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2.9. Identyfikacja tworzyw sztucznych oraz włókiem  naturalnych i 
syntetycznych 

 
Doświadczenie 2.9.1. (….. /….. pkt) 
Zbadaj palność dostępnych włókien naturalnych, sztucznych i syntetycznych (np. bawełna, len, jedwab, 

nylon, elana, lycra itp.) W tym celu weź w szczypce metalowe nitkę bawełnianą i umieść ją w płomieniu 

palnika. Po chwili wyjmij ją z płomienia. Zwróć uwagę na wygląd nitki, czy pali się ona po wyjęciu  

z płomienia, jaki jest zapach palonej nitki. Tę samą czynność powtórz dla pozostałych nitek.  

Na podstawie obserwacji uzupełnij poniższą tabelę: 
 

Nazwa włókna Zapach Palność w płomieniu 
Palność po wyjęciu z 

płomienia 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Doświadczenie 2.9.2. (….. /….. pkt) 
Próbkę rozdrobnionego polimeru wprowadź w metalowych szczypcach do płomienia palnika gazowego. 
Obserwuj zmiany próbki zachodzące w wyniku jej kontaktu z otwartym ogniem.  
Zachowanie się różnych polimerów w kontakcie z ogniem zestawiono w  poniższej tabeli. 
 

tworzywo palność wygląd płomienia 
zapach produktów 

gazowych 

Polietylen  (PE) 
pali się dobrze, także po usunięciu z 
płomienia; ścieka palącymi się kroplami 

świecący z niebieskim 
rdzeniem 

słaby, palonej parafiny  

Polipropylen 
(PP) 

pali się dobrze, także po usunięciu z 
płomienia; ścieka palącymi się kroplami 

świecący z niebieskim 
rdzeniem 

słaby, palonej parafiny  

Polichlorek 
winylu (PCW) 

pali się słabo, wyłącznie w płomieniu 
palnika; samogasnący 

żółty, zielony na 
brzegach; biały dym  

ostry; zapach 
chlorowodoru 

Polistyren (PS) 
pali się intensywnie, także po wyjęciu z 
płomienia; mięknie 

żółtopomarańczowy, 
świecący, silnie 
kopcący  

słodko - kwiatowy 

Polimetakrylan 
metylu (PMMA) 

pali się spokojnie, także po usunięciu z 
płomienia; mięknie; w czasie palenia  
słychać trzask 

wierzchołek żółtawy, 
cały niebieskawy, 
drobne iskierki  

woń kwiatowa 
hiacyntów  

Poliamidy (PA) 
pali się dobrze, także po usunięciu z 
płomienia;; w czasie palenia topi się i daje 
wyciągnąć w długie nitki 

niebieski z żółtawym 
brzegiem; silnie 
kopcący 

palonego rogu; 
spalonego białka 

Aminoplasty 
(AP) 

nie pali się w płomieniu; zachowuje kształt, 
zwęgla się na krawędziach  

jasnożółty, brzegi 
zielonkawoniebieskie  

suszonych grzybów, 
ryb 

Żywice 
epoksydowe 

(Ep) 

pali się w płomieniu; samogasnący  świecący; jasnożółty, 
kopcący  

słodki, przypomina 
fenol  

Poliuretany 
(PU) 

pali się dobrze, także po usunięciu z 
płomienia; nie topi się  

świecący  ostry, silnie drażniący  



 

 
Porównaj rezultaty przeprowadzonych badań z danymi w powyższej tabeli i dokonaj identyfikacji 
próbek otrzymanych polimerów. 
Wyniki obserwacji poczynionych podczas doświadczenia zestaw w tabeli: 

 

Lp. 
zachowanie się tworzywa w płomieniu 

palnika 
wygląd płonienia zapach 

zidentyfikowany 

polimer 
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