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Tworzywa sztuczne to materiały, które zostały wytworzone przez człowieka

z niewystępujących naturalnie polimerów syntetycznych albo polimerów

naturalnych (zmodyfikowanych przy użyciu odpowiednich dodatków).

Potocznie tego rodzaju materiały określa się zbiorczą nazwą „plastik”, trzeba

jednak pamiętać, że to duże uproszczenie, które nie uwzględnia różnic

pomiędzy poszczególnymi rodzajami tworzyw polimerowych.

Definicja tworzyw sztucznych (plastiku)



Historia plastiku

 w roku 1862 Alexander Parkes pod nazwą „parkesine” opatentował nowy, stworzony przez siebie materiał.
(Była to tak naprawdę nitroceluloza (przezroczysta, dająca się formować w odlewy i utrzymująca kształt po schłodzeniu),

 w roku1866 produkowana na masową skalę. (Ze względu na cięcie kosztów podczas produkcji jego produkt nie miał

jednak zbyt wysokiej jakości, co stało się bezpośrednią przyczyną jego wycofania z rynku.)

Alexander Parkes John Wesley Hyatt Louis Marie Hilaire Berniguat 

 w roku 1865 John Wesley Hyatt wynalazł celuloid (był początkowo używany niemal wyłącznie do produkcji kul

bilardowych, jednak z czasem zaczęto z niego tworzyć także inne przedmioty codziennego użytku. Warto wspomnieć, że pod

koniec XIX wieku z celuloidu wyrabiano imitacje rozmaitych naturalnych materiałów, szczególnie tych drogich, jak np. kość

słoniowa czy szylkret.)

 w roku 1891 Louis Marie Hilaire Berniguat wynalazł sztuczny jedwab (był reklamowany jako idealny zamiennik dla

jedwabiu naturalnego. Choć był on znacznie tańszy od swego naturalnego odpowiednika, to wczesne partie sztucznego

jedwabiu były ekstremalnie łatwopalne – ten problem został w późniejszych latach wyeliminowany.)

Badania nad opracowaniem tworzyw sztucznych prowadzone były już w drugiej połowie XIX wieku



Historia plastiku

 Bakelit - w roku 1907 Leo Baekelanda (okazał się być świetnym materiałem izolującym, gdyż nie przewodził prądu.)

Leo Baekeland – twórca bakelitu

 Bakelit
 Celuloza

 PVC

 Polietylen

 Nylon
 Poliester

 Celofan - w roku 1908 Jacques E. Brandenberger (przezroczysta lub barwiona, szeleszcząca folia celulozowa, otrzymywana z

regenerowanej wiskozy (którą otrzymuje się w reakcji celulozy z dwusiarczkiem węgla), przetłaczanej przez dyszę szczelinową do

kąpieli koagulacyjnej.

 PVC - (zsyntetyzowany po raz pierwszy jeszcze w 1872 roku, ale komercyjnie dostępny dopiero od roku 1926),

 Polietylen - (zsyntetyzowany w 1898 roku, upowszechnił się dopiero w 1944, materiał giętki, woskowaty, przezroczysty,

termoplastyczny.),

 Nylon - (1939 tkanina syntetyczna (czyli pochodzenia nienaturalnego), służący do wytwarzania różnego rodzaju ubrań.

Charakteryzuje się stosunkowo dużą wytrzymałością, szybkim wysychaniem oraz tym, że się nie gniecie.)

 Poliester - (w latach pięćdziesiątych XX wieku - materiał syntetyczny, który zgodnie ze swoją nazwą jest polimerem zawierającym

wiązania estrowe. Jest mieszanką pochodnych ropy naftowej oraz glikolu etylenowego. Powstaje w procesie topienia granulatu

PET w temperaturze 280 stopni Celsjusza, a następnie poddaje się go przędzeniu.)



Polimeryzacja
to reakcja chemiczna, podczas której związki chemiczne mające małą masę

cząsteczkową (monomery) lub mieszanina kilku takich związków łączą się ze sobą, aż do wyczerpania

wolnych grup funkcyjnych. W wyniku łączenia powstają cząsteczki, które mają wielokrotnie większą

masę cząsteczkową od substratów, tworząc w ten sposób polimer.

W przeważającej większości polimery składają się z czterech rodzajów atomów:



PODZIAŁ POLIMERÓW

POLIMERY NATURALNE 

 są to polizwiązki występujące naturalnie w przyrodzie. Od tysięcy

lat są wykorzystywane przez człowieka w postaci naturalnej, bądź

zmodyfikowanej.

