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TWORZYWA SZTUCZNE

 Nazywane są powszechnie plastikami [gr. Plastikos – giętki]

 Są to materiały, których głównymi składnikami są związki wielkocząsteczkowe – polimery, polimery zbudowane są z mniejszych fragmentów 
zwanych merami

naturalne modyfikowane syntetyczne

Celuloza, białka, kwasy 

nukleinowe – są to 

substancje występujące 

naturalnie w przyrodzie

Octan celulozy, galalit-

otrzymane w wyniki 

modyfikacji polimerów 

naturalnych

Polietylen, 

polipropylen- otrzymane 

sztucznie przez człowieka

POLIMERY

Dodatkowe składniki tworzyw sztucznych

barwniki; zmiękczacze (plastyfikatory)- zmiękczają tworzywo i zwiększają jego 

ciągliwość; wypełniacze- nadają nowe właściwości np. niepalność



NAZEWNICTWO TWORZYW SZTUCZNYCH

Nazwy polimerów tworzymy dodając przedrostek poli- do 
nazwy monomeru

Nazwa polska Nazwa angielska Skrót

polietylen

polipropylen

poli(tetraftalan etylenu)

poli (chlorek winylu)

polyethylene

polypropylene

poly(ethylene terephtalate)

poly(vinyl chloride)

PE

PP

PET

PVC



POLIMERY
NATURALNE

 Kauczuk i celuloza- to dwie substancje mające 

największe znaczenie w przemyśle tworzyw 

sztucznych

 Kauczuk otrzymuje się z soku mlecznego 

kauczukowca brazylijskiego [łac. Hevea braciliensis]

MODYFIKOWANE
 Cząsteczki kauczuku są skręcone i tworzą pętle, co nadaje temu 

tworzywu elastyczność. Niestety jest on mało wytrzymały, bo jego 
cząsteczki nie są ze sobą powiązane. Proces wulkanizacji pozwala 
wytworzyć dodatkowe wiązania między cząsteczkami kauczuku, co 
zwiększa twardość, odporność na działanie temperatur i ścieranie. 
W ten sposób otrzymuje się gumę (do produkcji opon, uszczelek)

Sok ten to tzw. lateks 

stosowany m.in. do 

produkcji rękawiczek 

medycznych

 Z celulozy  wytwarza się octan celulozy, z którego produkuje się 

błony fotograficzne i filmowe

 Z azotanu (V) celulozy wytwarza się materiały wybuchowe
 Celuloza otrzymywana jest z drewna



TERMOPLASTY

 Materiały, które w wysokiej temperaturze miękną i 

topią się a po ochłodzeniu twardnieją;

 Są to tworzywa termoplastyczne;

 Po stopieniu można je na nowo formować

 np. polietylen, polipropylen, polistyren, polichlorek 

winylu, poliwęglany, poliuretany, poliamidy

DUROPLASTY

 Raz ukształtowane nie mogą być ponownie topione

W 

termoplastach

łańcuchy polimeru 

nie są ze sobą 

połączone, co daje 

możliwość ich 

wielokrotnego 

przetwarzania. 

W duroplastach

łańcuchy są 

połączone i 

uniemożliwiają 

wielokrotne 

przetwarzanie.



ZASTOSOWANIA TWORZYW SZTUCZNYCH

Film o powstawaniu komponentów 

z tworzywa sztucznego: 

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

O34hysO1hrs
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ZADANIE DOMOWE

WYBIERZ JEDNO Z DWÓCH ZADAŃ

Zadanie 1

Stwórz krótką prezentację lub notatkę na temat:

a) Bioplastiku czyli alternatywy dla tworzyw sztucznych

lub

b) Czy plastik nas zabija? Bisfenol A oraz inne tworzywa 

w naszych organizmach.

Zadanie 2

Napisz reakcje polimeryzacji, w których otrzymasz 

następujące tworzywa sztuczne:

a) polietylen

b) polipropylen

c) polistyren

d) teflon

Na przesłanie zadań czekam tydzień, tj. do 4 czerwca.


