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3 Materials aïllants i dielèctrics

3.1 Introducció

En general s'anomena aïllant elèctric tota substància de tan baixa conductivitat elèctrica que el pas de
corrent a través d'ella es pot negligir. Els materials aïllants s'anomenen també dielèctrics per indicar
que s'oposen al pas de corrent elèctric.

Els materials dielèctrics presenten una gran banda d'energies prohibides entre les bandes de conducció
i de valència i, per tant, tenen una alta resistivitat.

Per altra part, un medi dielèctric és un material en el qual pot existir, en estat estàtic, un camp
elèctric. És a dir, un dielèctric no condueix el corrent elèctric, ara bé, en el seu interior pot haver-hi
un camp elèctric que no sigui nul.

Les dues aplicacions més importants dels materials dielèctrics són:

a) En condensadors, aprofitant el fet que la presència d'un dielèctric entre les plaques del
condensador incrementa la densitat de càrrega sobre les plaques, és a dir, la capacitat.

b) Com a aïllants elèctrics, ja que permeten aïllar elèctricament els conductors entre si i aquests
respecte a terra o a una massa metàl·lica.

3.2 Polarització dielèctrica

Quan s'aplica un camp elèctric a un material, es produeix la formació i el moviment de dipols dintre
de l'estructura atòmica o molecular. Els dipols són àtoms o grups d'àtoms que presenten càrregues
desequilibrades. Aquests dipols s'alineen amb la direcció del camp elèctric aplicat, produint-se la
polarització del material. Aquest procés es pot produir per quatre mecanismes diferents.

3.2.1 Polarització electrònica

Aquest mecanisme es produeix en tots els materials dielèctrics, i ve donat pel desplaçament del núvol
electrònic que envolta cada nucli atòmic en presència d'un camp elèctric. Recordem que els àtoms,
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a causa de la seva simetria esfèrica, no presenten moments dipolars permanents, per bé que en
presència d'un camp elèctric els àtoms es polaritzen, formant-se moments dipolars elèctrics induïts
com a conseqüència de la pertorbació del moviment dels electrons al voltant del nucli.

La deformació electrònica no depèn de la temperatura, però la polarització electrònica disminueix en
augmentar la temperatura ja que el dielèctric es dilata, i per tant, el nombre de partícules per unitat
de volum (densitat) disminueix. Una vegada aplicat el camp elèctric, el temps en què tarda a produir-
se la polarització electrònica del material és d’uns 10  segons i el procés no va lligat a pèrdues-15

d'energia.

3.2.2 Polarització iònica

Aquest mecanisme es produeix únicament en substàncies iòniques i ve donat per un desplaçament
d'ions veïns de signe oposat, en aplicar un camp elèctric. Aquest desplaçament provoca una
deformació elàstica dels enllaços entre els ions que formen el material. Depenent de la direcció del
camp, els cations i els anions s'aproparan o s'allunyaran i es produiran dipols induïts temporals.

En augmentar la temperatura, la polarització iònica s'intensifica ja que es debiliten les forces
interatòmiques a causa que augmenten les distàncies entre ions i el material es dilata. El temps
d'establiment de la polarització iònica és d’uns 10  segons.-13

3.2.3 Polarització molecular o polarització d'orientació

Aquest mecanisme es produeix en aquells materials que contenen molècules asimètriques les quals
presenten moments dipolars elèctrics permanents. Aquests dipols permanents s'orientaran
paral·lelament al camp aplicat. Quan s'anul·la el camp els dipols poden restar alineats i produir-se una
polarització permanent del material.

La polarització molecular és possible si les forces moleculars no impedeixen que els dipols s'orientin
amb el camp. En augmentar la temperatura es debiliten les forces moleculars, disminueix la viscositat
de la substància i, per tant, augmentan la polarització dipolar. Ara bé, un increment de la temperatura
també augmenta l'energia tèrmica de les molècules, la qual cosa provoca una disminució en la
influència orientadora del camp elèctric extern. Per tant, la polarització molecular augmentarà al
principi amb la temperatura quan la debilitació de les forces moleculars influeixi més que la
intensificació del moviment tèrmic, i després, quan aquest segon efecte sigui predominant la
polarització començarà a disminuir amb la temperatura. El procés de la polarització molecular va
lligat a pèrdues energètiques del material.

3.2.4 Polarització per càrrega espacial

Aquest procés de polarització és degut a l'acumulació de les càrregues en els límits entre les fases en
els dielèctrics multifàsics. Aquesta polaritzabilitat és possible si una de les fases presents té una
resistivitat molt més elevada que l'altra. Aquest mecanisme es presenta en alguns aïllants compostos
quan es treballa a temperatures elevades.
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Fig. 3.1  a) Polarització electrònica; b) Polarització iònica; c) Polarització molecular

Fig.  3.2

Tots els mecanismes anteriors que condueixen a la polarització del material tenen en comú que
l'aplicació d'un camp elèctric exterior provoca un lleuger desplaçament de la càrrega positiva en la
direcció del camp. La càrrega positiva es desplaça una distància * en direcció del camp allunyant-se
de la càrrega negativa. Això dóna lloc a una càrrega neta positiva sobre un costat del material i una
càrrega neta negativa sobre el costat oposat. Aquestes càrregues de polarització estan congelades en
el sentit que estan lligades a uns àtoms o molècules determinades i no són lliures per moure's a través
del dielèctric (figura 3.2).
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(3.1)

(3.2)

(3.3)

(3.4)

Es defineix la polarització P com el moment dipolar del medi per unitat de volum, i ve donat per
l'expressió

on Z és el nombre de centres de càrrega que es desplacen per unitat de volum, q la càrrega elèctrica
i * el  desplaçament entre els extrems positiu i negatiu del dipol.

Per altra part,

essent p el moment dipolar induït en cada àtom o molècula i  n la concentració volumètrica d'àtoms
o molècules. 

Experimentalment es comprova que p és proporcional al camp elèctric aplicat (E)

on " és la constant de proporcionalitat, característica de cada àtom o molècula, que rep el nom de
polaritzabilitat, i el E  és el camp elèctric mitjà experimentat per l'àtom o la molècula a l'interiorlocal

del dielèctric (superior al camp elèctric aplicat).

La polarització del medi serà

3.3 Propietats dielèctriques i condensadors 

Un condensador és un dispositiu elèctric format per dos conductors o armadures separats per un
dielèctric, i caracteritzat per tenir una capacitat determinada que depèn de la superfície de les
armadures, de la seva separació i del tipus de dielèctric.

En els circuits elèctrics els condensadors compleixen diverses missions: atenuar les fluctuacions en
el senyal, acumular càrrega per evitar danys a la resta del circuit, emmagatzemar càrrega per a la seva
posterior distribució, etc.
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(3.5)

(3.6)

(3.7)

(3.8)

(3.9)

(3.10)

Els condensadors estan dissenyats de forma que la càrrega resti en un material polaritzat entre dos
conductors. El material entre els conductors ha de polaritzar-se fàcilment i tenir una alta resistivitat
per tal d'impedir que la càrrega passi d'una placa a la següent. Els materials dielèctrics compleixen
aquests dos requisits.

