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    (1.1)

  

1 Materials conductors

1.1 Conducció elèctrica

En de triar un material per a una aplicació concreta com és el pas de corrent elèctric, hem de tenir
presents tots els factors que afectaran el seu funcionament. 

La propietat física fonamental que defineix un material conductor és, precisament, la conductivitat,
però aquesta no és pas una magnitud teòrica fixa i determinada per la composició, sinó que és un valor
que depèn tant de l'estructura del propi material com de les seves condicions de servei, és a dir, tant
dels elements que l'integren i els processos de conformació i tractaments rebuts, com de les condicions
de funcionament i del mitjà que l'envoltarà.

Començarem fent una anàlisi teòrica de la conductivitat elèctrica, classificant els materials segons el
seu comportament, i exposarem més endavant les formes de controlar-la i els principals materials
conductors.

1.1.1  Models de bandes i de zones

L'estat dinàmic d'una partícula (en aquest cas d'un electró) en un punt r i en un temps t ve donat per
una funció d'ona Q(r,t), el quadrat de la qual ens dóna la densitat de probabilitat d'existència de la
partícula. L'equació d'ona, de la qual Q és la solució, és l'equació de Schrödinger, i per a una situació
independent del temps pren la forma

on  £ = h/(2B) és la constant reduïda de Planck, E és l'energia total de la partícula, V és l'energia
potencial i  [(£ /2m) )Q] és l'operador energia cinètica.2
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Conjunt poliatòmic en el qual els àtoms presenten un ordenament de llarg abast.1

    (1.2)

Fig. 1.1 Relació E(k) per a una cadena lineal d'àtoms equidistants una
distància a

És molt útil descriure les ones en termes del nombre d'ona k, o nombre de propagació, el mòdul del
qual està relacionat amb la longitud d'ona per l'equació,

El potencial V a l'interior d'un cristall  no és constant, és periòdic amb la periodicitat de la xarxa1

cristal·lina. La resolució de l'equació de Schrödinger amb aquest potencial periòdic, i tenint en compte
també el principi d'exclusió de Pauli, ens mostra que la propagació dels electrons en un cristall només
pot ser possible per alguns valors energètics. Hi ha bandes d'energia permeses separades per bandes
d'energia prohibides.

En el cas hipotètic d'un cristall unidimensional, és a dir, constituït per una cadena d'àtoms equidistants
a, o en el cas més general d'un material totalment isòtrop (en què les propietats vectorials són les
mateixes en qualsevol direcció), la gràfica que ens representa la variació de l'energia en funció de k
és la de la figura 1.1, on les discontinuïtats energètiques apareixen per a  k=(nB/a), amb n nombre
enter. Els valors de les discontinuïtats energètiques per als diferents valors de k, és a dir les amplades
de les bandes prohibides, depenen directament del valor del potencial periòdic V(r).

En el cas d'un cristall real, i en conseqüència anisòtrop (amb variació de les propietats segons les
direccions), els valors crítics de k depenen de la direcció relativa del moviment dels electrons respecte
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Fig. 1.2  Distinció entre conductor i aïllant. Les zones ratllades representen  els estats
ocupats a 0 K.

al cristall. La representació tridimensional, en aquestes condicions, dels valors permesos de k
s'anomena zones de Brillouin, i cada zona està delimitada externament per una superfície. El model
de zones té en compte tant els aspectes ondulatoris de l'electró com l'anisotropia d'un cristall real.
D'acord amb aquest model, la primera banda d'energia permesa correspon al conjunt de vectors k els
extrems dels quals estan situats a l'interior de la primera zona de Brillouin.

Quan parlem de conducció elèctrica ho estem fent, bàsicament, de la conducció per difusió
d’electrons. En aquest supòsit hem de recordar que, perquè la conducció sigui possible, cal que la
partícula ques’ha dedifondre tingui una posició energètica a la qual anar. D’acord amb la distribució
electrònica segons el model de bandes, únicament els elements que presentin una banda parcialment
ocupada serien conductors.

En una banda parcialment ocupada existeixen estats buits a les proximitats del nivell de Fermi (energia
màxima que poden assolir els electrons a 0 K)  i infinitesimalment propers als estats ocupats.
Qualsevol camp elèctric, per petit que fos, podria en aquestes condicions excitar els electrons i
provocar-ne un flux net.

Per contra, i a causa del principi d'exclusió, aquest mecanisme és impossible en una banda plena;
qualsevol excitació implicaria una transició entre bandes, tot travessant una banda prohibida. A la
figura 1.2 podem veure la diferència entre un conductor i un aïllant.
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Fig. 1.3  Solapament de bandes (densitats d'estats en funció de l'energia)

En un conductor, el nivell de Fermi, E  , es troba situat a l'interior d'una banda permesa; en unF

aïllant, i a  0 K, es troba normalment al centre de la banda prohibida que separa la darrera banda
ocupada (banda de valència) de la primera buida (banda de conducció); un aïllant no té, doncs,
superfície de Fermi. Cal fer notar que, en un material conductor, la banda de valència també ho és
de conducció.

Aquesta descripció faria pensar que els elements alcalins (grup I A) són bons conductors i que els
elements de la segona columna de la taula periòdica (grup II A) són aïllants quan no és així, ja que
tenen una banda plena solapada amb una de buida.El calci n’és un exemple, que té dos electrons 4s
que haurien d'omplir exactament una banda i, en canvi, es distribueixen entre dues bandes
conductores.

En el model de zones existeix una discontinuïtat energètica cada vegada que es travessa el límit d'una
zona de Brillouin. Però aquesta discontinuïtat no pren el mateix valor d'energia per a qualsevol
direcció. És possible, d'aquesta manera, que hi hagi a la segona zona estats que tinguin una energia
inferior a alguns estats de la primera zona situats en altres direccions de l'espai, i la segona zona es
començarà a omplir abans que la primera ho estigui totalment; des del punt de vista de la densitat
d'estats N(E) en funció de l'energia E, no hi ha banda prohibida, les bandes se solapen (figura 1.3).

El comportament dels elements de transició (grups III A al II B) és més complex. En primer lloc es
caracteritzen per tenir, en general, una banda d semiocupada: aquesta banda és de poca extensió i, per
tant, molt estreta. Així mateix són cada vegada més curtes al llarg del mateix període (Ti 6 Ni 6 Zn),
fins al punt que són completament plenes pels metalls nobles (Cu, Ag, Au) i es troben totalment per
sota de la banda s en els elements següents de la taula (Zn, Cd, Hg).
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Fig. 1.4  Amplitud de la banda en funció de la inversa de la distància interatòmica per als elements
de transició

Els elements del grup IV A  tenen valència 4 i dos electrons a la seva capa externa. Caldria esperar,
doncs, que aquests elements tinguessin bona conductivitat, però no és així. Aquests elements estan
enllaçats covalentment, i es produeix un canvi complex en la seva estructura de bandes per una
hibridació d'orbitals s i p, que provoca una banda de valència totalment plena i separada d’una banda
de conducció buida.

Un material semiconductor és un aïllant a 0 K, però el nivell de Fermi es troba a una banda prohibida
molt estreta. L'agitació tèrmica o l'aplicació de camps elèctrics poden modificar la distribució
electrònica de forma que els electrons de la banda de valència puguin accedir a la de conducció.

1.1.2 Conductivitat elèctrica

Considerem un electró que es pot desplaçar lliurement en un sòlid. Un camp elèctric aplicat õ
produeix una força  e.õ que accelera l'electró segons la relació

a = e.õõ / m                                                                (1.3) e
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Anomenem fonó el quàntum d’energia vibratòria o elàstica.2

                (1.7)

   (1.8)

però l'electró no és accelerat indefinidament, sinó que perd de forma regular la seva energia cinètica
per col·lisions amb impureses, defectes estructurals i/o fonons.  Si el temps mitjà entre col.lisions és2

2J (J rep el nom de temps de relaxament), la velocitat mitjana de l'electró és

v = J.e.õ/m                                                      (1.4)e

Si la densitat d'electrons lliures és n, la densitat de corrent val

J = n.e.v =  n.e .õ.J/m                                                        (1.5)2
e

si substituïm a l'equació d'Ohm ( F=J/õ ),

F = n.e .J/m  = n.e.µ                                                          (1.6)2
e

on µ representa la mobilitat de les càrregues.

Atès que els electrons que participen de la conducció són els que es troben a prop del nivell de Fermi,
i que la conductivitat és funció lineal del nombre de portadors, és obvi que la conductivitat d'un
material serà tant més gran com més elevada sigui la densitat d'estats al nivell de Fermi.

En el cas que el nivell de Fermi estigui a la regió central de la banda de conducció (com ara en la
majoria de metalls), la densitat d'estats és elevada i consegüentment també ho és la conductivitat. Però
quan la banda es troba gairebé plena, o gairebé buida, la densitat d'estats és baixa; és el cas dels
coneguts com a semimetalls (plom, bismut).

