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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá měřením elektrické vodivosti polyanilinu a jeho 

kompozitu s obsahem oxidu titaničitého (TiO2). Jako nosiče nanočástic TiO2 je využit 

vrstevnatý silikát - kaolinit. Vzorky čistého polyanilinu a jeho kompozitu byly připraveny 

v práškové formě. Z těchto prášků byly lisovány pelety dvou tvarů pro měření měrné 

vodivosti. 

K naplnění tohoto hlavního cíle bylo nutné vyřešit především tyto experimentální úkoly: 

 Optimalizace lisování pelet 

 Kalibrace a testovací měření přístroje a měření měrné vodivosti pelet 

Úvod práce obsahuje teoretickou část, která je důležitá pro následující experimentální 

část. Experimentální část obsahuje porovnání nejvyšší měrné vodivosti pelet, měření pelet ve 

stejnosměrném a střídavém elektromagnetickém poli a optimalizaci metod měření měrné 

vodivosti. 

Klíčová slova:  Kaolinit, oxid titaničitý (TiO2), polyanilin, peleta, měrná vodivost. 

Abstract 

This barchelor thesis deals with specific conductivity measurement of polyaniline and 

its composite with titanium oxide (TiO2). The layered silicate kaolinite was used as carrier of 

TiO2 nanoparticles. Samples of polyaniline and its composite were prepared in the form of 

powder. Then the pellets for specific conductivity measurement were made under pressure.  

The main targets of this work were:  

 Optimization of pellets preparation. 

 Calibration and testing of measuring device and measuring of pellets specific 

conductivity. 

Theoretical part deals with present knowledge in the field of this research and also it 

states theoretical basis of performed measurements. Experimental part contains the 

comparison of the measured specific conductivities and measurement of pellets in the DC an 

AC mode of electric current. The optimization of specific conductivity measurement methods 

was made. 

Keywords: Kaolinite, titanium oxide (TiO2), polyaniline, pellet, specific conductivity. 
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1. Úvod 

Polyanilin a jiné organické polymery (polyacetylen, polypyrrol, aj.) patří mezi vodivé 

polymery, které na rozdíl od ostatních polymerů vykazují vlastní elektrickou vodivost. Tyto 

látky mají elektrické vlastnosti, které jsou typické pro polovodiče a vodiče. Již přes dvacet let 

jsou tyto látky systematicky studovány.  

Velkého zastoupení dosahují tyto materiály i v praxi, sice prvotní představy o tom, že 

vodivé polymery by mohly zastoupit kovy, byly záhy opuštěny. Nahradily je realističtější vize 

v mnoha ohledech, mohou doplnit paletu polovodivých materiálů používaných v elektronice. 

Tam není vysoká vodivost vždy vyžadována.  

Plastová elektronika nezastoupí klasickou polovodičovou a ani to není jejím cílem. 

Může však vykonávat věci, které by anorganické polovodičové prvky nikdy nezvládly. Na 

rozdíl od běžných polovodičů mohou vodivé polymery měnit svou strukturu, a tedy i své 

vlastnosti v reakci na okolní prostředí.  

Existují již i konkrétní využití těchto vodivých polymerů. V roce 1994 byl zhotoven 

polymerní tranzistor, který byl včetně elektrod vyroben z organického materiálu. Bylo možné 

ho ohnout do pravého úhlu, aniž by ztratil svou funkčnost. Dále byl vyroben plastový 

integrovaný obvod, monitory (obrazovky ovládané, kde každý pixel je ovládaný polymerním 

tranzistorem). Fotografické filmy, solární články, nátěrová hmota pro antikorozní úpravu 

povrchů.  

Vzhledem k faktu, že jílové minerály jsou přítomné všude kolem nás, jsou dobře 

dostupné a relativně levné, lze z nich připravovat kompozitní materiály polyanilin/jíl. Jílové 

minerály mají výhodnou strukturu, která obsahuje mezivrstevní prostor, jenž může být 

zaplňován organickými nebo anorganickými molekulami, což významně mění jejich 

vlastnosti.  

Tato bakalářská práce se zabývá především přípravou vzorků a následným měřením 

elektrické vodivosti čistého polyanilinu a jeho kompozitu. Dále je v rámci práce provedena 

kalibrace měřicího přístroje, měřena linearita, vyhodnocena opakovatelnost a 

reprodukovatelnost připravených vzorků. 

Lze říct, že téma této bakalářské práce je opravdu zajímavé. Podrobnější a rozsáhlejší 

zabývaní se tímto tématem by mohlo být přínosné nejen pro průmysl, ale mohla by se najít i 

různá praktická využití těchto materiálů.  
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2. Cíle bakalářské práce 

Cíle bakalářské práce je možné shrnout do následujících bodů: 

 Zjištění pomocí fyzikálních vlastností (tlak, čas, hmotnost, teplota) optimalizační 

metodiky lisování pelet ve tvaru válcovém (kulatém) a kvádrovém (čtvercovém). 

 Kalibrace a testování přístroje měřícího střídavé napětí pro přesné stanovení vodivosti 

ve střídavém elektromagnetickém poli.  

 Zjištění vodivosti nových vzorků materiálů ve stejnosměrném i střídavém 

elektromagnetickém poli a provedení různých zkoušek, např. měření vodivosti při 

zvyšování zátěže, opakovatelnosti, reprodukovatelnosti a dalších. 
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3. Teoretická část 

3. 1 Jíly 

Jíly se nacházejí všude kolem nás a zcela určitě jsou pro náš život nezbytně důležité. 

Existenci jílů častokrát nevnímáme nebo ji bereme jako úplnou samozřejmost. Jíl je velmi 

užitečný materiál, bez kterého bychom si nedokázali představit každodenní život. Jíly a jílové 

minerály mají své přímé využití v nejrůznějších odvětvích průmyslu jako je stavebnictví, 

chemický průmysl, výroba keramiky, porcelánu, ochrana životního prostředí, geologie a 

spousta jiných odvětví [1]. 

3. 1. 1 Jíly – historie, materiál 

Jíl je směsný přírodní materiál, primárně složený z jemně zrnitých minerálů, který je 

obecně plastický. Při přiměřeném obsahu vody a po vysušení či vypálení ztvrdne. Je to také 

hornina, která obsahuje aspoň 50% hmotnostních částic, které jsou menší než 2µm [2, 3]. 

Podle dostupných pramenů byla definice „jílů“ podána Georgiem Agricolou a to již 

v roce 1546. Od této doby byla pochopitelně mnohokrát revidována, ale hlavní rysy, které 

jsou využitelné pro popis jílů, a které vycházejí z jejich základních vlastností (tj. plasticita, 

malá velikost částic a kvalita keramického střepu po vypálení), zůstávají víceméně zachovány 

od středověku až do současnosti [1].  

3. 1. 2 Jílové minerály 

Jsou druhotné minerály, které vznikají v rámci půdotvorného procesu, zvětráváním 

matečné horniny. Jílové minerály jsou součástí půd a sedimentárních hornin (jílu, jílovce). 

Jsou definovány jako minerály tvořící koloid půd, sedimentů, hornin a vody. Mohou být 

krystalické nebo amorfní. Jíly jsou vynikající skupinou absorbentů díky vysokému měrnému 

povrchu, chemické, mechanické stabilitě a povrchovým vlastnostem [4].  

Minerály přítomné v jílech lze rozdělit do dvou skupin: 

1. Jílové minerály: Mezi ně patří všechny fylosilikáty (podrobněji zmíněné dále v této 

práci), ale také další minerály, jako např. minerály skupiny alofánu (což jsou amorfní 

minerály, které vykazují proměnlivé zastoupení SiO2, Al2O3 a H2O), či některé 

hydroxidy, oxy–hydroxidy a oxidy Fe, Al, Mn, které udělují jílům plasticitu, a které se 

vytvrzují po vypálení či po vysušení. Na rozdíl od fylosilikátů, bývají obvykle 

minoritními složkami jílů. 
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2. Doprovodné minerály: Jsou minerály, které sice mohou být v jílech obsažené, ale 

nepatří mezi výše uvedené jílové minerály [1].  

Jílové minerály mají vrstevnatou krystalovou strukturu, tvořenou rigidními vrstvami 

navzájem slabě vázanými Van der Waalsovými silami. Mezi vrstvami je prostor 

tzv. mezivrství. Mezivrství některých jílových materiálů, může být modifikováno sorpcí či 

interkalací organickými nebo anorganickými látkami. Tato interkalace významně změní jejich 

vlastnosti [5].  

Mají velký význam v  keramickém, stavebním, farmaceutickém a potravinářském 

průmyslu. Využití nacházejí jako molekulová síla, sorbenty, katalyzátory, plniva a jiné 

materiály. Využití jílových surovin s těmito vlastnostmi umožnuje snadnou dostupnost a 

nízkou cenu [6].  

Rozsáhlé využití jílových surovin s jejich unikátními vlastnostmi je umožněno jejich 

hojným výskytem, snadnou dostupností a tím i nízkou cenou. Nejvíce průmyslově 

využívanými jíly jsou kaolinit, montmorillonit, vermikulit, beidelit, nontronit, illit a další [5].  

3. 1. 2. 1 Fylosilikáty 

Fylosilikáty jsou díky svým výjimečným vlastnostem nejvýznamnější jílové minerály 

z hlediska jejich využití. Mezi tyto vrstevnaté silikáty patří skupiny serpentinu-kaolinitu, 

vermikulitu a skupiny smektitů, jejichž struktura je tvořena dvojrozměrnými sítěmi tetraedrů a 

oktaedrů.  

Tetraedrické sítě jsou dvojrozměrně periodické sítě, v nichž jsou tetraedry spojeny třemi 

vrcholy a čtvrtý vrchol směřuje na libovolnou stranu kolmo na rovinu sítě tetraedrů (viz. Obr. 

1) [1]. 

Obr. 1: Schéma tetraedrické sítě složené z tetraedrů SiO4 [1] 



Tomáš Plaček                                                                                                                  Bakalářská práce 

- 6 - 

 

Druhým základním stavebním prvkem struktury fylosilikátů je síť oktaedrů, které 

spolu sdílí nejen vrcholy, ale také polovinu hran [1]. Zobrazení takové sítě je uvedeno na 

obrázku 2.   

Obr. 2: Oktaedrická síť v atomárním (nahoře) a polyedrickém (dole) zobrazení. 

Plnými kroužky jsou znázorněny oktaedrické kationty a prázdnými kroužky anionty [1] 

3. 1. 2. 2 Silikátové vrstvy 

Ve strukturách fylosilikátů se mezivrstevní vazby realizují přes spojení buď dvou 

tetraedrických sítí, nebo spojením tetraedrické a oktaedrické sítě.  

Z hlediska typu spojení rozlišujeme následující varianty [1]: 

1. Spojení dvou tetraedrických sítí realizované mezi bazálními kyslíky těchto sítí 

pomocí slabých van der Waalsových sil a pomocí kationtů, které vytváří spolu 

s bazálními kyslíky koordinační polymery a vzniklé vazby mají v tomto případě 

iontový charakter. Kationty v mezivrství mohou také vytvářet hydratační obaly a 

vzniklé vazby jsou podstatně slabší než v předchozím případě, neboť řídícím faktorem 

je zde interakce mezi bazálními kyslíky a hydratačními obaly pomocí vodíkových 

vazeb [1].  

2. Spojení oktaedrické a tetraedrické sítě přes společnou rovinu kyslíkových atomů. 

Takto vzniklé vazby mají charakter polarizovaných kovalentních vazeb. Toto spojení 

je u všech fylosilikátů. Díky tomu může docházet ke vzniku dvou typů strukturních 

jednotek, označovaných jako vrstvy: 

a) vrstvy 1:1, které vznikají, má-li oktaedrická a tetraedrická síť jednu společnou rovinu 

kyslíkových atomů. Nesdílené kyslíkové atomy tetraedrů vytváří rovinu tzv. bazálních 

kyslíků. U vrstev 1:1 se tedy jedná o spojení jedné oktaedrické a jedné tetraedrické sítě. Patří 

zde např. kaolinit, halloyzit, nabit, dickit, a další.  



