PLASTY

Podstata plastů [1]
 Názvem plasty se obecně označují materiály, jejichž podstatnou
část tvoří organické makromolekulami látky (polymery). Kromě látek
polymerní povahy obsahují plasty ještě přísady (aditiva) jejichž
účelem je specifická úprava vlastností.
 Polymery jsou chemické látky, které vykazují díky svým obrovským
molekulám neobvykle širokou škálu vlastností. Polymery se dělí na
elastomery a plasty.
 Rozdělení plastů: termoplasty a reaktoplasty.
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 Elastomer je vysoce elastický polymer, který lze za běžných podmínek
malou silou značně deformovat bez porušení. Tato deformace je
převážně vratná. Dominantní skupinou elastomerů jsou kaučuky, z nichž
se vyrábí pryže (nespisovně guma).

 Termoplasty lze opakovaně ohřevem převést do stavu taveniny nebo
viskozního toku a ochlazením nechat ztuhnout při teplotách, které jsou
charakteristické pro daný typ termoplastu. Základ recyklačních
technologií termoplastů.

 Reaktoplasty procházejí při zpracovatelském procesu chemickou reakcí
a účinkem tepla, záření nebo síťovacích činidel vytvářejí husté,
prostorově sesíťované struktury, v nichž jsou původní molekuly
vzájemně pospojovány kovalentními vazbami. Tento proces se nazývá
vytvrzování. Reaktoplast je ve vytvrzeném stavu netavitelný
a nerozpustný. Recyklace reaktoplastů je proto obtížnější než
u termoplastů a vyžaduje jiné postupy.
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Jiné dělení polymerů vychází ze způsobu jejich vzniku [2] :
 Polymery přírodní (bílkoviny, škrob, celulóza, kaučuk a látky
syntetické, ale přírodním polymerům podobné (celuloid, vulkánfíbr,
viskóza, umělé hedvábí, umělá rohovina apod.).

 Polymery syntetické (polyetylén, polyvinylchlorid, atd.)
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Výroba a spotřeba polymerů, zejména plastů [1]
 V roce 2000 byla průměrná světová spotřeba polymerů asi 240 kg
na osobu. Převážná část polymerů ze současné světové produkce
patří mezi syntetické polymery.

Celosvětová objemová produkce surové oceli a plastů v létech
1950-2003 (1 kg plastu resp. 8 kg oceli zaujímají objem1 l).
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Celosvětová spotřebu vybraných plastů v roce 2003
a její prognóza v roce 2010 [1].
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Spotřeba plastů ve vybraných průmyslových odvětvích
na světě v roce 2003 [1].
6 / 41

Tvar makromolekul [1]
 Tvar makromolekul je dán funkčností monomerů, která rozhoduje o
možnosti vzniku makromolekul lineárních nebo zesíťovaných.
Rovněž reakční podmínky (teplota, tlak) mají vliv na to, zda při
polymeraci vznikne polymer lineární nebo rozvětvený (např. u PE).
 Lineární a mírně rozvětvené polymery jsou rozpustné v některých
rozpouštědlech, zesíťované polymery jsou nerozpustné, pouze
bobtnají.
 Makromolekulární sítě vznikají např. síťováním, tj. spojováním
lineárních nebo mírně rozvětvených makromolekul.
 Síťováním kaučuků (vulkanizací) vzniká pryž.
 Síťování lineárních nebo rozvětvených makromolekul reaktivní
pryskyřice se nazývá vytvrzování. Vznikají nerozpustné
a netavitelné produkty s různým uspořádáním prostorové sítě, které
se nazývají reaktoplasty.
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 Lineární polymery - V tomto případě jsou jednotlivé monomery seřazeny
za sebou, viz. Obr. (a), takže vytvoří jednoduchý řetězec. Mezi těmito
pružnými řetězci působí slabé Van der Waalsovy vazby (patří sem
polyetylén, polyvinylchlorid, polystyrén, polymetylmetakrylát, nylon a též
např. fluorokarbony).

