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Za pierwsze tworzywo 

sztuczne, podobne do parkesiny, uznaje 

się wynalazek opatentowany 15 

czerwca 1869 roku przez Johna W. 

Hyatta- celuloid. Powstał on 

z połączenia nitrocelulozy 

z kamforą.

Historia tworzyw sztucznych



Pierwszym syntetycznym, 

to znaczy takim, w którym związki 

wielocząsteczkowe są również 

wytworzone sztucznie, 

a nie czerpane z surowców 

mineralnych, był bakelit. W 1907 roku 

wynalazł go i opatentował Leo H. 

Baekeland. Tworzywo to było 

proszkiem, który po podgrzaniu             i 

sprasowaniu zestalał. Bakelit nie 

przewodził prądu elektrycznego i 

ciepła, więc stał się dobrym materiałem w 

urządzeniach elektrycznych.

Historia tworzyw sztucznych



Produkcję innych powszechnie dzisiaj   

używanych tworzyw sztucznych 

rozpoczęto:

 polistyrenu w 1930 roku

 polichlorku winylu w 1931 roku

 polietylenu w 1939 roku

 teflonu w 1946 roku

 żywic epoksydowych w 1950 roku

Historia tworzyw sztucznych



Historia tworzyw sztucznych rozpoczęła 

się w 1862 roku. Wówczas w Londynie 

zorganizowana została wystawa 

Alexandra Parkesa, który pokazał 

przedmioty użytku codziennego 

zrobione z nieznanego dotychczas 

materiału. Nazwano go parkesiną. 

Materiał ten otrzymano przez 

połączenie nitrocelulozy, kamfory oraz 

alkoholu.

Historia tworzyw sztucznych



 Silikony – nietoksyczne, plastyczne 

i niepalne silikony stosuje się w 

wielu dziedzinach, m.in. w 

gospodarstwach domowych (formy 

do ciast), budownictwie (farby 

silikonowe) oraz medycynie.

 Hydrożele – granulki hydrożelu 

znajdujące się w pieluszce pod 

wpływem wilgoci zmieniają się w 

żel. Hydrożel stosuje się również w 

optyce do produkcji szkieł 

kontaktowych oraz w rolnictwie i 

leśnictwie.

Zastosowanie tworzyw sztucznych



Tworzywa sztuczne podzielić można na 

dwie grupy:

 Termoplasty- pod wpływem ciepła 

miękną, a po ochłodzeniu ponownie 

twardnieją.

 Tworzywa termoutwardzalne 

(duroplasty)- po uformowaniu 

pozostają twarde, nie miękną pod 

wpływem ogrzewania.

Powstawanie i produkcja tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne powstają z surowców naturalnych takich jak 

celuloza, węgiel, gaz ziemny, sól oraz ropa naftowa w procesach polimeryzacji i 

polikondensacji.



Poli(chlorek winylu)

 Jedno z najstarszych tworzyw 

termoplastycznych

 1937r. –wytwarzanie na skalę przemysłową

 Właściwości:

• przezroczystość, lekkość,

• nieprzepuszczalność gazów i zapachów,

• odporność na oleje, tłuszcze i kwasy,

• mała gęstość właściwa,

• dobre właściwości mechaniczne i elektryczne,

• dobra przetwarzalność,

• odporność na korozję i ekstremalne warunki  

atmosferyczne,

• stabilność w trakcie użytkowania.

Przykłady tworzyw sztucznych



 Poli(chlorek winylu) –

sprężyste, wytrzymałe tworzywo 

sztuczne, stosowane m.in. do wytwarzania 

płaszczy przeciwdeszczowych, elementów 

budowlanych, rur, osłon, kabli 

elektrycznych, butów, zasłon 

prysznicowych oraz zabawek.

 Kauczuk syntetyczny – elastyczne 

tworzywo sztuczne, które wykorzystuje się 

do produkcji m.in. gumek do ścierania 

opon, kaloszy, węży ogrodowych.

Zastosowanie tworzyw sztucznych



 Polistyren – przezroczyste, kruche i 

błyszczące tworzywo sztuczne, z którego 

powstają przybory szkolne, opakowania 

na żywność oraz styropian.

 Poliestry – twarde polimery o dużej 

odporności termicznej. Z włókien 

poliestrowych wytwarza się m.in. polar.

 Polietylen – miękki, elastyczny 

materiał, stosowany m.in. do produkcji 

butelek, nakrętek oraz folii.

 Poliwęglany – wykonuje się z nich m.in. 

obudowy telefonów komórkowych, płyty 

CD, elementy wykończeniowe wnętrz 

samochodów.

