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Рисунок 1.1 – Схема ковалентного
зв’язку в молекулі водню

Рисунок 1.2 – Зображення полярних
та неполярних молекул

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БУДОВУ РЕЧОВИНИ

1.1 Види хімічного зв'язку

Хімічний зв'язок – це сукупність сил, що діють між  атомами чи гру-
пою атомів. Внаслідок дії цих сил утворюються молекули. При обговорен-
ні хімічного зв'язку зазвичай користуються терміном “валентність”. Дане
поняття означає міру здатності елемента до утворення хімічного зв'язку.
Хімічний зв'язок здійснюється в основному за рахунок так званих валент-
них електронів. Описати хімічний зв'язок – це означає з'ясувати, як розпо-
діляється електронна щільність у молекулі.

Розглянемо основні види зв'язків, за рахунок яких відбувається об'-
єднання атомів у молекули.

Ковалентний зв'язок характеризується утворенням стійких електро-
нних пар з електронів, які раніше належали до окремих атомів, котрі вхо-
дять до складу молекул. Електрони, рухаючись молекулярними орбітами,
найбільш часто розташовуються між ядрами, де створюється начебто над-
лишок негативного заряду, що сприяє зближенню атомів (рис. 1.1).

Якщо двоатомна молекула
складається з атомів одного
елемента (H2, N2, Cl2), то
електронна пара  однаковою мірою
належить до обох атомів. У
подібному випадку молекулу та
існуючий в ній ковалентний зв'язок
називають неполярним чи

нейтральним (рис. 1.1,а). У неполярних молекулах центри позитивних та
негативних зарядів збігаються.

Якщо ж двоатомна молекула складається з атомів різних елементів,
то електронна пара може бути зміщена до одного з атомів. У таких випад-
ках ковалентний зв'язок називають полярним, а молекули з полярним зв'яз-
ком, у яких центри позитивних і
негативних зарядів не збігаються,
 полярними чи дипольними (рис.
1.1,б). Дипольна молекула
характеризується величиною
електричного дипольного
момента , вимірюваного в Клм

 = ql, (1.1)
де q   абсолютне значення
заряду; l  відстань між центрами
позитивного і негативного
зарядів.
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Рисунок 1.3 – Кристали з іонним
зв’язком

Рисунок 1.4 – Схема побудови
металевого провідника (а) і

міжмолекулярного зв’язку (б)

Багатоатомні молекули також можуть бути неполярними – при симе-
тричному розташуванні зарядів або полярними – при асиметричному.
Приклади нейтральних (неполярних) і дипольних (полярних) молекул на-
ведені на рис. 1.2 (а, б) відповідно. Як приклад речовин з полярним кова-
лентним зв'язком, можна навести молекули типу H2O, H2S, N2O5 і всіх кис-
лот.

Речовини, утворені молекулами з ковалентним зв'язком, характери-
зуються високою твердістю. Вони є тугоплавкі й хімічно інертні, що пояс-
нюється міцністю ковалентного зв'язку і його спрямованістю.

Донорно-акцепторний зв'язок є різновидом ковалентного зв'язку.
Виникає він між атомами елементів, один з яких є здатен віддати електро-
ни (донор), а  інший – здатен   прийняти   ці   електрони (акцептор). При-
кладом таких сполук можуть слугувати сполуки, утворені елементами тре-
тьої і п'ятої груп Періодичної системи Д. І. Менделєєва, наприклад арсенід
галію GaAs.

Іонний зв'язок спричинюється силами електростатичного притягання
між позитивними і негативними іонами. Як приклади іонних сполук можна
навести елементи, що дуже відрізняються за властивостями, наприклад ти-
пові метали і типові неметали. На рис. 1.3 показано іонний зв'язок на при-
кладі іонних кристалів хлористого
цезію CsCl і титанату барію BaTiО3.
Молекули речовини з іонним зв'язком
є полярні.

До речовин з іонним зв'язком
належать більшість солей і деякі
оксиди (Cu2O, ZnО, CdО, Fe2O3, NiО і
ін.). Іонні сполуки за механічною
міцністю і хімічною стійкістю
поступаються речовинам, утвореним
за допомогою ковалентного зв'язку,

тому що іонний зв’язок є менш міцний,
ніж ковалентний.

Металевий зв'язок.  Для металів
характерний є хімічний зв'язок, який ґру-
нтується на колективізації валентних
електронів, що належать не двом, а прак-
тично всім атомам у кристалі. Атоми ме-
талів здатні віддавати зовнішні електро-
ни, перетворюючись на позитивні іони,
чи знову їх приєднувати, перетворюю-
чись на нейтральні атоми. Таким чином,
метал можна розглядати як систему, по-
будовану з позитивних іонів, що вони
перебувають в середовищі вільних, коле-
ктивізованих електронів (рис. 1.4, а).
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Рисунок 1.5 – Просторові решітки
шести кристалічних систем згідно з

таблицею 1.1

Отже, металевий зв'язок визначається водночас наявністю ковалент-
ного зв'язку між нейтральними молекулами та електростатичним притя-
ганням між іонами і вільними електронами, що  в підсумку забезпечує мо-
нолітність і міцність металу. Завдяки наявності вільних електронів метали
мають високу електро- і теплопровідність. Висока пластичність металів
пояснюється відсутністю спрямованості металевого зв'язку.

Міжмолекулярний зв'язок, чи зв'язок Ван-дер-Ваальса, спостерігаєть-
ся  у низці речовин між молекулами з ковалентним характером усередині
молекулярної взаємодії. Наявність міжмолекулярного притягання в цьому
разі є можлива  при погодженому русі валентних електронів у сусідніх мо-
лекулах (рис. 1.4, б). Тоді сили притягання валентних електронів ядром су-
сідньої молекули стають сильніше за сили взаємного відштовхування елек-
тронних оболонок цих молекул. Речовини з молекулярним характером
зв'язку мають низькі температури плавлення (наприклад, у парафіна
tпл = 50 – 52 оС). Це свідчить про те, що зв'язок Ван-дер-Ваальса є дуже
слабкий.

1.2 Кристалічна будова речовини

У твердих речовинах атоми і
молекули розташовано в
геометрично правильному порядку
або в хаотичнім безладді.
Відповідно до цього речовини, що
мають геометрично упорядковане
розташування  атомів чи молекул,
називають кристалічними, а
речовини з хаотичним
розташуванням  атомів або
молекул – аморфними.

Кристалічні речовини. Біль-
шість твердих речовин має криста-
лічну побудову. Кожна речовина
зазвичай утворює кристали цілком
певної форми. Зовнішня форма
кристала відбиває його внутрішню
побудову й зумовлена геометрично
правильним розташуванням  атомів
чи молекул, що вони утворюють
кристал. Це розташування атомів
можна подати у вигляді просторо-
вих кристалічних решіток, що вони
складаються з численної кількості
сполучених одна з одною елемен-
тарних кристалічних комірок.
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Кристалічні решітки можна класифікувати як за виглядом часток, що
їх утворюють, так і за формою елементарної комірки. Геометрично можли-
ві 14 видів просторових решіток, що є основою шістьох систем кристаліч-
них решіток (триклинна, моноклинна, ромбічна, гексагональна, тетрагона-
льна, кубічна). Елементарні комірки  деяких кристалічних систем подано
на рис. 1.5, а співвідношення  між їхніми осьовими кутами  й осьовими
одиницями  наведені в табл. 1.1.
Таблиця 1.1. Просторові решітки кристалічних систем.

Кристалічна
система Просторові решітки

Співвідношення між осьови-
ми кутами та осьовими

одиницями
Триклинна I – Проста a  b  c;      = 90
 Моноклинна II – Проста

III – Базоцентрована
a  b  c;  =  = 90;    90

 Ромбічна IV – Проста
V – Базоцентрована
VI – Об’ємноцентрована
VII – Гранецентрована

a  b  c;  =  =  = 90

 Гексагональна VIII – Проста
IX – Ромбоедрична

a = b  c;  =  = 90;  = 120

 Тетрагональна X – Проста
XI – Об’ємноцентрована

a = b  c;  =  =  = 90

 Кубічна XII – Проста
XIII – Об’ємноцентрована
XIV – Гранецентрована

a = b = c;  =  =  = 90

Найважливішими параметрами кристала є розміри елементарної ко-
мірки; їх визначають як  рівноважні відстані в напрямку характеристичних
осей між центрами часток, що займають сусідні вузли решітки, і називають
сталими решітки. Розміщення часток у просторових решітках здійснюєть-
ся у такий спосіб, щоб забезпечити максимально можливу для даного типу
кристала енергію їхнього зв'язку, а також енергетичну однорідність у ці-
лому. Для часток сферичної форми найбільш сприятливим часто стає таке
їх розміщення, при якому кожна сфера перебуває в зіткненні з найбільшим
числом найближчих сусідів. Подібні просторові утворення називаються
структурами найщільнішого упакування.

У залежності від вигляду часток, що вони утворюють кристалічні
решітки, розрізнюють атомні, іонні, металеві й молекулярні кристалічні
решітки.

У вузлах атомних решіток перебувають нейтральні атоми, що вони
сполучені один з одним ковалентним зв'язком. Прикладами  кристалів цьо-
го типу можуть слугувати алмаз, кремній, германій, сіре олово, а також
кристали складних речовин, таких, як кварц, карбід кремнію, сульфід цин-
ку, нітрид алюмінію.
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У вузлах іонних решіток розташовуються, чергуючись, позитивні й
негативні іони. Вони сполучені  один з одним іонним зв'язком. Приклада-
ми кристалів, у яких переважує іонний тип зв'язку, можуть бути NaCl, Ca2,
KF. Багато іонних кристалів належать до класу діелектриків.

У вузлах металевих решіток розташовано позитивні іони, у проміж-
ках між якими перебувають вільні електрони. Утворюються металеві реші-
тки за допомогою металевого зв'язку. Стабільність кристала забезпечуєть-
ся силами притягання між позитивними іонами й електронним газом. При-
кладами таких кристалів є метали та їхні сплави. За енергією кристалічних
решіток метали займають проміжне становище  між кристалами з атомни-
ми решітками і молекулярними решітками. Щільність більшості металів є
значна, що свідчить про доволі щільну структуру металевих кристалів. З
іншого боку, такі властивості металів, як високі ковкість і тягучість, ука-
зують на відсутність твердості в металевих решітках: їхні площини віднос-
но легко зсуваються одна щодо іншої.

У вузлах молекулярних решіток перебувають молекули. Такі решіт-
ки утворюються за рахунок ковалентного та іонного зв'язків. Молекули ор-
ганічних сполук (полімерів) можуть мати витягнуту форму у вигляді зиґза-
ґоподібних скручених ланцюжків, сітчасту чи складну просторову форму.

Аморфні речовини. Внутрішня побудова аморфних речовин характе-
ризується безладним розташуванням атомів і молекул, тобто в них є відсу-
тня кристалічна побудова. Вони поділяються на дві великі групи: а) прості
аморфні речовини  низькомолекулярні рідини, неорганічні стекла, плав-
лений кварц; б) високополімерні сполуки  каучук, гуми, органічне скло,
смоли.

Аморфно-кристалічні речовини. Деякі речовини можуть перебувати
як у кристалічному, так і в аморфному стані. Так, оксид кремнію SiО2 зу-
стрічається в природі у вигляді кристалів кварцу, а також в аморфному
стані у вигляді мінералу – опалу. Аморфний стан речовини є менш стій-
ким, ніж кристалічний, тому є можливий спонтанний перехід речовини з
аморфного стану в кристалічний. Прикладом такого перетворення є роз-
стеклування   спонтанна кристалізація скла при підвищених  температу-
рах або тиску. У зв'язку з утворенням дрібних кристаликів скло змінює
свої оптичні властивості і перетворюється на аморфно-кристалічний мате-
ріал, який називається ситалом.

1.3 Анізотропія кристалів

Навіть найбільш упорядкована з розглянутих кристалічних решіток
(кубічна) не має абсолютної просторової симетрії. Тому і властивості кри-
сталів (електричні, магнітні, механічні, хімічні) залежать від напрямку, в
якому вони розглядаються. Таку неоднаковість властивостей кристала в
різних напрямках називають анізотропією.

Якщо кристалічне тіло складається з одного великого кристала, тоб-
то є монокристалічним, то воно має анізотропію властивостей. Ступінь



Електроматеріали 9

анізотропії може бути значною. Наприклад, дослідження монокристала мі-
ді засвідчили, що межа міцності на розтягання змінюється від 120 до
360 МПа, а відносне подовження при розтяганні – від 10 до 55 %.

Анізотропія кристалічних тіл виявляється тим сильніше, чим менше
ступінь симетрії їхніх кристалічних решіток. Якщо тіло складається з ве-
ликої кількості кристалів, тобто є  полікристалічним, то за рахунок усеред-
нення властивостей окремих кристалів властивості тіла в цілому не зале-
жать від напрямку. Такий стан називають квазіізотропією.

Анізотропія кристалів має важливе значення. За допомогою спеціа-
льної обробки можуть бути отримані текстуровані матеріали з орієнтова-
ним розташуванням кристалів, у яких виявляється анізотропія. Цю особли-
вість можна використовувати, наприклад для виготовлення текстурованої
сталі крупнокристалічної побудови, ребра кристалів якої розташовано па-
ралельно напрямку прокатки. При намагнічуванні магнітні властивості
сталі за напрямком прокаткування є вище, ніж за іншими напрямками.

Властивості аморфних тіл не залежать від обраного напрямку, тобто
аморфні тіла ізотропні. Наприклад, кристал кварцу, якщо його розплавити,
після охолодження утворить так званий плавлений кварц, що він має влас-
тивості, цілком однакові в усіх напрямках і при цьому вони надто відріз-
няються від властивостей кристалічного кварцу.

Поліморфізм (алотропія). Багато речовин, у залежності від умов
кристалізації, можуть мати різні форми кристалічних решіток. Здатність
речовини мати різні форми кристалічних решіток називають поліморфіз-
мом,  або алотропією. Поліморфні перетворення відбуваються головним
чином під впливом температури, хоча не виключено вплив  і інших факто-
рів – зміни тиску, наявності сторонніх домішок. Сутність поліморфізму
полягає в тому, що за певних температур у твердій речовині виникають
нові центри кристалізації, в процесі зростання яких утворяться нові решіт-
ки.

Різні поліморфні форми речовини називають модифікаціями і позна-
чають початковими буквами грецького алфавіту (, , ,  тощо). Полі-
морфні перетворення відбуваються в кобальті, залізі, олові, титані, селені,
фосфорі тощо.

При зміні кристалічної структури змінюються і властивості речови-
ни. Найбільш  яскравим прикладом поліморфних перетворень є модифіка-
ції вуглецю. Графіт, що має гексагональну кристалічну решітку – м'який і
крихкий матеріал, добре проводить електричний струм. Алмаз, кристаліч-
на решітка якого складається з двох гранецентрованих кристалічних реші-
ток, зсунутих одна відносно одної  на ¼ сталої кристалічної решітки , є
найтвердішою речовиною.

1.4 Дефекти кристалів

Наведені на рис. 1.5 моделі кристалічних решіток відповідають ідеа-
льним кристалам при температурі, близькій до  абсолютного нуля. Струк-



Електроматеріали10

Рисунок 1.6 – Основні види точкових дефектів:
а – вакансія, б – атом заміщення, в – атом впрова-

дження, г – порушення стехіометричного сполучення

б)

Рисунок 1.7 – Види дислокацій:
а – крайові, б – гвинтові

тура реальних кристалічних тіл більшою чи меншою мірою відрізняється
від ідеальної через обов'язкову присутність в них тієї чи іншої кількості
недосконалостей, чи дефектів кристалічних решіток.

Дефекти кристалічної побудови дуже впливають на всі властивості
кристалічних тіл: механічні, магнітні, електричні, оптичні і навіть хімічні.
Розглянемо основні види дефектів.

Точкові (нульмірні) дефекти мають розміри порядку діаметра атома.
Основною причиною їхнього виникнення є перехід атомів за рахунок теп-
лового руху з вузлів кристалічних решіток в міжвузловину. Точкові дефек-
ти обов'язково присутні в будь-якому кристалі, і при збільшенні темпера-
тури кількість їх збільшується.

Точковий дефект, що являє собою незаповнене місце у вузлі криста-
лічних решіток, називають вакансією (рис. 1.6, а). Інші типи точкових де-
фектів утворюються за рахунок заміщення власного атома у вузлі криста-
лічної решітки атомом домішки (рис. 1.6, б) або внаслідок впровадження
атома домішки в міжвузловину (рис. 1.6, в).

У
кристалах
хімічних сполук,
крім зазначених
причин, до появи
точкових
дефектів
призводить
надлишок одного
з компонентів
відносно сте-

хіометричного складу сполуки (рис. 1.6, в).
У процесі кристалізації твердого тіла зі зменшенням температури кі-

лькість вакансій у кристалі зменшується, але відбувається це не миттєво.
Тому для зменшення кількості вакансій охолодження кристала має відбу-
ватися доволі повільно.

Лінійні (одномірні) дефекти мають малі розміри в двох вимірах і бі-
льшу довжину в третьому вимірі. Такі недосконалості, що являють собою
порушення кристалічної структури уздовж певної лінії, називають дисло-
каціями.

Розрізняють крайові і
гвинтові дислокації.
Крайові дислокації
виникають за рахунок
утворення в кристалі
додаткової півплощини.
(ABCD, рис. 1.7, а).
Причиною виникнення
гвинтових дислокацій є зсув
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Рисунок 1.8  Схема
блочної структури

кристала

частини кристалічної решітки не менш ніж на один період (рис. 1.7, б). У
реальних кристалах наявні змішані форми крайових і гвинтових дислока-
цій.

Утворення дислокацій відбувається за рахунок термічних і механіч-
них напруг у процесі кристалізації, при  пластичній деформації, термічній
обробці тощо.

Дислокації істотно погіршують властивості речовин. Наприклад, у
металах наявність дислокацій різко знижує механічну міцність, а в напів-
провідниках значно збільшує провідність. У місцях виходу дислокацій на
поверхню кристала змінюється хімічна активність речовини.

