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PLASTY





Plasty
 vynález polymerních plně syntetických hmot a zvládnutí jejich 
průmyslové ekonomické výroby se považuje za druhý kvalitativní skok v 
materiálové základně

Definice:
-plasty jsou syntetické látky organického základu

- struktura plastů je tvořena velkým počtem opakujících se jednotek 
(strukturních jednotek) uspořádaných do lineárního řetězce nebo 
prostorové mříže

- základními prvky zúčastněnými na tvorbě plastů jsou: uhlík, kyslík, 
vodík, dusík a síra

- u nových typů plastů se tento výčet rozšiřuje o křemík, fosfor, fluor, bór, 
titan atd. 



 Snaha používat plasty ve stavebnictví stejným způsobem a ve stejné 
formě jako tradiční materiály selhala. 

 Uplatnění plastů se přesunulo do sféry doplňkových druhotných 
aplikací, ale především do oblasti kompozitních materiálů plánovitě 
připravených za účelem modifikace dílčích nevýhodných vlastností 
tradičních stavebních hmot.

 Současný bouřlivý rozvoj polymerní chemie daný možností předvídat 
vlastnosti na základě změn struktury teoreticky pomocí počítačové 
techniky (viz. Obr. 1) nás vede k přesvědčení, že tyto materiály mohou 
představovat základnu pro zcela nové materiály, které budou svými 
vlastnostmi rovnocenné tradičním stavebním hmotám → náhrada 
základního stavebního prvku C za Si.

 Vzhledem k tomu, že jsou dnes již k dispozici vstupní informace 
charakterizující změny vlastností dané strukturou základního polymerního 
řetězce (viz. Obr. 1) jsou dnes plasty hlavním předmětem zájmu 
teoretických prací, jejichž cílem je výroba nových typů materiálů „šitých 
na míru“ podle přání stavebních konstruktérů.



Polyethylene
(PE)

Obr. 1a základní strukturní jednotky



Obr. 1b základní strukturní jednotky



Rozdělení plastů

 je třeba respektovat základní rozdělení podle původu:
a) plasty vzniklé přeměnou přírodních látek (kaučuky)
b) typy syntetizované z jednoduchých plynných nebo kapalných 
uměle připravených chemických sloučenin

Odlišné chování a vlastnosti plastů jsou odvozeny od jejich 
struktury tvořené makromolekulami složenými z opakujících 
se molekulárních jednotek spojených v průběhu vzniku hmot 
polymeračními, polyadičními a polykondenzačními reakcemi 
(Obr.2)



Obr. 2a Schéma polymerace – a) iniciace, b) propagace – růst 
řetězce, c) terminace (končení)



Obr. 2b Schéma kopolymerace



 hmota plastů je kompaktní bez pórů
(pozn. porozita u betonu je  jednou z určujících a vlastnosti 
ovlivňujících charakteristik)

 deformace při zatěžování jsou řádově větší než u všech běžných 
stavebních hmot (viz. Obr. 3)

 závislost prakticky všech vlastností na teplotě je značná (Obr. 4 
– 5), což zvláště termoplasty vyřazuje  z kategorie konstrukčních 
stavebních materiálů.

 neobvyklá a nežádoucí je nízká odolnost vůči ohni (spíše 
lehkému vzplanutí), což představuje druhý důvod pro vyřazení 
plastů z kategorie konstrukčních hmot



Obr.3a Charakteristické pracovní diagramy pro polymerní 
materiály



Obr. 3b



Obr. 4





 z pohledu využití plastů ve stavebnictví je jednoznačně 
vhodnější rozdělit tyto materiály do tří strukturou se odlišujících 
skupin na:

• termoplasty                         (Obr. 6)
• eleastomery
• duroplasty (termosety)





Vztah mezi strukturou a vlastnostmi I
 základní fakt: struktura plastů je tvořena pravidelně se 
opakujícími jednotkami

 na konečných vlastnostech plastů se podílejí vlastní syntéza i 
způsob zpracování

 rozhodujícími faktory určujícími vlastnosti plastů jsou:
• chemické složení a tvar molekulárních jednotek vytvářejících 
lineární nebo trojrozměrný řetězec (Obr. 7)

