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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku využití měření střídavé elektrické 

vodivosti pro studium dielektrických materiálů, konkrétně pryže. V práci jsou popsány složky 

a základní vlastnosti gumárenských směsí. Další část se zabývá mechanismy elektrické 

vodivosti v dielektrických materiálech. Cílem praktické části je měření základních 

dielektrických veličin a prověření s teoretickými charakteristikami tak, jak jsou popsány 

v odborné literatuře. 
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Elektrické a dielektrické vlastnosti, gumárenská směs, elektrická vodivost, komplexní 

elektrický modul. 

 

 

ABSTRACT 

This thesis focuses on the use of AC electrical conductivity measurement for studying of 

dielectric materials, particularly rubber. There are described the components and basic 

properties of rubber blends. Next part deals with the mechanisms of electrical conductivity in 

dielectric materials. The aim of practical part is the measurement of basic dielectric variables 

and verification with theoretical characteristics as they are described in the scientific 

literature. 
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Electrical and dielectric properties, rubber blend, electrical conductivity, complex 

electrical modulus.   



OBSAH  

 

1 Úvod .................................................................................................................................... 1 

I. TEORETICKÁ ČÁST ...................................................................................................... 2 

2 Gumárenské směsi............................................................................................................. 3 

2.1 Kaučuk ......................................................................................................................... 3 

2.1.1 Přírodní kaučuk (NR) ........................................................................................... 3 

2.1.2 Syntetický kaučuk ................................................................................................ 4 

2.2 Složky kaučukové směsi .............................................................................................. 4 

2.2.1 Vulkanizační přísady ............................................................................................ 5 

2.2.2 Antidegradanty ..................................................................................................... 6 

2.2.3 Plniva .................................................................................................................... 7 

2.2.4 Změkčovadla ........................................................................................................ 7 

2.2.5 Zvláštní přísady .................................................................................................... 8 

3 Metody měření elektrických a dielektrických vlastností ............................................... 9 

3.1 Elektrická konduktivita ................................................................................................ 9 

3.2 Komplexní permitivita dielektrik ............................................................................... 11 

3.3 Komplexní elektrický modul ..................................................................................... 12 

II. PRAKTICKÁ ČÁST ....................................................................................................... 18 

4 Experimentální metody měření elektrických paramerů gumárenských směsí ......... 19 

4.1 Přímá metoda ............................................................................................................. 19 

4.2 Technika dvou a tří elektrod ...................................................................................... 20 

4.3 Poměrová metoda ...................................................................................................... 21 

4.4 Měření střídavé elektrické vodivosti .......................................................................... 22 

5 Postup měření elektrických vlastností gumárenských směsí ...................................... 23 

5.1 Příprava vzorků .......................................................................................................... 23 



5.2 Postup měření elektrických vlastností (teplotní závislost) ........................................ 23 

5.3 Postup měření elektrických vlastností (frekvenční závislost) .................................... 26 

5.4 Výsledky měření při konstantní frekvenci 50 Hz (teplotní závislost) ....................... 26 

5.5 Výsledky při měření frekvenční závislosti ................................................................ 28 

5.6 Vyhodnocení výsledků .............................................................................................. 31 

6 Závěr ................................................................................................................................. 34 

7 Seznam použité literatury ............................................................................................... 35 

 



 

1 

 

1 ÚVOD 

Při sledování vnitřního uspořádání materiálů prostřednictvím měření elektrických a 

dielektrických vlastností je kromě zvolení vhodné veličiny charakterizující právě změny 

v objemu materiálu důležité zvážit i to, že všechny tyto metody jsou v podstatě založeny na 

sledování pohybu volných, resp. vázaných nosičů elektrického náboje, a že jejich typ a 

koncentrace úzce souvisí s vnitřním uspořádáním materiálů a zejména kvalitativním a 

kvantitativním zastoupením defektů. To znamená, že jejich uplatnění se omezuje především 

na izolanty, resp. polovodiče. 

Nezanedbatelným faktem je i to, že tyto metody jsou nepřímé, což může vést k nutnosti 

omezit pozorování pouze na vliv jednoho parametru, který charakterizuje vnitřní uspořádání a 

přípravu daného materiálu. Mnohokrát potřebují poznatky získané měřením elektrických a 

dielektrických vlastností ověření i dalšími metodami. To znamená, že výhody metod měření 

elektrických a dielektrických veličin spočívají zejména v rychlosti získání výsledků, 

reprodukovatelnosti naměřených výsledků a jednoduchosti, přičemž v současnosti se do 

popředí dostává i jejich finanční nenáročnost. 

Nespornou předností je to, že nevyžadují zdlouhavou a náročnou přípravu vzorků. 

Vzhledem k tomu, že pomocí nich sledujeme měrné hodnoty elektrických a dielektrických 

veličin je nutností mít definovaný geometrický tvar vzorku daného materiálu. 

I když dominantní část uplatnění těchto metod je při pozorování a analýze vnitřního 

uspořádání různých druhů materiálů, prováděném na půdě vědecko-výzkumných pracovišť, 

mohou být s úspěchem využity při sledování, regulaci a optimalizaci technologického procesu 

ve výrobní sféře.  

Cílem této bakalářské práce je literární rešerše o mechanizmech elektrické vodivosti 

pevných látek a základních vlastnostech gumárenských směsí. Cílem experimentální části je 

prověřit teoretické charakteristiky dielektrických veličin na daných vzorcích pryže. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 
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2 GUMÁRENSKÉ SMĚSI 

 

2.1 Kaučuk 

Kaučuk patří mezi základní elastomery. Elastomery jsou makromolekulární látky, složené 

z dlouhých řetězcových molekul, náhodně zkroucených a vzájemně propletených. 

