
3. eta 4. SAKABANATZEAK 

ETA DISOLUZIOAK 

1. Sarrera 

1.1.Kontzeptuak eta ezaugarriak 

Sakabanatze: Substantzia baten partikulak, beste substantzia baten barnean egiten 
duen tartekatze mekanikoa. 

Disoluzioan: partikulak 5nm baino txikiagoak direnean sortzen den sakabanatze 
berezia.  

Ezaugarriak: 

 Molekula ezberdinen nahasketa homogenoak dira 

 Substantzia biologiko gehienak sakabantzen (edo disoluzio) moduan agertzen 
dira 

 Beti bi osagai daude: solutua (edo fase ez jarraia) eta disolbatzailea (fase 
jarraia) 

1.2.Motak 

Irizpide ezberdinak daude disoluzioak sailkatzeko: 

Solutuaren tamainaren arabera: 

Tamainuak honako ezaugarrietan eragingo du: ikuspenean, egonkortasunean 
(zentrifugazio edo grabitatearekiko) eta mintzean zeharreko difusioan.  

a. Sakabanatze latzak: 

- Tamaina 0≥1000A 

- Solutua ikusezina da begi-bistaz, baina bai lupaz edo mikroskopioz. 

- Berez sedimentatzen dira. 

- Ez du mintzik zeharkatzen. 

Honen adibide dira eritrozitoak odolean, gantzak esnean daudenean, etab.  

 

 



b. Disoluzio koloidalak 

-  10≤1000A 

- Partikulak ultramikroskopioz bakarrik ikus daitezke. 

- Ultrazentrifugazioz sedimentatu daitezke. 

- Mintz iragazkorrak zehar ditzakete, baina ez dialitikoak eta erdiragazkorrak 

Adibidez: odol eta esneko proteinak 

c. Benetako disoluzioak 

- 10A baino txikiago 

- Mikroskropio elektronikoz ikus daitezke. 

- Partzialki bakarrik sedimentatuko dira ultrazentrifugazioz. 

- Mintz iragazkorrak eta dialitikoak zeharka ditzake, baina ez erdi-
iragazkorrak ez. 

Adibidez: odolean eta esnean disolbaturiko gatz-mineralak eta azukreak.  

Partikularen izaeraren arabera: 

a. Molekularrak: konposatu organikoen  disoluzioa uretan, baina baita O2, N2 eta 
CO2ren disoluzioa odolean 

b. Atomikoa: gas nobleak uretan disolbatzean eta metalen aleazioak. 

c. Organikoak: uretan disolbaturiko gatzak, kargadunak (maila handi edo txiki 
batean) azidoak edo baseak egongo baitira.  

d. Partikula txikien agregatuen sakabanatzeak: lipidoek osatzen dituzte mota 
honetakoak adibidez uretan. 

2. Benetako disoluzioen ezaugarriak 

Elektrolitoak edo disoluzio organikoak eman ditzaketen disoluzioak dira eta 
solutuak <10 Åkoak izaten dira 

Osagai bakoitzak ezaugarri batzuk emango dizkio disoluzioari: 

Solutuak: 

- Eroaletasun elektrikoa 
- Kolorea 
- [] aldaketaren ondoriozko dentsitate aldaketa 



Disolbatzailea: 

- Gainazal tentsioa 
- Likatasuna edo biskositatea 
- Errefrakzio-indizea 

 

3. Disoluzioen ezaugarri koligatiboak 

Def: disolbatzaileari solutua gehitzean beti aldatzen diren disolbatzailearen 
ezaugarriei deritze. 

Honakoak dira: 

a.Lurrun presioaren jaitsiera: ur molekulen arteko kohesio indarrak jaitsi egiten 
dira beste molekula batzuei lotzean, baita azalareiko kontaktuan dauden ur 
molekula kopurua. 

 

 

 

 

 

 

Raoult-en legeak azaltzen du hau matematikoki: 

Pv= Pv0-Pvs     Pv: Lurrin-Presioaren jeitsiera  

Pv0: Lurrin-Presioa hasieran  

      Pvs: Lurrin-Presioa solutua gehitu ondoren  

Lurrun-presioaren jaitsiera erlatiboa: 

Pv /Pv0 = Xi     Xi= solutuaren zatiki molarra  

 

b. jaitsiera krioskopikoa: solutua gehitzean izozte puntua txikitu egiten ohi da.   

