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WSZECHOBECNY PLASTIK

Wystarczy rozejrzeć się wokół siebie żeby zobaczyć,
że plastik jest dosłownie wszędzie.

Moje słuchawki, zabawki, oprawka okularów, ekran
komputera.

Tworzywa sztuczne to niezwykle wszechstronne
materiały dzięki czemu możliwości ich zastosowania
są praktycznie nieograniczone. Stosunkowa
niewielka gęstość tworzyw sztucznych sprawia, że
wyroby wykonane z nich są bardzo lekkie. Większość
wykazuje doskonałe właściwości termo- i
elektroizolacyjne. Nie ulegają korozji i można je
zmodyfikować używając różnego rodzaju dodatków.

Stosuje się je w produkcji opakowań, rolnictwie,
budownictwie, medycynie, sporcie itd. Nic dziwnego,
że produkcja plastiku wzrasta



JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?
Czyli słów kilka o historii…

Pierwszy syntetyczny polimer został
wynaleziony w 1869 r. przez Johna
Wesleya Hyatta. Miała to być odpowiedź
na poszukiwanie materiału zastępującego
kość słoniową.

Pierwsze tworzywo sztuczne
znane później jako celuloid
otrzymał w 1855 r. Alexander
Parkes.

Prawdziwy przełom
nastąpił w 1907 r. wraz z
pojawieniem się bakelitu
– pierwszego masowo
stosowanego tworzywa
sztucznego



ERA PLASTIKU

Wyprodukowaliśmy do tej pory tak
dużo plastiku, że można pokryć nim
powierzchnie całego naszego globu.

Niewątpliwie plastik będzie
najbardziej znaczącym śladem, jaki
ludzkość zostawi po sobie.



PODZIAŁ I ZASTOSOWANIE PLASTIKU 

„Tworzywa sztuczne składają się głównie z syntetycznych polimerów organicznych tj. polietylenu (PE), polipropylenu (PP), polichlorku winylu

(PCW), poli(tereftalanu etylenu) (PET) czy polistyrenu (PS). Oprócz polimerów w tworzywie sztucznym mogą znajdować się wypełniacze,

plastyfikatory, barwniki, stabilizatory i inne dodatki zapewniające określone cechy gotowego wyrobu.

Politereftalan etylenu (PET/PETE) to jedno z najczęściej wykorzystywanych tworzyw sztucznych. Służy on do produkcji butelek, do wypełnienia

poduszek, do produkcji folii i włókien przezroczystych, do wytwarzania płyt i innych materiałów. Z kolei polietylen (PE) dzielony na dwa rodzaje o

małej (LDPE) i dużej gęstości (HDPE) stosowany jest do wyrobu folii, rur, pojemników czy zmywaczy do paznokci. Inne tworzywo sztuczne to

polichlorek winylu (PCW) polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych. Stosowany jest w różnych gałęziach gospodarki do produkcji

wykładzin podłogowych, stolarki okiennej i drzwiowej, rur i kształtek do wykonywania instalacji w budynkach, w medycynie (dreny, sondy,

cewniki, strzykawki), do wyrobu opakowań, elementów urządzeń, płyt gramofonowych, jako izolacja w przewodach i kablach. Kolejne tworzywo

sztuczne to polipropylen (PP) stosowany w opakowaniach do ciastek i cukierków, pojemnikach plastikowych, sprzęcie laboratoryjnym i

medycznym: strzykawki i opakowania do leków, w artykułach gospodarstwa domowego, w częściach mebli i zabawkach (Stachurek, 2012).