Jestliže jsou molekuly tvořeny opakováním příslušné monomerní jednotky, jde o 

jednoduchý polymer (např. molekuly přírodního kaučuku jsou tvořeny opakováním 

izoprenové jednotky). Pokud jsou molekuly tvořeny z několika, nejčastěji dvou monomerních 

jednotek, jedná se o kopolymer (např. butadienstyrenový kaučuk, který se skládá 

z monomerních jednotek butadienu a styrenu). Kaučuky se rozdělují na přírodní a 

syntetické.[1] 

 

2.1.1 Přírodní kaučuk (NR) 

Přírodní kaučuk se získává z tropického stromu Hevea brasiliensis v podobě mlékovité 

šťávy zvané latex. Latex je obsažen ve zvláštních trubkovitých buňkách, které jsou umístěny 

ve spodní vrstvě kůry stromu po celém jeho povrchu (Obr. 1). Získávání latexu se provádí tzv. 

čepováním - v kůře stromu se udělá šikmý zářez, pod který se upevní nádobka, do které latex 

vtéká. Po nějaké době stání přírodní latex samovolně koaguluje. Aby ho bylo možno delší 

dobu uchovávat v tekutém stavu, koncentrovat a zpracovávat, je nutné jej nejdříve 

stabilizovat. Nejčastěji se k tomuto účelu používá amoniak.  

 

Obr. 1 Řez kmenem Hevea Brasiliensis; 1 – 

kambium, 2 – nová kůra s latexovými kanálky, 

3 – stará kůra [1] 
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Suchý kaučuk se z latexu získává vysrážením, vymrazením nebo odpařením vody. Na 

plantážích se kaučuk vyrábí většinou srážením kyselinou mravenčí nebo octovou. Po několika 

hodinách se vysrážejí bloky kaučuku tzv. koagula. Sražené bloky se následně perou vodou a 

dále zpracovávají na bílou krepu – pale crepe, nebo uzený kaučuk – smoked sheet.[1, 2] 

 

2.1.2 Syntetický kaučuk 

K rozvoji syntetických kaučuků vedly důvody jak technické, tak i ekonomické. Bylo 

potřeba nahradit přírodní kaučuk kaučuky s podobnými vlastnostmi, které by bylo možné 

vyrábět z dostupných surovin v dostatečném množství a za cenu blízkou přírodnímu kaučuku. 

Vysokomolekulární kaučukové látky vznikají synteticky tak, že se jednotlivé molekuly 

monomeru spojují chemickými vazbami za vzniku lineárních řetězcových makromolekul. 

Tato reakce se nazývá polymerace. Polymerací směsi dvou nebo více různých monomerů 

vznikají kopolymery a reakce se nazývá kopolymerace.[1, 3] 

Nejběžnějším druhem syntetického kaučuku je butadienstyrenový kaučuk (SBR), vyráběný 

z ropy polymerací monomerů styrenu a butadienu. Jeho celková výroba činí ročně 4,5 mil. 

tun, což je více než 45% světové výroby syntetického kaučuku. SBR je vhodný pro výrobu 

běžných výrobků: podrážek, podpatků, dopravních pásů, kabelů, hadic, většiny vytlačované a 

lisované technické pryže, natíraných textilií apod. Největším spotřebitelem SBR je však 

průmysl pneumatik, který spotřebuje přes 75% veškerého vyrobeného SBR. [4] 

 

2.2 Složky kaučukové směsi 

Kaučuková směs se zpravidla skládá z těchto složek: 

1. elastomer – přírodní nebo syntetický kaučuk, popř. doplněný regenerátem 

2. vulkanizační činidlo 

3. urychlovač vulkanizace 

4. aktivátor vulkanizace 

5. antidegradanty 

6. plniva 

7. změkčovadla 
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8. zvláštní přísady 

 

2.2.1 Vulkanizační přísady 

Složky, které umožňují a upravují průběh vulkanizace, se souhrnně nazývají 

vulkanizačním systémem. Vulkanizační systém se skládá z vulkanizačního činidla, 

urychlovače a aktivátoru. 

 

Vulkanizační činidla 

Vulkanizační činidla jsou látky, které při vulkanizaci vytvářejí pomocí chemických reakcí 

mezi molekulami kaučuku příčné vazby.  

Nejpoužívanějším vulkanizačním činidlem je síra, která se při vulkanizaci váže na kaučuk 

a vytváří tak síťovou strukturu. Podle množství vázané síry se vulkanizáty rozdělují do tří 

technologických skupin: 

a) Měkká pryž - vyznačuje se výraznou schopností velkých vratných deformací (Obr. 2) 

b) Polotvrdá pryž - má všeobecně špatné mechanické vlastnosti a velmi omezené použití 

c) Tvrdá pryž - vulkanizát má značnou tvrdost, minimální tažnost a omezenou ohebnost  

Dále se jako vulkanizační činidla používají také peroxidy, oxidy kovů, reaktivní pryskyřice 

atd. 

 

Obr. 2 Vliv obsahu síry na pevnost v tahu a tažnost 

pryže [5] 
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Urychlovače vulkanizace 

Urychlovače mají za úkol zkrátit dobu vulkanizace. Podporují síťovací účinnost síry, a tím 

současně zlepšují užitné vlastnosti pryže jako je tepelná odolnost nebo odolnost proti stárnutí. 

Zmenšují závislost rychlosti vulkanizace na teplotě, tj. snižují její aktivační energii. 

