
Chemie 9.r., 11.5. 

Dobrý den, minulý týden jsme začali novou kapitolu učiva chemie. Naučili jste se, které výrobky produkuje chemický 

průmysl a jak se vyrábí a k čemu se používají plasty. 

Věděli jste, jak dlouho se v přírodě rozkládají tyto látky? 

A)igelitový sáček, taška – asi 25 let 

B)PET lahev, plastová lahev – asi 100 let 

C)plastový kelímek – asi 70 let 

 

Dnes budeme v tématu pokračovat a doplníme si, co jsou syntetická vlákna a kaučuky. 

Syntetická vlákna se používají jako náhrada přírodních vláken nebo se s nimi kombinují. Vyrábí se chemicky. 

Surovinou pro výrobu syntetických vláken je ropa a černouhelný dehet. Ještě doplním, že přírodní vlákna jsou 

bavlněná, hedvábná, vlněná nebo lněná. 

Syntetická vlákna jsou nemačkavá, rychleschnoucí  a velmi snadno se ošetřují. Nevýhodou je jejich hořlavost a to,  

že nesají pot. Nejznámější syntetická vlákna jsou polyamidy (známe pod názvy silon, nylon). Používají se na výrobu 

jemných punčochových kalhot, plavek, záclon. Polyesterová vlákna se používají jako materiál pro výrobu oblečení, 

záclon, koberců. Z akrylového vlákna se vyrábí pletací příze, pletené výrobky a koberce. Elastická vlákna (elastany) se 

používají např. na sportovní oblečení. Syntetickými vlákny se doplňují přírodní vlákna, a tak vznikají směsové tkaniny 

(např. tesil). 

 

Kaučuky jsou přírodní nebo syntetické polymery. Jsou schopny odolávat deformaci a poté se vrátit do původního 

tvaru. Vlastnosti kaučuku se upravují vulkanizací – reakcí se sírou. Z kaučuků se vyrábí pryž, která se používá k výrobě 

gumové obuvi, hraček, míčů a hlavně pneumatik. 

Už jsme si řekli, že syntetické polymery jsou v přírodě nerozložitelné. 

Něco málo k třídění plastů:  https://www.skolasnadhledem.cz/game/1891  

ZÁPIS – doplňte si: 

Syntetická vlákna a kaučuky 

 

Z čeho se vyrábí syntetická vlákna:…………..…………………………………………………………………………... 

Jaké mají vlastnosti:………………………………………………………………………………………………………………. 

Které jsou jejich nevýhody:……………………………………………………………………………………………………. 

Co se vyrábí : 

-z polyamidu:…………………………………………………………………………………………………… 

-z polyesteru:……………………………………………………………………………………………………. 

-z akrylových vláken:……………….……………………………………………………………………… 

-z elastických  vláken:……………………………………………………………………………………… 

Co jsou kaučuky a co se z nich vyrábí:…………………………………………….………………………………………………………………………….. 

Co je vulkanizace kaučuku:……………………………………………………………………………… 



 


