Plasty
Plasty označují řadu syntetických nebo polosyntetických
polymerních materiálů. Často obsahují další látky ke zlepšení
užitných vlastností, např. odolnosti proti stárnutí, zvýšení
houževnatosti, pružnosti apod. Mezi jejich výhody patří nízká
hustota, pružnost, tepelná a chemická odolnost, jednotnost
složení a struktury a dobrá zpracovatelnost energeticky málo
náročnými technologiemi vhodnými pro masovou výrobu
(lisování, vstřikování, vyfukování, lití). Díky tomu nalezly
použití téměř ve všech průmyslových odvětvích.
Dělení plastů
1) Podle zpracovatelnosti po ohřátí.
- termoplasty – po ohřátí na vysokou teplotu a ochlazení jsou znovu zpracovatelné
- reaktoplasty (dříve termosety) – po ohřátí je již nelze zpracovat (tvarovat)
2) Podle dopadu na životní prostředí
- plně syntetické – nelze je přirozeně rozložit – zatím většina plastů
- polosyntetické (bioplasty) – vznikají modifikací přírodních polymerů, např. celulózy
(nitrocelulóza, acetát celulózy, viskóza)
3) Podle použitého monomeru (tedy i chemického složení jejich polymerního řetězce).
- vinylové plasty
- polyethylen (PE)
- polypropylen (PP)
- polyvinylchlorid (PVC)
- polystyren (PS)
- polyamidy
- polyestery
- polyethylentereftalát (PET)
- polyuretany
- fenoplasty
- aminoplasty
- polysiloxany (silikony)
- fluoroplasty (např. Teflon)
- Polysiloxany (silikony)
Mezi hlavní vlastnosti, které silikony odlišují od jiných polymerů, patří relativní stálost
vlastností v rozmezí teplot od −60 do + 180°C (speciální typy -100 až +260°C).
Díky svému umělému původu jsou silikony poměrně inertní vůči živým organizmům a proto
se využívají v lékařství. Z dalších vlastností je důležitá poměrně dobrá nehořlavost, dobré
elektroizoloační vlastnosti, dlouhodobá odolnost vůči UV záření a povětrnostním podmínkám,
vodoodpudivost a paropropustnost. Toho se využívá k impregnaci stanů a nepromokavého

oblečení a k výrobě různých těsnění. Fluorované silikony jsou i olejovzdorné a využívají se
v automobilovém průmyslu.