 Rozvětvené polymery - Obr. (b). Jejich makromolekula se vyznačuje
hlavním řetězcem, z něhož vystupují postranní „větve“. Celá struktura má
menší hustotu, než lineární polymery.

 Polymery se zkříženými články - Obr (c). Z obrázku plyne, že sousední
řetězce těchto polymerů jsou mezi sebou propojeny články, které jsou
vázány pomocí silné kovalentní vazby. Sem patří různé elastické materiály,
jako je např. přírodní i syntetický kaučuk.

 Síťované polymery - Trojrozměrné monomery, které mají tři aktivní
kovalentní vazby vytvářejí trojrozměrnou síť (Obr.d). Tyto polymery mají
zajímavé mechanické vlastnosti. Patří sem epoxidy a fenolformaldehydy.
Zdroj:[2]
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(a) Lineární

(b) Rozvětvené

(c) Polymery se zkříženými články

(d) Síťované polymery

Zdroj:[2]
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Fázové stavy polymerních materiálů [1]
 Vysoká molekulová hmotnost polymerů způsobuje, že jejich bod
varu je ve všech případech vyšší, než je teplota jejich rozkladu
(degradace). Z tohoto důvodu u polymerů neexistuje plynný stav.
 Polymery se mohou nacházet pouze v kapalném nebo tuhém
stavu.
 Podle uspořádání makromolekulárních řetězců v tuhém stavu
rozlišujeme vysoce uspořádaný stav – krystalický a téměř
neuspořádaný stav – amorfní (sklovitý).
 Na rozdíl od nízkomolekulárních látek je pro polymery
charakteristický ještě přechodový stav mezi stavem sklovitým a
kapalným, tzv. stav kaučukovitý. Polymer lze v tomto stavu malou
silou deformovat až o stovky % „téměř“ vratně.
 Je patrné, že polymery mohou existovat ve čtyřech fázových
stavech, a to krystalickém a 3 amorfních (sklovitém, kaučukovitém,
plastickém).
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Lineární polymery (termoplasty)
Název a zkratka

struktura

Tg
[°C]

Tm
[°C]

Polyethylen (PE) lineární

krystalická (silně)

-122

137

rozvětvený

krystalická (středně)

-122

110

Polypropylen (PP) izotaktický

krystalická

-24

176

Polystyren (PS)

amorfní

90

-

Polyvinylchlorid (PVC)

amorfní

75

-

Polytetrafluorethylen (PTFE)

amorfní

-97

330

Polymethylmethakrylát (PMMA)

amorfní

105

-

Polyoxymethylen (POM)

krystalická

-40

181

Polyamid 6 (PA6)

krystalická

45

225

Polyamid 66 (PA66)

krystalická

65

265

Polyfenylenether (PPE)

krystalická (málo)

210

268

Polyetheretherketon (PEEK)

krystalická

154

334

Polyethylentereftalát (PETP)

krystalická (středně)

70

267

Polykarbonát (PC)

amorfní

144

-

Polyfenylensulfid (PPS)

krystalická

185

285

Polyethersulfon (PES)

amorfní

230

-
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Chování polymerů za zvýšené teploty a působení vnější síly[1]
 Tvar makromolekuly zásadním způsobem ovlivňuje vlastnosti polymerního
materiálu, zejména při zvýšené teplotě a současném působení vnější síly.
To je zřejmé na odlišném chování termoplastu, elastomeru
a reaktoplastu.
 Pro termoplasty je charakteristické, že jsou tvořeny lineárními nebo mírně
rozvětvenými polymerními řetězci, které jsou u semikrystalických polymerů
„zpevněny“ oblastmi, kde jsou makromolekuly vysoce uspořádány. Jestliže
teplota překročí Tm, potom dochází v polymeru k plastickému nevratnému
toku a výrobek se zbortí.