POLIMERY SZTUCZNE

 Polimery łańcuchowe

 Polimery poliaddycyjne

 Polimery kondensacyjne

kauczuk naturalny, 
Właściwości: guma – duroplast, odporna na wysoką temperaturę, nieprzepuszczalna dla wody, 

elastyczna w szerokim zakresie temperatur, wytrzymała na rozciąganie, palna (wydziela się gryzący 

dym), pod wpływem światła ulega procesowi starzenia; ebonit – duroplast, twardy, kruchy, dobry izolator 

ciepła i elektryczności, odporny na działanie czynników chemicznych. 

Zastosowanie: guma – uszczelki, opony, zabawki, artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt sportowy, 

sprzęt medyczny, elastyczne tkaniny, liny, kleje; ebonit – skrzynki akumulatorowe, wykładziny ochronne i 

antykorozyjne, ustniki do fajek, drobny sprzęt elektrotechniczny, części aparatury chemicznej, materiał 

izolacyjny w przemyśle elektrotechnicznym, chemicznym i radiotechnice.  

 są to związki otrzymywane przez człowieka na

drodze syntezy chemicznej

polisacharydy (wielocukry): skrobia, celuloza. 
Właściwości: Do polisacharydów należą skrobia (materiał zapasowy roślin, gromadzony w owocach, 

nasionach, korzeniach, liściach, bulwach, rdzeniu łodygi i kłączach), celuloza (drewno, słoma, bawełna, 

juta), glikogen (materiał zapasowy tkanek zwierzęcych i ludzkich, gromadzony w wątrobie i tkance 

mięśniowej), chityna (budulec pancerzy owadów i skorupiaków).  

Zastosowanie: Z celulozy wyrabia się papier, kleje, lakiery, celofan, błony fotograficzne i sztuczny 

jedwab. Octan celulozy służy do wyrobu błon fotograficznych, tworzyw sztucznych, lakierów i włókien. 

Skrobia i jej pochodne – przemysł włókienniczy, farmaceutyczny, kosmetyczny, papierniczy, tekstylny 

oraz do produkcji klejów. 

polipeptydy (białka). 
Właściwości: Białka to podstawowe, wielocząsteczkowe składniki wszystkich organizmów żywych, 

zbudowane z reszt aminokwasowych połączonych wiązaniami peptydowymi. Białka utrzymują strukturę 

organizmów żywych i biorą udział we wszystkich procesach w nich zachodzących. 

Zastosowanie: przemysł spożywczy, medycyna

Najczęściej spotykane polimery naturalne:

POLIMERY SZTUCZNE



Polimetakrylan metylu (PMMA)
Właściwości: termoplast o wysokiej przeźroczystości,

odporny na działanie ultrafioletu, odporny mechanicznie.

Zastosowanie: płyty pleksiglasowe, pręty, guziki, okna

samolotów, światłowody, zadaszenia, świetliki, elewacje,

ekrany akustyczne (autostrady), łóżka opalające (solaria).

Kauczuki syntetyczne

Polibutadien (PB, PBA)
Właściwości: odporny na wysoką temperaturę,

nieprzepuszczalny dla wody, elastyczny w szerokim zakresie

temperatur, wytrzymały na rozciąganie, palny (wydziela się

gryzący dym).

Zastosowanie: sztuczna guma (uszczelki, opony, artykuły

gospodarstwa domowego, itd.), elastyczne żele, farby

lateksowe, elastyczne tkaniny, liny, kleje.

Kauczuki syntetyczne

Polichloropren (Neopren)
Właściwości: większą odporność na oleje i inne

rozpuszczalniki organiczne, niż kauczuki polibutadienowe,

wolniej ulega starzeniu, palny, samogasnący.

Zastosowanie: jak kauczuki butadienowe, ponadto tkaniny

podgumowane (pontony ratunkowe), skafandry nurkowe,

odzież ochronna do uprawiania sportów wodnych, opaski

rehabilitacyjne.

POLIMERY SZTUCZNE - POLIMERY ŁAŃCUCHOWE

Polietylen (PE)
Właściwości: termoplast, giętki, woskowaty,

przezroczysty, odporny na działanie roztworów

kwasów, zasad i soli oraz niską temperaturę.

Zastosowanie: folie, opakowania, zabawki, materiały

izolacyjne, artykuły gospodarstwa domowego.