Поверхневі (двовимірні) дефекти будуть малими лише в одному ви-
мірі, вони являють собою поверхню розділу між окремими  зернами або
блоками речовини (рис. 1.8). Окремі зерна зазвичай є розорієнтовані одне
відносно одного на кути, які сягають декількох
десятків градусів, що призводить до утворення
на межах зерен дислокацій і вакансій.
Важливим видом поверхневих дефектів є сама
поверхня кристала, що являє собою природне
порушення його кристалічної структури.
Властивості поверхневих шарів кристала
істотно відрізняються від його об'ємних
властивостей.

Об'ємні (тривимірні) дефекти кристала
мають істотні розміри у всіх трьох вимірах. До
об'ємних дефектів належать порожнечі,
включення окремих кристалічних зерен чи іншої кристалічної модифікації.
Такі дефекти виникають за зміні умов зростання кристала.

Для одержання досконалих монокристалічних тіл з мінімальною кі-
лькістю дефектів необхідно ретельно контролювати процес кристалізації
та уникати потрапляння сторонніх домішок.

1.5 Зонна теорія твердих тіл

Усі тіла, в залежності  від їхньої електропровідності за постійної на-
пруги поділяють на діелектрики, провідники і напівпровідники. Різницю
між ними  можна показати за допомогою енергетичних діаграм зонної тео-
рії твердих тіл. Як відомо  з дослідження спектрів різних речовин у газопо-
дібних станах, коли атоми відстоять один від одного на великих відстанях,
для кожної речовини є характерні цілком певні спектральні лінії. Це свід-
чить про наявність певних енергетичних рівнів (станів) для різних атомів.
Частина цих рівнів заповнена при нормальному, незбудженому стані ато-
ма, на інших рівнях електрони можуть перебувати лише тоді, коли атом
підлягає зовнішньому енергетичному впливу, тобто коли він збуджений.
Прагнучи до стійкого стану, атом випромінює надлишок енергії в момент
переходу зі збуджених рівнів на рівні, де його енергія є мінімальна. Це
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Рисунок 1.9  Схема розташування енерге-
тичних рівнів ізольованого атома (а)

та неметалевого твердого тіла (б)

Рисунок 1.10. Виникнення енергети-
чних зон при зближенні атомів вуг-

лецю
1 – валентна зона; 2 – зона провідності;
3 – заборонена зона; аа – відстань між ато-
мами в комірці алмазу; аг – відстань між
атомами в комірці графіту

можна проілюструвати
енергетичною діаграмою
атома, наведеною на
рис. 1.9, а.

При конденсації
газоподібної речовини в
рідину, а потім утворенні
кристалічних решіток
твердого тіла всі наявні в
даному типі атомів
електронні рівні (як
заповнені, так і
незаповнені електронами)
дещо зміщуються
внаслідок впливу сусідніх

атомів один на одного. Таким
чином, з окремих енергетичних
рівнів відокремлених атомів у
твердому тілі утвориться смуга,
називана зоною енергетичних
рівнів (рис. 1.9, б).

Найверхню із заповнених
електронами зон називають
валентною. Ця зона відповідає
енергетичним рівням електронів
зовнішньої оболонки атомів.
Найближчу до неї вільну від
електронів зону називають зоною
провідності. Зона, яка розділяє
валентну зону та зону провідності,
 заборонена зона. Щоб валентний
електрон зробити вільним, треба
прикласти до нього енергію,
більшу за ширину забороненої
зони.

Розглянемо енергетичну
діаграму вуглецю (рис. 1.10.). Його
електронна формула: 1s22s22p2. В
окремих атомах вуглецю 4
валентних електрони
розміщуються по два на рівнях 2s
та 2р. При зближенні атомів рівні
розщеплюються на зони  ємністю
2 та 6 електронів. При зближенні до відстані аг утворюється одна об'єднана
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Рисунок 1.11.  Енергетичні діаграми речовин:
діелектрика (а), напівпровідника (б) та провідника (в)

не повністю заповнена зона ємністю 8 електронів на атом. Таке тіло (гра-
фіт) проводить електричний струм. Якщо міжатомна відстань зменшується
до аа, то об'єднана зона розщеплюється на дві: кожна  ємністю 4 електрони
на атом. Ці зони розділені великою забороненою зоною (~ 5,3 еВ) і 4 вале-
нтних електрони розміщуються у нижній (валентній) зоні, заповнюючи її
цілковито, а верхня зона є вільна, тобто таке тіло (алмаз) не має вільних
електронів і є діелектриком.

Висновки зонної теорії. Характер енергетичного спектра металевих
провідників, напівпровідників та діелектриків є різний. У провідниках ва-
лентна зона заповнена або частково, або повністю і перекривається зоною
провідності. У напівпровідниках та діелектриках зона провідності та вале-
нтна зона розділені забороненою зоною, а валентна зона заповнена повніс-
тю. Формально до діелектриків відносять речовини, які мають заборонену
зону більш за 3 еВ.

Діелектриками називають матеріали, в яких в енергетичному спектрі
зона провідності та валентна зона розділяються забороненою зоною шири-
ною не менше за 3 еВ. Тому теплові коливання атомів не можуть звільнити
валентні електрони і вони мають дуже малу електронну провідність (рис.
1.11, а).

Напівпровідниками називають матеріали, які в енергетичному спектрі
мають заповнену валентну зону та незаповнену зону провідності. Ці зони
розділені забороненою зоною шириною від 0,1 до 3 еВ. Тому теплові коли-
вання атомів можуть додати деяким електронам енергію, достатню, щоб
стати вільними. Ось чому провідність напівпровідників надто залежить від
зовнішніх факторів: температури, випромінювання, електричного поля та
т.п. (рис.1.11, б).

Провідниками називають матеріали в енергетичному спектрі яких ва-
лентна зона та зона провідності перекриваються, тому електрони у провід-
никах є вільні і вони добре проводять електричний струм (рис. 1.11, в).

При температурі наближеній  до абсолютного нуля, напівпровідники
набувають властивостей діелектриків, тобто їхня електропровідність дорі-
внює нулю.
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Рисунок 2.1  Розташування
зарядів у поляризованому

діелектрику

2 ДІЕЛЕКТРИКИ

2.1 Фізичні процеси у діелектриках

2.1.1 Основні поняття

Діелектриками називають матеріали, основною електричною влас-
тивістю яких є здатність  до поляризації й у яких можливе існування елект-
ричного поля.

Відповідно до зонної теорії твердого тіла,  діелектрики  це речо-
вини, в яких заборонена зона є настільки велика, що в нормальних умовах
електропровідність у них відсутня ( див. розділ 1).

Реальний (технічний)  діелектрик  тим більш наближається до ідеа-
льного, чим менша його питома провідність і чим слабкіше в нього вира-
жені  уповільнені види поляризації, пов'язані з розсіюванням електричної
енергії й виділенням тепла.

При практичному застосуванні діелектриків  одного з найбільш ве-
ликих класів електротехнічних матеріалів  доволі чітко визначилися по-
треби електротехніки у використанні пасивних чи активних властивостей
цих матеріалів.

На використанні пасивних властивостей діелектричних матеріалів
грунтується їхнє застосування в електротехніці в якості електроізоляцій-
них матеріалів і діелектриків у конденсаторах звичайних типів. Електро-
ізоляційними матеріалами називають діелектрики, які застосовують для
усунення впливу електричних зарядів в електротехнічних пристроях. У
цих випадках величина  діелектричної проникності має бути  як можна ме-
ншою, щоб не вносити у схеми паразитні ємності. При використанні діеле-
ктричних матеріалів у якості діелектрика конденсатора  необхідно мати
матеріал з якомога більшою величиною діелектричної проникності, щоб
забезпечити значну його ємність за малих габаритів.

2.1.2 Поляризація діелектриків

Поляризація  це процес, що
являє собою обмежений зсув або орієн-
тацію зв'язаних зарядів у діелектрику
при впливі на нього зовнішнього
електричного поля. Позитивні заряди
зміщуються в напрямку вектора на-
пруженості поля Е, негативні  в
зворотному напрямку (рис. 2.1).

Поляризація призводить до утво-
рення в об’ємі діелектрика індуковано-
го електричного моменту, дорівнюва-
ного векторній сумі дипольних елект-
ричних моментів молекул:
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М = ql. (2.1)
При цьому в конденсаторі, утвореному діелектриком з електродами, вини-
кає електричний заряд. Цей заряд дорівнює:

Q = CU.       (2.2)
З поляризацією пов'язана одна з найважливіших характеристик діе-

лектрика  відносна  діелектрична проникність .
Діелектрик, вімкнений в електричне коло, можна розглядати як кон-

денсатор певної ємності. Подамо заряд Q конденсатора з даним діелектри-
ком як суму зарядів Q0 конденсатора, між обкладинками якого вакуум, і Qд,
зумовлений поляризацією діелектрика, який розташували замість вакууму:

Q = Q0 + Qд.       (2.3)
Відносна діелектрична проникність являє собою відношення заряду Q кон-
денсатора з даним діелектриком до заряду Q0 вакуумного конденсатора
тих самих розмірів, тієї ж конфігурації електродів, за тієї самої напруги.

0
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0

д0

0
1

Q
Q

Q
QQ

Q
Q




 .                                (2.4)

З виразу (2.4) випливає, що відносна діелектрична проникність будь-
якої речовини є більша за одиницю (дорівнює одиниці тільки у вакуумі).

Відносна діелектрична проникність  (частіше її називають просто
діелектричною проникністю)  безрозмірна величина, що визначає здат-
ність діелектриків поляризуватися й утворювати електричну ємність. Діе-
лектричні проникності різноманітних речовин значно відрізняються. Вели-
чина  вакууму дорівнює одиниці (як уже вказувалося раніше), газів  бли-
зька до одиниці. Для більшості практично застосовуваних рідких і твердих
діелектриків   має величину порядку декількох одиниць, рідше  декілька
десятків і дуже рідко  більш за 100. Найбільшу діелектричну проникність
мають деякі сегнетокерамічні матеріали,  яких у певних умовах може ся-
гати десятків тисяч.

Нехай  ємність вакуумного конденсатора довільної форми і розмі-
рів; якщо, не змінюючи форми, розмірів і взаємного розташування елект-
родів конденсатора, заповнити простір між електродами матеріалом з діе-
лектричною проникністю , ємність конденсатора збільшиться в  разів і
дорівнюватиме

С = С0.                                                (2.5)
Таким чином, ємність конденсатора даних розмірів і форми є пропо-

рційною величині  діелектрика. Для кожного конденсатора вираз для ве-
личині ємності  може бути поданий у вигляді

С = 0A,                                                 (2.6)
де A  параметр, що залежить від розмірів і конфігурації конденсатора, 0 -
електрична стала, дорівнювана 8,854  10-12 Ф/м.

Добуток 0 називається абсолютною діелектричною проникністю
матеріалу і вимірюється у Фарадах/метр.
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Інтенсивність поляризації визначається поляризованістю Р, що вимі-
рюється в Кулонах/метр2. У однорідному полі, коли дипольні електричні
моменти всіх n молекул орієнтовані паралельно

0приlim  dVdV
dMP ,       (2.7)

де М = p – електричний момент, рівний геометричній сумі моментів
усіх поляризованих молекул діелектрика, що знаходяться в об’єму V = Sh.

Таким чином, поляризованість є векторною величиною, яка характе-
ризує ступінь поляризації діелектрика і дорівнює границі відношення еле-
ктричного моменту деякого об’єму діелектрика до значення об’єму, який
прагне до нуля.

У більш простому випадку однорідного поля (плоского конденсато-
ра) з обсягом діелектрика між електродами V= Sh поляризованість дорів-
нює

V
p

P  = Sh
p

.

Оскільки в глибині діелектрика позитивні і негативні заряди взаємно
компенсуються, нескомпенсовані електричні заряди залишаться тільки на
поверхні діелектрика. Якщо поверхнева щільність цих зарядів дорівнює ,
то величина цього нескомпенсованого електричного заряду поверхні дорі-
внює S. Тоді величина сумарного електричного момента всіх n молекул
діелектрика обчислюється за формулою

p = Sh.
Підстановка цього виразу в попереднє дає значення поляризованості

P = . (2.8)
Таким чином, у разі однорідного поля поляризованість діелектрика

дорівнює поверхневій щільності його зарядів. Ця формула пояснює також
зміст одиниці виміру поляризованості як відношення одиниці заряду до
одиниці поверхні.

Поляризовність часток (надалі  позначається ) визначається як ве-
личина зміщення атома, молекули чи іона.

Для більшості діелектриків, так званих лінійних діелектриків, поля-
ризованість Р є прямо пропорційна напруженості електричного поля Е в
даній точці діелектрика і визначається як:

Р = 0kд. (2.9)
Безрозмірний параметр діелектрика kд називається відносною діеле-

ктричною сприйнятливістю, а добуток 0kд - абсолютною діелектричною
сприйнятливістю.

У нелінійних діелектриків, до яких, зокрема належать сегнетоелект-
рики, прямої пропорційності між величинами Р і Е не спостерігається.

Електричне зміщення (електрична індукція) D вводиться в рівняння
електростатики як геометрична сума вектора напруженості електричного
поля в даній точці діелектрика Е, помноженого на електричну сталу, і век-
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Рисунок 2.2  Зображення електри-
чного поля в двошаровому пло-
щинному конденсаторі (1>2)

тора поляризованості  Р в тій самій точці. Для однорідного поля та ізотро-
пного діелектрика

D = 0Е+P.                                          (2.10)
З іншого боку, між електричним зміщенням  і напруженістю елект-

ричного поля в кожній точці в середовищі з діелектричною проникністю 
є просте співвідношення

D = 0Е.               (2.11)
Прирівнявши  праві частини формул (12.10) і (2.11), маємо

Р = 0(–1)Е. (2.12)

Зіставлення цієї формули з (2.9) дає зв'язок між діелектричною проникніс-
тю і діелектричною сприйнятливістю матеріалу:

 = 1 + kд.              (2.13)

Формула (2.13) показує, що
діелектрична проникність будь-якої
речовини більше за одиницю: kд
усякої речовини є відоме і
позитивне, тому  1, і для
вакууму, де не відбувається жодних
явищ поляризації, kд = 0 і  = 1.

Розрахунок напруженості
поля у багатошарових діелек-
триках. Величина діелектричної
проникності важлива і для
розрахунку напруженості поля в
багатошарових діелектриках.
Розглянемо зміну напруженості
поля на прикладі двошарового
діелектрика. Найпростіший
випадок площинного двошарового
конденсатора поданий на рис. 2.2.
Позначимо: h1 і h2 – товщини
шарів, 1 і 2 – діелектричні
проникності матеріалів шарів, Е1 і
Е2 – напруженості поля в шарах і
U1 і U2 – напруги на них.
Комбінуючи умову послідовного
з'єднання шарів

U = U1 + U2 = E1h1 + E2h2,
(де U – повна напруга між
електродами Y і Z конденсатора) і умову неперервності вектора електрич-
ного зміщення при переході з одного шару в інший, з якої випливає умова



Електроматеріали18

зворотної пропорційності напруженостей у шарах діелектричним проник-
ностям шарів

1

2

2

1





E
E

.                               (2.14)

знаходимо напруженості поля, В/м, в обох шарах
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і напруги, В, на шарах





1221

12
1 hh

UhU ,





1221

21
2 hh

UhU .                      (2.16)

Графік спаду потенціалу в функції відстані від електрода Y, поданий
на рис. 2.2 ламаною PQR, а графік значень Е – ламаною KLMNT; тангенси
кутів 1 і 2 пропорційні значенням E1 і E2 відповідно. Якби в просторі між
електродами конденсатора Y і Z перебував лише один діелектрик, то утво-
рився б найпростіший площинний  конденсатор див. (рис. 2.1) з однорід-
ним полем; у цьому разі спад потенціалу визначився б на рис. 2.2 штрихо-
вою прямою PR, а напруженість поля – пунктирною горизонтальною пря-
мою ST. Тоді напруженість поля у всьому об’єму діелектрика між електро-
дами була б однаковою й дорівнюваною

E = U/h,
причому 1 < 0 < 2  і E1 < E < E2. У загальному випадку багатошарового
(n шарів) площинного конденсатора
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UЕ

1

,                                            (2.17)

де U – повна напруга на конденсаторі, a Ui, Ei, hi і i – відповідно напруга,
напруженість поля, товщина і діелектрична проникність для кожного
окремого шару.

Таким чином, при конструюванні і розрахунку шаруватої ізоляції
треба враховувати, що шари діелектриків з більш високою діелектричною
проникністю  прагнуть «розвантажитися» і «перекласти» більшу частину
електричної напруги на шари з меншою діелектричною проникністю . У
надто невигідному становищі опиняються повітряні прошарки всередині
ізоляції або між ізоляцією й електродами при нещільному приляганні
останніх. Через малу величину  і малу електричну міцність газів у таких
прошарках легко виникають часткові розряди.

Аналогічно можна показати, що в нерівномірному полі для змен-
шення електричного навантаження електроізоляційних матеріалів слід в
місцях з найбільшим електричним зміщенням розміщувати матеріали з
найбільшою .

Величини діелектричної проникності  і магнітної проникності  ре-
човини визначають умови поширення електромагнітної хвилі в цій речо-
вині, що особливо важливо для радіотехніки.
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Рисунок 2.3   Схематичне зобра-
ження електронної поляризації

Р
исунок 2.4   Схематичне зобра-

ження іонної поляризації

Діелектричні проникності  різноманітних речовин значно відрізня-
ються. Величина  газів є близька до одиниці (так, для повітря при норма-
льних умовах тиску і температури  = 1,00058) і при приблизних розрахун-
ках приймається дорівнюваній одиниці. Для величезної більшості практи-
чно застосовуваних рідких і твердих електроізоляційних матеріалів  має
величину порядку декількох одиниць, рідше – декількох десятків і дуже
рідко більш за 100. Для усіх відомих рідин (у найрізноманітніших умовах)
 коливається від 1,05 (рідкий гелій Не) до 175 (плавикова кислота HF при
200 К). Деякі сегнетоелектрики у певних умовах можуть мати дуже високі
значення діелектричної проникності  – порядку тисяч і навіть десятків ти-
сяч.

