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Kasutusjuhend
Elektrit juhtiv värv®

KIRJELDUS 

Elektrit juhtiv värv on saadaval 10ml tuubis ja 50ml purgis. See on mittetoksiline, 

veebaasil ja vesilahustuv, elektrit juhtiv värv, mis on mõeldud kasutamiseks madala 

vooluga ja madala DC pingega elektriringides. Värvi saab kasutada paljudel erinevatel 
pindadel, ning see on vee abil lihtsalt eemaldatav. Tegemist on musta värviga, ning 
seda saab kasutada kõikidel materjalidel mis sobivad veebaasil värvide kasutamiseks. 
Tutvuge enne kasutamist elektrit juhtivate värvide kasutusjuhendiga. 

TOOTE EELISED

• Elektrit juhtiv

• Mittetoksiline

• Vees lahustuv

• Sobib madala pingega DC vooluallikatele milles on madal vool (vt "Vooluallikad", lk 2), väiksematele seadmetele            

• Kasutatav potentsiomeetrina 

• Ühilduv paljude standardprintidega

 

OMADUSED

Värv /   Must

Viskoossus /                                     Väga viskoosne, tiotsotroopne

Tihedus /                                          1.16 g/ml

Lehe takistus /        55Ω/ruut paksusega 50 mikronit või ca 32Ω/ruut kui peale kantud pintsliga
 (vt lk 3)

Kasutamine /                                       Veel baseeruv

Kasutusaeg /                                     6 kuud peale avamist

Kuivamine /                  Laske kuivada toatemperatuuril 5 – 15 minutit.
 Kuivamisaega saab vähendada, hoides värvi soojendava lambi või mõne muu  
 madala intensiivsusega soojusallika all. 
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KASUTUSSOOVITUSED

Elektrit juhtiv värv on unikaalne materjal, mida võib kasutada paljudel erinevatel viisidel, pintsliga
pealekandmisest kuni trükitehnikateni. Järjepideva elektrijuhtivuse saavutamiseks on parim paigaldada

värv ühtlase kihina. Kui soovite värvi pinnale kanda trükitehnikaga, on selleks piisava kihipaksuse

saavutamiseks parim kasutada tekstiiltüüpi pinda. Soovitame kasutada 43T riiet. Elektrit juhtiv värv ei ole
kasutatav tindiprinteriga.

Lisasoovitusi ja õpetusi leiate veebiaadressilt: www.bareconductive.com/tutorials

VOOLUALLIKAD

Elektrit juhtiv värv on mõeldud kasutamiseks madala pingega DC vooluallikatega ja madala vooluga;
seda ei ole testitud suuremate kui 12VDC, 50mA vooluallikatega. Kõrgema pinge kasutamine ei ole
soovitatav.

SUBSTRAADID

Elektrit juhtiv värv on vesilahustuv värv ning toimib sarnaselt teistele plakativärvidele. See sobib hästi

kasutamiseks puit- ja paberpindadel, mõnel plastikuliigil, korkmaterjalil, tekstiilil ja metallil.
Hüdrofoobsed materjalid, näiteks osad klaaspinnad ja plastikud ei sobi pinnalekandmiseks väga hästi,
kuigi pinnalekandmist võib hõlbustada, pinda eelnevalt liivapaberi või muu vahendiga karestades.

KUIVAMINE

Elektrit juhtiv värv kuivab kiirelt toatemperatuuril. Toode ei erita kuivades aure. Kuivamisaega saab
mõnevõrra vähendada, asetades materjali madala intensiivsusega soojusallika, näiteks hõõglambi,
ligidusse. Kasutades liiga kõrge temperatuuriga keskkonda, väheneb värvi kvaliteet ja
elektrijuhtimisvõime.

ELASTSUS

Elektrit juhtiv värv on mõnevõrra painduv, sõltudes kahest asjaolust: kihi paksusest ning aluspinnast. 

Aluspinnast sõltumata loob kõige paindlikumad ühendused pidev õhuke värvikiht. Alad mille värvikihi 
paksus kõigub suurelt, on tõenäolisemad purunema. Aluspinnad mis on painduvad, kuid mitte venivad 
(näiteks paber), töötavad paremini kui materjalid nagu näiteks lükra mis venivad mitmes suunas. 

KÜLM JOOTMINE

Elektrit juhtiv värv sobib hästi külmaks jooteseguks. Kasutades seda näiteks pinnal jootmiseks, 
avaläbiva komponendi trükkplaadile kinnitamiseks, või komponendi paberitükile kinnitamiseks, on 
käesolev toode mittepermanentne ning peaaegu lõputult asendatav. See unikaalne omadus võimaldab 
komponente projektidest eemaldada, puhastada ja taaskasutada. 

TAKISTUSE NÄIDISED

Järgnevad näited on abimaterjaliks toote kasutamisel. Kuna värvi kasutamiseks on palju erinevaid
võimalusi, ei ole tehnilised andmed üksi alati kõige kasulikumaks informatsiooniallikaks. Lehtede
paksuse järgi takistuste esitamine ei ole alati suureks abiks kui soovite vabalt eksperimenteerida,
olles samas siiski võimeline tegema töötavaid arvutusi.

Leheküljelt 3 leiate näidised mis näitavad elektrilise takistuse väärtust, mida võib antud elektrit juhtiva 
värvi ala puhul eeldada. See eeldab piisavalt õhukest materjalikihti (näiteks ettevaatlikult pintsliga peale 
kantud või trükitud). Värvitud alad on allpool näidatud täissuuruses.
Näidised järgmisel leheküljel.
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TAKISTUSE GRAAFIK

Elektrit juhtiv värv võimaldab elektritakistuse uurimiseks kasutada unikaalset viisi. Üldjuhul määratakse
konduktiivse materjali takistus testitava näidise mõõtmetega, ning takistus on pöördvõrdeline

ristlõikepindalaga (näiteks, vastavalt pikkusele ja laiusele on laiema näidise takistus väiksem kui kitsa

näidise oma). Seega saab takistuse defineerida pikkuse/laiuse suhtega.

Alloleval diagrammil on näidatud elektrit juhtiva värvi näidise ja selle ligikaudse takistuse proportsionaalne

suhe. Käesoleva diagrammi puhul on eelduseks et värv on pinnale kantud pintsliga. Võite arvutada

hinnangulise takistuse igale osale üle 1, kasutades võrrandit: Takistus=19.77(Suhe)+12
Näidist üks illustreerib diagrammi sinine punkt. See punkt on seotud suhte 1 kujuga (mõõtmed 10mm x
10mm ehk 10 x 10 =1). Sellega seotud takistus on 32Ω. Suhtarv näitab et selle kujundi mõõtmed võiksid

olla 100mm x 100mm ning takistus oleks ikkagi 32Ω.

Näidis kaks näitab suhte 125 kuju. Selles näites on mõõtmed 1250mm x 10mm (1250/10=125). Kujundiga
seotud takistus on 2500Ω.

TAKISTUSE NÄIDISED