Polipropylen (PP)
Właściwości: termoplast, palny, bezbarwny,

bezwonny, niewrażliwym na działanie wody, odporny

na działanie kwasów, zasad i soli oraz

rozpuszczalników organicznych.

Zastosowanie: przewody do wody i cieczy

agresywnych, zbiorniki zderzaki, części karoserii,

butelki, pojemniki, folie, opakowania, zabawki,

materiały izolacyjne, artykuły gospodarstwa

domowego.

Polichlorek winylu (PCW, PVC)
Właściwości: termoplast, wytrzymały mechanicznie, odporny na

działanie wielu rozpuszczalników.

Zastosowanie: wykładziny podłogowe, stolarka drzwiowa i

okienna, rury, materiały elektroizolacyjne, artykuły gospodarstwa

domowego, jako igelit – pokrywanie skoczni i stoków

narciarskich.

Polistyren (PS)
Właściwości: termoplastyczny, bezbarwny, twardy, kruchy.

Zastosowanie: sztuczna biżuteria, szczoteczki do zębów,

pudełka do płyt CD, elementy zabawek, w formie spienionej

(styropian) - płyty izolacyjne i dźwiękochłonne, opakowania

(również do żywności), jako kopolimery z akrylonitrylami i

butadienami (ABS-akrylonitrylo-butadieno-styren) – części

samochodowe



POLIMERY SZTUCZNE - POLIMERY POLIADDYCYJNE 
Poliuretany (PU) 
Właściwości: duroplasty, odporne na działanie wody, czynników atmosferycznych, olejów,

smarów, rozpuszczalników organicznych, rozcieńczonych kwasów i zasad, dobre izolatory

ciepła i elektryczności, wykazują lepszą wytrzymałość mechaniczną niż kauczuki oraz

lepsze wskaźniki elastyczności i wydłużenia.

Zastosowanie: produkcja włókien elastycznych typu lycry i elastanu, przemysł meblarski

(gąbki tapicerskie i materacowe), samochodowy (gąbki tapicerskie, sztywne pianki do

zderzaków, elementów wystroju wnętrza i amortyzatorów), obuwniczy i tekstylny (podeszwy,

tkaniny z podszewkami gąbczastymi, tkaniny ociepleniowe), gąbki do kąpieli, materiały

izolacyjne, kity uszczelniające, spoiwa, kleje.

Żywice epoksydowe
Właściwości: duroplasty, nierozpuszczalne i nietopliwe, bardzo przyczepne do prawie wszystkich

materiałów, odporne na czynniki chemiczne.

Zastosowanie: laminaty, kleje do metali,kleje, kompozyty (lotnictwo, motoryzacja, szkutnictwo,

sport wyczynowy).

POLIMERY SZTUCZNE - POLIMERY KONDENSACYJNE 
Poliestry
Właściwości: najszerzej stosowany – PET – termoplast, o wysokiej krystaliczności,

wytrzymały mechanicznie, odporny na działanie wody, kwasów, części rozpuszczalników

organicznych. Podczas spalania produktów wytworzonych z PET wytwarzają się duże ilości

silnie toksycznych dioksyn.

Zastosowanie: produkcja naczyń, butelek, opakowań, niewielkich kształtek, włókna (elana,

polartec - polar), sztuczne futra

Poliamidy
Właściwości: termoplasty, rozpuszczalne w kwasach i fenolach, mogą zaabsorbować do

kilku procent wody, bardziej twarde i trudniej topliwe niż poliestry.

Zastosowanie: najczęściej stosowany – nylon – do produkcji pończoch, rajstop, sieci

rybackich, spadochronów, lin, poduszek powietrznych, szczoteczek do zębów, wykładzin

dywanowych, strun gitarowych, kevlaru (materiału stosowanego w kamizelkach

kuloodpornych, kaskach i hełmach ochronnych, trampolinach, kablach światłowodowych).

Poliwęglany
Właściwości: przeźroczyste termoplasty o bardzo dobrych własnościach mechanicznych (udarność,

odporność na ściskanie), odporne na znaczne różnice ciśnień.

Zastosowanie: warstwy uodparniające szklane szyby na stłuczenie, czy przestrzelenie, szyby w

batyskafach, samolotach, hełmach astronautów, kierowców rajdowych, butelki dla niemowląt, płyty

CD, DVD.

Fenoplasty
Właściwości: duroplasty, niepalne, nietopliwe, nierozpuszczalne, o niskim przewodnictwie

elektrycznym, słabej przewodności cieplnej, odporne chemicznie.