La càrrega Q (en coulombs) que pot emmagatzemar-se en un condensador és

on V és el voltatge (volt) entre les plaques del condensador i C la capacitat (farad). Com ja hem
indicat, la capacitat depèn tant del material entre les plaques com del disseny del dispositiu.

Per a un condensador senzill de dues plaques paral·leles

on A és l´àrea de cada placa, d  la distància entre plaques i , la permitivitat dielèctrica, que es
defineix com l'aptitud del material per polaritzar-se i emmagatzemar càrrega.

La permitivitat relativa , , o constant dielèctrica, es defineix com la relació entre la permitivitat delr

material (,) i la del buit (,  = 8,85 ·10   F·m· ),0
-12 1

Si comparem la capacitat d'un condensador que té un dielèctric entre les seves plaques amb un que
no en tingui,

de les equacions 3.8 i 3.9,  
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(3.11)

(3.12)

(3.13)

és a dir, el dielèctric ha augmentat la capacitat del condensador  un factor , .r

La constant dielèctrica (, ) depèn del material, de la temperatura i de la freqüència. Per altra part, ,r r

està relacionat amb la polarització mitjançant l'equació:

on E és la intensitat del camp elèctric (V/m) i (,  - 1) s'anomena susceptibilitat dielèctrica (P) .r

Si recordem que la polarització P = n " Eloc

Així doncs,,  està relacionada amb P, ", E  i E.r loc

Si el condensador està format per n plaques conductores paral·leles, la capacitat ve donada per

per tant, moltes plaques grans, una separació petita entre plaques i una constant dielèctrica elevada
milloren la capacitat d'un condensador per emmagatzemar càrrega.

3.3.1 Rigidesa dielèctrica

El dielèctric ideal encara no es coneix, en tots els casos, quan s'aplica un voltatge entre les dues cares
d'un material aïllant, aquest és travessat per un petit corrent de fuita, és a dir, existeix un cert nombre
d'electrons a la banda de conducció; aquests electrons són accelerats ràpidament per l'elevat camp que
hi ha en el dielèctric, i agafen valors d'energia cinètica elevats. Part d'aquesta energia cinètica és
transferida per col·lisions als electrons de valència, els quals són excitats així a la banda de conducció.
Si un nombre suficientment gran d'electrons inicia aquest procés, aquest s'automultiplica i un gran
nombre d'electrons passa a la banda de conducció. El corrent a través del dielèctric augmenta
ràpidament i pot provocar que el dielèctric es fongui, cremi o vaporitzi en forma localitzada, de
manera que pot produir-se la ruptura o la perforació del dielèctric i provocar l'avaria del condensador.
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Fig. 3.3 Voltatges de ruptura per a diversos materials

Per iniciar aquest procés es requereix la conducció d'electrons. Aquests poden originar-se de diferents
formes. Una forma freqüent és la formació d'un arc elèctric entre un terminal d'alt voltatge i la
superfície contaminada d'un aïllant. Els àtoms d'impuresa poden també donar electrons a la banda de
conducció.

Quan un dielèctric és sotmès a un camp elevat durant un llarg període de temps, la ruptura ve
precedida generalment per una fusió local. En els condensadors vells, la ruptura pot donar-se amb
intensitats de camp relativament baixes, si el dielèctric ha estat afectat químicament o mecànicament.
La figura 3.3 mostra els voltatges de ruptura per a diversos materials aïllants.

S'anomena rigidesa dielèctrica la propietat d'un material aïllant d'oposar-se a ser perforat pel corrent
elèctric, i el seu valor s'expressa mitjançant la relació entre la tensió màxima que pot aplicar-se sense
que el dielèctric es perfori (tensió de ruptura o de perforació) i el gruix del material. Cal tenir en
compte que el valor de la tensió de perforació no és proporcional al gruix de la làmina, i per tant, quan
efectuem un assaig per determinar la rigidesa dielèctrica d'un material hem de tenir sempre en compte
el gruix del material utilitzat.
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     Tensió de perforació
      Rigidesa dielèctrica  (kV/mm)      =                                                     

                gruix del material

La rigidesa dielèctrica ens donarà el màxim camp elèctric (E) que pot mantenir-se entre les plaques
del condensador, i ens imposarà un límit superior en la capacitat (C) i la càrrega (Q). 

Així doncs, a l’hora de construir condensadors més petits amb capacitat d'emmagatzemar grans
càrregues en un camp intens s'hauran d'emprar materials amb una alta rigidesa dielèctrica i una
elevada constant dielèctrica (major capacitat en el mínim volum).

A la taula 3.1 s’indiquen els valors de rigidesa i de la constant dielèctrica per a diversos materials.

Taula 3.1

Material Constant Resistivitat Rigidesa dielèctrica
dielèctrica S.m V·m ·10
a 10  Hz6

-1 6

Polietilè 2,3 10  - 10 2013 16

Tefló 2,1 10 5916

Poliestirè 2,5 10 2016

Cautxú 3,2 10 2013

Cera parafinada 2,3 10  - 10 1013 17

Sílice fosa 3,8 10  - 10 109 10

Vidre Pyrex 4,0 10 1414

BaTiO 3.000 10  - 10 123
6 13

Mica 14 - 110 10 811

Aigua 78,3 10 4012

Buit 1,0

Fins a un determinat valor de la temperatura (temperatura límit) la rigidesa dielèctrica és independent
de la temperatura. Per sobre de la temperatura límit, en incrementar la temperatura es produeix una
notable disminució de la rigidesa dielèctrica (figura. 3.4). En general aquesta temperatura límit està
dintre l'interval entre -50 C i +50 C, encara que determinats materials ceràmics poden arribar a unaº º
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Fig. 3.4  (1) Zona independent de la temperatura, (2) zona dependent de la temperatura

temperatura límit d'uns 500 C. El valor de la temperatura límit és de gran importància en l'eleccióº

d'un dielèctric adient, ja que ens donarà l'interval de temperatures en què pot treballar el material amb
total garantia.

3.3.2 Dependència de la constant dielèctrica amb la freqüència i la temperatura

Atés que els materials dielèctrics solen emprar-se en circuits de corrent altern, els dipols han de ser
capaços de canviar de direcció, generalment amb alta freqüència. Per tant, la polarització (P), la
polaritzabilitat (") i la constant dielèctrica (, ) d'un dielèctric en un camp altern depenen de la facilitatr

amb què els dipols poden invertir la seva alineació amb cada inversió de camp.

Alguns mecanismes de polarització no permeten una inversió suficientment ràpida de l'alineació dels
dipols. El temps necessari per arribar a l'orientació d'equilibri s'anomena temps de relaxament i el
seu valor invers, freqüència de relaxament.