Zastosowanie tworzyw sztucznych



Polietylen 

Jest odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz 

wiele innych czynników, np. działanie 

kwasów, zasad oraz większości 

rozpuszczalników. 

Jest to materiał miękki, elastyczny oraz 

łatwopalny.

Zastosowanie polietylenu:

 Guziki i zabawki

 Opakowania np. na detergenty

 Obudowy urządzeń elektrycznych

 Izolacja przewodów elektrycznych

Przykłady tworzyw sztucznych



Do właściwości tworzyw sztucznych zaliczamy:

 Zupełną wodoodporność,

 Niewielką gęstość,

 Małą odporność na wysokie temperatury,

 Brak przewodności elektrycznej,

 Odporność na działanie licznych substancji chemicznych, jak 

kwasy, zasady, oleje,

 Łatwość obróbki/

Właściwości tworzyw sztucznych

Należy jednak pamiętać, że tworzywa sztuczne są niezwykle różnorodne. Oznacza 

to, że da się znaleźć wyjątki od praktycznie każdej z wymienionych cech.



Produkcja plastiku wzrosła 

dramatycznie w ostatnim czasie - w

roku 1964 szacowano ją na 15 mln 

ton, a w roku 2014 już na 311 mln 

ton. Rocznie każdy mieszkaniec 

Europy generuje ok. 31 kg śmieci        

z plastiku, a tylko 30 % z nich 

podlega recyklingowi. Naukowcy 

nazywają już światowy ocean 

plastikową zupą, a nasze czasy – erą 

plastiku. Czas na zmianę naszych 

przyzwyczajeń.

Plastik w morzach i oceanach



Plastik nie tylko zaśmieca wybrzeża, ale też szkodzi 

zwierzętom morskim, które zaplątują się w większe 

odpady, a mniejsze mylą z pożywieniem. 

Przyswajanie cząsteczek tworzyw sztucznych może 

powodować niewłaściwe trawienie normalnego 

pożywienia i przyciągać do ich organizmów 

toksyczne zanieczyszczenia chemiczne.

Plastik w morzach i oceanach



 Odpady plastikowe zanieczyszczają morza i oceany. Powoduje to śmierć wielu zwierząt. Według jednej z 

ocen do roku 2050 w oceanach znajdzie się wagowo więcej plastiku niż ryb.

 Odpady morskie powodują straty finansowe w sektorach oraz społecznościach uzależnionych od 

zasobów morza.

 Tworzywa sztuczne, które trafiają do środowiska zanieczyszczają powietrze, którym oddychamy. 

 Zanieczyszczona zostaje woda, bo do niej z pomocą kanalizacji i ścieków dostają się 

mikrocząstki tworzyw sztucznych. Pochodzą one m.in. z kosmetyków, płynów do kąpieli i syntetycznych 

mikrowłókien z ubrań.

 Spalanie odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach i na wolnym powietrzu zanieczyszcza 

powietrze toksycznymi substancjami.

 Ulegają rozkładowi nawet do 500 lat i podczas rozpadu wydzielają się związki metali ciężkich, które były 

używane do produkcji danego tworzywa.

Plastikowe mikrokulki są dodawane do niektórych środków higienicznych, płynów do mycia 

włosów, gdzie aż 100 tys. takich cząstek może zostać spłukanych po jednym tylko prysznicu. 

Oczyszczalnie ścieków nie są zdolne do wyeliminowania tych cząstek w procesie uzdatniania brudnej 

wody miejskiej.

 Tworzywa sztuczne trafiają też rowami na pola, i są nieświadomie wykorzystywane przez rolników. 

Ostatecznie wszystko spływa do oceanów.

 Wiele tworzyw zawiera takie związki jak bisfenol, który jest uznawany za niebezpieczny dla zdrowia 

ludzkiego i może być przyczyną wielu chorób (dostaje się do wody mineralnej przetrzymywanej w 

butelkach plastikowych). 

Skutki stosowania tworzyw sztucznych



Ze względu na swoje właściwości 

tworzywa sztuczne znalazły szerokie 

zastosowanie w produkcji przedmiotów 

używanych na co dzień przez człowieka. 

Nie ma chyba dzisiaj dziedziny życia, w 

której tworzywa sztuczne by się nie 

pojawiły i zadomowiły. Ostatnio coraz 

skuteczniej zaczęły zastępować 

tradycyjne pieniądze -

w postaci karty kredytowej.  

W pewnym momencie tworzywa sztuczne 

stały się ogólnoświatowym problemem -

plastiku zaczęło być za 

dużo! Odpady zaczęły zagrażać 

środowisku naturalnemu. 

