
Klasa I FK materiały fryzjerskie  Magdalena Maciaszczyk  

 1-2 temat. Twardość wody  

Woda twarda zawiera jony metali wapnia i magnezu oraz aniony : chlorkowe , siarczanowe, 

wodorowęglanowe. Twardość może : 

1)przemijająca(węglanowa) wywołana przez wodorowęglany wapnia i magnezu . Można ją usunąć 

poprzez gotowanie.  Przedstawia to następująca reakcja;  

Ca(HCO3)2->CaCO3I +CO2+H2O 

Mg(HCO3)2->MgCO3I + CO2 +H2 O 

2) nieprzemijająca(stała) pochodząca od siarczanów i azotanów; 

CaCl2+Na2CO3 -> CaCO3I +NaCl 

MgCl 2+ Na2CO3-> MgCO3I +NaCl  

Twarda woda utrudnia pienienie się mydła, tworzy biały osad. Zwiększa ilość preparatów używanych 

do zabiegów fryzjerskich. Dlatego w kosmetykach do mycia i pielęgnacji włosów stosuje się 

sekwestranty np. węglan sodu, które usuwają twardość wody. Jeżeli tego nie zrobimy to w przypadku 

włosów farbowanych kolor może ulec zmianie a nawet spowodować ich uszkodzenie. Podobnie 

zabieg trwałej ondulacji może nie przynieść oczekiwanych efektów, ponieważ zawarte w wodzie 

żelazo utrudnia skręcenie się włosów. Do preparatów stosowanych do pielęgnacji włosów  i zabiegów 

fryzjerskich należy stosować wodę destylowaną w ostateczności przegotowaną. Znajomość twardości 

wody pozwala na określenie ilości preparatów fryzjerskich użytych do wykonania usługi.  

Praca domowa ; w formie tabelarycznej przedstaw stopnie twardości wody. Skorzystaj z podręcznika 

Nowoczesne zabiegi fryzjerskie str. 40    Napisz jak na włosy wpływa temperatura wody. 

3-4 temat  Działanie, występowanie i zastosowanie kwasów, zasad i soli we fryzjerstwie.  

Odczyn (pH) preparatów ma duże znaczenie w procesach fryzjerskich i wynika to z ich składu. Fryzjer 

powinien znać składniki i odczyn preparatów i roztworów oraz ich działanie na włosy.  

                       Wartość PH dla roztworów kwasowych, zasadowych i obojętnych  

Odczyn kwasowy                                         obojętny                                                              zasadowy  

         PH<7                                                         PH=7                                                                     PH>7 

1          2          3          4         5          6           7         8         9         10         11         12         13         14 

Właściwości ściągające                                  lekkie rozchylenie   pęcznienie włosów  zniszczenie struktury włosów 

                                                                                    łusek                                            

                   4,5- 6                                                   6,5- 7,5                             8-10 



Keratyna (białko budulcowe) rozpuszcza się w środowisku silnie zasadowym (PH >11) i silnie kwasowym(PH<3) . 

Wszystkie  zabiegi przeprowadzane na włosach muszą zachodzić w przedziale od PH 4 doPH 10 .  

Praca domowa :  Na podstawie podręcznika Nowoczesne zabiegi fryzjerskie str. 42-43 podaj przykłady 

zastosowania kwasów  i zasad . Na podstawie tabeli ze str. 42 przyporządkuj preparatom właściwości 

ściągające, rozchylające  i powodujące pęcznienie włosów. Podaj zakres pH.   


