
CO TO SĄ TENSYDY? 

Tensydy to związki chemiczne mające właściwości powierzchniowo czynne, 

zmniejszające napięcie powierzchniowe na granicy faz. Są powszechnie 

wykorzystywane w produktach chemii gospodarczej, samochodowej oraz                                    

w przemyśle. Roztwory tensydów dobrze zwilżają zabrudzone oraz zatłuszczone 

powierzchnie, a następnie, po mechanicznym oderwaniu cząstek brudu, tworzą                          

z tłuszczami trwałą emulsję, którą można łatwo spłukać wodą ( Waldemar Bilewicz). 

 

To trudne. Nie. Zaraz wyjaśnię i wszystko stanie się proste, gdy wykonamy kilka 

doświadczeń. 

Doświadczenie I: Bańki mydlane 

 

Do wykonania doświadczenia potrzebne będą: 

- szklanka, kubek, słoik lub inny pojemnik 

- woda 

- łyżka 

- płyn do naczyń 

- słomka, rurka do picia 

- cukier 

 

Napełnij kubek wodą ¼. Wdmuchaj do wody przy pomocy rurki powietrze. Co się 

dzieje? Powstają małe bańki i szybko pękają. 

Dodaj łyżkę płynu do naczyń i delikatnie wymieszaj. I znów wdmuchaj powietrze. Co 

się dzieje? Powstają bańki, które nie pękają tak szybko i mogą być większe. 

Dodaj teraz trochę cukru. I znów wdmuchaj powietrze. Cukier sprawia, że bańka staje 

się trwalsza, a woda staje się bardziej czepna i szybko nie wyparowuje. Bańka 

mydlana „żyje” dłużej i nie pęka tak szybko.  

To tajemnicze molekuły tensydów otaczające z zewnątrz i wewnątrz warstewkę wody- 

bańkę. Gdy na bańkę pada światło, to jego promień odbija się od warstwy zewnętrznej 

i wewnętrznej i bańka błyszczy kolorami tęczy. Ponadto molekuły się poruszają, a to 

powoduje, że bańki się mienią. 

Nawet, jeśli bańka nie trafi na przeszkodę pęka. Długość jej „życia” jest ograniczona. 

Warstwa wody między warstwami tensydów powoli płynie do dołu, w efekcie czego 

warstwa wody na górnym końcu bańki staje się cieńsza i wyparowuje. Bańka pęka. 

Co zrobić, aby można było się pobawić bańką mydlaną? 

To kolejne doświadczenie. 



Doświadczenie II: Niepękające bańki mydlane 

 

Do wykonania doświadczenia potrzebne będą: 

- miseczka lub inny pojemnik większy niż szklanka 

- szklanka  

- woda 

- gliceryna 

- łyżeczka 

- słomka, rurka do picia 

- bezszwowa rękawiczka najlepiej bawełniana 

 

Szklankę wody wlej do miseczki, dodaj ½ szklanki płynu do naczyń i łyżeczkę 

gliceryny. Glicerynę można kupić w aptece. Dokładnie wymieszaj składniki. Na rękę 

nałóż bezszwową rękawiczkę i zrób bańkę przy pomocy rurki. Podbijaj bańkę dłonią w 

rękawiczce.  

Życzę miłej zabawy. 

UWAGA: 

Nie pomyl się, bo dotknięcie bańki dłonią bez rękawiczki spowoduje jej pęknięcie.  

 

 

Doświadczenie III: Bańkowy obrazek 

Do wykonania doświadczenia potrzebne będą: 

- szklanka lub kubek 

- woda 

- płyn do naczyń 

- barwniki 

- rurka do picia 

- biała kartka 

W szklance wymieszaj wodę z płynem do naczyń i barwnikiem. Wdmuchnij powietrze. 

