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Metodou přímé polymerizace byla připravena řada aprotických polyrrerních gelových

elektrolytů nabizi methakrylátů a optima|tzovánojejich složení tak, aby jejich dlouhodobé

elektrochemické a mechanické vlastnosti umožnili použiti v moderních elektrochemických

aplikacích.

Byla vyvinuta nová metoda přípravy těchto látek pomocí tepelně nebo UV iniciované

polynrerizace, které zaručuji přesně definované sloŽení vzniklého elektrolytu. Jde o temámi

systémy polymer-aprotické rozpouštědlo-sůl, které jsou dlouhodobě stabilní a vykazující

velmi dobrou iontovou vodivost (O,2 - 1 mS.cm-l při 20 oC) a vysokou elektrochemickou

stabilitu (až 4,2 V). Nová metoda přípravy rovněŽ umoŽnila pouŽití síťovacích činidel, což se

projevuje jak zlepšenými mechanick1imi vlastnostmi, tak zvýšenou iontovou vodivostí.

Iontové kapaliny na bázi l-methylimidazolu byly úspěšně pouŽity jako přídavek

v polymerním elektrolýu pro zvýšeni iontové vodivosti v širokém rozsahu teplot a to při

zachováni výborné elektrochemické stability (4,2 - 4,J V). Připravené materiály byly
charaktertzovány pomocí elektrochemických, optických i dalších metod. 

'

Vzhledem k širokému použiti kompozitních elektrolýů a systémů na bázi polyrner-

ukotvená kapalná fžne v palivových článcích a chemických sensorech byla věnována

pozomost transportním procesům v připravených pol5nrrerních elektrolytech. Zabyvalijsme se

nejen pohyblivostí iontů, aIe také objemnějších molekul - komplexů přechodných kovů. Byla
studována kinetika elektrodové reakce redoxních systémů ferrocen-ferricinium a Co(bpy)32*-

Co(bpy)33* v prostředí kapalných (PC, MMA-PC) a pevných (PMMA-PC) elektrolýů a bylo

popsáno jejich elektrochemické chování z hlediska kvalitativního i kvantitativního. Výsledky

ukáza|y, že terrrárrrí aprotický systém polyner-rozpouštědlo-sůl lze popsat jako systém

ukotvené mikroskopické kapalné ftne v polyrrreru.

Pro specifické podmínky elektrochemických měření v prostředí pevných elektrolýů

byla vyvinuta solid-state referentní elektroda CďlCd2n nabázi PMMA-PC elektrolýu. U této

elektrody byl stanoven její potenciál v ruzných rozpouštědlech a ověřena její dlouhodobá

spolehlivost a funkčnost. Výhodou této elektrody je absence kapalné fáze, f7exlbilita tvaru a

velikosti, vysoká mechanická odolnost a možnost použiti při měření jak v kapalných, tak

pevných a polynremích elektrolýech. Tato elektroda byla též použita při konstrukci

chemického Sensoru.