Tomáš Plaček                                                                                                                  Bakalářská práce 

- 7 - 

 

b) vrstvy 2:1, které vznikají, má-li oktaedrická síť a jí přilehlé tetraedrické sítě společné dvě 

roviny kyslíkových atomů. Jde tedy o spojení jedné oktaedrické a dvou tetraedrických sítí s 

opačnou polaritou. Nesdílené kyslíkové atomy tetraedrů tudíž vytvářejí dvě roviny bazálních 

kyslíků [1].  

3. Spojení oktaedrické a tetraedrické sítě a to mezi bazálními kyslíky tetraedrické sítě a 

rovinou aniontů OH
-
 sítě oktaedrické. Toto spojení je realizováno pomocí vodíkových 

vazeb. Patří zde montmorillonit, vermikulit, a další [1].  

3. 1. 2. 3 Interkalace vrstevnatých silikátů 

Jak již bylo dříve zmíněno (viz. Kap. 3. 1. 2 Jílové minerály), jílové minerály mají 

zcela mimořádný význam v řadě průmyslových odvětví. Důvodem současného zájmu o jílové 

minerály je jejich schopnost přijímat do své krystalové struktury velké organické molekuly, 

polymery nebo komplexní ionty (viz. Obr. 3). Tento proces je nazýván interkalace, pomocí 

které dochází k modifikaci struktury, při níž se do vhodné hostitelské struktury vpraví atomy, 

molekuly nebo komplexní ionty jiné látky/hosta. Cílem obměny struktury je změna 

fyzikálních a chemických vlastností. Obzvláště jílové minerály tvořící vrstevnatou strukturu 

jsou vhodnou hostitelskou strukturou pro interkalaci [1, 7]. 

Zatímco v přírodních jílech jsou v mezivrstevním prostoru kationty kovů (Na
+
, K

+
, 

Ca
2+

, Mg
2+

) a proměnlivý obsah vody, v interkalovaných jílech je mezivrstevní prostor 

vyplněn [8]: 

1. Komplexními kationty hosta (interkalantu), pokud interkalační reakce je iontově 

výměnná původními mezivrstevními kationty a polárními neutrálními molekulami 

hosta, nebo pokud je interkalace založena na ion-dipólové interakci.  

2. Fyzikální a chemické vlastnosti výsledného produktu (interkalátu) se řídí koncentrací 

a druhem hosta, a zejména vhodnou kombinací hosta a hostitele [8].  
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Obr. 3: Principiální schéma interkalace [8] 

Interkalační reakce probíhají podle druhu hosta při pokojových či vyšších teplotách 

a při normálních či vyšších tlacích, popřípadě v mikrovlnném poli. Do hostitelské struktury, 

která je v pevné fázi, difundují molekuly hosta z roztoku nebo z plynné fáze. Interkalace 

přispívá k vývoji nových materiálů s požadovanými mimořádnými vlastnostmi.  

Interkalace je spojována s přípravou organicko/anorganických nanokompozitů, jež 

jsou typickým příkladem nanotechnologických komerčních aplikací. Interkalace tak 

představuje cestu k vývoji nových materiálů s předem danými vlastnostmi. Velmi často jsou 

interkalovány přírodní jílové materiály (anorganického původu) organickými hosty, např. 

polymery. Získaný materiál je označován jako jílový nanokompozit [8].  

3. 2 Kaolinit 

Kaolinit, který má chemický vzorec Al2Si2O5(OH)4, je podle literatury [9] 

nejrozšířenějším fylosilikátem v půdách. Je hlavní složkou průmyslově využívané horniny s 

názvem kaolín. Struktura minerálů je tvořena jednou SiO4 tetraedrickou a jednou Al(O,OH)6 

dioktaedrickou sítí, proto také bývá označován jako 1:1 fylosilikát. Schéma jeho struktury je 

uvedeno na obrázku 4. Prakticky žádná substituce kationtů ve struktuře vrstev nebyla v této 

podskupině identifikována [2].  

Kaolinit je složený z tetraedrické vrstvy Si atomů a vrstvy oktaedricky vázaných Al 

atomů. Apikální kyslíky tetraedrické vrstvy tvoří nedílnou část vrstvy oktaedrické. Zbylé 

anionty oktaedrické sítě jsou hydroxyly. Jednotlivé 1:1 vrstvy jsou vzájemně vázány 

vodíkovými můstky. Kaolinit patří k nejběžnějším fylosilikátům. Kaolinit obsahuje ve své 

struktuře velmi malé množství (několik %) vrstev slídy, vermikulitu a nebo smektitu. 

Termicky je kaolinit málo stabilní a už při teplotách 450 až 550°C dochází k fázovému 
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přechodu na metakaolinit. Vazba mezi jednotlivými vrstvami v kaolinitu je relativně slabá, a 

tak jsou některé organické látky schopné kaolinit interkalovat [2].  

 

Obr. 4: Schéma struktury kaolinitu [10] 

Kaolinit se využívá v mnoha oblastech, například v medicíně, zemědělství, 

stavebnictví a inženýrství životního prostředí. Je důležitou přísadou pro výrobu papíru, barev 

a plastů a je také nosičem katalyzátorů v chemickém průmyslu [11].  

3. 3 Oxid titaničitý 

Jedním z nejrozšířenějších kovů v zemské kůře je titan. Oxidy tohoto kovu, zejména 

oxid titaničitý (TiO2) patří mezi jeho nejvýznamnější a také nejstabilnější sloučeniny. V 

přírodě se TiO2 nachází ve třech krystalických modifikacích, kterým odpovídají tři různé 

minerály – rutil, anatas a brookit. Jednou z fází je nepříliš stabilní brookit, krystalizující v 

ortorombické mříži. Širší využití této fáze zatím není známo. Mnohem zajímavější jsou 

následující dvě fáze – nízkoteplotní anatasová a vysokoteplotní rutilová, které jsou 

krystalizující v tetragonální mříži. Oxid titaničitý je polovodič, který se absorpcí UV oblasti 

slunečního spektra chemicky aktivuje [5, 12].  

Rozdělení stabilních modifikací TiO2  [13]: 

1. Rutilová - je stabilní při vysokých teplotách a je proto někdy nalézána ve vyvřelých 

horninách, má tetragonální krystalickou strukturu (viz. Obr. 5) [13].  

 

Obr. 5: Struktura vysokoteplotní modifikace TiO2 – rutilu [13] 
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2. Anatasová - je stabilní při nižších teplotách, má tetragonální krystalickou strukturu 

(viz. Obr. 6) [13].  

 

Obr. 6: Struktura nízkoteplotní modifikace TiO2 – anatasu [13] 

3. Brookitová - je obvykle přítomna pouze v minerálech a má ortorombickou 

krystalickou strukturu (viz. Obr. 7) [13].  

 

 

                                   Obr. 7: Brookitová struktura [14] 

Oxid titaničitý je důležitý díky svým užitečným vlastnostem, dostupností, cenou, 

stabilitou a relativní nezávadnosti v přírodním prostředí. V praxi je nejpoužívanější tzv. 

titanová běloba – prášková forma rutilu, která patří mezi nejkvalitnější dostupné pigmenty. 

Využívá se při výrobě barev, kosmetických výrobků, v keramickém, sklářském a 

farmaceutickém průmyslu. S titanovou bělobou se také můžeme setkat díky své chemické 

stabilitě a zdravotní nezávadnosti v potravinářském průmyslu a to jako s potravinářským 

barvivem E171. Zde se používá k bělení mléka, přidává se například do žvýkaček a sýrů [12].  

Dále se oxid titaničitý používá v krystalické formě anatasu nebo rutilu jako 

fotokatalyzátor. Jeho katalytická aktivita je dána velikosti jeho částic, povrchovou plochou, 

distribucí póru a krystalickou formou [15]. TiO2 lze jako fotokatalyzátor použít například k 

odstraňování organických polutantů z odpadních vod a ovzduší, k likvidaci bakterií, virů, k 
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dezodorizaci a sterilizaci. Další výhodou TiO2 je jeho barevná stálost, jas a vysoká odrazivost 

[16].  

Vedle fotokatalytických vlastností má také schopnost hydrofilizovat vlastní povrch 

účinkem záření s maximem pod 388 nm, což lze využít pro výrobu skleněných výrobků se 

superhydrofilním povlakem, například zrcadel, očních brýlí a dalších. Také ho lze využít 

například jako solární články pro výrobu elektrické energie, plynové senzory, ochranné 

povlaky proti korozi, polovodičové součástky [16].  

3. 4 Polymery 

Polymery jsou všeobecně známy jako izolanty (nevedou elektrický proud), skládají se 

z molekul jednoho nebo více druhů atomů nebo skupin spojených navzájem v tak velkém 

počtu, že řada fyzikálních a chemických vlastností těchto látek se nezmění přidáním nebo 

odebráním jedné nebo několika konstitučních jednotek. To, co odlišuje polymery od jiných 

materiálů je řetězcová struktura jejich molekul, tj. dlouhá lineární řada vzájemně spojených 

atomů nebo skupin atomů představuje převažující strukturní motiv, který může (ale nemusí) 

být občas přerušen místy větvení (např. u větvených nebo roubovaných polymerů, případně u 

polymerních sítí). Polymery typicky vznikají polymerací nebo polykondenzací. 

Tyto chemické látky obsahují ve svých obrovských molekulách většinou atomy 

uhlíku, vodíku, kyslíku, často dusíku, chloru i jiných prvků. Polymery jsou ve formě výrobku 

prakticky v tuhém stavu, ale v určitém stádiu zpracování ve stavu v podstatě kapalném, 

dovolujícím, většinou za zvýšené teploty a tlaku, udělit budoucímu výrobku nejrůznější tvar, 

podle předpokládaného použití [17].  

Mají dobré mechanické vlastnosti a snadno se zpracovávají. Uplatňují se jako 

materiály izolující vodiče elektrického proudu, tepelné izolanty či vrstvy tlumící zvuk. Jejich 

předností je také nízká hustota, a proto se stále více využívají v oborech, kde je žádoucí malá 

hmotnost materiálu, např. v letecké technice či při výrobě obalových materiálů. Pro řadu 

aplikací lze funkční vlastnosti polymerů rozšířit přípravou kompozitů, tj. polymerů 

obsahujících nejrůznější plniva. Tak se dělají například fotocitlivé vrstvy pro xerografii a 

laserové tiskárny, piezoelektrické a pyroelektrické detektory či tištěné fotoodpory. U 

kompozitů obsahujích saze nebo práškový grafit se podařilo výrazně zvýšit elektrickou 

vodivost. Takové materiály se hodí např. pro výrobu lehkých plastových kanystrů na benzin – 

vodivý kompozit odvádí elektrostatický náboj, tudíž nehrozí vznícení těkavých par [18].  
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3. 5 Vodivé polymery 

Již více než dvacet let jsou systematicky studovány látky se zpracovatelskými 

vlastnostmi polymerů a elektrickými vlastnostmi typickými pro polovodiče nebo kovy. 

Vodivý polymer se chová jako vodič nebo polovodič elektrického proudu. Vodivé polymery 

vykazují, na rozdíl od polymerů ostatních, vlastní elektrickou vodivost a jsou tvořeny 

systémem konjugovaných vazeb. Kromě konjugace je dalším nezbytným předpokladem 

elektrické vodivosti přítomnost nositelů náboje, které zprostředkovávají jeho transport po 

řetězci [19].  

Pro transport elektrického náboje je určujícím momentem přeskok nositelů mezi 

jednotlivými řetězci. Tento transport je méně efektivní než přenos náboje v kovech, je totiž 

silně závislý na uspořádanosti makromolekul. Důkazem je skutečnost, že mechanicky 

orientované filmy vykazují vyšší elektrickou vodivost ve směru prodloužení než vzorky 

výchozí. Tento proces, který je v analogii s klasickými polovodiči, je nazýván dopováním. 

Podstatný rozdíl mezi dopováním anorganických a organických polovodičů spočívá v tom, že 

u anorganických látek dokážeme výrazně ovlivnit elektrické vlastnosti materiálu již při 

stopových koncentracích dopující látky, u polymerů potřebujeme řádově vyšší koncentrace 

(jednotky až desítky procent) [18].  