Механізми поляризації діелектриків
Існує велика кількість різноманітних фізичних механізмів поляриза-

ції. Відзначимо з них лише основні, найбільш типові.
Електронна поляризація являє собою пружне зміщення і деформацію

електронних оболонок атомів та
іонів. (рис. 2.3). Електронна
поляризація встановлюється при
накладенні зовнішнього елек-
тричного поля за надзвичайно
короткий час (порядку 10-15 с).
Вона спостерігається в усіх
діелектриках (незалежно від
можливої наявності в них інших
видів поляризації) і не пов'язана з втратами енергії аж до резонансних час-
тот. Співвідношення між поляризацією, електронною поляризацією і діе-
лектричною проникністю показано в рівнянні Клаузиуса – Мосотті.
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де n0 – кількість атомів і іонів в
одиниця об'єму;
e – електронна поляризуємість, см3;
N – число Авогадро.

Це рівняння перебуває в
повній відповідності з рівнянням
Лоренца, яке визначає молекулярну
світлову рефракцію,
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(2.19)
де RM – молекулярна рефракція;

n – коефіцієнт переломлення.



Електроматеріали20

Е=0 Е

Рисунок 2.5  Механізм дипольно-
релаксаційної поляризації

Відповідно до рівняння Максвелла  = n2 і поляризовність електрона
e = r3, см3, де r – радіус атома.

Поляризовність часток за електронної поляризації не залежить від
температури, а діелектрична проникність зменшується з підвищенням тем-
ператури у зв'язку з тепловим розширенням діелектрика і зменшенням чи-
сла поляризовних часток в одиниці об'єму.

Іонна поляризація (у діелектриків іонної будови) виникає внаслідок
пружного зміщення зв'язаних іонів з положення рівноваги на відстань, ме-
ншу ніж стала кристалічної решітки (рис. 2.4). З підвищенням температури
поляризовність зростає, оскільки теплове розширення, віддаляючи іони
один від одного, послаблює сили їхньої взаємодії. Час встановлення іонної
поляризації біля 10-13 с; вона, так само, як і електронна, не є пов'язана з
втратами енергії й не залежить від частоти, аж до частот інфрачервоного
діапазону.

Поляризовність іонної частки визначається з рівняння




22q
i ,                                              (2.20)

де q – заряд іона;
 – коефіцієнт пружного зв'язку між іонами.

Іонна поляризація є притаманна для кристалічних діелектриків іон-
ної структури з щільною упаковкою іонів. Величина поляризації з підви-
щенням температури зростає внаслідок послаблення пружних сил, що ді-
ють між іонами, тому що відстань між ними при тепловому розширенні
збільшується.

Дипольно-релаксаційна  поляризація полягає в повороті (орієнтації)
дипольних молекул у напрямку зовнішнього електричного поля. Дипольні
молекули, що перебувають в хаотичному тепловому русі, орієнтуються в
напрямку зовнішнього електричного поля, створюючи ефект поляризації
діелектрика. (рис. 2.5). Вона належить до числа «повільних» видів поляри-
зації; час установлення її значно більше, ніж час встановлення іонної або
тим більш електронної поляризації.

Величина дипольно-
релаксаційної поляризовності
визначається з рівняння

kT
p

3

2

рд   ,               (2.21)

де p – дипольний момент;
     k – постійна Больцмана;
    T – температура в градусах
Кельвіна.
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Рисунок 2.6  Криві темпера-
турної залежності діелектрич-
ної проникності для різних ви-

дів поляризації

е

др

ір

Зі збільшенням температури молекулярні сили послабляються, що
має посилювати дипольно-релаксаційну поляризацію. Проте, в той самий
час зростає енергія теплового руху молекул, що зменшує  дію орієнтуючо-
го поля. У зв'язку з цим величина дипольно-релаксаційної поляризації зі

збільшенням температури спочатку
зростає, поки послаблення молекуляр-
них сил стає сильніше, ніж зростання
хаотичного теплового руху. Потім, коли
хаотичний рух стає інтенсивнішим,
величина дипольно-релаксаційної
поляризації зі зростанням температури
починає спадати. Характер залежності
діелектричної проникності від
температури для різноманітних видів
поляризації наведено на рис. 2.6.
          При знятті поля поляризація
порушується хаотичним тепловим
рухом молекул, а поляризованість P
спадає за експоненціальним закон

P() = P0e-/o, (2.22)
де P0 – поляризованість у момент
зняття напруги; о – постійна часу цього
процесу, називана часом дипольної

релаксації.
Час релаксації – це проміжок часу, протягом якого поляризованість

діелектрика після зняття поля зменшується внаслідок теплового руху мо-
лекул у e  2,72 рази від початкової, тобто система з нерівноважного стану
підходить до рівноважного.

Час релаксації, енергія активації й частота власних коливань релак-
суючої частки пов'язані співвідношенням

kT
Eа

e
f2

1
0  .                                 (2.23)

Час релаксації  для дипольно-релаксаційної поляризації має поря-
док 10-6 … 10-10 с, отже, дипольно-релаксаційна поляризація виявляється
лише на частотах нижче за 106 … 1010 Гц. Дипольно-релаксаційна поляри-
зація пов'язана з втратами енергії, оскільки поворот диполів у напрямку
поля вимагає подолання певного опору і значно залежить від температури.

Іонно-релаксаційна поляризація зумовлена зміщенням слабко зв'яза-
них іонів під дією зовнішнього електричного поля на відстань, що переви-
щує сталу кристалічної решітки. При цьому виді поляризації виникають
втрати енергії; поляризація помітно посилюється з підвищенням темпера-
тури. Іонно-релаксаційна поляризація спостерігається в неорганічних діе-
лектриках іонної структури з нещільною упаковкою іонів. Поляризація
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Рисунок 2.7  Частотна залежність діелек-
тричної проникності для різних видів

поляризації

lg f

цього типу носить уповільнений характер і при високих частотах не має
місця.

Електронно-релаксаційна поляризація виникає за рахунок збуджених
тепловою енергією надлишкових «дефектних» електронів чи «дірок». Вона
є характерна для діелектриків з високим показником переломлення, вели-
ким внутрішнім полем й електронною електропровідністю, наприклад ру-
тил TiO2, забруднений домішками ніобію, кальцію, барію. Електронно-
релаксаційній поляризації властиві відносно високе значення діелектрич-
ної проникності, а також наявність максимуму в температурній залежності
.

Міграційна (або міжшарова) поляризація – особливий вид поляриза-
ції, що спостерігається в неоднорідних діелектриках: у діелектриках з
включеннями води, провідних часток тощо; на поверхні розділу різномані-
тних діелектричних матеріалів і на границі діелектрика та електрода тощо.
Міграційна поляризація зводиться до перенесення зарядів і накопиченню
їх на поверхнях розділу матеріалів, що їх мають різноманітні параметри.
Міграційна поляризація, як і дипольна, належить до числа повільних (ре-
лаксаційних) видів поляризації; виявляється при низьких частотах і пов'я-
зана зі значними втратами.

Резонансна поляризація спостерігається в діелектриках при світових
частотах. Вона залежить від
фізико-хімічних особли-
востей речовини, може сто-
суватись власної частоти
електронів чи іонів (при
дуже високих частотах) або
характеристичної частоти
дефектних електронів (при
більш низьких частотах).

Частотна залежність
діелектричної проникності
для різних видів поля-
ризації показана на рис. 2.7.

Самодовільна(спонтанна) поляризація існує лише в групах твердих
діелектриків, що мають такі самі особливості, як і сегнетова сіль, і тому
називаних сегнетоелектриками. Особливості їхньої поляризації будуть
розглянуті пізніше.

2.1.3 Класифікація діелектриків за видами поляризації
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Рисунок 2.8  Залежності заряду конденсатора
від напруги для лінійних діелектриків з без-

інерційними (а), релаксаційними (б) механіз-
мами поляризації і для сегнетоелектріків (в)

Як показано раніше, в залежності від впливу напруженості електри-
чного поля на величину діелектричної проникності, всі діелектрики поді-
ляються на лінійні та нелінійні. Для лінійних діелектриків з миттєвими ви-
дами поляризації (електронної й іонної) залежність вектора електричної
індукції D від напру-
женості електричного
поля Е  показана на рис.
2.8, а, а для матеріалів з
уповільненими (релакса-
ційними) видами поляри-
зації на рис. 2.8, б.
Площа еліпса є пропор-
ційна кількості енергії,
що розсіюється діелект-
риком за один період
зміни напруги внаслідок
наявності в ньому релак-
саційних механізмів по-
ляризації. Для неліній-
них діелектриків (сегне-
тоелектриків) крива за-
лежності D від Е набуває
вигляду петлі гістерезису
(рис. 2.8, в).

На рис. 2.8 наве-
дені також залежності  від Е, що показують відмінність між лінійними й
нелінійними діелектриками. Якщо ємність конденсатора з лінійним діелек-
триком залежить лише від його геометричних розмірів і не змінюється у
разі прикладеної різниці потенціалів, то при нелінійному діелектрику вона
стає керованою електричним полем. Тому нелінійні діелектрики іноді на-
зивають активними (керованими) діелектриками.

Якщо в основу класифікації покласти відмінність в механізмах поля-
ризації, то всі діелектрики можна підрозділити  на декілька груп.

Неполярні діелектрики. До цієї групи відносять діелектрики, які не
містять електричних диполів, здатних до переорієнтування в зовнішньому
електричному полі. Неполярним діелектрикам властива в основному елек-
тронна поляризація. Вони застосовуються як високочастотні електроізоля-
ційні матеріали в техніці високих і надвисоких частот. До них належать
полістирол, поліетилен, політетрафторетилен (фторопласт-4), бензол, пові-
тря, парафін тощо.

Полярні діелектрики. У цю групу входять діелектрики, котрі мають
електричні диполі, здатні до орієнтації в зовнішньому електричному полі.
У полярних діелектриків, окрім електронної, спостерігають і дипольно-
релаксаційну поляризацію. Вони мають дещо знижені діелектричні влас-
тивості  порівняно з неполярними діелектриками і застосовуються в якості
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Рисунок 2.9  Визначення ТК
методом графічного диферен-

ціювання

електроізоляційних матеріалів на низьких частотах. До них можна віднести
целюлозу, полівінілхлорид, політрифторхлоретилен (фтропласт-3), поліме-
тілметакрилат (органічне скло ) тощо.

Діелектрики з іонною структурою. У цю групу входять тверді неор-
ганічні діелектрики з електронною, іонною, іонно-релаксаційною і елект-
ронно-релаксаційною поляризацією. Тут відокремлюють дві підгрупи ма-
теріалів залежно від величини втрат на поляризацію:

 діелектрики з електронними й іонними видами поляризації, за яких
втрат електричної енергії немає. До них відносять слюду, кварц, ко-
рунд (Al2O3), рутил (TiO2) тощо;

 діелектрики з іонно-релаксаціонною і електронно-релаксаціонною
поляризацією, за якої є наявні втрати електричної енергії. Напри-
клад, неорганічні стекла, кераміка, мікалекс тощо.
Сегнетоелектрики. У цю групу входять матеріали, котрі мають на-

самперед  спонтанну поляризацію. До них можна віднести сегнетову сіль,
титанат барію (BaTiO3), титанат стронцію (SrTiO3), тощо.

2.1.4 Оцінка залежності діелектричної проникності
від температури

Для оцінки температурної
залежності діелектричної проникності 
діелектричних матеріалів і ємності С
конденсаторів  користуються розмірами
температурних коефіцієнтів:
температурного коефіцієнта діелектри-
чної проникності (ТК), К-1,

dT
dTK 


 1                  (2.24)

і температурного коефіцієнта ємності
(ТКС), К-1,

dT
dC

C
TKC 1 .                  (2.25)

Величину ТК зазвичай визначають
методом графічного диференціювання
кривої  = F(t), як показано на рис. 2.9.

Іноді (наприклад, при
конструюванні радіоапаратури, що працює в умовах зміни температури)
потрібно забезпечити практичну незалежність ємності конденсатора від
температури, тобто побудувати термокомпенсований конденсатор. Для
розв’язання  цієї задачі є два шляхи.

По-перше, можна застосувати систему двох (чи більш) паралельно
або послідовно з'єднаних один з одним конденсаторів, ТКС яких мають рі-
зні знаки (один – позитивний, а інший – негативний). Для випадку  парале-



Електроматеріали 25

льного з'єднання конденсаторів, що мають ємності C1 і С2 і температурний
коефіцієнт ємності відповідно TKC1 і ТКС2, результуюча ємність дорів-
нює:

21 CCC p  ,
а ТКСр результуючої ємності

 
21

2211
21 CC

TKCCTKCCCCTKTKC p 


 .                         (2.26)

Умова температурної компенсації: ТКСр = 0, звідки
02211  TKCCTKCC .                               (2.27)

При послідовному з'єднанні двох конденсаторів

21

111
CCCp

 .

Температурний коефіцієнт результуючої ємності
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 ,       (2.28)

і умова температурної компенсації
C1TKC2 + C2TKC1 = 0. (2.29)

По-друге, задачу температурної компенсації ємності можна розв'яза-
ти і з застосуванням лише одного конденсатора, але з діелектриком, що яв-
ляє собою суміш двох матеріалів, які мають різні знаки ТК (як це буде по-
казано далі).

Діелектрична проникність сумішей.
На практиці часто доводиться зустрічатися з необхідністю визначен-

ня діелектричної проникності с композиційного діелектрика, що являє со-
бою суміш двох (чи більшої кількості) компонентів.

Легко розрахувати с для моделі площинного конденсатора, діелект-
рик якого складається з двох суцільних діелектриків, що мають різні .
Якщо позначити діелектричні проникності компонентів 1 і 2 і їхні об'ємні
вмісти у1 і у2 (очевидно, що y1 + y2= 1) одержуємо:

а) для паралельного з'єднання
 2211 yyc                                     (2.30)

б) для послідовного з'єднання (двошаровий діелектрик)




1221

21

yyc
                                         (2.31)

Формули (2.30) і (2.31) можуть використовуватися в низці практич-
них випадків. Було встановлено, наприклад, що для конденсаторного папе-
ру досить добре придасться модель послідовно з'єднаних шарів клітковини
і повітря або (в разі просоченого паперу) клітковини, просочувальної маси
і залишків повітря.



Електроматеріали26

Рисунок 2.10 – Залежність діеле-
ктричної проникності суміші
двох компонентів від їхнього

вмісту в суміші:
1– паралельне поєднання компонентів
2 – послідовне поєднання
3 – невпоряджена суміш

У багатьох практичних випадках (пластичні маси, кераміка і т.п.) ми
маємо справу з неупорядкованою, хаотичною («статистичною») сумішшю
компонентів. У цьому випадку дійсне значення діелектричної проникності

суміші с лежить між значеннями,
обумовленими формулами (2.30) і
(2.31), як це схематично показано на
рис. 2.10. Існує достатня  кількість
наближених формул для розрахунку с
хаотичної суміші компонентів.
Найчастіше користуються формулою
Ліхтенеккера:

 lglglg
2211 yyc ,     (2.32)

де, як і вище, 1 і 2 – діелектричні
проникності компонентів, а у1 і y2 –
їхні об'ємні вмісти в суміші.

Температурний коефіцієнт
діелектричної проникності суміші
можна дістати диференціюванням за
температурою формули (2.32):

dT
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dT
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що може бути записане у вигляді
ТКс = ТК1 + ТК2. (2.33)

З формули (2.33) випливає, що змішаний діелектрик є придатний для
виготовлення термокомпенсованого конденсатора, тобто має ТКс = 0 за
умови

02211  TKyTKy ,                              (2.34)
звідки визначаються відповідні температурній компенсації значення кон-
центрацій y1 та у2.

Для більш загального випадку змішаного діелектрика, що складаєть-
ся з n компонентів, формули (2.33)…(2.36)  записуються у вигляді:

а) для паралельного з'єднання компонентів
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i
yic

1
                                            (2.35)

б) для послідовного з'єднання компонентів
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1 ;                                         (2.36)

в) для неупорядкованої суміші компонентів
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Рисунок 2.11 – Основна крива поляризації
(а) та петля діелектричного гістерезису (б):
ОА – межа пружного зміщення доменних меж;
АВ – межа незворотного розростання доменів;
вище за В – ділянка насичення (монодоменний

стан)

2.1.5 Поляризація сегнетоелектриків

Сегнетоелектриками називають речовини, які мають спонтанну по-
ляризацію, напрямок якої може бути змінено за допомогою зовнішнього
електричного поля.

Сегнетоелектрики мають такі особливості:
 За відсутності зовнішнього електричного поля сегнетоелектрики мають

доменну структуру. Домени – це макроскопічні зони, які мають спон-
танну поляризацію, що виникає під впливом внутрішніх процесів у діе-
лектрику. Напрямок електричних моментів у різних доменах є різний.
Тому сумарна поляризованiсть зразка дорівнює нулю. В принципі, якщо
кристал має дуже малі розміри, то він може утримувати лише один до-
мен. Але крупні зразки завжди розбиваються на велику кількість доме-
нів, оскільки однодоменний стан енергетично не вигідний. Лінійні роз-
міри доменів 10–4 … 10–1 см.

 Зовнішнє електричне поле змінює доменну структуру, що створює
ефект сильної поляризації. Вона пов’язана з процесами зростання доме-
нів, електричний момент
яких є близький до
напрямку зовнішнього
поля. Тому сегнетоелект-
рики мають велике зна-
чення діелектричної про-
никності та нелінійну
залежність вектора поля-
ризації від напруженості
електричного поля, яка
має ділянку насичення
(рис. 2.11).

