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MAKROMOLEKULOVÁ CHÉMIA

 Samostatný vedný odbor

 Skúma štruktúru, vlastnosti a zákonitosti vzniku prírodných aj syntetických 

makromolekulových látok

Makromolekulové látky

Látky zložené z veľkého počtu atómov viazaných väzbami do dlhých reťazcov



STAVBA MAKROMOLEKULOVEJ LÁTKY

CH2-CH2 
n

Monomérne( stavebné ) jednotky-

méry pravidelne sa opakujúci úsek reťazca 

makromolekuly

n-polymerizačný 

stupeň

udáva počet 

stavebných jednotiek

Štruktúrna jednotka- najjednoduchšie 

usporiadanie stavebných jednotiek v 

štruktúre makromolekuly

Štruktúrna a 

stavebná 

jednotka v 

tomto prípade 

rovnaké



Stavebná jednotka Stavebná jednotka

štruktúrna jednotka



ROZDELENIE MAKROMOLEKULOVÝCH LÁTOK

I. oligoméry- n < 10

II. polyméry- n > 10

 Biopolyméry( biomakromolekulové látky)- polyméry biologického pôvodu, 

napr.celulóza- 1000 glukózových jednotiek)



ROZDELENIE POLYMÉROV

A. Prírodné

a. Pôvodné- napr. hodváb, celulóza, prírodný kaučuk

b. Modifikované- chemicky upravené, napr. viskóza, celofán

B. syntetické- vytvorené v laboratóriu, napr. polyestery



Syntetické

I. Podľa správania sa pri vyššej teplote

a. Termosety- prechodne tvárlivé, zohriatím sa chemicky zmenia a stratia tvárnosť, 
zohrievaním tvrdnú, napr. bakelity, polyamidy

b. Termoplasty- zahriatím mäknú sa stávajú plastickými a dajú sa tvarovať, dobre 
rozpustné, napr. PVC, PE, PS

c. Elastoméry- mimoriadna pružnosť a malá tuhosť, napr. kaučuky a guma

II. Podľa typu chemickej reakcie, ktorou vznikajú

a. Polyméry vzniknuté polymerizáciou

b. Polyméry vzniknuté polykondenzáciou

c. Polyméry vzniknuté polyadíciou



POLYMERIZÁCIA

 polyreakcia( chemická reakcia, pri ktorej vznikajú makromolekulové látky)

 reagujú rovnaké monoméry na polymér bez vzniku vedľajšieho produktu

 viacnásobná adícia

 Reťazová reakcia

 Zvyčajne exotermické ( dodržiavať teplotu, so stúpajúcou sa spomaľuje, až sa 

polymér začne rozkladať)

 Napr. polyalkény, vinylové polyméry, syntetické kaučuky



MECHANIZMUS POLYMERIZÁCIE

1. Radikálová ( homolýza)

a. Iniciácia- spôsobená iniciátormi, ktoré sa štiepia na radikály, endotermická

R-R → R.   + R.

Iniciátor      voľné radikály

b. Propagácia- predlžovanie reťazca postupným pridávaním monoméru k voľnému radikálu, 
iniciátor na začiatku a konci polyméru, exotermická

R. + CH2=CH2→ R-CH2-CH2. + CH2=CH2→ R-CH2-CH2-CH2-CH2.  atď

Narastajúci reťazec( makroradikál)

c. Terminácia- ukončenie, napr. zrážkou dvoch reťazcov

P. + P. → P-P

Narastajúci reťazec     polymér



MECHANIZMUS POLYMERIZÁCIE

2. Iónová ( heterolýza)

 Katalyzátor vo vhodnom rozpúšťadle disociuje na ióny

R-M  → R- + M+

Katalyzátor      ióny

a. iniciácia- reakcia iónu s monomérom

b. Propagácia- narastanie reťazca na katalyzátore

R- + CH2=CH2→ R-CH2-CH2
- + CH2=CH2 → R-CH2-CH2-CH2-CH2

- atď

karbkatión

a. Terminácia- pridanie alkoholu alebo vody, deaktivácia aktívneho miesta katalyzátora a 
ukončenie reťazca polyméru naviazaním vodíka, iných skupín



