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Úvod 
V dnešní době je na prvním místě při výrobě nových moderních chemických zdrojů 

jejich efektivita, spolehlivost a ekologičnost, a v neposlední řadě co nejmenší finanční 
náklady vynaložené na získání materiálů, které mají pro dané užití nejlepší vlastnosti a také 
zařízení, která k výrobě těchto chemických zdrojů slouží. Mezi perspektivní materiály 
v oblasti výroby chemických zdrojů se řadí gelové polymerní elektrolyty, které dnes nahrazují 
kapalné elektrolyty. Tyto materiály mají často vlastnosti, které se dají využít i v jiných 
odvětvích, jako je konstrukce elektrochemických senzorů, superkapacitorů nebo 
elektrochromních zařízení. Tyto gely nabízejí oproti jejich předchůdcům, kapalným 
elektrolytům, řadu výhod. Mezi nimi je eliminace rizika vylití elektrolytu, lepší odolnost vůči 
vibracím a mechanickému poškození, nebo větší odolnost vůči objemovým změnám elektrod. 
K dalším výhodám gelového polymerního elektrolytu také patří přilnavost k povrchu 
elektrody, která omezuje vytváření agregátů na jejím povrchu a tím poskytuje ochranu proti 
vnitřnímu zkratování a snižování kapacity. Moderní gelové polymerní elektrolyty mají 
srovnatelnou iontovou vodivost s kapalnými elektrolyty. 

Tato bakalářská práce bude věnována gelovým polymerním elektrolytům 3. generace, 
především jejich přípravě v laboratoři školy a následnému řízenému vytvrzení v sušárně, která 
byla již dříve používána k přípravě gelů. Poté budu všechny polymerní elektrolyty 
vyhodnocovat. Jedním ze způsobů analýzy gelových elektrolytů je v této práci posuzování 
jejich měrné elektrické vodivosti, která byla počítána na základě impedance určené metodou 
impedanční spektroskopie.  

Práce se skládá z několika hlavních částí. První část se týká teoretických informací o 
elektrolytech a metodách, které slouží k měření jejich vlastností, další část praktická je 
věnována přípravě gelu v laboratoři. Třetí oddíl je věnován hodnocení gelů. V poslední části 
srovnávám gely a jsou zde vyhodnoceny výsledky této práce. 

           [1] 
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1 Teoretická část 
Následující teoretická část se zabývá chemickým složením, strukturou, dále historií 

polymerních elektrolytů, je zde také naznačeno, jakým směrem bude směřovat jejich vývoj. 
Dále je zde popsáno, jakým způsobem se měří jejich měrná vodivost a jakými metodami se 
dají měřit mechanické vlastnosti elektrolytů. 

1.1 Historie polymerních elektrolytů 
V novodobé historii se uvádějí tři vývojové generace polymerních elektrolytů: 
 
První generace byla založena na bázi polyethylenoxidu (PEO) obsahujícího chloristan lithný 
LiClO4. Příprava tenkých filmů elektrolytu spočívala v rozpuštění LiClO4 a PEOv acetonitrilu 
a následném odpaření rozpouštědla. Nevýhodou byla nízká měrná vodivost (20˚C) ≈ 10-6S . 
cm-1a nutnost rozpouštění polymeru. 
 
Ve druhé generaci se zvýšila vodivost asi o dva řády za nízkých teplot (pod 0˚C) přidáním 
plastifikátorů (změkčovadel). Také v roce 1990 byla poprvé objevena elektroluminiscence 
konjugovaných polymerů, díky tomu tyto polymery emitují světlo při průchodu elektrického 
proudu. 
 
Polymerní elektrolyty třetí generace představují systém složený z aprotického (bezvodého) 
rozpouštědla, obsahujícího rozpuštěnou sůl a monomer. Po polymeraci monomeru zůstává sůl 
ukotvena ve struktuře polymeru, který má formu gelu. Výhodou je vyšší vodivost a také 
odpadá nutnost dlouhého rozpouštění polymeru. Tato práce je zaměřena právě na tuto třetí 
generaci elektrolytů, které jsou někdy nazývány „gelové elektrolyty“ nebo „gelové polymerní 
elektrolyty“. (Anglicky GPE). 

[1], [4], [5], [6] 

 

1.2 Polymerní gely a způsoby polymerace 
Makromolekulární látky se obvykle nazývají polymery (poly = mnoho), protože 

vznikají z mnoha dílů jednodušší sloučeniny monomeru (monos = jediný). Rozdělují se na 
termoplasty a reaktoplasty. Termoplasty představují lineární a větvené polymery, které je 
možno opakovaně tavit, tvářet a rozpouštět. Termosety nebo reaktoplasty jsou polymery, 
které při vyšší teplotě zesíťují a vytvářejí síťové struktury, které jsou nerozpustné a nedají se 
nově formovat za vyšší teploty. Do této skupiny patří i naše vytvořené gely. 

Proces, při němž z jednoduchých molekul monomeru vzniká polymer, se nazývá 
polymerace. Rozeznáváme několik základních typů polymerace: polykondenzace, řetězové 
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polymerace (radikálové a iontové), polyadici a koordinační polymerace. Mezi běžné způsoby 
provádění polymerace patří: 

-polymerace v bloku 
-polymerace v roztoku 
-polymerace v suspenzi 
-polymerace v emulzi 
-polymerace iontové a koordinační 
            [2] 
Termín „gel“ se používá v různých významech. Polymerním gelem je chápána 

trojrozměrná síť makroskopických velikostí a elastických vlastností. Proces vzniku gelu se 
nazývá gelace. Síť může vzniknout z lineárního polymeru nebo jeho roztoku, vytvoří-li se 
mezi makromolekulami dostatečný počet spojů. Tyto uzly sítě mohou vzniknout chemickou 
reakcí a pak se jedná o kovalentně síťové gely, viz obr. 1.1. 

 
Obr. 1.1: Kovalentně síťované gely 

V případě, že spoje vznikají působením mezimolekulárních sil, vznikají fyzikálně 
síťované gely, viz obr. 1.2. Ty mohou být amorfní. Nebo se může jednat o amorfní část, ve 
které se objevují krystalické struktury, tzv. krystality. Také může ke tvorbě gelu dojít tzv. 
geometrickým síťováním, což můžeme nazvat mechanickým propletením řetězců v důsledku 
tepelného pohybu.  

[3] 

 
Obr. 1.2: Fyzikálně síťované gely 

(a) amorfní, (b) amorfní část s krystality, (c) mechanické propletení řetězců 
Podle toho, zda gely obsahují nebo neobsahují disperzní prostředí (rozpouštědlo), dělí 

se na lyogely a xerogely. Lyogely se dále dělí podle typu rozpouštědla na hydrogely a 
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organognely. Vysušením lyogelů vznikne kompaktní xerogel, jehož objem je menší o objem 
odstraěného rozpouštědla. Xerogel lze uvést do původního stavu lyogelu naboptnáním.  

Vdůsledku zesíťování mají gely mechanické vlastnosti charakteristické pro tuhý stav, i 
když obsahují rozpouštědlo. Při menších napětích se nedeformují trvale, ale vratně elasticky. 
Hodnota kritického napětí závisí na koncentraci vazeb a na jejich pevnosti. Čím více je vazeb 
mezi řetězci polymeru, tím menší je možnost změny tvaru makromolekuly a tím rigidnější je 
prostorová síť. I když se gely jeví navenek jako tuhé látky, v mikroskopickém měřítku 
zůstává rozpouštědlo stále kapalné. Malé molekuly a ionty rozpuštěných látek se pohybují 
v prostorech mezi sítí téměř stejně rychle jako v kapalném elektrolytu. Elektrická vodivost 
gelů, jejichž disperzní prostředí obsahuje disociované nízkomolekulární elektrolyty, zůstává 
tedy téměř stejně vysoká, jako v odpovídajícím kapalném elektrolytu. I difuzivita 
nízkomolekulárních látek v gelu je jen o něco menší než v původním elektrolytu, z něhož gel 
vznikl, ačkoliv při gelaci prudce vzrůstá viskozita soustavy. Díky síťovité struktuře není 
difuzivita nízkomolekulárních látek v gelech téměř ovlivňována prouděním ani tepelnými 
konvekcemi.   

