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XII 911:14

Co si představíš pod pojmem
biotehnologie?

K čemu mohou být dobré,
v jakých oborech se
využívají?

XII 1322:52

Kvasinky
houby.
Co tojsou
jsoujednobuněčné
kvasinky?
se kvasinky
živí?
Živí Čím
se převážně
sacharidy.

Kvašení jsou chemické reakce, při
Co jedochází
kvašení?k přeměně sacharidů
kterých
na jiné látky a CO 2 .

VII 207:21

Biotechnologie
jsou výroby využívající činnosti
mikroorganismů (kvasinek, bakterií, plísní),
které produkují enzymy. Ty potom
způsobují chemické reakce, nejčastěji
přeměnu sacharidů.

potravinářství pivo, víno, chléb, sýry...
zemědělství siláže...
medicína výroba antibiotik...
zpracování odpadů kompostování, čištění
odpadních vod...

XII 1322:52

Kvašení
Octové kvašení
CH3CHMáselné
CH 3COOH + H 2O
2 OH + O 2
Mléčné
Alkoholové
vzniká
kyselina máselná
ocet
z
alkoholu
sacharidy
CO
2 + kyselina
C6H12 O6 aerobní
2 CH
OH
+mléčná
2 CO 2
3 CH
(s
O2hnůj...
2)
syrečky, bažiny,
kysané zelí, kyselé okurky, kysané mléko,
ethanol z bramborového škrobu
podmáslí, acidofilní mléko, jogurt, tvaroh,
víno zanaerobní
ovocných moštů
(bez O 2 )
sýr
pivo ze sladu

Kvašení

Kvašení

Způsobují ho enzymy, které jsou
Čím je kvašení způsobeno?
produkovány kvasinkami.

XII 1322:52

XII 1322:52
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Mýdla jsou _____ ____ karboxylových
kyselin s _____ uhlíky v řetězci. Vyrábějí
se reakcí _________ _______ s
živočišnými nebo rostlinnými tuky. Mýdla
lépe působí ve vodě s ______ obsahem
iontů _______ a _______. Taková voda
je _____.

hořčíku
hydroxidu
měkká

mnoha
nízkým
sodné

sodného
soli
vápníku
řešení

VIII 1223:27

Bezkyslíkaté
Kyseliny
jsoukyseliny
sloučeniny,
Kyslíkaté
kyseliny
vznikají
Jak vznikají
Jak vznikají
kyslíkaté
vznikají
rozpouštěním
Cove
tovodě
jsou
kyseliny?
které
odštěpují
rozpouštěním
oxidů
nekovů
bezkyslíkaté
kyseliny?
kyseliny?
halogenovodíků
ve
vodě.
kationty
vodíku.
ve vodě.
Piš vzorce:

kyselina uhličitá

H2CO3

kyselina trihydrogenfosforečná

H3PO4

kyselina dusičná

HNO3

kyselina chlorečná

HClO3

kyselina chlorná

HClO

I 122:47

Mýdla jsou _____
sodné ____
soli karboxylových
kyselin s _____
mnoha uhlíky v řetězci. Vyrábějí
se reakcí _________
sodnéhos
hydroxidu _______
živočišnými nebo rostlinnými tuky. Mýdla
lépe působí ve vodě s ______
nízkýmobsahem
iontů _______
vápníku Taková voda
hořčíku a _______.
je _____.
měkká

zpět
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