
ПЛАСТИКА



Пластика

• Назив пластика потиче од грчке речи „plastikos“ што 
значи „имати способност обликовања“.

• Пластика је материјал добијен од природних или 
синтетичких смола и додатака.

• Под утицајем  топлоте се размекшава и постаје 
пластичан.Тада се под притиском могу формирати 
различити облици.



Добијање пластике

• Основне сировине за добијање пластике су нафта, затим угаљ и земни 
гас.Они се у фабрикама прерађују да би се добила пластика .

• Пластика се може добити и од целулозе (целофан,целулоид).

целофан                                                       целулоид



Особине пластике

• Пластика је лагана,провидна и лако  се боји.

• Има добра механичка својства ( чврстоћа,жилавост,тврдоћа).

• Лако се обликује (ливењем,ваљањем,пресовањем).

• Има добра изолациона и термичка својства ( не проводи 
струју, ни топлоту).

• Отпорна је на хемикалије и влагу.

• Предмети од пластике имају коначан облик.



• Изглед провидне пластике

• Изглед обојене пластике



• Пластика је готово неуништива.То јој је добра особина али и мана.

• Нагомилане количине искоришћене пластике тешко је уништити.

• Спаљивањем пластике стварају се велике количине дима који загађује 
животну околину.



Рециклажа пластике

• Да би се смањило загађивање животне околине паљењем 
пластике,пластика се рециклира.

• Рециклажа је издвајање и разврставање  пластичних материјала из 
отпада и његово поновно коришћење.Најчешће се рециклирају 
пластичне флаше и чепови.



Производи од пластике

• Свако домаћинство има велики број предмета од пластике.



• У грађевинарству се све више користи пластични материјал због 
издржљивости и повољне цене.



Провера знања

• Која је основнe сировинe за добијање пластике?

• Које су особине пластике?

• Да ли пластика може да се рециклира?

• Који предмети од пластике се најчешће рециклирају?

• Да ли ти учествујеш у томе и на који начин?

• Наброј пластичне предмете који се користе у домаћинству?
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