
MECHANIZMY DZIAŁANIA

I RODZAJE ŚRODKÓW 

CZYSZCZĄCYCH



Środki czyszczące - Historia 
Pierwsze naturalne środki czyszczące

Mydła - uznawane są za pierwsze środki czyszczące. 

Produkowano je już w starożytnym Egipcie i przez ludy 

germańskie w I wieku.

Produkcja

Wygrzewanie tłuszczy zwierzęcych i roślinnych z węglem 

drzewnym.

LUB



Środki czyszczące - Historia 
Pierwsze półsyntetyczne środki czyszczące

Oleje czerwieni tureckiej – uznawane są za prekursorów współczesnych środków 

czyszczących. Produkowane na skale przemysłową w Szwecji od 1887 roku.

Produkcja

Działanie na oleje roślinne np. na olej rycynowy (olej z nasion rącznika 

pospolitego kwasem siarkowym (sulfonowanie).



Środki czyszczące - Historia 
Pierwsze syntetyczne środki czyszczące

Sole sodowe propylo - i butylo - naftalenosulfonowe –

Niemcy I Wojna Światowa.

Niedobory żywności (tłuszczów zwierzęcych i roślinnych).

Produkcja

Działanie na związki syntetyczne kwasem siarkowym 

(sulfonowanie).



Środki czyszczące - Dzisiaj

LUB

MIX
Naturalnych,
Półsyntetycznych,
Syntetycznych



Związki powierzchniowo czynne

Związek powierzchniowo czynny, surfaktant, tenzyd to każdy związek chemiczny, 

który posiada zdolność do obniżania napięcia powierzchniowego cieczy, 

ułatwiając zdolność zwilżania powierzchni ciał stałych przez te ciecze, a także 

umożliwiając względne mieszanie dwóch cieczy, które naturalnie tworzą dwie 

niemieszalne fazy (np. woda i olej).

Związki powierzchniowo czynne są jednymi z ważniejszych składników preparatów 

czyszczących choć istnieją także preparaty czyszczące, które ZPC nie posiadają.

Głównym zadaniem związków powierzchniowo czynnych jest ułatwienie usuwania 
zanieczyszczeń, co wynika z ich budowy chemicznej.



Środki powierzchniowo czynne          

w preparatach czyszczących

Część hydrofilowa 

rozpuszcza się w wodzie 

lub cieczach polarnych

Część hydrofobowa

rozpuszcza się w olejach, tłuszczach

i cieczach niepolarnych



Podział związków powierzchniowo 

czynnych

Związki 
powierzchniowo 

czynne

jonowe

kationowe anionowe amfoteryczne

niejonowe



Mycie, czyszczenie i dezynfekcja

Mycie i czyszczenie – to usuwanie 
widocznych zanieczyszczeń przy 

pomocy wody, mydła lub 
środków chemicznych np. 

zmywanie podłogi, mycie szyb.

Dezynfekcja - działanie mające 
na celu niszczenie drobnoustrojów 
i ich przetrwalników, niszczy formy 
wegetatywne mikroorganizmów, 

ale nie zawsze usuwa formy 
przetrwalnikowe. Zdezynfekowany 

materiał nie musi być jałowy. 



Brud

Jest hydrofobowy, składa  się z:

• sadzy, 

• piasku, 

• pyłków pochodzenia roślinnego zlepionych  
z tłuszczami itp. 

Woda nie zwilży brudu, dlatego nie można go 
oderwać od powierzchni, do której przylgnął.

Cząsteczki detergentów składają się z dwóch 
części: hydrofobowej i hydrofilowej. 



Rodzaje zabrudzeń

ORGANICZNE: 

 oleje i smary silnikowe mineralne, 
syntetyczne,

 tłuszcze zwierzęce i roślinne,

 resztki jedzenia,

 krew,

 części roślin np. trawa.

NIEORGANICZNE:

 zanieczyszczenia mineralne, np.: 

 pył drogowy, 

 błoto,

 sadza, 

 kurz,

 sól.