Zastosowanie: najczęściej stosowany – bakelit – obudowy aparatów telefonicznych,

radiowych i fotograficznych, produkcja okładzin ciernych hamulców i sprzęgieł, dodatki do

lakierów, klejów.

Aminoplasty
Właściwości: duroplasty, bezwonne, bezbarwne, odporne na działanie wody i rozpuszczalników

organicznych, posiadają dobre własności elektroizolacyjne, odporność cieplną do 120 C.

Zastosowanie: laminaty dekoracyjne, artykuły AGD, artykuły elektrotechniczne (gniazdka, wtyczki,

włączniki).

Silikony
Właściwości: żywice, zależnie od stopnia usieciowania, przypominają w konsystencji żele, albo są

litymi elastomerami.

Zastosowanie: oleje, smary, pasty, kauczuki, żywice, folie, lakiery hydrofobowe, materiały

elektroizolacyjne, środki do impregnacji tkanin, hydrożele stosowane jako implanty tkanek miękkich.



 pozwoliło na rozwój wielu dziedzin życia i nauki

ODKRYCIE TWORZYW SZTUCZNYCH - POZYTYWY

 umożliwiło łatwe tworzenie nawet bardzo skomplikowanych i nieregularnych kształtów

 poprawiło standardy życia na większości płaszczyzn życia (wskazanych we wcześniejszych slajdach)

 umożliwiło tworzenie materiałów o niewielkiej masie

 umożliwiło tworzenie materiałów o dużej wytrzymałości mechanicznej

 umożliwiło tworzenie materiałów o wysokiej żywotności

 umożliwiło tworzenie materiałów o dobrych właściwościach elektroizolacyjnych

 umożliwiło tworzenie materiałów o wysokiej odporności chemicznej

 umożliwiło tworzenie materiałów mających możliwość barwienia i uzyskiwania wyrobów 

przezroczystych



ODKRYCIE PLASTIKU – WADY I ZAGROŻENIA !!!!!!!!!!!

 niewielką odporność na wysokie temperatury,

Do największych wad tworzyw sztucznych należy zaliczyć:

 bardzo długi czas rozkładu (odpady powstałe z tworzyw sztucznych samoistnie

rozkładają się dopiero po wielu dziesiątkach, a nawet setkach lat),

 w przypadku niekontrolowanego składowania odpadów, podczas rozkładu mogą

wykazywać właściwości toksyczne.

 ilość plastiku wprowadzana do obiegu i powstające z nich odpady zalewające” 

środowisko naturalne,



Globalna produkcja plastiku na przełomie lat

W ciągu ostatnich 50 lat ilość wytwarzanych tworzyw sztucznych wzrosła 20-krotnie! I wciąż rośnie, 

choć w Europie, od 10 lat utrzymuje się na dość stabilnym poziomie.



Około 79% zużytych tworzyw sztucznych NIE trafia do recyklingu, lecz na wysypiska śmieci i do środowiska

naturalnego, w tym do oceanów.

Tylko niewielki procent, jak pokazuje wykres zostanie przetworzonych do ponownego użycia.

Do 2050 roku na śmietnik i do środowiska trafi kolejne 12 mld ton tworzyw sztucznych.

Ilość wytworzonych odpadów z tworzywach sztucznych od 1950 do 2015 roku, oraz prognozy do 2050 

roku. Roland Geyer, Science Advances

Łączna ilość odpadów z tworzyw sztucznych 

i prognozy do 2050 

http://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782.full


Plastik odpowiada za 70% zanieczyszczeń mórz i oceanów.

Przez zwierzęta jest on mylony z pokarmem lub staje się dla nich śmiertelną pułapką.

Żółwie zjadają torebki foliowe, myśląc, że mają do czynienia z meduzami, albatrosy zjadają plastikowe nakrętki

myląc je z rybami, a foki polujące u wybrzeży ulegają splątaniu w starych linach i sieciach.

Tworzywa sztuczne stanowią poważny problem ekologiczny świata i można je oznaczyć nawet w wodzie

deszczowej pobranej w czystych nieskażonych środowiskach. Badania wykazały również obecność około 6000

cząstek plastiku w organizmach ludzi, a jak donoszą inne badania przeprowadzone w Niemczech, obecność

plastiku stwierdzono w organizmach 97% przebadanych dzieci (https://noizz.pl). Wykazano jego obecność w

osadach ściekowych, w rzekach i w wodach oceanicznych.