TYPY POLYMERIZÁCIE

• Rovnaké monoméry

• 1,3-butadién→polybutadién( syntetický kaučuk)

homopolymerizácie

• Reakcia dvoch alebo viacerých monoméry s dvojitou 
väzbou

• Napr. 1,3-butadién + styrén→ butadiénstyrénový
kaučuk

kopolymerizácia



POLYETYLÉN



POLYETYLÉN

Vlastnosti

 Nejedovatý, narkotické účinky bez nežiadúcich účinkov

 Tuhý, odolný vode, chemikáliám, mrazu, nízko priepustný vodnej pare, horľavý, výborný 

elektroizolátor, odolný voči úderu

Použitie

 výroba materiálov každodennej potreby- fólii, tašiek, nádob, potrubia, vedrá, hadíc, 

obaly na tovar....



POLYPROPYLÉN (PP)



POLYPROPYLÉN (PP)

Vlastnosti

 Narkotikum s nežiadúcimi účinkami na krvný obeh

 Ľahký, krehký pri nízkej teplote, odolný do 120-150°C, elektroizolátor, vláknitvorný

polymér

Využitie

 Fólie- obalová technika, elektroizolačný materiál, zdravotnícke potreby, textilné vlákna



POLYVINYLCHLORID (PVC)



POLYVINYLCHLORID (PVC)

Vlastnosti

 Jedovatý, narkotikum, závraty, starta orientačných schopností , vo väčších množstvách strata 

vedomia, karcinogénny

 Málo odolný voči teplote od 45°C a mrazu, odolný voči kyselinám a zásadám, rozpustný v 

acetóne, elektroizolátor

Použitie

 Lepidlá a laky

 Novodur(nemäkčený)- dosky na povrchovú úpravu zásobníkov, nádrží, nábytkárstvo, tyče, 

rúry

 Novoplast( mäkčený)- podlahovina, fólie, pršiplášte, hračky, fľaše, hadice, obrusy...



POKUS:  TEPELNÝ ROZKLAD PVC

HCl + CH2=CH2

HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

Biela zrazenina

Dôkaz násobnej väzby brómovou 

vodou

t Únik jedovatého chlorovodíka



POLYVINYLACETÁT( PVAC)

Vlastnosti

 Nejedovatý, nehorľavý, stály na svetle, výborná priľnavosť na materiál, rozpustný v 

org. rozpúšťadlách

Použitie

 Impregnácia textilu, papiera, lepidlá, emulzné náterové látky- latex



POLYTETRAFLUOETYLÉN (PTFE)-TEFLÓN

Vlastnosti

 Nejedovatý( pyrolýzou vznik jedovatých látok), elektroizolátor, oodolnosť teplotám, 

chemikáliám

Použitie

 Povrchová úprava lyží, kuchynského riadu, elektrotechnika, chemický priemysel



POLYMETYLMETAKRYLÁT ( PMMA) 

Vlastnosti

 Pri inhalácii pár jedovatý, dráždi DS, ľahké narkotikum, nárazuvzdorný, priehľadný 

92% svetla prepustí aj UV lúče, rozpustný v org. Rozpúšťadlách

Použitie

 Konštrukčný materiál, zasklievanie okien, kabíny dopravných prostriedkov, 

konzervácia biologických preparátov, zdravotníctvo- zubné protézy, chirurgia,

kontaktné šošovky



KAUČUKY

I. syntetický kaučuk

n CH2=CH-CH=CH2 → -[- CH2-CH=CH-CH2-]- n

II. prírodný kaučuk

n CH2=C-CH=CH2 → -[- CH2-C=CH-CH2-]- n

CH3 CH3

III. butadiénstyrénový kaučuk



KAUČUKY

Butadiénstyrénový kaučuk- pneumatiky, latex ( nátery, lepidlá)

Kaučuky- gumárenstvo

 Skvalitnenie výrobkov- pridávanie sadzí, kaolínu, kriedy, antioxidantov, síry, 
pigmentov

