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KLASA V  

 Temat:  Kompozyty i tworzywa sztuczne.  
 
Kompozyty są zbudowane z osnowy i wypełniacza. Jako osnowę kompozytów 
polimerowych stosuje się: 

 żywice termoutwardzalne: fenoplasty i aminoplasty; 

 żywice chemoutwardzalne: poliestrowe, epoksydowe i silikonowe; 

 tworzywa termoplastyczne: poliamidy, polipropylen, poliestry termoplastyczne i poliwęglan 
oraz w mniejszych ilościach polimery styrenowe. 

 
Jednorazowe talerzyki, kubeczki i sztućce wykonane z polipropylenu 

 

 

Znaczna część wytwarzanych na świecie odpadów może stanowić surowiec 
wtórny, używany ponownie w procesach wytwórczych 
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Najpopularniejszym kompozytem polimerowym jest kevlar. Kevlar to polimer z 
grupy poliamidów (dokładniej aramidów), z którego przędzie się włókna 
sztuczne o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. Włókna wytwarzane z kev-
laru stosuje się m.in. w kamizelkach kuloodpornych, kaskach, hełmach, trampo-
linach, wewnętrznych powłokach nart, rakietach tenisowych, kajakach i czę-
ściach pancerza lotniskowców. 
Kevlar wykorzystuje się również w kablach światłowodowych w celu zwiększe-
nia ich wytrzymałości na złamanie i rozciąganie. W turystyce znalazł zastosowa-
nie przy ochronie elementów obuwia i odzieży szczególnie narażonych na 
uszkodzenia mechaniczne. W motoryzacji używa się go do wzmocnienia obrę-
czy oraz innych elementów rowerów i motocykli oraz produkcji lekkiej odzieży 
motocyklowej. Stosuje się go także przy produkcji membran do głośników, jach-
tów regatowych czy kombinezonów żużlowców. 
Kevlar jest odporny na zużycie i nie przewodzi prądu elektrycznego. Jest rów-
nież niepalny, dlatego wykorzystuje się go w sprzęcie do pokazów ogniowych. 
Rozkłada się stopniowo pod wpływem atmosfery i światła słonecznego. 
 
W różnych sytuacjach życiowych spotykasz przedmioty wykonane z tworzyw 
sztucznych. Na dołączonych do wyrobów metkach znajdują się nazwy i symbole 
tworzyw, np. polietylen – PE, stosowany do wyrobu opakowań, folii, izolacji 
elektrycznych, rur, artykułów gospodarstwa domowego, zabawek; polichlorek 
winylu – PCV (lub PVC) o dużej odporności chemicznej i wytrzymałości mecha-
nicznej, stosowany często do produkcji wykładzin podłogowych, rur w instala-
cjach sanitarnych i wodociągowych. 
 
Ze względu na różne właściwości tworzywa sztuczne mają bardzo wiele zasto-
sowań. Trzeba na to zwracać uwagę, jeśli chcemy ich właściwie używać – by 
nam nie szkodziły i same nie ulegały zniszczeniu. Część tworzyw sztucznych nie 
jest dopuszczona do kontaktu z żywnością, ponieważ substancje, które je two-
rzą, mogą wchodzić w reakcje z produktami spożywczymi. Kupując artykuły wy-
konane z tworzywa sztucznego, których chcecie używać do przechowywania 
żywności, musicie sprawdzać oznaczenia wytłoczone na wyrobie: 
Ż – wyrób dopuszczony bez ograniczeń do kontaktu z produktami spożywczymi; 
ŻO – wyrób dopuszczany do kontaktu tylko z produktami spożywczymi, które 
nie zawierają tłuszczu; 
ŻN – wyrób niedopuszczony do kontaktu z żywnością. 
Tworzywa sztuczne są obecnie materiałami powszechnie używanymi. Powstaje 
więc poważny problem związany z tym, co zrobić z dużymi ilościami odpadów, 
zużytych przedmiotów, opakowań itd. Miliony ton tworzyw przerabia się po-
nownie na opakowania i inne wyroby. Ale co się dzieje z wyrobami z tworzyw 
sztucznych, które nie nadają się już do użytku lub ponownego przetworzenia? 
Naukowcy prowadzą badania nad wynalezieniem metod usuwania tych odpa-
dów. Produkowane są już takie tworzywa, które ulegają rozpadowi pod wpły-
wem specjalnych szczepów bakterii, promieni światła słonecznego lub środków 



chemicznych. Proces taki, zachodzący bez udziału człowieka, nazywamy samo-
degradacją. 
Tworzywa ulegające samodegradacji znalazły zastosowanie również w chirurgii. 
Nici operacyjne produkowane z takich tworzyw rozpuszczają się w płynach 
ustrojowych, co eliminuje konieczność usuwania szwów pooperacyjnych i osz-
czędza pacjentowi bólu. 
Lekarstwa często są podawane w powlekanych kapsułkach. Kapsułki podane 
doustnie trafiają do żołądka, a następnie przez dwunastnicę – do jelita cien-
kiego. W jelicie cienkim następuje wchłonięcie leku do krwi. 
Obecnie naukowcy japońscy pracują nad technologią wielofunkcyjnych i tanich 
tworzyw, które ulegają rozkładowi pod wpływem czynników środowiska. 
Innym tworzywem sztucznym – modeliną, czyli kolorową masą termoutwar-
dzalną. Można ją nabyć w sklepach papierniczych. Jest dostępna w wielu kolo-
rach, a odcienie pośrednie uzyskujemy przez mieszanie masy o różnych kolo-
rach. Można z niej kształtować różne formy, np. kule albo wałki. Formy płaskie 
powstają przez rozwałkowanie kawałków masy. 
 
 

Zadanie  
Na metkach handlowych dołączonych do wyrobów możesz znaleźć różne sym-
bole odnoszące się do tworzyw. Narysuj te symbole w zeszycie. Sporządź no-
tatkę na ten temat – napisz, co oznaczają symbole i jakie są właściwości tych 
tworzyw. 
 

Zadanie zapisz i wyślij na adres e-mail: kowal73pl@gmail.com lub  wyślij na 

messengerze. 

 

 (notatkę można wydrukować i wkleić do zeszytu) 

 

     Pozdrawiam 

Tomasz Kowalczyk 
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