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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 sprzyjają 
oszczędności energii 
Najnowszy raport ONZ stwierdza, że przyczyną obserwowanej 
obecnie zmiany klimatu jest uwalnianie do atmosfery gazów 
cieplarnianych. W sprawozdaniu Komisji UE z 2007 znalazło 
się zdanie: „produkcja i przetwarzanie energii, 
z czym wiąże się około 80% emisji gazów cieplarnianych 
z obszaru Unii Europejskiej, jest głównym czynnikiem 
sprawczym zmiany klimatu”. A zatem, chociaż energia 
odgrywa tak ważną rolę w naszym codziennym życiu, zapobieganie 
zmianom klimatu poprzez oszczędzanie oraz produkcję „czystej” 
energii jest obowiązkiem, który dotyczy nas wszystkich. 

Wśród wszystkich sektorów gospodarki najwięcej energii zużywają: 
transport i budownictwo. Tworzywa sztuczne mogą w istotny sposób 
wspomóc te dwa sektory w bardziej efektywnym gospodarowaniu 
energią oraz przyczynić się do jej oszczędności. Tworzywa sztuczne 
mogą służyć tym celom na wiele różnych sposobów. Na przykład, 
ponieważ tworzywa sztuczne są nawet o 85% lżejsze 
niż inne materiały zużywa się znacznie mniej paliwa przy 
transporcie. Mniejszemu zużyciu paliwa sprzyja dodatkowo wzrost 
udziału komponentów z tworzyw w pojazdach i opakowaniach do 
napojów, co stanowi konkretną korzyść dla środowiska naturalnego 
w postaci niższych emisji gazów.

Opublikowany w marcu 2007 roku raport Inicjatywy na Rzecz 
Konstrukcji i Budownictwa Przyjaznego Środowisku UNEP 
stwierdza, że sektor budownictwa (na który przypada 30-40% 
całego światowego zużycia energii) przeciwdziała zmianom 
klimatu poprzez ograniczenie emisji dwutlenku 
węgla. Najnowsze wyniki badań europejskich wskazują, 
że wykorzystanie tworzyw sztucznych do izolacji cieplnej, 
w połączeniu z nowoczesnym projektem, pozwala 
zaoszczędzić nawet do 90% energii wykorzystywanej 
w budynkach do celów oświetlenia oraz klimatyzacji. 
Wartości te wyznaczone zostały w porównaniu do aktualnego 
średniego zużycia energii w istniejących budynkach. 

Tworzywa sztuczne umożliwiają 
wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii 
Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej znajduje się 
w samym centrum polityki przeciwdziałania zmianom klimatu UE. 
Innowacja oraz postępy technologiczne mają kluczowe znaczenie 
dla maksymalnej efektywności zużycia energii. I tu znowu 
ważna rola przypada tworzywom sztucznym – dzięki nim 
możliwa jest budowa paneli słonecznych, 
elektrowni wiatrowych oraz ogniw 
fotoelektrycznycznych, stanowiących 
podstawową broń w walce ze zmianami 
klimatycznymi. I tak na przykład żywice 
polimerowe, o dużej wytrzymałości 
mechanicznej przy jednocześnie 
małej masie, to obecnie jedyne 
materiały, z których wykonuje się 
łopatki wirników do dużych 
turbin wiatrowych. 
A w sektorze ogniw fotoelek-
trycznych uczeni testują rozwią-
zania, w których tworzywa są 
nie tylko elementem struktury, 
lecz będą mogły także zastąpić 
mineralny silikon w jego funkcji 
fotoelektrycznej. 

średniego zużycia energii w istniejących budynkach. 

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.