Všechny urychlovače lze zařadit do několika základních skupin, které určují a vymezují jejich 

obecnou volbu a použití. Podle rychlosti se urychlovače dělí na: 

a) pomalé urychlovače (aminy, guanidiny) 

b) rychlé urychlovače (thiazoly, sulfenamidy) 

c) velmi rychlé urychlovače (thiuramsulfidy) 

d) ultraurychlovače (dithiokarbamáty, xantháty) 

 

Aktivátory vulkanizace 

Aktivátory umožňují podstatně zvýšit síťovací účinnost vulkanizačního systému. Jako 

aktivátory se používají různé typy oxidů kovů: ZnO, PbO, MgO, CaO, atd.[3] 

 

2.2.2 Antidegradanty 

V průběhu stárnutí mění vulkanizáty vlastnosti nejčastěji důsledkem změn vlastností sítě a 

v důsledku oxidačních procesů urychlovaných teplem, světlem a dynamickým namáháním, 

které mají za následek štěpení řetězců, síťování, únavové a povrchové praskání. 

Antidegradanty dokážou zpomalit průběh těchto škodlivých vlivů. Pro ochranu pryže před 

účinkem kyslíku jsou přidávány do kaučukových směsí antioxidanty a pro ochranu před 

degradací ozonem antiozonanty.[6] 

Antioxidanty – Zpomalují stárnutí vulkanizátů tím, že samy oxidují na produkty, které jsou 

relativně stálé a neiniciují další degradační reakce polymeru. Nejdůležitější skupinou 

antioxidantů jsou aminy a jejich deriváty. Vyznačují se dobrou ochranou proti přirozenému 

stárnutí, teplu a opakované deformaci. Jsou snadno dostupné a poměrně levné. Jejich 

nevýhodou je, že se na světle silně zbarvují a nelze je proto použít pro světlou pryž. Druhou 

skupinu antioxidantů tvoří fenoly a jejich deriváty. Oproti předešlé skupině se méně zbarvují 

na světle a jejich účinek proti přirozenému stárnutí a působení tepla je podstatně horší. 
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Antiozonanty – Mají schopnost difundovat k povrchu pryže a tam reagovat s ozonem. 

K fyzikální ochraně staticky namáhaných výrobků se používají parafinické nebo 

mikrokrystalické ropné vosky, které migrují na povrch vulkanizátu. Vosky vytvářejí na 

povrchu vulkanizátu tvrdou vrstvu, která není odolná proti dynamickému namáhání. Pro 

dynamicky namáhané výrobky se vosky kombinují s chemickými antiozonanty. 

 

2.2.3 Plniva 

Použití plniv má příznivý vliv na zpracovatelnost kaučukové směsi, fyzikálně mechanické 

vlastnosti vulkanizátů, vzhled a cenu výrobku. Nejčastěji se jedná o látky tuhé konzistence 

s velmi malými částicemi, dobře dispergovatelnými v kaučuku. Vlastnosti pryže se mění jak 

množstvím, tak typem plniva. Volba typu plniva se proto odvíjí od požadovaných vlastností 

pryže. 

Podle barvy se plniva rozdělují na: 

 saze 

 světlá plniva  

Z hlediska vlivu na vlastnosti pryže se dělí na: 

 plniva aktivní (ztužovadla): přechodně zlepšující pevnost (např. saze MPC, HAF) 

 plniva neaktivní: zhoršují pevnost (např. saze MT, kaolín, křída) [6] 

 

2.2.4 Změkčovadla 

Změkčovadla ve směsích difundují mezi makromolekuly kaučuku, zvětšují jejich 

průměrnou vzdálenost, zmenšují propletení, omezují vnitřní tření mezi molekulami a 

usnadňují tak přeskupování hmoty. Vmícháním změkčovadel do kaučukové směsi se snižuje 

její plasticita a usnadňuje tak zpracovatelnost (míchání, válcování, vytlačování atd.). Dalšími 

důvody jsou: zlepšení disperze plniv a přísad, snížení teploty a spotřeby energie při míchání, 

úprava fyzikálních a mechanických vlastností pryže, snížení ceny pryže. 

Hlavní typy změkčovadel: 
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 Produkty ropného původu (minerální oleje, parafín, asfalty, vosky) 

 produkty zpracování uhelných dehtů (oleje, pryskyřice, smoly) 

 produkty zpracování dřeva (smrkový dehet, kalafuna) 

 syntetická změkčovadla (estery, kapalné polymery, pryskyřice) 

 přirozené tuky a oleje [6] 

 

2.2.5 Zvláštní přísady 

Jsou to různé látky, které dávají pryži speciální vlastnosti. Přidávají se proto jen do 

některých směsí a to ve velmi malém objemu. 

Pigmenty – Používají se k vybarvení pryží do různých odstínů. U bílých nebo světlých pryží 

se musí použít elastomerů a antioxidantů nebarvících na světle. Jako bílý pigment se 

nejčastěji používá litopon nebo titanová běloba. K vybarvování jsou vhodná vulkánová 

barviva.[3] 

Nadouvadla – Jedná se o látky, které se při vyšších teplotách v průběhu vulkanizace 

rozkládají za vzniku většího objemu plynů. Používají se pro výrobu lehčené pryže.[5] 

Faktisy – Přidávají se do některých kaučukových směsí pro zlepšení hladkosti povrchu při 

vytlačování, pro přesnější dodržování tvaru vytlačeného profilu. Rozdělují na hnědý a bílý.  

Práškovadla – Zabraňují lepení kaučuku a jeho směsí při manipulaci, při vulkanizaci brání 

přilepení směsi na formu, usnadňují unikání vzduchu z prostoru mezi směsí a formou při 

zalisování atd.  

Rozpouštědla – Používají se k přípravě lepivých roztoků (cementů), k oživování lepivosti 

nevulkanizovaných směsí, k přípravě cementů pro natírání atd. [1, 6] 
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3 METODY MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH A DIELEKTRICKÝCH 

VLASTNOSTÍ 

 

Pro efektivní aplikaci elektrických a dielektrických metod v materiálovém výzkumu je 

nutné vybrat ty veličiny, které charakterizují změny v objemu materiálu a potlačují efekty 

projevující se na hranici vzorek - měřicí sonda. 

