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Vodivé plasty – zajímavý materiál pro laboratorní práci 
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Abstrakt 

Plasty jsou výbornými izolanty a zdroji elektrostatických nábojů. Vodivé plasty jsou 
spíše výjimkou. Kaptonová fólie, určená k ohřevu elektrickým proudem, umožní zjis-
tit rozložení potenciálu v rovině - úloha, kterou jsme dříve měřili v elektrolytu v po-
tenciálové vaně. Modeláři dnes používají místo dřeva uhlíkaté profily. Student 
z tohoto materiálu sestaví  můstek pro měření odporů, učitel ukáže pokles potenciálu 
podél vodiče s proudem atd. Vodivé plasty jsou zajímavé i cenou v řádu desetikorun. 

Kaptonová fólie  

Chemici mají pro kapton přesný název poly-oxydiphenylen-pyromellitimid a struktur-
ní vzorec je na obr. 1: 

 
Obr.1 Struktura kaptonu 

Ačkoliv jde o plast, je stabilní v širokém intervalu teplot od -269 °C do 400 °C [1]. 
Samotný kapton má výborné izolační vlastnosti a elektricky vodivá fólie vzniká na-
nesením odporová vrstvy uhlíku s definovanou povrchovou resistivitou [2]. Pojem 

povrchová rezistivita není součástí středoškolské fyziky a  v technické literatuře uvá-

děná jednotka ohm na čtverec si zaslouží vysvětlení. 

Odpor  vodiče o délce l a průřezu S je  

 

 
Rezistivita ρ má jednotku Ω.m.  Proužek fólie má délku l a průřez je součinem 
tloušťky t a šířky s. Předpokládejme, že délka je n násobkem šířky s. Potom  
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Podíl  je odporem čtverce fólie, pokud odpor měříme mezi protilehlými stra-
nami. Na délce strany čtverce nezávisí. . Jednotkou  je pouze ohm. 
V technické literatuře najdeme i označení ρ□ . 

Pokud si pořídíme kaptonovou fólii, bude prvním úkolem ověřit její povrchovou 
rezistivitu. Odstřihneme proužek 2 cm široký. Dvě elektrody s rovnou hranou ustřih-
neme z kontaktů ploché baterie nebo jiného plechu a přiložíme na proužek fólie 10 
cm od sebe. Digitálním multimetrem změříme odpor R. Počet čtverců je právě 5, tak-
že povrchová rezistivita 

ρ□  = 0,2.R 

 
  
 
 
 

Obr. 2 Měření povrchové rezistivity 
Měřit tloušťku fólie a počítat rezistivitu materiálu fólie není účelné, protože fólie není 
homogenním materiálem. Měření na vzorku fólie s nominální hodnotou povrchové 
rezistivity 100 Ω na čtverec uvedeným postupem dalo zajímavou informaci: 

R = 304 Ω,   ρ□  = 0,2.R = 0,2.304 = 60,8 Ω. Výrobce jistě ví, co vyrobil, dodava-
telé a prodejci někdy neví, co prodávají. 

Vodivá kaptonová fólie je primárně určena pro vytápění, ohřev a temperování. 
Ve škole můžeme s použitím této fólie uskutečnit měření, dávající obraz rozložení 
potenciálu mezi dvěma elektrodami, položenými na fólii. Klasicky byla tato úloha 
zařazena do vysokoškolského praktika a studenti ji znali pod názvem potenciálová 

vana. S fólií je měření snadnější a méně náročné na vybavení. 
Pomůcky: fólie 20 x 25 cm, stejnosměrný zdroj  U = 12 V nebo 10 V, arch čtve-

rečkovaného kartonu, listy bílého papíru A4, uhlový papír (klasický kopírák), závaží 
200 g, 100 g nebo také 500 g, multimetr a vodiče. Závaží opatříme kouskem vodiče, 
aby bylo možné na závaží připojit napětí ze zdroje. 