Chování semikrystalického termoplastu při teplotě vyšší než Tf, který obsahuje lineární a
mírně rozvětvené makromolekuly (zveřejněno se svolením nakladatelství Scientia, Praha) 12 / 41

 Odlišná situace nastává u elastomeru (kaučuku), ve kterém byly
připraveny vulkanizací příčné vazby (obr.). U toho polymeru nedochází
k plastickému toku, neboť polymerní řetězce jsou vzájemně fixovány
příčnými vazbami.
 Po přiložení vnější síly dochází k deformaci elastomeru až o stovky % díky
konformačním změnám ve struktuře makromolekul. Deformace je vratná
a vzorek se po oddálení síly vrátí do původního stavu.

Elastomer, který obsahuje mírně zesíťované řetězce a vlivem vnější síly dochází k jeho
deformaci, která je vratná (zveřejněno se svolením nakladatelství Scientia, Praha)
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 U reaktoplastů (termosetů) byla při jeho přípravě v materiálu vytvořena
velmi hustá trojrozměrná síť chemických vazeb. Díky nim jejich
vlastnosti nejsou teplotně závislé.
 Na rozdíl od elastomerů, které vykazují významné elastické vlastnosti,
jsou reaktoplasty díky rigidní trojrozměrné struktuře křehké.

Reaktoplast (termoset, pryskyřice) je tvořen trojrozměrnou sítí a proto při působení vnější síly
dochází k jeho destrukci (zveřejněno se svolením nakladatelství Scientia, Praha)
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Termoplasty [3]
Polyethylen (PE)
Rozlišují se základní tři typy:
– Polyethylen nízkohustotní s rozvětvenými makromolekulami, označovaný
jako LDPE (Low Density Polyethylene) s hustotou obvykle mezi 915 a 925
kg.m-3.
– Polyethylen vysokohustotní s lineárními makromolekulami obsahujícími
pouze malém množství krátkých větví. Jeho hustota se pohybuje v rozmezí
950 až 970 kg.m-3. Mezinárodní zkratku má HDPE (High Density
Polyethylene).
–

Polyethylen lineární nízkohustotní, který nemá sekundární
větvení makromolekuloznačovaný zkratkou LLDPE (Linear Low Density
Polyethylene).

 Dobrá chemická odolnost, velmi nízká nasákavost, permeabilita pro
plyny a páry a permitivitu.
 Hlavní oblastí použití jsou trubky, folie, izolace kabelů a barely.
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Polyetylen

Zdroj:[2]
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Kloubní náhrady
 Použitý
plast:
UHMWPE
(vysokomolekulární
polyethylen),
dobré kluzné vlastnosti, vysoká
pevnost (cca 35MPa, mez kluzu nad
20MPa) a přípustný otěr při tření s
kovem (koleno) či keramikou (kyčel).
 Testování: statika - tah-tlak (ovšem
tyto testy nejsou až tak podstatné)
dynamika - ring-on-disc test či
specialní simulátory (simulace lidské
chůze, krokové aktivity) - sleduje se
hlavně otěr (pro tělo toxický) a musí se
co nejvíce eliminovat.
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Polypropylen (PP)
 Vlastnostmi je podobný polyethylenu, ale má nižší hustotu, vyšší teplotu tání a
lepší mechanické vlastnosti.
 Oproti polyethylenu má však nevýhodu v křehkosti při teplotách pod 0°C,
menší propustností pro plyny a páry a horší odolností proti atmosférickému
stárnutí.
 Jeho použití je podobné jako u polyethylenu, ale vzhledem k lepším
mechanickým vlastnostem se ve větším měřítku uplatňuje jako konstrukční plast.