 

3.1 Elektrická konduktivita 

Elektrická vodivost látek reprezentuje z makroskopického hlediska jejich schopnost 

umožnit nabitým částicím uspořádaný pohyb na velké vzdálenosti v porovnání s rozměry 

atomů. Má objemovou a povrchovou složku. Při měření je nutné eliminovat vliv hodnot 

povrchové složky, a pokud je nutné, zvýraznit objemovou složku, která úzce souvisí 

s vnitřním uspořádáním materiálů. Pro měření je tedy vhodná měrná hodnota objemové 

složky elektrické vodivosti. V dalším textu to budu označovat jako elektrickou konduktivitu, 

běžně používaný pojem u odborné veřejnosti. Obecně je elektrická konduktivita určena 

počtem n volných nábojů q v jednotce objemu a jejich pohyblivostí u: 

      ,  (1) 

přičemž pohyblivost nábojů je definována podílem jejich rychlosti v při jednotkové intenzitě 

elektrického pole E. [7, 8] 

Vztah (1) má všeobecnou platnost pro různé mechanismy elektrické konduktivity ve 

slabých elektrických polích. Pokud jsou v látce přítomny více typů nosičů elektrických nábojů 

různé koncentrace, pohyblivosti a velikosti náboje, tak výsledná elektrická konduktivita 

materiálu je dána součtem příspěvků od jednotlivých typů nosičů: 

           ,  (2) 

U materiálů, které obsahují jen ve velmi malé míře volné nosiče elektrického náboje, 

takže prakticky nevedou elektrický proud a jejich elektrická konduktivita je o 15 až 24 řádů 

menší než elektrická konduktivita kovů, je obvykle vysoká korelace mezi naměřenými 

hodnotami elektrické konduktivity a koncentrací jednotlivých druhů defektů v materiálu. Je to 

způsobeno tím, že elektrická konduktivita zachycuje pohyb volných (stejnosměrná elektrická 
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konduktivita), popřípadě i vázaných (střídavá elektrická konduktivita) nosičů elektrického 

náboje (iontů, elektronů), jejichž vznik a pohyb je podmíněn výskytem určitého množství 

defektů. 

Signifikantním příkladem jsou známé párové poruchy Frenkelovy, antifrenkelovy, 

Schottkyho, antischottkyho, prostřednictvím kterých se uskutečňuje pohyb volných nosičů 

elektrického náboje - iontů v iontových látkách, přičemž převládá obvykle ten typ poruch, 

který má nejmenší hodnotu tvorby entalpie. Obvykle se u jednotlivých materiálů setkáváme 

s více typy poruch, které ovlivňují přenos elektrického náboje, přičemž jeden typ poruch je 

rozhodující. [8, 9] 

Podobně jako v případě poruch je elektrická konduktivita ovlivněna teplotou, přičemž 

naměřené výsledky lze poměrně dobře popsat Arrheniovým vztahem:  

      
 

 

   ,  (3) 

kde W  je celková aktivační energie potřebná na vznik a pohyb nosičů elektrického náboje, k 

je Boltzmannova konstanta, T je termodynamická teplota a σ0 je předexponenciální faktor. [9, 

10]  

Při sledování reálných systémů se však po zobrazení naměřených hodnot 

v semilogaritmickém měřítku mohou vyskytovat v průběhu odchylky od předpokládané 

přímky, zlomy a v některých případech i přerušované zlomy (Obr. 3). Experimenty prokázaly, 

že závislosti v oblasti nízkých teplot výrazně závisejí na množství a charakteru příměsí. To 

podporuje názor o existenci dvou rozdílných mechanismů elektrické vodivosti – vlastní a 

příměsové.  

 

Obr. 3 Závislost stejnosměrné elektrické konduktivity na teplotě 

reálného systému 
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Právě oblast příměsové vodivosti v teplotních závislostech stejnosměrné, resp. střídavé 

elektrické konduktivity je vhodná pro sledování a analýzu změn ve vnitřním uspořádání 

materiálů. 

 

3.2 Komplexní permitivita dielektrik 

I když střídavá elektrická konduktivita je schopna částečně zachytit i pohyb vázaných 

nosičů elektrického náboje (elektrických dipólů), na zachycení celého spektra vázaných 

nosičů elektrického náboje je nezbytné zavést nové dielektrické metody. Název "dielektrické" 

blíže charakterizuje tu skutečnost, že v materiálu – dielektriku (dielektrikum je materiál 

s významným zastoupením elektrických dipólů s málo významným zastoupením volných 

nosičů elektrického náboje) nepřímo sledujeme a analyzujeme zejména pohyb dipólů. Je 

nutné si uvědomit, že pojmy dielektrikum a izolant nejsou totožné pojmy. Změnou 

elektrického pole ze stejnosměrného na střídavé může dojít u dielektrika ke změně hodnoty 

elektrické konduktivity i o několik řádů. Na sledování a analýzu vnitřního uspořádání 

materiálů je třeba opět zvolit metodu takové veličiny, která zachycuje zejména pohyb dipólů 

v objemu vzorku a eliminuje děje na povrchu vzorku. Mezi takové veličiny se můžou zařadit 

komplexní permitivita a komplexní elektrický modul.[7, 11, 12] 

Komplexní permitivita je dána vztahem: 

           ,  (4) 

kde ε' je reálná složka identická s relativní permitivitou materiálu, ε'' je imaginární složka 

charakterizující elektrické ztráty a i je imaginární jednotka. Tyto ztráty můžeme rozdělit na 

ztráty způsobené v důsledku polarizačních pochodů a ztráty vodivostní způsobené pohybem 

volných nosičů náboje, takže pro ε'' lze také psát: 

        
       

       
   

 

   
 ,  (5) 

kde σ je elektrická konduktivita, ω je kruhová frekvence střídavého elektrického proudu dána 

vztahem: 

      ,  (6) 

kde f je frekvence střídavého elektrického proudu. 
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Ze vztahu (5) je možné určit složku připadající na ztráty polarizačními jevy. Příspěvek 

    
   je nepřímo úměrný frekvenci, a proto je zřejmé, že jeho význam stoupá při malých 

frekvencích a naopak, při vysokých frekvencích lze považovat         
   . 