Quan la freqüència del camp aplicat supera la freqüència de relaxament d'algun dels mecanismes
particulars de polarització, els dipols no poden orientar-se amb la rapidesa suficient  i el mecanisme
s'atura. Com que les freqüències de relaxament dels quatre processos de polarització són diferents,
és possible separar experimentalment les diverses contribucions, com s'indica a la figura 3.5. Podem
observar quatre zones de freqüència en les quals operen diferents mecanismes de polarització. Les
polaritzacions electrònica i iònica es donen fàcilment, fins i tot a altes freqüències, mentre que la
molecular i la polarització per càrrega espacial es donen únicament a baixes freqüències.

En materials iònics la polarització de tipus iònic contribueix a la polarització total fins a freqüències
elevades, mentre que en un material molt covalent com el diamant únicament es produeix el mecanisme
de polarització electrònica.
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Fig. 3.5 Dependència de la constant dielèctrica amb la freqüència

L'estructura influeix també sobre l'efecte de la freqüència. Els gasos i els líquids es polaritzen a
freqüències majors que els sòlids. Els polímers amorfs i els materials ceràmics no cristal·lins es
polaritzen a freqüències superiors a la dels corresponents compostos cristal·lins. Els polímers amb
grups asimètrics es polaritzen únicament a baixes freqüències.

L'efecte de la temperatura sobre la constant dielèctrica dels materials iònics i electrònics és en general
petit a baixes temperatures, però augmenta a mesura que s'incrementa la temperatura. A temperatures
elevades la mobilitat dels ions és apreciable.

La dependència de la polarització molecular amb la temperatura pot ser gran, com per exemple en el
cas del nitrobenzè, C H NO (figura 3.6. a). L'efecte combinat de temperatura i freqüència és6 6

important en els materials iònics, com s'indica a la figura 3.6.b corresponent al vidre soda-calç-sílice.

A la figura 3.6.b s´observa que quant menor és la freqüència major és l'efecte de la temperatura sobre
la constant dielèctrica.  
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Fig. 3.6 Efecte de la temperatura en la constant dielèctrica

Els dielèctrics utilitzats en els condensadors han de mostrar un alt grau de polarització en un gran
interval de temperatures i freqüències. La majoria dels materials dielèctrics per als condensadors són
líquids compostos per molècules polars, polímers o ceràmiques.

Els olis orgànics i les ceres contenen molècules encadenades relativament llargues que poden servir
com a dipols i que s'alineen fàcilment. Moltes vegades s'impregnen en paper, el qual és a la vegada
també un material dielèctric. 

En els polímers amorfs com el poliestirè, el polièster, el policarbonat i la cel·lulosa (paper), els
segments de les cadenes tenen suficient mobilitat per causar la polarització. Els vidres ceràmics es
comporten de forma anàloga. 

Els polímers cristal·lins tenen constants i rigideses dielèctriques més baixes que els corresponents
compostos amorfs, però els polímers amb cadenes asimètriques tenen una constant dielèctrica major
pel fet que l'efectivitat (moment elèctric) de cada dipol molecular és major.

El titanat de bari (BaTiO ), una ceràmica cristal·lina, té també una estructura asimètrica a temperatura3

ambient (figura 3.7). En l'estructura cristal.lina del titanat de bari, a causa del desplaçament dels ions
O  i Ti , la cel·la unitària esdevé un dipol permanent i produeix una bona polarització. El catió titani2- 4+

està desplaçat lleugerament del centre de la cel·la unitària, i causa que el cristall sigui tetragonal i
permanentment polaritzat. En un camp alternant, l'ió titani es mou de darrere cap endavant entre les
seves dues posicions possibles per tal de permetre que la polarització estigui alineada amb el camp.
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Fig. 3.7 Estructura cristal·lina del titanat de bari

L'estructura única del cristall i la seva ràpida resposta al camp aplicat proporciona al titanat de bari
una constant dielèctrica elevada. Ara bé, com que la polarització és altament anisotròpica, el cristall
ha de quedar adientment alineat en relació amb el camp aplicat.

3.3.3 Pèrdua d'energia. Factor de pèrdues dielèctriques.

Quan un material dielèctric és polaritzat mitjançant un camp elèctric alternant, generalment es
produeixen petites pèrdues d'energia en forma de calor. S'anomena pèrdua dielèctrica la potència
elèctrica perduda a travès del material aïllant.

Aquestes pèrdues d'energia són degudes per una part a les fuites de corrent i per altra a la fricció
dipolar. Les pèrdues per fuita de corrent són baixes si la resistivitat elèctrica és alta. En general la
resistivitat d'un dielèctric és d’uns 10  S·m o superior. La fricció dipolar es produeix quan la11

reorientació dels dipols és difícil, com per exemple en les molècules orgàniques complexes. Les
majors pèrdues es donen per aquells valors de freqüència en què la reorientació dels dipols és difícil
però possible; a freqüències inferiors, les pèrdues són també inferiors ja que els dipols tenen temps
per a moure's, mentre que a freqüències superiors, les pèrdues són baixes pel fet que els dipols no es
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(3.14)

(3.15)

Fig. 3.8  (a) desfasament de 90 º entre el corrent de fuita i la tensió d´un dielèctric; (b)
concepte d´angle de pèrdues d´un dielèctric

mouen en absolut. El factor de pèrdues dielèctriques constitueix un criteri per mesurar la pèrdua de
potència per escalfament dels aïllants. També es considera una mesura de la capacitat de generació
de calor per unitat de volum del material aïllant.

Recordem que en els conductors i aparells elèctrics el cas més favorable d'aprofitament de la potència
disponible s'obté quan:

és a dir, quan la tensió i la intensitat del corrent estan en fase. Aquest cas es donarà quan la
freqüència, <, de variació del camp extern coincideixi amb la de relaxació del material. El cos N
s'anomena factor de potència. Mitjançant un raonament anàleg, en el cas d'un material aïllant el cas
més favorable serà quan:

amb la qual cosa no hi hauria circulació de corrent activa a través de l'aïllant, no hi hauria orientació
dels dipols. Aquest seria el cas d'aïllament ideal; ara bé, a la pràctica sempre es produeixen pèrdues,
el valor de les quals és proporcional a la tangent de l'angle *, el qual és complementari a l'angle N
de desfasament.

L'angle * s'anomena angle de pèrdues i la tangent d'aquest angle tangent de pèrdua o factor de
dissipació. Com que l'energia emmagatzemada en un dielèctric és proporcional a la seva constant
dielèctrica (, ), les pèrdues en un dielèctric seran proporcionals al producte: ,  · tang·*, quer r

s'anomena factor de pèrdues dielèctriques.
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En conseqüència, el factor de pèrdues dielèctriques caracteritza la utilitat d'un material com a
dielèctric o aïllant; en els dos casos interessa que el valor de tang * sigui el més petit possible. El
factor de pèrdues dielèctriques varia amb la temperatura, amb el voltatge aplicat i molt especialment
amb la freqüència. En general els valors de les pèrdues dielèctriques són reduïts, per la qual cosa
poden negligir-se en aplicacions industrials. 