- Fluoroplasty (např. Teflon)
Patří k termoplastům, ačkoliv má některé vlastnosti, které jsou typické spíše pro reaktoplasty.
Teplota tání je přibližně 327 °C.
Textilie vyrobené z tohoto plastu je vodoodpudivá, čehož se využívá například při výrobě
ubrusů a nepromokavého oblečení. Kapalina zůstává na povrchu takové textilie ve formě
kuliček. Dále se teflon používá k výrobě kuchyňského nádobí, k výrobě různých těsnění a
v automobilovém průmyslu.
- Polyvinylchlorid (PVC)
Je jednou z nejpoužívanějších umělých hmot. Vyrábí se polymerizací vinylchloridu a od
většiny běžných plastů se liší obsahem chloru. Jeho výhodou jsou poměrně levné způsoby
výroby vinylchloridu a snadná zpracovatelnost (válcováním, vytlačováním, vstřikováním,
vyfukováním, vakuovým tvarováním atd.), chemická a tepelná odolnost. Nejčastěji se PVC
používá ve stavebnictví k výrobě podlahových krytin.
- Polyethylen (PE)
Polyethylen (PE) je termoplast, který vzniká polymerací ethenu. Je odolný vůči kyselinám i
zásadám, použitelný do teploty kolem 80 °C. Vyrábí se z něj smrštitelné folie, roury, ozubená
kola, ložiska, textilní vlákna, nejrůznější hračky, sáčky (mikroten) a elektrotechnická izolace.
Rozlišují se dva základní druhy polyethylenu: PE-LD (s nízkou hustotou) a PE-HD
(s vysokou hustotou). PE-HD má vysoký stupeň krystality, což způsobuje jeho vysokou
chemickou odolnost proti rozpouštědlům.
V poslední době se PE-HD používá při výrobě kompozitního materiálu na bázi dřeva
(woodplastic), který se používá jako náhrada dřeva.
- Polystyren (PS)
Polystyren je jedním z nejrozšířenějších tepelně zpracovatelných plastů, tzv. termoplastů.
Polystyren (PS) vzniká jako produkt polymerace styrenu. Nejznámější je jako pěnový tepelně
izolační polymerní materiál.
Polystyren je poměrně tvrdý, ale křehký plast, který dobře odolává kyselinám a zásadám. Při
stárnutí křehne a vytvářejí se v něm trhliny. Neodolává organickým rozpouštědlům, je citlivý
vůči UV záření a málo odolný vůči teplotě (jen asi do 70 stupňů Celsia). Při vyšších teplotách
se z něj uvolňuje nezreagovaný monomer styren, který je toxický a karcinogenní.
Z polystyrenu se také vyrábí obaly nebo jednorázové nádobí (talíře, kelímky, misky a příbory.
Ve stavitelství se používá polystyren zejména v deskách určených k tepelné izolaci domů.
Drcený polystyren se může přidávat do betonů podlah (polystyrenbeton) za účelem snížení
hmotnosti a zlepšení tepelně-izolačních vlastností.
Z polystyrénu se také vyrábějí čiré výrobky, které vzhledem připomínají plexisklo (různé
obaly, zkumavky používané ve zdravotnictví a v laboratořích). Nevýhodou polystyrenu je
jeho křehkost a malá tepelná odolnost (při teplotě kolem 70 °C se výrobky z polystyrenu
deformují).
- Polyethylentereftalát (PET)
Polyethylentereftalát je termoplast ze skupiny polyesterů, známý pod zkratkou PET.
Používá se především při výrobě vláken s malou mačkavostí a malou navlhavostí, plastových
lahví (obvykle označovaných jen zkratkou PET) a dalších obalů a fólií.

- Polyamid (PA)
Polyamidová vlákna
Polyamidová vlákna jsou z lineárních makromolekul. Výchozím materiál pro výrobu je ropa,
ze které vznikají chemickým procesem základní suroviny.
Charakteristické vlastnosti polyamidových vláken (PADv) je vysoká pevnost za sucha,
vysoká odolnost v oděru, vysoká pružnost, vysoká biologická odolnost, stálost vůči
chemickým činidlům, nízká váha, velký objem, velmi snadné udržování (praní, sušení), vznik
statické elektřiny při výrobě i použití a velmi dobrá barvitelnost.
Aramidová vlákna
Aramidové vlákno je odolné proti vysokým teplotám. Takzvané meta-aramidy (m-aramidy)
mají bod tání přes 400° C, jsou odolné proti mnoha chemikáliím, pružné a snadno se zpracují.
Používají se k výrobě pneumatikového kordu, dopravních pásů, brzdového obložení a
ochranných oděvů (proti horku a proti střepinám). Jsou součástí kompozitů používaných při
stavbě lodí, letadel a raket.
- Polyester (PES)
K nejdůležitějším kladným vlastnostem patří vysoká odolnost na světle, odolnost proti
mikroorganizmům a malá navlhavost (rychlé sušení). Vyrábí se z nich pneumatikové kordy,
dopravní pásy látky a šicí nitě.
Dutá polyesterová vlákna se používají jako alternativa k peří s tou výhodou, že se výrobky
plněné tímto materiálem dají prát.
- Polyuretany
Polyuretanové materiály jsou velmi lehké, pevné a dobře izolují teplo. Používají se pro
výrobu lepidel, pružné pěny, textilních vláken pro sportovní oděvy, kolečka na skateboard a
rámování autoskel.