 [3], [4] 

 

 

1.3 Očekávaný vývoj gelových polymerních elektrolytů 
Současný vývoj se zaměřuje na zlepšování parametrů polymerních elektrolytů:zvýšení 

iontové vodivosti, rozšíření dostupného potenciálového okna a zlepšení dlouhodobé chemické 
i elektrochemické stability polymeru i ukotveného rozpouštědla. Velmi perspektivní se jeví 
kombinace elektrochemicky stabilních polymerů a tzv. iontových kapalin, což jsou látky, 
které sestávají z organického kationtu a objemného anorganického nebo organického aniontu, 
s bodem tání nižším než 100°C. Jejich vysoká iontová vodivost, nehořlavost a výborná 
elektrochemická stabilita předurčuje iontové kapaliny mj. jako vhodné elektrolyty pro nové 
5V lithno-iontové baterie a superkondenzátory. 

Z hlediska dalšího vývoje lithiových baterií bude třeba hledat systémy iontových 
sloučenin, jejichž převodové číslo tLi je co nejbližší jedničce. Nadějné by mohly být iontové 
kapaliny, což jsou soli s velkými aniony, často makromolekulárními, které jsou za normální 
teploty kapalné. I když jejich elektrochemické vlastnosti jsou zajímavé, vytvoření gelů s jejich 
obsahem dosud brání malá rozpustnost v monomerním prekurzoru nebo výsledném gelu. 

[1],[8] 
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1.4 Měření vodivosti polymerních gelových elektrolytů 
Tyto podkapitoly se zabývají měřením měrné elektrické vodivosti polymerních gelových 

elektrolytů. 

1.4.1 Měření vodivosti elektrolytů 
Podobně jako v jiných (elektronových) vodičích, i v elektrolytech platí Ohmův zákon 

∆U = RI, kde ∆U je úbytek napětí [V], R je odpor [Ω] a I je protékající proud [A]. Celkový 
odpor lze určit ze vztahu 

𝑅𝑅 =  ρ 𝑙𝑙
𝑆𝑆
,  ( 1 ) 

kde  je měrný elektrický odpor, neboli rezistivita [Ωm], l je délka cesty [m] a S je 
průřez, kterým proud protéká [m2]. V elektrochemii je však výhodné počítat s konduktancí a 
měrnou konduktancí či konduktivitou: 

𝐺𝐺 = 𝑙𝑙
𝑅𝑅

= 𝛾𝛾 𝑆𝑆
𝑙𝑙
,   ( 2 ) 

 
kde G je celková konduktance [S] a γ konduktivita (měrná elektrická vodivost; [S/m]). 

Poměr S/l nazýváme konstanta článku a značíme ji Kc. U kovových vodičů je měrná vodivost 
konstantou, charakterizující schopnost daného 
materiálu při určité teplotě a elektrickém napětí vést elektrický proud. U roztoků elektrolytů je 
závislá na koncentraci c[mol.m-3]. Zavádí se proto veličina, nazvaná molární měrná vodivost 
Λ[S.m2.mol-1] a daná vztahem: 

𝛬𝛬 = 𝛾𝛾
𝑐𝑐
,  ( 3 ) 

 
 

Při zřeďování a zhušťování roztoků se molární měrná vodivost mění, protože dochází 
ke změnám v disociaci a v interakci mezi ionty a molekulami rozpouštědla. 
            [7] 

 

1.4.2  Vodivost slabých elektrolytů 
Vodivost slabých elektrolytů závisí na koncentraci iontů vzniklých disociací; je tedy 

zřejmé, že za jinak konstantních podmínek (teplota, tlak) bude tato vodivost úměrná 
disociačnímu stupni daného elektrolytu: 

Λ= k.a ,  ( 4 ) 
 
kde k  je konstanta. Při vysokém zředění mizí rozdíl mezi slabými a silnými elektrolyty. 

[7] 
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1.4.3  Vodivost silných elektrolytů 
Problémy s klesající vodivostí jsou způsobeny zejména elektrostatickým silovým 

působením mezi ionty v roztocích těchto elektrolytů. Toto silové působení je hlavní příčinou 
poklesu molární vodivosti silných elektrolytů se stoupající koncentrací. 

Uvažujme v roztoku silného elektrolytu jediný iont, např. kationt. Jeho kladný 
elektrický náboj způsobuje to, že ostatní kationty odpuzuje, anionty přitahuje. Proti této 
tendenci působí neuspořádaný tepelný pohyb, který naopak vede ke zcela náhodnému 
rozdělení částic, ať už nabitých či nenabitých. Výsledkem je určité statistické rozdělení 
nabitých částic v okolí uvažovaného kationtu (centrálního iontu), jemuž se říká iontová 
atmosféra. 

Tato atmosféra nezná ovšem žádné pevné hranice a je tudíž časově a prostorově 
proměnná. Lze však očekávat, že v okolí centrálního iontu nalezneme spíše ionty opačného 
znaménka, a že hustota iontové atmosféry se zvětšující se vzdáleností klesá. Na jakýkoli 
roztok silného elektrolytu je tedy možno pohlížet jako na velký soubor centrálních iontů a 
iontových atmosfér. Atmosféra se přitom přimyká k centrálnímu iontu tím více, čím jsou 
vyšší koncentrace a náboje v roztoku. 

V el. poli se jednotlivé ionty začnou pohybovat ke kladné či záporné elektrodě, podle 
znaménka svého náboje. Tento pohyb ovšem v mikroskopickém měřítku není přímočarý, 
neboť ionty cestou narážejí do molekul rozpouštědla a ostatních částic v roztoku. Trvalý 
potenciálový rozdíl však způsobuje to, že ionty migrují k příslušné elektrodě určitou 
průměrnou rychlostí. Této rychlosti je v ustáleném stavu úměrný odpor prostředí, nazývaný 
viskózní efekt. Další tzv. relaxační či symetrický efekt má následující původ: v klidové poloze 
je iont obklopen ze statistického hlediska souměrnou kulovou iontovou atmosférou (obr. 
1.3.a). Přechází-li iont pod vlivem elektrického pole do nové polohy, nemůže se jeho pohybu 
současně přizpůsobit celá jeho atmosféra, zejména v důsledku setrvačnosti a elektrostatických 
sil. Dochází tedy k nesymetrii, schematicky vyznačené v obr. 1.3.b). 

[7] 
 

 
Obr. 1.3: Iontová atmosféra: 
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a) bez účinku el. pole, b) asymetrický oblak okolo iontu vlivem el. pole  
 

Za centrálním iontem se vytváří efektivní přebytek opačného náboje, který vyvolává 
elektrostatické brzdění a tím i zpomalení postupu centrálního iontu ve směru pole. Kromě 
toho zde vzniká elektroforický efekt. Ionty vytvářející atmosféru kolem centrálního iontu se 
pohybují v průměru opačným směrem, a protože jsou solvatovány, odnášejí svůj sonátový 
obal s sebou. Tím dochází k výslednému toku rozpouštědla v opačném směru, než v jakém se 
pohybuje rovněž solvatovaný centrální iont (který je tedy nucen plout proti proudu). 

Stacionární stav pohybu iontů v roztoku silného elektrolytu lze tedy vystihnout tak, 
žehnací síla v důsledku vnějšího pole se položí rovna součtu třecího odporu prostředí 
asymetrického a elektroforetického brzdění. Norský chemik Lars Onsager tímto postupem 
odvodil teoretickou rovnici pro molární vodivost zředěných roztoků silných elektrolytů ve 
tvaru 

Λ = Λ0- (ΑΛ0+ Β) √𝑐𝑐 ,  ( 5) 

 
kde konstanty A a B zahrnují viskozitu rozpouštědla, jeho relativní permitivitu, typ 
elektrolytu, teplotu a některé univerzální konstanty. 