3.4 Propietats dielèctriques i aïllants elèctrics

Els materials emprats per aïllar un conductor elèctric dels seus voltants han de ser dielèctrics. Els
aïllants elèctrics han de tenir una alta resistivitat elèctrica, una alta rigidesa dielèctrica i un factor de
pèrdues dielèctriques petit; per altra part, les constants dielèctriques altes no són de gran utilitat.

L'alta resistivitat elèctrica que resulta de la gran separació energètica entre les bandes de valència i
de conducció evita les fuites de corrent. Una rigidesa dielèctrica elevada evita la ruptura catastròfica
dels aïllants en alts voltatges. La fallida interna de l'aïllant es produeix si les impureses proporcionen
nivells donadors o acceptadors que permetin als electrons ser excitats i conduir el corrent. La fallida
externa és causada per un arc al llarg de la superfície de l'aïllant o a través de la porositat
interconnectada dintre del cos aïllant. En particular, la humitat absorbida per la superfície dels aïllants
ceràmics és un problema. El vidriat dels aïllants ceràmics recobreix la porositat i redueix l'efecte dels
contaminants superficials.

Una constant dielèctrica petita evita la polarització, de forma que la càrrega no s'emmagatzemi
localment en l'aïllant. Les constants dielèctriques baixes són preferibles pels aïllants, mentre que les
altes ho són pels dielèctrics dels condensadors.

3.5 Ferroelectricitat

La presència de polarització en un material després que es treu el camp elèctric pot explicar-se per
l'existència d'una alineació residual dels dipols permanents. Aquests materials s'anomenen
ferroelèctrics, ja que tenen una corba de polarització en funció del camp elèctric molt similar a la
corba B-H d'un material ferromagnètic. A la figura 3.9 es mostra un cicle d'histèresi ferroelèctric,
a on P  és la polarització romanent i E  el camp coercitiu. r c

A la gràfica podem observar que el material inicialment presenta una orientació aleatòria dels dipols,
de forma que no hi ha una polarització neta (posició 1). Quan s'aplica un camp elèctric extern, els
dipols comencen a alinear-se amb el camp fins arribar a un cert valor de la intensitat de camp elèctric,
pel qual tots els dipols estan alineats, i s’obté la màxima polarització del material o polarització de
saturació P  (posició 3).s

Quan es retira el camp elèctric extern, en el material queda una polarització romanent P  deguda a lar

interacció entre els dipols i, per tant, el material quedarà permanentment polaritzat, a no ser que li
sigui aplicat un camp elèctric en sentit oposat. La capacitat per retenir la polarització permet al
material ferroelèctric conservar informació, de manera que és d'utilitat en computadors.
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Fig.3.9 Cicle d'histèresi ferroelèctric

Si s'aplica un camp en la direcció oposada, els dipols hauran d'invertir-se. El camp elèctric necessari
per eliminar la polarització i aconseguir una distribució aleatòria dels dipols s'anomena camp coercitiu
E . Si se supera aquest valor s'obtindrà una polarització d'acord amb el nou camp aplicat, fins arribarc

a la polarització de saturació (posició 6). Quan es realitza un procés alternant, variant la direcció del
camp elèctric extern, es generarà un cicle d'histèresi, el qual ens indicarà la variació de la polarització
en un material ferroelèctric en funció del camp. 

El comportament ferroelèctric depèn de la temperatura, i s'anul·la per sobre d'un determinat valor de
temperatura, anomenada temperatura de Curie. En alguns materials com el titanat de bari, la
temperatura de Curie correspon a un canvi en l'estructura cristal·lina del material, de forma que els
dipols permanents queden anul·lats. 

A la taula 3.2 s'indiquen les temperatures de Curie d'alguns materials ferroelèctrics.
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Taula 3.2

Material T  ( C)c
o

SrTiO - 2003

Cd Nb O  - 882 2 7

KNaC H O     244 4 6

(sal de Rochels)

BaTiO  1203

PbZrO  2333

PbTiO  4903

NaNbO  6403

3.6 Piezoelectricitat i electrostricció

El procés de polarització d'un material pot variar-ne les seves dimensions. Aquest fenomen s'anomena
electrostricció i sol ser degut a la variació de la longitud dels enllaços entre ions o a les distorsions
produïdes per l'orientació dels dipols permanents del material.

En alguns materials dielèctrics, si s'efectua una deformació mecànica que provoqui un canvi
dimensional del material, pot produir-se una polaritzacióa causa del desplaçament relatiu dels ions
entre si (sempre que el cristall no tingui un centre de simetria), que generi un voltatge induït en el
material. Els materials dielèctrics que mostren aquest comportament reversible s'anomenen
piezoelèctrics. Els materials com el titanat de bari i el quars, que tenen una polarització permanent,
mostren aquest efecte.

Per altra part, si s'aplica un voltatge extern, variarà la distància entre els centres de càrrega a causa de les
atraccions dels ions als pols de les plaques i es produirà un canvi en les dimensions. Si utilitzem un
voltatge de corrent altern, el cristall es dilatarà i es contraurà alternativament, emetent una ona acústica.

En els dibuixos de la figura 3.10 poden observar els efectes següents:

a) Els cristalls piezoelèctrics presenten una diferència de càrrega a causa dels dipols
permanents.

b) Una deformació mecànica, compressió en aquest cas, modifica la distància entre els
centres de càrrega i varia la polarització volumètrica tot fent variar la densitat de
càrrega als extrems del material i modifica la diferència de potencial entre els
extrems.
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Fig. 3.10 Efecte piezoelèctric

 c) Un voltatge aplicat modifica la distància entre els centres de càrrega i produeix un
canvi en les dimensions.

L'efecte piezoelèctric s'utilitza en els transductors, els  quals converteixen ones acústiques en camps
elèctrics o bé camps elèctrics en ones acústiques. El so d'una freqüència en particular produeix una
deformació en un material piezoelèctric, de forma que es polaritza el cristall i crea un camp elèctric.

3.7 Materials aïllants i dielèctrics

Els materials dielèctrics tenen una gran importància en la indústria elèctrica i electrònica. A aquests
pertanyen els materials aïllants els quals tenen un paper essencial dintre la construcció elèctrica;
l'aïllament és una de les condicions fonamentals de funcionament dels materials de producció, de
transport i de distribució elèctrica. Una altra aplicació important dels dielèctrics és en els
condensadors, per crear  un valor determinat de la capacitat elèctrica d'aquests últims. Finalment
també podem classificar a part els anomenats dielèctrics actius, és a dir, aquells que tenen propietats
controlables (ferroelèctrics, piezoelèctrics, etc.).

En aquests materials, a part de les propietats aïllants i dielèctriques, també tenen un paper important les
propietats mecàniques i tèrmiques, com també la capacitat de ser conformats i el seu cost econòmic.

