta garbigunera edo olio kontenedorera

eraman (ingurunea zaintzen dugu).

• Etxean xaboi naturala egin (ingurunea zaintzen

dugu eta dirua aurrezten dugu).



3. Xaboi industriala vs Xaboi ekologikoa

• Lurra eta baliabide naturalak errespetatu

• Gure osasuna zaindu

• Produktu kimikorik ez

• Landare sendagarriak



� Alkali gogor baten (base gogorra, soda kaustikoa) eta

gantz azido baten (olioa) arteko erreakzio baten emaitza

da

Nola garbitzen du?

� Xaboiak ez du olioa disolbatzen, baizik eta substantzia

oleaginosoa erakarri eta inguratzen ditu, gero uraren

bitartez xaboitzeko

4. Zer da xaboia?



5. Saponifikazioa

• “Hotzeko saponifikazioa”: olioak xaboi garbigarri 

bihurtzen dituen prozesua. 

Gantz azidoak (olioa) + soluzio alkalinoa (soda kaustikoa+ura)

↓

Xaboia + Glizerina (hezetasuna)



6. Saponifikazio taula eta kalkuluak

• Zenbat soda kaustiko oliba oliozko 200gr 

saponifikatzeko? 

200 x 0,134 = 27gr soda kaustikoa

• Zenbat ur oliba oliozko 200gr xaboirako? Erabilitako

olio kantitatearen 1/3: 200gr/3 = 66,7gr ur

Gantza / Olioa Saponifikazio balioa

Oliba olioa 0,134



7. Tresnak

• Ontziak

• Balantza elektronikoa

• Irabiagailua

• Espatula

• Moldeak

• Segurtasun tresnak (guanteak, betaurrekoak, … soda 

kaustikoaren soluzioa azalera jausiz gero ozpina bota)



8. Materiala

• Olibazko olioa

• Soda kaustikoa

• Ura

• Olio esentzialak

• Gehigarriak (frutak, landareak, zukuak, esnea, eztia, …)

• Koloratzaileak

*Kantitateak pisu unitateetan neurtzen dira eta 

ez bolumenetan



9. Pausuak

• Materiala pisatu 

• Soda kaustikoa uretan disolbatu (inoiz ez alderantziz!) eta 

hozten utzi

• Soda soluzioa oliora bota eta irabiatu krema lodia lortu arte 

• Limoi zuku tanta gutxi batzuk bota (pH↓)

• Gehigarriak 

• Xaboi krema moldeetara bota

• Erreposoan utzi leku aireatu eta fresko batean, 24-48 ordu 

eta gero desmoldatu eta moztu

• Erreposatzen utzi 4 astetan leku siku eta aireatu baten erabili 

aurretik (sikatu, gogortu eta pH↓)



10. Erabilerak eta propietateak

• Oliba olioa: azalerako onak diren propietate

onuragarri asko, hidratatzailea, emolientea, 

ez du azaleko transpirazioa oztopatzen

beste olio batzuk egiten duten bezala, xaboi

leun eta krematsua, burbuila txikiak, biguna

uretan utziz desegin.



Izpilikua eta kokozko xaboia

• Koko olioa: egitura
koipetsua eta bitsa sortu, 
hidratatzailea, beltzaran
jarri, ilea elikatu, distira
eman eta kaspa gutxitu

• Izpilikua (lavanda): bizitu, 
lasaitu, azalaren
elastikotasuna handitu, 
zelulak birsortu



Eztia, limoia eta kanelazko xaboia

• Eztia: hidratatzailea, zikatrizantea, 

azal gorridura lasaitu, antiseptikoa, 

antibakterianoa, acné arazoak

hobetu, ume ta helduen azal

sentsibleentzako ona, eguzkiaz

mindutako azalak birsortu

• Limoia: azal koipetsuentzat, acné

arazoak hobetu, mota guztietako

azalentzat sakontasunean garbitzeko

eta zelula hilak kentzeko.

• Kanela: peeling efektua (zelula hilak

eraman), efektu estimulatzailea eta

energetikoa



Eztia, oloa eta erromerozko xaboia

• Erromeroa: oroimena hobetu

eta indarra eman, zirkulazioa

hobetu

• Eztia: hidratatzailea, 

zikatrizantea, azal gorridura

lasaitu, antiseptikoa, 

antibakterianoa, acné arazoak

hobetu, ume eta helduen azal

sentsibleak, eguzkiaz

mindutako azalak birsortu

• Oloa (avena): egitura eman

eta exfoliantea



Ilenazko xaboia

Ilena (calendula): 
antibakterianoa, antiinflamatorioa, 

astringente, ultzerak, erredurak, 

inflamazioak, intsektuen pikadak eta

ptzatutako azalentzako, azal

helduentzako, zimurren kontra, 

azaleko ebakidurak, zauriak, azala

leundu



Salbia: zauriak eta llagak garbitu, 

antiseptikoa, gaixotassunak

sendatzeko, hotzeria, buruko mina, 

gripea, estula, aho infekzioak, 

gehiegizko transpirazioaren kontra, 

acné arazoen kontra, azal sentsibleak

hobetu, dermatitisa gutxitu, kaspa

gutxitu

Erromeroa: oroimena hobetu eta

indarra eman, zirkulazioa hobetu

Salbia eta erromerozko xaboia



Kafea: exfoliantea, usain gogorrak

kendu, gantzen metatzean (celulitis) 

eragina

Kanela: peeling efektua (zelula hilak

eraman), efektu estimulatzailea eta

energetikoa

Kafea eta kanelazko xaboia



ESKERRIK ASKO!

Gure esku dago ohiturak aldatzea eta gure zaintze

pertsonala inguruarekiko errespetuzkoa izatea