Polyvinylchlorid (PVC)
Používá se jednak v neměkčené formě, jednak s obsahem změkčovadel jako
tzv. měkčený PVC.
Neměkčený PVC se vyznačuje univerzálními vlastnostmi: má velmi dobré
mechanické vlastnosti, vynikající chemickou odolnost, nízkou permeabilitu
pro plyny a páry, velmi dobré elektroizolační vlastnosti, po stránce
bezpečnosti je výhodný svojí samozhášivostí danou obsahem chloru v molekule.
Vyplývá z toho i univerzálnost jeho použití, zejména na profilované výrobky
určené pro různé prostředí (např. potrubí).
Měkčený PVC se používá převážně na folie, profily a opláštění elektrických
vodičů. Značný objem PVC se zpracovává ve formě plastisolů (disperze prášku
PVC na změkčovadle) pro nanášení otěruvzdorných a korozivzdorných vrstev,
např.na spodky automobilů.
Zdroj:[3]
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Polystyren (PS)
 Nepolární povaha je příčinou velmi nízké navlhavosti (< 0,1 %) a dobré
odolnosti vůči kyselinám a zásadám.
 Je citlivý na korozi za napětí při styku s povrchově aktivními látkami (např.
uhlovodíky, alkoholy).
 Lepší technické uplatnění má tzv. houževnatý (rázuvzdomý) polystyren. Jeho
podstatou je dvoufázový systém složený ze spojité polystyrénové matrice, ve
které jsou dispergovány částečky kaučuku o velikosti několika desetin až
jednoho μm.
PTFE (teflon)
 PTFE je stabilní v rozmezí teplot od -170°C do +250°C. Při vyšší teplotě
nastává rozklad, který při měření hmotnostních ztrát je do teploty 380°C
nepatrný. PTFE se nedá lepit ani svařovat.
 Nejlepší polymerní izolant, nehořlavý, nenasákavý, náročná technologie
výroby - uniká fluorovodík. Užití na kola (nelepí prach na řetězu), pásky,
kuchyň. potřeby.
Zdroj:[3]
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Automobilový průmysl
 Lehké konstruování, vyšší produktivita,
náhrady kovu, snížení spotřeby a
dosažení ekologických limitu v celé
řadě materiálu.
Hlavní skupiny těchto materiálu:
Polyamidy
 Sací systémy a olejové vany motoru
osobních vozů hlavy a rámy chladičů
užitkových vozidel jako chladic vozu
Renault Mascot od firmy Denso z
Ultramidu A3HG6.
 Víka motoru - černý polyamid ale i v
metalízových provedeních - Ultramid
B3GM24 Alu Silver nebo A3HG7
Titanium Grey.
Víko motoru BMW z polyamidu Ultramid
B3GM24 v metalízovém provedení Alu Silver

Zdroj: [4]
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První plastovou olejovou vanu pro motor užitkového vozu Mercedes Actros vyrábí
Kunststofftechnik Sachsen z polyamidu Ultramid
Zdroj: [4]
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Polypropyleny
 Zadní odkládací deska a lakované
blatníky a práh vozu BMW.
 Pro interiéry vozu Peugeot 407
byly užity plněné PP s odolností
vůči UV záření a rozměrovou
stabilitou.

Studii užití polypropylenu Daplen na lakované
díly karosérie (nárazník a prahy) vozu BMW
predvedl dánský Borealis

Zdroj: [4]
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Polykarbonáty
 Výroba automobilových prosklení z polykarbonátu (PC).

Zdroj: [4]
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Strešní okna z polykarbonátu vyrábí Engel Austria technologií Glazemelt i s rámem v jedné operaci.

Plasty pro stavebnictví
 Protihlukové bariéry z polymethylmethakrylátu (PMMA) Plexiglass
Soundstop firmy Degussa Rohm na nejvyšší most světa ve výšce pres 300 m
o délce 2,5 km v Millau u Avignonu.
 25 000 m2 desek polykarbonátu Makrolon 5 x 1 m o tlouštce 12 mm od BMS
na střechu olympijského stadionu v Aténách.