Aquesta anàlisi, però, no és prou completa. Per explicar millor aquests fenòmens cal tenir present el
caràcter ondulatori de l'electró, i representar-lo, doncs, per un paquet d'ones. La velocitat de l'electró
serà, en aquest cas, la velocitat de grup, v , del paquet d'ones,g

on << és la freqüència de De Broglie i k el número d'ona, ja que  E = h<:

si l'electró és accelerat per aplicació d'un camp õ,
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                                 (1.9)

  (1.10)

  (1.11)

      (1.12)

                                    
(1.13)

en un temps Mt, l'increment d'energia de l'electró és

és a dir,

i substituint a l'equació de l'acceleració,

però l'acceleració és una funció d'una força (eõ) en relació amb una massa, així doncs, la inversa de
la resta de la funció representa la massa de l'electró i rep el nom de massa efectiva d'un electró en un
cristall, m .*

Taula 1.1  Relació m /m  d'alguns metalls*
e

metall Ni Fe Pt Cu Ag Ti Cr Li Na K B Rb Cs

m /m 28 12 22 1,67 1,08 3,15 2,93 1,53 0,94 0,58 1,62 0,89 0,83*
e

Per l'electró en un cristall, el valor de m  depèn de la seva energia segons les figures 1.5 i 1.6, essent*

negativa per aquells electrons situats als nivells energètics superiors d’una banda i positiva per  aquells
situats en nivells energètics més interns.
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Fig. 1.5  Model de bandes en representació E(k)x

Fig. 1.6  Estructura simplificada de bandes, amb la
primera derivada i la inversa de la segona derivada
de la funció E(k)

En apropar-se els electrons a la banda prohibida, la funció E(k) canvia de signe, passant de positiva
a negativa; com que la força aplicada no ha variat, és la massa efectiva la que canvia de signe, segons
es veu a la figura 1.6
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Fig. 1.7 Efecte Hall

 (1.14)

(1.15)

Aquest fet implica que quan un electró que es troba al límit superior d'una banda permesa rep la
influència externa d'un camp elèctric aplicat, es desplaça en el mateix sentit que el camp.

Aquest resultat és degut als efectes de la difracció que experimenta un electró quan s'apropa al límit
d'una zona de Brillouin, on m  és negativa, en què és reflectit cap a l'interior de la zona i no pot*

travessar aquest límit.

L'existència d'aquestes càrregues amb m  negativa ens la confirma la determinació del coeficient de*

Hall (R ) per a diferents tipus de materials. Suposem que apliquem a un material un camp elèctric E,H

i perpendicularment a E apliquem un camp magnètic H (figura 1.7). 

Aquest camp magnètic exerceix una força sobre els electrons en moviment (força de Lorentz), i
provoca un desplaçament d’aquests mateixos cap a una banda del material, i l’aparició d’un camp
elèctric transversal V. A l’equilibri, aquest camp transversal neutralitza la força de Lorentz.

Combinant aquesta equació amb la 1.5, tenint en compte que a õ ara l’anomenem E obtenim el valor
del coeficient Hall,

on la càrrega de l’electró, e, porta signe negatiu. En el cas de partícules amb m  positiva, el coeficient*

Hall és negatiu, i viceversa (taula 1.2). El raonament anterior s’ha fet sobre un paral·lelepípede de
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Fig. 1.8  Moviment d'un electró a través d'una xarxa
cristal·lina perfecta

conductivitat isòtropa; si tenim en compte l’anisotropia d’un cristall real, les expressions anteriors són
molt més complexes. Aquest efecte és aprofitat, en electrònica, per a la confecció de generadors
(generadors Hall) per al mesurament de camps magnètics amb gran precisió, i es fan servir, per a la
seva construcció, materials semiconductors.

Taula 1.2  Coeficient Hall d'alguns metalls

Metall R   (m .C ) x 10H
3 -1 -11

Cs - 78
K - 42
Al - 30
Na - 25
Li - 17
Ag    -   8,4
Au   -   7,2
Cu   -   5,5
Zn   +   3,3
Cd  +   6
Be + 24,4

1.1.3  Resistivitat en conductors

En el cas ideal d'un material completament perfecte, i amb els seus àtoms en estat vibratori mínim
(energia tèrmica mínima), un electró lliure es podria desplaçar per la xarxa del cristall sense perdre
energia:
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Però si es produeix un canvi a la xarxa cristal·lina, que provoqui la creació d'un potencial pertorbador,
els electrons interaccionaran amb aquest potencial, cedint a la xarxa part de la seva energia. Dos fets
ben diferents provoquen aquestes pertorbacions: l'energia tèrmica i les imperfeccions estructurals. La
resistivitat total del material serà la suma del component tèrmic de la resistivitat, D , degut als fonons,T

i el component residual, D , degut a les imperfeccions,r

D = D  + D        (llei de Matthiessen)                                               (1.16)T r

Resistivitat tèrmica

Les vibracions dels àtoms augmenten amb la temperatura, i s’incrementa en extensió espacial la zona
de probabilitat d'existència d’aquests. En aquestes condicions, un electró pot interaccionar amb la
xarxa, xocant contra l'àtom desplaçat (interacció electró-fonó) i cedint part de la seva energia a la
xarxa.

La influència de la temperatura en la resistivitat no és sempre la mateixa. A temperatures molt baixes
D és funció de T , mentre que per a temperatures més altes (temperatures ambientals i més elevades),5

D és funció de T:

D = D  ( 1 + "ªT )                      (1.17)o

on D  és la resistivitat a temperatura ambient, ªT la diferència entre la temperatura de treball i lao

temperatura ambient, i " és el coeficient tèrmic de resistivitat. Com a temperatura ambient es
considera la normalitzada de laboratori, és a dir, 20 C, encara que en moltes taules antigues es0

considera la de 23 C.0

A temperatures extremadament elevades, les vibracions atòmiques deixen de ser harmòniques i, a més,
comencen a aparèixer vacants a la xarxa, la qual cosa comporta un increment positiu i no lineal en la
funció D(T). En estat líquid, i atès que els defectes estructurals són importants, la resistivitat gairebé
no varia amb la temperatura.

De vegades es pot observar, en estat sòlid, una variació notable de la resistivitat en un interval petit
de temperatures: estem davant d'una transició de fase del material o canvi al·lotròpic.

Resistivitat residual

Els efectes que tenen els diferents tipus d'imperfeccions estructurals sobre el moviment dels electrons
són molt complexos i variats. La resistivitat deguda a una imperfecció cristal·lina és pràcticament
independent de la temperatura; per a una imperfecció determinada, la resistivitat addicional és
proporcional a la seva concentració.
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Un cas molt important el constitueix la presència d'imperfeccions consistents en àtoms d'altres
elements en disolució sòlida, els quals, a efectes de conductivitat, sempre els considerarem com a
impureses. La seva incidència sobre aquest paràmetre la podrem determinar per la funció:

      D  = A.C ( 1-C )         (regla de Nordheim)         (1.18)r

on C és la concentració atòmica de les impureses i A és el coeficient de defectes de la resistivitat. El
valor d'A augmenta amb la diferència de valències entre els àtoms de la disolució, amb la diferència
de grandaria relativa d’aquests i en alguns casos d'existència d'ordenaments atòmics locals de les
impureses.

Sempre que tinguem una distorsió local de la xarxa cristal·logràfica la resistivitat augmentarà, però
aquestes distorsions poden ser diferents segons els tipus d'irregularitats observades; en el punt anterior
es fa referència exclusivament al cas de les disolucions sòlides aleatòries, per a les quals els àtoms de
solut es col·loquen, aleatòriament, a la xarxa del dissolvent. Quan tenim elements que tenen
solubilitats limitades cal tenir present que, depenent de la concentració, ens podem trobar amb
diferents tipus de constituents: disolucions sòlides aleatòries, disolucions sòlides ordenades, compostos
intermetàl·lics i, fins i tot, compostos químics.

En el cas de la formació de compostos químics, amb enllaços iònics i/o covalents, l'increment de la
resistivitat és més que notable per la pràctica absència d'electrons lliures. La formació de compostos
intermetàl·lics i de disolucions sòlides ordenades requereix una anàlisi complementària.

L'ordenament d'una disolució sòlida s'ha de considerar com una intensificació de les interaccions entre
els àtoms dels diferents elements; d'aquesta forma els electrons queden més lligats als nuclis que en
una disolució sòlida aleatòria, disminueixen els electrons de conducció i s’incrementa la resistivitat.
Tanmateix, aquest mateix ordenament provoca una simetria més gran de la xarxa cristal·logràfica,
essent les ones electròniques dispersades de forma coherent (en fase), disminuint la resistivitat.
Generalment, en una disolució sòlida, en el pas de desordre a ordre preval el segon aspecte,
disminueix la resistivitat. En el cas dels compostos intermetàl·lics, i més encara en els
estequiomètrics, preval el primer aspecte, i la resistivitat s’incrementa.
 
Un altre tipus de distorsió de la xarxa és la presència de precipitats coherents amb la matriu. Aquests
precipitats provoquen una distorsió encara molt més important que la provocada pels àtoms en solució
sòlida, i la conductivitat disminueix de forma considerable. La precipitació d'aquests agrupaments
atòmics en forma no coherent, malgrat disminuir les propietats mecàniques per no interferir gaire el
desplaçament de dislocacions, afecta menys la conductivitat. 