Plastik – problem ekologiczny Świata

Odpady plastiku tworzą olbrzymią wyspę śmieci na Oceanie Spokojnym, której powierzchnia jest 5-krotnie

większa od powierzchni Polski.



 Co roku do mórz i oceanów trafia 8 milionów ton plastikowych odpadów, z czego 236 tysięcy ton stanowi

mikroplastik.

PLASTIKOWE ODPADY W MORZACH 

I OCEANACH

 Obecnie na powierzchni oceanów znajduje się pięć “wysp” utworzonych z plastikowych odpadów.

Jedna z nich wielkością dorównuje powierzchni Francji.

 Co minutę do morza trafia taka ilość plastiku, jaka znajduje się w jednej śmieciarce.

 Do 2020 roku ilość plastików w morzach i oceanach zwiększy się 10-krotnie.

 W 2014 roku stosunek masowy ilości plastików w morzach do ryb wynosił 1:5.

 W przeliczeniu na masę do 2050 roku w morzach i oceanach będzie więcej plastiku niż ryb.



 W skali świata jedynie 9% plastikowych śmieci trafia do recyklingu, a 12% kończy życie w spalarniach.

Przeważająca większość trafia na składowiska, albo co gorsza, wprost do środowiska naturalnego.

PLASTIK – ZŁY ODPAD?...

 W Europie jest lepiej, bo około 30% plastiku trafia do recyklingu, 39% jest spalane, a reszta ląduje na

składowiskach odpadów.

 Na całym świecie co minutę sprzedaje się ponad milion plastikowych butelek. Albo 20 tysięcy co sekundę!

Łącznie w 2016 roku sprzedano ich 480 miliardów (niewyobrażalna liczba!)

 Potrzeba ponad 500 lat, żeby plastikowa butelka rozłożyła się (a raczej rozpadła w pył) w środowisku

naturalnym



W Europie około 40% produkcji tworzyw sztucznych to opakowania, 22% to różnego rodzaju sprzęty domowe,

a 20% stanowią materiały budowlane i konstrukcyjne.

PLASTIK – ZŁY ODPAD?...

Cząstki mikroplastiku są obecne praktycznie we wszystkich systemach wodnych na świecie, czyli potokach, 

rzekach, jeziorach i morzach.

83% testowanej wody kranowej z różnych światowych metropolii było zanieczyszczone cząsteczkami plastiku.

Z kolei aż 93% badanych wód butelkowanych produkowanych przez 11 największych firm z tego sektora

zawierało cząstki plastiku.

Podczas jednego prania bluzy wykonanej z polaru (czyli przetworzonego PET) do ścieków trafia nawet 250

tysięcy cząstek mikroplastiku.

Szacuje się, że przez bliższy lub dalszy kontakt z plastikiem na całym świecie może umierać nawet 2 miliony

zwierząt rocznie.



Nie oszukujmy się - świat bez plastiku jest nierealny !!!

Jest go zbyt dużo w środowisku naturalnym, a poza tym bez niego nie bylibyśmy w stanie funkcjonować na

obecnym poziomie życia.

CO DALEJ Z PLASTIKIEM?...

Jednak świat idzie w kierunku ograniczenia negatywnego wpływu plastiku na środowisko naturalne.

 składowanie odpadów – gromadzenie odpadów z tworzyw sztucznych na specjalnie przygotowanych składowiskach. Po

wykorzystaniu całego miejsca, składowisko zostaje zasypane ziemią i obsadzone roślinami;

 spalanie odpadów (recykling energetyczny) – metoda bardzo popularna, w której powstające ciepło może zostać

wykorzystane do produkcji energii cieplnej. Wadą tej metody jest jednak powstawanie dużej ilości toksycznych i

szkodliwych substancji, które są uwalniane następnie do atmosfery i przedostają się do środowiska. Szczególnie

niebezpieczne są dioksany i furany.

 koksowanie odpadów – polega na dodawaniu do węgla w procesie koksowania rozdrobionych tworzyw sztucznych (dzieje

się to bez dostępu powietrza).

 recykling odpadów – uważa się, że recykling, czyli powtórne wykorzystanie zużytych materiałów do produkcji nowych

materiałów, jest najlepszą metodą usuwania odpadów ze środowiska

Istnieje kilka metod pozbycia się odpadów ze środowiska:



Zakaz obrotu aż dziesięcioma różnymi produktami plastikowymi jednorazowego użytku, 

które mają bezpieczne dla środowiska zamienniki, od lipca 2021 r. 