 Сегнетоелектрики мають
діелектричний гісте-
резис, тобто зниження
електричного поля до нуля після повної поляризації діелектрика не при-
зводить до повної його деполяризації (див. рис. 2.11, б). Специфічні
властивості сегнетоелектриків мають місце лише у певному інтервалі
температур. При нагріванні сегнетоелектриків вище за деяку критичну
температуру (точка Кюрі) має місце розпад доменної структури: спон-
танна поляризація зникає.

 Сегнетоелектрики у певних умовах є п’єзо- та піроелектриками.



Електроматеріали28

О2-

а) б) в)

Т  Тк , МЕ0 Т Тк , МЕ =0

Ті4+
Ва2+

Рисунок 2.12   Пояснення механізму поля
ризації у метатитанаті барію:

а – кристалічна комірка метатитаната барію;
б – деформація елементарної комірки за температури
менш за температуру Кюрі;
в – елементарна комірка за температури більш за те-
мпературу Кюрі

Механізм спонтанної поляризації. Цей механізм роз-
глянемо на прикладі
метатитанату барію
(BaTiO3). При темпе-
ратурі вище за темпе-
ратуру Кюрі
(ТК = 120 оС) ВаТiО3
має кристалічну ре-
шітку типу перов-
скiту (рис. 2.12, а).
Основу цієї струк-
тури становлять кис-
неві октаедри, у
центрі яких перебу-
вають іони титану, а
у вершинах – іони
кисню. Розмір еле-
ментарної комірки
більше за  подвоєну
суму іонних радіусів

титану та кисню. Тому іон титану має певний простір для пересування у
межах кисневого октаедра.

Якщо температура є висока (Т >ТК), то внаслідок інтенсивного теп-
лового руху іон титана безперервно перекидається від одного кисневого
іона до іншого, так що усереднено  його положення протягом часу збіга-
ється з центром елементарної комірки, тобто така комірка не має електри-
чного моменту (рис. 2.12, в). Це призводить до зникнення доменів та спон-
танної поляризації.

При температурі нижче за температуру Кюрі (Т < ТК = 120 оС), енер-
гії теплового руху недостатньо для перекидання іонів титану з одного по-
ложення рівноваги до іншого, тому іон титану локалізується поблизу одно-
го з оточуючих іонів кисню. Внаслідок цього кубічна симетрія у розмі-
щенні заряджених часток порушується й елементарна комірка здобуває
електричний момент (рис. 2.12, б). Одночасно з цим змінюється і форма
комірки – вона витягується вздовж напрямку електричного моменту, при-
ймаючи тетрагональну симетрію. Електричний момент комірки діє на іони
титану у сусідніх комірках і зміщує останні у тому самому напрямку. Вна-
слідок цього споруджується домен, тобто макроскопічна ділянка, яка має
електричний момент. Водночас у будь-якому іншому місці виникає анало-
гічно інший домен, з іншим напрямком електричного моменту. Оскільки у
тетрагональній модифікації BаTiO3 зміщення іонів може відбуватися у на-
прямку будь-якого ребра елементарної комірки, то можливі є шість напря-
мків спонтанної поляризації. У зв’язку з тим, що напрямки електричних
моментів доменів є випадкові, сумарний електричний момент речовини за
відсутності зовнішнього електричного поля дорівнює нулю.
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Рисунок 2.13  Залежність діеле-
ктричної проникності сегнето-

електрика від напруженості еле-
ктричного поля
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Рисунок 2.14  Залежність діе-
лектричної проникності сегне-
тоелектрика від температури:

1 – потужне електричне поле;
2 – слабке електричне поле

При прикладенні зовнішнього електричного поля до сегнетоелектри-
ка, іони титана, дуже зміщені у сприятливому напрямку до напрямку елек-
тричного поля, свого положення не змінюють. Але іони, розташовані не-
сприятливо до напрямку зовнішнього електричного поля, зміщуються у
напрямку електричного моменту сусіднього домену, який має електричний
момент сприятливий до напрямку зовнішнього електричного поля. Тобто
розростаються домени з переважною орієнтацією електричного моменту,
який збігається з напрямком поля, а з протилежною – зменшуються у роз-
мірах. В слабких електричних полях домінують процеси зворотнього змі-
щення доменних меж, тому в слабких полях залежність D = f(E) носить лі-
нійний характер (див. рис. 2.11, ОА). За  деякої напруженості поля (вище
за точку В) усі домени орієнтуються у напрямку електричного поля, тобто
сегнетоелектрик має монодоменний стан. У цьому разі при зростанні елек-
тричного поля вектор електричного зміщення не змінюється, тобто настає
насичення поляризації.

Якщо в поляризованому до
насичення зразку зменшити напруже-
ність поля до нуля, то поляризація до
нуля не зменшиться, а матиме певне
залишкове значення Dr. Тобто у
змінних електричних полях сегнето-
електрики мають діелектричний
гістерезис.

Нелінійний характер залежності
D = f(E) з ділянкою насичення при-
зводить до залежності діелектричної
проникності від напруженості елект-
ричного поля (рис. 2.13). Наявність

ділянки насичення приводить до змен-
шення ε при зростанні напруженості
електричного поля, тому що вектор D не
змінюється в сильних електричних
полях, а напруженість поля зростає.
Специфічні властивості сегнето-
електриків мають місце лише у певному
інтервалі температур. Розглянемо залеж-
ності діелектричної проникності від
температури у потужних та слабких
електричних полях (рис. 2.14).

У потужному електричному полі
сегнетоелектрик має монодоменний
стан, тому підвищення температури
слабко відбивається на поляризації. Але
після температури Кюрі має місце
розпад доменного стану і діелектрик
втрачає спонтанну поляризацію.
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Рисунок 2.15 – До пояснення п’єзоефекту у метатитанаті барію:
а – розташування доменів до дії електричного поля;
б – виникнення деформації кристалу під впливом електричного поля;
в – виникнення подвійного шару зарядів після поляризації;
г – порушення рівноваги у подвійному шарі зарядів під впливом механічної дефор-
мації

В слабких електричних полях підвищення температури призводить
до послаблення зв’язків між іонами титану та кисню. Під впливом елект-
ричного поля іони титану у доменах, які мають несприятливо зорієнтова-
ний електричний момент, пересуваються у напрямку електричного момен-
ту сусіднього домена, який має більш сприятливий момент. Тому останні
зростають у розмірах і поляризація теж зростає  до точки Кюрі.

Метатитанат барію має також п’єзоелектричні властивості. Це
пов’язано з електричною асиметрією кристалічної решітки у потужних
електричних полях. Під впливом “поляризуючого” поля елементарна комі-
рка деформується, набуваючи тетрагональної форми, тобто кристал стає
подібним до великого електричного диполя (рис. 2.15, а, б). На його про-
тилежних гранях з’являються електричні заряди, однакові за значенням,
але протилежні за знаком. Ці заряди швидко компенсуються зарядженими
частками протилежного знаку, які завжди є у зовнішньому середовищі,
тобто виникає подвійний шар зарядів (рис. 2.15, в).

Якщо до такого кристалу прикласти механічну напругу, тобто стис-
нути його вздовж напрямку поляризації, то розміри кристалу вздовж осі
зменшаться, а перпендикулярно – збільшаться (рис. 2.15, г). Але оскільки
спонтанна поляризація пов’язана з розміром елементарної комірки, то її
значення зменшується. Це призводить до звільнення поверхневого заряду
подвійного шару, тобто виникає надлишковий заряд, пропорційний меха-
нічній напрузі, – прямий п’єзоефект.

Якщо до поляризованого кристала метатитанату барію прикласти
певну різницю потенціалів, то під впливом електричного поля змінюється
розмір елементарної комірки, тобто виникає деформація кристалу, яка є
пропорційна прикладеній напрузі – зворотний  п’єзоефект.
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2.1.6 П’єзоелектричний ефект у діелектриках

П’єзоелектриками називають діелектрики, які мають значний пря-
мий та зворотний п’єзоелектричні ефекти.

Прямим п’єзоелектричним ефектом називають явище поляризації
під впливом механічних напруг. Електричний заряд, котрий виникає на
кожній поверхні діелектрика, змінюється згідно з лінійним законом від ме-
ханічних зусиль:

 Q = d·F;                                            (2.39)
qS = Q/S = dF/S = d σS , (2.40)

де Q – заряд; d – п’єзомодуль; F – сила; S – площа;
qS – заряд на одиницю поверхні;
σS – механічна напруга у перерізі діелектрика.

Тобто п’єзомодуль – це поверхневий заряд на одиниці поверхні діелектри-
ка, що виникає під впливом одиниці тиску. Його розмірність Ку-
лон/Ньютон [Кл/Н].

Зворотним п’єзоелектричним ефектом називають зміну розмірів ді-
електрика ΔL/L під впливом напруженості електричного поля за лінійним
законом:

ΔL/L = d·E              (2.41)
де ΔL/L – відносна деформація зразка.

П’єзомодулi прямого та зворотного п’єзоефектів є однакові. Дефор-
мація п’єзоелектрика залежить від напрямку електричного поля і змінює
знак при зміні напрямку останнього. Якщо прикласти до п’єзоелектрика
синусоїдне електричне поле, то у ньому виникнуть синусоїдні деформації
тієї самої частоти.

П’єзоефекти виникають тільки в речовинах з гетерополярним хіміч-
ним зв’язком, тобто п’єзоелектриками можуть бути лише іонні чи дуже
полярні діелектрики. Крім того, необхідною умовою наявності п’єзоефекту
є відсутність центра симетрії кристала. П’єзоелектриками можуть бути
лише речовини з великим значенням питомого опору. Інакше
п’єзоелектрична поляризація швидко компенсується вільними носіями за-
ряду.

Зворотний п’єзоелектричний ефект не слід плутати з явищем елект-
рострикції, яке має місце у деяких діелектриках при певних механізмах
поляризації.

Електрострикцією називають зміну геометричних розмірів діелект-
рика внаслідок зміщення електричних зарядів його структури, пропорцій-
ного квадрату напруженості поля, яке не залежить від його напрямку:

ΔL/L = χE2,                                           (2.42)
де χ – модуль електрострикції.

Якщо до зразку в цьому разі прикласти синусоїдну напругу, то дефо-
рмація зразка відбуватиметься з подвійною частотою. Явище електростри-
кції є незворотне.
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Рисунок 2.16 – Способи формування зарядів в електретах:
а – термоелектрет; б – фотоелектрет; в – радіоелектрет;
г – електроелектрет; д – трібоелектрет

2.1.7 Електретний стан у діелектриках

Електретом називають тіло з діелектрика, що тривалий час зберігає
поляризацію та електричне поле, яке воно  створює в навколишньому се-
редовищі; тобто електрет є формальним аналогом постійного магніту.

У залежності від способу формування заряду розрізняють термоеле-
ктрети, фотоелектрети, радіоелектрети, електроелектрети, трібоелектрети.
Способи формування зарядів показані на рис. 2.16.

Термоелектретами узвичаєно називати електрети, одержані охоло-
дженням розплавленого чи нагрітого діелектрика в потужному електрич-
ному полі. Після охолодження діелектрика в електричному полі рухливість
полярних  молекул чи вільних зарядів різко зменшується і діелектрик може
тривалий час зберігати сформовану залишкову поляризацію і заряди (рис.
2.16, а).

Фотоелектрети здобувають з матеріалів, що мають фотопровідність
(сірка, сульфід кадмію, сульфід цинку й ін.), за спільного впливу електри-
чного поля і світлової енергії. Фотоелектрети можуть тривало зберігати за-
ряди в темряві і швидко розряджаються при освітленні (рис. 2.16, б).

Радіоелектрети здобувають через вплив на діелектрик радіоактив-
ного випромінювання. Внаслідок ударної іонізації поверхневого шару чи
впровадження в поверхневий шар діелектрика прискорених заряджених
часток поверхня діелектрика стає зарядженою (рис. 2.16, в).

Електроелектрети здобувають через вплив на діелектрик тільки
електричного поля за кімнатної температури. У проміжку між електродом і
діелектриком (рис. 2.16, г) вільні носії заряду (іони й електрони), приско-
рені полем, бомбардують поверхню діелектрика, створюючи тим самим
заряджений поверхневий шар.

Трібоелектретами називають електрети, які здобувають контактною
поляризацією, тобто тертям двох діелектриків. Утворення поверхневого
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Рисунок 2.17 – Електрет в електричному колі
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заряду пояснюється різною роботою виходу електронів. За щільного кон-
такту двох діелектриків електрони діелектрика з меншою роботою виходу
переходять у діелектрик з більшою роботою виходу (рис. 2.16, д).

Розглянемо стан електричних зарядів на прикладі термоелектрета.
На  рис. 2.16, а бачимо, що на кожній з поверхонь електрета, який перебу-
ває під поляризуючими електродами, утворюються електричні заряди обох
знаків.

Заряди, що перейшли з поляризуючого  електрода або з повітряного
проміжку на поверхні твердого діелектрика і мають той самий знак заряду,
що і на електроді, називають гомозарядами. Заряди, зі знаком, протилеж-
ним полярності електродів, котрі в виникають у електреті за рахунок різ-
них релаксаційних механізмів поляризації, називають гетерозарядами.

Різниця гетеро- і гомозарядів визначає результуючий заряд поверхні
електрета. Перевагою того чи іншого заряду пояснюється інверсія його
знака на поверхні електрета впродовж певного часу. Відразу після закін-
чення поляризації переважає гетерозаряд, а через певний час, коли тепло-
вий рух дезорієнтує диполі, переважаючим буде гомозаряд.  Досліди пока-
зують, що гомозаряди зберігаються протягом більш тривалого часу  порів-
няно з гетерозарядами. Поверхнева щільність зарядів, котра спостерігаєть-
ся в різних електретах, може становити 10-6 … 10-4 Кл/м2. За напруженості
поляризуючого поля Еп < 0,5 МВ/м, як правило, виявляється тільки гете-
розаряд, при Еп > l МВ/м – гомозаряд.

В органічних полярних електретах переважають гетерозаряди, у не-
органічних (керамічних) матеріалів і органічних неполярних діелектриків –
гомозаряди. У такого відомого неполярного діелектрика, як плівковий
фторопласт-4, існує дуже міцно утримуваний і значний за величиною го-
мозаряд.

Гомозаряд
локалізовано лише в
поверхневих шарах елек-
трета, тоді як гетероза-
ряд розподілено у всьо-
му об'єму електрета, що і
підтверджує фізичну
природу цих зарядів.

Якщо електрет
помістити між
металевими обкладинками, як показано на рис. 2.17, то величина індукова-
ного заряду на них

12
1

iнн






h
h

QQ ,               (2.43)

де Q – заряд на поверхні електрета; h1  величина проміжку між однією з
поверхонь електрета та електродом (приймаємо, що проміжок між іншою
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Рисунок 2.18  Залежність
струмів діелектрику від часу

поверхнею та електродом є нескінченно малий); h2  товщина електрета;
  діелектрична проникність матеріалу електрета. При зміні проміжку h1
величина індукованого заряду також змінюється. За періодичної зміни
проміжку в колі між електродами тече змінний струм, частота якого дорів-
нює частоті зміни проміжку. У зв’язку з тим, що внутрішній опір системи
електрет  електроди при цьому має достатню величину (107… l08 Ом), ве-
личина струму не залежить від зовнішнього навантаження і утворюється
своєрідний генератор змінного струму.

З часом величина заряду електрета змінюється, що пов'язано зі змі-
ною залишкової поляризації. Час, впродовж якого значення стабілізовано-
го заряду зменшиться в 2,72 рази, називають часом життя електрета. Він
може дорівнювати десяткам років, а для сучасних електретів – сотням ро-
ків.

В даний час електретний стан спостерігається більш ніж у 70 діелект-
риків.

2.1.8 Загальні відомості про електропровідність діелектриків

У діелектрику, який з перебуває під  напругою, відбуваються поля-
ризаційні процеси, пов'язані з переміщенням електричних зарядів, Отже, у
діелектрику виникають електричні струми. Струм, що супроводжує елект-
ронну та іонну поляризації, називають струмом зміщення iзм. Він прохо-
дить у дуже малі проміжки часу (10-13… 10-15с) і є чисто реактивним. Рела-
ксаційні види поляризації спричиняють  проходження в діелектрику стру-
му абсорбції iаб. Наявність у діелектрику невеликого числа вільних зарядів
зумовлює виникнення невеликого за величиною наскрізного струму iнаскр. .
Таким чином, струм, який проходить через діелектрик, являє собою суму
струмів: струму зміщення, струму абсорбції і наскрізного струму:

i = iзм + iаб + iнаскр..        (2.44)
Цей струм дуже часто називають
струмом витоку.

Як видно з рис. 2.18 в перший
момент прикладення постійної напруги
струм є значно більше, ніж через
деякий час, коли в діелектрику протікає
лише наскрізний струм. Це пояс-
нюється тим, що струми зміщення та
абсорбції незабаром припиняються, то-
му що вони зумовлені швидко протіка-
ючими процесами поляризації.

У разі змінної напруги всі три
види струмів мають місце протягом усього часу перебування матеріалу в
електричному полі.
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Рисунок 2.19  Векторна діаграма
струмів у діелектрику.
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Розглянемо векторну діаграму струмів у діелектрику, показану на
рис. 2.19, до якого прикладено змінну напругу U. Струм зміщення Iзм не
спричиняє втрат енергії, носить чисто ємнісний  характер і випереджає на-
пругу за фазою на 90о. Струм
абсорбції також випереджає на-
пругу, але, з огляду на  спричи-
нювані ним втрати, на кут
менший за 90о. Тому вектор
струму абсорбції можна роз-
класти на активну I аб та
реактивну I аб складові. Наскріз-
ний струм, зображений вектором
Iнаскр, має чисто активний харак-
тер і збігається за фазою з напру-
гою. Повний струм через
діелектрик (струм витоку)
дорівнює векторній сумі активної
Iа і реактивної Iр складових
струму:

Iвит = Ia + Ip =
= (I аб + Iнаскр) + (I аб +Iзм). (2.45)

Отже, провідність діелект-
рика є величиною комплексною. За  змінної напруги активна складова ви-
значається як наскрізним струмом, так і активною складовою струму абсо-
рбції, а за постійної напруги – тільки наскрізним струмом.