La presència de vacants té una incidència semblant a la dels àtoms en disolució sòlida, en la mesura
que  provoquen distorsions locals en la xarxa, i el seu estudi es pot realitzar a partir de l’equació 1.18,
on C seria, en aquest cas, la concentració de vacants.
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Fig.  1.9  Distorsions provocades per: a) i b) àtoms en solució sòlida; c) vacants; d) precipitats coherents; e)
precipitats no coherents.

La incidència dels defectes lineals i superficials (dislocacions, voreres de gra, etc.) no afecta tant la
conductivitat com els ja anomenats defectes puntuals. Per això, per millorar les propietats mecàniques,
sense alterar la resistivitat seria més adient provocar l'aparició de dislocacions o disminuir la mida
del gra, per una deformació mecànica, abans que provocar un enduriment per disolució sòlida o cercar
l'aparició de precipitats coherents amb la matriu mitjançant un tractament tèrmic de bonificat.

Un altre factor que cal tenir present és l'existència de segregacions intracristal·lines o menors.
L'existència d'un gradient de concentracions, per un refredament de no-equilibri, introdueix una
heterogeneïtat en forma d'una fase amb un gradient de resistivitats que, en el límit, la podríem
assimilar a dues fases diferents no separades per voreres de gra. És semblant el fenomen de cercat
produït en les reaccions peritèctiques, encara que molt més acusat.
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                  (1.21)

1.1.4 Resistivitat en sòlids heterogenis

La resistivitat d'un material multifàsic serà funció de la resistivitat de cada fase i de la seva quantitat
relativa. En una primera aproximació podem suposar dues disposicions diferents de les fases: que
estiguin en sèrie o que estiguin en paral·lel. En el primer cas la resistència total seria la suma de
resistències en sèrie, en el segon la de resistències en paral·lel. Com que en realitat el que tindrem més
probablement és una combinació d'ambdós casos, la resistivitat ens vindria donada per

D = D .V  + D .V  + ...+ D .V  = 3D .V                                (1.19)1 1 2 2 n n i i

i, prenent diferencials i operant,

lnF = V  lnF  + V  lnF  + ... V  ln F   = 3  V  lnF          (1.20)1 1 2 2 n n i i i

on V  és la concentració volumètrica de la fase i i F  la conductivitat d'aquesta mateixa fase.i i

Aquesta equació, però, no té en compte la geometria i la distribució de les fases existents. Una equació
empírica que, tot i no introduir factors correctors de forma o distribució, és més realista i ajustada,
és la següent:

F  = conductivitat de la fase matriu1

F  = conductivitat de la fase dispersa2

V  = concentració volumètrica de la fase dispersa2

En aquestes equacions podem substituir les concentracions volumètriques per les concentracions en
pes quan les densitats de les fases siguin molt semblants.

1.1.5 Conductivitat iònica

En un material iònic, l'estructura de bandes ens mostra una distribució electrònica de material aïllant.
Sempre serà probabilísticament possible trobar electrons a la banda de conducció, però en una
quantitat tan petita que la seva contribució a la conductivitat és gairebé nul·la.

Així doncs, si es produís un desplaçament de càrregues relativament significatiu, seria degut a un
desplaçament dels ions per difusió i no pas d'electrons lliures.
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  (1.22)

Únicament amb la presència de defectes, en forma de vacants o d'ions intersticials, es pot produir
aquest tipus de conducció (defectes Schottky i Frenkel). Atés que és un procés de difusió, amb
transport de massa, la conductivitat es pot trobar també amb les equacions de la difusió:

on n és la densitat de portadors (en aquest cas ions), Z és el número de valència d'aquests ions, D  lao

seva difusivitat, i E  l'energia d'activació del procés.

En aquest cas, la temperatura i la presència de vacants i ions intersticials afavoreixen la conductivitat,
que arriba a ser màxima quan portem el material a fusió (estat líquid). 

La conductivitat associada als compostos iònics és normalment molt baixa, al voltant de 10  respecte-22

als materials metàl·lics,  excepte per a alguns casos com halurs de Ag i Cu, òxids amb estructura $-
alúmina i  òxids amb estructura de fluorita amb un segon catió afegit.

Aquest tipus de conducció és molt important en aplicacions electrolítiques i, en electrònica, per a la
fabricació d'electròlits d'estat sòlid (bateries sòlides, etc.).

1.2  Metalls i aliatges conductors

Quan parlem de materials conductors associem de seguida el concepte amb els metalls i els seus
aliatges de forma gairebé exclusiva. Ja hem vist que el concepte de conducció elèctrica no implica a
priori cap tipus de material en concret i únicament fa referència a un comportament derivat de la seva
estructura de bandes i a l’existència de càrregues que es puguin desplaçar.

En primer lloc farem esment d'aquells materials que considerem plenament i tradicionalment
conductors (metalls i aliatges metàl·lics) com també dels materials metàl·lics que es fan servir pel seu
caràcter resistiu.

Cal tenir sempre present que les impureses  afectaran negativament la conductivitat d'aquests
materials. El fet d'haver de fer  servir aliatges en lloc de metalls purs representa un compromís de
propietats: de vegades cal introduir d'altres elements per incrementar les propietats mecàniques o per
millorar el comportament a corrosió, o simplement per fer el material gairebé insensible a la
temperatura pel que fa a les variacions de resistivitat (coeficient " molt baix). En aquest darrer
aspecte, els aliatges presenten, en general, un valor del coeficient " més baix que el dels seus metalls
purs corresponents, essent, en conseqüència, més insensibles a la temperatura. 
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3

International Annealed Copper Standard (IACS) és un material de coure, recuit, per al qual la resistència d’un filferro, d’1
metre de longitud i un pes d’1 gram, és de 0,15328 ohm a 20 ºC. Una conductivitat 100 IACS (100%) a 20 ºC equival al
fet que un material tingui una conductivitat de 58,00 MS m-1

Fig. 1.10  Diagrama de fases Cu - O

1.2.1 El  coure i els seus aliatges

Les principals propietats físiques del coure són:

Nombre atòmic: 29
Massa atòmica: 63,546 gr/mol
Xarxa cristal·logràfica: c.c.c.
Paràmetre reticular a : 361,52 pmo

Temperatura de fusió: 1.083 C0

Conductivitat elèctrica: 60· 10  (S m)6 -1

Coeficient de temperatura per la resistivitat ": 3,92· 10  C-3 0 -1

Potencial d'ionització: 12,35· 10  J  (7,72 eV) -19

Densitat a 20 C: 8·960 kg m0 -3

Resistència a la tracció (fos): 150 ÷ 200 MPa

La seva estructura cristal·lina compacta i el seu potencial d'ionització li donen una gran plasticitat
alhora que una densitat elevada i un enllaç molt fort entre els àtoms.

Té una molt bona conductivitat elèctrica, per la qual cosa és el conductor tipus tradicional, fins al punt
que normalment les conductivitats dels materials vénen referides al patró coure segons l'escala IACS3

(el coure té la conductivitat 100 IACS). Té també una conductivitat tèrmica excel·lent i és notable la
seva resistència a la corrosió. Com a gran inconvenient cal destacar la solubilitat de l'oxigen, molt
elevada en estat líquid, que provoca la presència en disolució d'aquest element en estat sòlid, com
també d'òxid de coure (figura 1.10):
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Fig.  1.11   Influència de les addicions de diferents elements sobre la conductivitat del Cu recuit

En general, qualsevol element d'aliatge fa disminuir la conductivitat elèctrica, malgrat millorar les
propietats mecàniques (Figura 1.11). Generalment els aliatges de coure no són magnètics.

El material conegut com a coure pur no és de cap manera un únic material; depenent del procés
d'obtenció i de la seva puresa podem parlar de diferents coures:

Coure electrolític (AISI C11000, UNE C-1110). Obtingut per electròlisi del coure comercial ordinari
és el coure més comú, però la presència de petits percentatges d'oxigen (al voltant del 0,04%) fan que
la conductivitat no sigui tèoricament la més gran possible. Aquest petit contingut d'oxigen normalment
està present en forma de Cu O  i de CuO  en les voreres de gra, tal i com podem comprovar a partir2

del diagrama de fases de la figura 1.10. ( F= 100 IACS; " = 0,00396  C ).0 -1

Coure OFHC (lliure d'oxigen i alta conductivitat) (AISI C10200). Obtingut a partir del coure
electrolític per fusió d'aquest en atmosfera controlada. Aquest coure té un contingut d'oxigen inferior
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al 0,01%, percentatge inferior al del coure electrolític. Això provoca la presència de menys impureses
i una conductivitat més alta que la del coure electrolític ( F = 102 IACS).

Per  eliminar l'oxigen del coure es fa servir normalment fòsfor, i d'aquesta forma s’obtenen els coures
desoxidats (AISI C12200), però el P queda com a impuresa en una proporció aproximada al 0,04%,
tot fent baixar la conductivitat a 80 IACS. Actualment, i per a usos molt concrets, es desoxida el coure
amb liti metàl·lic,  l'òxid del qual es volatilitza en el procés i, per tant, no queden impureses en el
coure; és aquest un procés molt car però que dóna un coure molt pur.