Podobně má i ztrátový činitel vyjadřující míru absorpce výkonu v dielektriku dvě složky:  

     
    
  

  
 

 

     
 .  (7) 

I když metoda měření komplexní permitivity je poměrně jednoduchá, získané výsledky 

potřebují mnohdy podrobnější analýzu dějů zachycených na frekvenčním spektru. Pro použití 

v materiálovém inženýrství je však mnohem vhodnější metoda měření komplexních 

elektrických modulů, kterou poprvé zavedl Macedo [13] s cílem lépe analyzovat děje 

odehrávající se v tuhých skelných elektrolytech. Tato metoda, nazývaná také modulární 

spektroskopie však brzy našla široké uplatnění v oblasti pozorování a analýzy nekovových 

materiálů.  

 

3.3 Komplexní elektrický modul  

Macedo definuje elektrický modul M
*
 jako převrácenou hodnotu komplexní permitivity: 

 ,  (8) 

Pokud uvažujeme frekvenční nezávislou relativní permitivitu ε' a elektrickou vodivost σ, pak 

platí vztah: 

 ,  (9) 

Dosazením vztahu (9) do vztahu (8) a zavedením substitucí τ a MS: 

 ,  (10) 

 ,  (11) 

Dostaneme pro M
*
 vztah: 
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 ,  (12) 

kde τ je relaxační čas. V tomto jednoduchém případě je identický obyčejnému Maxwellovu 

relaxačnímu času pro jednoduchý RC obvod. Ze vztahu (12) vyplývá: 

 ,  (13) 

 .  (14) 

 

Pro nízkofrekvenční a vysokofrekvenční limity M' a M'' platí: 

 ,  (15) 

 ,  (16)  

 ,  (17) 

Pro frekvenčně nezávislou relativní permitivitu ε' a elektrickou vodivost σ mají průběhy ε' 

a ε'' lineární charakter a nevykazují žádnou disperzi. Ze vztahů (11), (13) a (14) vidíme, že M' 

a M'' dobře zobrazují disperzní charakteristiku relaxačního procesu, přičemž popisují případ 

ideálního dielektrika, které je tvořeno jednoduchým ideálním paralelním RC obvodem (Obr. 

4). [13, 14] 

 

Obr. 4 Jednoduchý paralelní RC obvod 

Frekvenční závislost M'' má maximum při      a v tomto bodě platí vztah     
   

 

 
   

Pokud vyneseme do komplexní roviny M'' v závislosti na M', dostaneme polokružnici se 

středem na reálné ose (Obr. 5).  
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Obr. 5 Závislosti charakterizující ideální paralelní RC obvod. [15, 16] 

a) Komplexní elektrický modul (M'' vs. M') zobrazený v komplexní rovině.  

b) Frekvenční závislost imaginární části komplexního elektrického modulu (M'' vs. f). 

c) Frekvenční závislost reálné části komplexního elektrického modulu (M' vs. f) 

Na základě vztahů (11) a (14) lze pro tento ideální případ použít pro M'' vztah: 

 ,  (18) 

kde C je kapacita kondenzátoru s dielektrikem a C0 je kapacita vakuového kondenzátoru 

stejných rozměrů. Vidíme, že M' je úměrné 1/C, tedy modulární spektroskopie potlačuje 

vysokokapacitní efekty na elektrodách a površích a důraz klade na nízkokapacitní objemové 

efekty.  

Změna vodivosti z mikrooblasti do mikrooblasti, kterou očekáváme v reálných 

materiálech, může být zapsána do formalismu komplexního elektrického modulu pomocí 

náhrady jednoduchého relaxačního času distribucí relaxačních časů. Zavedením této 

distribuce a použitím zápisu 

            
 

 
   (19) 

 

dostaneme pro celkovou hodnotu modulu M
*
 vyjádření 

 ,  (20) 
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Nízkofrekvenční a vysokofrekvenční limity M'' a M' zůstávají nezměněné, ale maxima 

budou rozšířeny a jejich výška snížena. Frekvenční závislost M'' nedosahuje maximum pro 

    
   

 

 
   a je asymetrická. V případě měření komplexního elektrického modulu reálných 

materiálů dochází i k posuvu středu S v komplexní rovině (M'' vs. M') pod osu M' (——), 

průběh polokružnice se deformuje zejména ve vysokofrekvenční oblasti (·········), může 

nastat i vznik průběhu tvořeného spojením dvou, resp. více půlkružnic představujících 

jednotlivé komponenty v uspořádání materiálu (– – –) (Obr. 6). Ve frekvenční závislosti 

imaginární části komplexního elektrického modulu (M'' vs. f) se průběh rozdělení deformuje 

(snižuje a rozšiřuje) zejména ve vysokofrekvenční oblasti, může nastat i vznik průběhu 

tvořeného spojením dvou, resp. více rozděleni představujících jednotlivé komponenty 

v uspořádání materiálu.  

