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PRVÝ ČISTIACI PROSTRIEDOK

• Prvým čistiacim prostriedkom bola voda. 

• Povrchové napätie vody zabraňuje 
nečistote sa dostať do vody. 

• Čistiaci účinok vody sa zvyšuje pridaním 
čistiacich prostriedkov. 



POVRCHOVÉ NAPÄTIE VODY

• Elastická blana vznikajúca pôsobením príťažlivých síl na rozhraní 
dvoch nemiešajúcich sa kvapalín alebo kvapaliny a vzduchu

• Bráni nečistote aby sa rozptýlila do vody pri umývaní



HISTÓRIA MYDLA
Gréci  tvrdia, že vznik mydla sa 

odohral na ostrove Lesbos v 
Egejskom mori. Na skale na 

ostrove stál chrám, pri ktorom boli 
spopolňované zvieratá obetované 

bohom. 

Žltozelená zmes, ktorú tvoril tuk zo 
zvierat a zvyšky ohoreného dreva, 
sa pri prudkom daždi dostávala 
na úpätie hory, kde ženy chodili 
prať prádlo. Tie si všimli, že sa 

prádlo lepšie perie, keď má voda 
žlté sfarbenie.

Rastlinný popol obsahuje uhličitan 
draselný a uhličitan sodný



POKUS: VPLYV SAPONÁTU NA POVRCHOVÉ NAPÄTIE 
DVOCH NEMIEŠAJÚCICH SA KVAPALÍN



ČISTIACE A PRACIE PROSTRIEDKY

mydlá

saponáty

detergenty



MYDLÁ

• Sodné alebo draselné soli vyšších karboxylových kyselín

• Obsahujú anióny mastných kyselín a katióny K+ a Na+

• Všeobecný vzorec.......

CH3[CH2]nCOO-Na+



VZNIK MYDIEL

• Vznikajú zmydeľňovaním (  pôsobenie hydroxidov/uhličitanov 
alkalických kovov na tuky)



ZLOŽENIE MYDLA

Hydrofilná časť

• Záporne nabitý koniec

• Priťahuje vodu

• Vťahuje nečistotu do 
vody

Hydrofóbna časť

• Kladne nabitá časť

• Odpudzuje vodu

• Priľne k nečistote

Oddelenie 
podporuje 

mechanické 
pôsobenie a 

teplota. 



ÚČINOK MYDLA

• zvyšuje čistiaci účinok vody znižovaním jej povrchového napätia

• uľahčuje zmáčanie povrchu nečistoty 

• uvoľní nečistotu do roztoku ( emulgácia)





NEVÝHODY MYDLA

1. odmasťuje pokožku

2. páli v očiach

3. spôsobuje splstnatenie vlny 

4. stráca účinnosť v tvrdej vode( vytvára zrazeniny), stúpa spotreba 

mydla

5. v mäkkej vode lepšie pení

6. prací účinok sa znižujú aj soli, kyseliny( pot)



SAPONÁTY

• Obsahujú zmes  rôznych látok

• Tenzidy• Enzýmy

•Zmäkčova
dlá • Bieliace a 

zjasňovacie 
látky

1. 2.

4.3.



1. Bieliace a zjasňovacie látky

• obsahujú kyslík, ktorý 

spôsobuje bielenie. 

2. Zmäkčovadlá

• soli kyseliny fosforečnej( fosfáty)

• Porušujú biologickú rovnováhu 

vo vode

• Najčastejšie používaný uhličitan 

sodný( sóda)

• Upúšťa sa od ich používania



3. Enzýmy

• rozkladajú nečistoty 

bielkovinového pôvodu

• (pranie pri teplote do 60°C)

4. Tenzidy

• spôsobujú zmáčania bielizne



EKOLÓGIA

• Saponáty sa ťažšie rozkladajú v prírode

• Znečisťujú životné prostredie

Riešenie: 

• Potrebné využitie bezfosfátových saponátov

• Zamedziť ich prístup k vodným zdrojom

• Používať v predpísaných množstvách



DOMÁCA ÚLOHA

• Vyhľadaj si na internete alebo v knihe pokus na dôkaz účinku detergentu na
povrchové napätie vody ( môžeš vymyslieť aj vlastný pokus, buď kreatívny)

• Pokus zrealizuj pomocou domácich pomôcok ( dodržuj bezpečnosť a 
poriadok)

• Odfoť pred a po realizácii ( môžeš vytvoriť aj video)- na fotografii/ videu musí 
byť Tvoje meno a trieda!!!!

• Fotografie/video vlož do zadania domácej úlohy aj s popisom/ komentom do 
konca tohto týždňa( do 26.3)