Při vyšším potenciálovém rozdílu molární vodivost roztoků silných elektrolytů dále 
stoupá (Wienův efekt). Je to způsobeno tím, že centrální iont se pohybuje dostatečně rychle a 
je schopen vymanit se z vlivu své atmosféry. Pak se neuplatní ani asymetrický, ani 
elektroforický efekt. K odlišnému jevu dochází při vysokých kmitočtech nad 10 MHz, kdy 
doba jednoho kmitu je menší, než doba relaxační. Centrální iont pak prokmitává svou 
atmosférou, která pro nedostatek času neztrácí ani svou symetrii. Tím se vyloučí brzdící vliv 
asymetrického efektu a uplatní se jen efekt elektroforetický. 

[7]
  

1.4.4  Impedanční spektroskopie 
Elektrické vlastnosti gelů je vhodné studovat pomocí kmitočtové závislosti impedance 

(impedanční spektroskopie). 
Impedance je komplexní veličina složená z reálné části RE (rezistance) a imaginární 

části IM (reaktance). Je dána jejich vektorovým součtem (obr. 1.4). 
[7] 
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Obr. 1.4: Reálná a imaginární složka impedance 

 
Lze ji vyjádřit také ve tvaru: 

�̅�𝑍 = 𝑍𝑍. 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗 ,  ( 6 ) 
 
kde Z je modul impedance a φ úhel sevřený s reálnou osou. 

Na obr. 1.5 jsou zobrazena impedanční spektra některých základních obvodů. Na obr.  
1.5a) vidíme sériovou kombinaci rezistoru a kapacitoru. Hodnota el. odporu rezistoru leží na 
reálné ose spektra a je na kmitočtu nezávislá. Grafem kapacitní reaktance je polopřímka, 
rovnoběžná s imaginární osou Z´´.  

Pro 𝑓𝑓 → ∞ je 𝑋𝑋𝑐𝑐��� = 0. 
Obr. 1.5 b)zobrazuje paralelní kombinaci RIIC. Grafem obvodu je polovina kružnice, 

jejíž průměr na reálné ose zobrazuje hodnotu el. odporu rezistoru. 
Pro 𝑓𝑓 → ∞ je �̅�𝑍 = 0, pro 𝑓𝑓 → 0 je �̅�𝑍 = 𝑅𝑅. 

Obvod na obr. 1.5 c) je složen z rezistoru a prvku CPE, který se nazývá konstantní 
fázový element. Je to prvek s konstantním fázovým posuvem a jeho hodnotu lze vyjádřit 
rovnicí: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑄𝑄(𝑗𝑗𝑗𝑗)𝑛𝑛 ,  ( 7 ) 
 

kde Q je absolutní hodnota a n vyjadřuje sklon polopřímky. Pro n = 1 se prvek chová 
jako kapacitor, pro n = 0 jako rezistor. Pokud je úhel α roven 45 ° (n = 0,5), jedná se o 
Warburgovu impedanci (viz dále). Graf zobrazuje 3 situace pro různé hodnoty n (s klesajícím 
n se α zmenšuje). 

Tento obvod lze považovat za náhradní obvod gelového elektrolytu při kladných 
teplotách. Odpor R vyjadřuje vlastnosti elektrolytu a CPE jevy na rozhraní elektroda –
elektrolyt, které mohou být různé. Například se zde může vytvořit kapacita dvojvrstvy, jako 
důsledek změny hustoty nábojů na rozhraní elektroda – elektrolyt při změně potenciálu 
elektrody. Tato kapacita je nezávislá na frekvenci.  

Dále zde může proběhnout retardace difuze. Při připojení zdroje ss proudu dojde u 
elektrod ke změně koncentrace jednotlivých složek elektrolytu a jejich koncentrace se tedy 
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stává nerovnoměrnou. Tento proces trvá až do ustálení. Při připojení střídavého proudu má 
rozdělení koncentrací periodický charakter; vzniká tzv. koncentrační vlna, kterou 
matematicky popisuje Warburgova impedance. Ta je složena z odporu Rw a kapacity Cw, 

závislých na frekvenci a spojených do série. 

𝑅𝑅𝑤𝑤 = 𝐴𝐴𝑤𝑤

√𝑗𝑗
,  ( 8 ) 

 

𝐶𝐶𝑤𝑤 = 1
𝐴𝐴𝑤𝑤 √𝑗𝑗

,  ( 9 ) 

 
kde Aw je Warburgova konstanta. 
Obvod na obr. 1.5 d) je složen z paralelní kombinace CPEIIRp a k nim sériově 

připojeného rezistoru Rs. Hodnota odporu Rs způsobuje posun grafu po reálné ose o konstantu, 
Rp vyjadřuje šířku oblouku. Tvar oblouku určuje hodnota CPE (graf zobrazen pro 3 různé 
hodnoty n), pokud tvoří oblouk polovinu kružnice (n = 1), chová se CPE jako kapacitor. 

Obvod na obr. 1.5 e) vznikne z obvodu na obr. 3.4.B. d) sériovým připojením dalšího 
prvku CPE a lze jej považovat za náhradní obvod gelového elektrolytu při záporných 
teplotách. CPE 2 zobrazuje jevy na rozhraní elektroda – gel, zbytek obvodu vyjadřuje 
vlastnosti gelu. Cílem při určování vodivosti gelu je zjistit součet Rs + Rp. 

Měření impedančních spekter probíhá pomocí potenciostatu, připojeného k počítači. 
K měření se používá střídavý signál, odebírá se zvolený počet vzorků během 1 periody a 
z nich se počítá reálná a imaginární složka Re(Y), Im(Y). 

𝑅𝑅𝑒𝑒(𝑌𝑌) = ∫ 𝑋𝑋𝑐𝑐𝑋𝑋𝑋𝑋(𝑗𝑗𝜔𝜔)𝑑𝑑𝜔𝜔2Π
0 ,  ( 10 ) 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑌𝑌) = ∫ 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑛𝑛(𝑗𝑗𝜔𝜔)𝑑𝑑𝜔𝜔2Π
0 ,  ( 11 ) 

[7] 
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Obr. 1.5: Impedanční spektra různých obvodů  
            

1.5 Měření mechanických vlastností polymerních gelových elektrolytů 
Následující podkapitoly jsou zaměřeny na způsoby měření mechanických vlastností 

polymerních gelových elektrolytů. 

1.5.1 Dynamicko-mechanická termická analýza – DMTA 
V praxi není většina materiálů namáhána pouze staticky, ale vlivem různých vibrací a 

rázů dochází k opakovaným deformacím. Proto je vhodné tělesa vystavovat dynamickým 
zkouškám. Z hlediska časového namáhání se zkoušky rozdělují na cyklické a necyklické. 
Většinou se používá cyklická metoda se sinusovým průběhem deformace.  
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Při dynamickém namáhání je hodnota napětí potřebné k porušení materiálu menší, než 
napětí při statickém namáhání. Nebezpečné je namáhání frekvencí, které se blíží nebo jsou 
rovny rezonančnímu kmitočtu materiálu.  

Dynamický mechanický test, probíhá tak, že vzorek je vystaven oscilujícím 
deformacím (sinusový nebo jiný průběh) a měří se napětí vyvinuté ve vzorku. Výstupní 
signály jsou analyzovány a pomocí stanovených metod jsou vypočteny jednotlivé parametry.  