Jednym z najpowszechniej wykorzystywanych tworzyw sztucznych jest polistyren. Znalazł on zastosowanie do produkcji opakowań spożywczych

(tacki, talerzyki, kubki), zabawek, spinaczy, materiałów biurowych, sprzętu laboratoryjnego, płyt kompaktowych, szczoteczek do zębów jak

również w ocieplaniu budynków (Wunsch, 2000).”

http://bhp.uni.lodz.pl/plastik-w-srodowisku-co-wiemy-o-jego-szkodliwosci/



WZROST PRODUKCJI

Roczna produkcja plastiku wzrosła dramatycznie na 
przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat – w roku 
1964 szacowano ją na 15 mln ton, natomiast w roku 
2016 osiągnęła wartość ponad 322 mln ton (Plastic 
Europe, 2016). Rocznie każdy mieszkaniec Europy 
generuje ok. 31 kg śmieci z plastiku, a w większości 
krajów tylko 30 % z nich podlega recyklingowi 
(WWF, 2018). W 2017 roku produkcja plastiku na 
świecie wyniosła 348 mln ton. Główny udział w tej 
produkcji mają Chiny (29,4%) natomiast udział 
wszystkich krajów UE stanowi 18,5%. Niemcy z 
kolei mają największy udział w produkcji plastiku 
wśród krajów UE. Produkcja w Polsce to 6,5% 
produkcji krajów UE (Plastic Europe, 2018).

http://bhp.uni.lodz.pl/plastik-w-srodowisku-co-
wiemy-o-jego-szkodliwosci/ Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) przewiduje, że 

produkcja plastiku będzie rosnąć i może osiągnąć w 2040 r. 
wielkość 540 mln ton



ZANIECZYSZCZENIE PLASTIKIEM

Plastik odpowiada za 70% zanieczyszczeń mórz i
oceanów. Co roku do wód morskich dostaje się
blisko 8 mln ton plastiku (Jambeck i wsp., 2015).
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.

http://bhp.uni.lodz.pl/plastik-w-srodowisku-co-wiemy-o-jego-
szkodliwosci/



ZANIECZYSZCZENIE PLASTIKIEM

Odpady plastiku tworzą olbrzymią wyspę śmieci na
Oceanie Spokojnym, której powierzchnia jest 5-
krotnie większa od powierzchni Polski. Szacuje się, że
ilość dryfujących na nim odpadów może wynosić
nawet 3 mln ton. Dlatego też naukowcy nazywają już
światowy ocean plastikową zupą, a nasze czasy – erą
plastiku (WWF, 2018).

http://bhp.uni.lodz.pl/plastik-w-srodowisku-co-wiemy-o-jego-szkodliwosci/



A JAK TO WYGLĄDA W NASZYM
OTOCZENIU ? 

Zdjęcia pochodzą z terenów
nad rzeką Wartą w okolicach
Jaskrowa i dzielnicy Wyczerpy



JAK RATOWAĆ ZIEMIĘ? 



SEGREGACJA ŚMIECI

Ja segreguję śmieci, ale worki
bardzo szybko się zapełniają.

Jak rozwiązać ten problem?
Odpowiedź znajduje się na
kolejnym slajdzie.



MNIEJ KUPOWAĆ

Zbliżają się Święta Wielkanocne
kupujemy plastikowe zajączki, kurki,
kwiatuszki, Wszystkich Świętych: znicze i
plastikowe kwiaty, Święta Bożego
Narodzenia: kupujemy kolejne
plastikowe bombki a na Walentynki nowe
plastikowe serduszka.



ZANIM WYRZUCISZ 
POMYŚL

„Recykling to ostatni krok, do którego 
powinniśmy posuwać się dopiero, gdy nie ma 
już innych opcji, takich jak naprawa i dalsze 
używanie starych rzeczy. Właśnie dlatego tak 
zaimponowała mi akcja Patagonii – Common 
Threads Initiative. Redukuj – czyli nie kupuj 
rzeczy, które nie są ci potrzebne. Naprawiaj –
czyli nie wyrzucaj rzeczy, które mają w sobie 
jeszcze życie. Używaj ponownie – kupuj 
rzeczy używane, przekazuj dalej swoje 
niepotrzebne już, ale jeszcze wartościowe, 
rzeczy. Dopiero, gdy wykorzystasz te opcje 
przychodzi czas na recykling – mówi Annie 
Leonard, autorka The Story of Stuff .



ZASTĘPOWAĆ PLASTIK

W Polsce najwięcej ogólnej ilości plastiku 
zajmują: torby na zakupy, folia, tacki do 
żywności, a następnie butelki PET, a przecież 
te produkty można zastąpić innymi.