Aliatges Cu-Cd (AISI C16200)

Aquest és un aliatge amb un contingut del 0,5÷1% de Cd i la resta Cu. El Cd li dóna un increment
del 50% en la resistència a la tracció, que pot arribar a 700 MPa, tot mantenint allargaments del 45%,
però li provoca una gran disminució de la conductivitat. Es fa servir, trefilat, per a línies de conducció
elèctriques (catenàries, fils telefònics, etc.) i també per a la fabricació de cables especials,
fonamentalment per a aviació. Per aquesta darrera aplicació pot contenir també Sn fins a un 2%.
(conductivitat 88 IACS).

Aliatges Cu-Sn (bronzes)

Les lligues Cu-Sn reben el nom genèric de bronzes, encara que hi ha d’altres amb aquest nom i que
no tenen Sn; dintre d’aquests aliatges hi ha una gran diversitat per les seves composicions i propietats.
Com a materials amb aplicacions com a conductors cal destacar els bronzes amb silici i amb fòsfor,
tots dos elements són desoxidants i els diagrames d'equilibri corresponents ens mostren la possibilitat
de fer tractaments tèrmics per millorar les seves propietats:

Bronze siliciós: 85%Cu, 8%Sn, 2%Zn, 4%Si, 0,8%P. Conegut com a coure dur és de
difícil maquinabilitat però té una gran resistència a la tracció i als esforços
mecànics en general, per la qual cosa es fa servir com a conductor de
línies elèctriques exteriors.

Bronze fosforós: (AISI C51000) 89÷98,5%Cu, 1,5÷11%Sn, 0,03÷0,3%P. Conegut com
a Custan i com a coure dur telefònic, té una resistència mecànica superior
al siliciós. Ampliament utilitzat en telecomunicacions.

Aliatges Cu-Mn (bronze al manganès o cupromanganès)

Aquests aliatges tenen una gran resistència mecànica fins a 450 C i per aixó es fan servir bàsicament 0

com a resistències elèctriques. Precisament hi ha un producte comercial que té com a composició un
70÷75% de Cu i la resta Mn i que rep el nom de "resistín".
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Dintre d'aquesta família trobem també el bronze al Mn-Ni (86%Cu, 12%Mn, 2%Ni), conegut com
a "manganina". Aquest aliatge té una resistivitat tèrmica gairebé constant amb la temperatura, per això
té una gran aplicació en la fabricació de resistències elèctriques de precisió.

Aliatges Cu-Zn (llautons)

Aquests aliatges tenen una conductivitat molt baixa i, per tant, les seves aplicacions en aquest camp
són molt limitades encara que sí que tenen una gran utilitat com a intercanviadors de calor i en
aplicacions mecàniques en general.

Aliatges Cu-Ni (cuproníquel)

El Cu i el Ni són dos metalls isomorfs, que presenten una solubilitat total en estat sòlid. Per a
aplicacions elèctriques es fan servir els que tenen un contingut de Ni de fins al 50%, amb unes
qualitats de bona resistència mecànica i excel·lent resistència a la corrosió. Aquests aliatges tenen una
aplicació preferencial com a resistències elèctriques.

Cuni (Cu-Ni): Conegut com a "Advance" (55% Cu, 45% Ni) i com a
"Constantán" (60% Cu, 40% Ni). Té una resistivitat
tèrmica constant en una àmplia gamma de temperatures.
Utilització en resistències de precisió.
AISI  C71000, UNE  C-9210  (CuNi20), fet servir com
a resistor (F = 6 IACS).
AISI C71500, UNE C-9216 (CuNi44Mn1), utilitzat per
a  resistències de precisió (F = 4 IACS).

Cuzini (Cu-Ni-Zn): Conegut amb noms com "Alpaca", "Plata alemanya",
"Maillechort", "Argentum", etc., la seva composició és
del 57÷64% Cu, 13÷21% Ni, 13÷23% Zn, i es fa servir
en resistències i en contactes elèctrics. AISI C74500,
UNE C-9233 (53÷56% Cu, 17÷19% Ni, -27% Zn).

Aliatges Cu-Be-Co

Les lligues de Cu amb Be i Co, si bé tenen un preu molt elevat per la presència d’aquests últims
elements, són susceptibles de diferents tractaments tèrmics i mecànics, que permeten un gran equilibri
entre les seves propietats, i assoleixen una elevada resistència mecànica tot mantenint excel·lents
conductivitats tèrmica i elèctrica, fins i tot a temperatures elevades.

Les més importants són l'AISI C17200 (1,7 % Be, 0,3 % Co) i l' AISI C17500 ( 0,4 % Be, 0,6 %
Co). Amb un tractament similar, consistent en una deformació mecànica severa, seguida d'un
tractament tèrmic de precipitació per envelliment artificial (posta en solució, tremp i maduració),
aconseguim, per a la C17200, una conductivitat 28 IACS, amb una resistència a tracció, F  , de 1.240R
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MPa, un límit elàstic, F  , de 1.090 MPa, i un mòdul elàstic, E, de 130 GPa; per a la C17500E

aconseguim una conductivitat més elevada, de 50 IACS, amb una F   de 800 MPa, una F   de 705R E

MPa, i un  mòdul elàstic de 140 GPa.   

1.2.2 L’alumini i els seus aliatges

Les principals propietats físiques de l'alumini són:

Nombre atòmic: 13
Massa atòmica: 26,982 gr/mol
Xarxa cristal·logràfica: c.c.c.
Paràmetre reticular a : 404,89 pmo

Temperatura de fusió: 660,2 C0

Conductivitat elèctrica: 37,6· 10  (S m)6 -1

Coeficient de temperatura per la resistivitat ": 4,67· 10  C-3 o -1

Potencial d'ionització: 9,56· 10  J   (5,98 eV)-19

Densitat a 20 C: 2.699 kg m0 -3

Resistència a la tracció (fos): 90 ÷ 120 MPa

Malgrat tenir una conductivitat molt més baixa que el coure, hi ha una sèrie de factors molt importants
que han fet possible la substitució d'aquest per l'alumini. En primer lloc és un material amb una
densitat molt més baixa; en segon lloc és un material molt abundant en la naturalesa, i en tercer lloc
té una gran afinitat per l'oxigen.

A causa d’aquesta afinitat per l'oxigen la superfície queda oxidada ràpidament, però aquest òxid,
adherent i no porós, no permet el pas de l'oxigen a través seu (impermeabilitza la superfície); aquesta
propietat de l'òxid li dóna a l'alumini la propietat d'inalterabilitat a l'aire en la majoria d'ambients.
Aquesta pel·lícula d'òxid, però, és aïllant, la qual cosa s'ha de tenir present a l’hora de fer contactes
elèctrics.

Referent als dos primers factors és il·lustrativa la taula següent:

Taula 1.3

Al Cu

A igual secció Relació de conductivitats 0,61 1
Relació de pesos 0,3 1
Relació de preus 0,5 1
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A causa del menor pes específic els elements auxiliars d'instal.lació surten més bé de preu. En general
l'Al desplaça el Cu a causa de la relació pes/preu/conductivitat.

Les aplicacions clàssiques de l'Al com a conductor han estat les següents:

a) Com a conductor de línies elèctriques, tant aèries com interiors.

b) En debanats de màquines elèctriques i transformadors, com també d’aparells elèctrics en
general pel fet de ser un material amagnètic.

En el seu ús com a conductor cal destacar, com a més importants, tres aliatges normalitzats: L-3052,
L-3350  i L-3431. L'aliatge L-3052 (Al 99,5 E) i designació AA 1250 té una elevada conductivitat (61
IACS), però baixa resistència mecànica. Per millorar aquesta resistència mecànica, i fer-lo servir com
a conductor en línies elèctriques, es fan servir aliatges amb Mg i amb Si. El Mg millora moltíssim la
resistència a la corrosió i, juntament amb el Si, provoca l'aparició del compost Mg Si, el qual2

possibilita l'increment de la resistència mecànica mitjançant un tractament de bonificat; un excés
d'aquests dos elements no incrementa sensiblement les propietats mecàniques i, en canvi, disminueix
la capacitat d'extrusió. Els aliatges normalitzats bàsics serien L-3350 (Al - 0,8 Mg) i designació AA
5005, d'elevada resistència a la corrosió, i finalment L-3431 (Al - 0,6 Mg - 0,5 Si), designació AA
6101, d'elevada resistència mecànica i conegut també com a "Almelec" (França)  o "Aldrey"
(Alemanya), que pot assolir una conductivitat de 52 IACS i una resistència a tracció de 350 MPa. Per
aquestes aplicacions cal vigilar especialment la no-presència de coure, ja que aquest element provoca
l'aparició de problemes de corrosió sota tensions.

Com a material conductor també té actualment una altra aplicació: com a ànode en bateries, substituint
el plom. En aquesta aplicació (de la qual hi ha diverses patents), el càtode és un polímer conductor,
i l'alumini es troba aliat amb Li. Aquest segon element fa disminuir considerablement la de per si
baixa densitat de l'alumini i, amb uns tractaments adients, s'assoleix també una excel·lent resistència
a la corrosió. Aquests aliatges Al-Li tenen un preu molt més elevat.

L'alumini, però, té una altra aplicació molt important com és la metal·lització de sortides en
components electrònics (contactes metall-semiconductor).

Entre el gran nombre de metalls investigats per aconseguir contactes amb el Si, l'alumini és el que més
es fa servir perquè forma contactes de baixa resistència, tant amb el Si de tipus n com amb el de tipus
p, i també compleix els requisits d'interconnexió en els circuits integrats bipolars i MOS.

