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Να σχετίζεται 
με τη ζωή τους 

Να μπορούν να 
την 

επαναλάβουν 
μόνοι τους 

Να μπορούν να 
τη δείξουν και 

να την 
εξηγήσουν σε 

άλλους 

 

Να αφήνει 
ανοιχτά 

ερωτήματα για 
διερεύνηση 

Εργαστηριακή Άσκηση: Στόχος τα Κίνητρα 

Μαθητών 



Εργαστηριακή Άσκηση:  

Στόχος οι πρακτικές επιστημονικής έρευνας 

Τι παρατηρείτε; 

Σε τι μοιάζει και σε τι διαφέρει; 

Βρείτε τρόπους να οργανώσετε τα στοιχεία σας. Ταξινομήστε.  

Τι θα συμβεί αν …; Διατυπώστε μια υπόθεση. 

Ελέγξτε τις ιδέες σας. Πειραματιστείτε. 

Σκεφτείτε και συζητήστε για ότι έγινε. Τι συμπέρασμα μπορείτε να εξάγετε; 

Μεταφέρετε αυτά που μάθαμε σε μια άλλη κατάσταση.  Μια εφαρμογή αυτών… 

7/3/2017 ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 3 



Εργαστηριακή Άσκηση:  

Στόχος το επιστημονικό περιεχόμενο 

Ιδιότητες 
Πολυμερών και 

Πλαστικών 

Ανακύκλωση 

Ταυτοποίηση 
Πλαστικών 
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• στην κατανάλωση ενέργειας 

• των επικίνδυνων χημικών ουσιών 

• στα απόβλητα 
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Εργαστηριακή  Άσκηση:  

Αειφορία στη διαχείριση 



Τερεφθαλικό Πολυαιθυλένιο (PETE) 
     “Πολυεστέρας” 

Μήκος αλυσίδας: 4,000 – 8,000 
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Πλαστικά  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/SEMexample.jpg


 Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο 
(HDPE) 

Μήκος αλυσίδας: 10,000 – 100,000 
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Πλαστικά  



PVC – (πολυβίνυλο χλωρίδιο) 
Μήκος αλυσίδας : 4,000 – 5,000 
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Πλαστικά  



Χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο 
(LDPE) 

Μήκος αλυσίδας: 1000 - 2000 
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Πλαστικά  



Εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους 
πολυαιθυλένιο (UHMWPE) 

Κράνος 

Γρανάζια 

Αντικατάσταση  
άρθρωσης 

Μήκος αλυσίδας: 2-6 εκατομμύρια 
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Πλαστικά  



Πολυπροπυλένιο (PP) 
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Πλαστικά  



Πολυστυρένιο (PS) 
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Πλαστικά  
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Πλαστικά  



Πλαστικά  

Εργασία: Συγκεντρώστε 10 διαφορετικά πλαστικά αντικείμενα 
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Πλαστικά  

Μπορείτε να σκεφτείτε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 

της χρήσης των πλαστικών στην καθημερινή μας ζωή; 

 

  

 

 

 

 

 

Που χρησιμοποιούμε τα πλαστικά; 

7/3/2017 ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 15 



Πλεονεκτήματα πλαστικών στη συσκευασία 

• Ανθεκτικότητα στο νερό και την υγρασία. 

• Ανθεκτικότητα στη διάβρωση και ως ένα βαθμό στα χημικά. 

• Μικρή αγωγιμότητα ηλεκτρική και ως ένα βαθμό θερμική.  

• Υψηλή αντοχή σε σχέση με το βάρος τους. 

• Εύκολος χρωματισμός και εκτύπωση. 

• Μεγάλη παραγωγικότητα, χαμηλό κόστος, ευκολία σχεδιασμού. 

• Χαμηλή τοξικότητα. 

• Εύκολη διαχείριση, μεγάλη διάρκεια ζωής – ανακυκλωσιμότητα. 
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Πλαστικά  
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Μειονεκτήματα πλαστικών στη συσκευασία 

• Χαμηλή ανθεκτικότητα στη θερμότητα. 

• Τάση για συρρίκνωση. 

• Προβλήματα θραύσης. 

• Προβλήματα στατικού ηλεκτρισμού. 

• Χαμηλή σταθερότητα διαστάσεων. 

• Χαμηλός φραγμός στα αέρια. 
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Πλαστικά  
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• Θερμοπλαστικά 

 

Πλαστικά  

Τα πλαστικά είναι συνθετικές ουσίες που 

μπορούν να μορφοποιηθούν με τη 

χρήση θερμότητας ή πίεσης. 