Nadmiar tworzyw sztucznych



ZALETY

•  Proces bez zmiany struktury 

chemicznej,

•  Umożliwia ograniczenie produkcji 

polimerów oryginalnych,

•  Zmniejsza wielkość emisji 

szkodliwych związków i zużytą 

energię.

Wady i zalety recyklingu mechanicznego

WADY 

•  Z każdym cyklem pogarszają się 

właściwości tworzywa,

•  Tylko dla określonej grupy,

•  Muszą być dobrze posegregowane i 

niezanieczyszczone,

•  Trudny ekonomicznie.



 Słomki – nie mają żadnej praktycznej funkcji, bez nich napój 

smakuje tak samo. Można z nich zrezygnować lub zacząć 

używać słomek wielorazowych i nosić je ze sobą.

 Plastikowe butelki (PET) – można używać bidonów, butelek 

wielorazowych filtrujących wodę z kranu lub wybierać mniejsze 

zło – napoje w szklanych butelkach. 

 Jednorazowe sztućce – jeżeli mamy wybór, zawsze 

korzystajmy z wielorazowych lub nośmy nasz własny zestaw 

przy sobie. 

 Foliówki – zastąpmy je wielorazowymi torbami – nie musimy 

kilku jabłek czy cytryn pakować do torebki foliowej, którą 

wyrzucimy zaraz po rozpakowaniu zakupów. Robiąc zakupy w 

sklepie, przyklejajmy naklejki z wagi bezpośrednio na owoce i 

warzywa.

 Zabawki – zabierz na wakacje te z poprzedniego sezonu, nie 

ulegaj potrzebie chwili. Ucz swoje dzieci, że takie zabawki na 

jeden raz, to nie tylko niepotrzebne wydatki, ale też 

odpady, których powstania można uniknąć.

Czym zastąpić tworzywa sztuczne?



Dyrektywa plastikowa UE przyjęta w maju 2019 roku 

zakłada, iż od roku 2021 wprowadzony zostanie 

bezwzględny zakaz produkcji jednorazowych elementów 

plastikowych. 

Co więcej, do roku 2023 butelki plastikowe muszą być 

wykonane w 25 % z materiałów pochodzących z 

recyklingu. Do roku 2029 odsetek recyklingu butelek 

ma wynieść 90 %. 

Działania mające na celu zmniejszyć ilość 

tworzyw sztucznych

Producent opakowań plastikowych, takich jak butelki, zostanie najprawdopodobniej 

zobowiązany do wprowadzenia systemu zwrotu kaucji. W praktyce, prawdopodobnie 

to właśnie producent opakowań plastikowych będzie więc odpowiedzialny za 

recykling. Aktualnie, niezależnie od tego czy chodzi o butelki, worki czy też wiaderka 

plastikowe - producent opakowań plastikowych musi wdrożyć system recyklingu 

wytwarzanych odpadów.



Co sekundę fabryki na świecie 

produkują 20 tys. plastikowych butelek. 

Na śmietnik wyrzuciliśmy już łącznie od 

5 do 8 miliardów ton tworzyw sztucznych 

- to tyle, co jedna dziesiąta masy 

wszystkich organizmów żywych na 

Ziemi, a tradycyjny plastik 

prawdopodobnie rozkłada się ponad 100 

lat.

Nadmiar tworzyw sztucznych

Każdy z nas przyczynia się do tego i jednocześnie każdy z nas 

może zmniejszyć zużycie i marnowanie plastiku. 

Jak o to dbać na co dzień?



Świat zaczyna narzekać na problem, który 

powstał w wyniku działania cywilizacji. Dlatego 

też ONZ „ogłosiła wojnę z oceanicznym 

plastikiem”. Już 30 państw przystąpiło do 

kampanii CleanSeas. Należą do nich m.in. 

Wielka 

Brytania, Francja, Kanada, Indonezja, Sierra 

Leone, Brazylia, Norwegia czy Włochy.              To 

kampania, której celem jest wyeliminowanie do  

2022 roku źródeł, które są przyczyną 

zanieczyszczenia oceanów, m.in. ograniczenie 

użycia i tym samym produkcji wyrobów 

jednorazowego u żytku, takich jak np. torby 

foliowe.

Unia Europejska stworzyła dokument Strategii 

dla tworzyw sztucznych, który ma na celu 

dążenie do tego, aby do 2030 roku wszystkie 

opakowania z tych tworzyw nadawały się do 

recyklingu.