 Zloženie zmesí- 50% polyméru + iné podľa druhu výrobku

 Vulkanizácia- homogenizácia kaučuku pri teplote 130-150°C, pričom dochádza k 
pospájaniu makromolekúl kaučuku atómami síry



POLYVINYLBENZÉN ( POLYSTYRÉN) PS

https://www.youtube.com/watch?v=n9XKjKYAvxk


POLYVINYLBENZÉN ( POLYSTYRÉN) PS

Vlastnosti

 Narkotikum, dráždi sliznice, jedovatý, podozrenie s karcinogénnosti

 Tvrdý, tepelný a zvukový izolátor, rozpustný v mnohých organických rozpúšťadlách, 

výborný vzhľad a dobre sa farbí

Použitie

 Úžitkové predmety- misky, košíky, strúhadlá, skrinky na TV, rádiá, podlahové dlaždice, 

obkladačky

 Obalový a izolačný materiál( penový PVC)



POLYKONDENZÁCIA

 Polyreakcia dvoch odlišných monomérov, ktoré majú najmenej 2 reaktívne 

charakteristické skupiny

 Vzniká vedľajší produkt ( nízkomolekulová zlúčenina- voda, amoniak, sírovodík)

 Polyméry sa líšia chemickým zložením od monomérov

 Adično-eliminačný mechanizmus

 Stupňovitý priebeh- z reakčnej zmesi možno kedykoľvek izolovať rôzne dlhé 

polyméry, je potrebné odstraňovať aby nedošlo k rovnovažnému stavu

 Zvyčajne endotermické

 Napr. polyestery, fenoformaldehydové živice, polyamidy



POLYESTERY

 V makromolekulách sa pravidelne opakuje –CO-O-

• Syntetický polymér, ktorý vzniká polykondenzáciou

 Napr. polyetylénglykoltereftalát

Význam

 nátery

 živice ( so sklenými vláknami tvoria polyesterové sklené lamináty)

 syntetické textilné vlákna ( tesil- zmes syntetických vlákien s vlneným)



VÝROBA POLYESTERU

1,2-etándiol(etylénglykol) 1,4-benzéndikarboxylová kyselina ( kyselina tereftalová)

Polyetylénglykoltereftalát ( polyester)

H+

H+

nukleofil

Nukleofilná substitúcia s elimináciou



Polyesterové sklené lamináty

 Pevnosť ocele

 Dobré elektroizolačné vlastnosti a odolnosť voči 

chemikáliám

Význam

 Výroba karosérii áut, lietadiel, strešné krytiny, 

potrubie, prilby

Syntetické vlákna 

 Nekrčivé, ľahké, pevné, elastické

 Hydrofóbne- rýchlo schnú

 Lacné, odolnosť voči moliam

Nevýhody

 Nedostatočne priepustné vlhkosti- kožné 

ochorenia

 Elektrostatický náboj, horľavosť

Význam

 Textilný priemysel



POLYAMIDY

n H2N- (CH2)6-NH2 + n HOOC-(CH2)4-COOH→

1,6-hexándiamín        kyselina hexándiová

→ H-[-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]-OH n +(n-1) H2O

polyamid ( nylon 66)



POLYAMIDY

• V makromolekulách sa pravidelne opakuje -CO-NH- ( peptidovú väzbu)

Význam

• ozubené kolesá, ložiská

• syntetické vlákna ( silon, 

• obaly, fólie

• súčasť bielkovín



POLYADÍCIA

 Polyreakcie, pri ktorej dochádza k presunu vodíkového atómu v reťazci

 Stupňovitý alebo reťazový charakter

 Nevzniká vedľajší produkt

 Napr. polyuretány



POLYURETÁNY

n HO-(CH2)4-OH  + n O=C=N-(CH2)6-N=C=O→

1,4-butándiol    hexametyléndiizokyanatan

→-[-O-(CH2)4-O-CO-NH-(CH2)6- NH-CO-]-n
polyuretán



POLYURETÁNY

Využitie

 Výroba syntetických vlákien, koží, molitanu, lepidiel

 Nábytkárstvo, stavebníctvo

 Výroba obuvy, textilné vlákna



ROZDELENIE SYNTETICKÝ POLYMÉROV
III. Podľa tvaru molekuly

a. Lineárne- usporiadanie mérov za sebou jedným smerom ( napr. silikóny, polyetylén)

b. Rozvetvené- vzájomné spájané lineárnych reťazcov priečnymi väzbami(napr. 