Zdroj: [4]
Úspora hmotnosti téměř 50 % proti sklu.
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Elastomery [3]
Kaučuky
 Kaučuky jsou základní surovinou pro výrobu pryží. Jsou to polymery, které
mají ve svém molekulárním řetězci reaktivní místa, např. dvojné vazby,
umožňující chemickou síťovací reakci, nazývanou vulkanizace.
 Vulkanizace probíhá při teplotách 150 až 200°C za přítomnosti
vulkanizačního činidla, s nímž kaučuk spolu s dalšími přísadami tvoří
kaučukovou směs.
 Nejdůležitějším vulkanizačním činidlem je síra, jejíž atomy při vulkanizaci
vytvářejí příčné vazby mezi původně lineárními makromolekulami kaučuku.
 Při vulkanizaci se plasticky tvárný kaučuk mění na pryž, jejíž základní
vlastností je schopnost velké elastické deformace (100 až 500% i více)
při zatěžování v tahu. Deformace není přímo úměrná napětí. Touto
vlastností se pryže odlišují od všech ostatních materiálů (obr).

Typický tahový diagram pryže.
ε [%]
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Přísady (aditiva) do polymerů [1]
 Přísady používané do polymerů, kde odstraňují jejich nedostatky
nebo zlepšují jejich zpracovatelnost. Mezi tyto nedostatky patří
zejména jejich malá odolnost vůči degradaci (je nutno přidávat
tepelné a světelné stabilizátory, antiozonanty, antioxidanty),
značná hořlavost, vznik elektrostatického náboje na povrchu,
malá houževnatost a tvrdost, omezená odolnost vůči
chemikáliím, malá tvrdost za tepla, atd.
 Podle účinku lze aditiva dělit na přísady modifikující fyzikální
vlastnosti plastů nebo přísady s ochranným účinkem vůči
degradaci.
 Na aditiva jsou kladeny následující požadavky: musí zajišťovat
stabilitu plastu při provozních podmínkách, musí být dostatečně
účinná, nesmí mít nežádoucí účinky na vlastnosti polymerů, mohou
přinést i ekonomickou úsporu.
 Podle výsledného požadovaného efektu přísady dělíme na plniva,
stabilizátory, změkčovadla a plastifikátory, mazadla a přísady
zvyšující tekutost, retardéry hoření, barviva a pigmenty, nadouvadla,
atd.
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Biologické vlastnosti polymerů
(polymerní biomateriály) [1]
 Polymery našly uplatnění i v medicíně. Mezi polymery nejčastěji
využívanými k biomedicínským účelům patří nedegradabilní PE, PP, PS,
PTFE a silikony, nebo biodegradabilní polylaktáty a polyglykoly. K jejich
výhodám patří cenová dostupnost, snadná opracovatelnost a dobré
mechanické vlastnosti.
 Vysoká elasticita a nízká specifická hmotnost z polymerů činí atraktivní
materiály např. pro transplantace měkkých tkání.
 V současnosti se polymery v medicínské praxi používají např. pro náhrady
cév, srdečních chlopní nebo jako kultivační nosiče (substrát) kožního
krytu.
 Po vyztužení kovovými nebo keramickými vlákny mohou být použity při
konstrukci umělých kloubů a kostí.
 Velmi perspektivní uplatnění biodegradabilních polymerů bude jejich
aplikace při transportu léčiv v organismu k místu působení jako cytostatika,
antibiotika, hormony, růstové faktory a další léčiva.
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 Silikony (nebo také polysiloxany) jsou anorganicko-organické polymery s
obecným vzorcem [R2SiO]n, kde R je organický substituent. Kostra je
tvořena řetězcem, ve kterém se střídají atomy křemíku a kyslíku.
Organické skupiny jsou navázány na atomy křemíku.
Vlastnosti
 Jejich tepelná odolnost se pohybuje v intervalu −60 až 180°C
(ve speciálních případech až +350 °C). Jsou odolné vůči UV záření a
povětrnostním podmínkám. Další významné vlastnosti jsou vodoodpudivost
a paropropustnost.
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Vlastnosti a technologie polymerů
 Mechanické vlastnosti polymerů jsou velmi rozdílné a silně závislé
na teplotě (Obr).