Υπάρχουν δύο τύποι πλαστικών: 

• Θερμοσκληραινόμενα  
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Τα θερμοπλαστικά μαλακώνουν όταν 

θερμαίνονται και μπορούν να μορφοποιηθούν 

όταν είναι ζεστά. Θα σκληρύνουν όταν κρυώσουν. 

Θερμοπλαστικά υλικά 

Polypropylene  
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http://www.thelollipopshoppe.co.uk/wp-content/uploads/wpsc/product_images/PANTON~3.jpg


 Θερμοσκληραινόμενα υλικά 

 

Τα θερμοσκληραινόμενα - πλαστικά μπορούν 

να θερμανθούν και να μορφοποιηθούν μόνο 

μία φορά. Με εκ νέου θέρμανση δεν μπορούν 

να μαλακώσουν. 
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Θερμοπλαστικά Θερμοπλαστικές 

ιδιότητες 

Θερμοπλαστικές 

χρήσεις 

Παραδείγματα 

Ενισχυμένο 

πολυστυρένιο  

(HIPS) 

Ελαφρύ αλλά γερό 

πλαστικό. Μαλακώνει 

στους 95  περίπου 

βαθμούς 

Χρησιμοποιείται για 

εξωτερικά περιβλήματα 

και συσκευασία 

προϊόντων 

Διογκωμένο 

πολυστυρένιο 

(styrofoam) 

Λευκό, ελαφρύ και 

εύθρυπτο 

Χρησιμοποιείται ως 

προστατευτικό ή 

μονωτική συσκευασία 

 

Υλικά- Πλαστικά 



Materials – Plastics 
Θερμοπλαστικά Θερμοπλαστικές 

ιδιότητες 

Θερμοπλαστικές 

χρήσεις 

Παραδείγματα 

Πολυπροπυλένιο 

(PP) 

Ελαφρύ, σκληρό, 

εύκαμπτο αλλά μπορεί 

να χαραχτεί εύκολα. 

Ανθεκτικό στη φθορά 

και καλή αντοχή σε 

χημικά. 

Χρησιμοποιείται για 

διάφορα είδη 

συσκευασίας, 

καρέκλες, υφάσματα 

και εξαρτήματα 

αυτοκινήτων 

Χαμηλής πυκνότητας 

πολυαιθυλένιο 

(LDPE) 

Μαλακό, εύκαμπτο, 

καλή αντοχή σε 

χημικά, καλή ηλεκτρική 

μόνωση.  

Χρησιμοποιείται για 

μεμβράνες 

συσκευασίας, 

σακούλες, μπουκάλια, 

παιχνίδια 

Υψηλής πυκνότητας 

πολυαιθυλένιο 

(HDPE) 

Σκληρό, σκληρό και 

ισχυρό. Μπορεί να 

αποστειρωθεί.  

Χρησιμοποιείται για 

πλαστικά μπουκάλια, 

σωλήνες και οικιακό 

εξοπλισμό 

Πολυβίνυλο 

χλωρίδιο (PVC) 

Άκαμπτο, σκληρό, 

εύθραυστο, αλλά 

μπορεί να 

επεξεργαστεί για να 

γίνει πιο μαλακό και 

πιο ελαστικό 

Χρησιμοποιείται για 

πλαίσια παραθύρων 

(κουφώματα), αρχεία 

και είδη ένδυσης 

Υλικά- Πλαστικά 
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Τι συνέβη στο παλιό σας κινητό τηλέφωνο; 

Ένα ακόμα τηλέφωνο ... δεν θα έχει 

σημασία. 
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Πλαστικά και πτυχές αειφορίας 

Τα πλαστικά είναι πολύτιμα υλικά που 

φτιάχνονται από πετρέλαιο.  

2. Καταγράψτε 5 πλαστικά προϊόντα για τα 
θα ήταν καλύτερο να κατασκευάζονταν από 
διαφορετικό υλικό.  

1. Καταγράψτε 5 προϊόντα για τα οποία το 
πλαστικό είναι το καλύτερο υλικό που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί.   
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Πλαστικά από γάλα 

Καζεΐνη η πρωτεΐνη του γάλατος 



Λευκή κόλλα (PVA) 
PVA με την προσθήκη βόρακα 
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Πλαστικά από κόλλα 