Doświadczenie: działanie Sanit Shine



Usuwanie brudu

Proces fizyczny prowadzący do 
usunięcia brudu można opisać 
etapami:
1) zwilżanie czyszczonej 

powierzchni,
2) penetracja związku 

powierzchniowo czynnego 
pomiędzy cząstki brudu,

3) osłabienie oddziaływania 
miedzy cząsteczkami brudu,

4) emulgowanie cząstek brudu 
(rozbicie brudu na bardzo małe 
cząstki),

5) spłukanie zanieczyszczeń 
wodą.



Rodzaj zabrudzenia a pH preparatu, 

jakim można go usunąć



Czym jest skala pH

Skala pH – ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków 
chemicznych. Skala pH oparta jest na aktywności jonów [H3O+] w roztworach 
wodnych. pH roztworów jest jednostką bezwymiarową i przyjmuje wartości od 0÷14.

Znajomość pH danego środka chemicznego pozwala na wstępne rozpoznanie 
zastosowania preparatu chemicznego ze względu na to, że poszczególne rodzaje 
zabrudzeń są usuwalne jedynie przy określonym pH. 

Należy jednak pamiętać, że ekstremalnie wysokie i niskie wartości pH mogą 
uszkodzić niektóre powierzchnie.



Skala pH



Wskaźniki pH
Wskaźnik Barwa w kwasach Barwa w wodzie Barwa w zasadach

oranż metylowy czerwona pomarańczowa pomarańczowa

fenoloftaleina bezbarwna bezbarwna malinowa

uniwersalny 

papierek

wskaźnikowy

czerwona żółta zielononiebieska

Doświadczenie paski pH



Koło Sinner’a

To wykres określający główne czynniki wpływające na proces czyszczenia.

Na wynik czyszczenia/sprzątania mają wpływ 

4 zależne od siebie czynniki:

1) działanie chemiczne np. stosowane środki 

chemiczne,

2) temperatura np. temperatura roztworu 
roboczego,

3) czas reakcji tj. czas działania środka 

chemicznego lub czynnika mechanicznego,

4) działanie mechaniczne np. czyszczenie 
ręczne, szorowarki, pady, gąbki, szczotki.



Koło Sinner’a

Zwiększenie zakresu wpływu na czyszczenia jednego czynnika zmienia pozostałe. 



Podział preparatów czyszczących

ze względu na ich zastosowanie 

GOTOWE DO UŻYTKU – mycie typu: 
• spryskaj  przetrzyj 

• spryskaj  przetrzyj  spłucz

KONCENTRATY – mycie typu:
• rozcieńcz w wiadrze  umyj roztworem 

ściereczką lub mopem

• rozcieńcz w butelce  spryskaj  przetrzyj

Doświadczenie: rozcieńczanie Sanit Max



Podział preparatów czyszczących

ze względu na lepkość 

NISKOLEPKIE  – konsystencja mniej 

więcej wody
Zalety: 

• szybsze, łatwiejsze dozowanie, 

• nie zostaje np. na miarce,

• szybciej można nalać z butelki.

WYSOKOLEPKIE (zwyczajowo lecz 

niepoprawnie „gęste”) – konsystencja 

miodu
ZALETY: 

• dłużej pozostaje na gąbce, 

• dłużej się pieni - można umyć więcej naczyń.



Podział preparatów czyszczących

ze względu na sposób mycia

MYCIE RĘCZNE MYCIE MASZYNOWE

np. maszyny myjące do podłóg, 

zmywarki do naczyń itd.



Podział preparatów czyszczących

ze względu na odczyn preparatu (pH)

KWAŚNE pH 1-4

zabrudzenia mineralne 

np. kamień w łazience

NEUTRALNE pH 5-9

uniwersalne 

zastosowanie

ZASADOWE pH 10-14

tłuszcze, smary, oleje,

mocne zabrudzenia 



Podział preparatów czyszczących

ze względu na pianotwórczość

NIEPIENIĄCE NISKOPIENIĄCE PIENIĄCE MOCNO PIENIĄCE 

(AKTYWNE PIANY)

Pokaz stopnia pianotwórczości 



Podział preparatów czyszczących

ze względu na zapach

BEZZAPACHOWE ZAPACHOWE



Dziękuję !