Питома провідність діелектриків у нормальних умовах становить
10-10 … 10-16 См/м.

Електропровідність ізоляційних матеріалів зумовлюється станом ре-
човини: газоподібним, рідинним чи твердим, а також залежить від волого-
сті й температури навколишнього середовища. Певний вплив на електро-
провідність діелектриків справляє і напруженість поля в зразку, за якою
здійснюється вимірювання.

Електропровідність твердих діелектриків
У більшості випадків електропровідність діелектриків є іонна, рідше

 електронна. Опір діелектрика, який перебуває між двома електродами, за
постійної напруги, тобто так званий опір ізоляції Rіз, можна обчислити за
формулою

абвит
із II

UR


 .               (2.46)

У твердих ізоляційних матеріалів розрізнюють об'ємну і поверхневу
електропровідності. Для порівняльного оцінювання об'ємної та поверхне-
вої електропровідності різних матеріалів  використовують також поняття
питомого об'ємного опору v і питомого поверхневого опору s.
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Електроди

Діелектрик

Рисунок 2.20  Схема для вимірювання S

Питомий об'ємний опір v чисельно дорівнює опорові куба з ребром
у 1 м, подумки вирізаного з досліджуваного матеріалу, якщо струм прохо-
дить через дві протилежні грані цього куба; v виражається в омах метр
[Омм].

У разі плоского зразка матеріалу при однорідному полі питомий об'-
ємний опір розраховують за формулою

h
SRv  ,                                      (2.47)

де R – об'ємний опір, Ом; S – площа електрода, м2; h – товщина зразка, м.
Питомий поверхневий опір s чисельно дорівнює опору квадрата

(будь-яких розмірів), подумки виділеного на поверхні матеріалу, якщо
струм проходить через дві протилежні сторони цього квадрата; вимірюєть-
ся  в омах. Питомий поверхневий опір обчислюють за формулою

l
dRss  ,                                       (2.48)

де R – поверхневий опір зразка матеріалу між паралельно поставленими
електродами шириною d, що відстоять одне від одного на відстані l (див.

рис. 2.20).
Знаючи питомий

об'ємний опір можна визна-
чити питому об'ємну
провідність  = 1/v [Смм-1]
і відповідно за питомим по-
верхневим опором – пито-
му поверхневу провідність
 = 1/S [См].

Повна провідність
твердого діелектрика, що
відповідає його опору Rіз ,

складається з об'ємної і поверхневої провідності. Відповідно, повний опір
твердого діелектрика, вимірюваний в омах, складається з паралельно
включених об'ємного і поверхневого опорів і визначається за формулою

sv

sv
d RR

RRR


                          (2.49)

Добуток, що складається з опору ізоляції діелектрика конденсатора
на його ємність, називають постійною часу конденсатора:

0 = RізС.                      (2.50)
Фізична сутність об’ємної електропровідності твердих діелектри-

ків. Електропровідність твердих тіл зумовлюється як переміщенням іонів
самого діелектрика, так і іонів випадкових домішок, а в деяких матеріалах
може бути спричинена наявністю вільних електронів.

Вид електропровідності встановлюють експериментально, викорис-
товуючи закон Фарадея. Іонна електропровідність супроводжується пере-



Електроматеріали 37

несенням речовини на електроди. При електронній електропровідності це
явище не спостерігається.

У твердих діелектриках іонної будови електропровідність обумовле-
на головним чином переміщенням іонів, що вириваються з решітки під
впливом флуктуацій теплового руху. За низьких температур пересувають-
ся слабко закріплені іони, зокрема іони домішок. При високих температу-
рах рухаються основні іони кристалічної решітки.

У діелектриках з атомними чи молекулярними решітками електро-
провідність залежить від наявності домішок. У кожному окремому випадку
при розв’язанні питання про механізм електропровідності використовують
дані про енергію активації носіїв заряду.

Власна електропровідність твердих тіл і зміна її в залежності від те-
мператури визначаються структурою речовини та її складом. У тілах крис-
талічної будови з іонними решітками електропровідність пов'язана з вале-
нтністю іонів. Кристали з одновалентними іонами мають більшу питому
провідність, ніж кристали з багатовалентними іонами.

В анізотропних кристалах питома провідність є неоднакова по різних
його осях. Наприклад, у кварці питома провідність у напрямку, паралель-
ному до головної осі, приблизно в 1000 разів більше, ніж у напрямку, пер-
пендикулярному до цієї осі.

Величина питомої провідність аморфних тіл пов'язана, насамперед, з
їхнім складом. Високомолекулярні органічні полімери мають питому про-
відність, що вона залежить у значною мірою від низки чинників: від хіміч-
ного складу і наявності домішок; від ступеня полімеризації. Органічні не-
полярні аморфні діелектрики, як, наприклад, полістирол, відрізняються
дуже малою питомою провідністю.

Велику групу аморфних тіл становлять неорганічні стекла. Питома
провідність стекол залежить головним чином від хімічного складу; це дає
можливість у низці випадків здобувати заздалегідь задану величину пито-
мої провідності.

У твердих пористих діелектриків за наявності в них вологи, навіть у
дуже малих кількостях, значно збільшується питома провідність.

Фізична сутність поверхневої електропровідності твердих діелект-
риків. Поверхнева електропровідність зумовлена наявністю вологи, забру-
дненнями і різними дефектами поверхні діелектрика.

Питома поверхнева провідність тим нижче, чим менше полярність
речовини і чим чистіша поверхня діелектрика. Причому, наявність забруд-
нень на поверхні відносно мало впливає на питому поверхневу провідність
гідрофобних діелектриків і надто впливає на провідність гідрофільних діе-
лектриків. До перших, в основному, належать неполярні діелектрики, чис-
та поверхня яких не змочується водою, до других – полярні та іонні діеле-
ктрики з поверхнею, яка може змочуватися.

Найзначніше збільшення питомої поверхневої провідності  відбува-
тиметься у полярних діелектриків, частково розчинених у воді, в яких на
поверхні утворюється плівка електроліту. Крім того, до поверхні полярних
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діелектриків можуть прилипати різні забруднення, що також призводить
до зростання поверхневої провідності. Високу поверхневу провідність ма-
ють і об'ємно-пористі матеріали, тому що процес поглинання вологи в гли-
бині матеріалу стимулює також і утворення її плівки на поверхні діелект-
рика.

Електропровідність газів. Гази за невеликих значень напруженості
електричного поля мають дуже малу провідність. Струм у газах може ви-
никнути лише за наявності в них  іонів чи вільних електронів. Іонізація
нейтральних молекул  виникає або під дією зовнішніх чинників, або вна-
слідок зіткнень іонізованих часток самого газу, прискорених електричним
полем, з молекулами газу (ударна іонізація). Зовнішніми чинниками, що
спричиняють іонізацію газу, є рентгенівські промені, ультрафіолетові про-
мені, космічні промені, радіоактивне випромінювання, а також термічний
вплив (потужне нагрівання газу).

Електропровідність рідинних діелектриків тісно пов'язана з будовою
молекул рідини. У неполярних рідинах електропровідність обумовлюється
наявністю дисоційованих домішок, у тому числі вологи; у полярних ріди-
нах електропровідність залежить не лише від домішок, іноді вона спричи-
нюється дисоціацією молекул самої рідини.

 Струм у рідині може бути зумовлений як пересуванням іонів, так і
переміщенням доволі великих заряджених колоїдних часток. Неможли-
вість повного вилучення здатних до дисоціації домішок з рідинного діеле-
ктрика ускладнює здобуття електроізоляційних рідин з малою питомою
провідністю. Полярні рідини  порівняно з неполярними завжди мають під-
вищену питому провідність, причому зростання діелектричної проникності
призводить до зростання провідності. Сильнополярні рідини відрізняються
настільки високою питомою провідністю, що розглядаються вже не як рі-
динні діелектрики, а як провідники з іонною електропровідністю.

Питома провідність будь-якої рідини  значною мірою залежить від
температури. Зі збільшенням температури через зменшення в'язкості зрос-
тає рухливість іонів і може збільшуватися ступінь теплової дисоціації, що
спричинює збільшення питомої про водності.

2.1.9 Діелектричні втрати

Під діелектричними втратами розуміють електричну потужність,
яка витрачається на нагрівання діелектрика, котрий перебуває в електрич-
ному полі. Діелектричні втрати зумовлені наскрізним струмом і активною
складовою струмів поляризації, а також наявністю сторонніх провідних чи
напівпровідних включень.

Втрати енергії в діелектриках спостерігаються як за постійної напру-
ги, так і за змінної. За постійної напруги вони спричинені наскрізним
струмом і можуть бути визначені за формулою
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де Pa – активна потужність, Вт.
За змінної напруги діелектричні втрати спричинено наскрізним

струмом і активною складовою струму абсорбції. Використовуючи векто-
рну діаграму (рис. 2.19), визначимо потужність, витрачену на нагрівання
діелектрика за змінної напруги

aa UIP  .
З векторної діаграми струмів визначаємо

 tg
p

a
I

I
,

де  – кут діелектричних втрат, тобто кут, що доповнює до 90о кут зсуву
фаз між струмом і напругою в ємнісному колі.

З рис. 2.19 бачимо, що
Ia = Iptg.

Реактивну складову струму визначимо з формули
Ip = U C,

де  – кутова частота, с-1; С – ємність конденсатора, Ф,
звідки

Ia = UC tg . (2.52)
Отже, активна потужність

Pa = U2C tg. (2.53)
Крім повної величини діелектричних втрат Р у всій дільниці ізоляції,

часто розглядають також питомі діелектричні втрати р, тобто межу від-
ношення діелектричних втрат до об'єму ізоляції, коли останній прагне до
нуля. В окремому випадку однорідного електричного поля  з однорідним
же діелектриком питомі діелектричні втрати дорівнюють частці від ділен-
ня повних діелектричних втрат на об'єм діелектрика між електродами:

Sh
gCUp 


t2

.               (2.54)

У разі неоднорідного електричного поля питомі втрати в різних точ-
ках діелектрика є різні, тому що різна є величина напруженості електрич-
ного поля в різних точках; крім того, якщо діелектрик є неоднорідний, при
розрахунку питомих втрат необхідно враховувати і розходження в параме-
трах діелектрика в різних частинах об'єму ізоляції.

Кут діелектричних втрат (зазвичай вказується не сам кут, а його
тангенс) – найважливіша характеристика як матеріалу (діелектрика), так і
електроізоляційної конструкції (дільниці ізоляції). Чим менше цей кут, тим
вище якість ізоляції. Іноді вводиться поняття добротності ізоляції Q, тобто
величини, зворотної тангенсові кута втрат:

IIQ ap ctgtg1 .                               (2.55)



Електроматеріали40

а) б)

Рисунок 2.21  Паралельна (а) та
послідовна  (б) схеми заміщення ді-

електриків

Значення tg для кращих електроізоляційних матеріалів, застосову-
ваних у техніці високих частот і високих напруг, становить тисячні і навіть
десятитисячні  частки одиниці; для матеріалів більш низької якості, засто-
совуваних у менш відповідальних випадках, tg  може бути набагато біль-
ше за вказані вище значення.

Формула  tg
p

a
I

I ,                          (2.56)

є справедлива для будь-яких розмірів і будь-якої форми електродів та діе-
лектрика. Якщо ж потрібно вивчити розподіл діелектричних втрат у різних
місцях ізоляції, то використовується формула для питомих діелектричних
втрат, Вт/м3, одержана з формули (2.54) введенням Е замість U і 0 – за-
мість С:

p = E20 tg .                                       (2.57)
Величина Е в формулі (2.57)  виражена у вольтах/метр [В/м]. Форму-

ла  є придатна для будь-якої картини неоднорідного поля, а також для не-
однорідного діелектрика, що у різних місцях має різні параметри.

Добуток tg  =   називається коефіцієнтом діелектричних втрат
матеріалу і є параметром, який визначає (за інших рівних умов) величину
втрат. Якщо врахувати, що величина

а = 0tg                                     (2.58)
являє собою питому (об'ємну) активну провідність (при змінній напрузі),
См/м, матеріалу, то формула (2.57) може бути переписана у вигляді

p = E2a.                                            (2.59)
Очевидно, що (за того самого значення Е) втрати за змінної напруги

більше, ніж втрати за постійної напруги.
Схеми заміщення діелектрика з втратами. При вивченні поведінки

діелектрика з втратами за змінної напруги часто стає доцільним замінити
розглянутий діелектрик ємністю без втрат і активним опором, з'єднаними
між собою паралельно чи послідовно. Іноді така заміна є чисто формальна,

але іноді вона відбиває реальні
фізичні процеси, що відбуваються у
діелектрику.

Паралельну і послідовну еквіва-
лентні схеми подано на рис. 2.21, а, б.
Там же наведені відповідні діаграми
струмів і напруг (рис. 2.21, в, г). Оби-
дві схеми є еквівалентні одна одній,
якщо за рівності повних опорів Z1 =
Z2 = Z дорівнюються відповідно їхні
активні й реактивні складові. Цієї
умови буде дотримано, якщо кути
зсуву струму щодо напруги і значення
активної потужності є однакові.
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Для паралельної схеми з векторної діаграми

RC p


1tg ;              (2.60)

 tg2
pCUP .                                     (2.61)

Для послідовної схеми
tg  = Csr; (2.62)




 2

2

tg1
tgs

a
CUP .                                       (2.63)

Зв'язки між Ср і Cs і між Rp і RS при  переході від паралельної моделі
діелектрика до послідовної і навпаки:

)tg1( 2 ps CC ;


 2tg1
s

p
CC ;     (2.64)
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11rR .                          (2.65)

Для доброякісних діелектриків можна знехтувати значенням tg  по-
рівняно з одиницею у формулі (2.63) і вважати Cр  Cs. Вирази для потуж-
ності, що розсіюється в діелектрику, у цьому разі будуть також однакові
для обох схем:

Pa = U2Сtg .
Слід зазначити, що за змінної напруги на відміну від постійної, єм-

ність діелектрика з великими втратами стає умовною величиною і зале-
жить від вибору тієї чи іншої еквівалентної схеми. Звідси і діелектрична
проникність матеріалу з великими втратами за змінної напруги також є
умовна.

Опір R у паралельній схемі, як випливає з виразу (2.65), у багато ра-
зів більше за опір r. Кут втрат від вибору схеми не залежить.

Види діелектричних втрат
Діелектричні втрати можуть бути спричинені такими основними

причинами: наскрізною електропровідністю, релаксаційною поляризацією,
ударною іонізацією, а також явищами резонансу.

Втрати на електропровідність виявляються в діелектриках, що ма-
ють помітну електропровідність: об'ємну чи поверхневу. Якщо при цьому
втрати від інших механізмів є несуттєві, то частотні залежності Ра і tg ,
можуть бути отримані при використанні паралельної еквівалентної схеми
заміщення реального діелектрика. Діелектричні втрати цього виду не за-
лежать від частоти прикладеної напруги; tg  зменшується з частотою за
гіперболічним законом.

Втрати наскрізної електропровідності зростають з ростом температу-
ри за експонентним законом

P = Ae -b/T,                                     (2.66)
де – А, b сталі матеріалу.
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а)                   б)                                            в)
Рисунок 2.22  Особливості релаксаційних втрат у діелектриках

У залежності від температури tg  змінюється за тим самим законом,
тому можна вважати, що реактивна потужність  від температури практично
не залежить.

Втрати, зумовлені релаксаційною поляризацією, мають місце в діеле-
ктриках з дипольною структурою та в діелектриках з іонною структурою з
нещільним упакуванням іонів. Тангенс кута  діелектричних втрат полярних
діелектриків з іонною структурою з нещільним упакуванням іонів зале-
жить від температури і частоти (рис.2.22).

Наявність температурного максимуму tg  у полярному діелектрику
можна пояснити на прикладі дипольно-релаксаційної поляризації (рис.
2.22, а). За невисоких температур міжмолекулярні зв'язки досить великі,
молекули  не встигають слідувати за зміною поля. Дипольно-релаксаційна
поляризація практично є відсутня, tg  малий. Зі зростанням температури
зростає кількість полярних молекул, що беруть участь у поляризації, ви-
трачається додаткова енергія на їхню поляризацію, тому tg  зростає. Сяг-
нувши максимального значення, tg  починає зменшуватися, тому що по-
дальше підвищення температури настільки посилює хаотичний тепловий
рух полярних молекул, що утруднює їхню орієнтацію в електричному полі.

Досягши найменшого значення, tg  знову зростає, що пов'язано зі
збільшенням наскрізного струму (рис. 2.22, в).

На рис. 2.22, б показано графік залежності tg  від частоти для поля-
рного діелектрика. Частотний максимум tg  може бути пояснено у такий
спосіб. При зростанні частоти число поворотів диполів за одиницю часу
збільшується, отже, збільшується і потужність, котра розсіюється, і збіль-
шується tg . За досить високої частоти tg  починає зменшуватися, тому
що полярні молекули не встигають слідувати за зміною електричного поля.
Положення частотного максимуму визначається з умови:

3
0 82

1
r

kTfкр 



                               (2.67)

де 0 – час релаксації, fкр – критична частота, k – стала Больцмана, Т – тем-
пература, – динамічна в’язкість речовини, r – радіус молекули.
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Рисунок 2.24  Залежність струму
від напруги при пробої

діелектриків

Рисунок 2.23. Залежність кута
діелектричних втрат пористого

діелектрику від напруги

tg 

Uіон

З підвищенням частоти максимум tg  зміщується в область більш
високих температур, тому що з підвищенням температури міжмолекулярні
зв'язки послаблюються і час релаксації знижується.