En aquestes aplicacions es fa servir un aliatge d'Al amb un percentatge de Si de l’1÷4% de Si. Això
és degut al fet que el Si té una certa solubilitat en l'alumini i, en el procés de deposició de l'Al sobre
el Si, es forma un aliatge Al-Si, de forma que l'Al penetra a través del substrat de Si, provocant cràters
sobre la superfície i en un cas extrem de penetració profunda pot curtcircuitar la unió p-n; aquest
fenomen queda eliminat amb l'addició de Si a l'Al de deposició però planteja un altre problema no
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menys greu. A altes temperatures, aquests aliatges Al-Si presenten una regió monofàsica " de Si en
Al, però a temperatura ambient la solubilitat és gairebé nul·la (taula 1.4 i figura 1.12). Això provoca
que, en el procés de refredament, l'alumini queda supersaturat en silici i aquest precipita de la solució
i  forma una capa no desitjada de silici tipus p (fase $).

Taula 1.4  Solubilitat del Si en Al

 T [ C] Límit de solubilitat  [pes %] o

227 0,01
327 0,10
427 0,45
477 0,70
552 1,30

Un altre problema de les interconnexions d'Al és el fenomen conegut com a "electromigració"
(transport de massa sota la influència d'un camp elèctric aplicat). Les investigacions per evitar aquest
fenomen han portat a la utilització de pel·lícules Al-Cu. L'electromigració dels àtoms en la direcció
del flux d'electrons produeix cavitats en el film metàl·lic, especialment en les proximitats de les
voreres de gra. La major part de les cavitats es produeixen prop del càtode mentre que al costat de
l'ànode es produeix un guany de massa. El coure, amb una proporció no superior al 6%, produeix un
efecte beneficiós pel fet que els àtoms d'aquest element  se segreguen, en forma de compost
intermetàl·lic o fase 2, a les voreres de gra de la fase " (solució sòlida de Cu en Al),i impedeixen que
els àtoms que es difonen (alumini en aquest cas) puguin electromigrar.

Amb els avenços de la tecnologia de deposició de pel·lícules es fan servir aliatges Al-Cu-Si per tal de
beneficiar-se dels efectes del Cu sobre la resistència d'electromigració i del Si per minimitzar l'erosió
dels contactes.

La seva abundància ens en garanteix el subministrament, però no que sigui un metall barat. L’enorme
cost energètic que implica la seva obtenció, a partir bàsicament de la bauxita, implica que el seu preu
sigui elevat en comparació amb altres metalls més clàssics. Si bé per al seu ús en electrònica aquest
sigui un factor poc important, per les petites quantitats que són necessàries, en aplicacions elèctriques
sí que ho podria ser; ara bé, si observem la taula 1.3,veiem que encara és més avantatjós que el coure.
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Fig. 1.12  Diagrames de fases Al-Si i Al-Cu

1.2.3  L'or

Les propietats físiques d'aquest element són:

Nombre atòmic: 79
Massa atòmica: 196,967 gr/mol
Xarxa cristal·logràfica: c.c.c.
Paràmetre reticular a: 407,83 pm
Temperatura de fusió: 1.063 C0

Conductivitat elèctrica: 45,7· 10  (S m)6 -1

Potencial d'ionització: 14,756· 10  J (9,223 eV)-19

Coeficient de temperatura per la resistivitat ": 0,71· 10 C-3    0 -1

Densitat a 20 ºC: 19.320 kg m-3

Aquest metall és molt dúctil i molt resistent a l'atac químic. El fet de tenir una conductivitat més alta
que l'alumini i oferir una millor resistència a la corrosió en ambients difícils fa pensar que seria ideal
per substituir aquell en la metal·lització de les sortides dels components electrònics.

Malgrat aquesta bona disponibilitat, es presenta un gran inconvenient com és el fet de que les
pel@lícules d'or tenen poca adhesió sobre el substrat de silici, a causa a la manca de solubilitat en estat
sòlid (figura 1.13).
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Fig. 1.13 Diagrama de fases  Au-Si

         Fig.  1.14   Sandwich bimetàl·lic Cr-Au.

Això fa que per a les interconnexions s'han de fer servir emparedats (sandwiches)  bimetàl·lics i
trimetàl·lics (Cr-Au, Ti-Pd-Au, etc.) essent el procés de metal.lització amb or molt més car, a part
del cost elevat del propi metall.

També és important la seva utilització, aliat amb Pt, com a resistència lineal, en què té un
comportament excel·lent davant la corrosió.
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1.2.4  La plata

Les propietats físiques més importants són:

Nombre atòmic: 47
Massa atòmica: 107,868 gr/mol
Xarxa cristal·logràfica: c.c.c.
Paràmetre reticular a : 408,56 pmo

Temperatura de fusió: 960,5  C0

Conductivitat elèctrica: 63,0· 10  (S m)6 -1

Potencial d'ionització: 12,118· 10  J (7,574 eV)-19

Coeficient de temperatura per la resistivitat ": 4,1·10 C-3   0 -1

Densitat a 20 ºC: 10.490 kg m-3

La plata té unes característiques derivades de la seva estructura molt semblants a les del coure però
en general més elevades (densitat, potencial d'ionització, conductivitat), però té un inconvenient molt
gran, que és el seu preu.

Un aliatge que es fa servir usualment és l'anomenat "Sterling" (92,5% Ag, 7,5% Cu). Aquest aliatge
té una resistència de contacte molt baixa i és gairebé inalterable al calor. Les seves aplicacions
principals són com a contactes de ruptura, en relés d'alta sensibilitat, com a revestiment de protecció
sobre conductors elèctrics, en connexions, etc. També per a contactes, però oferint una millor
resistència a la corrosió, es fan servir lligues amb Pd (ex.: tecles de teclats). Per metal·litzar sortides
en components presenta uns incovenients similars als de l'or.

Altres aplicacions de la plata són formant part dels adhesius conductors, que substitueixen la soldadura
convencional amb diferents avantatges. Bàsicament, aquests adhesius són resines epoxi i plata i els
podem trobar en unions metall-vidre en vàlvules, connexionat de components, etc. També trobem la
plata en tintes de serigrafia, formades per una barreja de pols metàl·lics i vidre dissolts en substàncies
orgàniques, i que es fan servir per a la interconnexió de circuits integrats.

1.2.5  El ferro i els seus aliatges

Les principals propietats físiques són:

Nombre atòmic: 26
Massa atòmica: 55,847 gr/mol

Xarxa cristal·logràfica Fe : c.c."
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Paràmetre reticular a : 286,63 pm"

Temperatura de fusió: 1.539 C0

Conductivitat elèctrica: 10,3· 10  (S m)6 -1

Coeficient de temperatura per la resistivitat ":6,57· 10 C-3    0 -1

Potencial d'ionització: 12,633· 10  J (7,896 eV)-19

Densitat a 20 ºC: 7.870 kg m-3

El ferro i els seus aliatges més coneguts industrialment, acers i foses (aliatges Fe-C), no tenen
precisament el que en podríem dir un bon comportament elèctric, atesa la seva conductivitat
extremadament baixa; malgrat això s'han fet i es fan servir en elements de conducció elèctrica. La
seva aplicació més important, però, és aprofitant les seves propietats magnètiques i mecàniques. Les
primeres seran analitzades en el capítol corresponent.

Les aplicacions en instal·lacions elèctriques es deriven fonamentalment de les característiques
mecàniques (resistència a tracció, límit elàstic, mòdul d’elasticitat, etc.), ja sigui com a element de
suport extern (com ara torres de xarxes elèctriques) o intern (ànima interna de línies de transmissió),
ja sigui com a material conductor en si mateix.

En el seu ús com a element mecànic, el material que més es fa servir són els acers d'estructures de
la sèrie F-6XXX ( UNE 36080 i UNE 36081). Atès que han de treballar a la intempèrie s'han de
protegir contra la forta corrosió que experimenten. Entre els diferents sistemes que es fan servir, el
més normal  és el galvanitzat (bàsicament amb recobriment de Zn). També ens trobem amb un
material anomenat Multimetal o "Copperweld", que erròniament es considera un aliatge Fe-Cu quan
no ho és. Aquest material consta en realitat d'un nucli central d'acer, que li dóna resistència mecànica
al conjunt, envoltat d'una capa de Cu, per conduir l'electricitat, que el fa apte per  ser utilitzat en
línies de conducció. Com s'ha comentat anteriorment, l'alumini desplaça el coure en aquestes
aplicacions, i s’elaboren conductors amb una ànima central d'acer i un recobriment extern d'alumini
(material ACSR, aluminium conductors steel reinforced). La presència, però, de dos materials
diferents en contacte possibilitarà l'existència d'una forta corrosió, la qual cosa s’haurà de tenir
present.

També tenen una certa importància alguns aliatges Fe-Ni, fonamentalment el conegut com a Invar o
Nilvar (64 % Fe, 36 % Ni), amb un coeficient de dilatació lineal semblant al vidre,la qual cosa el fa
apte per ser soldat directament al vidre; per això es fa servir en resistències de calefacció i en tubs
electrònics al buit.