Els materials dielèctrics actualment utilitzats en la indústria elèctrica i electrònica els podem dividir
en tres tipus: dielèctrics gasosos, líquids i sòlids. Aquests últims representen una família molt gran i
diversificada en funció de la seva naturalesa: polímers, ceràmics, cartró, paper, etc., mentre que els
dielèctrics líquids i gasosos constitueixen famílies de materials més restringits, però no menys
complexos. També cal tenir present que els dielèctrics líquids en molts casos estan associats a un
material sòlid i constitueixen, doncs, un aïllament mixt (sòlids impregnats).
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3.7.1 Dielèctrics gasosos

Tots els gasos són normalment bons aïllants elèctrics, i alguns d'ells són normalment utilitzats en la
indústria electrotècnica. A la taula 3.3 es donen les característiques d'alguns dels gasos utilitzats en
dispositius elèctrics.

Taula 3.3

Dielèctric Densitat Constant Rigidesa Conductivita
(kg/m ) dielèctrica dielèctrica t3

(MV/m)   tèrmica
(mW/m.K)

Aire 1,2928 1,00057 3 24

Nitrogen 1,2507 1,00058 3 24

Hidrogen 0,0898 1,00026 1,8 166

Anhídrid 1,9768 1,00098 2,7 15
carbònic (CO )2

Elegàs (SF ) 6,4851 1,00191 7,2 ---6

A la pressió atmosfèrica i a temperatura ambient l'aire assegura l'aïllament de les línies elèctriques
aèries i parcialment també dels motors. L'aire sota pressió s'utilitza en disjuntors, però actualment
s'està substituint per gasos electronegatius com l'elegàs. L'elegàs és incolor, inodor, no tòxic, no
inflamable, químicament estable (no es descompon fins a temperatures superiors als 800 C), és uno

dels gasos més pesats (a 20 C i a pressió atmosfèrica la seva densitat és 5 vegades superior a la deo

l'aire) i pot comprimir-se (a la temperatura normal) fins a 2 MPa sense liquar; aquestes propietats fan
que sigui molt eficaç en condensadors, cables, etc.

Un altre gas utilitzat és el diclorodifluorometà, CCl F  ("freó") el qual presenta una rigidesa2 2

dielèctrica pròxima a la de l'elegàs, però amb una menor capacitat de compressió (0,58 Mpa, a 20
ºC). Actualment el freó està essent substituït a totes les aplicacions, per problemes mediambientals,
bàsicament pel gas R-134 (C H F ), el qual mostra una capacitat de compressió de 0,57 Mpa a 20 ºC.2 2 4

L'addició de petites quantitats d'elegàs o R-134 a l'aire eleva sensiblement la seva rigidesa dielèctrica,
i s'utilitza en alguns dispositius elèctrics d'alta tensió.
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El nitrogen presenta pràcticament la mateixa rigidesa dielèctrica que l'aire, però el sol substituir per
omplir condensadors de gas, a causa de la presència d'oxigen en l'aire que pot actuar com a agent
oxidant dels materials en contacte amb ell.
 
Per omplir dispositius elèctrics de buit i làmpades s'utilitzen gasos inerts (argó, neó i altres) com
també vapors de mercuri i sodi. Els gasos inerts tenen una baixa rigidesa dielèctrica. 

Finalment cal destacar la importància com a agents frigorífics de baixa temperatura, en particular pels
dispositius superconductors, l'heli líquid (temperatura de liquació 4,2 K) i  nitrogen líquid
(temperatura  de liquació 77 K).

3.7.2 Dielèctrics líquids

Els dielèctrics líquids s'utilitzen àmpliament en les instal·lacions electrotècniques. Amb ells s'omple
l'espai interior dels transformadors d'alimentació, reactors, interruptors d'oli, condensadors, cables
i altres equips elèctrics. Per altra part, també s'utilitzen com a agents d'impregnació de materials
sòlids electroaïllants porosos, que augmenten considerablement la seva rigidesa dielèctrica. Un altre
paper a tenir present en els dielèctrics líquids és la seva funció com a medi transferidor de calor, com
per exemple en transformadors o en interruptors d'oli d'alta tensió.

Encara que existeixen moltes substàncies líquides amb bones propietats dielèctriques, els fenòmens
d'oxidació i de polimerització que es donen en la major part d'elles han limitat la seva aplicació (és
necessari una bona estabilitat química del dielèctric líquid). Els materials líquids que tenen bones
qualitats dielèctriques juntament amb una bona estabilitat química són, la majoria, olis minerals o
materials sintètics. 

Els olis minerals obtinguts de la destil·lació fraccionada dels bruts de petroli són utilitzats per les seves
propietats dielèctriques i tèrmiques des de fa molt de temps en transformadors i com a agent
impregnant de sòlids en condensadors. Els olis minerals estan constituïts per barreges en diferents
proporcions de diversos tipus d'hidrocarburs: parafínics (alcans de cadena lineal o ramificada),
naftènics (cicloalcans) i aromàtics (hidrocarburs cíclics insaturats). Els avantatges principals que
presenten aquests materials són les seves elevades resistivitat elèctrica i rigidesa dielèctrica, la baixa
viscositat i el seu cost reduït. Malauradament la seva propensió a oxidar-se i el seu punt d'ebullició
relativament baix (. 170 C) fa que aquests productes siguin materials amb un risc no negligibleo

d'inflamar-se, sobretot quan estan associats amb compostos cel·lulòsics (cartrons i papers) per tal de
millorar les seves característiques dielèctriques. 

La síntesi de dielèctrics clorats, a finals del segle XIX, va permetre solucionar alguns dels problemes
que presentaven els olis minerals, principalment el seu comportament inflamable. Els més utilitzats
van ser els policlorobifenils (PCB), els quals tenien unes bones característiques elèctriques i una
resistència al foc netament superior. Industrialment, a partir dels anys quaranta van tenir un
desenvolupament important en la indústria elèctrica, emprant-se en transformadors i en condensadors.
A partir dels anys seixanta, els estudis de toxicologia d'aquests productes van representar un fre al seu
desenvolupament i es va afavorir l'estudi de productes menys perillosos per al medi ambient. Els
productes que han substituït el PCB són del tipus: olis de silicones, hidrocarburs pesats, èsters i
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compostos policlorats o polifluorats. Els estudis realitzats actualment, en mitjana tensió, tenen com
a objectiu l'estudi de materials amb unes propietats elèctriques i tèrmiques satisfactòries, tot millorant
el seu comportament enfront del foc i que respectin el medi ambient. En alta i molt alta tensió, els
problemes que presenta el PCB són els mateixos, i els productes alternatius esmentats posteriorment
no es prenen en consideració perquè presenten pitjors propietats elèctriques en comparació amb els
olis minerals.

A la  taula 3.4 es donen les característiques d'alguns dels dielèctrics líquids utilitzats.