W moim domu staramy się nie kupować 
produktów zapakowanych w plastik oraz 
zawsze brać do sklepu własne torby 
wielokrotnego użytku. Takie torby pozwalają 
znacznie zmniejszyć ilość plastiku jaki 
przynosi się do domu po każdych zakupach. 
Zresztą wystarczy spojrzeć na zdjęcia, które 
wykonałem po ostatnich zakupach 





RECYKLING 

Przeciętny obywatel Unii Europejskiej produkuje średnio 31kg odpadów
plastikowych rocznie z czego tylko 30% ulega recyklingowi.

Czym jest recykling? Zgodnie z definicją PWN recykling to
„wykorzystywanie odpadów jako materiału wyjściowego (jako surowca
wtórnego) w procesach przemysłowych lub szeroko pojęte przyrodnicze
ich zagospodarowanie; wg definicji prawnej zawartej w ustawie o
odpadach (Dziennik Ustaw 2001 nr 62, pozycja 628) recykling „jest to taki
odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub
materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu
uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o
innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem
odzysku energii”.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/recykling;3966517.html



RECYKLING - PRZYKŁAD

Recycled polyester – to poliester pochodzący ze
zrecyklingowych materiałów takich jak butelki
PET czy plastikowe opakowania (to do ubrania)
Dzięki jego wykorzystaniu pozostawiamy
znacznie mniejszy ślad środowiskowy - jego
produkcja oszczędza zużycie zasobów
naturalnych takich jak woda i energia



UTYLIZACJA 

Naukowcy szacują, że degradacja plastiku może
trwać dłużej niż 500 lat, ale w niektórych
przypadkach ten czas może być krótszy plastikowa
torba od 10 do 1000 lat. Dlatego trwają badania
nad skróceniem tego procesu. Naukowcy chcą użyć
bakterii do osiągnięcia tego celu . Bakteria ta
potrafi w kilka godzin rozłożyć plastik na proste
elementy z których można na nowo robić butelki
wysokiej jakości



PLASTIK 
PRZYSZŁOŚCI

Plastik nowej generacji = materiał 
który można przetwarzać bez 
końca? 

Naukowcy z Lawrence Berkley 
National Laboratory stworzyli 
plastik nowej generacji, który 
można wielokrotnie poddawać 
recyklingowi bez utraty jakości. 
Nowy materiał -
poli(diketoenoamina) lub PDK -
może być dobrą alternatywą dla 
wielu tworzyw sztucznych 
używanych obecnie.



BIOPLASTIK

Tłumaczenie z języka angielskiego-
Biotworzywa to tworzywa sztuczne 
wytwarzane z odnawialnych źródeł 
biomasy, takich jak tłuszcze i oleje 
roślinne, skrobia kukurydziana, słoma, 
zrębki, trociny, przetworzone odpady 
żywnościowe itp.

Bioplastik nadaje się do kompostowania i 
szybko się rozkłada – w zależności od 
surowca i warunków może to być od 45 do 
90 dni, a więc rozkłada się kilkaset razy 
krócej niż w przypadku plastiku.



CIEKAWOSTKA

HTTPS: //B IOTECHNOLOGIA.P L/B IOTECHNOLOGIA/BIOP LASTIK -Z -Z ESTR ESOWA NYCH-BAKTERI I -D O-RANY-PRZYLOZ,17715  



PODSUMOWANIE

Plastik od wielu lat towarzyszy nam w codziennym
życiu. Obecnie trudno jest je sobie wyobrazić bez
niego. Można pokusić się o stwierdzenie, że plastik
„dał” nam naprawdę wiele: pchnął rozwój przemysłu
a tym samym podniósł poziom życia ogromnej liczby
ludzi. Musimy jednak zdać sobie sprawę, że
plastikowe odpady, które obecnie znajdujemy na
każdym kroku, niszczą biosferę Ziemi i to MY jako
użytkownicy i producenci plastiku, mamy obowiązek
zadbać o ich usuwanie oraz użytkować produkty
plastikowe w taki sposób, aby nie stwarzały
zagrożenia dla zwierząt i nie zanieczyszczały naszego
wspólnego domu – Ziemi.
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