rozvetvený polyetylén)

c. Sieťované- priečne pospájané všetky lineárne reťazce do jedného celku ( 

vulkanizovaný syntetický kaučuk)

d. Priestorovo sieťované- stavebné jednotky viazané do trojrozmernej siete ( 

fenolformaldehydové živice)



STEREOIZOMÉRY

 Vznikajú rozličným priestorovým usporiadaním substituentov na lineárnom reťazci 

( napr. metylová skupina na polypropyléne)        CH-CH2 

X

Rozdelenie

1. izotaktické- substituenty na jednej strane

2. syndiotaktické- substituenty sa pravidelne striedajú po oboch stranách

3. ataktické- substituenty nepravidelne usporiadané vzhľadom na rovinu reťazca

n X= -CH3, - C6H5, -Cl



STEREOIZOMÉRY

a. izotaktické-

b. syndiotaktické-

c. ataktické



VLASTNOSTI SYNTETICKÝCH POLYMÉROV

A. Veľkosť makromolekúl ( polymerizačný stupeň)

 Priemerná nie konštantná

 Hodnoty fyzikálnych veličín udané v rozmedzí

 Nižšie( kratší reťazec)- nižšia Mr, kvapalné, lepkavé, rozpusté v org. Rozpúšťadlách

 Vyššie( dlhší reťazec)- pevnejšie, odolné rozpúšťadlám, vyššia teplota mäknutia

 Vyššia hodnota n viac neovplyvňuje mechanicko- fyzikálne vlastnosti



VLASTNOSTI SYNTETICKÝCH POLYMÉROV

B. Tvar makromolekuly

Lineárne- rozpustné, termoplasty

Rozvetvené- obmedzená rozpustnosť

Priestorovo sieťované- nerozpustné termosety

Štruktúra lineárneho polyméru

1. pravidelná( kryštalická časť)- rovnomerne usporiadané reťazce vedľa seba-
dodávajú pevnosť

2. amorfná- rozlične poprepletané reťazce, tvoria klbká, zhluky- dodávajú ohybnosť a 
vláčnosť



VLASTNOSTI SYNTETICKÝCH POLYMÉROV

Poloha substituentov

1. Ataktický stereoizomér- mäkká, lepkavá látka, nekryštalizuje- nieje vhodný ako 

vlákninotvorný materiál

2. Izotaktický- kryštalický, vysoká teplota topenia, pevný v ťahu, možnosť tvorby vlákien

C. Energia chemickej väzby

 Stabilita polymérov závisí od pevnosti väzby medzi atómami v základnom reťazci, najpevnejšie 

–Si-O- potom C-C



VLASTNOSTI SYNTETICKÝCH POLYMÉROV

D. Typ väzby

Nepolárne- dobré elektroizolačné vlastnosti

Polárne- znižuje elektroizolačné vlastnosti, zväčšuje medzimolekulové sily, zhoršuje 

ohybnosť reťazca

E. Príťažlivé medzimolekulové sily medzi reťazcami

Paralelné pútané vodíkovými väzbami- zvýšenie súdržnosti a pevnosti, vláknotvornosť, 

teplota topenia, odolnosť voči rozpúšťadlám



VLASTNOSTI SYNTETICKÝCH POLYMÉROV

F- veľkosť atómov viazaných na základný reťazec

Napr. polytetrafluóretylén/ polyetylén

Polytetrafluóretylén- priestor okolo atómov lepšie vyplnený ( objemné atómy fluóru), 

