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вступ

Роль полімерів у народному 
господарстві та завдання фізико-хімічної науки

Високомолекулярні сполуки та полімери являють собою 
особливий клас речовин, які мають дуже цінні та своє
рідні властивості, зумовлені знаходженням у них моле- 

кул-гігантів ланцюгової будови. Речовина, молекули якої 
складаються з багатьох різних за природою структурних ла
нок, називається високомолекулярною сполукою.

Якщо ж великі молекули складаються з одного, двох, 
трьох типів повторюваних структурних одиниць однакового 
хімічного складу, тоді речовина називається полімером.

Практично термін «полімери» часто застосовують для по
значення всіх високомолекулярних сполук.

Високомолекулярні сполуки та полімери дуже поширені в 
природі — це тваринні та рослинні білки, вуглеводи (целю
лоза та крохмаль), натуральний каучук, смоли та багато ін
ших речовин. З кожним роком зростає кількість полімерів, які 
створюються штучно, розширюються сфери їх застосування, і 
сьогодні хімія здатна не тільки відтворювати природні полі
мери, як, наприклад, натуральний каучук, деякі білки, а й ба
гато нових синтетичних полімерних речовин, яких у природі 
немає.

У наш час часто ту чи іншу науку — кібернетику, ядерну 
фізику чи молекулярну біологію — називають «наукою сто
ліття». До таких наук належить й найстаріша наука — хімія, 
що вивчає перевтілювання речовини, результатом розвитку 
якої було створення нових сполук, які відкрили дорогу техніч
ній революції, та такі невідомі раніше, але дуже потрібні у 
наш час речовини — барвники, антибіотики, каучуки, пласт
маси, синтетичні волокна, висококалорійне паливо і т.д. Вже 
давно використовуються природні високомолекулярні сполу
ки: целюлоза, крохмаль, білки, шкіра, вовна, шовк, хутро, ка
учук, які мають багато цінних властивостей. З часом учені
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