Powstaną bańki w kolorze barwnika. Szybko wdmuchnij dużo powietrza, tak aby 

wystawały bańki ponad szklankę i nakryj szklankę kartką. Przytrzymaj i delikatnie 

podnieś kartkę. Co się stało: Na kartce powstało bańkowe kółko. Ozdób tak całą 



kartkę. Wysusz i …. Wykorzystaj do zrobienia obrazka, laurki lub torby do pakowania 

prezentu, bo jutro jest Dzień Mamy.   

 

 

 

 

 

 

 

Jak zrobić płyn do baniek mydlanych? Prosty przepis na domowe bańki mydlane dla dzieci 

krok po kroku 

 

 

 

https://nowiny24.pl/jak-zrobic-plyn-do-baniek-mydlanych-prosty-przepis-na-domowe-banki-mydlane-dla-dzieci-krok-po-kroku/ga/13311899/zd/29968045
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Jak zrobić płyn do baniek mydlanych? Wbrew pozorom to bardzo proste. 
Dobry płyn na duże bańki mydlane bez problemu zrobisz domowymi 
sposobami. Frajda dla dzieci gwarantowana 

Bańki mydlane? Chyba nie ma dziecka, które nie lubiłoby ich puszczać, a już na 
pewno tych baniek łapać. A im bańki większe tym lepiej. Niestety, płyny do baniek, 
które możemy kupić w sklepie czy kiosku, szybko się kończą. A każdy taki płyn 
kosztuje i to wcale nie mało. 
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Czy można więc zapewnić naszym dzieciom odpowiednia dawkę bańkowej zabawy i 
przy tym nie zbankrutować? Jak najbardziej. Przepis na to, jak zrobić płyn do baniek 
domowym sposobem jest bardzo prosty. Bańki puszczane z tego płynu będą duże, 
nie będą szybko pękać i, co nie mniej ważne, nie puszczą nas z torbami. 
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Jak zrobić płyn do baniek domowym sposobem 
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Składniki potrzebne na domowy płyn do baniek mydlanych: 

1. woda 
2. płyn do mycia naczyń 
3. gliceryna 

Jakiej wody użyć do baniek? 

Jak zrobić płyn do baniek mydlanych? Najprostszym i najtańszym sposobem będzie 
po prostu woda z kranu. Ale uwaga, jeśli będzie ona kiepskiej jakości, a to niestety, 
niekiedy się zdarza, to i nasze bańki mydlane mogą nie być takie, jak sobie 
wymarzyliśmy. Dlatego, dla większej pewności, można użyć wody destylowanej. 
Kosztuje ona kilka złotych za 5-litrowy baniak. Nie jest to zawrotna kwota przy 
cenach gotowych płynów do baniek. 



Pixabay 

Płyn do mycia naczyń. Jaki wybrać? 

Tu warto poeksperymentować. Najlepiej zacząć od tego, który aktualnie mamy w 
kuchni. Jeśli się nie sprawdzi, warto wypróbować kolejne. Zasada jest jedna - ważne, 
aby nasz płyn do mycia naczyń mocno się pienił! 
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Co daje bańkom mydlanym gliceryna? 

Można oczywiście robić bańki mydlane bez gliceryny, ale to właśnie ona sprawia, że 
nasze bańki mydlane są kolorowe, sprężyste i wytrzymałe. Glicerynę w płynie można 
kupić w każdej aptece. Sprzedawana jest w małych plastikowych buteleczka (koszt 
ok. 3 zł). Jedna taka buteleczka pozwoli nam na wykonanie kilku litrów domowego 
płynu do baniek mydlanych. 
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Jak zmieszać składniki na idealny płyn do baniek mydlanych 

Jakie są idealne proporcje? Zwykle płyn do mycia naczyń dodajemy do wody w 
stosunku 1 do 10 (np. 100 ml płynu na 1 litr wody). Miksturę delikatnie mieszamy i 
stopniowo dodajemy do niej glicerynę. Zacznijmy od kilku kropel. Zazwyczaj na 1 litr 
naszej mikstury płynu z wodą dajemy nie więcej niż jedną łyżeczkę gliceryny. 