U vodivých polymerů bývá zdůrazňována skutečnost, že v sobě spojují elektrické 

vlastnosti polovodičů s mechanickými a užitnými parametry polymerů. Na rozdíl od běžných 

polovodičů mohou vodivé polymery měnit svou strukturu, a tedy i své vlastnosti v reakci na 

okolní prostředí. Tuto vlastnost lze využít v řadě potencionálních aplikací. Mezi nejčastější 

studované vodivé polymery patří polyanilin, polypyrrol, polythiofen, trans-polyacetylen a 

další [19].  

Vodivý polymer lze různým způsobem modifikovat. Příprava a studium struktury 

vodivých polymerů je doménou makromolekulární chemie. Jejich elektrochemická aktivita 

spadá do elektrochemie a dalších oblastí fyzikální chemie. Využití vodivých polymerů lze 

očekávat v analytické chemii a organické katalýze. Díky svým elektrickým a optickým 

vlastnostem jde o objekty zajímavé pro fyziky. Objev vodivých polymerů a možnost měnit 

jejich měrnou vodivost od hodnot typických pro izolanty až po hodnoty odpovídající kovům 

vedl k vytvoření nové třídy materiálů. Jejich studium přináší poznání nových principů chemie 

a fyziky makromolekulárních látek s konjugovanými vazbami. To otvírá velké pole 

působnosti v oblasti navrhování nových supramolekulárních struktur s předem definovanými 
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vlastnostmi. Určitým problémem zůstává dlouhodobá stabilita, která však není vždy 

vyžadována. Některé elektronické aplikace zastarají rychleji morálně než materiálově. 

Naznačená použití vodivých polymerů jsou jenom částečným výčtem možností jejich 

uplatnění [20].  

Hlavním cílem technologického vývoje vodivých polymerů je dosažení kombinace 

elektrických a optických vlastností těchto materiálů s mechanickými vlastnostmi a dobrou 

zpracovatelností. Nové vodivé polymery tedy nabízejí možné aplikace díky vlastnostem, které 

je velmi těžké nebo nemožné dosáhnout u jiných existujících materiálů [19].  

3. 5. 1 Polyanilin 

Polyanilin je pravděpodobně nejstarším syntetickým polymerem, který kdy člověk 

vůbec připravil. Tento organický polymer byl objeven před více než 150 lety, ale až od roku 

1980 se stal centrem pozornosti vědecké komunity díky znovuobjevení jeho vysoké elektrické 

vodivosti. Ze skupiny vodivých polymerů má polyanilin nejzajímavější jak chemické tak 

fyzikální vlastnosti a proto je jedním z nejstudovanějších polymerů v posledních 40letech 

(viz. Obr. 8) [19]. 

 

Obr. 8: Polyanilin (báze) řetězec [19] 

Zpracovatelnost vodivých polymerů není jednoduchá. Polyanilin běžně získáme jako 

prášek, který se příliš svými zpracovatelskými vlastnostmi neliší třeba od vodivých sazí.  

Polyanilin existuje v řadě forem, které se liší stupněm oxidace či protonace. Když se 

odebírají nebo dodávají elektrony chemickou či elektrochemickou oxidací a redukcí, lze 

získat formy s různou chemickou strukturou, stabilitou, zbarvením a elektrickými vlastnostmi 

(viz. Obr. 9) [19].  
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Obr. 9: Polyanilinové formy [21] 

Asi nejzajímavější reakcí je protonace polyanilinu. Jestliže je „dárcem protonu" 

vhodná anorganická či organická kyselina, vzroste vodivost polyanilinu v rozmezí osmi až 

deseti řádů. Vyšších vodivostí lze dosáhnout mechanickým namáháním polyanilinových filmů 

či vláken [19].  

Elektrická vodivost polyanilinu se pohybuje na úrovni 0,01-30 S·cm
-1

 = tj. srovnatelné 

s vodivosti anorganických polovodivých materiálů, jako je např. germanium (viz. Obr. 10) 

[20]. 

 

Obr. 10: Měrná elektrická vodivost anorganický látek a organických polymerů [20] 

Vodivost je tedy mnohonásobně nižší ve srovnání s kovy, jako je měď nebo stříbro, na 

druhé straně je ale o mnoho řádu vyšší, než je obvyklé u běžných polymerů. Více než samotná 

vodivost je zajímavější schopnost měnit svou vodivost v reakci na vnější prostředí. Proto se 

také nazývají inteligentními polymery [20].  
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3. 6 Elektrická vodivost a měrná vodivost 

Elektrická vodivost (též konduktance) má vlastnost látkového prostředí - vodiče, 

umožňující přenos energie vedením. Je to fyzikální veličina, která udává velikost elektrického 

proudu procházející vodičem při jednotkovém napětí na jeho koncích. Čím větší je vodivost, 

tím vyšší hodnota elektrického proudu prochází vodičem při stejném napětí. Dobrý vodič má 

tedy vysokou hodnotu vodivosti, špatný vodič má nízkou hodnotu vodivosti [22].  

Měrná elektrická vodivost (též konduktivita) je fyzikální veličina, která popisuje 

schopnost látky dobře vést elektrický proud. Látka, která je dobrým vodičem, má vysokou 

hodnotu konduktivity, špatně vodící látky mají nízkou hodnotu konduktivity. Konduktivita 

závisí na teplotě, zejména u polovodičů je tato závislost velmi významná [23].  

Základní výpočty elektrické vodivosti (viz. Rovnice č. 1 a č. 2) [22]: 

                                                         
 

 
 

 

 
                                                              (1) 

                                                          
 

 
                                                               (2) 

kde: G – elektrická vodivost látky [S] 

        I – elektrický proud tekoucí měřenou látkou [A] 

        U – přiložené elektrické napětí [V] 

        σ – měrná elektrická vodivost látky (konduktivita látky) [S·m
-1

] 

        S – průřez pelety (vzorku) [m
2
] 

        l – délka pelety (vzorku) [m] 

3. 6. 1 Mechanismus elektrické vodivosti 

Klasické kovy a izolátory jsou díky struktuře a hustému uspořádání stabilní a poměrně 

odolné vůči mírnému neuspořádání. Jsou mechanicky tvrdé. Naproti tomu polymery jsou 

všeobecně měkké. Vyznačují se, na rozdíl od plynů a kapalin, určitým stabilním tvarem a na 

rozdíl od tvrdých látek, poddajností v reakci na externí podněty. Ve vodivých polymerech je 

transport náboje významným způsobem ovlivněn neuspořádaností, která způsobuje lokalizaci 

náboje [19].  

Ideální vodivý polymer by se skládal z jednorozměrných řetězců identických 

konstitučních jednotek. Ke zvýšení vodivosti dochází podobně jako u anorganických 
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polovodičů pomocí dopování. Vlastnosti reálného vodivého polymeru jsou ovlivněny 

poměrně velkým stupněm neuspořádanosti, která určuje transport náboje. Nečistoty a defekty 

působí jako poruchy periodicity potenciálu vedoucí k rozptylu nositele náboje, tím je 

způsoben ohmický odpor látek. S růstem koncentrace defektů roste odpor materiálů. Dosáhne-

li koncentrace poruch jisté úrovně, zůstává nositel náboje díky rozptylu uvězněn v určité 

oblasti. Jedná se pak o jeho lokalizaci. Bez podrobnějšího odvozování uveďme, že pohyb 

nositele náboje v materiálu s vysokou koncentrací poruch se nepohybuje spojitě, pro jeho 

pohyb jsou charakteristické přeskoky mezi jednotlivými energetickými stavy. Tento 

mechanismus se nazývá přeskoková vodivost. Problematika vedení v nehomogenních látkách 

je složitější [19]. 
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4. Praktická část 

4. 1 Příprava materiálu 

4. 1. 1 Postup přípravy čistého polyanilinu 

Čistý polyanilin byl připraven z anilinu a kyseliny sýrové oxidací peroxodisíranem 

amonným. Kyselina sírová (96%) byla zředěná destilovanou vodou a čistý anilin (99%) byl 

následně smíchán s roztokem zředěné kyseliny sírové. Tento roztok byl smísen s 

peroxodisíranem amonným, který byl rozpuštěn v destilované vodě. Polymerace probíhala cca 

40 minut až 1 hodinu. Prášek byl promyt vodou a poté byl sušen v sušárně při teplotě 40°C po 

dobu cca 48 až 72 hodin. 

4. 1. 2 Postup přípravy kompozitu  

Interkalace anilinia-hydrogensíranu (viz. Kap. 4. 1. 1 Postup přípravy čistého 

polyanilinu) do jílu s obsahem TiO2 (kaolin SAK47) a oxidace peroxodisíranem amonným 

probíhala v jednom kroku. Roztok byl míchán po dobu 6 hodin a poté byl odsán na 

Büchnerově nálevce. Byl získán tmavě zelený prášek, který byl promyt vodou a následně 

sušen v sušárně při 40 °C opět po dobu 48 až 72 hodin. 

4. 1. 3 Postup přípravy KATI 

Kaolin (SAK47) byl smíchán s TYS(em) – TiOSO4 (titanyl sulfát), směs byla 

přivedena k varu, 15 minut se vařila a poté byla hydrolyzována po dobu 90 minut. Nakonec 

byl kompozit promyt a byl vysušen v sušárně při 105°C (P_KATI12, 14, 16 - viz. kap. 4. 3 

Značení pelet - vzorků). Po dobu jedné hodiny byl kalcinován v muflové peci při 600°C 

(P_KATI62, 64, 66 - viz. Kap. 4. 3 Značení pelet - vzorků)). 
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4. 2 Příprava pelet 

Příprava pelet slouží obecně pro zjišťování fyzikálních vlastností na vzorku 

definovaných rozměrů, především měrné elektrické vodivosti (konduktivity) daného materiálu 

a daného tvaru pelet při různých parametrech. 

První měření konduktivity bylo realizováno na vzorcích v práškové formě. Při těchto 

měřeních docházelo k velkým rozptylům výsledků změřené konduktivity z důvodu 

nehomogenity vzorků. Na základě neúspěšného měření práškových vzorků, bylo přistoupeno 

k lisování trojrozměrných pelet z těchto prášků. Následně docházelo k optimalizaci nových 

postupů při lisování těchto pelet. 

4. 2. 1 Optimalizace postupu přípravy pelet 

Pelety byly připravovány jak z kompozitu (polyanilin + kaolin SAK47 a TiO2), tak z 

čistého polyanilinu. Příprava práškových vzorků je blíže popsána v předchozí kapitole (viz. 

Kap. 4. 1. Příprava materiálu). Byly používány různé velikostní frakce (např. pod 45μm, 45 - 

90μm, nad 90μm). Jednotlivé frakce byly připraveny pomocí sítovací analýzy. Sítování na 

jednotlivé frakce nebylo zcela vhodné, vedlo k rozpadu pelet, proto nebylo dále této techniky 

využíváno.  

Při lisování pelet bylo sledováno rovněž působení vlivu tlaku na materiál (od 14MPa 

do 125MPa). Při lisování, zvláště u nižších tlaků, pelety nedržely optimální tvar. Docházelo 

k rozpadu pelet, popřípadě k jejich přilnutí k  lisovací matrici. Tato skutečnost byla 

vyhodnocena tak, že je vhodnější použít na daný materiál vyšší tlak lisování (minimálně 

20MPa). 

Při dalším zpracování pelet byl zkoušen také vliv teploty na průběh lisování a růst 

elektrické vodivosti. Lisování probíhalo za různých teplot (20°C až 120°C). Na lisu byl 

zapnut spínač teploty, při požadované teplotě se materiál začal lisovat. Sledovalo se, za jaký 

čas materiál vytvoří peletu a zároveň o kolik stupňů se teplota po lisování sníží. Závěrem bylo 

zjištění negativního vlivu teploty na elektrickou vodivost a průběh lisování.  

