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Czym sCzym sąą polimery?polimery?

PolimeryPolimery
to substancje o czto substancje o cząąsteczkach zbudowanych steczkach zbudowanych 
z powtarzajz powtarzająących sicych sięę elementelementóów ("merw ("meróów"), w"), 
przy czym mogprzy czym mogąą to byto byćć elementy (monomery) elementy (monomery) 
identyczne, identyczne, npnp. grupy etylenowe w polietylenie, . grupy etylenowe w polietylenie, 
lub rlub róóżżne (najczne (najczęśęściej dwa, trzy) jak ciej dwa, trzy) jak 
w przypadku poliamidw przypadku poliamidóów powstajw powstająących przez cych przez 
kondensacjkondensacjęę kwaskwasóów w dikarboksylowychdikarboksylowych
z z diaminamidiaminami. W przypadku polimer. W przypadku polimeróów w 
wytworzonych z niejednakowych monomerwytworzonych z niejednakowych monomeróów w 
mmóówimy o kopolimerach.wimy o kopolimerach.
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Polimery naturalnePolimery naturalne
wystwystęępujpująące w przyrodzie, to przede ce w przyrodzie, to przede 
wszystkim skrobia, celuloza i inne wszystkim skrobia, celuloza i inne 
policukrypolicukry, oraz polipeptydy i bia, oraz polipeptydy i białłka.  ka.  
Gospodarczo waGospodarczo ważżnym polimerem nym polimerem 
pochodzenia naturalnego jest kauczuk.pochodzenia naturalnego jest kauczuk.



Sztucznie otrzymywane polimery okreSztucznie otrzymywane polimery okreśślamy lamy 
najcznajczęśęściej wspciej wspóólnlnąą nazwnazwąą -- tworzywa tworzywa 
sztuczne, lub popularnie sztuczne, lub popularnie -- plastiki. Wplastiki. Włłaaśściwociwośści ci 
otrzymanych tworzyw mogotrzymanych tworzyw mogąą znacznie rznacznie róóżżninićć
sisięę mimięędzy sobdzy sobąą, szczeg, szczegóólnie wlnie włłaaśściwociwośściami ciami 
fizycznymi, nawet jefizycznymi, nawet jeśśli do polimeryzacji li do polimeryzacji 
uużżyliyliśśmy tych samych substratmy tych samych substratóów. Wiele cech w. Wiele cech 
otrzymanego poprzez polimeryzacjotrzymanego poprzez polimeryzacjęę materiamateriałłu u 
zalezależży od stopnia polimeryzacji (wielkoy od stopnia polimeryzacji (wielkośści ci 
czcząąsteczki polimeru) oraz jego przestrzennej steczki polimeru) oraz jego przestrzennej 
budowy. Innymi wbudowy. Innymi włłaaśściwociwośściami bciami bęędzie dzie 
charakteryzowacharakteryzowałł sisięę polimer otrzymany w polimer otrzymany w 
postaci dpostaci dłługich ugich łłaańńcuchcuchóów zw złłoożżonych z onych z 
poszczegposzczegóólnych merlnych meróów, a innymi w, a innymi usieciowionausieciowiona
czcząąsteczka, zbudowana z tych samych i w steczka, zbudowana z tych samych i w 
takiej samej ilotakiej samej ilośści uci użżytych merytych meróów, lecz inaczej w, lecz inaczej 
ze sobze sobąą popołąłączonych. czonych. 



ZastosowanieZastosowanie



PrzewodzPrzewodząące plastikice plastiki

PrzewodzPrzewodząące tworzywa sztuczne znalazce tworzywa sztuczne znalazłłyy
wiele zastosowawiele zastosowańń: w typowych obwodach : w typowych obwodach 
elektronicznych, jako inhibitory korozji, ekrany elektronicznych, jako inhibitory korozji, ekrany 
elektromagnetyczne w ukelektromagnetyczne w ukłładach adach 
elektronicznych, warstwy antystatyczne na elektronicznych, warstwy antystatyczne na 
emulsjach fotograficznych oraz absorbujemulsjach fotograficznych oraz absorbująące ce 
mikrofale powmikrofale powłłoki, ktoki, któóre czynire czyniąą pokryte nimi pokryte nimi 
obiekty niewidocznymi dla radarobiekty niewidocznymi dla radaróów.w.