Taula 3.4

Oli mineral èster Oli de silicona

Densitat a 25 C  (Kg·m ) 887 980 960o -3

Temp. màx. admissible ( C) 165 310 360o

Constant dielèctrica 2,2 3,2 2,7
a 50 Hz i a 25 Co

Pèrdues dielèctriques
a 50 Hz (Tg *)  a  25 C 1,1 · 10 1 · 10 3 · 10o

                          a 100 C 5 · 10 3 · 10 3 · 10o

-4

-3

-3

-3

-5

-5

Resistivitat elèctrica
(S·m)         a  25 C 10 20 · 10 10o

                 a 100 C 10 10o

12

11

10 13

12

Rigidesa dielèctrica a 50 Hz (kV) $ 50 56 $ 56

3.7.3 Dielèctrics sòlids

Els materials dielèctrics sòlids els podem diferenciar en funció de les seves característiques estructurals
en dos grans grups: materials polimèrics i materials ceràmics.

a) Materials polimèrics

La més important i quasi única aplicació dels materials polimèrics en electrotècnia es troba en la seva
utilització com a aïllants, funció que compleixen perfectament fins al punt que, en l'actualitat, són els
materials aïllants més emprats en baixa tensió i cada dia són més interessants les seves aplicacions en
els camps de la mitjana i de l'alta tensió.
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Els principals materials utilitzats en electrotècnia són els polietilens (PELD, PEHD, PR), el cautxú
d'etilè propilè (EPR), el polipropilè, el policlorur de vinil (PVC), les resines epoxídiques, les resines
polièsters, les silicones, les poliamides aromàtiques, les poliimides i altres.

A la taula 3.5 es donen les característiques d'alguns dels aïllants sòlids emprats en cables.

Taula 3.5

Temperatura  màx. Constant Factor de pèrdues
admissible  ( C) dielèctrica   (*) tg*    (x 10 )o -4

PVC 70 9 - 10 500 - 800

PELD 70 2,3 2 - 3

PEHD 80 2,3 1 - 5

PRC 90 2,3 2 - 5

EPR 90 3 100 - 200

PPS 200 3,8 10

(*) valor relatiu a la temperatura màxima admissible.

Els principals estudis d'aquests últims anys en el camp dels aïllants sòlids per cables han portat a la
substitució dels aïllaments en base a paper impregnat per materials sintètics. Els materials més emprats
són els polietilens ja sigui reticulats (PR) o bé polietilens de baixa densitat (PELD) o d'alta densitat
(PEHD). El PELD i el PEHD són polímers termoplàstics mentre que el PR és un material
termoestable. Els polietilens són incolors, translúcids, flexibles, inodors, no tòxics, molt resistents a
la humitat i presenten excel·lents propietats dielèctriques. Sense plastificants s'estoven a 115 C, pero

la qual cosa és aconsellable la seva utilització per sota de 80 C. La seva aplicació és com a aïllant deo

cables de transport d'energia i en telecomunicacions, cables submarins i aparells electrodomèstics. El
PR és un derivat del polietilè obtingut mitjançant la creació d'enllaços intermoleculars, emprant
peròxids orgànics i obtenint un material termoestable amb una temperatura de treball més elevada
(130 C).o

Des de fa alguns anys han pres importància les característiques ignífugues dels aïllants amb la
utilització del policlorur de vinil (PVC). Els efectes secundaris associats a la corrosivitat i a l'opacitat
dels fums de combustió d'aquest material han portat al desenvolupament d'una nova generació
d'aïllants per cables anomenats "sense halògens amb comportament millorat al foc". Els aïllants de
cables sense halògens existeixen des de fa molt temps, però si no es prenen precaucions l'aïllant es
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consumeix fàcilment i ràpidament. És necessari incloure càrregues adaptades per reduir la
inflamabilitat i l'opacitat dels fums; aquestes càrregues són principalment de trihidrat d'alúmina el
qual, sota l'acció de la calor, allibera de forma endotèrmica l'aigua inhibint la flama (absorbeix una
part de l'energia de l'incendi i dilueix els gasos combustibles). Les resines utilitzades són l'EVA (etilè-
vinil-acetat) i l'EPDM (etilè-propilè). El PVC és àmpliament utilitzat com a aïllant elèctric per baixes
freqüències; no s'utilitza en altes freqüències perquè s'incrementen les pèrdues dielèctriques. També
s'utilitza en la fabricació d'aparells i dispositius elèctrics tals com endolls.

Un altre material aïllant interessant és el polifenilè, material termoplàstic capaç de ser emmotllat en
parets molt primes i utilitzat en la fabricació d'encapsulaments de semiconductors, caixes, contactors,
etc. Aquest material presenta una gran resistència als dissolvents i lubricants que es fan servir
normalment en electrònica. Les seves propietats poden incrementar-se mitjançant un reforçament amb
fibra de vidre, assolint en aquest cas una baixa constant dielèctrica i un factor de pèrdues també baix
en un ampli ventall de freqüències.

Per altra part, les resines epoxídiques s'utilitzen com a materials aïllants en els transformadors secs.
Les resines epoxídiques pertanyen a la família dels termoenduribles (material plàstic que retícula en
presència d'un compost enduridor) i presenten unes excel·lents propietats mecàniques, tèrmiques i
elèctriques. Aquestes resines poden ser carregades amb trihidrat d'alúmina i tenen unes bones
característiques ignífugues. També s'utilitzen en l'aïllament de les barres dels generadors d'alta tensió
i en tots aquells casos en què el material que constitueix l'aïllament cal que formi un bloc compacte,
dur i molt resistent amb els conductors.

Finalmeent, dintre del camp dels condensadors de potència s'han desenvolupat dielèctrics sòlids
impregnats, sobre la  base de làmines de polipropilè (de 13 a 15 µm) amb dielèctrics líquids no polars
(ex.: fenilxililetà (PXE), cumilfeniletà (CPE), monodibenziltoluè (M/DBT)). La utilització de làmines
de polipropilè permet reduir les pèrdues dielèctriques en un factor de dos o tres vegades en comparació
amb els papers impregnats, així com una reducció del pes i el volum dels aparells d’un 30%.

b) Materials ceràmics

En els últims anys s'ha produït un avenç espectacular dels materials ceràmics d'altes prestacions
tecnològiques. En l'actualitat poden competir amb els altres tipus de materials per la seva resistència
a la corrosió, a les altes temperatures i al desgast, en les més diverses i severes condicions físiques i
químiques. També les seves propietats de baixa conductivitat tèrmica i elèctrica o les seves propietats
dielèctriques i l'estabilitat dimensional les fan insubstituïbles en la indústria elèctrica i electrònica.
S'ha de tenir en compte, però, que la preparació i la sinterització dels materials ceràmics influeix
notablement en les característiques dielèctriques i aïllants d'aquests materials. 

En la indústria electrònica tenen aplicació totes les ceràmiques segons les seves propietats físiques,
com a materials estructurals, aïllants i dielèctrics. Les seves propietats mecàniques són molt diferents
a les típiques dels metalls, aliatges i plàstics orgànics. Tot i que hi ha molts materials ceràmics
d'interès en electrònica tractarem solament aquells que siguin més interessants per a l'enginyeria
electrònica.
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L'aplicació de les ceràmiques com a dielèctrics en condensadors constitueix el capítol més important,
tant des de el punt de vista econòmic com numèric; constitueix també l'aplicació més clàssica dintre
del sector electrònic.

