
Klasa Id  Branżowa Szkoła I Stopnia 

Zawód: kierowca mechanik/ mechanik pojazdów samochodowych 

Chemia - 19.05.2020 r. 

Temat: Rodzaje tworzyw sztucznych. 

Nauczę się: dokonać podziału polimerów ze względu na ich znaczenie; opisać właściwości i 

zastosowania polimerów naturalnych – kauczuku i celulozy oraz wywodzących się z nich polimerów 

modyfikowanych; podać przykłady nazw systematycznych tworzyw zaliczanych do termoplastów i 

duroplastów; porównać termoplasty i duroplasty; zapisać równania reakcji otrzymywania PVC; 

wskazać na zagrożenia związane z gazami powstającymi w wyniku spalania się PVC. 

Proszę zapoznać się z tekstem podręcznika z tego tematu, a następnie przepisać notatkę i wykonać 

polecenia. 

Tworzywa sztuczne to materiały, których głównymi składnikami są związki wielkocząsteczkowe – 

polimery. 

Polimery to związki chemiczne o dużej masie cząsteczkowej, powstające w wyniku połączenia wielu 

małych cząsteczek nazywanych monomerami. Powstają one w wyniku reakcji polimeryzacji. 

Monomer to związek chemiczny o niskiej masie cząsteczkowej, z którego powstaje polimer. 

Ze względu na pochodzenie polimery dzielimy na: 

- polimery naturalne 

- polimery modyfikowane 

- polimery syntetyczne (proszę przeczytać z podręcznika informacje o różnicach tych polimerów). 

W tworzywach sztucznych oprócz czystego polimeru, znajdują się dodatkowe substancje, wpływające 

na ich właściwości fizyczne: 

a) Barwniki 

b) Zmiękczacze (plastyfikatory) 

c) Wypełniacze. 

Proszę poszukać i nauczyć się z podręcznika informacji na temat: kauczuku, celulozy, wulkanizacji. 

Nazwy polimerów tworzy się przez dodanie przedrostka poli-  do nazwy zwyczajowej monomeru. 

Np. Monomer = etylen 

Polimer = polietylen 

Monomer = propylen 

Polimer = polipropylen 



Jeżeli nazwa monomeru składa się z więcej niż jednego słowa, należy umieścić ją w nawiasie np. 

poli(chlorek winylu) 

Polimery oznacza się powszechnie stosowanymi skrótami, które pochodzą od angielskiej nazwy 

polimeru. Proszę zapoznać się z przykładami w podręczniku na str. 163. 

Zwróć uwagę, że poli(chlorek winylu) posiada skrót PVC lub PCW. Nie należy stosować skrótu PCV. 

Tworzywa sztuczne ze względu na budowę i właściwości z niej wynikające możemy podzielić na: 

a) Termoplasty 

b) Duroplasty 

Proszę wyszukać w podręczniku różnic między nimi, a następnie przeanalizować rys. 17 na stronie 

166. 

Otrzymywanie poli(chlorku winylu): 

Powstaje on w wyniku reakcji polimeryzacji. 

    H              H                                   H       H 

n      C =  C       T, p, katalizator        C       C  

    H              Cl                                  H       Cl   n 

   chlorek winylu                    poli(chlorek winylu) 

     (monomer) (polimer) 

Proszę wyszukać właściwości oraz zastosowanie PVC. 

Spalanie PVC jest niebezpieczne, ponieważ PVC ogrzewany do temperatury wyższej od 130°C 

wydziela toksyczny chlorowodór. 

 

 