Nejužívanější deformací je smyková, při které se měří modul G. Komplexní modul: 
G* = G '+ G " ,  ( 12 ) 

 obsahuje dynamický modul G', který představuje ideálně elastickou složku odporu materiálu 
proti použitému dynamickému napětí, a ztrátový modul G'', který je mírou mechanických ztrát 
v materiálu a je úměrný množství energie přeměněné na teplo v průběhu jednoho 
deformačního cyklu. Velikost mechanických ztrát vyjadřuje mechanický ztrátový činitel tgδ. 
Vyjadřuje se jako poměr ztrátového modulu ku dynamickému modulu. 

𝜔𝜔𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝐺𝐺´´

𝐺𝐺´ ,  ( 13 ) 

 
[16] 

1.5.2  Termogravimetrie – TGA 
TGA je metoda materiálové analýzy, která měří úbytek či přírůstek hmotnosti 
zkoumaného vzorku v závislosti na teplotě. Lze ji rozdělit na statickou, kdy je vzorek 
vystaven konstantní teplotě po určitou dobu, a dynamickou, kdy je vzorek vystaven stoupající 
nebo klesající teplotě. Výsledkem měření je TGA křivka zachycující změnu hmotnosti vzorku 
v závislosti na čase nebo teplotě. Z křivky lze odečíst informace o termické stabilitě, 
postupném rozkladu vzorku a tuhém zbytku, který se neodpaří. U dynamické metody má 
rychlost ohřevu podstatný vliv na průběh křivky, kdy při velké rychlosti ohřevu nemusejí být 
zaznamenány některé změny materiálu. Proto musí každé měření doprovázet informace, 
s jakou rychlostí k ohřevu došlo (uvádí se v ºC/min.). 

  [16] 
V současné době existují i přístroje s možností periodické změny rychlosti ohřevu, tedy 

analogie TMDSC, které můžeme označit jako TMTGA.  
Přístroje pro TGA, tzv. termováhy, jsou velmi přesné váhy v současné době založené na 
kompensačním principu – změna hmotnosti vzorku je vyrovnávána elektromagneticky a tak i 
snadno zaznamenávána.  
Konstrukční uspořádání termováh může být v principu dvojího typu, horizontální nebo vertikální 
(častější). Každé má své výhody i konstrukční komplikace. Konstrukce přístroje musí umožňovat 
práci pod definovanou atmosférou..       [11] 
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1.5.3 Cyklická voltametrie 

Cyklická votametrie (CV) je jednou z elektroanalytických metod, při které prochází 
zkoumanou soustavou elektrický proud. Při CV je zkoumaný roztok podroben potenciálu 
vloženému na elektrody následujícím způsobem: potenciál je lineárně zvyšován od 
počátečního ke zlomovému potenciálu, což je takzvaný dopředný scan a poté je snižován ke 
konečnému potenciálu. Počáteční potenciál je zpravidla shodný s konečným potenciálem, 
dopředný a zpětný scan pak tvoří jeden cyklus. Podle potřeby se provádí jeden nebo více 
cyklů, pokud je technika omezena jen na polovinu cyklu, hovoříme o LSV technice (linear 
sweep voltammetry). Rychlost, s jakou je potenciál měněn, určuje časové okno experimentu. 

Výsledkem CV je závislost proudu protékajícího soustavou na vloženém napětí, tj. 
voltamogram. Moderní přístroje pro měření voltamogramů (potenciostaty) používají 
tříelektrodové zapojení. První elektroda je pracovní (např. skelný uhlík, Pt, Au, Hg). Druhá 
elektroda je referenční (kalomelová nebo argentochloridová elektroda). Třetí elektroda je 
pomocná, zpravidla Pt drátek či plíšek.  

Potenciostat nutí procházet mezi pracovní a pomocnou elektrodou takový proud, aby 
mezi pracovní a referentní elektrodou byl dodržen požadovaný potenciálový program.  

Elektrolýza probíhá pouze v malé vrstvě v okolí elektrody, proto je možné získat 
z jednoho roztoku prakticky neomezený počet voltamogramů. Potenciál vložený na elektrodu 
může způsobit oxidaci nebo redukci látek přítomných v měřeném vzorku. Průběh redoxního 
procesu je na voltamogramu indikován proudovým píkem typického tvaru. Pozice píku 
charakterizuje látku kvalitativně a je více či méně komplexní funkcí jejího formálního 
redoxního potenciálu. Výška (proud) píku je přímo úměrná koncentraci látky v roztoku a lze ji 
využít ke kvantitativnímu stanovení. 

Klíčovým rysem CV je možnost při zpětném scanu reoxidovat či znovu zredukovat 
produkt vzniklý během dopředného scanu. Ze separace píků ve voltamogramu, z jejich tvarů, 
poměrů jejich výšek a ze změn těchto parametrů s rychlostí scanu lze získat rozmanité 
informace o kinetice přenosu náboje, usoudit na existenci reakcí, které přenosu náboje 
předcházejí nebo jej následují apod. CV voltamogram může být komplikovaný, pokud se 
některá látka zapojená do sekvence elektrodových reakcí adsorbuje na povrch elektrody. 
Redoxní přeměny adsorbovaných látek totiž obecně probíhají při potenciálech odlišných od 
potenciálů, při kterých se přeměňují látky volně přítomné v roztoku. Potenciál píku 
odpovídající oxidaci adsorbované látky je stejný jako potenciál píku odpovídající její redukci. 
Proto je voltamogram adsorbované látky symetrický podle proudové osy a lze jej snadno 
rozeznat.           
            [11] 
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2 Praktická část 
V této části popíšu způsob přípravy gelů a předvedu dosažené výsledky po proměřeních 

jednotlivých elektrolytů. 

2.1 Použité látky v gelech 

Sůl - LiBF4 
Lithium tetrafluoroboratá je chemická sloučenina se sumárním vzorcemLiBF4. Jedná se o bíle 
šedou krystalickou látku bez zápachu, která při reakci s kůží způsobuje popáleniny. Vzhled 
její molekuly je zobrazen na obr. 2.1 Její molární hmotnosti Mm(LiBF4) = 93,746 g/mol. Bod 
tání je 296,5°C. 

[22] 

 
Obr. 2.1: Lithium tetrafluoroborate (LiBF4)  

Rozpouštědlo- DMC/EC 
Rozpouštědlo DMC/EC se skládá z dimethyl karbonátu a etylen karbonátu, které jsou 
obsazeny v rozpouštědle v poměru 1:1. Jedná se o bezbarvou kapalinu. Obecně jsou dimethyl 
karbonát (DMC) a ethylen karbonát (EC) součástí cyklických karbonátů. Díky jejich nízké 
toxicitě, bioodbouratelnosti a vysokým bodům varu je lze využít jako vhodná rozpouštědla a 
chemické meziprodukty. Produkt DMC vychází z transesterifikace EC nejjednodušším 
alkoholem – methanolem. Jde o reakce, kdy se cyklický EC methanolem rozštěpí a dojde k 
,,odtržení,, ethylen glykolu za vzniku DMC. Odtržený ethylen glykol je recyklován zpět do 
výroby ethylen karbonátu. Souhrnnou reakci dílčích reakcí lze popsat jako reakci oxidu 
uhličitého s metanolem za vzniku DMC. Struktura molekuly EC je zobrazena na obr. 2.2, 
molekulová hmotnost Mm(EC)= 88,06. Dále jeho relativní permitivita Er= 90,36. 