Втрати, спричинені ударною іонізацією, властиві пористим і шарува-
тим діелектрикам з газовими
включеннями, а також газам за різко
неоднорідних полів і за напруженостей
поля, перевищуючих початкову точку
іонізації газу. На рис. 2.23  вказано
вплив газових включень на характер
зміни tg  зі зростанням напруги. За
підвищення напруги понад певне
значення Uіон, називане порогом
іонізації, у газових включеннях і інших
дефектах усередині діелектрика
виникає процес ударної іонізації, що
призводить до розсіювання енергії
електричного поля. За напруги Uк, яка
відповідає закінченню процесу іонізації, газ є вже іонізований, тому енер-
гія поля більше не витрачається на іонізацію, внаслідок чого tg  зменшу-
ється.

Іонізація газових включень є особливо небезпечна для неорганічних
діелектриків із закритими порами, тому що може спричиняти місцеве на-
грівання виробів і їхнє руйнування. Для підвищення якості такої електрич-
ної ізоляції її просочують, заповнюючи пори оліями, лаками, компаунда-
ми.

Резонансні втрати спостерігаються в деяких газах за суворо обумо-
влених частот і відбиваються в інтенсивному поглинанні енергії електро-
магнітного поля. Резонансні втрати можливі й у твердих тілах, якщо часто-

та вимушених коливань,
спричинюваних електричним полем,
дорівнює частоті власних коливань
атомів чи молекул твердої речовини.
Наявність максимуму в частотній
залежності tg  є притаманна і для
резонансного механізму втрат, однак
при зміні температури максимум tg 
не зміщується.

2.1.10 Пробій діелектриків

Будь-який діелектрик може
бути використаний лише за
напруженостей поля, не
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м

Рисунок 2.25  Типова залежність
Uпр  та Ем від товщини керамічно-

го діелектрика

перевищуючих певного граничного значення. Якщо напруженість поля пе-
ревищить певне критичне значення, відбудеться пробій діелектрика, при
цьому наскрізний струм, що йде через діелектрик, різко зростає, а опір діе-
лектрика падає до дуже низької величини. Схематично залежність струму
через діелектрик від напруги може бути подана графіком (рис. 2.24).

У місці пробою виникає  іскра чи навіть електрична дуга, що може
спричинити оплавлення, обгоряння, розтріскування й тому подібні зміни,
як діелектрика, так і електродів. Після зняття напруги в пробитому твер-
дому діелектрику може бути виявлено слід пробою у вигляді пробитого
(звідки і назва явища пробій), проплавленого, пропаленого і т.п. отвору,
власне кажучи, неправильної форми. За повторного подання напруги до
твердої ізоляції, яка раніше піддавалася пробою, пробій на місці колиш-
нього пробою, як правило, відбувається за порівняно низької напруги.
Якщо ж пробій відбувся в рідкому чи газоподібному діелектрику, то в че-
рез велику рухливість часток після зняття напруги пробита дільниця діеле-
ктрика може цілком відновлювати початкову величину пробивної напруги
(звісно, якщо потужність і тривалість електричної дуги не були настільки
значні, щоб викликати істотні незворотні зміни діелектрика).

Найбільше значення напруги,  прикладеної до діелектрика в момент
пробою, називається пробивною напругою Uпр, а відповідна напруженість
поля – електричною міцністю діелектрика Ем. Електрична міцність визна-
чається величиною пробивної напруги, віднесеної до товщини діелектрика
h у місці пробою:

Е м = Uпр /h.                          (2.68)
Електричну міцність зручно виражати в мегавольтах/метр, [МВ/м].
У більшості випадків при зростанні h величина Ем зменшується, тоб-

то величина Uпр зростає зі збільшен-
ням ізоляції не лінійно, а повільні-
ше, як показано на рис. 2.25. Таким
чином, тонкошаровій ізоляції з
погляду використання її електричної
міцності, слід надати перевагу
порівняно з товстошаровою. Однак
при переході до особливо тонких
шарів починають виявлятися неми-
нучі неоднорідності матеріалу і Ем
знову починає знижуватися.

Пробій твердих діелектриків
Фізична природа пробою твердих діелектриків дуже різна. Розріз-

нюють декілька видів пробою: електричний пробій макроскопічне однорі-
дних діелектриків, електричний пробій неоднорідних діелектриків, елект-
ротепловий пробій, електрохімічний пробій.
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Електричний пробій однорідних діелектриків за своєю природою є
чисто електронним процесом, який полягає в утворенні у діелектрику еле-
ктронної лавини з невеликого числа електронів під дією сильного електри-
чного поля. Цей вид пробою характеризується швидким перебігом, він
протікає протягом 10-7 …  10-8 с. За електричного пробою однорідних ма-
теріалів велике значення має неоднорідність електричного поля. Пробивні
напруги в однорідному і різко неоднорідному полях надто відрізняються.
Таким чином, ті самі зразки в полях різного ступеня неоднорідності вияв-
ляють різні значення електричної міцності.

З числа неоднорідних діелектриків електричний пробій найчастіше
спостерігають у твердих пористих діелектриках. Пористість визначається
самою природою діелектрика, наприклад, у волокнистих матеріалів, або
з'являється в процесі експлуатації, наприклад, у шаруватій ізоляції на ос-
нові слюди. Наявність газових (повітряних) включень у таких діелектриках
призводить при підвищених напругах до розвитку ударної іонізації газу.
Вогнища внутрішньої іонізації в порах діють руйнівно на основний твер-
дий компонент ізоляції через бомбардування іонами й електронами. Елект-
ричний пробій неоднорідних діелектриків також відрізняється досить шви-
дким перебігом; пробивні напруги є невисокі й надто мало відрізняються
одна від одної в однорідному чи неоднорідному полях.

У багатьох технічних діелектриків електрична міцність практично не
залежить від температури до певного її значення. Вище за це значення во-
на різко падає зі збільшенням температури, що свідчить про появу елект-
ротеплового пробою.

На значення електричної міцності діелектрика безпосередньо впли-
ває вид напруги і час його впливу. Так, за короткочасних імпульсів пробій
відбувається при більших напругах, ніж у випадку постійної чи тривало
діючої змінної напруги.

Причиною електротеплового пробою твердого діелектрика є його
руйнування під впливом тепла, яке виділяється через  діелектричні втрати.
Електротепловий пробій виникає у разі, коли кількість тепла, що виділя-
ється усередині діелектрика через діелектричні втрати, буде більше за кі-
лькість тепла, котре відводиться в навколишнє середовище. Для розрахун-
ку напруги електротеплового пробою електроізоляційних матеріалів мож-
на користуватися формулою, яка виражає умову теплової рівноваги:
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де U – прикладена напруга; f – частота, Гц; С – ємність діелектрика, Ф; S –
площа поверхні діелектрика, м2; t – температура поверхні діелектрика, °С;
to – температура навколишнього середовища, °С;  – відносна діелектрична
проникність; tg о – тангенс кута діелектричних втрат;  – температурний
коефіцієнт тангенса кута діелектричних втрат; h – товщина діелектрика.

Ліва частина рівняння визначає електричну потужність, що виділя-
ється у діелектрику внаслідок діелектричних втрат, права частина — теп-
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лову потужність, що відводиться від діелектрика в навколишнє середови-
ще. У стані теплової рівноваги тепловий пробій відсутній. Але, оскільки
tg  зазвичай  зростає з підвищенням температури, то, починаючи з певної
критичної температури, ліва частина рівняння стає більше за праву. Отже,
тепловиділення перевищить тепловіддачу і діелектрик буде швидко нагрі-
ватися, що призведе до його руйнування (обвуглювання, розплавлювання).

Для інженерних розрахунків рекомендується формула





0tgf

hKUпр ,                (2.70)

де К – числовий коефіцієнт, дорівнюваний 1,15105, якщо всі величини, які
мають  розмірності, виражено в одиницях СІ;  – коефіцієнт теплопередачі
системи: діелектрик – метал електродів.

Таким чином, пробивна напруга при електротепловому пробої зале-
жить від низки чинників: частоти електричного поля, умов охолодження,
температури навколишнього середовища. Крім того, напруга електротеп-
лового пробою пов'язана з нагрівостійкістю матеріалу. Органічні діелект-
рики внаслідок малої нагрівостійкісті за інших рівних умов мають більш
низькі значення пробивних напруг при електротепловому пробої, ніж не-
органічні. Електротепловий пробій є найбільш імовірний при підвищених
температурах (як самого діелектрика, так і навколишнього середовища), за
високої частоти і за тривалого впливу напруги. За імпульсних напруг елек-
тротепловий пробій зазвичай не встигає розвинутися через недостатню
тривалість впливу напруги.

В умовах, коли електротепловий пробій є принципово можливий,
треба застосовувати електроізоляційні матеріали з малим tg  і високою
його температурною стабільністю; бажано використовувати матеріали і
системи ізоляції, що забезпечують підвищену теплопровідність.

Електрохімічний пробій зумовлено хімічними процесами, які відбу-
ваються в діелектрику під впливом електричного поля. Хімічні зміни при-
зводять до старіння діелектрика, тобто до поступового незворотного зме-
ншення опору, а отже, до постійного зниження електричної міцності. Ста-
ріння особливо помітно виявляється за постійної напруги і низьких частот,
в умовах підвищення температури і вологості повітря. Електрохімічний
пробій для свого розвинення вимагає тривалого часу.

Старіння властиве, у першу чергу, органічним діелектрикам, в яких
воно зумовлене насамперед розвиненням іонізаційного процесу в повітря-
них включеннях з виділенням озону й оксидів азоту, що призводить до по-
ступового хімічного руйнування ізоляції. Однак старіння може мати місце
й у деяких неорганічних діелектриках: наприклад, у титановій кераміці,
що містить окисли металів змінної валентності, електрохімічний пробій
зустрічається значно частіше, ніж у кераміці, котра складається з окислів
алюмінію, кремнію, магнію, барію.

Поверхневий пробій. По суті поверхневий пробій не руйнує твердий
діелектрик, але з’ява провідного каналу у газоподібному діелектрику по-
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Рисунок 2.26  Форми діелектрич-
них ізоляторів для запобігання

поверхневого пробою

близу поверхні твердого діелектрика знижує пробивну напругу. Значення
поверхневої пробивної напруги залежить від конфігурації електродів, фо-
рми твердого діелектрика,
вологості повітря, тиску та
температури. Чим сильніше
виражені гідрофільні властивості
діелектрика, тим менша є про-
бивна напруга. Для боротьби з
поверхневим пробоєм замінюють
повітря на рідкий діелектрик,
очищають поверхню твердого
діелектрика й утворюють ребристі
поверхні твердого діелектрика (рис. 2.26), що робить довшим шлях розря-
дного проміжку.

Пробій газоподібних діелектриків
Особливості пробою газів розглянемо на прикладі повітря, як найва-

жливішого газу.
Механізм пробою газу. Пробій газу є наслідком розвинення проце-

сів ударної та фотонної іонізації. У газі завжди є невелика кількість пози-
тивних та негативних іонів і електронів за рахунок іонізації газів під впли-
вом електромагнітного випромінювання і корпускулярних потоків, що пе-
ребувають у тепловому хаотичному русі. Під впливом електричного поля
ці заряджені частинки набувають  певної додаткової швидкості й почина-
ють переміщуватися в залежності від знаку заряду. При цьому заряджена
частинка набуває додаткову енергію

W = qUL ,                                           (2.71)
де q – заряд; UL – різниця потенціалів на довжині вільного пробігу носіїв
заряду.

Якщо поле достатньо однорідне, то
UL = Eλвіл,

де λвіл – довжина вільного пробігу зарядженої частинки; Е – напруженість
електричного поля. Звідси

W = qλвіл E.                                           (2.72)
Додаткова енергія заряджених часток подається атомам чи молеку-

лам газу, з якими ці частинки зіштовхуються. Якщо енергія достатньо ве-
лика, можливе збудження атомів, пов’язане з переходом електрона на
більш віддалену від ядра молекули орбіту чи іонізація молекули.

Для іонізації молекули повинна бути виконана умова
W ≥ Wі, (2.73)

де Wі – енергія іонізації молекули. Причому W і енергію теплового руху. Із
(2.72), (2.73) випливає:

qλвіл E ≥ Wі. (2.74)
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Рисунок 2.27  Схема розвинення негативного стримера

Оскільки  q та λвіл для заданих значень тиску і температури є сталими
для кожного газу, то ударна іонізація починається за певної напруженості
електричного поля, що називається початковою.

Найбільше число актів іонізації припадає на електрони, оскільки до-
вжина їхнього вільного пробігу їх більш ніж на порядок вища за довжину
вільного пробігу громіздких іонів і згідно з (2.74) вони набирають під
впливом поля більшої енергії.

У низці випадків електрон, прискорений полем, не може іонізувати
молекулу. Тоді він може привести її у “збуджений” стан. У наступний мо-
мент ця “збуджена” молекула віддає свою надлишкову енергію у вигляді
випромінювання – випромінює фотон.

Певні  з фотонів мають енергію, котра перевищує енергію іонізації
молекул. Такі фотони народжуються за рахунок ударного збудження елек-
тронів, що перебувають на внутрішніх оболонках атомів. При поглинанні
фотона, який має значну енергію, іншою молекулою можлива є її іонізація.
Внутрішня фотонна іонізація газу, через велику швидкість поширення ви-
промінювання, призводить до надто швидкого розвинення у розрядному
проміжку каналів з підвищеною провідністю газів (стримерiв) (рис. 2.27). З
рис. 2.27 видно, що якщо перша лавина зростає на відстань АВ, тоді канал
зростаючої провідності газу, який намічається, тобто стример, поширюєть-
ся на відстань, котра дорівнює СD. На наступній стадії окремі лавини в не-
гативному стримерi зливаються, утворюючи суцільний канал іонізованого
газу.

Водночас зі зростанням стримера, що направляється від катода до
анода, починається утворення зустрічного лавинного потоку позитивно за-
ряджених частинок,  направлених до катода. Внаслідок зазначених проце-
сів за дуже короткий проміжок часу виникає пробій газу, який називається
миттєвим.
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исунок 2.28  Залежність електри-
чної міцності повітря від відстані

між обкладинками

Рисунок 2.29  Криві Пашена для повітря
та водню
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Особливості пробою газу в однорідному полі. Однорідне електри-
чне поле може бути здобуто між плоскими електродами із закругленими
краями. У такому полі тривалість підготовки пробою газу (для проміжку
1 см) становить 0,001...0,01 мкс. При цьому між електродами виникає іск-
ра, яка потім переходить у дугу, якщо джерело напруги має достатню по-
тужність.

Вплив зовнішніх чинників на
пробій газів розглянемо на прикладі
повітря. У нормальних умовах, тобто
при тиску 0,1 МПа і температурі 20
оС, електрична міцність повітря за
відстані між електродами в 1 см
становить 3,2 МВ/м.

За малої відстані між
електродами електрична міцність
повітря значно зростає, що
пояснюється складністю формування
розряду на відстані, що порівнянній
з довжиною вільного пробігу
заряджених часток чи менших за неї (рис. 2.28). Вплив тиску газу на про-
бивну напругу зручно оцінювати за допомогою кривої Пашена, котра по-
казує залежність пробивної напруги від добутку тиску газу на відстань між

електродами Р.d (рис. 2.29)
Слід відзначити наяв-

ність мінімуму, що відповідає
певному для даного газу зна-
ченню добутку Р.d. Мініма-
льні значення пробивних на-
пруг для різних газів станов-
лять 280...420 В, а для повітря
– 300 В.

При зростанні тиску і,
як наслідок, підвищенні
щільності газу відстань між
окремими молекулами змен-
шується. Внаслідок цього
скорочується довжина віль-

ного пробігу електронів і електрична міцність газу збільшується. Але зна-
чне зменшення тиску газу призводить до зменшення чисельності молекул в
одиниці об’єму газу до такої низької величини, за котрої можливість зітк-
нення електронів з молекулами значно зменшується. У такому разі елект-
рична міцність газу також зростає.

За високого вакууму пробій можна пояснити явищем “виривання”
електронів з поверхні електроду (холодна емісія). Велику електричну міц-
ність вакууму використовують у техніці, наприклад, при конструюванні
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Рисунок 2.30  Залежність проби-
вної напруги повітря від відстані

між електродами в неоднорідному
полі (а) та модель об’ємного заря-
ду у розрядному проміжку за різ-

ної полярності на вістрі (б)

високочастотних вакуумних конденсаторів,  призначених для підвищених
напруг.

Пробивна напруга газу в однорідному електричному полі змінюється
залежно від частоти, надто в області радіочастоти.

Електрична міцність  значною мірою залежить від хімічного складу
газу. Швидкість та, відповідно, енергія електронів, якої вони набувають
при переміщенні в електричному полі, визначаються в основному характе-
ром зіткнення електронів з молекулами даного газу. Коли електрони в газі
при зіткненні з молекулами мають відносно велику кількість непружних
зіткнень, що характерно для складних молекул, тоді для того, щоб досягти
ними енергії, необхідної для іонізації, потрібні більші напруженості елект-
ричного поля й міцність такого газу більше; тому часто газам з малим по-
тенціалом іонізації відповідає й велика електрична міцність. Так, одноато-
мні інертні гази (гелій, неон), в яких указані втрати є малі, хоча й мають
високий іонізаційний потенціал, але  низьку електричну міцність, і, навпа-
ки, важкі гази з високою молекулярною масою характеризуються підвище-
ною електричною міцністю. До їх числа, зокрема, відносять елегаз, фреон,
у котрих електрична міцність в 2,5 разу вища, ніж у повітря.

Особливості пробою газу в неоднорідному полі
Пробої газу у неоднорідному й однорідному полях помітно відрізня-

ються. Неоднорідне поле виникає між двома вістрями, вістрям та площи-
ною, дротами тощо. Особливість пробою газу в неоднорідному полі – ви-

никнення часткового розряду у
вигляді корони у місцях, де
напруженість поля сягає критичних
значень з подальшим переходом
корони в іскровий розряд та дугу
при зростанні напруги.

У разі несиметричних
електродів “вістря-площина” і
позитивної полярності на вістрі
пробій виникає за меншої напруги,
ніж разі протилежної полярності
(рис. 2.30).

