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ПРОВОДЉИВОСТ  МАТЕРИЈАЛА

 Оглед: Претпоставимо  да се помоћу стаклене шипке која 
је протрљана свилом наелектрише један електрометар, а 
други исти такав помоћу поливинилске шипке, 
протрљане крзном. Наелектрисање једног и другог 
електрометра се врши све док њихове казаљке не скрену 
до истог подеока, односно док се оба електрометра не 
наелектришу истим количинама електрицитета. Ако се 
затим куглице електрометра споје металном шипком или
жицом, казаљке се враћају у нулти положај. Из овог 
огледа закључује се следеће: 

* Једнаке количине електрицитета супротног знака 
међусобно се неутралишу. *



Електрометар и електроскоп



Из претходног огледа: 
Наелектрисање је, значи, 
са негативно 
наелектрисаног 
електрометра прошло 
кроз шипку на позитивно 
наелектрисани 
електрометар, што значи 
да метална шипка 
проводи електрицитет. 

Сва тела која имају 
ову особину 
називају се 
ПРОВОДНИЦИ.



❖Ако се претходни оглед изведе са пластичном, уместо са металном, 
електрицитет неће прелазити са једног електрометра на други, што значи 
да пластика није проводник електрицитета, па се каже да је она 
изолатор.

❖У проводницима (поред електрона у атому) има слободних електрона, 
који су се ослободили своје атомске везе, па се могу кретати слободно 
кроз проводник. Ови електрони су се само ослободили веза у атому и они 
нису вишак, дакле због њих метал није наелектрисан.
❖ Слободни електрони условљавају проводљивост чврстих тела. Сва 
тела која поседују велику густину слободних електрона јесу проводници. 
То су сви метали и графит. Проводници су и водени раствори база, 
киселина и соли. Људско тело је такође добар проводник електрицитета. 
Због тога се електроскоп разелектрише када се додирне прстом.

❖У изолаторима нема слободних електрона, или их има врло мало. 
Изразити изолатори су: гума, стакло, порцелан, поливинил, дестилована 
вода, сви гасови.



ПРОВОДНИЦИ

металиметали Водени раствори, хидроксида (база), 
соли и киселина

Водени раствори, хидроксида (база), 
соли и киселина

графитграфит бакарна жицабакарна жица



ИЗОЛАТОРИ

пластикапластика стаклостакло

гумагума порцеланпорцелан



ИЗОЛАТОРИ

поливинилполивинил сви гасови сви гасови 

дестилована 
вода

дестилована 
вода

ел. изолаторел. изолатор



Ваше животно искуство вам каже да ствари никад нису 
"црно-беле" већ постоје и прелазни облици који су 
често најзанимљивији. Конкретно, ни овде нема 
оштрих граница између проводника и (изолатора), 
тако да се неке супстанције, као што су германијум и 
силицијум, сматрају полупроводницима. Различитим 
деловањем њихове проводне особине се могу мењати 
између особина проводника и изолатора и управо 
стога они представљају основу савремене 
електронике.



ПОЛУПРОВОДНИЦИ (слике) 

Германијум Силицијум



ЗА ЈОШ ИНФОРМАЦИЈА О СВИМ 
ПРОВОДНИЦИМА, 

ПОЛУПРОВОДНИЦИМА И 
ИЗОЛАТОРИМА МОЖЕТЕ 

ПОГЛЕДАТИ 

ОВАЈ ВИДЕО !

https://www.youtube.com/watch?v=1CRpVOhMktU&feature=emb_logo