Una altra aplicació del Fe és en connexionats elèctrics. Atesa la manca de solubilitat del Pb en el Fe,
i quan per a la soldadura es fa servir la lliga Pb-Sn, prèviament el Fe s’ha de courejar i estanyar, per
poder soldar-hi després els components.
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Taula 1.5  Propietats i paràmetres dels elements

PROPIETAT UNITATS Al Fe Cu Ag Au

Nombre atòmic 13 26 29 47 79

Estruct. electr. 3s  3p 3d  4s 3d  4s 5s 5d  6s
últimes capes

2 1 6 2 10 1 1 10 1

Xarxa CCC CC CCC CCC CCC
cristal·logràfica (CCC>910 C)o

Massa atòmica g·mol 26,982 55,847 63,546 107,868 196,967-1

Potencial eV 5,98 7,896 7,72 7,574 9,223
ionització

Conductivitat (S.m)-1 37,6 10,3 60 63 45,7
elèctrica x106

Coef. temperat. C 0,71 6,57 3,92 4,18 0,71
per resistivitat

o  -1

Densitat kg·m 2.699 7.070 8.960 10.490 19.320-3

Mòdul elàstic * MPa 70.000 200.000 13.000 80.000 77.000

Resistència a MPa 700 1.600 220 160 130
tracció *

Conductivitat J /(s·m·K) 238 75 393 418 296
tèrmica

* Per aliatges

1.2.6  Materials per a resistències elèctriques

Ja hem anomenat una sèrie de metalls i aliatges que es fan servir per a resistències. Cal tenir sempre
present que aquests materials estaran exposats a una corrosió molt forta derivada de les altes
temperatures de treball (efecte Joule) i a l'oxidació en general.

Caldrà tenir present també la possible funció d'aquesta resistència dins el circuit: com a element de
calefacció o com a impedància.
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Fig.  1.15   Xoc dels electrons contra les parets d'una pel·lícula prima

Si actua com a impedància, el procés de conformació del producte ha de ser més acurat per tal d'obtenir

un valor òhmic de més precisió; també el coeficient de temperatura haurà de ser el més baix possible per

tal d’evitar oscil·lacions i canvis d'aquell valor en cas de calentar-se en servei (efecte Joule).

En el cas d'actuar com a element calefactor caldrà que sigui molt resistent al calor i als ambients

exteriors corrosius, més actius a temperatures elevades. Per a aquest fi són idonis els aliatges Cr-Ni

i Fe-Cr-Al-Co. Per a temperatures extremament altes es fan servir aliatges Mo-Si.

En la fabricació de circuits electrònics es fan servir components passius de capa prima, tant per servir

de resistències com de condensadors. Des del punt de vista resistiu, una capa prima es comporta de

forma completament diferent a com ho faria el material massiu. Això és degut, en el cas de pel·lícules

molt primes, a l'efecte de dispersió o col·lisió dels electrons de conducció amb les parets de la

pel·lícula (figura 1.15), efecte que, si bé també es dóna en un material massiu, el resultat és

negligible. 

També cal tenir present que quan el gruix d'aquesta pel·lícula és molt petit, aquesta pot estar formada

per una mena d'illes del metall o compost dipositat, separades pel substrat aïllant. Per tant, per a la

conducció, serà necessari el transport  d'electrons d'illa en illa, ja sigui per emissió termoiònica o per

efecte túnel (figura 1.16).



Materials conductors 41

Fig.  1.16 Desplaçament d'electrons a través de les partícules aïllades

Els materials que es fan servir per aquest tipus de resistències són generalment aliatges (ex.: Ni-Cr),
materials dopats (Ta amb N incorporat) o sistemes bifàsics tipus metall-aïllant amb el fí de disminuir
el camí lliure mitjà del electrons, J.

El Ta dopat amb N és molt adient per formar determinats tipus de condensadors a partir d'un únic
material (bàsicament en xarxes RC). És molt important el caràcter protector del seu òxid que, format
a la superfície, l'aïlla i n’evita la corrosió posterior, és important també la naturalesa refractària
d'aquest mateix òxid. Tot plegat fa que tant la seva estructura com les seves propietats no variïn amb
el temps.

Les resistències de Ni-Cr (80/20) són interessants perquè poden arribar a tenir coeficients de
temperatura per a la resistivitat extremadament baixos (0 ± 50·10   K ). Això és degut al fet que,-6 -1

en les concentracions que es fan servir, l'aliatge està format per una matriu de grans d'una disolució
sòlida de Cr en Ni, envoltada per òxid de crom, format a les voreres de gra per segregació i posterior
oxidació del Cr. Aquestes resistències de capa, obtingudes per vaporització en alt buit, tenen un camp
de  temperatures en servei de -65 a +175 C. Per a resistències de fil no hi ha temperatura crítica de o 

funcionament i el coeficient de temperatura per a la resistivitat, tot i ser petit, ja puja a valors que
poden arribar a 250·10  K .-6 -1

Un punt important d'aquestes resistències Cr-Ni és el tractament tèrmic necessari per aconseguir
l'envelliment artificial i crear una capa superficial d'òxid protectora. Aquest tractament consisteix
a mantenir unes hores el material a uns 200÷300 C en aire.o
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Fig.  1.17 Estructura laminar del grafit

1.3 Materials conductors no metàl·lics

1.3.1  El grafit

El grafit és una forma al·lotròpica del C amb l’ estructura cristal.lina següent:

Cada àtom de C fa un enllaç covalent amb tres àtoms més i es formen grups hexagonals de sis àtoms;
aquests plans estan molt separats els uns dels altres. Tres dels quatre electrons del 2n nivell de cada
àtom de C estan compartits (enllaços tipus F); el quart serveix per mantenir els plans units, és a dir,
hi ha un pla d'electrons mòbils entre els plans atòmics (enllaç tipus B). Aquesta distribució en làmines
és la causant de la forta exfoliació d'aquest material, la qual li dóna una gran capacitat
d'autolubricació que el fa apte per treballar amb fregament, i els electrons interplanaris ho són de la
seva conductivitat tèrmica i elèctrica.

El coeficient de temperatura per la resistivitat és negatiu (-0,0002 ÷ -0,0004), això implica que la
resistivitat disminueix quan s'incrementa la temperatura, encara que molt poc.

La seva utilització és per a elèctrodes positius o ànodes per a piles, en micròfons, en escombretes per
a màquines elèctriques i també per a resistències elèctriques quan es tracta d'aconseguir temperatures
per sobre de 1.000 C.0
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Fig 1.18   Obtenció d'un siliciur per tractament tèrmic

1.3.2  Siliciurs

La necessitat de disposar de característiques millorades en microelectrònica, quant a fiabilitat i
consistència global del contacte, ha portat al desenvolupament d'estructures de contacte metall-siliciur,
malgrat la baixa conductivitat final.

Les raons per què els siliciurs són d'interès com a materials de contacte estan relacionades amb la
capacitat de moltes pel·lícules de metalls de transició de formar una capa de siliciur uniforme amb un
substrat de silici, mitjançant una reacció en fase sòlida. Aquestes reaccions es produeixen per difusió
entre els elements a temperatures relativament baixes de forma que no es produeixen fases líquides
en aquests sistemes binaris Si-metall.

El mètode més emprat consisteix a dipositar una pel·lícula molt prima de metall sobre el substrat de
silici i fer un "tractament tèrmic de recuita" que afavoreix la difusió i la formació d'aquestes capes
(figura 1.18).

Els siliciurs més utilitzats són  PtSi, TaSi , WSi , PdSi, TiSi  i MoSi .2 2 2 2

1.3.3  Polímers conductors

El perfil electrònic dels polímers conductors és molt semblant al dels aïllants i semiconductors: banda
de valència plena, banda de conducció buida i separades ambdues per un interval energètic. Perquè
puguin conduir l'electricitat cal modificar aquesta estructura amb el dopatge amb determinades
substàncies. 

El procés de dopatge modifica l'estructura de bandes en una forma diferent que en els semiconductors:
en el dopatge de polímers conductors les molècules contaminants mai no substitueixen els àtoms dels
polímers, actuen com a agents donadors o receptors d'electrons a les bandes d'energia del polímer.
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Fig.  1.19   Cadena de poliacetilè

La càrrega introduïda a la cadena d'un polímer mitjançant el dopatge produeix un canvi petit, però
important, en la posició dels electrons. Aquest canvi afavoreix la formació d'una mena d'"illes" de
càrrega conegudes amb el nom de "solitons" (carbocations deslocalitzats), "polarons" (ions-radical)
i "bipolarons" (dications, les càrregues dels quals es troben en una mateixa regió del polímer).
Aquestes illes es formen a prop dels ions contaminants per a nivells de dopatge elevats; quan
existeixen uns 15 àtoms de C per cada molècula de dopatge, es comencen a solapar les illes unes amb
altres. Les illes contigües creen noves bandes d'energia entre les de valència i les de conducció, i fan
que els electrons es puguin moure amb llibertat entre elles. Els solitons, polarons i bipolarons semblen
ser els responsables de la conductivitat dels polímers.

Fig. 1.20  Cadena de poliacetilè p dopat: la densitat d'electrons es distribueix al llarg de la cadena
en forma de núvol internament estructurat, la densitat del qual disminueix en les proximitats de l'ió
contaminant negatiu. La diferència entre els enllaços doble i simple es dilueix quan ens apropem al
contaminant (línia discontínua).

