
 

Chemie 9.r. 

7.5. 

Dobrý den, v dnešní výuce se budeme zabývat plasty. 

Některé organické látky vyrábíme uměle (synteticky) z organických látek, jejichž molekuly se za určitých podmínek  

mohou spojovat do velkých makromolekul. 

Polymerace je chemická reakce, při níž z velkého počtu molekul monomeru vzniká jedna makromolekula – polymer. 

Podmínkou polymerace je násobná vazba v monomeru. 

 

Plasty a syntetická vlákna 

Plasty (plastické hmoty)  

- jsou syntetické nebo polosyntetické polymery 

-mnohé z nich jsou snadno tvarovatelné teplem, jsou plastické 

-mají nízkou hustotu, jsou chemicky odolné a dobře se zpracovávají 

 

Nejvýznamnější plasty 

polyethylen  (PE) – odolný vůči kyselinám a zásadám, teplem jej lze tvarovat a svařovat 

použití - k výrobě folií, mikrotenu, hraček a různých obalů (např. lahví na čistící prostředky) 

 

polypropylen (PP) – odolný vůči kyselinám, zásadám a organickým rozpouštědlům, dá se dobře tvarovat teplem 

použití - na izolaci elektrických kabelů, vyrábí se z něho vodovodní trubky, odpadkové koše, nádobí, lana, obaly na 

potraviny ad. 

 

polyvinylchlorid (PVC) – výborný elektroizolátor, je odolný vůči chemikáliím 

novoplast-měkčený a ohebný PVC 

novodur-tvrdý PVC 

použití - z novoplastu se vyrábí např. koženka, hračky, pláštěnky, podlahové krytiny, ubrusy 

z novoduru se vyrábí vodovodní trubky 

 

polystyren (PS) –odolný vůči kyselinám a zásadám, pěnový polystyren má velmi dobré tepelné a zvukové izolační 

vlastnosti 

použití – obaly na potraviny (např. kelímky), nádobí a příbory na jedno použití 

-pěnový polystyren se používá na zateplování budov a výrobu obalů 

 

 

 



 

polytetrafluoethylen - teflon – pevná, chemicky odolná látka (odolává i velkému rozmezí teplot od -250°C do 250°C) 

použití - na povrchovou úpravu nádobí a chemických zařízení, při výrobě součástek pro leteckou a raketovou 

techniku a na výrobu skluznic lyží 

 

Plasty představují značnou ekologickou zátěž. 

Problémem je jejich obtížná rozložitelnost. Vzhledem k ochraně přírody je třeba odpady z plastů třídit a znovu  

zpracovávat – recyklovat. 

Úkol:  

Pokuste se správně přiřadit dobu rozkladu    a)asi 70let    b)asi 100 let  c) asi 25 let 

A)igelitový sáček, taška 

B)PET lahev, plastová lahev 

C)plastový kelímek 

 

Opakování: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3772 


