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Napiš systémový název a vzorec:
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Napiš rovnice reakcí kyseliny palmitové a
stearové s hydroxidem sodným. Pojmenuj
produkty:
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Na obalu od mýdla vyhledej názvy
chemických sloučenin.

C15 H31 COOH+NaOH

C15 H31 COONa+H 2 O

Na hladinu vody v Petriho misce nasyp trochu

C17 H35 COOH+NaOH
C17uprostřed
H35 COONa+H
pepře. Potom se
misky dotkni
2 O hladiny
vody mýdlem.
Popiš, co pozoruješ.
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Mýdla
sodné soli vyšších karboxylových kyselin
(palmitové, stearové...)

Vznik:
zmýdelněním - opak esterifikace :
tuk + NaOH (KOH)
glycerol + mýdlo
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Vlastnosti:
Nejstarší vyráběné čisticí a prací
prostředky.
Snižují povrchové napětí vody, usnadňují
smáčení nečistot, nečistoty se uvolní do
roztoku.
V přítomnosti vápenatých a hořečnatých
iontů (tvrdá voda) vytvářejí nerozpustné
vápenaté a hořečnaté soli, mýdlo se sráží a
nepere.
V přírodě podléhají přirozenému biologickému
rozkladu.
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Výroba:
živočišný lůj se vaří s roztokem NaOH
(rozklad na glycerol a kyselinu, která se
hned neutralizuje hydroxidem).
Vzniklá sodná sůl hydroxylové kyseliny
(mýdlo) se z roztoku vytěsní více
rozpustným NaCl (vysolení).
Vedlejším produktem je glycerol.
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Detergenty
čisticí prostředky. Nové moderní detergenty
působí podobně jako mýdla, mají většinou
vyšší účinnost, víc znečišťují přírodu.
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