 

 

Obr. 6 Nejčastější případy tvarů závislostí, které lze naměřit v reálných materiálech. 

a) Komplexní elektrický modul (M'' vs. M') zobrazený v komplexní rovině. 

b) Frekvenční závislost imaginární části komplexního elektrického modulu (M'' vs. f) 

 

Pokud je reálný materiál vystaven různým měřicím teplotám, jejichž působením 

nedochází ke změně jeho vnitřního uspořádání, tvar a velikost naměřených průběhů se 

nemění, dochází pouze k posuvu ve frekvenčních závislostech (Obr. 7). Při změně ve vnitřním 

uspořádání dochází i k deformaci, resp. změně naměřených průběhů (Obr. 8). Jak je vidět, 

modulární spektroskopie je také silným a poměrně jednoduchým nástrojem pro sledování 

vlivu změny teploty na vnitřní uspořádání reálných materiálů. 
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Obr. 7 Příklad závislostí naměřených při teplotách T1 < T2 < T3 < T4 pro teplotně stabilní 

reálný materiál přibližující se vlastnostmi ideálnímu. Průběhy naměřené při 

jednotlivých teplotách: —— T1, ······· T2, – – – T3 a – · – T4. 

a) Komplexní elektrický modul (M'' vs. M'). 

b) Frekvenční závislost imaginární části komplexního elektrického modulu (M'' vs. f) 

  

 

 

Obr. 8 Příklad závislostí naměřených při teplotách T1 < T2 < T3 < T4 pro teplotně nestabilní 

reálný materiál přibližující se vlastnostmi ideálnímu. Průběhy naměřené při 

jednotlivých teplotách: —— T1, ······· T2, – – – T3 a – · – T4. 

a) Komplexní elektrický modul (M'' vs. M'). 

b) Frekvenční závislost imaginární části komplexního elektrického modulu (M'' vs. f). 
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S ohledem na použitou metodiku měření a měřené paralelní schéma odporu a kapacity, 

jsme použili následující vztahy: 

   
  

  
 ,  (21) 

    
 

     
 ,  (22) 

    
 

     
 ,  (23) 

      ,  (24) 

    
 

     
 

   

  
 ,  (25) 

    
 

   
              ,  (26) 

  
   

 
 ,   

 

 
   

 

   
 , [8] (27) 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ METODY MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH 

PARAMERŮ GUMÁRENSKÝCH SMĚSÍ 

 

4.1 Přímá metoda 

Schéma zapojení podle přímé metody je na (Obr. 9). Uvedené zařízení se používá pro 

měření teplotní závislosti stejnosměrné vodivosti. Použití přímé metody omezuje přesnost 

použitého miliampérmetru. 

Pro odpor vzorku Rx z tohoto schématu vyplývá: 

   
  

 
 ,  (28) 

kde Uz je napětí na zdroji stejnosměrného napětí, I je proud procházející vzorkem. 

 

 

Obr. 9 Schéma přímé metody pro měření teplotní závislosti; 1 – zdroj 

stejnosměrného napětí, 2 – vzorek, 3 – termočlánek, 4 – miliampérmetr, 5 

– milivoltmetr, 6 – ampérmetr, 7 – autotransformátor, 8 – vinutí ohřevu 
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4.2 Technika dvou a tří elektrod 

Pro měření elektrické vodivosti se často používá tříelektrodový systém, umožňující měřit 

povrchovou i objemovou složku vodivosti nezávisle na sobě. V případě, kdy je možné 

zanedbat povrchovou vodivost, se používá dvouelektrodový systém. Schémata obou systémů 

jsou znázorněny na (Obr. 10). Mezi elektrodami a vzorkem musí být vytvořen dokonalý 

kontakt, proto se na vzorek nanáší vodivá vrstva (tzv. vlastní elektroda). Na přípravu vlastní 

elektrody se používají různé způsoby (natírání, pokovování a jiné). U jednotlivých měření 

elektrické vodivosti se vychází ze známého vztahu: 

  
 

  
   [Ω

-1
m

-1
],  (29) 

kde R je odpor homogenního dielektrika, I je tloušťka dielektrika v [m], S je průřez dielektrika 

v [m
2
].  

 

Obr. 10 Schéma tříelektrodového (a.) a dvouelektrodového (b.) systému (1 – měřený vzorek, 

2, 3, 4 – elektrody) 

 

Na (Obr. 10) je jen obecné schéma měření rezistivity. U měření rezistivity tenkých 

vzorků, jako je tomu v případě gum, nás zajímá nejen vlastní elektricky odpor, ale i tzv. 

svodový odpor, který může vážně zkreslit výsledky měření. [17] 
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4.3 Poměrová metoda 

Poměrová metoda je vhodnější pro měření stejnosměrné vodivosti, protože se používá při 

měření vysokých odporů. Na (Obr. 11) je znázorněné schéma zapojení podle poměrové 

metody pro měření teplotní závislosti stejnosměrné vodivosti. Při tomto zapojení se používá 

vibrační elektroměr s vysokým vnitřním odporem (až 10
16

 Ω), který umožňuje měřit napětí 

vytvořené proudem na přesném odporu. Přesné odpory jsou zabudovány přímo v měřicí hlavě 

elektrometru. Všechny části elektrometru, které přímo souvisejí se vstupem elektrometru, jsou 

izolované a uzemněné. 

Pro větev s odpory Rx a Rm platí vztahy:  

            

        

Pro odpor vzorku Rx platí vztah: 

    
  

  
      ,  (30) 

kde Uz je napětí na zdroji stejnosměrného napětí, Um je napětí na voltmetru, Re je přesný 

odpor zapojený při měření. 