Další lisování probíhalo za přítomnosti či absence oleje, kde se forma lisu potřela 

olejem, což opět negativně ovlivňovalo elektrickou vodivost. Také byly používány i různé 

navážky práškového vzorku (2g až 10g). Optimální hmotnost pelety pro měření elektrické 

vodivosti je 3g. 
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Celý průběh zpracování pelet z hlediska zlepšení elektrické vodivosti byl sledován v 

závislosti na čase. Rovněž byl zkoušen dvojnásobný čas při zpracování pelety z důvodu 

zjištění pevnosti materiálu. Změny času při přípravě pelety podstatně neovlivňují elektrickou 

vodivost. 

4. 2. 2 Postup optimalizované přípravy pelet 

Práškový vzorek byl navážen na digitální analytické váze s přesností na 3 desetinná 

místa. Navážka práškového vzorku měla hmotnost 3g. Posléze byl vzorek nasypán do matrice 

lisovacího zařízení. Druhou částí matrice - pístem byl práškový vzorek dotlačen. Poté byl 

vlivem kontinuálního tlaku slisován do formy pelety. Během zpracování pelet byly všechny 

hodnoty měření zapisovány a zároveň v pravidelných intervalech se natahoval lis. Forma 

matrice pro vytvoření pelet byla ve tvaru kulatém nebo čtvercovém, obě se stejnou plochou. 

Optimalizovaný tlak byl 28MPa pro kulatý tvar pelety, nebo 125MPa pro čtvercový tvar 

pelety (viz. Obr. 11). Lisování jedné kulaté pelety trvalo zhruba 15 až 25 minut při tlaku 

28MPa a lisování jedné čtvercové pelety trvalo 2 až 3 minuty při tlaku 125MPa. Po vysunutí 

pelety z matrice byla peleta opět zvážena na digitální analytické váze z důvodu ověření stejné 

hmotnosti po daném úkonu. Celý průběh daného lisování byl zaznamenán stopováním času 

stopkami.  

      

Obr. 11: Čtvercová (125MPa) a kulatá (28MPa) peleta 

 

 

28,2mm 

ϕ 31,8mm 
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4. 2. 3 Lisovací zařízení 

Přípravy pelet probíhaly na dvou typech lisů. Na prvním lisu typu LECO (viz. Obr. 

12), byly připravovány pelety kulatého tvaru při nižších tlacích (od 14MPa do 28MPa). Na 

tomto mechanickém lisu byly zkoušeny i vlivy jednotlivých teplot 20°C až 120°C (viz. Kap. 

4. 2. 1. Optimalize postupu přípravy pelet). 

 

Obr. 12: Lis - LECO PR-15 (a – píst, b – stupnice tlaku, c – spínač teploty, d - práškový 

vzorek) 

 Na druhém lisu typu GRASEBY – SPECAC byly lisovány pelety čtvercového tvaru 

až při 5krát větším tlaku, tj. 128MPa. U tohoto typu hydraulického lisu je nutno použít matrici 

pro lisování (viz. Obr. 13 a 14).  

 

Obr. 13:  Matrice pro lisování čtvercové pelety (a – píst, b - matrice) 

a 

b 
c 

a 

b 

d 
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Obr. 14: Lis - GRASEBY SPECAC, (a – píst, b – stupnice tlaku, c – páka k natáhnutí 

lisu) 

4. 2. 4 Experimentální zjištění 

Při zkouškách lisování pelet různými způsoby bylo experimentálně zjištěno, že 

nejdůležitější parametry pro přípravu pelet jsou navážka práškového materiálu 3g a lisování 

při tlaku 28MPa. 

Dle mých experimentálních měření lisování pelet byl získán optimální postup pro 

přípravu vzorku k měření elektrické vodivosti. V návaznosti na tyto zkušenosti bylo 

připraveno osm pelet ve tvaru kulatém při tlaku 28MPa a jedna peleta čtvercového tvaru při 

tlaku 125MPa. Všechny pelety měly hmotnost 3g. V následující kapitole 4. 3 Značení pelet - 

vzorků je uveden název a rozlišení jednotlivých pelet podle přípravy materiálů. 

a 

b 

c 
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4. 3 Značení pelet – vzorků 

 P – polyanilin připravený způsobem (viz. kap. 4. 1. Příprava materiálu) 

 KA – kaolin SAK 47(firmy Lasselsberger a.s) 

 KATI – kompozit kaolin SAK47 a TiO2 (viz. kap. 4. 1. Příprava materiálu) 

 P_KATIXY - X: teplota sušení / kalcinace, Y: obsah TiO2 

 KATI14č. – peleta tvaru čtvercového 

Metodika značení pelet KATI, byla převzatá z institutu CNT. Ostatní značení bylo 

vlastní, z důvodů rozeznání pelet (viz. Tabulka 1). 

Tabulka 1: Označení pelet - vzorků 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

P P_KATI12 P_KATI14 P_KATI14č P_KATI16 P_KATI62 P_KATI64 P_KATI66 P_KA 

 

4. 4 Měřící postupy – měření elektrické vodivosti  

4. 4. 1 Zdroje, přístroje a vizualizace pro měření elektrické vodivosti 

Měření byla prováděna na napájecím zdroji stejnosměrného proudu. (viz. Obr. 15). 

Jednotlivá měření byla provedena na měřicích přístrojích pro stejnosměrný a střídavý zdroj 

(viz. Obr. 15, Obr. 17). 

 

Obr. 15: Měřicí přístroj pro stejnosměrné měření elektrických vlastností materiálů – měřicí 

přístroj (vlevo) a napájecí zdroj (vpravo) - DC POWER SUPPLY HY 5 3003 D 
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Měřicí přístroj pro stejnosměrné měření elektrických vlastností materiálů, je řiditelný 

zdroj stejnosměrného napětí v rozsahu 0,0-9,9V. Tento přístroj zároveň slouží k měření 

proudu v rozsahu 10µA až 45mA. Zdroj je řízen počítačem. Umožnuje odečítat okamžité 

hodnoty i vytvářet jednotlivé záznamy (viz. Obr. 16). Jeho software umožnuje zadat napětí a 

čas. Výsledkem je záznam proudu a napětí v čase. 

 

Obr. 16: Vizualizace měření pro stejnosměrný měřicí přístroj  

Měřicí přístroj pro střídavé měření elektrických vlastností materiálů, je řiditelný zdroj 

střídavého napětí v rozsahu 0,1-20V a s kmitočtem 10Hz – 10kHz. Zároveň slouží k měření 

proudu v rozsahu 10µA až 250mA. Zdroj je řízen počítačem. Software pro střídavý zdroj 

měření elektrických vlastností materiálů umožnuje zadat napětí a frekvenci (viz. Obr. 18). 

Výstupní data jsou hodnoty proudu, napětí a fázového posunu v závislosti na čase. 

 

Obr. 17: Měřicí přístroj pro střídavé měření elektrických vlastností materiálů 
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Obr. 18: Vizualizace měření pro střídavý měřicí přístroj. Umožňuje měření 

elektrických vlastností materiálů pro zadání (napětí a frekvence) a zaznamenává proud, 

napětí a fázový posun v čase 

Všechny parametry pro měření elektrických veličin byly zadány, řízeny a ovládány 

pomocí PC, s využitím software vytvořeného v systému LabVIEW, s kartou PCI6221. 

Naměřená data byly ukládány do jednotlivých souborů k off-line zpracování.  

4. 4. 2 Blokové schémata 

 Blokové schéma aparatury pro stejnosměrné měření (viz. Obr. 19): 

 

Obr. 19: Blokové schéma pro stejnosměrné měření 
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 Žádaná hodnota, tedy napětí a čas se nastaví jedenkrát na začátku měření. Měřené 

hodnoty se odečítají v intervalu 10 vzorků za sekundu. 

 Blokové schéma aparatury pro střídavé měření (viz. Obr. 20):  

 

Obr. 20: Blokové schéma pro střídavé měření 

 Žádaná hodnota tedy amplituda napětí a frekvence se nastaví jedenkrát na začátku 

měření. Okamžité hodnoty se generují a odečítají rychlostí 100 000 vzorků za sekundu. 

4. 4. 3 Měřící metody elektrické vodivosti  

Měření objemové vodivosti bylo vypočteno a určeno Ohmovou metodou. Měření 

elektrické vodivosti pelet z připravených materiálů bylo provedeno různými metodami. 

Jednotlivé metody byly využity jak pro stejnosměrné tak i střídavé měření. 

4. 4. 3. 1 Metoda měření elektrické vodivosti do plochy (měřeno ve směru lisování - σ↓)  

Peleta byla položena mezi dvě kontaktní plošné elektrody z měděného plechu. 

Elektrická vodivost byla měřena pro dané vzorky při konstantním přiloženém napětí (DC, 

AC) o hodnotě 1, 2 a 5V ±0,001V. Elektrické veličiny pro určení elektrické vodivosti byly 

měřeny při konstantním tlaku závaží a elektrod na vzorek 1550Pa, teplotě cca 22 – 23 °C a 

relativní vlhkosti 50 - 60%. (viz. Obr. 21). 
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Obr. 21: Měření elektrické vodivosti pelety do plochy, při konstantním tlaku elektrod 

a závaží 1550Pa 

Každé měření se opakovalo x-krát, v určitých časových intervalech. Po měření byla 

peleta otočena o 180 stupňů vertikálně a také byla pootočena v horizontálním směru, čímž 

byla změněna její polarita. Z daných měření byl získán konstantní bod a průběh. Elektrické 

veličiny pro určení vodivosti byly měřeny a určeny pomocí zařízení popsaného v kapitole 

(4.4.1 Zdroje, přístroje a vizualizace pro měření elektrické vodivosti). Byly vypočteny jako 

střední hodnota z intervalu 42s. Vzorkování elektrických veličin bylo 10 vzorků za sekundu 

(tj. za 42 sekund 420 hodnot proudu). Časový průběh v délce 42s byl experimentálně zjištěn 

předchozími dlouhodobými měřeními. Pro daná měření je průběh 42s dostačující, neboť 

přechodové děje I = f(t) mají časovou konstantu, která je vždy menší než 6s. Časová 

konstanta byla doporučena pracovníky z Katedry elektrotechniky. 

4. 4. 3. 2 Metoda měření elektrické vodivosti z boku (měřeno kolmo na směr lisování - 

σ↔) 

Peleta byla položena mezi dvě kontaktní plošné elektrody z měděného plechu. 

Přítlačná pružina pro měření z boku, vytvářela přítlačný tlak elektrod cca 1550Pa, při teplotě 

cca 22 - 23 °C a relativní vlhkosti 50 - 60% (viz. Obr. 22). 
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Obr. 22: Měření elektrické vodivosti pelety z boku, při konstantním tlaku elektrod (pružiny) 

cca 1550Pa 

Každé měření probíhalo x-krát v určitých časových intervalech. Po měření byla peleta 

otočena pouze vertikálně, čímž byla změněna její polarita. Z daných měření byl získán 

konstantní bod (42s) a průběh (120s). Elektrické veličiny pro určení vodivosti byly měřeny a 

určeny pomocí zařízení popsaného v kapitole 4.4.1 Zdroje, přístroje a vizualizace pro měření 

elektrické vodivosti. Byly vypočteny jako střední hodnota z intervalu 42s. Vzorkování 

elektrických veličin bylo rovněž 10 vzorků za sekundu. 

4. 4. 3. 3 Metoda měření elektrické vodivosti do plochy – zvyšování zátěže (měřeno ve 

směru lisování - σ↓zátěže ) 

Peleta byla položena mezi dvě kontaktní plošné elektrody, které byly vyrobeny 

z měděného plechu. Měření probíhala při konstantním napětí 1V. Na začátku měření bylo 

nastaveno zatížení pelety svislým tlakem, při kterém začal časový průběh měření (viz. Obr. 

23). Při měření byly přidávány závaží v určitých časových intervalech. Časový průběh byl 

rozvržen podle počtu závaží (max. 12 závaží = cca 1,5kg) a maxima času (max. 3600s). 

Z daného měření se zjistil a byl vypočten časový průběh děje, tlak, síla a střední hodnoty pro 

jednotlivé průběhy. Elektrické veličiny pro určení vodivosti byly měřeny při teplotě cca 22 - 

23 °C a relativní vlhkosti 50 - 60%. 
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Obr. 23: Zařízení pro měření elektrické vodivosti – zvyšování zátěže 

Měřicí aparatury, software, laboratorních přípravků a zařízení, bylo využíváno z 

Katedry elektrotechniky. 