Іонізація газу за будь-якій
полярності на вістрі виникає
поблизу вістря, де існують
найбільші напруженості елект-
ричного поля. Внаслідок іонізації
утворюються електрони й іони,

причому, електрони швидко нейтралізуються на аноді й поблизу вістря за-
лишаються малорухомі позитивно заряджені іони. Хмара об’ємного заряду
змінює початковий розподіл потенціалу. За  позитивної полярності на віст-
рі об’ємний заряд послаблює напруженість поля поблизу вістря і, навпаки,
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Рисунок 2.31  Залеж-
ність пробивної напруги

повітря від відстані
між електродами в неод-

норідному полі
за різних частот

посилює її в іонізованій ділянці; утворюються умови, сприятливі для пода-
льшої іонізації газу, тобто для подальшого проростання об’ємного заряду у
напрямку до катоду. У розглянутому випадку об’ємний заряд фактично є
продовженням вістря; він скорочує ефективну довжину розрядного промі-
жку.

За негативної полярності на вістрі хмара позитивного заряду знижує
напруженість поля в неіонізованій ділянці.
Тому подальша іонізація газу можлива лише
за більш високої напруги на електродах.
Таким чином, в даному разі об’ємний
позитивний заряд відіграє роль екрана,
котрий згладжує максимальні неоднорідності
поля в розрядному проміжку.

Пробій газу за великих частот в
неоднорідному полі (на відміну від
однорідного поля) відбувається за значно
нижчих значень напруги, ніж при постійному
полі, чи за змінної напруги 50 Гц (рис. 2.31).

Пробій рідинних діелектриків
Рідинні діелектрики мають значно

більше значення електричної міцності ніж
гази. Наявність в рідині домішок (наприклад
газів, вологи, механічних часток) значно
знижує пробивну напругу й ускладнює
з’ясування механізму пробою.

В надто чистих рідинах за великих
значень напруженості електричного поля може виникати виривання елект-
ронів з металевих електродів та руйнування молекул самої рідини. При
цьому більша електрична міцність рідини порівняно з газом пов’язана з
малою довжиною вільного пробігу.

В технічно чистих рідинах пробій пов’язано з локальним перегріван-
ням рідини та закипанням її в місцях найбільшої кількості домішок, яке
призводить до створення газового містка між електродами.

На радіочастотах пробій рідини зумовлено її розігріванням за раху-
нок діелектричних втрат, що може призводити до термічного руйнування
рідини. Таким чином очищення рідини значно збільшує її електричну міц-
ність.

2.2 Пасивні діелектрики

2.2.1 Тверді органічні діелектрики

Полімеризаційні синтетичні полімери
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Полімерні вуглеводні. До них відносять полістирол, поліетилен, по-
ліпропілен, полівінілхлорид тощо.

Полістирол  твердий прозорий матеріал. Він є неполярним діелект-
риком, з чим і пов'язані його високі електроізоляційні властивості. Основні
параметри полістиролу наведено в додатку А. Полістирол –
термопластичний діелектрик, який розм'якшується за температури
110120°С.

Недоліками полістиролу є крихкість при знижених температурах,
схильність до утворення поверхневих тріщин, мала стійкість до дії розчин-
ників (зокрема до бензолу, толуолу, чотирихлористому вуглецю) і невисо-
ка нагрівостійкість. Крихкість і схильність до розтріскування  значною мі-
рою усунуті в ударостійких полістиролах, що являють собою суміш полі-
стиролу з синтетичними каучуками. Ударостійкі полістироли відрізняють-
ся підвищеними значеннями ударної в'язкості і діелектричної проникності.
Інші параметри практично залишаються на тому ж  рівні, що й у звичайних
видів полістиролу.

У техніці полістирол застосовують головним чином як високочастот-
ну ізоляцію, через мале значення tg . Ударостійкий полістирол застосо-
вують для виготовлення каркасів індуктивних котушок, основ і ізоляторів
для електровимірювальних приладів, корпусів радіоприймачів, телевізорів
тощо.

Способом витягування розм'якшеного полістиролу одержують гнучкі
полістирольні плівки.

Поліетилен  неполярний, термопластичний діелектрик білого чи сві-
тло-сірого кольору, одержуваний внаслідок реакції полімеризації газу ети-
лену.

Поліетилен практично не є гігроскопічний, гнучкий. Електроізоляцій-
ні властивості поліетилену посідають такий самий високий рівень, що й
полістирол, і відрізняються високою стабільністю. За електричними влас-
тивостями усі різновиди поліетилену мало відрізняються один від одного й
укладаються в параметри, наведені в додатку А.

Завдяки високим електроізоляційним властивостям поліетилен знай-
шов широке застосування при виготовленні деталей радіотехнічної апара-
тури, електроізоляційних плівок, його використовують як ізоляцію в різ-
них проводах і кабелях (радіочастотних, монтажних, наземних і підводних
телефонних і ін.).

Слід зазначити, що в потужних електричних полях відбуваються
структурні зміни, що вони знижують якість поліетиленової ізоляції, тому
поліетилен застосовують при порівняно невисоких напругах.

Поліпропілен  це лінійний неполярний полімер, одержуваний з газу
пропілену СН2 = СНСН3.

Електроізоляційні властивості поліпропілену є аналогічні властивос-
тям поліетилену. Однак поліпропілен більш є холодостійкий і гнучкий, ніж
поліетилен. З поліпропілену можуть бути виготовлені плівки, волокна,
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тканини і фасонні вироби методом лиття під тиском. Поліпропілен можна
застосовувати як комбінований паперово-плівковий діелектрик у силових
конденсаторах, як плівковий діелектрик в обмотувальних проводах тощо.

Полівінілхлоридлінійний термопластичний полімер, отриманий у
ррезультаті полімеризації газоподібного мономера  вінілхлориду
H2C = HС1.

Полівінілхлорид  полярний діелектрик, що зумовлено асиметрією по-
будови його молекул через наявність атомів хлору. Внаслідок полярної по-
будови полівінілхлорид має знижені електричні властивості  порівняно з
неполярними полімерами (див. додаток А), але відрізняється більшою ста-
більністю параметрів при зміні частоти, його питомий опір майже не змі-
нюється при підвищенні температури аж до 90°С. Поряд з полівінілхлори-
дом (вініпластом) в електроізоляційній техніці широко застосовують плас-
тифікований  полівінілхлорид (пластикат). Пластикат має велику еластич-
ність, більш високу холодостійкість (до 50°С), чим непластифікований
полівінілхлорид. Його недоліком є значна залежність питомого об'ємного
опору від температури.

Полівінілхлоридний пластикат застосовують для виготовлення плівок,
ізоляційних стрічок, трубок, монтажних і телефонних проводів тощо. При
впливі електричної дуги полівінілхлорид виділяє велику кількість газопо-
дібних продуктів, що сприяє гасінню дуги. Ця властивість використовуєть-
ся в так званих стріляючих розрядниках.

Поліметилметакрилат (органічне скло, плексиглас)  це прозорий
безбарвний матеріал, одержуваний внаслідок полімеризації ефірів мета-
крилової кислоти. Це полярний термопластичний діелектрик з малою гіг-
роскопічністю і значною хімічною стійкістю. Основні його параметри на-
ведено в додатку  А.

Органічне скло легко піддається механічній обробці і зварюється в
спеціальних пристроях за температури 140150 °С із застосуванням тиску
на поверхні приблизно 0,51 МПа, склеюється полярними розчинниками.
Застосовують органічне скло для виготовлення корпусів приладів, шкал,
лінз тощо. Властивість виділяти при впливі електричної дуги велику кіль-
кість газів (С, Н2, пари H2O, CO2) додає органічному склу якості дугогасно-
го матеріалу, тому його застосовують у розрядниках високої напруги, де
потрібне швидке гасіння виниклої дуги.

Фторорганічні полімери. З цієї групи найбільш широкого застосу-
вання набули політетрафторетилен і політрифторхлоретилен.

Розглянемо політрифторхлоретилен, який одержують шляхом полі-
меризації тетрафторетилену F2C = CF2 і який має побудову молекули

                 F     F    F    F
   

 – C – C – C – C –
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                 F     F    F     F
Через симетричне розташування атомів у молекулах політетрафторети-

лен є неполярний.  Цей матеріал відомий  за назвою фторопласт-4. Цифра
4 вказує на число атомів фтору в молекулі мономера. Фторопласт-4 має
надто високу для органічної речовини нагрівостійкість (порядку +250 °С),
що зумовлено великою енергією зв'язку між вуглецем та фтором і екрану-
ючим впливом атомів фтору на зв’язок між атомами вуглецю.

Фторопласт-4  білий чи сіруватий матеріал з більш високою щільніс-
тю, ніж щільність звичайних органічних полімерів. За електроізоляційни-
ми властивостями фторопласт-4 є кращим з відомих діелектриків (див.
додаток А). За хімічною стійкістю він перевищує благородні метали, що
дозволило широко використовувати його при виготовленні ізоляції, яка
працює в агресивних середовищах. Він зовсім негорючий, практично негі-
гроскопічний, не змочується водою й іншими рідинами.

До недоліків політетрафторетилену можна віднести його малу твер-
дість і холодоплинність. Крім того, він має малу радіаційну стійкість і
стійкість в зоні електричної дуги. Фторопласт-4 можна використовувати як
пластичну масу, з нього виготовляють різні фасонні вироби: листи, гнучкі
плівки, ізоляцію для монтажних проводів і кабельних виробів, у конденса-
торному виробництві  тощо.

Широкому вживанню фторопласта-4 перешкоджає його висока вар-
тість і складність технології. Ця обставина змусила розробити ряд різнови-
дів фторопласта-4.

Політрифторхлоретилен є полімером трифторхлоретилена
F2С = CFCl, відомого за назвою фторопласт-3. Заміна в елементарній ланці
одного атома фтору атомом хлору викликає з’яву дипольного моменту, че-
рез що фторопласт-3 стає полярним і має значні діелектричні втрати порі-
вняно з фторопластом-4. Нагрівостійкість його є нижча, ніж у фтороплас-
та-4 і становить 125 °С, нижня межа робочої температури становить
195°С.

Технологія одержання фторопласта-3 простіше, він дешевше, ніж
фторопласт-4, застосовується при виробництві  низькочастотних кабелів.

Поліконденсаційні синтетичні полімери
З цієї групи високомолекулярних сполук як електроізоляційні мате-

ріали найбільш широкого застосування набули поліефірні, кремнійоргані-
чні, епоксидні, фенолоформальдегідні, поліамідні, поліуретанові полімери
(смоли).

Поліефірні смоли  продукт поліконденсації різних багатоатомних
спиртів (гликоля, гліцерину тощо) і органічних кислот (фталевої, малеіно-
вої тощо) чи їхніх ангідридів. До поліефірних смол відносять поліетилен-
терефталат, полікарбонати, гліфталеві смоли тощо. Середні параметри різ-
них поліефірних смол наведено в додатку А.
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Поліетилентерефталат (лавсан)  прозорий високополімерний діе-
лектрик кристалічної чи аморфної побудови. Лавсан кристалічної побудо-
ви одержують внаслідок реакції поліконденсації терефталевої кислоти і
етилен-гликоля. Лавсан має значну механічну міцність і високу температу-
ру розм'якшення (близько 260 °С). Його застосовують для виготовлення
синтетичних волокон, пряжі, тканин, тонких електроізоляційних плівок.

Полікарбонати  поліефіри вугільної кислоти, що мають хороші ме-
ханічні та електричні властивості і досить високу температуру розм'як-
шення (наприклад, закристалізований полікарбонат розм'якшується при
140 °С). Крім того, вони мають добру хімічну стійкість і невисоку гігро-
скопічність. Полікарбонати застосовують для виготовлення шаруватих
пластиків, компаундів, а плівки з полікарбонату використовують у конден-
саторному виробництві та як ізоляцію в електричних машинах і апаратах.

Гліфталеві смоли є термореактивні і мають яскраво виражені дипо-
льно-релаксаційні втрати. Відмітними якостями цих смол є їхня висока
здатність до склеювання  при непоганих електричних характеристиках,
стійкість до поверхневих розрядів і висока нагрівостійкість (до 130 С).
Гліфталеві смоли в електротехніці використовують як основу для просочу-
вальних  та клейких лаків, плівки яких є стійкими до нагрітої мінеральної
олії. Гліфталеві клеючі лаки широко застосовують для склеювання слюди у
виробництві твердої і гнучкої слюдяної ізоляції (міканітів, мікалентів).

Кремнійорганічні полімери являють собою сполуки, основу струк-
турної формули яких становить ланцюг атомів кремнію, які чергуються, і
кисню:

     
– Si – O – Si – O – Si – O –

     

Вільні сполуки  кремнію заповнено органічними радикалами (мета-
льними, етильними, фенольними тощо). Молекули кремнійорганічних по-
лімерів можуть мати лінійну структуру (термопластичні смоли) і просто-
рову структуру (термореактивні смоли). Особливістю кремнійорганічних
сполук, що вигідно відрізняє їх від органічних і неорганічних полімерів, є
їхня висока нагрівостійкість (до +250 °С) і холодостійкість (до 60 °С).
Вони мають надто малу гігроскопічність, є хімічно інертні, є слабополяр-
ними діелектриками з добрими електричними параметрами (див. додаток
А), котрі мало змінюються при нагріванні.

Компаунди
Компаунди  це електроізоляційні матеріали, що складаються із су-

міші різних смол, бітумів, олій тощо. У момент застосування компаунди
являють собою рідини, що поступово твердіють, перетворюючись на мо-
нолітний твердий діелектрик. Найбільшого поширення дістали синтетичні
компаунди (епоксидні, кремнійорганічні, поліефірні тощо). До складу
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компаундів, крім основи, входять зазвичай наповнювачі та пластифікато-
ри.

Епоксидні компаунди являють собою продукти модифікації епоксид-
них смол. Вони відрізняються доброю адгезією до металів, кераміки, плас-
тмас і до волокнистої ізоляції. Вони мають підвищену механічну міцність і
малу об'ємну усадку (0,52,5 %), що є важливе у виробництві напівпрові-
дникових приладів і інтегральних схем. Епоксидні компаунди застосову-
ють також як заливальні сполуки для створення литої ізоляції в різних ти-
пах трансформаторів, котрі  працюють у складних умовах, блоків опорів
тощо. Застосування такої ізоляції надає можливість вилучити громіздкі
порцелянові й металеві деталі, які застосовувалися раніше для герметизації
цих пристроїв.

Асортимент епоксидних компаундів сьогодні є надто широкий. Так,
у виробництві напівпровідникових приладів та інтегральних схем для гер-
метизації кристалів з р-n-переходами широко застосовують епоксидно-
поліефірні, епоксидно-тиоколеві, епоксидно-каучукові й епоксидно-
кремнійорганічні компаунди.

Шаруваті пластики і фольговані матеріали
Шаруваті пластики є одним з різновидів пластмас, де за сполучну

речовину слугує полімер, а за наповнювач  листові волокнисті матеріали.
З шаруватих пластиків найбільш широко застосовують склотекстоліт, ге-
тинакс і текстоліт. Усі вони мають доволі низькі електричні характеристи-
ки.

Склотекстоліт являє собою шаруватий пресований матеріал, котрий
складається з двох чи більш шарів склотканини, просоченої різними тер-
мореактивними сполуками. Зі склотекстоліту виготовляють плати друко-
ваних схем, антенні обтікачі й інші радіодеталі.

Гетинакс являє собою листовий шаруватий пресований матеріал, кот-
рий складається з двох чи більш шарів паперу, просоченого термореактив-
ною смолою. Гетинакс легко піддається механічній обробці, а тонколисто-
ві сорти гетинаксу добре штампуються, особливо в підігрітому стані. Слід
відзначити слабку дугостійкість гетинаксу. Так, після іскрового розряду на
його поверхні залишається  шар вуглецю з великою провідністю. З гетина-
ксу виготовляють деталі радіотехнічного й електротехнічного призначення
для низьких частот. Листовий текстоліт застосовують як конструкційно-
ізоляційний матеріал для виробів, що підлягають ударним  навантаженням
чи працюють на стирання (наприклад, деталі перемикачів).

Фольговані матеріали  це шаруваті  пластики чи синтетичні плів-
ки, облицьовані з одного чи двох боків металевою (зазвичай мідною) фоль-
гою. Фольговані матеріали використовують як основи для друкованих
схем. Ці матеріали повинні відповідати таким вимогам: мати високі пито-
мий опір і електричну міцність, великий діапазон робочих температур, ма-
лі значення ТКІ, достатню механічну міцність, легко піддаватися техноло-
гічній обробці. Фольговані матеріали  використовують для виготовлення
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друкованих плат радіоелектронної апаратури широкого застосування в ді-
апазоні частот до 106 Гц.

Плівкові полімерні електроізоляційні матеріали
Ці матеріали являють собою тонкі плівки, виготовлені різними спо-

собами в залежності від вихідного полімеру. Для підвищення механічної
міцності плівки застосовують той чи інший прийом орієнтації молекул по-
лімеру, внаслідок чого вони витягуються у певному напрямку і закріплю-
ються в такому стані.

Завдяки високим електричним властивостям, малій товщині, достат-
ній механічній міцності й у багатьох випадках високій вологостійкості ці
плівки являють собою досить цінний і прогресивний діелектричний мате-
ріал для виробництва конденсаторів, кабельних виробів тощо.

Властивості плівок зумовлені властивостями вихідних полімерів, то-
му плівки можна поділити на два великих класи: неполярні й полярні.

Неполярні плівки. До найважливіших неполярних плівок відносять:
полістирольну, плівку із сополімерів стиролу, політетрафторетиленову,
поліетиленову, поліпропіленову.

Полістирольну плівку (ПС) одержують методом видавлювання роз-
м'якшеного (при 140160 °С) полістиролу з одночасним розтяганням у
подовжньому і поперечному напрямках. Промисловість випускає полісти-
рольні плівки двох марок: ППСА  для конденсаторів і ППСБ  для кабе-
лів і загальнопромислового застосування. Недоліком цієї плівки є порівня-
но невисока температура розм'якшення і низька механічна міцність при
надривані.