 

Obr. 11 Schéma zapojení pro poměrovou metodu (1 – zdroj stejnosměrného 

napětí, 2 – vzorek, 3 – termočlánek, 4 – voltmetr s přesnými odpory, 5 – 

milivoltmetr, 6 – ampérmetr, 7 – autotransformátor, 8 – vinutí ohřevu) 
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4.4 Měření střídavé elektrické vodivosti 

Schéma zařízení pro měření teplotní závislosti střídavé elektrické vodivosti je na (Obr. 12) 

 

Obr. 12 Schéma zapojení pro měření teplotní závislosti střídavé 

elektrické vodivosti (1 – vzorek, 2 – termočlánek, 3 – milivoltmetr, 4 – 

RLC můstek, 5 – autotransformátor, 6 – vinutí ohřevu, 7 – ampérmetr) 
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5 POSTUP MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ 

GUMÁRENSKÝCH SMĚSÍ 

5.1 Příprava vzorků 

K měření elektrických vlastností se použily dva typy pryží. První vzorek byl 

z vulkanizované a druhý z nevulkanizované pryže. Vzorky se nařezaly na malé čtverečky 

(Obr. 13) a změřily se jejich rozměry. Také bylo potřeba změřit a vypočítat povrch kontaktu 

vzorku s oběma elektrodami. Aby bylo dosaženo rovnoměrného rozložení vodivosti po celém 

povrchu vzorku, bylo nutné nanést vodivou vrstvu z koloidního grafitu DAG 580. 

 

Obr. 13 Nařezání vzorků do požadovaných rozměrů 

 

5.2 Postup měření elektrických vlastností (teplotní závislost)  

Gumový vzorek se umístil mezi kontakty kondenzátoru (Obr. 14) a ohřál na teplotu cca 85 

°C (Obr. 15). Po zahřátí na požadovanou teplotu se pro měření elektrických vlastností 

připojily sondy a RCL metr Fluke PM 6306 (Obr. 16). Dále byla pomocí multimetru 

PeakTech 3415 kontinuálně měřena teplota vzorku. V počítači se spustil program Fluke a 

podle návodu se nastavilo zahájení měření.  

Během ochlazování vzorku na vzduchu byla zaznamenávána změna elektrické kapacity a 

elektrického odporu v závislosti na poklesu teploty. Měření bylo provedeno v teplotním 

rozsahu 40 – 80 °C. 
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Obr. 14 Vzorek umístěný mezi desky měrného kondenzátoru 

 

 

Obr. 15 Zahřívání vzorku pomocí stolního ohřívače a měření 

jeho teploty multimetrem PeakTech 3415 
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Obr. 16 RCL metr FLUKE PM 6306 

 

 

Obr. 17 Pohled na měřící soupravu (RCL metr FLUKE PM 6306, 

kondenzátor se vzorkem a připojenými sondami, multimetr PeakTech 3415) 
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5.3 Postup měření elektrických vlastností (frekvenční závislost)  

Při měření frekvenční závislosti je postup podobný jako u měření teplotní závislosti. 

Rozdíl je v tom, že měření probíhá při konstantní teplotě a zaznamenává se v reálném čase 

změna elektrické kapacity a elektrického odporu v závislosti na změně frekvence. Měření 

bylo provedeno v intervalu frekvencí 50 Hz – 999 kHz.  

Při nízkých měřících frekvencích dosahovala kapacita kondenzátoru s dielektrikem 

zanedbatelných hodnot a RCL metr FLUKE ji nezaznamenal. Z tohoto důvodu jsme pro 

výpočty s kapacitou a následné grafické znázornění použili jen interval frekvencí, při kterých 

byla kapacita naměřena. U vulkanizované pryže byla kapacita naměřena ve frekvenčním 

rozsahu 600 Hz – 999 kHz a u nevulkanizované pryže ve frekvenčním rozsahu 6 kHz – 999 

kHz. Z naměřených hodnot kapacity a odporu kondenzátoru byly pomocí vztahů vypočteny 

hodnoty            . 

 

5.4 Výsledky měření při konstantní frekvenci 50 Hz (teplotní závislost) 

Na (Obr. 18) je vynesena závislost elektrického odporu na teplotě pro vulkanizovanou 

pryž. 

 

Obr. 18 Závislost odporu na teplotě pro vulkanizovanou pryž 
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Na (Obr. 19) je vynesena závislost elektrického odporu na teplotě pro nevulkanizovanou 

pryž. 

 

 

Obr. 19 Závislost odporu na teplotě pro nevulkanizovanou pryž 
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5.5 Výsledky při měření frekvenční závislosti  

Na (Obr. 20) je vynesena závislost reálné části komplexní permitivity ε' na frekvenci pro 

vulkanizovanou pryž. 

 

Obr. 20 Závislost ε' na frekvenci (vulkanizovná pryž) 

 

Na (Obr. 21) je vynesena závislost reálné části relativní komplexní permitivity ε' na 

frekvenci pro nevulkanizovanou pryž. 

 

Obr. 21 Závislost ε' na frekvenci (nevulkanizovná pryž) 
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Na (Obr. 22) je vynesena závislost imaginární části relativní komplexní permitivity ε'' na 

frekvenci pro vulkanizovanou pryž. 

 

Obr. 22 Závislost ε'' na frekvenci (vulkanizovná pryž) 

 

 

Na (Obr. 23) je vynesena závislost imaginární části relativní komplexní permitivity ε'' na 

frekvenci pro nevulkanizovanou pryž. 

 

Obr. 23 Závislost ε'' na frekvenci (nevulkanizovná pryž) 
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Na (Obr. 24) je vynesena závislost reálné části komplexního elektrického modulu M‘ na 

logaritmu kruhové frekvence elektrického proudu log ω pro vulkanizovanou pryž. 

