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POLIMEROWE MATERIAłY FOTOLUMINESCENCYJNE
ORAZ SPOSÓB ICH OTRZYMYWANIA
POLIMEROWE MATERIAŁY FOTOLUMINESCENCYJNE NA BAZIE POLIETERÓW LUB POLITIOETERÓW
ORAZ SPOSÓB ICH OTRZYMYWANIA TO ROZWIĄZANIE Z ZAKRESU CHEMII MATERIAŁÓW
WIELKOCZĄSTECZKOWYCH, POZWALAJĄCE UZYSKAĆ STABILNE UKŁADY O WŁAŚCIWOŚCIACH
LUMINESCENCYJNYCH

Z

MOŻLIWOŚCIĄ

STEROWANIA

KOLOREM

EMITOWANEGO

ŚWIATŁA.

WŁAŚCIWOŚCI TE ZAPEWNIA SPECYFICZNA GWIAŹDZISTA STRUKTURA OTRZYMYWANYCH ŁAŃCUCHÓW POLIMEROWYCH, PRZY JEDNOCZESNYM KONTROLOWANYM WPROWADZANIU ODPOWIEDNICH
OPTYCZNIE AKTYWNYCH PODSTAWNIKÓW.

ZALETY ROZWIĄZANIA:

STAN OBECNY

transparentność otrzymywanego materiału polimerowego
Polimery fotoluminescencyjne należą do szybko rozwijającej się

umożliwiająca

grupy nowoczesnych materiałów znajdujących zastosowanie

produktu;

zastosowanie go jako tzw. dyskretnego

w optoelektronice, między innymi jako wyświetlacze organiczne

efektywność użytkowania finalnego produktu niewielkie ilości

o nazwie LED lub OLED (ang.: (Organic) Light Emitting Diods),

materiału

a także w budowie elementów typu RGB (ang.: Red Green Blue)

o znaczącej intensywności;

polimerowego

pozwalają

uzyskać

emisję

problemy

bardzo wysoka elastyczność umożliwiająca formowanie

z poprawnym odwzorowaniem barw. Mogą one służyć do

produktów o różnorodnych kształtach z wysokim stopniem

o parametrach

pozwalających

wyeliminować

wytwarzania płaskich ekranów telewizyjnych i monitorów oraz

odwzorowania detali;

konstrukcji

dobra rozpuszczalność, pomimo dużej masy cząsteczkowej,

niezwykle

energooszczędnych

źródeł

światła.

W wyniku działania światła słonecznego (z zakresu UV) na

układu bez znaczącej zmiany właściwości emisyjnych;

materiały fotoluminescencyjne, następują procesy prowadzące

dobra rozpuszczalność, pomimo dużej masy cząsteczkowej,

do emisji światła o barwie zależnej od składu, jak i budowy

układu bez znaczącej zmiany właściwości emisyjnych;

makrocząsteczki.

wysoka odporność korozyjna otrzymywanych warstw;

Długotrwałe

użytkowanie

organicznych

materiał przyjazny środowisku (eko 2009 Medal).

materiałów wykazujących zdolność luminescencji prowadzi do
osłabienia właściwości emisyjnych (zmiana koloru lub zmniejszenie intensywności światła). Pożądane stało się zatem
opracowanie nowych materiałów, które można dłużej wykorzystywać,

unikając

tych

niepożądanych

zjawisk.

Dodatkowo

rozpoczęto prace nad procedurami syntetycznymi pozwalającymi
uzyskiwać materiały o kontrolowanej barwie emitowanego światła.

POLIMEROWE MATERIAŁY
FOTOLUMINESCENCYJNE
Celem twórców wynalazku było uzyskanie organicznego materiału
polimerowego wykazującego właściwości luminescencyjne oraz
opracowanie procedur syntetycznych prowadzących do uzyskania
materiałów

o

kontrolowanych

właściwościach

emisyjnych.

Przełomem w tych pracach stało się odkrycie metody otrzymywania cyklicznego oligo(glicydolanu potasu) jako makroinicjatora,
zawierającego szereg alkoksylanowych centrów aktywnych,
zdolnych do inicjowania polimeryzacji oksiranów bądź tiiranów. Na
tej drodze uzyskano układy gwiaździste (polietery bądź politioetery) z cyklicznym rdzeniem, od którego odchodzą ramiona boczne
zawierające optycznie aktywny podstawnik oraz zakończone
grupami metylowymi.
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że w produktach
reakcji

dominują

układy

o

sześciu

ramionach,

natomiast

najbardziej korzystne wyniki uzyskano stosując jako podstawnik
optycznie aktywny grupę karbazylową.

OBSZARY ZASTOSOWANIA
Wynalazek w postaci otrzymanego polimeru, po rozproszeniu
w nieaktywnym optycznie i przeźroczystym polimerze handlowym,

jak

poli(metakrylan

metylu)

czy

poliwęglan,

tworzy

nowy

organiczny materiał fotoluminescencyjny. Produkt taki może
znaleźć zastosowanie w optoelektronice oraz w produkcji
fotoluminescencyjnych lakierów czy detektorów promieniowania
ultrafioletowego.

OCHRONA PATENTOWA
Prezentowane rozwiązania zastrzeżone zostały w Urzędzie
Patentowym RP zgłoszeniami patentowymi P.386942 z dnia
29.12.2008 r. oraz P.388642 z dnia 27.07.2009 r. Obydwa uzyskały
patenty o numerach odpowiednio 210674 oraz 211194.

TWÓRCY
A. Stolarzewicz, A. Swinarew, B. Piekarnik, J. Grazulevićius,
R. Lygaitis, J. Simokaitiene, A. Tomkerieiene, D. Sęk, M. Mielnik,
V. Getautis

NAGRODY
Prezentowane rozwiązanie zostało nagrodzone:

ź
Złotym Medalem na Światowej Wystawie Innowacji, Badań
Naukowych i Nowoczesnej Techniki „Eureka Contest 2009”
w konkursie „Brussels Eureka!”,

ź
nagrodą I stopnia w VIII Edycji Międzynarodowego Konkursu
„EKO 2009”,

ź
medalem w V Ogólnopolskich Targach Innowacji Gospodarczych
i Naukowych INTARG 2010,

ź
wyróżnieniem w Ogólnopolskim Konkursie "Student-Wynalazca"
2011.
Przedstawiane rozwiązanie stało się podstawą do uzyskania przez
Uniwersytet Śląski tytułu Lidera Innowacji 2010.

DANE KONTAKTOWE
Mariusz Grzesiczak - rzecznik patentowy UŚ
tel. 500 335 056, e-mail: mariusz.grzesiczak@us.edu.pl
Dariusz Laska - Biuro Współpracy z Gospodarką
tel. 512 104 418, e-mail: dariusz.laska@us.edu.pl

