
8.04.2020 chemia 
Temat: Rodzaje środków czystości i ich wpływ na środowisko.

1. Temat ten znajduje się w podręczniku na stronie 103 oraz  108.
2. Rodzaje środków czystości stosowane w gospodarstwach domowych

a) środki do udrażniania rur kanalizacyjnych zawierające wodorotlenek sodu. Zator w rurze 
kanalizacyjnej stanowi tłuszcz, który nie rozpuszcza się w wodzie. Dodanie do zatkanego 
odpływu preparatu np. kret powoduje reakcje zmydlania. Czyli wodorotlenek sodu reaguje 
z tłuszczem powstaje glicerol oraz mydło. Glicerol i mydło bardzo dobrze miesza się
 z wodą, dlatego też zator znika i przestaje być problemem/.

b) Preparaty, które stosujemy do mycia szyb muszą mieć jedną zaletę : muszą szybko 
odparować z powierzchni szyby lub lustra, aby nie robiły się smugi. Dlatego też jednym ze 
składników , który wchodzi w skład płynów do mycia okien jest amoniak lub alkohol, 
ponieważ mają niskie temperatury wrzenia lub inaczej są łatwo lotne.

c) Tabletki stosowane w zmywarkach zawierają krzemian sodu Na2SiO3 główny składnik. 
Krzemian sodu ulega hydrolizie powstaje wodorotlenek sodu oraz kwas krzemowy.

Na2SiO3 + 2H2O -------→ 2NaOH + H2SiO3

 Kwas krzemowy jest osadem więc bardzo dobrze usuwa zaschnięty brud, natomiast 
wodorotlenek sodu reaguje z tłuszczem zachodzi reakcja zmydlania. Ot takie proste 
działanie tabletek do zmywarek. Przypomnij sobie lekcję : metody otrzymywania mydeł.
 A teraz wyzwanie dla Ciebie : wyjaśnij od strony chemicznej dlaczego kwas octowy 
usuwa osad po twardej wodzie? Abyś mógł odpowiedzieć na to pytanie to najpierw 
zastanów się co stanowi ten osad, jaki związek chemiczny. Następnie pomyśl, czy 
reaguje z kwasem octowym , jeśli tak to wykombinuj produkty reakcji,a następnie 
sprawdź  rozpuszczalność tych produktów w wodzie . Informacje znajdziesz w tabeli 
rozpuszczalności w kartach pracy.

Na kanale YOUTUBE obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=tXL4iANIQ6g

Odpowiedz na pytania :
1. Jakie związki wywołują proces eutrofizacji?
2. Co jest głównym źródłem ( dostawcą tych związków)?
3. Poziom jakiego pierwiastka chemicznego obniża się w zbiornikach wodnych na skutek 

procesu eutrofizacji.

Odpowiedź na pytanie z tej lekcji proszę o przesłanie na adres: rutkowskamarzena @interia.pl
do 17.04.2020 . w tytule proszę o napisanie imię/indywidualne nauczania.
Pozdrawiam i życzę zdrowych rodzinnych Świąt Wielkanocnych 
 Marzena Rutkowska.




