
 

IITGTF  Podstawy fryzjerstwa Anna Sawicka 

Temat na dwie godziny lekcyjne. 

Temat: Kwasy tłuszczowe i tłuszcze we fryzjerstwie. 

 

              Kwasy tłuszczowe występują naturalnie jako składniki tłuszczów 

lub też występują w tak zwanej postaci "wolnej", jako wolne kwasy 

tłuszczowe. Połączenie trzech cząsteczek kwasów tłuszczowych z glicerolem 

tworzy triglicerydy, będące związkami organicznymi z grupy lipidów. 

Łańcuchy węglowodorowe naturalnych kwasów tłuszczowych są często 

proste, to znaczy nierozgałęzione i mogą zawierać wiązania podwójne. Dla 

kwasów o dziesięciu lub większej ilości atomów węgla stosuje się nazwę 

wyższe kwasy tłuszczowe. Naturalne kwasy tłuszczowe zbudowane są z 

parzystej ilości atomów węgla, mieszczących się najczęściej w parach 12–20. 

W przyrodzie występują w postaci estrów z gliceryną, czyli tłuszczów, z 

których powstają poprzez hydrolizę, czyli reakcję podwójnej wymiany (często 

odwracalnej), która przebiega między wodą i rozpuszczoną w niej substancją. 

Nasycone kwasy tłuszczowe możemy uzyskać przez reakcję redukcji, 

polegającą na przyłączaniu wodoru do danego związku chemicznego, czyli 

katalityczne uwodornienie odpowiednich kwasów nienasyconych. 

Kwasy tłuszczowe – wykorzystanie  

Kwasy tłuszczowe wykorzystywane są do produkcji takich produktów, jak 
mydła, farby olejne, leki i kosmetyki. W przemyśle spożywczym otrzymujemy 

masło, oleje, smalec, margarynę. Otrzymujemy również jako produkt paliwa 
stearyny w świecy. 

Kwasy tłuszczowe – funkcje biologiczne  

Kwasy tłuszczowe pełnią ważną rolę biologiczną jako główny materiał 

dostarczający energii i kumulujący ją. Kwasy tłuszczowe są materiałem 
energetycznym, przechowywanym pod postacią trójglicerydów w tkance 
tłuszczowej. W procesie utleniania kwasów tłuszczowych otrzymuje się 

energię potrzebną do procesów życiowych. W zależności od obecności i liczby 
wiązań nienasyconych kwasów tłuszczowych, dzielimy je na nasycone i 
nienasycone. 

Kwasy tłuszczowe nasycone  

Kwasy nasycone są kwasami tłuszczowymi niezawierającymi podwójnych 
wiązań pomiędzy atomami węgla w cząsteczce. W normalnych warunkach są 

https://www.medonet.pl/zdrowie,10-faktow-o-tkance-tluszczowej,galeria,1724230.html
https://www.medonet.pl/zdrowie,10-faktow-o-tkance-tluszczowej,galeria,1724230.html


koloru białego w postaci ciał stałych. Ich łańcuchy zawierają więcej niż 

dziesięć atomów węgla i są nierozpuszczalne w wodzie. Do grupy kwasów 
nasyconych należą: kwas masłowy, kwas walerianowy, kwas kapronowy, 

kwas enantowy, kwas kaprylowy, kwas pelargonowy, kwas kaprynowy, kwas 
laurynowy, kwas mirystynowy, kwas palmitynowy, kwas margarynowy, kwas 
stearynowy, kwas arachidowy, kwas begenowy, kwas lignocerynowy. 

Kwasy tłuszczowe nienasycone  

Kwasy nienasycone to kwasy tłuszczowe zawierające wiązania podwójne 

pomiędzy atomami węgla w cząsteczce. Zazwyczaj występują pod postacią 
bezbarwnych cieczy. W większości przypadków, wszystkie wiązania podwójne 

znajdują się w pozycji cis. Wśród nienasyconych kwasów tłuszczowych 
wyróżnia się grupę wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które 
zawierają więcej niż jedno wiązanie podwójne i są niezbędnymi elementami w 

diecie człowieka. Są to tak zwane witaminy F, potrzebne przy tworzeniu 
ważnych związków to jest hormonów regulujących procesy fizjologiczne o 
bardzo dużej aktywności biologicznej. Izomery cis występują w kwasach 

tłuszczowych w naturze, izomery trans powstają w wyniku przeróbki 
tłuszczów w technologii przemysłowej i są szkodliwe dla zdrowia, 

doprowadzając do poważnych chorób, m.in. miażdżycy tętnic, dlatego należy 
bardzo ograniczyć ich spożycie. 

Do nienasyconych kwasów tłuszczowych możemy zaliczyć: 

1. kwasy jednonienasycone, zawierają jedno wiązanie podwójne, do 

których należą między innymi: 
2. kwas oleopalmitynowy, kwas oleinowy, kwas erukowy, kwas 

nerwonowy, 

3. kwasy dwunienasycone, zawierają dwa wiązania podwójne, do których 
należy między innymi: 

4. kwas linolowy, 

5. kwasy trójnienasycone, zawierają trzy wiązania podwójne i najbardziej 
znanymi w tej grupie są kwasy alfa linolenowy (omega - 3), gamma 

linolenowy, 
6. kwasy czteronienasycone, zawierają cztery wiązania podwójne, do 

których należy między innymi kwas arachidonowy (omega -6). 