Bardzo cienki wyświetlacz zwany e-papierem



PrzykPrzykłłady ady ee--papierupapieru





EE--papierpapier pod mikroskopempod mikroskopem



ZastosowaZastosowańń jest coraz wijest coraz więęcej. Mocej. Możżna na 
wyprodukowawyprodukowaćć takie polimery przewodztakie polimery przewodząące, ce, 
ktktóóre reagujre reagująą na na śświatwiatłło. Mao. Małło tego, o tego, 
materiamateriałły tego typu mogy tego typu mogąą reagowareagowaćć npnp. . 
wywyłąłącznie na okrecznie na okreśślony kolor lony kolor śświatwiatłła. Jua. Jużż
dzidziśś uczeni potrafiuczeni potrafiąą otrzymywaotrzymywaćć polimery polimery 
wrawrażżliwe na pewne substancje, liwe na pewne substancje, npnp. bia. białłka ka 
czy jony. Takie polimery juczy jony. Takie polimery jużż znalazznalazłły y 
zastosowanie w biosensorach, ktzastosowanie w biosensorach, któóre sre słłuużążą
do wykrywania do wykrywania npnp. okre. okreśślonych enzymlonych enzymóów w 
we krwi. we krwi. 



W stanie W stanie niedomieszkowanymniedomieszkowanym, czyli , czyli 
ppóółłprzewodnikowym, polimery przewodzprzewodnikowym, polimery przewodząące ce 
wykazujwykazująą efekt elektroluminescencyjny, czyli efekt elektroluminescencyjny, czyli 
śświecwiecąą pod wppod wpłływem przyywem przyłłoożżonego onego 
napinapięęcia. Kolor jego cia. Kolor jego śświecenia mowiecenia możżna na łłatwo atwo 
zmieniazmieniaćć poprzez chemicznpoprzez chemicznąą modyfikacjmodyfikacjęę
łłaańńcucha polimeru. Od efektu cucha polimeru. Od efektu 
elektroluminescencyjnego tylko krok do elektroluminescencyjnego tylko krok do 
polimerowych diod polimerowych diod 
elektroluminescencyjnych (juelektroluminescencyjnych (jużż istniejistniejąą), a ), a 
ststąąd znowu tylko krok do polimerowych d znowu tylko krok do polimerowych 
ppłłaskich ekranaskich ekranóów kolorowych (juw kolorowych (jużż istniejistniejąą) i ) i 
do plastikowych laserdo plastikowych laseróów (na etapie prw (na etapie próób).b).



Plastikowe tranzystoryPlastikowe tranzystory

NastNastęępnym krokiem bypnym krokiem byłło stworzenie o stworzenie 
ukukłładadóów elektronicznych z organicznych w elektronicznych z organicznych 
tranzystortranzystoróów. Takie ukw. Takie ukłłady nie bady nie bęęddąą takie takie 
szybkie i miniaturowe jak krzemowe, ale szybkie i miniaturowe jak krzemowe, ale 
za to tanie, elastyczne i lekkie. Najza to tanie, elastyczne i lekkie. Najłłatwiej atwiej 
zrobizrobićć takie uktakie ukłłady rady róóżżnymi sposobami nymi sposobami 
naparowania substancji. naparowania substancji. 



Obecnie wydaje siObecnie wydaje sięę najbardziej obiecujnajbardziej obiecująąca ca 
technologia stosowania maszyn technologia stosowania maszyn 
przypominajprzypominająących drukarki atramentowe i cych drukarki atramentowe i 
utrwalanie nadruku za pomocutrwalanie nadruku za pomocąą promieniowania promieniowania 
ultrafioletowego. Kolorowe tusze zastultrafioletowego. Kolorowe tusze zastęępuje puje 
roztwroztwóór polimeru lub jego prekursora. Na razie r polimeru lub jego prekursora. Na razie 
testy przeprowadzono z matesty przeprowadzono z małąłą rozdzielczorozdzielczośściciąą
ale adaptacjale adaptacjąą tej technologii zajmuje sitej technologii zajmuje sięę kilka kilka 
znanych firm.znanych firm.



Matryca plastikowych tranzystorów wykonanych techniką druku atramentowego,
tranzystory te znajdą zastosowanie 
w wyświetlaczach z aktywną matrycą i papierze elektronicznym



