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Doplň rovnice, pojmenuj reaktanty i
produkty, rozliš neutralizaci a esterifikaci.
HCOOH + CH3OH

Makromolekuly
velké molekuly obsahující
několik set až několik
tisíc atomů.

HCOOH + NaOH

Plasty
uměle (synteticky) vyrobené
makromolekulární látky. Vznikají polymerací
z malých molekul (monomerů) obsahujících
dvojnou vazbu = vznikají polymery. Při
polymeraci se rozpojí dvojná vazba a
molekuly se na sebe naváží do dlouhého
řetězce.

CH3COOH + NaOH
CH3COOH + CH3OH

I 122:14

Zopakuj si plasty, které jsme již probrali.
Napiš rovnice vzniku polymeru z monomerů

I 122:14

Výhody:

pro probrané plasty (polyethylen, polypropylen,

polyvinylchlorid, polystyren).

Nevýhody:

VI 148:26

•
•
•
•
•

nízká hustota
výborné zpracovatelské vlastnosti
jsou elektrické izolanty
výborná korozní odolnost
tlumí rázy a chvění

• horší mechanické a časově
závislé vlastnosti
• zátěž pro životní prostředí

I 122:14
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Termoplasty:

Reaktoplasty:

Při zahřívání přecházejí do plastického
stavu, kde je lze snadno tvářet a
zpracovávat. Měknutí a následné tuhnutí
lze opakovat (polyethylen PE, polypropylen
PP, polystyren PS, polyvinylchlorid PVC,
polyamid PA, atd.)

Při zahřívání měknou a lze je tvářet,
avšak jen omezenou dobu. Během dalšího
zahřívání dochází k prostorovému
zesíťování struktury - vytvrzování. Nelze
je roztavit ani rozpustit
(fenolformaldehydové hmoty, epoxidové
pryskyřice, polyesterové hmoty, apod.)

I 122:14

Syntetická vlákna - náhražky přírodních
vláken

Polyamid - např. silon - pevný, nemačká
se. Výroba nemačkavých tkanin (punčochy,
prádlo, oděvy, záclony) - neprodyšné,
nepohlcují pot = nezdravé. Výroba
koberců, lan, hadic, vlasců …
Polyester - např. tesil - spřádá se
společně s přírodními vláky.
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Viskóza
celulóza se rozpustí v NaOH a v CS2 a
pak se z roztoku v prostředí kyseliny
sírové táhne vlákno.

K výrobě 1 tuny vlákna je zapotřebí asi
6 m3 dřeva a 2 tuny chemikálií.

Vypracuj úkoly z učebnice na str. 57, 58
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