Entre els factors que fan variar la conductivitat cal destacar primerament el nivell de dopatge.
L'alineació de les cadenes polimèriques de forma paral@lela també augmenta la conductivitat. Les
impureses disminueixen la mobilitat dels electrons com en qualsevol material conductor.
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Els materials dopants poden ser diversos, en concret el poliacetilè es dopa normalment amb
pentafluorur d'arseni (F As) i el politiofè amb iode (I).5

Simultàniament a l'obtenció de polímers conductors basats en l'oxidació-reducció, també se n'han
obtingut d'altres basats en dos mecanismes diferents: complexos de transferència de càrrega i
macrocicles polimèrics amb àtoms metàl·lics que els proporcionen la coordinació. En ambdós casos
s'han obtingut plàstics conductors, però d'una conductivitat molt més baixa i, generalment, a
temperatura ambient són semiconductors o aïllants.

Aplicacions

Atès que aquests materials estan encara en curs d'investigació es donen les aplicacions que a priori
semblen més adients:

El poliacetilè es faria servir en principi en bateries recarregables i per recobrir vidres de finestres que
absorbeixen la llum solar. Aquesta absorció es pot controlar de forma adient amb l'aplicació d'un
camp elèctric (F = 10  S·cm ).4 -1

El politiofè i la polianilina canvien de color quan s'aplica un potencial elèctric (el politiofè en concret
és vermell dopat i blau sense dopar).A causa d’aquesta particularitat es podrien fer servir en pantalles
electrocròmiques en substitució del cristall líquid (LCD). La polianilina, dopada amb HCl, assoleix
una conductivitat de 200 S·cm , i el politiofè, dopat amb diferents substàncies, pot assolir una-1

conductivitat de 1.000 S·cm .-1

També s'han fet servir aquests polímers conductors com a línies de conducció en circuits impresos i
com a substituts de les unions de semiconductors actuals. En aquestes aplicacions és molt interessant
el p-sulfur de fenilè (APPS), que deixa de ser aïllant en ser exposat a la llum i passa a ser un conductor
moderat.

Els polímers conductors absorbeixen també energia electromagnètica a baixes freqüències, i es podrien
utilitzar com a escuts electromagnètics per detenir les pèrdues de radiació a les terminals d'ordinadors;
aquesta seria en concret una altra aplicació de la polianilina dopada.

També és important el polipirrol que, dopat amb ClO  o amb BFe , pot assolir una conductivitat de4 4
- -

7.500 S·cm  i que ja es fa servir, igual que la polianilina, com a càtode en bateries. -1

D’aparició recent és el polietilendioxitiofè (PEDT), amb menor resistència elèctrica que els anteriors
i més resistent al vapor d’aigua i a les degradacions termoquímica i fotoquímica. Entre les seves
aplicacions actuals podem incloure la seva utilització en la fabricació de circuits impresos, bàsicament
en l’encapsulament de components.



N

n

Polianilina

N

n n

PolipirrolPolitiofè

H

C

Hc ' H0 1 &
T 2

Tc
2

Hc '
Ic

2Br
' Jc

r

2

46 Materials elèctrics i electrònics

Fig 1.21  Politiofè, polianilina i polipirrol

                      (1.23)

                                              
(1.24)

1.4 Superconductivitat

Un material superconductor es caracteritza, en principi, per l'existència d'una temperatura crítica,
definida com la temperatura per sota de la qual la resistència elèctrica d'aquest material es fa nul·la.
Per sota d'aquesta temperatura crítica, T , el material pot conduir un corrent elèctric sense la pèrduaC

d'energia associada a l'efecte Joule.

Tanmateix, la superconductivitat s'esvaeix més enllà d'un cert valor d'aquell corrent, anomenat
densitat de corrent crítica J . De la mateixa forma, quan un superconductor es col·loca en un campC

magnètic hi ha un valor del camp, anomenat camp crític H , més enllà del qual la superconductivitatC

queda anul·lada:

H  = camp crític a 0 K0

quan el camp el produeix el mateix conductor, suposat de secció circular de radi r, es pot aplicar la
regla de Silsbee:

D'entre les diferents explicacions a aquest fenomen la més acceptada és l'anomenada teoria
microscòpica de la conductivitat, basada en l'existència dels parells de Cooper i de la interacció
electró-xarxa. 
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Fig. 1.22  Interacció electró-xarxa

1.4.1  La interacció electró-xarxa

En un metall o aliatge, els electrons de conducció interaccionen entre ells a través de la repulsió
coulombiana. Però existeix també una interacció atractiva entre ells tot fent intervenir la xarxa. Si en
una xarxa iònica metàl·lica es crea una pertorbació *  de la densitat electrònica transportant electrons-

excedentaris a dintre de la malla ABCD, aquesta pertorbació dura poc temps.

Els electrons es propaguen a una velocitat de Fermi v .10  m/s, atés que la distància AB és d’uns 10F
6 -10

m el temps de vida de la pertorbació serà d’uns 10  s. Ara bé, les freqüències pròpies de la xarxa-16

estan limitades a 10  c/s o 10  c/s (freqüència de Debye).13 14

La interacció ió-electró durarà entre 1/100 i 1/1000 del període dels ions. Els ions es posaran, doncs,
en moviment, moviment que continuarà fins i tot després que la pertorbació hagi desaparegut.
Aleshores, la malla deformada interpretarà el paper d'un potencial atractiu per als electrons veïns, que
es precipitaran sobre la pertorbació *  donant d'aquesta forma l'aparença d'un comportament atractiu-

(figura 1.22). Quan aquesta atracció supera la repulsió coulombiana apareix la superconductivitat.

1.4.2 Els parells de Cooper

Un electró de moment p  emet un fonó de moment q, el moment de l'electrò després de l'emisisó,p’ ,1 1

és:

                                                               p'  = p  - q                                                 (1.25)1 1
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Fig. 1.23  Parells de Cooper

               (1.28)

El fonó és absorbit de seguida pel segon electró, de moment p  (Figura. 1.23), el moment d'aquest2 

electró, p' , és2

  p'  = p  + q                (1.26)2 2

d'on

p  + p  = p'  + p'  + q - q = p'  + p'  = P        (1.27)1 2 1 2 1 2

És com si tinguéssim un conjunt de dos electrons (p ,p ) que es relacionen amb un potencial1 2

d'interacció atractiva -V i es tornen a trobar en un estat difús (p' ,p' ). Perquè es pugui produir la1 2

transició cal, segons el principi de Pauli, que p  i p  estiguin ocupats i que p'  i p'  estiguin buits.1 2 1 2

Si partim d'un estat buit Op'  i d'un estat ocupat Áp , presos a l'atzar, amb la diferència p -p' =1 1 1 1 

q,  aleshores cal trobar un estat buit Op'  i un estat ocupat Á p , de forma que  p'  - p  = q  (figura2 2 2 2

1.23). Atès que la distribució de Fermi depèn del quadrat del moment dels electrons, es resol el
problema ocupant els estats per parells simètrics. S'obté d'aquesta forma el major nombre de
transicions possibles i la disminució màxima d'energia. Aquests són els parells de Cooper. Es
demostra, a més, que els electrons que formen el parell han de tenir espins oposats, així:

         un parell de Cooper = (p8, p9)

Suposem que el punt O de l'espai de moments (figura 1.24) estigui definit per p , aleshoreso
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(1.29)

                                              
(1.30)

Fig.  1.24

 donat que  p +p =01 2

Tots els centres de gravetat dels parells tenen el mateix moment i, en particular, es desplacen amb la
mateixa velocitat.

1.4.3 Teoria BCS (Bardeen, Cooper i Schrieffer)

És aquesta l'anomenada "teoria clàssica" de la superconductivitat i es fonamenta en l'existència
demostrada dels parells de Cooper, que només són presents quan es presenta la interacció electró-fonó
definida pel paràmetre V: 

Interacció =  -V      per a *E *, *E * < h<  = £T  = Ek k' D D D

Interacció =  0    quan no es compleix l'anterior



) ' 2·h·<D·exp(&1/[N(E)·V])

E
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 (1.31)

Fig. 1.25  Condensació de parells

on E  i E  són les energies dels electrons mesurades a partir del nivell de Fermi i h<    l'energia dek k'  D

Debye dels fonons. En aquest model, la interacció atractiva només existeix per als electrons que
tinguin una energia en una banda de ±h<  al voltant de E .D F

Quan existeix aquesta interacció atractiva, l'estat a 0 K és inestable. El sistema d'electrons es
"condensa" (condensació de Bose-Einstein) en un mateix estat quàntic o estat fonamental d'energia

més baixa. L'espectre d'excitació presenta una banda prohibida de semiamplitud ) (figura 1.25).

on N(E) = d0/dE és la densitat d'estats al nivell de Fermi i V el paràmetre d'interacció electró-fonó.

En aquest estat condensat tots els electrons d'energia compresa en una franja h<  al voltant d' ED   F

s'aparien en parells de Cooper.