[15],[19] 
 
 

 
 
 

Obr. 2.2: Ethylen karbonát(EC)  
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Rozpouštědlo - PC 
Propylenkarbonát, známý pod zkratkou PC, angl. Propylene carbonate, je často používán jako 
rozpouštědlo solí při přípravě polymerních elektrolytů a velmi často byl používán také na 
UETE FEKT VUT. Důvodem je jeho relativně vysoká teplotní odolnost (teplota rozkladu je 
241 ˚C), poměrně vysoká relativní permitivita Er = 64,4, nízký bod tuhnutí (-50˚C) a 
chemická odolnost v porovnání s ostatními rozpouštědly. Je přiměřeně chemicky stálý, 
nejedovatý a téměř bez zápachu [7],[14]. Struktura molekuly PC je zobrazena na obr. 2.3, 
molární hmotnost propylenkarbonátu Mm(PC) = 102,09 g/mol. Jeho dynamická viskozita je 
2,8 mPa.s při 25°C.          [19], 
[13] 
 

 
Obr. 2.3: Propylenkarbonát (PC)   

 
Rozpouštědlo – DMSO 
Dimethyl sulfoxid má sumární vzorec C2H6OS. Je to bezbarvá hydroskopická kapalina. Je 
lehce mísitelná v širokém rozsahu organických rozpouštědel jako jsou  alkoholy, 
estery, ketony, chlórovaná rozpouštědla a aromatické uhlovodíky. Je také mísitelný ve všech 
proporcích s vodou. 
Je důležité dbát na opatrnost při zacházení s DMSO kvůli jeho silné rozpouštěcí schopnosti. 
Je obzvláště důležité, aby se vyhnul kontaktu se sliznicí. V určitých podmínkách DMSO 
může vyvolat výbušnou reakci při kontaktu s kyselými chloridy. 
DMSO se používá jako proplachovací prostředek v elektronickém průmyslu. Struktura 
molekuly DMSO je zobrazena na obrázku 2.4. Jeho molární hmotnost je Mm(DMSO) = 78,13 
g/mol.           [14], [12] 

 
Obr. 2.4: Dimethyl sulfoxide (DMSO) 

 

http://alkohol.navajo.cz/


- 22 - 

Rozpopuštědlo – SL 
Sulfolan, zkráceně SL, je čirá, bezbarvá kapalina běžně používaná v chemickém průmyslu 
jako aprotické rozpouštědlo. Je snadno rozpustitelný ve vodě. Mezi jeho základní vlastnosti 
patří molární hmotnost Mm = 120,17 g/mol, dále permitivita Er = 43,3 a viskozita v = 
0,01007Pa.s při 25°C. Struktura molekuly SL je zobrazena na obr. 2.5. 

[19], [20] 
 
 
 
 
 

Obr. 2.5: Sulfolan (SL) 
 
Monomer - MMA 
Methylmethakrylát, známý pod zkratkou MMA, angl. Methyl methacrylate, je organická 
sloučenina se sumárním vzorcem CH2=C(CH3)COOCH3. Jedná se o bezbarvou kapalinu, 
methylester kyseliny methakrylové, jejíž polymerací vznikne polymethylmethakrylát 
(PMMA). Chemická struktura molekuly MMA je zobrazena na obr. 2.6. V průmyslové praxi 
se používá několik technologií blokové polymerace MMA, lišících se hlavně tvarem 
polymerační formy (pro výrobu desek, trubek a tyčí). Výrobek se často označuje jako 
organické sklo.  

 [9],[10]. 

 
Obr. 2.6: Methylmethakrylát (MMA)  

 
Síťovadlo - EDMA 
Ethylenglykoldimethakrylát, známý pod zkratkou EDMA, angl. Ethylen glykol 
dimethacrylate, je bezbarvá kapalina, která se používá jako síťovací činidlo pro vytvoření 
vazeb mezi makromolekulárními řetězci. Při použití s methylmethakrylátem tvoří gelový bod 
už při relativně malých koncentracích [20]. Struktura molekuly EDMA je zobrazena na obr. 
2.7. Použití zkratky EDMA není jednoznačné. Pro ethylenglykoldimethakrylát je možné 
běžně nalézt také zkratku EGDMA nebo EGDM. Naopak zkratka EDMA může označovat 
látku 3,4ethylenedioxy-N-methylamphetamine, tedy úplně jinou sloučeninu. Sumární vzorec 
EDMA je C10H14O4. Jeho molární hmotnost Mm = 198,22g/mol. 



- 23 - 

[25], [21] 

 
Obr. 2.7: Ethylenglykoldimethakrylát (EDMA)  

 
Iniciátor – AIBN 
Azobisisobutyronitril, známý pod zkratkou AIBN, angl. Azobisisobutyronitrile, je bílá 
krystalická látka, která se používá jako iniciátor radikálové polymerace. Struktura molekuly a 
způsob vytvoření radikálů rozkladem je zobrazen na obr. 2.8. Množství AIBN je limitováno, 
pokud je jeho koncentrace příliš vysoká, zůstanou v gelu po polymeraci bublinky plynného 
N2. (Chemická reakce je znázorněna na obr. 2.8, AIBN jsem použil proto, že by měl fungovat 
jako retardér hoření, tedy ta část AIBN z celkového množství, která se nebude účastnit reakce 
a zůstane v původní formě). 
           [17], [18] 
 

 
 

Obr. 2.8: AIBN: Vlevo: Molekula Azobisisobutyronitrilu; Vpravo: Způsob vytvoření 
radikálů rozkladem 

 

 

 

2.2 Postup výroby gelových polymerních elektrolytů 
Pro přípravu vzorků a jejich testování byly použity následující přístroje a zařízení: 

1) Glove Box typ Labmaster SP od firmy MBraun 

2) Analytické váhy KERN, typ ALS 120-4 s krytem proti proudění vzduchu, s rozlišením 
0,1 mg a rozsahem vážení 120 g 

3) Pipety a mikropipety od firmy Biohit, typu Proline s nastavitelným objemem 

4) Laboratorní míchačka, magnetické míchadlo 
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5) Posuvné měřítko 

6) Laboratorní sušárna Memmert s možností nastavení pracovní teploty 

7) Výsečník s průměrem 16 mm od firmy Narex pro vysekávání vzorků 
8) Vodivostní cela E-Cell viz obr. 2.9       

            [17] 

 
Obr. 2.9 Vodivostní cela ve složeném a rozloženém stavu                         

 

9) Jehly a stříkačky pro plnění forem připraveným elektrolytem 

10) Forma pro polymeraci viz obr. 2.9        [17] 

 

Obr. 2.10 Konstrukce formy pro polymeraci              
 
Příprava první série patnácti elektrolytů byla rozdělena na tři typy gelů po pěti vzorcích. 

Každý typ obsahoval rozpouštědlo Sulfoan, které mělo zlepšit vlastnosti nehořlavosti gelu, ale 
druhé rozpouštědlo se pro každý typ gelu lišilo. Tato dvě rozpouštědla tvořila pět různých 
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poměrů pro pět vzorků z každého typu. Vzorkem je myšlen vyseknutý gel kruhového tvaru 
s průměrem 16 mm. Dále byla připravena druhá série dvanácti vzorků, která byla rozdělena 
na dva typy po šesti gelech. Tyto dva typy se lišily poměrem SL vůči DMSO. 

 Příprava spočívala v navážení LiBF4a AIBN laboratorní váhou a smícháním vždy 
se dvěma rozpouštědly, která byla odměřena pipetou. Tento cyklus probíhal v argonové 
atmosféře v dryboxu. Tato kapalná složka gelu byla mísena s monomerem MMA a 
s EDMOU, které byly odměřeny pipetou v dusíkové atmosféře v igelitovém rukavicovém 
pytli. Výsledná směs byla promíchána na magnetické míchačce. Čas pro rozpuštění soli 
závisel na látkové koncentraci soli ve vzorku. Pohyboval se kolem 5-20 minut. Poté byly 
vzorky předány do forem injekční jehlou a následovalo sušení v předehřáté sušárně na 60 °C. 
Tato teplota se zvyšovala každé půl hodiny o 2,5 °C po dobu 4 hodin na 80 °C. Po skončení 
polymerace následovalo rozebrání formy. Při vkládání vzorků do kovové cely bylo nutné, aby 
gely byly maximálně izolované od vzduchu, proto vkládání vzorků do cely probíhalo v glove 
boxu, kde se vzorek rozbalil ze zapečetěného obalu (vzduchotěsná fólie pro uchovávání 
kávy), byl vyseknut kruhovým výsečníkem s průměrem 16 mm a poté vložen mezi elektrody 
kovové cely. V laboratořích naší školy je možné celý proces přípravy izolovat od vzduchu. 
Základem úspěchu je, aby všechny materiály obsažené v gelu byly dobře vysušeny. Dále byla 
cela předehřáta v sušárně na 60°C po dobu pěti minut. Došlo tak ke zlepšení kontaktu gel-
elektroda (a tedy ke snížení přechodového odporu). Poté byla vodivostní cela připojena 
k potenciostatu a pomocí ovládacího programu EC-Lab změřeno impedanční spektrum 
vzorku. Poté byl vzorek změřen posuvným měřítkem a byl dokumentován stav vzorků. 