4. 5 Kalibrace střídavého přístroje pro měření elektrických vlastností materiálů 

Kalibrace nového přístroje s názvem „Měřicí přístroj pro střídavé měření elektrických 

vlastností materiálů“ byla provedena za účelem kontroly správnosti měření přístroje. Přístroj 

byl vyroben nově, a proto se kalibrace prováděla teprve v rámci mé bakalářské práce. Díky 

tomuto přístroji byla porovnána elektrická vodivost pelet, jak při stejnosměrném proudu, tak 

ve střídavém proudu. Před měřením pelet se střídavým napětím, byla provedena kalibrace.  

Postup a výpočty při kalibraci: 

Ke střídavému zdroji byla místo pelety připojena sériová kombinace rezistoru a 

kondenzátoru známých hodnot. 

1. Byly navrhnuty hodnoty součástek. Byly zadány požadované hodnoty těchto 

elektrických veličin: napětí, proud, frekvence a fázový posun. Výpočty odporu a 

kapacity, (viz. Rovnice č. 3, 4 a č. 5, 6) [24]: 

  
 

 
                                                                            (3) 

                                                                             (4) 

                                       (5) 

  
 

        
                                                                        (6) 
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kde: Z – impedance [Ω] 

        Xc – reaktance [Ω] 

        C – kapacita [F] 

        φ – fázový posun [°] 

2. Volba nejbližších – existujících hodnot součástek z vyráběných řad (rezistory E24, 

kondenzátoru E6). Změření skutečných hodnot reálných součástek. Součástky 

(skutečné hodnoty) byly změřeny a zjištěny na přístroji MASTECH MS 8222H. 

Přesnost R, C metru. R: 1% of reading + 3 last significant digits. C: 4% of reading + 5 

last significiant digits. To znamená, že v nejhorším případě, kdyby bylo měřeno R = 

201Ω na rozsahu 2kΩ, byla by možná odchylka 2,5% změřené hodnoty pro odpor. Pro 

kondenzátor, byla by možná maximální odchylka 6,5% z měřené hodnoty. Ze 

zkušeností je známo, že přesnost bývá většinou lepší. 

3. Výpočet teoretických hodnot proudu a fázového posunu (viz. Rovnice č. 7, 8 a 9) [24] 

Na obrázku číslo 24, lze vidět schéma zapojení elektrického obvodu s rezistorem a 

kondenzátorem: 

                                                      √      
   

 

            
                                              (7) 

                                                                  

 

            

      
                                                 (8) 

                                                                   
 

      
                                                                 (9) 

 

Obr. 24: Schéma zapojení elektrického obvodu při kalibračním a testovacím měřením 
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Přesné zadání hodnot elektrických veličin, pro které byla kalibrace provedena:         

U = 1V; f = 10; 100 a 1000Hz; φ = 45° a 85° a I = 0,01; 0,1; 1, 10 a 100mA. 

 Největší procentuální (absolutní) odchylka proudu byla při nastavení a sestavení 

obvodu:  

U = 1V; f = 1000Hz; φ = 85°; I = 0,01mA, I (teoreticky vypočtené) = 0,016mA, φ 

(teoreticky vypočtené) = 81,5°. 

I (naměřené) = 0,0152mA, φ (naměřené) = 81,4°. 

Postup výpočtů: Absolutní odchylka byla vypočtena porovnáním proudu naměřeného 

s teoreticky vypočteným. Proud teoreticky vypočtený byl odečten od proudu 

naměřeného, kde výsledek byl s absolutní hodnotou. Výsledný výpočet, byl přepočten 

na procentuální výsledek. U fázového posunu se, výsledek naměřeného s teoreticky 

vypočteným nepřepočítával na procenta, ale absolutní odchylka byla vyjádřena ve 

stupních. 

Maximální procentuální (absolutní) odchylka naměřeného proudu ve srovnání s 

teoreticky vypočteným byla 5%. 

Absolutní odchylka naměřeného fázového posunu ve srovnání s teoreticky 

vypočteným byla 0,1°. 

 Největší absolutní odchylka fázového posunu byla při nastavení a sestavení obvodu:  

U = 1V; f = 100Hz; φ = 85°; I = 0,1mA, I (teoreticky vypočtené) = 0,09mA, φ 

(teoreticky vypočtené) = 85,3°. 

I (naměřené) = 0,0936mA, φ (naměřené) = 83,1°. 

Procentuální (absolutní) odchylka naměřeného proudu ve srovnání s teoreticky 

vypočteným byla 4,1%. 

Maximální absolutní odchylka naměřeného fázového posunu ve srovnání s 

teoreticky vypočteným byla 2,2°. 

 

 Průměrná procentuální (absolutní) odchylka z celého kalibračního testování proudu 

byla 2%.  

Průměrná absolutní odchylka fázového posunu z celého kalibračního testování 

fázového posunu byla 0,6°.  
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Maximální procentuální (absolutní) odchylka naměřeného proudu ve srovnání s 

teoreticky vypočteným byla 5% a maximální absolutní odchylka naměřeného fázového 

posunu ve srovnání s teoreticky vypočteným byla 2,2°. Průměrná procentuální odchylka z 

celého kalibračního testování proudu byla 2% a průměrná odchylka fázového posunu z celého 

kalibračního testování proudu byla 0,6°.  

Při kalibraci bylo ověřeno, že střídavý zdroj pro měření elektrických vlastností 

materiálů v celém kalibrovaném rozsahu pracoval spolehlivě (nedošlo k výpadkům a 

poruchám), což bylo před prvním praktickým použitím důležité. 

4. 6 Výpočty střední hodnoty vodivosti z hodnot stejnosměrného proudu 

 Pelety byly měřeny podle postupu uvedeného v kapitole 4.4.3 Měřící metody 

elektrické vodivosti. Měření vzorků DC proudu probíhalo při konstantním přiloženém napětí 

1V, v časovém průběhu 42s (výsledný bod byl získán pomocí zařízení jako střední hodnota), 

při konstantním tlaku závaží a elektrod na vzorek 1550Pa, při konkrétní teplotě 23 °C a 

relativní vlhkosti 54%. Jedno měření každé pelety se opakovalo dvakrát (jedno měření 

probíhá po dobu 42s), kde další měření pelety bylo s časovým odstupem pěti minut. Výsledná 

hodnota ze všech vypočtených vodivostí, byla vypočtena pomocí aritmetického průměru. Po 

měření každé pelety (dvakrát), byla peleta následně otočena a tímto byla změněna polarita a 

směr průchodu proudu vzorkem. Všech devět pelet bylo změřeno metodami měření elektrické 

vodivosti do plochy a z boku. 

Střední hodnota z průběhu proudu se vypočte pomocí rovnice č. 10 [22]: 

                                                           
 

 
 ∫       

 

 
                                                                (10) 

Postup řešení a výpočtů:  

Z měření zjistíme odpor při konstantním napětí. Napětí je ve funkčním vztahu 

nezávisle proměnná, nastavovaná pozorovatelem a proud se mění v čase, tzn. závisle 

proměnnou. Pro určení rozměrových konstant a vypočítání žádané hodnoty elektrické 

vodivosti byly použity následující postupy a výsledky byly názorně ukázány na měření kulaté 

a čtvercové pelety P_KATI14 a P_KATI14č., kde byly naměřeny a vypočteny proudy 

z časového průběhu 42s (střední hodnota): I1↓ = 104,337µA a I2↔ = 7127µA (kulatá) a I3↓ =  

322,217µA a I4↔ = 117,475µA (čtvercová), při každém měření bylo nastaveno konstantní U 

= 1V. Pomocí následujících rovnic a vzorců se vypočte měrná elektrická vodivost: 
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Základní vzorce (určení odporu elementu – pelety), (viz. Rovnice č. 11, 12) [22]:  

                                       
 

 
 , po vyjádření rezistivity:   

 

 
 
 

 
                             (11, 12) 

Dále se vyjádří měrná elektrická vodivost (konduktivita), (viz. Rovnice č. 13) [22]: 

                                                
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
   

   
                                            (13) 

Výsledná jednotka konduktivity  : [S·m
-1

] 

 

 
 - výraz lze chápat jako konstantu pro výpočty pelety (kulaté a čtvercové) a jak pro výpočet 

měření do plochy, tak z boku je pokaždé jiné určení konstanty (viz. Rovnice č. 14 až 23) 

Šipky označují směr a tok proudu peletou:  

 Kulatá peleta (do plochy – k1):     

          
    

 
 

             

 
                                                                         (14) 

                                                                     l - šířka pelety (P_KATI14=0,003026m)

  

                                                                                                                             S           

                                                                                                                                                                       l 

 

Výsledný výpočet (proud se dosadil v jednotkách [A], napětí ve [V]) vodivosti (kulatá peleta 

– do plochy): 

   
   

   
               , viz. Tabulka 2                                             (15)  

  Kulatá peleta (z boku – k2):             k2       

 kde    se zjistilo experimentálním měřením bočních elektrod: 

                                                  
 

 
 

       

     
                                                      (16) 
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Výsledný výpočet (proud se dosadil v jednotkách [A], napětí ve [V]) vodivosti (kulatá peleta 

– z boku):   
 

 
      

 

        
                                                 (17) 

               
 

 
 

 

        
               , viz. Tabulka 2                                   (18) 

Poznámka:    je délka tětivy/průměr, kde teče proud při měření z boku. Bylo zjištěno 

experimentálně a doporučeno pracovníky z Katedry elektrotechniky. 

 Čtvercová peleta (do plochy – k3):                                       (19) 

                                                                            l - šířka pelety (P_KATI14č=0,002164m) 

  

                     l a  

                                                                                 

 

Výsledný výpočet (proud se dosadil v jednotkách [A], napětí ve [V]) vodivosti (čtvercová 

peleta – do plochy): 

   
   

   
               , viz. Tabulka 2     (20) 

 Čtvercová peleta (z boku – k4):              k4 
   

 
 

               

      
               (21) 

                                                                                                                      

 

 

Výsledný výpočet (proud se dosadil v jednotkách [A], napětí ve [V]) vodivosti (čtvercová 

peleta – z boku): 

   
 

 
    

 

           
                                               (22) 

             
 

 
 

 

         
               , viz. Tabulka 2                        (23) 

Obsah kulaté a čtvercové pelety je stejný. 
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Tabulka 2: Hodnoty jednotlivých vodivostí (ve směru do plochy a z boku) vypočtené dle 

předešlých výpočtů 

Značení pelet 

Šířka 

pelety 

[mm] 

σ ↓  
[S·m

-1
] 

Výsledná  

σ ↓ 
σ ↔ 

 [S·m
-1

] 

Výsledná 

σ ↔ 

P 4,000 
4,06E-03 

3,83E-03 
2,67E-02 

2,59E-02 
3,59E-03 2,50E-02 

P_KATI12 3,030 
5,68E-04 

5,50E-04 
6,89E-01 

6,76E-01 
5,32E-04 6,63E-01 

P_KATI14 3,026 
3,98E-04 

3,87E-04 
2,61E+00 

2,56E+00 
3,75E-04 2,51E+00 

P_KATI14č. 2,164 
8,77E-04 

8,74E-04 
5,43E-02 

5,37E-02 
8,70E-04 5,30E-02 

P_KATI16 3,169 
2,78E-04 

2,72E-04 
1,27E-02 

1,25E-02 
2,66E-04 1,22E-02 

P_KATI62 3,146 
7,51E-04 

7,18E-04 
2,22E-01 

2,11E-01 
6,84E-04 1,99E-01 

P_KATI64 3,289 
2,93E-03 

2,89E-03 
1,65E-01 

1,59E-01 
2,85E-03 1,53E-01 

P_KATI66 3,195 
1,31E-03 

1,29E-03 
3,18E-02 

2,99E-02 
1,27E-03 2,79E-02 

P_KA 2,819 
6,88E-04 

6,80E-04 
2,28E-02 

2,18E-02 
6,71E-04 2,08E-02 

 

 

Obr. 25: Graf výsledných vodivostí ve směru do plochy pro jednotlivé pelety 
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Obr. 26: Graf výsledných vodivostí ve směru z boku pro jednotlivé pelety 

Z tabulky 2 a z obrázků 25 a 26 vyplývá, že nejvyšší vodivost (do plochy) má peleta P 

a nejvyšší vodivost (z boku) má peleta P_KATI14. P_KATI14 má největší rozdíl vodivostí do 

plochy a z boku, což je hlavním důkazem, že pelety mají anizotropní vlastnosti. Zjištěná 

vodivost je v rozmezí vodivostí mezi polovodičovými materiály, jako je například 

Germanium a kovy. U pelet P_KATI14 (peleta při tlaku 28MPa) a P_KATI14č. (peleta při 

tlaku 125MPa) bylo prokázáno, že vodivost je nižší pro vzorek P_KATI14č. a z toho vyplývá, 

že vyšší tlak pro naše kompozitní vzorky má negativní vliv na elektrickou vodivost. 