• délka makromolekuly – počet molekulárních jednotek 
vytvářejících řetězec (Tab. 1)
Mechanické vlastnosti vyplývají ze vzájemné pohyblivosti 
makromolekulárních řetězců. Maximální pevnosti se dociluje 
takovým strukturním uspořádáním, které při namáhání umožní 
rovnoměrné rozdělení sil při napínání hmoty – tomu nejlépe 
vyhovuje vláknité uspořádání makromolekul (žíněnka)





Obr. 7a – tvary molekulárních jednotek



Obr. 7b – tvary molekulárních jednotek



Obr. 7c – tvary molekulárních jednotek – struktura polyethylenu



Obr. 7d – tvary molekulárních jednotek – krystalová struktura 
polyethylenu



Obr 7e – základní vlastnosti nejdůležitějších termoplastů



Obr 7f – základní vlastnosti nejdůležitějších termoplastů



Vztah mezi strukturou a vlastnostmi II
• struktura a tepelná odolnost – odolnost plastů proti zvýšeným 
teplotám je pro jejich využití ve stavebnictví zcela zásadní

- existují polymery typu PS a PMMA, které se vlivem působení 
deformující síly během měsíců až let nevratně přetvářejí již při 
teplotě místnosti

→ proto je snaha zvyšovat tvarovou stálost za tepla provedením 
změn v základním řetězci makromolekul, které mohou omezit 
pohyblivost řetězců
jsou to: 
• tuhé, objemné postranní skupiny bránící volné otáčivosti kolem 
vazeb C-C
• polární skupiny vyvolávající mezimolekulární sekundární vazby 
mezi segmenty řetězce
• zesíťování vedoucí k tomu, že polymer netaje ani při vysokých 
teplotách, ale přímo se rozkládá



Vztah mezi strukturou a vlastnostmi III
• struktura a odolnost proti povětrnosti – povětrnost je komplexním 
označením souhrnu mnoha faktorů, např. slunečního záření, 
kyslíku a ozonu, střídání teplot, vlhkosti, deště, větru a 
atmosférických nečistot

- zásadním nepříznivým faktorem je UV záření – největší negativní 
vliv má UV záření o vlnové délce 290-400 nm, jehož podíl činí asi 
5% z celkové sluneční radiace dopadající na povrch Země

→ většina polymerů vyžaduje přídavek stabilizátorů

-k nejčastějším stabilizačním metodám patří:

 reflexe (přídavek plniv, která jsou nerozpustná pro UV záření 
a toto odrážejí – např. titanová běloba)
 absorpce (přídavek pigmentů absorbujících sluneční záření 
škodlivých vlnových délek, např. saze)



Vztah mezi strukturou a vlastnostmi IV

• struktura a hořlavost plastů – hořlavost plastů je silně omezujícím 
faktorem při jejich aplikaci ve stavebnictví

- téměř všechny organické polymery jsou za určitých podmínek 
hořlavé, přičemž odstranění jejich hořlavosti je nereálné

- hořlavost plastů souvisí s jejich strukturou

- nejlépe odolávají polymery, které spotřebují na vznik plynných 
produktů pyrolýzy nejvíce tepla a při jejich oxidaci se naopak 
uvolní co nejméně tepla (proces hoření)

-strukturu plastů je možné upravit přídavkem retardéru hoření
(např. vrůstání halogenů do struktury inhibuje řetězové reakce při 
hoření)



Vztah mezi strukturou a vlastnostmi V

• změkčování plastů – řeší požadavek na dosažení vysokého stupně 
pružné deformace (fólie, filmy, atd.)

- změkčováním se snižuje tuhost při normální nebo zvýšené 
teplotě, zvětšuje míra protažení při přetržení a zvyšuje 
houževnatost
 vnitřní změkčování – kopolymerace dvou polymerů obvykle 
reakcí s monomerem, jehož polymer má nízkou hodnotu teploty 
skelného přechodu, např. PS Tg/°C= 100 + PMMA Tg/°C = 8 
kopolymer Tg/°C = 60

 vnější změkčování – plastifikace – provádí se přidáváním 
změkčovadel při zpracování pro zlepšení vláčnosti, rázové 
houževnatosti, tažnosti a zpracovatelnosti