Els condensadors d'alta i baixa freqüència es fabriquen a base de perovskita (CaTiO , cristall3

ferroelèctric d'estructura cúbica), de rutil (TiO ), titanat d'estronci i bismut o de solucions sòlides de2

titanats. Tots els materials electroceràmics: aïllants, semiconductors i magnètics, presenten xarxes
cristal·lines d'estructura iònica; ara bé, la conductivitat elèctrica varia d'uns cristalls als altres. Així,
els de baix índex de refracció i càrrega catiònica baixa tenen conductivitat iònica mentre que els
d'índex de refracció elevat i dens empaquetament (ex: rutil) tenen conductivitat altament electrònica.
Les propietats dielèctriques dels anteriors materials varien des d'una resistivitat elèctrica de 10  ÷13

10  S·m fins a 10  ÷ 10  pel rutil. En el cas dels ferroelèctrics la resistivitat és d'uns 10  ÷ 10 .14 4 2 11 12

En la tecnologia d'alta freqüència els materials més emprats són les perovskites BaTiO  (ceràmica3

piezoelèctrica, que per introducció de diferents òxids o per canvi en la relació BaO/TiO  es poden2

variar les seves propietats com a condensadors) i les espinel.les inverses Mg TiO  (cristall d'estructura2 4

cúbica). Des del descobriment, l’any 1943, de l'elevat valor de la permitivitat del BaTiO , s'han3

vingut utilitzant ceràmiques basades en aquest compost per a la fabricació de condensadors ceràmics.
Els titanats de magnesi tipus perovskita i espinel.la són de gran utilitat en la indústria electroceràmica:
el MgTiO  entra a formar part en la tecnologia de semiconductors amb una constant dielèctrica alta3

i baix coeficient de temperatura i també s'utilitza com a material ferroelèctric per a canvis en la
freqüència d'ones electromagnètiques; ceràmiques dielèctriques base Al O  i MgTiO  s'utilitzen com2 3 3

a substractes per xips de circuits integrats; el Mg TiO  junt amb el SrTiO  s'utilitza com a dielèctric2 4 3

en condensadors de temperatura; un condensador xip resistent al calor i als cops s'obté amb una
estructura de capes alternades de Mg TiO  i CaTiO .2 4 3

Els dispositius electrònics fabricats amb tècniques de capa fina o capa gruixuda necessiten un
substracte aïllant que serveixi de suport mecànic al circuit electrònic i que idealment no hauria
d'interaccionar amb els components del circuit. Les propietats més importants d'un material per ser
utilitzat com a substracte són: bon acabat superficial (planitud, rugositat, finura), composició química,
resistivitat elèctrica elevada, coeficient de dilatació tèrmica (no ha de ser molt diferent del de la
pel·lícula que es dipositarà a sobre), conductivitat tèrmica (elevada per tal de dissipar la potència
desenvolupada durant el funcionament del circuit), propietats dielèctriques (s'han de minimitzar les
pèrdues), etc.

Els substractes més utilitzats en electrònica són: Al O , BeO, AlN, SiC i Al O .SiO . A la taula 3.62 3 2 3 2

es resumeixen les principals característiques d'aquests materials. 

L'òxid d'alumini ha estat el més utilitzat en tecnologia de circuits pel seu baix coeficient d'expansió
tèrmica, propietats elèctriques tals com la seva constant dielèctrica que permet utilitzar-lo fins a 30
GHz, la bona relació qualitat preu i el fet de trobar-se disponible en diferents graus de puresa, que
permet la seva utilització tant en capa fina com en capa gruixuda.

L'òxid de beril.li s'utilitza quan la dissipació tèrmica que ha de tenir el substracte superi la de
l'alúmina (el BeO té una conductivitat tèrmica 10 vegades més gran), ara bé, té l'inconvenient de la
seva elevada toxicitat.
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El nitrur d'alumini té una conductivitat tèrmica compresa entre els dos anteriors però que depèn
fortament del grau de puresa, no és tòxic si bé inestable químicament, i presenta una major resistència
a la flexió i un coeficient d'expansió tèrmica similar al del silici. El carbur de silici té una
conductivitat tèrmica entre l'alúmina i el nitrur d'alumini, un coeficient d'expansió tèrmica similar
al silici, és químicament estable, però té una elevada constant dielèctrica i un alt factor de pèrdues.

Taula 3.6

 Al O BeO AlN SiC2 3

Resistència a la flexió (MPa) 30 17-24 49 44

Conductivitat tèrmica (W/m C) 21 250 150-240 70o

Expansió tèrmica  (ppm/ C) 7,1 8 4,1 3,8o

Rigidesa dielèctrica (kV/mm) 8,3 19,7 14 1

Factor de pèrdues a 1 MHz 3-5 · 10 4-7 · 10 5-10 · 10 500 · 10-4 -4 -4 -4

Constant dielèctrica a 10 MHz 10 7 8,8 40

Les ceràmiques mullítiques són barreges estequiomètriques de sílice i alúmina (Al O .SiO ) que2 3 2

obtingudes amb gran puresa presenten unes característiques elèctriques interessants, tal com una constant
dielèctrica inferior a la de l'alúmina i una resistència a l'aïllament similar. També un coeficient
d'expansió tèrmica similar al carbur de silici, depenent del contingut de SiO . Tenen l'inconvenient d'una2

baixa conductivitat tèrmica, inferior a la de l'alúmina i un major factor de pèrdues. 

En la indústria elèctrica, els materials ceràmics s'utilitzen com a materials aïllants, a causa de les
seves excel·lents propietats a elevades temperatures. Les ceràmiques més utilitzades són les
porcellanes, les esteatites, les fosterites, les cordierites, materials amb un percentatge elevat d'alúmina
(superior al 85%) i ceràmiques especials (òxid de magnesi i òxid de beril·li). 

Les porcellanes electrotècniques són productes vitrificats constituïts per una fase vítria envoltant
cristalls de diferent naturalesa. Estan formades per substàncies argiloses: 45-50% de caolí, 20-25%
de quars i 25-30% de feldespat potàssic. La porcellana considerada bàsica (50% de caolí, 25% quars
i 25% de feldespat) té unes propietats mecàniques, tèrmiques i elèctriques de tipus mitjà. Modificant-
se les proporcions dels components bàsics es poden fabricar porcellanes especials en les quals
predominin una o més d'aquestes propietats. Així, un augment en el contingut de caolí augmenta la
resistència tèrmica però disminueix les propietats mecàniques, contràriament al que succeeix quan
augmentem la proporció de quars. Finalment un augment del contingut de feldespat millora les
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propietats elèctriques. Les característiques principals de les porcellanes electrotècniques són
excel·lents característiques dielèctriques, gran resistència mecànica a la compressió i flexió, bona
resistència a la tracció i torsió, impermeabilitat a l'aigua i als gasos, resistència a l'atac químic
(excepte HF) i resistència a grans canvis de temperatura, amb temperatures màximes de servei molt
elevades. Com a principal desavantatge és el seu elevat factor de pèrdues en comparació amb altres
materials electroaïllants (elevada mobilitat dels ions alcalins).

