
IITGTF_podstawyfryzjerstwa_Sawicka_27kwietnia 

Temat: Amidy – mocznik, allantoina, aminy. Kwas tioglikolowy. 

( dwie godziny lekcyjne) 

     Amidy – organiczne związki chemiczne zawierające grupę amidową 

R−NR′R″, gdzie R = reszta kwasowa; R′, R″ = wodór lub dowolna grupa 

organiczna. Amidy szeroko występują w przyrodzie. Są pochodnymi kwasów 

(zarówno organicznych, jak i nieorganicznych). Amidami są też polimery 

nazywane poliamidami. Szczególnym przypadkiem poliamidów są peptydy i 

białka. Są to polimery powstające z α-aminokwasów. W przypadku peptydów 

i białek stosuje się termin wiązanie peptydowe zamiast terminu wiązanie 

amidowe. Jest to jednak takie samo wiązanie, a terminy te można uważać za 

synonimy. 

Amidy są amfolitami, tzn. reagują zarówno z kwasami, jak i z zasadami, co 

jest spowodowane występowaniem tautomerii amidowo-imidowej. Wiązanie 

amidowe jest zazwyczaj trwalsze od innych pochodnych kwasów 

karboksylowych (estrów, bezwodników kwasowych i halogenków 

kwasowych). 

Amidy znalazły zastosowanie między innymi w lecznictwie, w przemyśle 

tworzyw sztucznych, jako plastyfikator, rozpuszczalnik, środek zwilżający w 

produkcji lakierów i materiałów wybuchowych, do impregnacji tkanin 

nieprzemakalnych (amidy kwasu stearynowego). Nukleozydowe amidy kwasu 

fosfonowego (amidofosforyny nukleozydów) są niezwykle reaktywne[9] i 

wykorzystywane są jako najczęściej stosowane syntony do chemicznej 

syntezy oligonukleotydów. 

       Mocznik   – organiczny związek chemiczny, diamid kwasu węglowego 

Związek ten został po raz pierwszy otrzymany syntetycznie przez Friedricha 
Wöhlera w 1828 roku. Był to pierwszy związek organiczny otrzymany z 

całkowicie nieorganicznych substratów w wyniku ogrzewania cyjanianu 
amonu[8]:  

 

czym dowiedziono niesłuszność teorii „siły życiowej”, rzekomo niezbędnej do 
syntezy związków produkowanych przez żywe organizmy.  

W przemyśle mocznik jest otrzymywany w bezpośredniej reakcji dwutlenku 

węgla z amoniakiem, przebiegającej w autoklawach pod ciśnieniem  

100–200 atm, w temperaturze 160–200 °C:  
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Mocznik występuje w postaci białych granulek. Jako nawóz stosuje się go na 

wszystkich glebach, z wyjątkiem gleb o bardzo wysokim odczynie kwaśnym, 

zasadowym lub gleb świeżo zwapnowanych; pod wszystkie rośliny uprawy 

polowej, użytki zielone, rośliny warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy 

owocowe oraz trawniki. Można stosować w formie oprysku 

drobnokroplistego. Znajduje również szerokie zastosowanie jako reduktor w 

procesie selektywnej redukcji katalitycznej, służącej oczyszczaniu spalin. 

Produkowany jest przeważnie w stężeniach 45%, 40%, 35%.  

      Alantoina jest to pochodna kwasu moczowego, która silnie nawilża 

naskórek, powoduje jego zmiękczenie i wygładzenie. Zapobiega również 

nadmiernej utracie wody oraz przyspiesza proces regeneracji skóry. Ma 

działanie łagodzące, dlatego tak często wykorzystuje się ją w kosmetykach po 

opalaniu, jak również środkach przeznaczonych dla skóry podrażnionej, 

skaleczonej.  Można ją znaleźć w kremach nawilżających, produktach 

przeznaczonych dla cery alergicznej, trądzikowej czy wrażliwej. Wchodzi 

również w skład pudrów, zasypek oraz dezodorantów, pełniąc tam rolę 

łagodzącą. Znajdziemy ją również w szamponach przeciwłupieżowych. 

Kwasu tioglikolowego, kwas merkaptooctowy:  

ciecz o charakterystycznym, nieprzyjemnym zapachu. Substancja rozpuszcza 

się w wodzie, etanolu i eterze dietylowym. Reduktor. 

 Składnik preparatów do trwałej ondulacji. Włosy zbudowane są z keratyny, 

która zbudowana jest z aminokwasów. Pomiędzy łańcuchami keratyny 

występują głównie wiązania disiarczkowe. Stosowanie kwasu tioglikolowego 

w preparatach np. do trwałej ondulacji powoduje przebudowanie wiązań 

disiarczkowych, co zmienia trwale ułożenie włosów. Ponadto stosowany jako 

substancja depilująca, czyli wspomagająca usuwanie włosów. 

  

Substancja dozwolona do stosowania w ograniczonym stężeniu (znajduje się 

na liście substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w 

ograniczonej ilości, zakresie i warunkach stosowania). Maksymalne stężenie 

dopuszczane do stosowania: 

w produktach do włosów to: 

 8% przy stosowaniu ogólnym w kosmetyku o pH 7-9,5 

 11% przy stosowaniu profesjonalnym w kosmetyku o pH 7-9,5 

w depilatorach to 5% w kosmetyku o pH 7-12,7 

w produktach spłukiwanych do włosów to 2% w kosmetyku o pH do 9,5 
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w produktach przeznaczony do trwałej ondulacji rzęs 11% do użytku 

profesjonalnego w wyrobie gotowym o pH 7–9 

Bezpieczeństwo 

Warunki i ostrzeżenia, które powinny być umieszczone na opakowaniu 

kosmetyku zawierającego kwas tioglikolowy to: "Unikać kontaktu z oczami. 

W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać dużą 

ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Zawiera tioglikolany. Stosować 

zgodnie ze sposobem użycia. Chronić przed dziećmi." W przypadku 

produktów do włosów oraz produktów spłukiwanych do włosów na 

opakowaniu kosmetyku powinno być umieszczone ostrzeżenie "Stosować 

rękawice ochronne". Natomiast w produktach do włosów zawierających kwas 

tioglikolowy powinno być umieszczone ostrzeżenie - "Tylko do użytku 

profesjonalnego". 

Zapraszam do czytania podręcznika z technologii w którym znajduję się 

wszystkie tematy. 

 


