
CHEMIE A PRŮMYSL 

CHEMIE VE SPOTŘEBNÍM PRŮMYSLU 

PLASTY 

• látky s obrovskými molekulami (makromolekulami) 

• uplatňují se ve všech odvětvích národního hospodářství, kde nahrazují klasické materiály (dřevo, 

kovy) 

• např. strojírenství – součástky, stavební materiál, elektrotechnika, textilní průmysl, lékařství – zubní 

protézy 

 

1. POLYMERY 

Polyethylen PE: pevný, odolný vůči chemikáliím a nízkým teplotám, výroba lahví, sáčků, fólií, užitkových 

předmětů 

Polypropylen PP: podobné vlastnosti a využití jako PE, vyrábí se z něj koberce, talíře, misky, kelímky, 

obaly pro potraviny … 

Polvinylchlorid PVC: málo odolný vůči vyšším teplotám a mrazu, existují dvě formy PVC: 

 a) neměkčený NOVODUR – trubky, izolační materiály, povrchy spotřebního zboží 

 b) měkčený NOVOPLAST – podlahové krytiny, hračky, fólie 

 

Teflon: pevný, velmi odolný, výroba pánviček, skluznic lyží, součástek pro leleckou a raketovou techniku 

Polystyren: zateplování budov, výroba obalů na potraviny, nádobí a příbory na jedno použití 
 

Kaučuky 

• přírodní kaučuky se získávají ze stromu kaučukovníku – výroba žvýkaček 

• syntetické kaučuky se upravují vulkanizací = reakcí se sírou. Vyrábí se z nich gumová obuv, 

hračky, míčky a pneumatiky 

2. POLYESTERY: výroba lahví, textilní vlákna, fólie, řemeny, lana, sítě atd. 

3. POLYAMIDY: 

Nylon - nylonové punčochy 

Silon výroba textilních vláken, nemačkavých tkanin, rybářských vlasců, fólií, lahví, potrubí 

 

4. BAKELITY: trabant, obaly rádií 

 

5. AMINOPLASTY: používají se jako nátěrové látky, lepidla, k výrobě kelímků, talířků, misek apod. 

6. SILIKONY: používají se k mazání strojů – jako vazelíny a pasty, leštící přípravky na nábytek, obuv, 

tělní implantáty … 

CHEMIE VE STAVEBNÍM PRŮMYSLU 

 

STAVEBNÍ POJIVA 

• jsou chemické látky spojující stavební materiál 

• nejznámější je sádra, vápno a cement 

Sádra 

• vzniká tepelným rozkladem nerostu sádrovce 

• bílá, práškovitá látka 



• smícháním s vodou tvoří kašovitou směs, která rychle tvrdne 

Použití: 

• vyplnění drobných mezer v omítce a ve zdi 

• při elektroinstalatérských pracích 

• v sochařství, ve zdravotnictví- ke zpevnění zlomenin 

 

Vápno 

• vzniká pálením vápence 

• směs hašeného vápna Ca(OH)2, písku a vody tvoří maltu → spojování cihel, tvárnic, kamenů 

 

Cement 

• vyrábí se z vápence CaCO3 a jílů (rozemelou se, promíchají a vypalují) 

• po vypálení se směs rozemele s příměsí CaSO4 na jemný prášek 

• používá se k výrobě betonu 

 

Beton 

• kašovitá směs písku (štěrku), cementu a vody 

 

CHEMIE V POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU 

Biotechnologie = využití živých organismů při výrobě potravin a nápojů 

VÝROBA VÍNA 

 kvašením cukerných roztoků bez přístupu vzduchu 

 základem pro výrobu jsou hrozny vinné révy, z nichž se vylisuje mošt, do něhož se přidávají 

kvasinky 

 účinkem kvasinek se mění cukr na alkohol (etanol) 
 

VÝROBA PIVA 

 z vody, chmele, sladu (naklíčeného ječmene – obsahuje cukr maltosu)) a kvasinek 

 slad se vaří s chmelem a po přidání kvasinek vzniká procesem kvašení alkohol 
 

VÝROBA PEČIVA 

 z mouky, vody, soli, cukru a droždí (kvasnic) 

 těsto kyne činností kvasnic (obsahují kvasinky), které přeměňují cukr na oxid uhličitý 

 

VÝROBA JOGURTU 

 vyrábí se přidáním jogurtových bakterií do mléka 

 bakterie se za nepřístupu vzduchu množí a způsobují houstnutí mléka 

 dochází k přeměně mléčného cukru laktosy na kyselinu mléčnou (kyselá chuť jogurtu) 

 

KONZERVANTY  

• jsou chemické látky, které prodlužují trvanlivost potravin 

 např. kuchyňská sůl NaCl – konzervace zeleniny, kyselina octová – konzervace hub a zeleniny 

         kyselina benzoová – konzervace hořčice 