Les esteatites i les fosterites pertanyen a la família de ceràmiques constituïdes per SiO -Al O -MgO,2 2 3

amb un contingut de talc (silicat de magnesi) com a constituent majoritari, d'un 60-80% en les
esteatites i d'un 80-95% en les fosterites. Estan formades per una fase cristal·lina dins una matriu
vítria. Les característiques elèctriques i mecàniques d'aquests materials estan directament lligades a
la quantitat i la composició d'aquesta fase vítria. Les aplicacions d'aquests materials són molt àmplies,
com per exemple petites peces aïllants en electrodomèstics, en aplicacions en HF i UHF (aïllants
d'antenes, suports d'inductàncies, etc.) i altres. Les cordierites més emprades tenen la composició 2
MgO, 2 Al O  i 5 SiO . La característica principal d'aquest material és la petita dilatació lineal que2 3 2

permet fabricar aïllants poc sensibles al xoc tèrmic, mantenint una resistivitat elevada fins als 1.000
C. Tenen aplicació en aïllants elèctrics que hagin de treballar a elevades temperatures i en peceso

sotmeses a fortes variacions de temperatures.

Taula 3.7

Porcellana Esteatita Fosterita Cordierites Alúmina
siliciosa (86-95%)

Resistència a la 50 120 140 60 250
flexió  (MPa)

Conductivitat 1 - 2,5 2 - 3 3 - 4 1,5 - 2,5 14 - 24
tèrmica (W.m .K )-1 -1

Rigidesa dielèctrica 20 15 20 10 15
(kV.mm )-1

Tensió de 30 20 30 15 18
ruptura(kV)

Constant dielèctrica 6 - 7 6 7 5 8
(48-62 Hz)

Angle de pèrdues 
tang * (a 20 ºC)
entre 48-62 Hz 25 5 1,5 25 0,5
a 1 MHz 12 3 0,5 7 1
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Les ceràmiques amb un alt contingut d'alúmina són materials policristal·lins, on la dimensió dels
cristalls i la seva distribució afecten notablement les seves propietats mecàniques i elèctriques. Tenen
excel·lents propietats aïllants i mecàniques a elevada temperatura, si bé el seu preu és elevat. Tenen
aplicació, per exemple, en tubs translúcids per làmpades de descàrrega (làmpades de vapor de sodi
d'alta pressió), aïllants i revestiments aïllants per reactors nuclears i tècniques espacials, etc.

Existeixen també ceràmiques especials formades per altres òxids com l'òxid de beril.li i l'òxid de
magnesi. 

Taula 3.8

Base Base Base Base Base
 TiO  MgTiO  BaTiO  BeO  MgO2 3 3

Resistència a la 70 70 50 150 50
flexió (MPa)

Conductivitat tèrmica 3 - 4 3,5 - 4  - 150 - 6 - 10
(W.m .K ) 200-1 -1

Rigidesa dielèctrica 8 8 2 13 -
(kV.mm )-1

Tensió de 15 15 2 20 -
ruptura(kV)

Constant dielèctrica 40 - 100 12 - 40 350 - 7 10
(48-62 Hz) 3000

Angle de pèrdues
tang * (a 20 ºC)
entre 48-62 Hz - - - 1 -
a 1 MHz 2 0,8 - 1 -

L'òxid de beril.li pur sinteritzat és un dels millors aïllants elèctrics coneguts, especialment a altes
temperatures. Té l'inconvenient d’una elevada toxicitat en el procés d'obtenció i el seu elevat preu. Les
seves aplicacions són, per exemple, capes aïllants, suports de resistències, fundes de termoparells i altres.

L'òxid de magnesi sinteritzat té una resistència mecànica inferior a la majoria dels òxids, un elevat
coeficient de dilatació però és un excel·lent aïllant a temperatures elevades. S´utilitza com a aïllant
elèctric d'alta seguretat, per elements calefactors de generadors magnetohidrodinàmics per a la
conversió d´energia, etc. 
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c) Materials compostos

Els materials compostos estan constituïts per fibres (vidre, carboni, aramida, etc.) envoltades d'una
matriu (polimèrica, metàl·lica o ceràmica). Aquests materials són excel·lents aïllants, tenen unes
característiques mecàniques elevades (malgrat la seva baixa densitat), si bé la seva resistència a la
temperatura és elevada.

Els principals materials emprats són compostos formats per fibres envoltades per una matriu
polimèrica (polièster o epoxídica), els quals responen adientment a les exigències mecàniques,
elèctriques, tèrmiques i químiques de la indústria elèctrica. 

A la taula següent es mostren les principals característiques elèctriques d'alguns materials compostos
formats per fibra de vidre i resina (aquestes propietats poden variar amb el contingut de fibra de vidre
i altres possibles càrregues minerals). 

Taula 3.9

Polièster Epoxi Poliamida 6 Policarbonat Politetra-
PA 6 fluoretilè

PTFE

Resistivitat elèctrica (S.m) 10 10 5 · 10 4,5 · 10 1012 12 9 14 14

Constant dielèctrica 4 - 4,5 4,5 - 5 4,2 - 12,1 (*) 3 - 3,5 3,4

Factor de pèrdues   (x10 ) 9 - 12 20 - 25 10 - 19  (*) 0,9 - 1,3 43

Rigidesa dielèctrica 10 - 14 16 - 20 15 4,5 16,7
(kV/mm)

(*) depenent de la humitat

Els materials formats per fibres de vidre o aramida són bons aïllants (elevada rigidesa dielèctrica,
resistents a l'arc elèctric, etc.), presenten bones propietats mecàniques (resistència a la tracció, que
pot superar els 1.000 MPa, flexió i als xocs) les quals poden ser ajustades optimitzant la fracció en
volum del reforç i l'orientació de les fibres, poden ser emprats en ambients agressius sense degradar-se
(per exemple, són resistents al SF ) i tenen una baixa densitat. El desavantatge principal d'aquests6

materials és que presenten temperatures limitades en funció del tipus de resina utilitzada (generalment
d’entre 100 i 130 C). o

Les aplicacions d'aquests materials en la indústria elèctrica són ja nombroses, com per exemple en
motors, transformadors de grans dimensions (ex.: làmines alternades de Fe-Si amb làmines formades
per fibres unidireccionals impregnades de resina), recobriments d'aïlladors i diversos accessoris de
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les línies aèries (com per exemple substituint els actuals aïlladors base porcellana els quals presenten
un elevat pes), en disjuntors (com a cambres dels disjuntors s'utilitzen tubs de resina epoxídica
reforçats per fibres de polièster), etc.

És previsible que en un futur la seva utilització en la indústria elèctrica vagi en augment, tal com ja
succeeix en les indústries aeroespacials o d'automoció. 
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