Zdroj:[2]
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Deformace polymerů
 Na počátku deformace odpovídá struktura polymeru případu (a) tj.
v oblasti mezi krystalickými oblastmi se nachází amorfní oblasti.
 V prvním stádiu deformace (elastická oblast (b)) dochází k malému
prodloužení řetězců, které mezi sebou vážou krystalické oblasti.
 Během třetího stádia ((c) počátek plastické oblasti) dochází
k naklánění lamelárních krystalických vrstev.
 Ve třetím stádiu (d) dochází již k separaci jednotlivých krystalických
bloků.
 Na závěr deformace (e) pak dochází k orientaci krystalických
segmentů a řetězců makromolekul v amorfní oblasti do směru
působícího napětí.
Zdroj:[2]
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Schematické znázornění
deformace polymerů

elastické

a

počáteční

plastické

oblasti

Zdroj:[2]
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Schematické znázornění konečného stadia plastické deformace polymerů

Zdroj:[2]
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Zpracování odpadních plastů [5]
 Zpracování vratného odpadu je většinou jen záležitostí
výrobních nebo zpracovatelských závodů. Odpad se třídí již
během výroby a potom následuje jeho drcení a zpracování za
tepla obdobně jako u původního materiálu.
 Zpracování sběrného odpadu je komplikovanější, neboť bývá
různě znečištěn a záleží proto na organizaci sběru a třídění
materiálu.

Skládka slisovaných obalů určených na balení vody z termoplastů připravených na recyklaci.
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Dotřídění a recyklace plastů [5]
 Plasty se dotřiďují na dotřiďovací lince. Ze směsi plastů putující na
pásu se ručně vybírají PET láhve, fólie a pěnový polystyren, které
mají speciální samostatné zpracování. Pracovníci z pásu vyhazují i
nečistoty, které do plastů nepatří.
 Dotříděné druhy plastů včetně zbylé směsi plastových odpadů se
lisují do balíků a odváží ke zpracování na recyklační linky.
 Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií, protože mají
odlišné složení a vlastnosti.
 Z PET láhví se vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň
zimních bund a spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžových
koberců.
 Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např.
na odpady.
 Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel.
 Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek,
zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny u dálnic apod.
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Složení domovního plastového odpadu
(zdroj: Ústav makromolekulární chemie AV ČR).
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Recyklují se:
 PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly
z plastů, polystyrén.
Nevhazujte:
 novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje,
chemikálie, barvy apod.).
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Identifikace termoplastů bez použití
analytických přístrojů
 Využívá se charakteristických vlastností polymerů – hustota,
chování v plameni, houževnatost.
 Flotační metoda – využívá rozdílné hustoty plastů, je použitelná i v
průmyslovém měřítku k třídění plastových odpadů.
 Chování v plameni
• pozoruje se, jak snadno se vzorek zapaluje,
• zda po vyjmutí z plamene hoří i nadále, nebo zda nehoří vůbec,
• jaký zabarvení má okraj a jádro plamene,
• posuzuje se zápach dýmu po uhašení plamene,
• charakter příškvarku vzorku,
• popřípadě chování taveniny.
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Normy pro zkoušení plastů
 Stanovení tahových vlastností ČSN EN ISO 527.
 Stanovení tlakových vlastností ČSN EN ISO 604.
 Stanovení ohybových vlastností ČSN EN ISO 178.
 Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy – ČSN EN ISO 179-1.
 Stanovení rázové houževnatosti metodou Izod – ČSN EN ISO 180.
 Stanovení rázové houževnatosti v tahu ČSN EN ISO 8256.
 Stanovení tvrdosti – ČSN EN ISO 2039-1.
 Stanovení krípového chování – ČSN EN ISO 899.
 Stanovení hořlavosti – ČSN 64 0755.
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