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3. Abstrakt

Cílem Dizertační práce by'a příprava růzrrých morfologií vývrířených vodivými
Polymery. jmenovitě polyanilinerq řízení elektrické vodivosti, a porozumění chemii oxidace
ani|inu' Byly rozvinuý ři ruzné směry těchto studií. První črást Dizertační práce se soustřed'uje
na pňpraru polyanilinu. Byly vyhledriny optimální podminky pro přípravu všech dostupných
forem: prášků" ten]cých filmů a koloidních částic, s ohtedem na jejich morťologii, wžEk avďivost. Dá|e byly provedena systematická studie polyanilinu protonovaného kyselinou
fosforečnou a sronávaci pnice ýkající se přípravy polyanilinu a polypynolu. RovněŽ byla
prozkoumána oxidace ani|inu solemi ušlechtilých kow, např. dusičnanem sříbmýrru vedoucí ke
kompozitům polyanilin-stň.bro. a vliv ýselosti prosťedí, koncentrace leaktantů' a případně i
denniho světla na hÍo reakci.

Noý metodický prísn+ k prípravě polyanilinq při kterém jsou reagující |átý, anilin aoxidační činid|o, nav.zijem odděleny vodivou membnínou, je popsán v druhé ěásti Dizertačni
ptárce. ZÁe jsou uvedeny n:zrré snrdie mechanismu takoýchto reakci. Experimentrílně byla
prokázrírr.a představa redox reakci asistovaných polyanilinem a spojených s transporlem
elektronů a protonů vodivou po|lanilinovou membránou oddělující obě reagující látky. Byl
navrŽ€n hansportni mechanismus zahrnující spolďně jak etektrony tak i ionty. Pnncip
oddělerrých reaktantů bvl pouŽit pro polymerace na membriírrácl1 v že|atinových gelech a při
modifikaci latexů polyani linern

Třetí čríst Dizertační práce se ýká studii vlastností polyanilinu, kteréjsou požadovríny v
potenciálních aplikacích, jako je teplotní a chemická stabilita, elektrická vodivost, ap. Stabilita
koloidních dispersí, kteni by byla primárním předmčtem zájmu přiantikorozních ochraně kovu vchladicích systémectL byla podrobně ana|yzována. Specifické hďnoty vďivosti nebo
kontaktnich úhlů pro vodu jsou duležité pro aplikace jako je elektrorheologie, elektrokatalýza apro powchové úpraly materiálů vodiými polymery. Vďivost může být účinně řízena čiistečnou
protonací polyanilinové bríze. V jiné studii, kteni je rovněž součástí této Dizertační pnice, byloukázáno pouŽití senzoru na jód. zaloŽený na reakci meá potyanilinem a fimto halogenem.
Protože celá řada aplikaci polyanilinu používá terrto polymer ve vodném prosředí, byl ilustovánvliv takovéhoto k1selého prosďedi na vodivost polyani|inových fi|rnů. Byla tedy str'rdovrína
smíšená e|ektronová a protonová vodivost.
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