 

2.3 Příprava roztoků o látkové koncentraci 0,5 mol/l 
Byly připravovány roztoky o látkové koncentraci 0,5 mol/l. První série vzorků byla 

připravována tak, že byl odměřen poměr dvou smíchaných rozpouštědel (např.: SL + DMSO) 
a k němu přičtena hmotnost LiBF4. Tyto tři látky byly v poměru s MMA 1 : 1,75.  

Množství LiBF4bylo vypočteno podle výpočtu navážky m [g]: 
m = n . M = c . V . M ,  ( 14 ) 

kde  n je látkové množství [mol], 
 V je objem roztoku [l]. 
 M je molární hmotnost [g/mol]. 
Pro výpočet byla použita všeobecně známá molární hmotnost Mm(LiBF4) = 93,746 
g/mol. 
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Připrava 3 ml roztoku LiBF4 s rozpouštědlem probíhala pro přípravu první série gelů.  Pro 
přípravu roztoků byly použity následující výpočty: 

 

Výpočet navážky LiBF4 podle vztahu (14): 

mLiBF4= c . M . V[g] 

mLiBF4 = 0,5 . 93,746 . 0,003 = 0,141 g 

Výpočet objemu navážky LiBF4: 

VLiBF4 = mLiBF4 / ρ LiBF4[ml] 

VLiBF4 = 0,141 / 0,854 = 0,165 ml 

kde ρ = 0,854 g/ml je měrná hmotnost LiBF4 

 

Výpočet objemu rozpouštědla: 

Vroz = 3 - VLiBF4 [ml]  

Vroz= 3 – 0,165= 2,835 ml 

 

2.4 Předložení dosažených výsledků 
Tato část objasňuje, jakým způsobem se mísila rozpouštědla a jakým způsobem se 

výsledný gel hodnotil. 

Nejprve se vytvořila první série patnácti vzorků 

      

Tabulka 2.1 Měrné složení gelu č. 1 až 15 z první série 

látka množství jednotky 

LiBF4 0,141 g 
AIBN 0,03 g 
MMA 5,25 ml 
EDMA 29,25 ul 

rozpouštědlo 2,835 ml 
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Tabulka 2.2 Hmotnostní složení rozpouštědel vzorku 1 - 15 první série 

    poměr SL k celkové hmotnosti rozpouštědla jednotky 
vzorky rozpouštědlo 20 35 50 65 80 [%] 

1-5 SL 0,567 0,99225 1,4175 1,84275 2,268 [ml] 
PC 2,268 1,84275 1,4175 0,99225 0,567 [ml] 

6-10 
SL 0,567 0,99225 1,4175 1,84275 2,268 [ml] 
EC/DMC 2,268 1,84275 1,4175 0,99225 0,567 [ml] 

11-15 
SL 0,567 0,99225 1,4175 1,84275 2,268 [ml] 
DMSO 2,268 1,84275 1,4175 0,99225 0,567 [ml] 

 
Měření musí probíhat v kovové uzavřené cele (viz. obr. 9) z důvodu eliminace vzdušné 

vlhkosti. Měření bylo prováděno tak, že se předehřála cela se vzorkem vložená v sušárně na 
60 °C po dobu pěti minut, aby lépe vzorek přilnul k elektrodám cely a pak byla cela připojena 
na potenciostat VSP, který byl pomocí programu EC-Lab Software V9.98 ovládán. 
V programu pro měření vzorku byla zvolena metoda impedanční spektroskopie typu PEIS – 
Potentio Electrochemical Impedance Spectroscopy. Byl zvolen operační režim ,,Single Sine,, 
s amplitudou 10 mV a za nastaveného frekvenčního rozsahu 0,5Hz až 1MHz, jak je patrné na 
obr. 2.11.    

  

 

Obr. 2.11 Nastavení programu EC-Lab  

- Mode: Single Sine 
 

- Set Ewe to E = 0 V 
 
 
 
 

- Scan frem ff = 1 MHz to fi 0,5 Hz  
 

- Nd = 10 points per decade 
 

- Sinus amplitude Va = 10 mV 
- Wait for pw = 0 period befor each frequency 
- Avarage Na = 1 measures per frequency 

 
- I range = Auto 
- Bandwidth = 5 - medium 
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Výstupem každého měření byl průběh Nyquistovy impedance – závislosti imaginární složky 
impedance na reálné složce impedance pro frekvence ve zvoleném rozsahu. Z tohoto průběhu 
se následně určovala velikost odporu R vzorku jako hodnota reálné složky impedance na ose 
x v místě, ve kterém ji protíná regresní přímka. Způsob je zachycen na obr. 1.12. 

 

 

 

Obr. 2.12 Příklad vyhodnocení Nyquistova diagramu vzorku č. 1 z první série pomocí 
matematické funkce Line Fit 

 

Měrná elektrická vodivost byla určována na základě naměřeného odporu R ze vztahu:  

γ = d
R∗𝑆𝑆

       (15) 

Rovnice obsahu kruhové výseče: 

𝑆𝑆 = 𝜋𝜋 ∗ �𝐷𝐷
2

�
2
   (16) 

Příklad výpočtů pro tabulku 2.3 vypočtené měrné vodivosti vzorku 1-15 

D – průměr kruhového výsečníku je 16 mm 

d – tloušťka vzorku měřená posuvným měřítkem  

R – odečtená hodnota odporu vzorku z programu EC-Lab 
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Výpočet obsahu vyseknutého vzorku: 𝑆𝑆 = 𝜋𝜋 ∗ �0,0016
2

�
2

= 2,01 𝑐𝑐𝐼𝐼2 

Výpočet měrné vodivosti vzorku:γ = 0,003
3640 ∗0,000201

= 0,00137 𝑆𝑆. 𝐼𝐼−1 

 

Tabulka 2.3 Vypočtené měrné vodivosti vzorku 1 – 15 z první série 

  poměr 
SL  

R S d γ 

vzorek [Ω] [m2] [m] [S . m-1] 
1 20 3640 2,01E-04 1,00E-03 1,37E-03 
2 35 4705 2,01E-04 1,00E-03 1,06E-03 
3 50 3088 2,01E-04 1,00E-03 1,61E-03 
4 65 4895 2,01E-04 1,00E-03 1,02E-03 
5 80 3506 2,01E-04 1,00E-03 1,42E-03 
6 20 5614 2,01E-04 1,00E-03 8,86E-04 
7 35 1595 2,01E-04 9,60E-04 2,99E-03 
8 50 12945 2,01E-04 1,00E-03 3,84E-04 
9 65 4449 2,01E-04 9,00E-04 1,01E-03 

10 80 3746 2,01E-04 1,00E-03 1,33E-03 
11 20 1297 2,01E-04 1,00E-03 3,84E-03 
12 35 1452 2,01E-04 1,00E-03 3,43E-03 
13 50 2392 2,01E-04 1,00E-03 2,08E-03 
14 65 2950 2,01E-04 1,00E-03 1,69E-03 
15 80 3288 2,01E-04 1,00E-03 1,51E-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 30 - 

Po zdokumentování stavu vzorků byl zbytek gelu, z kterého byl vyseknut vzorek, zataven 
zpět do vzduchotěsné fólie a umístěn do exikátoru. Tyto zatavené gely byly dále poslány na 
chemickou fakultu VUT, kde na nich bylo provedeno měření termogravimetrie (TGA) 
popisované v kapitole 1.5.2. 