JuJużż niedniedłługo ukugo ukłłady oparte na tranzystorach ady oparte na tranzystorach 
organicznych znajdorganicznych znajdąą wiele zastosowawiele zastosowańń tam gdzie tam gdzie 
nie jest potrzebna dunie jest potrzebna dużża szybkoa szybkośćść i mai małłe rozmiary. e rozmiary. 
Takie ukTakie ukłłady bady bęęddąą bardzo tanie i wygodne. Jubardzo tanie i wygodne. Jużż
testuje sitestuje sięę ich wykorzystanie w znacznikach do ich wykorzystanie w znacznikach do 
systemsystemóów identyfikacji radiowej w identyfikacji radiowej npnp. do . do 
automatycznego pobierania opautomatycznego pobierania opłłat na parkingach at na parkingach 
lub autostradach, w uklub autostradach, w ukłładach rejestracji danych, w adach rejestracji danych, w 
wywyśświetlaczach tak tanich, wietlaczach tak tanich, żże praktycznie e praktycznie 
jednorazowego ujednorazowego użżytku oraz znacznikach w ytku oraz znacznikach w 
czytnikach pczytnikach płłatniczych, ktatniczych, któóre mogre mogąą zastzastąąpipićć kody kody 
kreskowe. Bykreskowe. Byćć momożże jue jużż niedniedłługo kalkulator ugo kalkulator 
zbudowany z plastikowych tranzystorzbudowany z plastikowych tranzystoróów bw bęędzie dzie 
momożżna zwinna zwinąćąć w rulon. w rulon. 



W listopadzie 2003 roku W listopadzie 2003 roku TakaoTakao SomeyaSomeya i i 
jego wspjego wspóółłpracownicy z Uniwersytetu pracownicy z Uniwersytetu 
Tokijskiego poinformowali o zastosowaniu Tokijskiego poinformowali o zastosowaniu 
tranzystortranzystoróów z w z pentacenupentacenu we wrawe wrażżliwej na liwej na 
ciciśśnienie sknienie skóórze zdolnej do zapewnienia rze zdolnej do zapewnienia 
robotom zmysrobotom zmysłł dotyku. Elementem czudotyku. Elementem czułłym ym 
na cina ciśśnienie jest zawierajnienie jest zawierająący drobiny wcy drobiny węęgla gla 
i gumi gumęę kompozyt, ktkompozyt, któóry zmienia opry zmienia opóór w r w 
zalezależżnonośści od wywieranego naci od wywieranego nańń nacisku. nacisku. 
Zmiany oporu powodujZmiany oporu powodująą przeprzełąłączanie czanie 
znajdujznajdująących sicych sięę w gw głęłębi tranzystorbi tranzystoróów w 
zbudowanych z zbudowanych z pancatenupancatenu. Wad. Wadąą obecnego obecnego 
rozwirozwiąązania jest mazania jest małła stabilnoa stabilnośćść, poniewa, ponieważż
po kilku dniach czupo kilku dniach czułłoośćść czujnikczujnikóów sw słłabnie. abnie. 
Trzeba czekaTrzeba czekaćć na dalszy rozwna dalszy rozwóój technologii j technologii 
plastikowej elektroniki.plastikowej elektroniki.



Wrażliwa na nacisk sztuczna skóra



Organiczne polimery przewodzOrganiczne polimery przewodząące majce mająą momożżliwoliwośćść
zrewolucjonizowania rynku urzzrewolucjonizowania rynku urząądzedzeńń
przetwarzajprzetwarzająących energicych energięę ssłłonecznonecznąą na prna prąąd. d. 
GGłłóównwnąą zaletzaletąą nowej technologii ogniw nowej technologii ogniw 
ssłłonecznych, opartych na organicznych onecznych, opartych na organicznych 
polimerach przewodzpolimerach przewodząących, jest ich prostota cych, jest ich prostota 
produkcji oraz co za tym idzie, niska cena w produkcji oraz co za tym idzie, niska cena w 
przeliczeniu na jednostkprzeliczeniu na jednostkęę prprąądu wytwarzanego du wytwarzanego 
przez ogniwo sprzez ogniwo słłoneczne. Takie ogniwo boneczne. Takie ogniwo bęędzie o dzie o 
bardzo mabardzo małłej gruboej grubośści (materiaci (materiałłem noem nośśnym monym możże e 
bybyćć cienka folia plastikowa), elastyczne oraz cienka folia plastikowa), elastyczne oraz 
ekologiczne (pekologiczne (póółłprodukty do produkcji takich produkty do produkcji takich 
urzurząądzedzeńń mogmogąą bybyćć w pew pełłni ni biodegradowalnebiodegradowalne). ). 
Pierwsze na Pierwsze na śświecie ogniwo swiecie ogniwo słłoneczne o oneczne o 
wymiarach 3x4,2 metra, wytwarzajwymiarach 3x4,2 metra, wytwarzająące prce prąąd d 
elektryczny o napielektryczny o napięęciu 110 V w oparciu o ciu 110 V w oparciu o 
organiczne polimery przewodzorganiczne polimery przewodząące, trafi ce, trafi 
najprawdopodobniej do sklepnajprawdopodobniej do sklepóów juw jużż w 2006 roku!w 2006 roku!
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