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– materiał XXI wieku 
Od kiedy przed ponad wiekiem zostały wynalezione, 
tworzywa sztuczne zrewolucjonizowały nasz sposób życia. 
Komunikacja, podróże, zabawa, ochrona zdrowia,  
dbałość o naturalne środowisko – nie ma chyba  
obszaru ludzkiej aktywności, w którym nie dokonałby 
się znaczący rozwój dzięki wykorzystaniu tego 
niezwykłego materiału. Także i dzisiaj uczeni 
i  technologowie z dziedzin tak różnych jak podbój 
przestrzeni kosmicznej, nanotechnologia czy 
medycyna, nieprzerwanie pracują nad poszukiwaniem 
nowych rozwiązań, dzięki którym tworzywa sztuczne 
mogą przynieść korzyść ludziom. Badania te oznaczają,  
że wiele rozwiązań, dla większości z nas na razie  
jeszcze trudnych do wyobrażenia, już wkrótce wejdzie 
na stałe do naszego codziennego życia – a wszystko  
to dzięki zdumiewającym tworzywom sztucznym. 
Dlatego wydaje się oczywiste, że to właśnie tworzywa 
sztuczne zasługują na miano materiału XXI wieku.



Tworzywa sztuczne
to bezpieczeństwo
Dzięki tworzywom sztucznym możemy żyć zdrowiej i bezpieczniej. 
Dlaczego? Ponieważ opakowania z tworzyw skutecznie chronią 
żywność i leki przed skażeniem zewnętrznym i ograniczają 
do minimum rozprzestrzenianie się drobnoustrojów chorobo-
twórczych. Na przykład giętkość i elastyczność tworzyw sztucz-
nych pozwalają na zastosowanie ważnych metod ochrony 
żywności, takich jak pakowanie próżniowe, pakowanie w kontro-
lowanej atmosferze oraz zastosowanie folii kurczliwych do 
ochrony warzyw i owoców. Tworzywa sztuczne zapewniają 
także higienę i sterylność sprzętu oraz opakowań medycz-
nych – między innymi dzięki wykonanym z tworzyw sztucznych 
rękawiczkom, woreczkom na osocze czy opako-
waniom wyciskowym (tzw. blistrom) na tabletki.

Tworzywa sztuczne są funkcjonalne 
Rosnącego zastosowania tworzyw sztucznych w sektorze 
opakowań nie da się wytłumaczyć wyłącznie małymi kosztami, 
dobrymi własnościami higienicznymi czy dobrym 
marketingiem. Podstawową przyczyną sukcesu ich jest fakt, 
iż tworzywa sztuczne – z technicznego punktu widzenia – 
należą do najbardziej użytecznych materiałów, jakimi 
obecnie dysponujemy. Są lekkie, trwałe i elastyczne, 
a ponadto łatwo można im nadać zróżnicowany i pożądany 
kształt. Są także wytrzymałe i trwałe, dzięki czemu transport 
wyrobów z tworzyw sztucznych jest łatwy i bezpieczny.
Czy wyobrażasz sobie spieszącą do szpitala karetkę pogotowia 
pełną kruchych, szklanych butelek z lekarstwami? Albo pomoc 
humanitarną wysłaną do niebezpiecznych, 
odległych zakątków świata w ciężkich 
i nietrwałych opakowaniach? 

Tworzywa sztuczne to 
zrównoważony rozwój 
Zrównoważone podejście do środowiska 
oznacza zachowanie naturalnych zasobów, 
oszczędność energii i ochronę przyrody w taki sposób, 
by jednocześnie nie hamować postępu gospodarczego 
i społecznego. A tworzywa sztuczne na dużą skalę służą 
praktycznej realizacji tej idei, ponieważ opakowania 
z tworzyw przedłużają trwałość towarów i produktów prze-
chowywanych w magazynach i na półkach sklepowych. W ten 
sposób umożliwiają zużycie zgodne z ideą zrównoważonego 
rozwoju. W krajach rozwijających się aż do 50% zasobów żyw-
nościowych marnuje się tylko dlatego, że tworzywa sztuczne 
nie są dostatecznie szeroko wykorzystywane do przedłużania 
trwałości, pakowania i ochrony produktów żywnościowych. 
W większości krajów rozwiniętych, gdzie wykorzystuje się 
znacznie więcej opakowań z tworzyw sztucznych, straty te 
spadają nawet do 3%. 
W ciągu minionych 10 lat średnia masa opakowania 
obniżyła się o około 28%. Co więcej, lekkie tworzywa sztuczne 

dodają jedynie 3,5% masy opakowanym towarom, podczas 
gdy inne materiały mogą dodać nawet dziesięć razy 

więcej do masy netto. Oznacza to, że zastosowanie 
opakowań z tworzyw pozwala na znaczne 
oszczędności paliwa przy transporcie 
towarów takich jak na przykład woda mineralna.
Gdyby państwo takie jak Niemcy zakazało użycia 

0pakowań wzrosłaby 4-krotnie, a koszty i objętość 
odpadów powiększyłyby się odpowiednio o 90% i 60%. 

Według najnowszych badań, połączony wpływ tych 
czynników doprowadziłby do wzrostu zużycia energii o ponad 
50%, a emisja dwutlenku węgla zwiększyłaby się o ponad 
100% w czasie cyklu życiowego opakowań. 

Tworzywa 
sztuczne są zdumiewające
Tworzywa sztuczne odgrywają niezmiernie ważną 
rolę w naszym życiu – w domu, w pracy, w szkole, 
w szpitalu. Bawimy się nimi, podróżujemy z nimi, 
nosimy je jako ubranie. A w razie potrzeby, kiedy 
jakaś część naszego organizmu nie funkcjonuje 
tak jak powinna, lekarze mogą nawet zastąpić ją 
nową – wykonaną z tworzywa sztucznego. 
Tworzywa zapewniają nam bezpieczeństwo, czynią 
nasze życie bardziej przyjemnym i wygodnym, 
a przy tym pozostają wyjątkowo przyjazne dla 
środowiska. Występują pod wieloma różnymi 
postaciami – twarde jak stal, miękkie jak jedwab, 
przybierające różne kształty i kolory. Dlatego 
właśnie kochają je wynalazcy i projektanci. 
Tworzywa sztuczne są nadzwyczajne. Choć ich 
obecność wokół wydaje się nam oczywista to życie 
bez nich byłoby zupełnie inne.