Aquests electrons apariats són definits per una única funció d'ona, tots ells estan al mateix estat
quàntic i tenen la mateixa energia. En particular, la fase d'aquesta funció d'ona està definida i és la
mateixa per a tots els parells.
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Quan T † 0, l'agitació tèrmica trenca un cert nombre de parells, que passen a ser partícules excitades,

i disminueix proporcionalment l'amplada de la banda prohibida fins anul·lar-se a T , i ) varia ambo

la temperatura.

En qualsevol cas, per trencar una parella d'electrons i crear partícules excitades, caldrà donar una

energia 2)(T). Les partícules excitades d'aquesta manera es comporten com a electrons normals.

)(T) s'anomena també potencial del parell, i es demostra que *)*²  és proporcional al nombre

d'electrons superconductors.

1.4.4   Materials superconductors

Els primers materials superconductors coneguts van ser elements químics, en concret el Hg l’any

1911, amb temperatures de transició crítiques extremadament baixes (totes per sota dels 10 K); per

anar a temperatures més "altes" cal anar en primer lloc a una sèrie d'aliatges i compostos

intermetàl·lics amb temperatures de transició per sota dels 20 K (taula 1.6).

 Taula 1.6

Material Ga Al Pb Nb Nb Sn V Ga Nb- 60%Ti3 3

Temperatura
crítica [K] 1,09 1,18 7,19 9,5 18,5 16,8 8,7

         

Aquestes temperatures, però, no són viables econòmicament, atès que s’ha de fer servir heli líquid (a

una temperatura de 4 K), element escàs i caríssim, que fa que la utilització de dispositius que treballin

a aquestes temperatures sigui molt cara. L’objectiu següent era trobar materials superconductors que

poguessin treballar a la temperatura del nitrogen líquid (77 K) o superiors, ja que el nitrògen líquid

es manipula amb molta més facilitat i és molt més barat que l’heli, ja que existeix en quantitats que

podríem qualificar d’il·limitades. Una altra solució és treballar amb superconductors amb temperatures

crítiques properes als 30 K, atès que les modernes tècniques criogèniques permeten arribar a aquestes

temperatures a un cost relativament baix. A la figura 1.26 es mostra l'evolució, en funció del temps,

de les temperatures crítiques màximes fins arribar als darrers descobriments reconeguts oficialment.
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Fig. 1.26

A principis de març de 1987 es descobreix un superconductor a 90 K, un material ceràmic compost
d'òxids de coure, bari i itri: Yba Cu O , fàcilment obtenible per sinterització dels seus components2 3 7 

i capaç de treballar a la temperatura del nitrogen líquid. Des del punt de vista estructural aquest
compost pertany a la família de les perovskites (figura 1.27).

Les raons de l’elevada temperatura T  en aquest compost Y-Ba-Cu-O, i en concret en la faseC

responsable de la superconductivitat, no són gaire clares. Una primera explicació es basa en
l'existència de freqüències de vibració de la xarxa extremament elevades, que correspondrien
essencialment a un moviment dels àtoms d'oxigen, molt lleugers. Això permet l'aparició ràpida de
càrregues iòniques i, en conseqüència, una interacció atractiva entre electrons molt eficaç.

Una segona explicació invoca l'existència de vibracions lentes. En efecte, l'estructura dels òxids
superconductors demostra que estan propers a una transició de fase corresponent a una distorsió de la
xarxa. Una transició d'aquest tipus pot interpretar-se com una vibració de freqüència nul·la. Uns
moviments lents permeten a la càrrega iònica subsistir durant molt de temps i, per tant, actuar més
fàcilment sobre un altre electró. La interacció queda, doncs, novament reforçada.
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Una última explicació es fonamenta en el gran nombre d'electrons lliures que intervenen de forma
efectiva en la formació de parells de Cooper. En el model BCS de la superconductivitat, aquests electrons
tenen aproximadament la mateixa energia (energia de Fermi); d'altra banda, en els nous
superconductors, els àtoms de coure (els electrons del qual són responsables de la conducció) formen uns
plans molt individualitzats, el material es pot considerar que té, doncs, una estructura bidimensional,
amb una fortíssima anisotropia. En aquestes condicions molts electrons es trobaran amb una energia molt
propera a certs valors, i pot ser que l'energia de Fermi coincideixi precisament amb un d'aquests valors.
Efectivament, com més gran sigui el nombre d'electrons que efectivament intervinguin, més fàcilment
es produirà la transició superconductora i més elevada serà la temperatura crítica.

Fig 1.27  Aquesta figura mostra l'estructura cristal·lina de l'òxid de coure, estronci i bismut.
La xarxa cristal·logràfica  del compost és ortoròmbica i consisteix en làmines de coure i oxigen
perpendiculars a la direcció cristal·logràfica "c". 

L'any 1988 van ser descoberts altres compostos ceràmics molt similars a l'anterior, però amb
temperatures de transició més altes. Els primers van ser uns òxids a base de bismut: el Bi Ca Cu O ,4 2 4 16

superconductor per sota de 85 K, i el Bi Sr CuO , superconductor per sota de 110 K (figura 1.27). Però2 2 6

els que presenten una superconductivitat a temperatures més altes són compostos de tali, bari, calci,
coure i oxigen, amb fórmula general Tl Ba Ca Cu O , en concret al Tl Ba Ca Cu O  lim 2 n-1 n m+2n+2 2 2 2 3 10

correspon la temperatura més alta assolida, 125 K.
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Malgrat no tenir clar quina és la veritable causa d'aquest fenomen de superconductivitat, sí que és

possible identificar les característiques moleculars que l'afavoreixen o la inhibeixen. Com a

característica més important cal destacar que tots els superconductors d'alta temperatura tenen plans

formats per àtoms de coure i oxigen alternats amb capes d'altres elements. Quan refredem un

d'aquests superconductors per sota de la temperatura de transició, els plans coure-oxigen esdevenen

el camí perfecte per al pas dels electrons. Les distàncies entre aquests plans de coure-oxigen també

tenen moltíssima importància, disminuint la temperatura crítica quan aquestes distàncies superen

determinats valors i, fins i tot, fent perdre el caràcter de superconductor.

Cal tenir present també la forta anisotropia d'aquestes ceràmiques superconductores, deguda a aquesta

estructura en capes, que provoca que el corrent elèctric circuli amb més facilitat en la direcció

paral·lela als plans  CuO   que no pas en la direcció perpendicular (direcció de l'eix c).2

Les aplicacions concretes d'aquests materials poden ser molt variades i àmplies. Es podrien transportar

densitats de corrent molt més elevades que amb un conductor tradicional, i obtenir-se potències de

transport molt més grans per a unes pèrdues comparables. Atès que aquests superconductors desplacen

un camp magnètic exterior fora del seu interior, sempre que no superem el valor del camp crític

(efecte Meissner), es poden fer servir com a suports o rodaments magnètics, com també en

acumuladors d’energia; gràcies a les forces magnètiques generades podem disposar l’element o peça

superconductora sobre un camp magnètic i fer-la girar a gran velocitat sense pèrdues per fricció amb

altres elements mòbils o fixos. Ja existeixen al mercat algunes aplicacions, com ara filtres o

ressonadors d'alta freqüència.

Si bé aquestes ceràmiques són les que actualment presenten temperatures crítiques més elevades, cal

tenir present també l'aparició d'una nova molècula de carboni: el fulerè.

Sintetitzada per primera vegada l'any 1985, la molècula de fulerè té la forma d'icosaedre truncat

(semblant a la superfície externa d'una pilota de futbol) i està formada per àtoms de C enllaçats

covalentment arranjats en pentàgons i hexàgons (figura  1.28). Actualment existeixen diverses famílies

d'aquesta molècula, però la que a priori sembla oferir més possibilitats és la C , formada per 60 àtoms60

de carboni. També se n'han sintetitzat d'altres com ara la La@C , on un ió de La es troba dintre d'un82

fulerè de 82 àtoms de carboni, o el C B, on el B substitueix un àtom de carboni, i el C BN, on un59 58

àtom de N i un altre de B substitueixen àtoms de carboni. També s'han sintetitzat molècules de C60

amb altres compostos fixats a la seva superfície, com ara C H  o C H , la primera amb hidrogen i60 36 61 2

la segona amb hidrocarburs.
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Fig. 1.28  Molècula de fulerè

Fig. 1.29  Estructura CCC de molècules de fulerè

Tan interessant és aquesta molècula en si mateixa com més ho són les seves propietats. Sota certes
condicions estableixen un ordenament de llarg abast, amb enllaços de Van de Waals entre les
molècules, i originen una estructura CCC (figura 1.29)

Si bé el seu comportament normal és de semiconductor, quan es dopen amb elements metàl·lics,
fonamentalment K i Rb, aquests s'ionitzen i se situen en posicions intersticials de la xarxa CCC, cedint



Intersticis tetraèdrics
(1/4 , 1/4 , 1/4)

Intersticis octaèdrics

(0 , 1/2, 0)
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Fig. 1.30 Estructura CCC amb les posicions intersticials

els electrons a la xarxa del fulerè, i poden arribar a formar un material superconductor, amb
temperatures crítiques properes als 40 K. Les possibilitats per al dopatge són molt amples, a causa de
les grans dimensións de les posicions intersticials (4,17 Å de diàmetre en les posicions octaèdriques)
(figura 1.30).
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