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Олігомерні йонні рідини (ОІР) займають проміжний стан за величиною
молекулярної маси між мономерними йонними рідинами (ІР) та полімерними
аналогами ІР (ПІР), і розглядаються як окремий стан високомолекулярних
сполук [1], залишаючи можливість зберігати рідкий стан в широкому діапазоні
температур, на відміну від ПІР [2, 3]. Вони можуть бути використані як
йонпровідні середовища при створенні електрохімічних пристроїв, таких як
літієві джерела струму, паливні елементи, органічні сонячні елементи
сенсибілізовані барвниками, оптоелектронні пристрої, суперконденсатори,
електромеханічні приводи тощо.
Перспективною в цьому напрямку видається розробка методів синтезу ОІР
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груп на поверхні молекули при відносно малій молекулярній масі [2, 4]. Також
дані сполуки характеризуються рядом унікальних властивостей притаманних
олігомерам гіперрозгалуженої будови, а саме відсутність міжмолекулярного
зчеплення, покращена розчинність, низька в’язкість розчинів і розплавів, вища
термостійкість в порівнянні з лінійними аналогами, здатність утворювати
комплекси типу гість-хазяїн тощо, що забезпечує широкі можливості їх
подальшої
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В даному дослідженні запропонований синтез перших представників
карбоксилатних аніоноактивних протонних ОІР гіперрозгалуженої будови з Nметилімідазолієвими, триазолієвими та піридинієвими катіонами, на основі
аліфатичних поліестерполіолів Boltorn® трьох генерацій (Н-20, Н-30, Н-40), що
мають відповідно 16, 32 та 64 кінцеві гідроксильні групи. Синтез даних сполук
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ґрунтується на повному ацилюванні вищевказаних поліестерполіолів фталевим
ангідридом з наступною нейтралізацією отриманих олігомерних кислот Nметилімідазолом, 1,2,4-1Н-триазолом і піридином.
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Синтезовані ОІР охарактеризовані методами ІЧ і 1Н ЯМР-спектроскопії.
Вони є твердими низькоплавкими речовинами з температурами переходу у
в'язкотекучий стан в інтервалі температур 40-60°С, розчинними в полярних
органічних розчинниках. Синтезовані ОІР є термостабільним до 150-180°С.
Методом діелектричної релаксаційної спектроскопії встановлено, що
протонна провідність даних сполук лежить в межах 10-5-10-4 См/см при 100120°С в безводних умовах. Показано, що величини провідності досліджуваних
ОІР визначаються номером генерації (відповідно і значенням х) використаних в
синтезі поліестерполіолів (зі збільшенням кількості йонорідинних груп
спостерігається підвищення провідності).
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