Postup: na čtverečkovaný papír umístíme nejprve list papíru A4, na něj uhlový 
papír a navrch fólii. Vše zatížíme dvěma závažími, která tvoří kruhové elektrody. 
Připojíme zdroj napětí. Multimetr připojíme k elektrodě s napětím 0 V, banánkem 
druhého vodiče přejíždíme systematicky a bez velkého přítlaku mezi elektrodami. 
Vyhledáme místa se zvolenou hodnotou napětí a tam více banánek přitlačíme. Stopy 
na bílém papíru leží na jedné ekvipotenciální čáře.  
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Obr.3 Ekvipotenciální čáry 
 

Sestava pro měření ekvipotenciálních čar může vypadat takto: 

Obr.4 Sestava pro měření ekvipotenciál 
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Poznámka 

Polohu elektrod přeneseme přitlačením a precesním pohybem osy závaží.  
Bylo použito napětí zdroje 10 V a hledány ekvipotenciály U1 = 3 V, U2 = 5 V a U3 = 
7 V. Výsledek měření ukazuje očekávané  průběhy: 

Obr. 5 Ekvipotenciály 
Vlevo je stopa elektrody s napětím 10 V, vpravo stopa elektrody s napětím 0 V. Tvar 
elektrod nemusí být jen kruhový; v kabinetu fyziky najdeme i kovový hranol, půlkruh 
a jiné tvary. 
 

Uhlíkaté profily 
Pro měření byl zvolen plochý profil 0,5 x 3 mm, délka 1 m. Takové materiály na-

bízí prodejny potřeb pro modeláře a cena je přibližně 50 Kč. Uhlíkaté kompozitní 
profily obsahují podélně uspořádaná uhlíková vlákna s průměrem 5 až 8 tisícin mili-
metru a  pojivem je polyesterová pryskyřice, epoxid nebo jiný tvrdý plast. Uhlíkaté 
profily jsou ve směru vláken pevnější než ocel a přitom mají hmotnost menší, než 
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stejný profil z hliníku. Pro měření související s elektrickými jevy jsou poněkud pro-
blematické. Lesklý povrch má vyšší rezistivitu než jádro s uhlíkovými vlákny. Má-li  
proud protékat vlákny, je třeba jemným smirkem lesklou vrstvu odstranit. Z tohoto 
profilu byl sestaven můstek pro měření odporu: 

Obr. 6 Můstek  
Napájení dvěma tužkovými články (alkalické akumulátorky) je podstatné pro déle 
trvající měření; odpor profilu je pouze 11,7 Ω. Pokud neměříme, jeden článek zved-
neme z pouzdra. Detail napájení a provedení kontaktu: 
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Obr. 7 Detail napájení a kontaktu 
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Pro můstek je důležitý lineární průběh napětí na profilu. Graf z tohoto měření potvrdil 
dobrou linearitu: 
 

 
Klasický můstek měl v diagonále citlivý galvanometr. Zde je použit multimetr ve 
funkci voltmetru. Jeho vstupní odpor je 10 MΩ a  díky tomu nevadí odpor lesklého 
povrchu profilu. Jako normálový odpor Rn byl použit rezistor s odporem 270 Ω. Nu-
lové napětí ukázal multimetr v poloze hrotu a = 18,4 cm.  

Výpočet: 


  4,119
6,41
4,18270

60 a

a
RR nx  

Odpor Rx byl také změřen ohmmetrem s výsledkem 120 Ω. Můstek  je tedy použitel-
ný, ovšem s jistou chybou měření. Je pouze pomůckou, na které lze dobře vysvětlit 
princip můstkového měření: napětí na profilu klesá lineárně a poměr délek a/b je 
stejný jako poměr odporů Rx / Rn . Chyba měření je způsobena přechodovým odpo-
rem v místech kontaktů. To se projeví nelinearitami u konců profilu (viz graf). Chybu 
lze zmenšit vhodnou volbou odporu Rn. Optimální hodnoty délky a jsou blízké 30 
cm. 
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Závislost napětí na vzdálenosti
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