Z rynku znikną więc m.in. plastikowe patyczki higieniczne, widelce, noże, łyżki, talerze, słomki, 

mieszadełka do napojów oraz patyczki mocowane do balonów. 

Dyrektywa 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów 

z tworzyw sztucznych na środowisko.

Już za dwa lata ze sklepowych półek znikną też wykonane z polistyrenu ekspandowanego pojemniki na żywność i napoje. 

Od 2025 r. butelki PET o pojemności do trzech litrów będą z kolei musiały być wytwarzane przynajmniej w 25 % z materiału

pochodzącego z recyklingu. Do 2030 r. odsetek ten powinien sięgnąć 30 %.

Do 2029 r. państwa członkowskie zostały zobligowane do osiągniecia poziomu 90 % recyklingu plastikowych butelek.

Pierwotnie cel miał być osiągnięty już w 2025 r., ale w wyniku negocjacji proces został rozłożony na dwa etapy: 77 % do

2025 r. i 90 % do 2029 r. Aby go osiągnąć państwa będą musiał ustanowić powszechne systemy kaucyjne lub cele

selektywnego zbierania w ramach systemów rozszerzonej odpowiedzialności producentów.

Ponadto, producenci produktów z plastikiem (np. chusteczek nawilżanych lub papierosów) będą ponosić koszty 

sprzątania terenów publicznych.



RECYKLING TWORZYW SZTUCZNYCH

Metody surowcowe polegają na przekształceniu

tworzyw w części składowe, z których je uzyskano, przy

pomocy różnych reakcji chemicznych. Uzyskane

w ten sposób półprodukty stosuje się ponownie przy

produkcji poliestrów czy poliwęglanów.

Metody materiałowe to najczęściej rozdrobnienie

odpadów w celu uzyskania z nich granulatu

do ponownego wykorzystania. Zwykle są stosowane

do przetwarzania PE (polietylenu), PVC (polichlorku

winylu) czy PET (politereftalanu etylenu).

Cele recyklingu: 

 ograniczenie zużycia surowców naturalnych 

 zmniejszenie ilości odpadów 

 maksymalizacja ponownego wykorzystania materiałów 

odpadowych 

 minimalizacji nakładów na przetworzenie materiałów odpadowych



Oznaczenia plastików

Recykling plastiku jest skomplikowany, ponieważ istnieją tysiące odmian plastiku. Każdy typ ma inny skład chemiczny i

można go odzyskać tylko wtedy, kiedy nie jest wymieszany z innymi typami. Jest to bardzo trudne ponieważ mało kto

zwraca uwagę na rodzaj plastiku, już nie mówiąc o tym, żeby je segregować.

Z 7 kategorii plastiku można przetworzyć ponownie tylko 3 kategorie - na pozostałe nie ma kupców, więc nie opłaca się ich

przetwarzać.

Plastik, który można przetworzyć jest wysyłany do krajów rozwijających się (do 2017 były to Chiny, dzisiaj głównie Azja

środkowo-wschodnia).

Państwa rozwinięte (np. europejskie) nie dysponują zasobami finansowymi, ani technologiami pozwalającymi przetworzyć 

plastik w rentowny sposób. Dlatego słyszymy coraz więcej o nielegalnych wysypiskach śmieci i nielegalnych fabrykach 

spalających śmieci np. w Malezji.



Plastikowe odpady - materiał do recyklingu

https://www.youtube.com/watch?v=qITvZ3HADlU

Dlaczego tak ważna jest segregacja odpadów?



 Nasze działania powinny koncentrować się wokół świadomego gospodarowania

odpadami.

WNIOSKI

 Tam, gdzie możemy z opakowania korzystać wielokrotnie, róbmy to! Jeśli nie ma takiej

możliwości, zadbajmy, żeby odpad trafił na właściwe sobie miejsce.

 Dokładnie segregujmy śmieci.

 Wymagajmy od siebie, ale też - jeśli to możliwe - patrzmy na ręce innym, którzy są

odpowiedzialni za to, co z odpadami dzieje się w dalszej kolejności.

 Tworzyw sztucznych obecnie nie da się w pełni wyeliminować, gdyż nie mają one

idealnych odpowiedników.

 Działając świadomie i konsekwentnie możemy jednak ograniczyć nakreślony problem.



Dziękuję za uwagę 

Anna Malmur VIII b

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie
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