Tc= Kc  x m    

Tc = jeitsiera krioskopikoa (disolbatzaile- disoluzioaren  



Tª-ren arteko diferentzia da) Balore (+) 

Kc = kte krioskopikoa (disolbatzailearen menpean) 

Kc (H2O)=1,86 ºC.Kg/mol 

m = molalitatea  

 

c. Irakite puntuaren igoera: solutu ez-lurrunkorrak disoluzio batean gehitzean irakite 
tenperatura igotzen da  

Te= Ke x m   Te = irakite puntuaren igoera  
    Ke = kte ebuiloskopikoa (disolbatzailearen  menpean) 
    Ke H2O=0,52 ºC.Kg/mol 
    m = molalitatea  
 

(Molaritatea (M): mol solutu/litro disolbatzaile 

molaritatea (m): mol solutu/kg disolbatzaile) 

d. Presio osmotikoaren igoera: zelulak presio handiagoa jasango dute [] igoera 
baten ondorioz, hau dela eta oso ezaugarri garrantzitsua da fisiologian. 

4. Gertaera osmotikoa: osmosia, presioa osmotikoa, legeak 

Presio osmotikoa: mintz erdi iragazkor batek kontzentrazio ezberdintasuna dela 
eta jasaten duen presioari deritzo. 

 

Difusioa: gas likido zein solido batek eskuragarri duen espazio guztia betetzeko 
joera. 

Osmosia: Likidoen mintzetan zeharreko difusioari deritzo. Hau garraio pasiboz 
gertatzen da, mintzaren bi aldeetako kontzentrazioak orekara joko baitute. Oreka 
lortzeko gradientearen alde mugituko dira, handienetik txikienera, 
homogenizazioa lortzeko alegia.  Kontra joateko garraio bereziak beharko dira 
beraz.  



Presio osmotikoaren hainbat ezaugarri: 

- Disolbaturiko partikula kopuru totalaren menpe dago 

- Sustantzia disoziagarrietan kontuan izan behar da zenbat partikula 
osmotikoki aktibo dauden. 

- Mintzean zeharreko garraioa zuzen duen indarra, presioaren aldaketa: ∆∏ 

Presio osmotikoaren legeak: 

Van’t Hoff legea: ∏ ren balioak kalkulatzeko, disoluzio oso diluituetan, solutuak 
gas partikulak kontsderatu daitezke.  

P V = n R T→ ∏ = M R T 

P V = n R T → P = n/v RT → ∏ = M R T → zuzentzeko → ∏ = M R T I 

∏ = P osmotikoa  
M= Molaritatea  

R= Gasen kte unibertsala = (0,082atm.L/mol.K) 
T=Tenperatura absolutua  

 

Zuzenketa hau beharrezkoa da osmolaritatea eta molaritatea berdina ez delako. 

Osmol: osmotikoki aktiboak diren partikulen mol bati deritzo. 

Osmolaritate: partikula osmotikoki aktiboak disoluzioaren bolumenarekiko = 
osmol/L = osmM = M disoziatzen diren partikula kopurua. 

Zelulen osmolaritatea = 0,3 osM = 300mOsM da, geure gorputzean gatz asko 
daudelako disolbaturik ioi forman, berez molaritatea baxua den arren. 

Orokorrean isosmosiera joko dugu, hau da, zelula barneko likidoak osmosia 
berdintzera likido interstizialarekin, hori dela eta ezberdina izanez gero kalte 
zelularrak gertatuko liratekeelarik.  

5. Bolumen zelularraren erregulazioa 

Osmolaritatea sistema barneko solutuen kontzentrazioaren menpe dago. 
Tonizitatea osmolaritatearen kontzeptu bera izango da ikuspuntu zelularretik. 

Ingurune hipotonikoetan zelulak potasio kanalak irekiko ditu solutua 
kanporatzeko, kontzentrazioa jaitsi ahal izateko. Zenbait aminoazido, taurina 
bezalakoak ere kanporatu egiten dira. 

 



Ingurune hipertonikoan ordez Na+/Ka+ garriaioaren bitartez saiatuko da 
kontzentrazioa igotzeko. 

  

 

 

 

 

 

 

 

*Mintz motak: 

 Iragazkaitzak: disolbatzaileak eta solutuak ezin zeharkatu ditzake. 

 Erdi-iragazkorrak: urak zeharkatu ditzake, benetako solutuek ez. 

 Dialitikoak: urak, benetako solutuek bai, baina solutu koloidalek zeharkatu 
ezin dituztenak. 

 Iragazkorrak: solutu handiei iragazgaitzak. 

Ingurune 
HIPERTONIKOA 

Ingurune 
HIPOTONIKOA 