Hlavní směry uplatnění plastů

 Z obecného hodnocení plastů jako samostatné skupiny 
stavebních hmot a z jejich porovnání s tradičními materiály 
vyplývá, že jejich využití je limitováno:

 velkým dotvarováním (creep)

 hořlavostí

 závislostí pevnostních charakteristik na teplotě

 nižší trvanlivostí na povětrnosti



Plasty mají některé specifické vlastnosti, které tradiční stavební 
hmoty postrádají:

 vysokou adhezní schopnost k většině stavebních hmot
 lze je zpracovávat přím na stavbě, přičemž dosahují 
požadovaných vlastností v časově krátkém období
 tepelně technické parametry, nepropustnost, pružná deformace 
jsou ve světě tradičních stavebních hmot výjimečné

Z tohoto pohledu rozdělujeme plasty do tří aplikačních sfér:

 plasty pro aplikace konstrukčního charakteru
 kompozity plastů a tradičních stavebních hmot
 plasty, které díky svým specifickým vlastnostem a chování 
umožnily podstatné zlepšení bývalých technologických postupů



 do prvé skupiny nepochybně patří duroplasty známé v technické 
praxi pod vžitým názvem skelné lamináty (i když jsou dnes k 
dispozici i jiná, kvalitnější vlákna, např. uhlíková)

 stejný význam pro technickou aplikaci mají plastbetony, u 
kterých jsou tradiční hydraulická pojiva zaměněna za polymerní 
látky.

 druhá skupina hmot je reprezentována kompozitními materiály

-kompozity jsou dnes hlavním směrem rozvoje materiálové 
základny

- jedná se především o kombinace silikátových a polymerních 
látek, jejichž proměnné zastoupení ve struktuře umožňuje 
ovlivňovat (regulovat) a v některých případech i měnit chování i 
parametry mechanicko-fyzikálních vlastností stavebních hmot



 Třetí skupina plastů, které přinesly stavební praxi někdy i 
revoluční změny v provádění staveb se stále rozšiřuje. Na první 
místo by bylo vhodné zařadit eleastomery uplatněné jako tmely 
dilatujících spojů. 

Do této skupiny nepochybně patří i hydroizolační fólie znamenající 
ve své době skutečný posun při řešení především problémů 
spadajících do oblasti rekonstrukčního stavitelství.

Široká je také skupina plastů, které jsou základem nátěrových 
hmot.

Tab. 2a, 2b popisují nejznámější aplikace plastů ve stavební 
výrobě.



Tab. 2a: Aplikace plastů ve stavební výrobě



Tab. 2b: Aplikace plastů ve stavební výrobě



Vyztužené plasty I

 Do jaké míry se vyztužením struktury plastů mění vlastnosti duroplastů 
je nejlépe vidět ze srovnání v Tab. 3.

 Je zřejmé, že vláknitou výztuž nelze považovat za běžný typ plniv 
plastů, ale za složku, která vytváří novou strukturu vzniklého kompozitu.

 Z konstrukčního hlediska je významné podstatné zvýšení tuhosti.

Modul pružnosti se řádově liší od hodnot původních duroplastů.

 Významný je i příznivý vliv vyztužení na únavu materiálu při 
dynamickém namáhání.

 Nelze opominout ani snížení součinitele teplotní roztažnosti, který je u 
laminátů srovnatelný s hodnotami uváděnými pro slitiny lehkých kovů.



Tab. 3: Změny vlastností plastů po vyztužení struktury skelnými 
vlákny



Vyztužené plasty II

 Zlepšení mechanicko.fyzikálních vlastností je odvislé od obsahu, 
jakosti, homogenity a formy, v jaké je výztuž aplikována (Tab. 4).

 Se zvyšujícím se obsahem výztuže stoupá i pevnost a modul pružnosti.

Maximální podíl výztužných vláken je však odvislý od dokonalosti 
výroby (smočení a stejnoměrné rozptýlení vláken) a homogenitě 
materiálu. 

 Za mezní hodnotu se považuje 60 hmot. % vláken

 Výztuž prostupuje polymerní matrici buď ve formě sekaných nahodile 
rozložených vláken (rohože), nebo je nosná kostra tvořena pramenci 
vláken orientovaných ve směru namáhání stavebního prvku (roving), či 
složena ze samostatných vláken (tkanina). Za vrcholnou technologii 
vyztužených plastů můžeme považovat vinutí nekonečných vláken za 
současné impregnace polymerem. 