Tabulka 3: Hodnoty jednotlivých vodivostí (ve směru do plochy a z boku) po otočení 

Značení pelet 

Šířka 

pelety 

[mm] 

σ ↓  
[S·m

-1
] 

Otočení - 

výsledná 

σ ↓ 

σ ↔  
[S·m

-1
] 

Otočení – 

výsledná 

 σ ↔ 

P 4,000 
5,02E-03 

4,98E-03 
4,18E-02 

3,77E-02 
4,94E-03 3,36E-02 

P_KATI12 3,030 
8,90E-04 

8,51E-04 
1,08E+00 

1,06E+00 
8,11E-04 1,04E+00 

P_KATI14 3,026 
9,99E-04 

9,58E-04 
3,63E+00 

3,55E+00 
9,16E-04 3,47E+00 

P_KATI14č. 2,164 
9,27E-04 

9,20E-04 
5,74E-02 

5,73E-02 
9,13E-04 5,72E-02 

P_KATI16 3,169 
3,55E-04 

3,29E-04 
1,74E-02 

1,72E-02 
3,02E-04 1,69E-02 

P_KATI62 3,146 
9,98E-04 

9,25E-04 
2,67E-01 

2,61E-01 
8,51E-04 2,54E-01 

P_KATI64 3,289 
4,88E-03 

4,82E-03 
1,82E-01 

1,77E-01 
4,76E-03 1,72E-01 

P_KATI66 3,195 
1,49E-03 

1,49E-03 
4,12E-02 

3,64E-02 
1,49E-03 3,16E-02 

P_KA 2,819 
9,98E-04 

9,91E-04 
4,99E-02 

4,77E-02 
9,83E-04 4,54E-02 
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Obr. 27: Graf výsledných vodivostí ve směru do plochy pro jednotlivé pelety po otočení 

 

Obr. 28: Graf výsledných vodivostí ve směru do plochy pro jednotlivé pelety po otočení 

Při otočení pelety (180°) dochází ke změně její polarity, což může být způsobeno tím, 

že se nosiče náboje nejprve nahrnou na jednu stranu a po otočení či změně polarity je jich pak 

na jedné straně více než na druhé. Otočením pelety byla vodivost zvýšena.  

Hodnota vodivosti je vyšší z boku, jelikož destičkové částice kaolinitu, na kterých je 

uchyceno (TiO2) jsou v tabletě vlivem lisování orientovány tak, že jejich bazální roviny leží 

v rovině pelety, čímž vytváří elektricky špatně propustnou strukturu. Proud musí projít přes 

silikát, který je téměř nevodivý, nebo si musí hledat vodivé cestičky mezi částicemi. 
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Při vedení z boku je vodivost vyšší, protože do tohoto směru silikát nastavuje pouze 

své hrany, které jsou úzké (kaolinitové částice jsou mnohem širší než je jejich výška [1]) a 

mezi těmito částicemi leží polyanilin, který vede proud (viz. Obr. 29). 

 

 

Obr. 29: Pravděpodobné strukturní uspořádání částic kaolinitu (oranžový) a polyanilinu 

(zelený) v peletě po slisování 

4. 7 Výpočty střední hodnoty vodivosti z hodnot stejnosměrného proudu – lineární 

závislost 

Pelety byly měřeny podle postupu uvedeného v kapitole 4.4.2 Měřící metody 

elektrické vodivosti. Hodnoty byly měřeny při konstantním přiloženém napětí 1, 2 a 5V, v 

průběhu 42s a 120s (výsledné body byly získány pomocí zařízení jako střední hodnoty), při 

konstantním tlaku závaží a elektrod na vzorek 1550Pa, při konkrétní teplotě 22,8°C a relativní 

vlhkosti 59%. Jedno měření každé pelety se opakovalo dvakrát (jedno měření = 42s), kde 

další měření pelety bylo s časovým odstupem pěti minut. Výsledná hodnota ze dvou 

vypočtených vodivostí byla zprůměrována pomocí aritmetického průměru. Pro zkoušku 

linearity, byly vybrány pelety P, a P_KATI14 a P_KATI14č. Tyto tři pelety byly vybrány 

z důvodů, nejvyšší hodnoty vodivosti z boku a s největším rozdílem hodnot vodivostí z boku 

a do plochy u kompozitních vzorků a k tomu peleta čistého polyanilinu pro srovnání. 

Linearita průběhu ze 120s byla měřena u čtvercové pelety se stejným obsahem TiO2 

(P_KATI14č) jako u kulaté pelety s nejvyšší hodnotou vodivosti z boku (P_KATI14). Průběh 

byl měřen 120s a byla z něho vypočtena střední hodnota. U těchto třech pelet byla měřena 

vodivost metodou měření elektrické vodivosti z boku, jelikož vodivosti měřené z boku jsou 

mnohem vyšší (viz. Kap. 4. 6 Výpočty střední hodnoty vodivosti z hodnot stejnosměrného 

proudu). 
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Tabulka 4: Hodnoty jednotlivých vodivostí (ve směru z boku) po změření lineární závislosti 

Značení 

pelet 

Šířka 

pelety 

[mm] 

σ ↔ 
[S·m

-1
] 

P 4,000 2,59E-02 6,14E-02 1,29E-01 

P_KATI14 3,026 2,56E+00 3,39E+00 maximum 

P_KATI14č. 2,164 5,72E-02 1,55E-01 5,71E-01 

Napětí [V] 1 2 5 

 

Při 5V u P_KATI14 protékal peletou velký proud, který svou výší přesahoval 

proudový rozsah zařízení, proto je v tabulce 4 uvedeno u metody měření vodivosti z boku 

uvedeno maximum. Mez zařízení nesmí přesáhnout 45 000µA. 

 

Obr. 30: Graf závislosti ve směru z boku pro peletu P 

 

Obr. 31: Graf závislosti ve směru z boku pro peletu P_KATI14 
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Obr. 32: Graf časového průběhu vodivosti ve směru z boku pro peletu P_KATI14č. 

Z výsledné tabulky 4 a grafů (viz. Obr 30-31), lze říct, že u pelet P a P_KATI14 byla 

zjištěna nelineární (obecná) závislost. Při zkoušce měření linearity, bylo nastaveno napětí 0V, 

aby se potvrdilo, že u uvedeného napětí je i proud nulový.  

 Peleta P_KATI14č. (viz. Obr. 32) byla měřená v časovém intervalu 120s, aby byl 

ukázán časový průběh delší než 42s. Hodnoty v tabulce byly spočteny z těchto průběhů, jako 

střední hodnota. 

4. 8 Opakovatelnost měření – stejnosměrný proud 

Pelety byly měřeny podle postupu uvedeného v kapitole 4.4.2 Měřící metody 

elektrické vodivosti. Přesný postup měření byl u těchto výsledku měřen při konstantním 

přiloženém napětí 1V, v průběhu 42s (výsledný bod byl získán pomocí zařízení jako střední 

hodnota), při konstantním tlaku závaží a elektrod na vzorek 1550Pa, teplotě 22,2 °C a 

relativní vlhkosti 52%. Každá peleta byla proměřována devětkrát po sobě. Výsledné hodnoty 

opakovatelnosti ze všech vypočtených vodivostí byly vyhodnoceny pomocí standardních 

nejistot měření. Pro výpočty byly použity vzorce z literatury [25]. Pro zkoušku 

0,00E+00

1,00E-01

2,00E-01

3,00E-01

4,00E-01

5,00E-01

6,00E-01

0 20 40 60 80 100 120

E
le

k
tr

ic
k

á
 v

o
d

iv
o

st
 [

 S
·m

-1
] 

  
  

  
  

Čas [s] 

P_KATI14č. - σ ↔ 

1V

2V

5V



Tomáš Plaček                                                                                                                  Bakalářská práce 

- 40 - 

 

opakovatelnosti byly vybrány pelety P a P_KATI14 z důvodu nejvyšší vodivosti, jak už bylo 

uvedeno dříve (viz. Tabulka č. 2 a 3). U těchto dvou pelet byla měřena opakovatelnost 

metodou měření elektrické vodivosti z boku, jelikož vodivosti měřené z boku jsou mnohem 

vyšší (viz. Kap. 4.6 Výpočty střední hodnoty vodivosti z hodnot stejnosměrného proudu). 

Opakovatelnost výsledků měření znamená těsnost shody mezi výsledky po sobě 

následujících měření téže měřené veličiny provedených za stejných podmínek měření. 

(Podmínky opakovatelnosti: tentýž postup měření, tentýž pozorovatel, tentýž měřicí přístroj 

použitý za stejných podmínek, totéž místo, opakování v krátké časové periodě). Kvantitativně 

je vyjádřena rozptylem výsledků [25]. 

Výpočet standardních nejistot měřené veličiny (viz. Rovnice č. 24 až 26) [25]:  

Pro n měření provedených za dodržení podmínek opakovatelnosti bude odhad 

naměřené hodnoty y reprezentován hodnotou výběrového průměru: 

                                                            ̅  
∑   

 
   

 
                                                              (24) 

 Kde:  ̅ - střední hodnota   

   - výsledek i-tého měření  

n - počet měření 

Nejistota příslušná k odhadu y se určí jako směrodatná odchylka této výsledné 

hodnoty, tedy výběrového průměru: 

                                              ̅  
  

√ 
 √

 

      
 ∑     

 
    ̅                                       (25) 

Tato nejistota je způsobena kolísáním naměřených údajů. V případě malého počtu 

měření (n < 10) je hodnota nejistoty určená podle rovnice č. 25 málo spolehlivá. Pokud je 

počet opakovaných měření n < 10 a není možné učinit kvalifikovaný odhad na základě 

zkušeností, lze standardní nejistotu stanovit ze vztahu: 

                                                                    ̅                                                                (26) 

kde ks je koeficient, jehož velikost závisí na počtu měření n, z doporučení z literatury 

[25] byla měřena opakovatelnost 9 krát (ks = 1,2). 

Původně stanovená směrodatná odchylka (tedy i standardní nejistota) představuje u 

normálního rozdělení interval určený s pravděpodobností asi 68 %. Podobně je tomu i u 

jiných rozdělení, pro lepší interval pokrytí rozšiřujeme standardní nejistotu koeficientem 
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rozšíření kr. Úplný výsledek měření při použití kr = 2 (95% pokrytí, normální rozdělení). 

    = rozšířená nejistota měření. 

Tabulka 5: Hodnoty vodivostí pro měření opakovatelnosti 

Značení 

pelet 
σ ↔  

 [S·m
-1

] 

P 
3,97E-

02 

3,75E-

02 

3,72E-

02 

3,72E-

02 

3,39E-

02 

3,53E-

02 

3,47E-

02 

3,36E-

02 

3,40E-

02 

P_KATI

14 

3,56E+

00 

3,55E+

00 

3,55E+

00 

3,55E+

00 

3,54E+

00 

3,54E+

00 

3,54E+

00 

3,54E+

00 

3,53E+

00 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Hodnoty vodivosti uvedené v tabulce č. 5 byly dosazeny do rovnic č. 24-26 a byla 

spočtena nejistota měření, která je u pelety P (šířka pelety = 4,000mm): 3,59E-02 ± 2,37E-03 

a u pelety P_KATI14 (šířka pelety = 3,026mm): 3,54E+00 ± 7,99E-03. Z měření 

opakovatelnosti se zjistilo, že kompozitní peleta P_KATI14 je mnohem stabilnější, a to 

především vlivem obsahu jílu a TiO2. S vyšším počtem měření se vodivost zpravidla 

snižovala. 