reťazec stráca ohybnosť, chemicky odolný, , vyššia hustota a teplota topenia



SPRACOVANIE SYNTETICKÝCH POLYMÉROV

Vytláčanie

• Polyméry vzniknuté 
polymerizáciou

• Roztavenie granuliek, vytláčanie 
pod tlakom cez štrbinu

• Vznik fólii, dosiek, káblov, tyčí, 
rúr

vstrekovanie

• Polyméry vzniknuté 
polymerizáciou

• Nepriame lisovanie

• Vstrekovanie polyméru do 
formy pod tlakom

• Z formy sa získa mechanickým 
alebo pneumatickým 
vyhadzovaním

• Ekonomicky a produktívne 
vhodná metóda

• Vznik rôznych súčiastok

lisovanie

• Spracovanie polykondenzátov

• Plnenie oceľovej formy 
práškovým polymérom

• Lisovanie

• Vybratie výlisku

• Čistenie formy

• Pri výrobe vlákien pretláčanie 
cez dýzy, chladenie, 
predlžovanie

• Polyesterové, polyamidové 
vlákna





ŠTRUKTÚRA PRÍRODNÝCH PÔVODNÝCH POLYMÉROV

• monosacharidy
polysacharidy

• aminokyseliny
bielkoviny

• nukleotidy
nukleové kyseliny

• izoprén
polyterpény



MODIFIKOVANÉ PRÍRODNÉ POLYMÉRY

 Chemicky upravené prírodné makromolekulové  látky

 Potreba výroby kvôli zvyšujúcemu dopytu po prírodných polyméroch

 Napr. úprava celulózy, prírodného kaučuku



VISKÓZA

 Potrebná počiatočná chemická úprava

1. Výroba xantogénanu celulózy- ester rozpustný v známych rozpúšťadlách- výroba z celulózy 
+ NaOH + CS2

2. Vznik viskózy- rozpustením esteru v NaOH

3. Filtrácia a odvzdušnenie viskózy

4. Pretláčanie cez dýzy do zrážacieho kúpeľa ( H2SO4, Na2SO4, ZnSO4)

5. Vznik viskózového vlákna- nerozpustnej celulózy, ktorá vznikla rozkladom xantogénanu v 
kyslom prostredí

Použitie

Farbenie vlákna a výroba viskózového hodvábu a striže, celofánu

https://www.youtube.com/watch?v=NY_iCflD2c8


ACETÁT CELULÓZY

 Vznik esterifikáciou celulózy s anhydridom kyseliny octovej

Použitie

 Textilný priemysel- acetátový hodváb, trikotová bielizeň

 Výroba nehorľavých filmov



NEGATÍVNE VLASTNOSTI POLYMÉROV

 Mäkkosť

 Napučiavanie v rozpúšťadlách

 Nenasiakavosť

 Nepriepustnosť plynov a vodnej pary

 Horľavosť

 Rozklad na jedovaté látky

 Odolnosť voči mikroorganizmom

 Biologicky neodbúrateľné



NEGATÍVNY DOPAD PLASTOV NA ŽP

 Pri spaľovaní vznik toxických, karcinogénnych látok( chlorovodík, dioxíny, 

polychlorované bifenyly, furány)

 Biologicky neodbúrateľné

 Neekologické technologické postupy

 Odpad- separácia, recyklácia, mikroplasty



ZDROJE

 https://slideplayer.cz/amp/12509636/

 https://xantina.hyperlink.cz/organika/polymerace.html

 https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/2397

 https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Atactic_polypropylene.svg

 http://kmi2.uniza.sk/wp-content/uploads/2022/01/Polym%C3%A9ry.pdf

 https://www.youtube.com/watch?v=NY_iCflD2c8

 https://www.youtube.com/watch?v=n9XKjKYAvxk

 https://www.ekobal.cz/o-nas/aktuality/polymerni-materialy-zazivaji-boom-proc-jsou-lepsi-nez-klasicke-obaly

 https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/2400

https://slideplayer.cz/amp/12509636/
https://xantina.hyperlink.cz/organika/polymerace.html
https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/2397
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Atactic_polypropylene.svg
http://kmi2.uniza.sk/wp-content/uploads/2022/01/Polym%C3%A9ry.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NY_iCflD2c8
https://www.youtube.com/watch?v=n9XKjKYAvxk
https://www.ekobal.cz/o-nas/aktuality/polymerni-materialy-zazivaji-boom-proc-jsou-lepsi-nez-klasicke-obaly
https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/2400