Tab. 4: Vliv typu výztuže na vlastnosti polyesterového skelného 
laminátu



Vyztužené plasty III
 Je třeba uvést, že k vyztužování plastů lze použít vlákna přírodní 
(azbestová, sisalová, bavlněná), chemická (celulosová, polyamidová, 
uhlíková, polyesterová) a hutnická (ocelová, strusková, skleněná).

 Z ekonomického hlediska jsou nejvýhodnější skleněná vlákna, 
podstatně vyšší mechanicko-fyzikální parametry mají lamináty na bázi 
uhlíkových vláken.

 Podle údajů firmy Union Karbide Corp. Epoxidový laminát s obsahem 
52.5% uhlíkových vláken tloušťky desky 3 mm vykázal neuvěřitelně 
vysoké hodnoty modulu pružnosti v tahu 170 000 Mpa a ve smyku 5 000 
Mpa.

 I když vyztužení plastů zvyšuje podstatně tuhost, nesmíme zapomínat, 
že mechanické parametry těchto materiálů jsou funkcí teploty a času a 
dlouhodobé hodnoty modulu pružnosti budou zřejmě podstatně nižší. 

 Při komplexním posuzování vhodnosti stavebních hmot nemohou 
tenkostěnné laminátové prvky nikdy splnit požadavky tepelně-technické a 
jejich užití bude vždy omezeno na díly opláštění.



Plastbetony I

 Stavební hmoty vyrobené z tradičních silikátových plniv a syntetických 
termoreaktivních pryskyřic mají dnes ve stavebnictví již pevné postavení.

 Podobnost s klasickým betonem je však do značné míry pouze 
vzhledová.

 Cementové pojivo je u plastbetonů nahraženo termoreaktivní 
pryskyřicí, která po vytvrzení udílí mechanicko-fyzikální vlastnosti 
vzniklé hmotě v mnoha směrech značně odlišných od betonů. 

 Nejméně příznivé jsou vysoké dotvarování a příkrá změna pevnosti s 
teplotou.

 Hodnoty všech fyzikálních parametrů jsou u plastbetonů dány poměrem 
pryskyřice/plnivo.



Plastbetony II

 Význam plastbetonů z technologického hlediska lze vidět především v 
možnosti:

• zkrácení výrobního cyklu stavebních úprav

• dosažení vyšších tahových pevností stavebních prvků

• výroby architektonických dekoratovních prvků v široké barevné 
škále

• provádění náročných podlahových úprav zvláště u rekonstrukcí

• zpracování i méně kvalitních odpadních plniv



Plastbetony III

Mezní obsah plniva (hledisko ekonomické) je dán požadavkem, aby 
kritická objemová koncentrace pryskyřice byla v souladu s požadavkem 
plného obalení zrn plniva.

 Pokud se tak stane zhoršují se prudce vlastnosti a zpracovatelnost 
čerstvé směsi. 

 Naopak při vysokém obsahu pryskyřice se objevují potíže dané velmi 
rozdílnými vlastnostmi kameniva a pryskyřice (smrštivost, teplotní 
roztažnost).



MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ – II

KOMPOZITY

Význam kompozitů : rozšíření materiálové základny stavebnictví

Definice :1. makroskopický charakter částic výchozích složek
2. rozdílná chemická podstata složek
3. orientace složek v makrostruktuře vedoucí k účelové anizotropii

Vlastnosti : jsou odvislé od
A. vlastností výchozích složek
B. jejich poměrného zastoupení
C. povahy spojení složek
D. tvarového faktoru složek (částic)
E. technologických aspektech výroby



Příklady kompozitů :

1. mikročástice kulového tvaru rozptýlené nahodile v matrici
amorfního charakteru,
2. vlákna rozptýlená v matrici amorfního charakteru

3. smíšená makrostruktura v amorfní matrici
4. vločková makrostruktura v amorfní matrici (pilinobeton)
5. vlákna orientovaná v jednom směru v amorfní matrici
6. nekonečná vlákna (orientovaná, křížená) v amorfní matrici
(lamináty)

7. vrstvené kompozity (sendviče)
8. kombinace dvou amorfních látek různých vlastností
9. kompozity druhotně vzniklé zaplněním pórů v matrici
(impregnace )

Mimořádný význam kompozitů při řešení problémů povrchových úprav stavebních hmot




