4. 9 Reprodukovatelnost měření – stejnosměrný proud 

Postup měření probíhal podle kapitoly 4.4.2 Měřící metody elektrické vodivosti. 

Přesný postup měření byl u těchto výsledku měřen při konstantním přiloženém napětí 1V, v 

průběhu 42s (výsledný bod byl získán pomocí zařízení jako střední hodnota), při konstantním 

tlaku závaží a elektrod na vzorek 1550Pa. Měření probíhala vždy začátkem měsíce (prosinec 

– duben) při teplotách v rozmezí 22-23°C a relativní vlhkosti 50-60%. Měřilo se vždy jen 

jednou (42s). Výsledná hodnota ze všech vypočtených vodivostí, byla vypočtena pomocí 

vzorce intervalu spolehlivosti měření a provedením testu Deana a Dixona z literatury [26]. 

Pro zkoušku reprodukovatelnosti, byly vybrány pelety P a P_KATI14. Tyto dvě pelety byly 

vybrány ze stejných důvodů jako u měření opakovatelnosti (viz. Kap. 4. 8 Opakovatelnost). U 

těchto dvou pelet, byla měřena reprodukovatelnost, pouze metodou měření elektrické 

vodivosti z boku, protože jak se nám prokázalo v úvodní kapitole, že hodnoty vodivostí jsou 

vyšší při průchodu proudu z boku pelety.  

Reprodukovatelnost výsledků měření lze chápat jako těsnost shody mezi výsledky 

měření téže měřené veličiny provedených za změněných podmínek měření (nutno 

specifikovat změnu podmínek – může to být princip měření, metoda měření, pozorovatel, 

měřicí přístroj, referenční etalon, místo, podmínky použití, čas). Kvantitativně bývá vyjádřena 

charakteristikami rozptylu výsledků [25]. 
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Výpočet testu dle Deana a Dixona (viz. Rovnice č. 27 až 29) [26]: 

Pro provedení Deana a Dixonova testu se naměřené hodnoty seřadí do posloupnosti x1 

< x2 <… < xn-1 < xn, kde x1 je nejnižší a xn nejvyšší hodnota souboru dat. Krajní hodnoty ze 

seřazeného souboru dat se použijí pro výpočet koeficientů Q1 a Q2 dle vzorce: 

                              
     

  
  ,               

       

  
,                                        (27-29) 

kde x1 a x2 nebo xn nebo xn-1 jsou krajní výsledky (dva nejnižší a dva nejvyšší 

výsledky), Rn je rozpětí výsledků a n je počet měření. Je-li Q1 či Q2 Qkrit, je nutné daný 

krajní výsledek vyloučit ze souboru a vypočítat Q pro aktuální krajní hodnoty. Pokud je Q1 i 

Q2 < Qkrit, krajní výsledky splňují podmínku testu a je tedy statisticky potvrzeno, že v 

souboru hodnot nejsou odlehlé výsledky. 

Po zkoušce testu Deana a Dixona bylo zjištěno, že pro peletu P nejsou žádné odlehlé 

výsledky a pro peletu P_KATI14 je jedna naměřená hodnota odlehlá. 

Dále se spočte průměrná hodnota z naměřených výsledků (viz. Rovnice č. 30) [26]: 

                                                                    
∑   

   
   

 
                                                             (30)   

A následně interval spolehlivosti (viz. Rovnice č. 31) [26]: 

                                                                                                                                (31) 

kde k je koeficient, jehož velikost závisí na počtu měření n, z doporučení z literatury 

[25] byla měřena opakovatelnost 5 krát (k (5 hodnot) = 0,507 a k (4hodnoty) = 0,717). 

Tabulka 6: Hodnoty vodivostí pro měření reprodukovatelnosti 

Značení 

pelet 
σ ↔  

[S·m
-1

] 

P 4,37E-02 4,09E-02 3,86E-02 3,16E-02 1,96E-02 

P_KATI14 3,58E+00 3,56E+00 3,43E+00 3,24E+00 2,60E+00 

 Prosinec Leden Únor Březen Duben 

Hodnoty vodivosti uvedené v tabulce č. 6 byly dosazeny do rovnic č. 27-31. Poté byl 

postupně spočten test dle Deana a Dixona a následně interval spolehlivosti měření. Interval 

spolehlivosti měření pro peletu P je 3,49E-02 ± 1,22E-02 a pro peletu P_KATI14 je 

3,45E+00 ± 2,41E-01. Při měření reprodukovatelnosti bylo před každým měřením důležité 

změřit šířka pelety, jelikož slisovaná peleta s časem pracuje (viz. Kap. 4. 9. 1 Šířky pelet). 
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Obr. 33: Graf reprodukovatelnosti u pelety P 

 
Obr. 34: Graf reprodukovatelnosti u pelety P_KATI14 

Z výsledné tabulky 6 a grafů (viz Obr. 33 a 34), lze říci, že u pelet P a P_KATI14 bylo 

zjištěno, že se elektrická vodivost v čase mění. Důležitým faktorem bylo zjištění, že elektrická 

vodivost v čase u pelet má klesající tendenci. Peleta P má trend klesání o hodně větší, než 

peleta P_KATI14. Což je způsobeno obsahem jílu a TiO2 a tudíž je kompozitní peleta 

mnohem stabilnější.  

Reprodukovatelnost pro obě pelety byla měřena po dobu pěti měsíců, z počátku (cca 

první dva měsíce) vodivost klesala jen mírně. Po čtyřech měsících došlo k prudšímu poklesu. 
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Bylo by tedy vhodné měřit reprodukovatelnost po delší dobu např. 12 měsíců a více. Pak by 

byl lépe viditelný trend poklesu vodivosti.  

4. 9. 1 Šířky pelet – časová závislost 

Pelety byly měřeny mikrometrem. Měřili se ve třech místech pelety 

a z výsledných hodnot byla šířka pelety spočtena pomocí aritmetického 

průměru.  

Tabulka 7: Šířky pelet 

Měsíce Prosinec Leden Únor Březen Duben 

Šířky pelety – P 

[mm] 
4,000 4,054 4,082 4,129 4,256 

Šířky pelety - P_KATI14 

[mm] 
3,026 3,028 3,031 3,035 3,053 

 

 
Obr. 35: Graf změny šířky u pelet v časové závislosti 

Z  tabulky č. 7 a z obrázku 35 je vidět jak se peleta postupně roztahuje. Což může být 

dáno například ne příliš vysokým tlakem, nebo nestabilností materiálu (viz. Kap. 4.8 

Opakovatelnost a 4. 9 Reprodukovatelnost). Opět se potvrdilo, že peleta s jílem a TiO2 má 

mnohem vyšší stabilitu než peleta z čistého polyanilinu. 
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4. 10 Výpočty střední hodnoty vodivosti z hodnot stejnosměrného proudu - zátěže  

Postup měření probíhal podle kapitoly 4.4.2 Měřící metody elektrické vodivosti.  

Přesný postup měření byl u těchto výsledků měřen při konstantním přiloženém napětí 1V. Při 

dvojnásobném zesílení (přidávání dvě závaží = 248g) byl časový průběh cca 290s a při 

dvojnásobném zesílení (přidávání čtyři závaží = 496g) byl časový průběh cca 650s (pomocí 

výpočtu střední hodnoty z jednotlivých průběhů, byl pro každé zesílení získán jeden 

konstantní bod). Tlak závaží a elektrod na vzorek byl v rozmezí 6,150 - 36,800kPa. Měření 

probíhalo při teplotě 22,9 °C a relativní vlhkosti 57%. Jedno měření každé pelety trvalo 3300-

3400s, z důvodů maximální nastavitelné časové hranice v programu. Tímto postupem byly 

měřeny všechny pelety (viz. Kap. 4. 3 Značení pelet - vzorků). Pelety byly změřeny 

metodami, měření elektrické vodivosti do plochy. Zařízení pro měření zátěže z boku nebylo 

v době mých měření ještě připraveno. Vzhledem k velké rozsáhlosti výsledků byly do této 

práce zahrnuty pouze výsledky při dvojnásobném zesílení (dvě závaží) a to pouze konkrétně 

pro vzorek P_KATI62. Tato peleta byla zvolena z důvodu nejpravidelnějšího průběhu 

zatěžování. Pro zkoušku zátěží při dvojnásobném zesílení (čtyři závaží), byly pro tuto práci 

vybrány pelety P a P_KATI14. Tyhle dvě pelety byly vybrány z důvodů nejvyšší vodivosti, 

jak už bylo uvedeno dříve (viz. Tabulka č. 2 a 3).  

 
Obr. 36: Zařízení pro měření zátěže – nastaveno (x1=22,5cm, x2=45cm a m(závaží)=248g) 

Výpočet tíhové síly, která působí na peletu (viz. Rovnice č. 32): 

                                                                 [N, kg, m.s
-2

]                                              (32) 

Výpočet pro napětí (tlaku) pří osovém tlaku – namáhání tlakové (viz. Rovnice č. 33): 

                                                                   
 

 
 [Pa, N, m

2
]                                                   (33) 
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Výpočet síly na rameni z nastavení na obrázku 36 (viz. Rovnice č. 34): 

                                                                      
  

  
                                                             (34) 

Tabulka 8: Výsledky zátěže – dvojnásobné zesílení (přidáváno po 2 závažích (248g)) 

Šířka = 3,165mm Peleta – P_KATI62 

Hmotnost [kg] 
Tlak [Pa] ·  

zesílení 
Δ t [s] σ↓zátěže [S·m

-1
] 

0,248 (2 závaží) 6 130 290 6,23E-04 

0,496 (4 závaží) 12 260 290 8,69E-04 

0,744 (6 závaží) 18 390 290 1,32E-03 

0,992 (8 závaží) 24 520 290 1,75E-03 

1,240 (10 závaží) 30 650 290 2,06E-03 

1,488 (12 závaží) 36 780 290 2,43E-03 

1,240 (10 závaží) 30 650 290 2,05E-03 

0,992 (8 závaží) 24 520 290 1,75E-03 

0,744 (6 závaží) 18 390 290 1,40E-03 

0,496 (4 závaží) 12 260 290 9,81E-04 

0,248 (2 závaží) 6 130 290 6,29E-04 

 

 

 
Obr. 37: Měření zátěže – přidáváno po 2 závažích (248g) 
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Tabulka 9: Výsledky zátěže – dvojnásobné zesílení (přidáváno po 4 závažích (496g)) – peleta 

P 

Šířka = 4,129mm Peleta - P 

Hmotnost [kg] 
Tlak [Pa] ·  

zesílení 
Δ t [s] σ↓zátěže [S·m

-1
] 

0,496 (4 závaží) 12 260 650 1,37E-02 

0,992 (8 závaží) 24 520 650 1,92E-02 

1,488 (12 závaží) 36 780 650 2,52E-02 

0,992 (8 závaží) 24 520 650 1,81E-02 

0,496 (4 závaží) 12 260 650 1,02E-02 

 

 

  
Obr. 38: Měření zátěže – přidáváno po 4 závažích (498g) – peleta P 

 

Tabulka 10: Výsledky zátěže – dvojnásobné zesílení (přidáváno po 4 závažích (496g)) - 

peleta P_KATI14 

Šířka = 3,035mm Peleta – P_KATI14 

Hmotnost [kg] 
Tlak [Pa] ·  

zesílení 
Δ t [s] σ↓zátěže [S·m

-1
] 

0,496 (4 závaží) 12 260 650 3,69E-02 

0,992 (8 závaží) 24 520 650 3,86E-02 

1,488 (12 závaží) 36 780 650 4,09E-02 

0,992 (8 závaží) 24 520 650 3,33E-02 

0,496 (4 závaží) 12 260 650 2,40E-02 
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Obr. 39: Měření zátěže – přidáváno po 4 závažích (498g) – peleta P_KATI14 

Peleta čistého polyanilinu (viz. Obr. 38 a Tabulka 9) se po zatěžování a následném 

odtěžování nevrátila do původní hodnoty. Průběh pelety P_KATI14 měl největší tendenci 

poklesu (viz. Obr. 39 a Tabulka 10). Pelety z kalcinované řady, konkrétně peleta P_KATI62 

(viz. Obr. 37 a Tabulka 8) vyšly „nejlépe“, elektrická vodivost se tedy navrátila zpět na 

původní hodnotu Tohle zjištění je předpoklad, že materiál by bylo možno použít např. pro 

tlakový senzor. 