Do najpopularniejszych kwasów tłuszczowych nienasyconych zaliczamy: 

kwas undecylenowy, kwas palmitooleinowy (zwierzęta morskie, gady i ptaki), 

kwas oleinowy (oliwa z oliwek, tran), kwas elaidynowy, kwas petroselilowy 
(nasiona selera i niektóre bluszcze), kwas wakcenowy, kwas cytronellowy, 

kwas hydrokarpowy, kwas czaulmugrowy, kwas erukowy (olej rzepakowy, 
olej nasturcjowy), kwas nerwonowy (występuje razem z kwasem erukowym), 
kwas linolowy, kwas alfa-linolenowy (olej lniany, olej konopny), kwas 

gamma-linolenowy (olej z wiesiołka, ogórecznika i czarnej porzeczki), kwas 
trans linolenowy, kwas eleostearynowy (olej tungowy), kwas arachidonowy, 
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kwas kulpanodonowy (olej rybny), kwas cerownowy (olej rybny), kwas 

rycynowy (olej rycynowy). 

Kwasy omega-3  

Stwierdzono możliwe działania przeciwnowotworowe kwasów omega-3, w 
szczególności w przypadku raka piersi, okrężnicy i prostaty. Kwasy omega-3 

spowalniają proces starzenia się komórek. Obniżają poziom trójglicerydów we 
krwi i regularnie przyjmowane zmniejszają ryzyko zawałów serca. Nadmiar 
kwasów omega-3 może być szkodliwy, dlatego wskazane jest umiarkowane 

ich dawkowanie szczególnie u cukrzyków i chorych na choroby układu 
krążenia. Kwasy omega-3 pomagają w leczeniu zaburzeń poznawczych, jak 

również osłabiają stany depresyjne i agresję. 

Kwasy omega-6  

Kwasy tłuszczowe omega-6 są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
organizmu człowieka. Występują one w żywności pochodzenia roślinnego, 
przede wszystkim w ziarnach słonecznika, w orzechach i sezamie. Niedobór 

kwasów omega-6 w diecie może powodować stany zapalne skóry, 
zmniejszenie odporności, a nawet prowadzić do chorób układu krążenia. 

Lotne kwasy tłuszczowe  

Lotne kwasy tłuszczowe, inaczej zwane krótkołańcuchowymi kwasami 

tłuszczowymi, to kwasy karboksylowe o bardzo mocnych właściwościach 
hydrofilowych, będących produktem fermentacji błonnika pokarmowego w 
jelicie. Lotne kwasy powstają w jelitach zwierząt i ludzi. Lotne kwasy 

tłuszczowe regulują apetyt i utrzymują homeostazę energetyczną. Przy 
diecie ubogiej w błonnik pokarmowy zauważalny jest wzrost otyłości. 

 

Jak powstaje mydło? 

          Mydła – sole metali i wyższych kwasów tłuszczowych o 12–20 

atomach węgla (np. palmitynowy, stearynowy, oleinowy). Są związkami 
powierzchniowo czynnymi – zmniejszają napięcie powierzchniowe na granicy 

faz.  Mydła znane są od starożytności i służą od tego czasu jako środki 
myjące i piorące. Najstarsze znane dowody na stosowanie mydła pochodzą z 
roku ok. 2800 p.n.e. z terenów Babilonu. Myjący efekt mydeł wynika z ich 

własności amfifilowych. W wodzie tworzą one subtelną emulsję. Micele 
cząsteczek mydła obecne w wodzie przy zetknięciu z nierozpuszczalnym w 
wodzie brudem (głównie tłuszczami) wnikają w jego strukturę i "rozpuszczają 

go" poprzez wciągnięcie cząsteczek tłuszczu do wnętrza swoich miceli.  
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Mydła otrzymuje się w wyniku reakcji hydrolitycznego zmydlania 

trójglicerydów wodorotlenkami. Reakcja zachodzi szybciej w obecności 
niewielkich ilości etanolu. Koniec zmydlania stwierdza się, gdy mała próbka 

mydła rozpuszcza się w wodzie (brak śladów tłuszczu).  

Produkuje się je zwykle z tłuszczów nasyconych, aczkolwiek znane są także 
mydła z tłuszczów nienasyconych. Ich proces produkcji polega na 
długotrwałym gotowaniu tłuszczów ze stężonym roztworem zasady sodowej, 

potasowej lub litowej, na skutek czego dochodzi do zerwania wiązań 
estrowych oraz powstania gliceryny i mydła właściwego. Glicerynę czasami 

usuwa się z końcowego produktu lub zostawia, gdyż ma ona działanie 
nawilżające. Współcześnie coraz częściej produkuje się też mydła poprzez 
bezpośrednią reakcję zasad z kwasami tłuszczowymi otrzymanymi z rafinacji 

ropy naftowej.  
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Witam,  przesyłam wam zdecydowanie więcej materiału niż jest w 

podręczniku. Bardzo proszę aby tabelka która jest na końcu była w zeszycie. 

Pozdrawiam serdecznie i miłej nauki☺ 



 

 

 