Vyhodnocením Nyquistových diagramů z první série vzorků gelů a dále vyhodnocením 
výsledků měrné vodivosti a vyhodnocením výsledků z chemické fakulty, byly nejlepší 
vlastnosti zaznamenány u vzorku číslo 11 a 14. Tyto dva gely se staly základem pro druhou 
sérii vzorků gelů. Vzorek s číslem 1 z druhé série odpovídá svým chemickým složením 
vzorku číslo 11 z první série a vzorek číslo 7 z druhé série odpovídá svým složením gelu 
číslo14 z první série vzorků. Tyto dva polymerní elektrolyty byly připraveny znovu a k nim 
byly vytvořeny nové se stejným složením, ale s měnícím se poměrem rozpuštěné soli 
v rozpouštědle a monomeru. Tento poměr byl 1,0 až1,6 ku původnímu množství monomeru, 
které zůstalo stejné. Byla tedy vytvořena druhá série 12ti vzorků. 

Technologická příprava druhé série vzorků probíhala stejným způsobem jako u první 
série. Očekáváním bylo především řádové zlepšení vlastností vzorků z druhé série oproti 
vlastnostem vzorků z první. 

 

Tabulka 2.4 Měrné složení gelu 1 – 12 druhé série 

látka množství jednotky 

LiBF4 
0,141 - 
0,2115 g 

AIBN 0,03 g 
MMA 5,25 ml 
EDMA 29,25 ul 

rozpouštědlo 2,835 - 4,253 ml 

 

Tabulka 2.5 Hmotnostní složení rozpouštědel a soli vzorku 1 – 12 druhé série 

    poměr rozpouštědla s LiBF4 k 5,25ml MMA jednotky 

vzorky substance/poměr 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 [-] 

1-6  
SL / 20% 0,567 0,624 0,68 0,737 0,794 0,851 [ml] 
DMSO / 80% 2,268 2,495 2,722 2,948 3,175 3,402 [ml] 
LiBF4 0,141 0,1551 0,1692 0,1838 0,1974 0,2115 [g] 

7-12 
SL / 65% 1,84275 2,027 2,2113 2,3956 2,5798 2,7641 [ml] 
DMSO / 35% 0,99225 1,0915 1,1907 1,2899 1,3892 1,4884 [ml] 
LiBF4 0,141 0,1551 0,1692 0,1838 0,1974 0,2115 [g] 
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Měření měrné vodivosti probíhalo stejným způsobem jako u první série. Nejprve byly 
vzorky v dryboxu vloženy do vodivostních cel. Ty byly následně vloženy na pět minut do 
předehřáté sušárny a poté byly připojeny k počítači a změřeny v EC-Labu. 

Tabulka 2.6 Vypočtené měrné vodivosti vzorku 1 – 12 druhé série 

vzorek Poměr LiBF4 a 
rozpouštědlo ku MMA 

R S d γ 

[Ω] [m2] [m] [S . m-1] 
1 1,0 1619 2,01E-04 1,04E-03 3,20E-03 
2 1,1 1116 2,01E-04 8,00E-04 3,57E-03 
3 1,2 694 2,01E-04 9,00E-04 6,45E-03 
4 1,3 907 2,01E-04 9,20E-04 5,05E-03 
5 1,4 150 2,01E-04 1,00E-03 3,32E-02 
6 1,5 366 2,01E-04 9,00E-04 1,22E-02 
7 1,0 3880 2,01E-04 1,00E-03 1,28E-03 
8 1,1 5326 2,01E-04 1,00E-03 9,34E-04 
9 1,2 1763 2,01E-04 1,00E-03 2,82E-03 

10 1,3 984 2,01E-04 1,00E-03 5,06E-03 
11 1,4 717 2,01E-04 1,00E-03 6,94E-03 
12 1,5 734 2,01E-04 1,00E-03 6,78E-03 

 

I po změření a vyhodnocení vlastností vzorků byly zbytky zapečetěných gelů odeslány na 
provedení termogravimetrie (TGA). 
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3 Zhodnocení výsledků 
V této kapitole jsou zhodnoceny vypočítané a naměřené výsledky uvedené 

v experimentální části. 

3.1 První série 15 gelů na bázi rozpouštědel SL x PC, EC/DMC, DMSO 
Gely s látkovou koncentrací 0,5 mol/l rozpuštěného LiBF4v Sulfoanu kombinovaném 

s Dimethyl sulfoxidem měly celkově nejlepší měrnou vodivost. Jak je vidět na grafu 3.1, 
nejlepší měrná vodivost byla vypočtena u vzorku č. 11, kde bylo rozpouštědlo v objemovém 
poměru 20 % Sulfoanu a 80 % Dimethyl sulfoxidu. 

 

 

Graf 3.1: Měrná vodivost vzorků první série 

 

 

Dále jako dobrý vzorek se jevil gel č. 12, kde byl objemový poměr 35% Sulfoanu a 65 % 
Dimethyl sulfoxidu, jak je patrné na grafu 3.2. Ovšem u výsledků z termogravimetrie u 
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vzorku č. 12 je patrné, že teplotní stabilita materiálu není dostačující oproti vzorku č. 11 nebo 
č. 14, které vycházejí nejstabilněji ze všech měřených vzorků z první série. Výsledky 
termografie vzorku č. 11 a č. 14 jsou vyobrazeny na grafu 3.3 a 3.4. 

Celkový přehled termogravimetrické analýzy vzorků první a druhé série je vložen 
v příloze. 

 

 

 

 

Graf 3.2: Měrná vodivost vzorků z první série s rozpouštědlem DMSO a Sulfoanem 
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Graf 3.3: Výsledky Termogravimetrie vzorku č. 11 z první série vzorků 

 

Graf 3.4: Výsledky Termogravimetrie vzorku č. 14 z první série vzorků  
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3.2 Druhá série dvanácti gelů na bázi rozpouštědel SL x DMSO 
Druhá série gelů byla vytvořena na základě chemického složení gelů č. 11 z první série 

pro vzorky č. 1 – 6. Na základě vzorku č. 14 z první série byly vytvořeny vzorky 7 – 12 druhé 
série. Tyto dva gely s nejlepšími vlastnostmi byly připraveny znovu, aby se vyloučila chyba 
přípravy původního gelu.  

Nejlepší řádové zvýšení měrné vodivosti oproti první sérii bylo zjištěno u vzorku číslo 5, 
jak je patrné z grafu 3.5, kde poměr rozpouštědel smísených s LiBF4 byl vůči MMA 1,4 : 
1,75.  

 

 

Graf 3.5: Měrná vodivost vzorků druhé série DMSO a Sulfoanem 

 

Tepelně nejodolnější vzorky č. 3, č. 5 a č. 6 popisují termogravimetrické křivky v grafech 
č. 3.6, 3.7 a 3.8. Naopak nejméně stabilní vzorky se jeví vzorek č. 1, č. 2, č. 7 a č. 8, kde 
poměr soli s rozpouštědlem vůči monomeru byl 1 : 1,75 u vzorku č. 1 a č. 7 a poměr 1,1 : 1,75 
u vzorků č. 2 a č. 8. 
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Graf 3.6: Výsledky Termogravimetrie vzorku č. 3 z druhé série vzorků  

 

 

Graf 3.7: Výsledky Termogravimetrie vzorku č. 5 z druhé série vzorků  
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Graf 3.8: Výsledky Termogravimetrie vzorku č. 6 z druhé série vzorků  

 

3.3 Zhodnocení obou sérií gelů 
Optické vlastnosti při vyhodnocování vzorků vycházely všechny velmi podobně, jak je 

vidět z tabulek 3.1 a 3.2. Dobré vlastnosti se jevily u gelů připravených na bázi rozpouštědla 
Dimethyl sulfoxid. Tyto gely byly pevnější až tužší, ale zároveň z části plastické. 