4. 11 Výpočty střední hodnoty vodivosti z hodnot střídavého proudu 

Pelety byly měřeny podle postupu uvedeného v kapitole 4.4.3 Měřící metody 

elektrické vodivosti. Na základě kalibračního a testovacího měření přístroje, bylo zvoleno 

napětí 1V a frekvence 10 až 1000Hz. Hodnoty byly měřeny při konstantním přiloženém 

napětí 1V, při časovém průběhu 42s (byl získán pomoci měřícího zařízení jako střední 

hodnota z jednoperiodových efektivních hodnot), při konstantním tlaku závaží a elektrod na 

vzorek 1550Pa. Během měření byla naměřena teplota 22,6 °C a relativní vlhkost 60%. Jedno 

měření každé pelety se opakovalo dvakrát, kde další měření pelety bylo s časovým odstupem 

pěti minut a vysunutí pelety z měřicího přípravku. Každá peleta se měřila, postupně s rostoucí 

frekvencí od 10Hz až 1000Hz, po doměření hodnoty poslední zadané frekvence 1000Hz se 

měření opakovalo tím, že frekvence se zadávaly sestupně dolů 1000 - 10Hz. Pro srovnání 

výsledků elektrické vodivosti pro stejnosměrné a střídavé měření, byly vybrány pelety P, a 

P_KATI14.   
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Střední efektivní hodnota z průběhu proudu se vypočte pomocí rovnice č. 35 [24]:  

                                                                  √
 

 
∫        

 

 
                                                (35) 

Tabulka 11: Hodnoty jednotlivých vodivostí (ve směru do plochy a z boku) vypočtené dle 

předešlých výpočtů (viz. Kap. 4. 6 Výpočty střední hodnoty vodivosti z hodnoty 

stejnosměrného proudu) - pro peletu P 

Šířka = 4,129mm Peleta - P 

Frekvence [Hz] σ ↓ 
[S·m

-1
] 

σ ↔ 
[S·m

-1
] 

10 4,31E-03 4,47E-03 1,63E-02 1,30E-02 

50 4,82E-03 5,12E-03 9,87E-03 9,97E-03 

100 4,08E-03 4,33E-03 8,58E-03 9,22E-03 

500 4,47E-03 4,82E-03 7,51E-03 8,31E-03 

1000 3,70E-03 4,15E-03 7,17E-03 7,01E-03 

Směr zadávání - f dolů nahoru dolů nahoru 

 

 

Obr. 40: Graf výsledných vodivostí ve směru do plochy pro peletu P 
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Obr. 41: Graf výsledných vodivostí ve směru z boku pro peletu P 

Tabulka 12: Hodnoty jednotlivých vodivostí (ve směru do plochy a z boku) vypočtené dle 

předešlých výpočtů (viz. Kap. 4. 6 Výpočty střední hodnoty vodivosti z hodnoty 

stejnosměrného proudu) – pro peletu P_KATI14 

Šířka = 3,035mm Peleta – P_KATI14 

Frekvence [Hz] σ ↓ 
[S·m

-1
] 

σ ↔ 
[S·m

-1
] 

10 1,28E-02 1,06E-02 2,13E+00 1,69E+00 

50 9,10E-03 9,50E-03 1,56E+00 1,43E+00 

100 6,28E-03 7,33E-03 1,20E+00 1,20E+00 

500 3,29E-03 4,65E-03 8,04E-01 8,31E-01 

1000 1,24E-03 2,08E-03 7,90E-01 8,03E-01 

Směr zadávání - f dolů nahoru dolů nahoru 

 

 
Obr. 42: Graf výsledných vodivostí ve směru do plochy pro peletu P_KATI14 
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Obr. 43: Graf výsledných vodivostí ve směru z boku pro peletu P_KATI14 
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Kapacitance je zanedbatelná, peleta se chová v podstatě jako odpor, fázový posun mezi 

napětím a proudem je blízký nule. Pokud se peleta chová jako činný odpor, neměla by podle 
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5. Závěr 

V této bakalářské práci, která vznikla, jak již bylo uvedeno dříve, na základě projektu 

GAČR a ve spolupráci s Centrem nanotechnologií a Katedrou elektrotechniky FEI se 

zabývám měřením elektrické vodivosti polyanilinu a jeho kompozitu.  

Jako nosič byl studován kaolinit s různým obsahem TiO2 (KATI12, 14, 16) a jeho 

kalcináty (KATI62, 64, 66). Pro srovnání byl ke kompozitu studován čistý polyanilin. U 

připravených vzorků byla posuzována především elektrická vodivost. Původně bylo měření 

elektrické vodivosti realizováno na vzorcích v práškové formě. Byly naměřeny ovšem 

výsledky s velkým rozptylem hodnot. Z tohoto důvodu byly práškové vzorky lisovány do 

trojrozměrných pelet. V rámci tohoto byla tedy optimalizována metodika postupu lisování. 

Experimentálně bylo zjištěno, že vliv na lisování má především navážka vzorku a tlak. Pro 

lisování je tedy optimální navážka 3g a nejvhodnější je tlak 28MPa.  

Elektrická vodivost byla měřena ve stejnosměrném i střídavém elektromagnetickém 

poli. Měřicí přístroj pro střídavé měření elektrických vlastností materiálů, byl připraven nově, 

a proto byla nutná jeho kalibrace z důvodu kontroly správnosti měření přístroje. Díky tomuto 

přístroji byla porovnána elektrická vodivost pelet, jak při stejnosměrném proudu, tak při 

střídavém proudu. Při kalibraci bylo ověřeno, že střídavý přístroj pro měření elektrických 

vlastností materiálů v celém kalibrovaném rozsahu pracoval spolehlivě, což bylo důležité pro 

jeho praktické použití. 

Elektrická vodivost byla u pelet měřena ve dvou směrech do plochy a z boku. 

Jednoznačně se prokázalo, že u měření v stejnosměrném elektromagnetickém poli z boku je 

mnohem vyšší vodivost, což platí jak pro čistý polyanilin, tak i pro všechny ostatní připravené 

vzorky typu P_KATIXY, než u měření do plochy, což je hlavním důkazem, že pelety mají 

anizotropní vlastnosti. Oproti tomu ve střídavém elektromagnetickém poli je rozdíl hodnot 

elektrických vodivostí do plochy a z boku méně patrný, ale i tak je velikost vodivosti z boku 

vyšší. Vůbec nejvyšší rozdíl vodivosti do plochy a z boku měla peleta P_KATI14. Z tohoto 

důvodu byla tato peleta připravena i při jiném tlaku 125MPa, čímž byl právě posouzen vliv 

tlaku na elektrickou vodivost. V tomto případě nižší tlak při lisování vede k vyšším hodnotám 

elektrické vodivosti. 

Tři pelety (P, P_KATI14, P_KATI14č.), které byly vybrány z důvodů, nejvyšší 

hodnoty vodivosti z boku a s největším rozdílem hodnot vodivostí z boku a do plochy u 
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kompozitních vzorků a k tomu peleta čistého polyanilinu pro srovnání, byly použity pro další 

experimentální zjištění, jako je lineární závislost, která nebyla prokazatelná. 

Pro pelety čistého polyanilinu a jeho kompozitu (P, P_KATI14) byla měřena 

opakovatelnost a reprodukovatelnost. Výsledné hodnoty opakovatelnosti ze všech 

vypočtených vodivostí byly vyhodnoceny pomocí standardních nejistot měření. Z měření 

opakovatelnosti se zjistilo, že kompozitní peleta P_KATI14 je mnohem stabilnější, a to 

především vlivem obsahu jílu a TiO2. Reprodukovatelnost pro obě pelety byla měřena po 

dobu pěti měsíců. Výsledná hodnota ze všech vypočtených vodivostí, byla vyhodnocena 

pomocí vzorce intervalu spolehlivosti měření a použitím testu Deana a Dixona. Elektrická 

vodivost postupně klesala. Bylo by tedy vhodné měřit reprodukovatelnost po delší dobu např. 

12 měsíců a více, což by mohlo být předmětem navazující diplomové práce. Dalším zjištěním 

bylo, že lisována peleta se časem roztahuje a tím se mění šířka pelety, což může být dáno 

například ne příliš vysokým tlakem, nebo nestabilností materiálu. Opět se potvrdilo, že peleta 

s obsahem jílu a TiO2 má mnohem vyšší stabilitu než peleta z čistého polyanilinu. 

Dalším výsledkem mých měření je zvyšování tlaku na vzorek, kde vodivost pelet byla 

změřena pouze metodou měření elektrické vodivosti do plochy. Vzhledem k velké rozsáhlosti 

výsledků byly do této práce zahrnuty pouze výsledky při dvojnásobném zesílení (dvě závaží) 

a to pouze konkrétně pro vzorek P_KATI62. Tato peleta byla zvolena z důvodu 

nejpravidelnějšího průběhu zatěžování. Pro zkoušku zátěží při dvojnásobném zesílení (čtyři 

závaží), byly pro tuto práci vybrány pelety P a P_KATI14. Pelety z kalcinované řady, 

konkrétně peleta P_KATI62 vyšly „nejlépe“, protože elektrická vodivost se tedy navrátila 

zpět na původní hodnotu. Tohle zjištění je předpoklad, že materiál by bylo možno použít např. 

jako tlakový senzor. Velký vliv na výsledek měření vodivosti zde má změna přechodového 

odporu mezi rovinou vzorku a plochou kovové elektrody. Toto téma je velmi rozsáhlé a 

dalších mnoho zkoušek měření by dopomohlo k objasnění zajímavého zjištění materiálu pro 

možné použití tlakového senzoru. 

Důležitým úkolem této bakalářské práce bylo porovnání elektrické vodivosti ve 

stejnosměrném a střídavém elektromagnetickém poli. Pelety měřené ve stejnosměrném 

elektromagnetickém poli dosahovaly vyšších hodnot měrné vodivosti. V jediném případě se 

zvýšila elektrická vodivost při střídavém proudu a to při měření elektrické vodivosti (do 

plochy) u pelety P_KATI14. V ostatních případech, se elektrická vodivost se střídavým 

proudem snížila. Bylo prokázáno, že při střídavém měření nepůsobí na peletu ve velké míře 

anizotropní vlastnosti jak při stejnosměrném měření. Kapacitance je v měřeních zanedbatelná, 
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peleta se chová v podstatě jako odpor, fázový posun mezi napětím a proudem je blízký nule. 

Pokud se peleta chová jako činný odpor, neměla by podle logické úvahy mít frekvence na její 

vodivost vliv. Zjištění, že frekvence vliv na vodivost má je překvapivé a zatím nevysvětlené. 

Vzhledem k zaměření mého studia oboru Automatizace a počítačová technika 

v průmyslu jsem se podílel nejen na přípravách vzorků, ale rovněž na měření elektrické 

vodivosti, kalibracích přístroje, optimalizace postupu lisování a měření, atd. Vzhledem k 

tomu, že toto téma je rozsáhlé, je mnoho možností, jak v něm i dále pokračovat. Daly by se 

najít další možné praktické aplikace, například jak již bylo dříve zmíněno u zátěží pro tlakový 

senzor. Mohlo by být využito anizotropních vlastností pelet kompozitů PANI/KATI například 

pro výrobu dvou dimenzionálního vodiče a pro jiné praktické aplikace, čímž by se mohla 

zabývat má navazující diplomová práce.  
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