Działania mające na celu zmniejszyć ilość 

tworzyw sztucznych

Proekologiczni producenci dbają o jakość 

opakowań, by były one w pełni zdatne do 

recyklingu. Co więcej, poddane recyklingowi 

odpady fabryczne wykorzystywane są w 

procesie produkcji. Powstają także 

biodegradowalne tworzywa, wykonane z 

poliestrów alifatycznych naturalnego 

pochodzenia. Co więcej, nowoczesny 

producent opakowań plastikowych stosuje 

oszczędne ilości surowców, zmniejszając tym 

samym wykorzystanie energii i szkodliwą 

emisję. Recykling plastiku to obecnie jedna z 

najistotniejszych kwestii, gdy chodzi o dobro 

środowiska, w którym żyjemy. Zarówno 

konsumenci, jak i każdy producent opakowań 

plastikowych, stoją obecnie przed 

wyzwaniem. Proekologiczne marki już dziś 

wprowadzają najnowsze rozwiązania, by 

temu wyzwaniu sprostać.



W celu ochrony środowiska konieczna staje się edukacja społeczeństwa.

W Polsce już prowadzone się różnorodne kampanie edukacyjne: Można żyć inaczej – tworzywa 

sztuczne, Zbieraj plastikowe nakrętki , Nie bądź plastik, #rePETujemy, których celem jest 

zwiększanie świadomości społeczeństwa związanego z wpływem tworzyw sztucznych na 

środowisko oraz odpowiedniego ich wykorzystywania i recyklingu. Kampania edukacyjno –

społeczna „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku” przypomina o szkodliwości spalania odpadów w 

piecach, przydomowych kotłowniach i na wolnym powietrzu. 

W szkole prowadzone są działania propagujące życie w zgodzie ze środowiskiem , np. Akcja Sprzątania 

Świata , obchody Dnia Ziemi, Zbiórki plastikowych nakrętek, na zajęciach realizowane są tematy 

dotyczące sposobu segregacji śmieci, na lekcjach plastyki, techniki wykonywane są ciekawe prace z 

zużyciem odpadów, dających im drugie Życie

Dla dzieci, młodzieży tworzone są piosenki, książki, filmiki o treściach zachęcających do podejmowania 

działań na rzecz ochrony środowiska np.

filmiki youtube „Plastikowe odpady - materiał do recyklingu” 

„Kiedyś byłam śmieciem, teraz jestem kimś (2016 r.)" 

„Drugie Życie Butelki PETulki” , „Tworzywa sztuczne zbyt cenne by je wyrzucać”.

Działania mające na celu zmniejszyć ilość 

tworzyw sztucznych



 Kanadyjski chemik, dr James Guiller, wymyślił w 1971 roku plastik ulegający biodegradacji pod 

wpływem światła słonecznego.

 Pierwszym praktycznie stosowanym i w pełni "rozkładającym się" tworzywem sztucznym był 

biopal, wyprodukowany w ICI w Billingham w Cleveland. Jego składnikiem stały się bakterie żyjące 

w glebie.

 W 1993 roku japońska korporacja Kai wypuściła na rynek nożyk do golenia, który całkowicie 

rozkłada się na wodę i dwutlenek węgla w ciągu dwóch lat od chwili zakopania go w ziemi, lub 

zatopienia w oceanie.

 W 2016 r. ilość odpadów poddanych recyklingowi po raz pierwszy przekroczyła ilość odpadów 

tworzyw sztucznych poddanych składowaniu

 Ilość odpadów tworzyw sztucznych powstałych w Polsce w 2014 r. to 1538 tys. ton (55 proc. tej ilości 

stanowiły opakowania). Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych to w 

tym samym roku 47,4 proc. (dane GUS). Łącznie 26 proc. odpadów plastikowych poddano 

recyklingowi, w przypadku 19 proc. zastosowano odzysk energii, a 56 proc. trafiło na składowiska.

 Kilkanaście firm działających w Polsce i wpływających na rynek opakowań z tworzyw sztucznych 

zawiązało pakt o nazwie „Polski Pakt plastikowy”, którego celem jest ograniczanie użycia tworzyw 

sztucznych w opakowaniach.

Ciekawostki



Zagadką jest, czy jesteśmy w stanie patrzeć na wyroby inaczej. Czy 

zaakceptujemy zmianę tych wyrobów, opakowań na bardziej przyjazne 

środowisku? Czy jesteśmy w stanie kupować napoje w opakowaniach 

wielokrotnego użytku? Czy pogodzimy się z tym, że jeśli chcemy mniej 

płacić za odpady, to musimy wytwarzać ich mniej?

Świadomy wybór

„Mamy tylko jedną Ziemię,

a jej przyszłość zależy od każdego,

na pozór niewielkiego, ludzkiego

działania, zależy od każdego z nas„ 

Florian Plit


