Tiết 25.26 Bài 11: MỘT SỐ VẬT LIỆU THÔNG DỤNG
1. MỘT SỐ VẬT LIỆU THÔNG DỤNG
Vật liệu là chất hoặc hỗn hợp một số chất được con người sử dụng như nguyên
liệu đầu vào cho một quá trình sản xuất hoặc bào chế để làm ra những sản phẩm
phục vụ cuộc sống.
2. MỘT SỐ TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA VẬT LIỆU
Mỗi loại vật liệu đều có những tính chất riêng. Ví dụ:
-Vật liệu bằng kim loại có tính dẫn điện, dẫn nhiệt, dễ bị ăn mòn, bị gỉ.
-Vật liệu bằng nhựa và thủy tinh không dẫn điện, dẫn nhiệt kém, ít bị ăn mòn và
không bị gỉ.
-Vật liệu bằng cao su không dẫn điện, không dẫn nhiệt, có tính đàn hồi, ít bị biến
đổi khi gặp nóng hay lạnh, không tan trong nước, tan được trong xăng, ít bị ăn
mòn.
3. SỬ DỤNG VẬT LIỆU AN TOÀN, HIỆU QUẢ VÀ BẢO ĐẢM SỰ PHÁT
TRIỂN BỀN VỮNG
Sử dụng vật liệu an toàn, hiệu quả sẽ bảo vệ sức khỏe con người và tiết kiệm để
giảm giá thành sản phẩm. Sử dụng các vật liệu mới, tiết kiệm kinh tế, tiết kiệm
năng lượng, thân thiện với môi trường sẽ đảm bảo phát triển bền vững.
BÀI TẬP ( SGK)
1. Điền thông tin còn thiếu theo mẫu bảng sau:
Stt

Tên vật liệu

Đặc điểm/ Tính chất

Công dụng

1

Kim loại

Dẫn nhiệt

Dụng cụ nấu ăn: xoong, nồi,
chảo, …

2

Cao su

Dẻo và đàn hồi

Dây cao su, lốp xe, …

3

Thuỷ tinh

Không bị ăn mòn, chịu lực, Làm cửa kính, vách ngăn kính,
trong suốt
bể cá, …

2. Đáp án: C
BÀI TẬP ( SBT/37)

11.1. Thế nào là vật liệu?
A. Vật liệu là một số thức ăn được con người sử dụng hàng ngày.
B. Vật liệu là một chất được dùng trong xây dựng như sắt, cát, xi măng,...
C. Vật liệu là một chất hoặc hỗn hợp một số chất được con người sử dụng như là
nguyên liệu đầu vào trong một quá trình sản xuất hoặc chế tạo ra những sản phẩm
phục vụ cuộc sống.
D. Vật liệu là gồm nhiều chất trộn lẫn vào nhau.
11.4 Vật liệu nào sau đây không thể tái chế?
A.Thuỷ tinh.
B.Thép xây dựng.
C. Nhựa composite.
D. Xi măng.
Đáp án: 11.1B; 11.4 D
https://youtu.be/5mCrT2_lAdg