 

Obr. 24 Frekvenční závislost reálné části komplexního elektrického modulu 

M‘ vs. log ω (vulkanizovná pryž) 

 

Na (Obr. 25) je vynesena závislost reálné části komplexního elektrického modulu M‘ na 

logaritmu kruhové frekvence elektrického proudu log ω pro nevulkanizovanou pryž. 

 

Obr. 25 Frekvenční závislost reálné části komplexního elektrického modulu 

M‘ vs. log ω (nevulkanizovná pryž) 
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5.6 Vyhodnocení výsledků 

Při hodnocení výsledků měření elektrické vodivosti budeme vycházet z (Obr. 5) na straně 

14, a ze vztahů (21) – (27). Vycházíme z toho, že pryž představuje materiál, který je ze 

strukturního hlediska charakterizovaný jednak řetězcemi kaučuku, a také sírou, která je před 

vulkanizací ve formě osmičlenných cyklů (Obr. 26) a (Obr. 27).  

 

 

Obr. 26 Povaha příčných vazeb ve vulkanizátu, které vznikají v důsledku působení různých 

vulkanizačních systémů s různou účinností 
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Obr. 27 Zesíťování kaučuku sírou 

 

Po vulkanizaci se tyto osmičlenné cykly rozpadají a vytvářejí spojení mezi jednotlivými 

gumovými řetězcemi. Z tohoto pohledu, když se podíváme na (Obr. 18), tak vidíme, že 

elektrický odpor nám s rostoucí teplotou roste, což by odpovídalo kovovému typu vodivosti. 

Tento vzrůst představuje v rozmezí teplot 40°C až 80°C 50%, což je dost významný nárůst. 

Protože jde o vulkanizovanou pryž, tak většina vazeb, ať už sirných anebo gumových, už je 

saturovaná. Oproti tomu u nevulkanizované pryže, jejíž elektrický odpor je prezentovaný na 

(Obr. 19), a která se skládá z nevázané pryže a síry, se ukazuje, že tento nárůst představuje 

v rozmezí teplot 60 až 80°C přibližně 20% nárůst.  

Dále je potřeba si všimnout, že u nevulkanizované pryže je hodnota odporu řádově do 135 

Ω, kdežto u vulkanizované pryže na (Obr. 18) je hodnota odporu řádově několik stovek Ω. 

Čili i to svědčí o tom, že nevulkanizovaná pryž  (Obr. 19) má velké množství volných nosičů 

a proto je elektrický odpor relativně malý. Na rozdíl od toho vulkanizovaná pryž, u které jsou 

řetězce zesíťované, má elektrický odpor velký (Obr. 18).  

V další části jsme se zaobírali vyhodnocováním střídavé elektrické vodivosti a jejím 

parametrům v závislosti na frekvenci. Na (Obr. 20) je vynesena závislost ε´ na frekvenci pro 

vulkanizovanou pryž a na (Obr. 21) pro nevulkanizovanou pryž. Vzhledem k tomu, že ε´ 

charakterizuje množství dipólů, které se mohou ve střídavém elektrickém poli pohybovat, je 

zřejmé, že u nevulkanizované pryže je dipólů méně. Vulkanizovaná pryž má dipólů více, 

takže vodivostní složka hraje menší úlohu a více se projevují dielektrické ztráty v porovnání s 

nevulkanizovanou pryží.  

Na (Obr. 22) a (Obr. 23) je závislost ε´´ pro vulkanizovanou pryž a nevulkanizovanou 

pryž. Víme, že ε´´ reprezentuje vliv elektrických nosičů, které oscilují ve střídavém 

elektrickém poli. Podle znázorněných hodnot je patrné, že při 50 Hz má nevulkanizovaná pryž 

hodnotu ε´´= 3·107
 F·m-1

 a oproti tomu vulkanizovaná pryž ε´´= 1,8·106 
F·m-1

, tedy přibližně o 
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řád nižší hodnota u vulkanizované pryže. Takže skutečně se potvrzuje to, že u 

nevulkanizované pryže je k dispozici více volných nosičů, než u vulkanizované pryže.  

Na (Obr. 24) a (Obr. 25) je vynesena reálná část komplexního elektrického modulu M´ 

v závislosti na frekvenci, která je v souladu s (Obr. 5 c). Pokud se podíváme na hodnoty 

modulu M´ při          , tak pro vulkanizovanou pryž, je hodnota modulu    

        , kdežto u nevulkanizované pryže je hodnota modulu            , to znamená, 

že počet dipólů je u nevulkanizované pryže podstatně menší, než u vulkanizované pryže.  

Teoretické frekvenční závislosti jednotlivých složek permitivit a tg δ jsou pro porovnání 

uvedeny na (Obr. 28) [8]. 

 

Obr. 28 Závislost                                
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6 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se zabývá využitím měření střídavé elektrické vodivosti pro 

studium dielektrických materiálů, jako je například pryž. Podle zadání jsme vypracovali 

literární rešerši, která obsahuje 17 citací z odborné literatury a internetu. 

V práci byly dále popsány mechanismy elektrické vodivosti pevných látek, jakož i 

základní vlastnosti gumárenských směsí. Tato problematika byla rozpracována v kapitolách 2 

a 3. V experimentální části jsme se věnovali popisu diagnostických metod měření elektrické 

vodivosti. Pro naše měření jsme využili most FLUKE PM 6306 spolu s měřící sondou, která 

je v práci popsána. Cílem práce bylo prověřit teoretické charakteristiky pro dielektrika na 

daných vzorcích pryže. Základní charakteristiky dielektrických veličin, tak jak jsou popsány 

v odborné literatuře, se v našich podmínkách ukázaly jako správné. Uvedené křivky, které 

byly naměřeny, jsou v souladu s teorií. Do budoucna by bylo vhodné provést více 

experimentů s různými vzorky pryže daného složení.    
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