 Jak je patrno z předchozích hodnocení, polymerní elektrolyty vytvořené v druhé sérii 
mají téměř řádově lepší měrnou vodivost oproti první sérii. Pro lepší přehlednost je zde 
znázorněn graf 3.9 měrných vodivostí jednotlivých vzorků. 
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Tabulka 3.1 Vzhledové a fyzické vlastnosti vzorku 1 - 15 z první série 

vzorek vzhledové a fyzické vlastnosti vzorku 
1 průsvitný, měkčí, plastický, nelámavý 

2 průsvitný, tužší, jemnější, plastický, nelámavý 
3 průsvitný, jemný, tvárný, plastický, nejměkčí 
4 průsvitný, nejtužší, hladký, plastický 
5 průsvitný, nejtužší, plastický, jemný 
6 průsvitný, měkký, hrubý povrch, vláčný 
7 průsvitný, měkký, plastický,z 95%tuhý, mírně tekutý 
8 průsvitný, měkčí, plastický 
9 průsvitný, měkký, plastický, hrubší 

10 průsvitný, tužší, plastický, hrubší 

11 průsvitný, plastický, tužší, mazlavý povrch 
12 průsvitný, pevný, plastický, kluzký povrch, mírně  nažloutlý 
13 průsvitný, pevný, plastický, kluzký povrch, mírně  nažloutlý 
14 průsvitný, pevný, plastický, kluzký povrch, více  nažloutlý 
15 průsvitný, pevný, plastický, mazlavý povrch nejvíc nažloutlý 

 

Tabulka 3.2 Vzhledové a fyzické vlastnosti vzorku 1 – 12 druhé série 

vzorek vzhledové a fyzické vlastnosti vzorku 
1 plastický, tužší, mazlavý povrch, průsvitný 
2 plastický, tužší, mazlavý povrch, průsvitný 
3 plastický, tužší, mazlavý povrch, průsvitný 
4 plastický, tužší, mazlavý povrch, průsvitný 
5 plastický, tužší, mazlavý povrch, průsvitný 
6 gumový, měkčí, mazlavý povrch, průsvitný 
7 tuhý, ohebný, mazlavý povrch, průsvitný 
8 tuhý, ohebný, mazlavý povrch, průsvitný 
9 méně tuhý, ohebný, mazlavý povrch, průsvitný 

10 tužší, plastický, hrubší, průsvitný 
11 měkčí, ohebný, mazlavý povrch, průsvitný 
12 měkcí, ohebný, mazlavý povrch, průsvitný 
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Graf. 3.9: Měrná vodivost vzorků - celkový přehled 

 

3.4 Možnosti dalšího výzkumu 
Tato práce byla zaměřena na výzkum gelů s obsahem MMA s důrazem na vyšší 

požární odolnost. Další výzkum těchto gelů by se mohl týkat: 

- přípravy vzorku č. 5 a č. 6 druhé série, u kterých byly zjištěny nejlepší vlastnosti, co 
se hořlavosti týče, i měrná vodivost zde byla oproti ostatním vzorkům nejvyšší 

- dále dosažení u těchto vzorků co nejlepší vodivosti a to díky přesnějšímu zjištění 
optimálního poměru MMA nebo kombinace s Trimethoxysilylem propyl 
methakrylátem (TMSPMA), který uvádí ve svých výsledcích Cafourek viz [17] 

- zjištění optimálního poměru iniciátoru AIBN a síťovadla EDMA, nebo použití jiných 
látek 

- zjištění maximální saturace roztoku LiBF4, při které je měrná vodivost gelu největší, 
problémy s klesající vodivostí jsou způsobeny zejména elektrostatickým silovým 
působením mezi ionty v roztocích těchto elektrolytů. Toto silové působení je hlavní 
příčinou poklesu molární vodivosti silných elektrolytů se stoupající koncetrací 

- stanovení mechanických vlastností vzorků objektivním měřením, například 
Dynamicko-mechanickou termickou analýzou (DMTA) nebo Youngovým modelem 
pružnosti, při vystavení vzorku přetržení, na který působí napětí, při kterém dochází 
k poměrnému prodloužení gelu při přetržení, jak je uvedeno v práci Bárty, viz [16]. 

- měření měrné vodivosti gelů při různých teplotních režimech 
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4 Závěr 
Cílem této bakalářské práce bylo nastudovat si literaturu zabývající se gelovými 

polymerními elektrolyty a možnostmi snížení jejich hořlavosti. Vybrat taková rozpouštědla, 
která budou mít vhodné vlastnosti a použít je při přípravě elektrolytů s nejlepšími vlastnostmi. 
U těchto gelů proměřit konduktivitu a snažit se navrhnout co nejvhodnější gelový elektrolyt 
pro použití v lithno-iontových akumulátorech. 

Na základě nastudované literatury o gelových polymerních elektrolytech byl vybrán 
sulfoan jako základní rozpouštědlo, které bylo použito při výrobě všech typů gelů. Použitím 
tohoto rozpouštědla v kombinaci s dimethyl sulfoxidem byly vytvořeny gely, u kterých byla 
změřena konduktivita a na chemické fakultě VUT proměřena termogravimetrie, která 
vypovídala o úbytku hmotnosti vzorku v závislosti na rostoucí teplotě. Právě díky kombinaci 
těchto rozpouštědel bylo dosaženo nejlepších výsledků. 

Tyto gelové polymerní elektrolyty připravené z rozpouštědel sulfoanu a dimethyl 
sulfoxidu byly po vyhodnocení připraveny znovu v nejlepších naměřených poměrech. Tento 
poměr byl 20% hmotnosti sulfoanu a 80% dimethyl sulfoxidu. Tento poměr se jevil jako 
nejlepší. Pro zvýšení jistoty byl vybrán ještě gel na druhém místě s nejlepšími vlastnostmi. U 
tohoto gelu byl poměr naměřen 65% hmotnosti sulfoanu a 35% hmotnosti dimethyl sulfoxidu. 
Tyto gely byly připraveny znovu pro zjištění naměřené a vypočítané odchylky. Také byly 
připraveny gely s odlišnými poměry rozpouštědla s LiBF4 vůči methyl methakryláru, který 
byl použit jako monomer. 

Po porovnání výsledků souhlasných gelů č. 11 z první série a č. 1 z druhé série jsem 
zjistil, že vypočítaná konduktivita se mírně liší o 64 mS . cm-1. Také při porovnání 
souhlasných gelů č. 14 z první série a č. 7 ze série druhé, jsem zjistil, že měrná vodivost se 
mírně lišila a to o 41 mS . cm-1. I výsledky z termografie se nepatrně u těchto vzorků lišily. 
Tato chyba mohla vzniknout při navažování LiBF4. Také mohla být způsobena nepřesným 
výpočtem objemu vzorku nebo zavlečením nečistoty na povrch vzorku, čímž byla nepatrně 
změněna hodnota při měření impedanční spektroskopie. 

S nejlepšími výsledky pro návrh gelového polymerního elektrolytu do lithno-iontových 
akumulátorů se jeví gel z druhé série č. 5, který měl poměr rozpouštědlo + sůl vůči monomeru 
1,4 : 1,75, také poměr rozpouštědla sulfoan a dimethyl sulfoxidu byl, jak se předpokládalo, 
nejlepší v poměru 20% hmotnosti sulfoanu a 80% hmotnosti dimethyl sulfoxidu. U tohoto 
gelu byla vypočtena konduktivita 0,0332 S . m-1. I výstupy z termogravimetrie vypovídají o 
dobrých vlastnostech tohoto gelu. Také gel č. 6 měl i o trochu lepší termogravimetrickou 
křivku, avšak při počítání měrné vodivosti nedosahoval již tak dobrých komplexních 
výsledků. 
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