Wikipedia 

Tym sposobem 5,5 litra naszego płynu do baniek mydlanych kosztuje nas plus 

minus 10 zł. Porównajcie sobie to z cenami gotowych płynów kupionych w sklepie! 
No i oczywiście pamiętajcie, że nie musicie zużyć od razu wszystkiego. Nasz 
domowy płyn można rozlać do butelek, zakręcić i trzymać do czasu, gdy nasze 
dziecko zapragnie bańkowego szaleństwa. 

 

Czym puszczać bańki mydlane? 

Bańki mydlane można puszczać z wielu dostępnych w domu rzeczy, jak choćby z 
wieszaka, trzepaczki do jajek, czy lejka. Tu tak naprawdę ogranicza nas tylko 
wyobraźnia, bo na upartego bańki mydlane można puszczać nawet rękami. 
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Najbardziej popularnym instrumentem do baniek są po prostu dwa patyki połączone 
bawełnianymi sznurkami. Można kupić je kupić gotowe lub zmontować samemu. 

Puszczasz bańki? Musisz to wiedzieć 

Kilka dobrych rad: 

 Płyn do baniek mydlanych dzień przed użyciem dobrze jest włożyć na noc do 
lodówki. Zanim jednak z niego skorzystamy trzeba go doprowadzić do 
temperatury pokojowej. 

 Bańki dobrze puszczać w pochmurny dzień, najlepiej po deszczu i burzy, 
kiedy powietrze jest wilgotne  

 Uważajcie na pianę. Piana przeszkadza w robieniu ładnych, dużych baniek. 
Ostrożnie maczajcie akcesoria do robienia baniek w płynie, a gdy na tafli 
pojemnika z płynem wytworzy się piana, zgarnijcie ją. 

 

Bańka "na bani" - czyli przepis na bańki mydlane ze spirytusem 
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W Internecie można znaleźć wiele "ulepszonych" przepisów na bańki mydlane. Nam 
wpadł w oko przepis lekko alkoholowy :) 

 

 

 
Jak zrobić płyn do baniek mydlanych na spirytusie? To będzie wam 
potrzebne: 0,5 l płynu do naczyń 

 50 ml spirytusu salicylowego (do kupienia w każdej aptece) 
 20 g gumy guar (do kupienia w sklepach ze zdrową żywnością) 



Spirytus zmieszaj z gumą guar do uzyskania gładkiej masy. Roztwór przelej do wody i 
energicznie potrząśnij. Dodaj płyn do naczyń i znów zamieszaj. Dolej wodę, aby 
wyprzeć pianę. I gotowe. 

Doświadczenie IV: Bańki mydlane, meteoryty, niepękający balkon. 

Kolejna zajęcia o charakterze eksperymentu. Tym razem uczniowie tworzyli na ławkach 
szkolnych bańki mydlane w bańce mydlanej. Dla chętnych przepis: woda, łyżeczka cukru 
i odrobina płynu do naczyń, następnie rozlejcie przygotowaną mieszaninę na stole– a 
teraz słomkę zamaczamy w naszej miksturze i dmuchamy bańki. 

A jak z meteorytami? Wystarczy do naczynia wlać wodę i olej i delikatnie pipetą 
wprowadzamy barwniki. 

A niepękający balon: Nadmuchaj balon, wysmaruj patyczek do szaszłyków lub drut do 
robótek olejem i próbuj delikatnie przebić balon,. Moja wskazówka – zrób to 
wykorzystując najciemniejsze punkty na balonie. Może ci się uda, że balon nie pęknie. 
Możesz też spróbować naklejając taśmę klejącą lub plaster na balon i wtedy go przebić.  

Galeria zdjęć 
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TENSYDY – TO SUBSTANCJE O WŁAŚCIWOŚCIACH CZYNNYCH 

POWIERZCHNIOWO ( NP. MYDŁO), KTÓRE ZMNIEJSZAJĄ NAPIĘCIE 

POWIERZCHNIOWE WODY. 
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