Політетрафторетиленова плівка (ПТФЕ) є найбільше нагрівостій-
кою з неполярних синтетичних плівок.  Вона має товщину 20150 мкм і
використовується як ізоляція в проводах, кабелях, мікромашинах. Широке
застосування ПТФЕ обмежує її висока вартість.

Поліетиленова плівка (ПЕ) є найбільш дешевою, вона піддається
впливу нафтової олії і за досить високої температури розчиняється в ній.
Ця обставина обмежує застосування плівки в конденсаторах, кабелях і мо-
нтажних проводах.

Поліпропіленова плівка (ПП) за властивостями багато в чому схожа з
поліетиленовою, завдяки  подібності вихідних полімерів. Поліпропіленову
плівку використовують у високовольтних конденсаторах в якості комбіно-
ваної паперово-плівкової ізоляції.

Полярні плівки. З полярних синтетичних електроізоляційних плівок
найбільш відомі поліетилентерефталатна плівка, плівки з ефірів целюлози,
полікарбонатна, поліамідна, полівінілхлоридна. Їх використовують у кон-
денсаторному і кабельному виробництві, а також для ізоляції обмоток ни-
зьковольтних електричних приладів.
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Волокнисті електроізоляційні матеріали
Волокнисті матеріали складаються з окремих тонких, зазвичай гнуч-

ких волокон, котрі відрізняються великою величиною відношення довжи-
ни до товщини. Їх можна поділити на природні й синтетичні.

До природних волокон відносять матеріали рослинного походження
(бавовну, папір), тваринного походження (шовк, вовна) і мінерального по-
ходження (азбест).

Групу синтетичних волокон становлять полістирольні, поліетилен-
терефталатні, поліамідні, поліефірні, поліетиленові й інші волокна, котрі
виготовляються шляхом витягування відповідних полімерів з розчинів і
розплавів. До цієї групи слід також віднести ацетатний і мідно-аміачний
шовки, скляні волокна.

Електроізоляційні папери. З деревини, шляхом її хімічної перероб-
ки, одержують технічну целюлозу, чи клітковину, що є сировиною для ви-
готовлення електроізоляційних паперів. За призначенням їх поділяють на
конденсаторний, кабельний, просочувальний папір тощо.

Конденсаторний папір є найбільш тонким і високоякісним видом
електроізоляційних паперів; його випускають таких марок: КОН  звичай-
ний конденсаторний папір; СКОН  спеціальний поліпшеної якості;
МКОН  конденсаторний папір з малими діелектричними втратами. Для
підвищення діелектричної проникності та електричної міцності папір про-
сочують різними типами просочувальних мас. Пробивна напруга для пев-
них паперів після просочення становить 240680 В, tg  = 0,0090,018
при температурі 60 °С, а при температурі 100 °С  tg  = 0,010,035.

Мала товщина і можливість просочення дозволяють одержати доволі
велике значення питомої ємності паперового конденсатора. Але сьогодні у
конденсаторах, застосовуваних в електронній техніці, папір поступово ви-
тісняється синтетичними плівками з меншими діелектричними втратами.

2.2.2 Тверді неорганічні діелектрики

Стекла
Стекла  це неорганічні аморфні речовини, що являють собою скла-

дні системи різних оксидів. Параметри стекол визначаються їхнім хіміч-
ним складом та режимом теплової обробки і тому коливаються в дуже ши-
роких межах. Так, за нормальної температури, питомий опір стекол
 = 1061015 Омм, але для певних стекол  може становити 103 Омм,
 = 425; tg  = 0,00020,01; Ем = 23500 МВ/м.

Межа міцності стекла при розтяганні є невелика (100300 МПа) і
збільшується з підвищенням вмісту в ньому оксидів кремнію Si2 і кальцію
Ca. Лужні оксиди знижують міцність стекол. Скло протистоїть стисканню
набагато краще, ніж розтяганню, межа міцності при стисканні становить
600021000 МПа. З теплових властивостей стекол найбільше значення
мають температура розм'якшення і температурний коефіцієнт лінійного
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поширення (ТКl).  Необхідно, щоб значення ТКl скла і матеріалів, що спо-
лучуються з ним, були приблизно однаковими, інакше за зміни температу-
ри може відбутися розтріскування скла, порушення герметичності в місці
введення металевих ніжок у радіолампах.

Типи стекол. У залежності від призначення розрізняють такі основні
види електротехнічних стекол: електровакуумні,  ізоляторні, стеклоемалі
тощо.

Електровакуумні стекла застосовують для виготовлення балонів
електронних і газорозрядних ламп, оболонок рентгенівських ламп, горло-
вин кінескопів тощо. Крім того, їх широко застосовують у напівпровідни-
ковій промисловості для одержання металоскляних спаїв у корпусах мало-
потужних приладів.

Електровакуумні стекла  поділяють  на групи за ознакою спайності з
певним   металом  чи  сплавом.  Так,  стекла молібденової групи   (С47-
1С49-2) мають ТKl, близький до ТКl молібдену, і при спаюванні з ним
утворюють  вакуумно-щільні  спайки.  Стекла  вольфрамової  групи  (С37-
1С40-1) мають ТKl, близький до ТКl вольфраму, а стекла платинової
групи (С87-1С90-1) мають ТКl, близький до ТКl платини. Назви стекол
«молібденові», «вольфрамові», «платинові» визначаються не сполукою
стекла, а лише тим, що значення ТКl цих стекол є близькі до ТКl молібде-
ну, вольфраму, платини.

У позначенні марки скла після букви С указують величину ТКl і се-
рію розробки. Наприклад, позначення С89-5 належить до скла з
ТKl = 8910-7 К-1, серія 5.

Ізоляторні стекла використовують в якості герметизованих введень
у певні типи конденсаторів, терморезисторів, у напівпровідниковому ви-
робництві для виготовлення ізоляторів у металевих корпусах таблеткового
типу та ізоляторів у  приладах великої потужності. Ці стекла використову-
ють також для ізоляції штиркових введень у корпусах кремнієвих і герма-
нієвих транзисторів. Скляні ізолятори для напівпровідникових приладів
виготовляють зі стекол С48-1, С49-2, С87-1, С88-1 тощо.

Боросилікатні (С37-1, С37-2, С38-1, С39-1 тощо) і алюмосилікатні
(С39-2, С41-1, С48-3 тощо) стекла застосовують для виготовлення ізоля-
ційних підкладок, що є основою для розташування активних і пасивних
елементів інтегральних мікросхем.  Стекла марок С89-1, С88-3, С48-2,
С40-1, С38-1, С37-2 й ін. використовують при виготовленні литого мікро-
дроту в скляній ізоляції. Дуже малий діаметр мікроволокна  (до 1 мкм) до-
зволяє розв’язати в приладобудуванні низку питань, пов'язаних з мініатю-
ризацією, підвищенням точності та стабільності, розширенням діапазону
припустимих кліматичних і механічних впливів.

Склоемалями називають склоподібні покриття, які наносять на пове-
рхню виробів з метою захисту від корозії, електричної ізоляції, а також для
одержання гарного зовнішнього вигляду. При емалюванні порошок скла
подрібнюють, наносять на поверхню виробу й обпалюють. Внаслідок пла-
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Рисунок 2.32.  Схема  прохо-
дження променів у світловоді

влення емаль розтікається поверхнею виробу і після охолодження залиша-
ється  на ній у вигляді тонкого (0,11,0 мм) суцільного склоподібного по-
криття. Склоемалі застосовують як електроізоляційний матеріал для труб-
частих резисторів, у яких на зовнішню поверхню керамічної трубки нане-
сено дротову обмотку. Поверхневий  шар емалі створює ізоляцію між
окремими витками, між обмоткою і навколишнім середовищем, а також
захищає її від впливу вологи, від окислення тощо.

Скловолокно одержують з розплаву скла, частіше з бездугового алю-
моборосилікатного. Розплавлена скломаса під дією власної ваги повільно
випливає з платинових «човників» через філь’єри діаметром близько 1 мм.
Виходячи з філь’єру, нитка намотується з великою швидкістю (близько
30 м/с) на барабан і, не встигаючи охолонути, витягується в тонке волокно
діаметром у кілька мікрометрів. При витягуванні відбувається орієнтація
молекул, що сприяє підвищенню гнучкості й механічної міцності скла.

Зі скляних ниток виготовляють світловоди, ізоляцію монтажних, об-
мотувальних і мікроволокон, скляні тканини, які використовують у вироб-
ництві нагрівостійких склолакотканин і склотекстолітів. Коротке склово-
локно застосовують як наповнювач у преспорошках, що йдуть на виготов-
лення пластмас. Скловолокно  порівняно з органічними волокнами відріз-
няється більш високою нагрівостійкістю (проводи зі скловолокнистою ізо-
ляцією можуть тривалий час працювати при температурах до 600 °С), під-
вищеною механічною міцністю  (1,625ГПа), досить малою гігроскопіч-
ністю (0,24 %), добрими електроізоляційними властивостями. До недо-
ліків скловолокнистої ізоляції відносять підвищену крихкість, низьку стій-
кість до стирання і згинання і мале значення відносного подовження при
розриванні (23 %).

Світловоди являють собою світ-
ловедуче волокно, котре складається з
двох шарів: світловедучої жили (1) з
високим показником переломлення пс
та ізоляційної оболонки (2) з меншим
показником переломлення пі (рис.
2.32). Випромінювання, що падає на
вхідний торець прозорого світловоду,
поширюється по ньому завдяки

кількаразовому повному внутрішньому відбиттю від поверхні розділу жи-
ли та оболонки і виходить з протилежного торця. У таких світловодах
втрати світлової енергії на поверхні розділу жили та оболонки є малі навіть
для променів, що зазнають тисячі відбиттів; послаблення світла зумовлене
лише поглинанням у матеріалі й відображенням від торців. Тому основний
шлях зниження втрат у світловодах  чистота вихідних матеріалів і стери-
льність виробництва.

У видимій і ближній інфрачервоній області спектра найбільшого
поширення набули світловодні волокна, виготовлені з оптичного скла. Для



Електроматеріали 61

світловедучих жил використовують стекла типу важких флінтів ВФ, бари-
тових флінтів БФ і надважких кронів НВК, а для ізоляційної оболонки за-
стосовують стекла типу крону К чи типу легкого крону ЛК. (Флінти  це
лужні стекла з великим вмістом оксиду свинцю; крони  лужні стекла, що
містять оксид барію.)

У менш відповідальних випадках, наприклад для цілей освітлення,
замість скляних світловодних волокон застосовують більш дешеві пласт-
масові волокна з поліметилметакрилату, полістиролу й інших пластмас.

Волокна зі світлоізолюючими оболонками діаметром 215 мкм
укладають у пучки і спікають, одержуючи багатожильні світловоди діа-
метром 0,33 мм. Загальне число світловедучих жил доходить до 100000.
Ці світловоди передають не лише світловий сигнал, але й зображення з од-
ного торця на протилежний. Щоб уникнути просочування світла з однієї
світловедучої жили в сусідні, товщина світлоізолюючого прошарку  між
ними повинна становити не менш 1 мкм. Світловоди випускають як прямі,
так і вигнуті чи закручені (при підігріванні).  Джгути з тонких волокон,
з'єднані лише на кінцях, є гнучкі. Їхній вигин не порушує передавання  ни-
ми зображення. Світловоди широко застосовують для передавання різно-
манітної інформації в обчислювальній техніці, телебаченні, фототелеграфії
тощо.

Ситали
Ситали  це склокристалічні матеріали, одержувані за допомогою

спеціальної термообробки скла, що призводить до його часткової кристалі-
зації. При виготовленні ситалів у скломасу, крім звичайних оксидів, уво-
дять тонкодисперсні домішки, які слугують для утворення центрів криста-
лізації. Таким чином, ситали складаються з дуже дрібних кристалічних зе-
рен, скріплених склоподібним прошарком. Вміст кристалічної фази в сита-
лах досягає 95 %, розміри оптимально розвинутих кристалів становлять
0,011 мкм. Ситали, на відміну від стекол, є непрозорі або лише частково
пропускають світло. Сьогодні ситали синтезовано на основі стекол широ-
кого кола сполук: літій-, магній-, барій-, кальцій-, стронцій-, натрій-
алюмосилікатних, свинцево-бороалюмосилікатних, калієво-
титаносилікатних тощо.

Можливість зміни хімічного складу вихідного скла й режиму його
термообробки дозволяє одержати матеріали з рідким сполученням фізико-
хімічних властивостей: високою механічною міцністю, твердістю, терміч-
ною і хімічною стійкістю, а за електроізоляційними властивостями ситали,
як правило, перевершують скло однакового хімічного складу. Вони мають
більш великий питомий опір і електричну міцність, а також більш низький
tg  Інтервал робочих температур становить від –50 до +700С. Приступ-
ність сировини і проста технологія забезпечують невисоку вартість виро-
бів.
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Зазначені властивості ситалів дозволяють застосовувати їх при вироб-
ництві багатьох приладів електронної техніки, котрі працюють у широко-
му діапазоні частот і температур. Так, ситал марки СТ-38-1 використову-
ють у НВЧ-приладах як підкладки для атенюаторів, опор для кріплення
розрядників. Для виготовлення стрижнів електровакуумних ламп і деталей
електронної техніки використовують пластини із ситалу марки

СТ-50-2, а ситал марки СТ-50-1 застосовують при виготовленні під-
кладок тонкоплівкових і гібридних інтегральних схем. Основні властивості
деяких ситалів наведено в додатку Б.

Оксидні електроізоляційні плівки
У якості неорганічного електроізоляційного матеріалу в електроліти-

чних конденсаторах і елементах інтегральних схем, а також для ізоляції
алюмінієвих дротів і стрічок набули широкого застосування плівки оксидів
алюмінію (А12О3), танталу (Ta2O5), титану (ТiO2), ніобію (Nb2O3) тощо.

Тонка неорганічна плівка може бути утворена двома основними спо-
собами:

1) внаслідок хімічної чи електрохімічної реакції поверхневого шару
провідникового матеріалу 2) шляхом осадження діелектрика на поверхню
матеріалу, який необхідно ізолювати.

Найбільш широко застосовують оксидну ізоляцію в електролітичних
конденсаторах. Як діелектрик у цих конденсаторах використовують такі
оксиди: А12O3 ( 10, Enp = 400800 МВ/м); Ta2O5 (  25, Enp =
= 400500 МВ/м); Nb2O5 (  40, Enp  400 МВ/м); TiO2 (  l80, Enp 
 400 МВ/м). Оксидні конденсатори за малих розмірів і маси мають високу
ємність завдяки малій товщині (до 1 мкм) діелектрика і значній діелектри-
чній проникності. Оксиди кремнію, танталу, ніобію застосовують також
для виготовлення тонкоплівкових конденсаторів, діелектриком у яких є
плівка з цих оксидів, яку наносять методами вакуумної технології на про-
відну підкладку.

Алюмінієві дроти і стрічки, покриті поруватою оксидною плівкою,
отриманою анодуванням, застосовують як замінники обмотувальних мід-
них дротів зі звичайними видами ізоляції. Вони мають високу нагрівостій-
кість (робоча температура сягає 600 °С), малу товщину оксидної ізоляції,
високі теплопроводність і хімічну стійкість; процес ізолювання є дешевий і
простий. Недоліком такої оксидної ізоляції є її мала гнучкість і помітна гі-
гроскопічність.

У напівпровідниковій технології для захисту р-n-переходів від впливу
навколишнього середовища (насамперед вологи й кисню), окрім лаків,
емалей, компаундів, нітридних плівок, застосовують плівки на основі ок-
сидів алюмінію, титану й ін. Плівки для захисту р-п-переходів напівпрові-
дникових кристалів, окрім високих електроізоляційних властивостей, по-
винні мати малу хімічну активність, добре зчеплення з полірованою пове-
рхнею напівпровідникового матеріалу, не викликати значних механічних
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напруг за різких змін температури, зберігати захисні властивості в діапазо-
ні температур  від 60 °С до +400 °С. Основні властивості деяких тонких
плівок наведено у додатку В.

Керамічні електроізоляційні матеріали
Кераміка – твердий щільний матеріал, одержуваний спіканням неор-

ганічних солей з мінералами й оксидами металів. Керамічні матеріали яв-
ляють собою багатофазну систему і містять кристалічну, склоподібну і га-
зову фази. Основною фазою є кристалічна. Склоподібна фаза являє собою
прошарки скла, котрі сполучують кристалічну фазу. Газова фаза в керамі-
ці (пори, мікротріщини) є небажана, і її наявність призводить до зниження
механічних та електричних властивостей матеріалу.

Керамічні матеріали є нагрівостійки, мають високі електричні влас-
тивості, є механічно міцні, стабільні й надійні в експлуатації. Перевагою
кераміки перед іншими матеріалами є можливість одержання заздалегідь
заданих електрофізичних параметрів матеріалу зміною вихідного складу
маси і технології виготовлення виробів.

Радіотехнічні керамічні матеріали, в залежності від призначення, ви-
готовляють таких типів: А  високочастотні для конденсаторів; Б  низь-
кочастотні для конденсаторів; В  високочастотні для установчих виробів;
установча низькочастотна кераміка. Кожен тип керамічного матеріалу по-
діляють на класи, загальне число яких десять.

Високочастотна конденсаторна кераміка типу А відрізняється ви-
соким вмістом кристалічної фази і невеликим вмістом безлужної аморфної
фази. Кристалічну фазу формують відповідно до температурного коефіціє-
нта діелектричної проникності ТК, прагнучи одержати найбільше значен-
ня діелектричної проникності й низьке значення тангенса діелектричних
втрат. До кераміки типу А відносять стронцієву кераміку на основі тита-
нату стронцію SrTiО3 і перовскітну кераміку, одержану на основі синтезо-
ваного титанату кальцію СаТiO3, станатну кераміку на основі станату
кальцію CaSn3, титанату кальцію СаТiO3 і цирконату кальцію СаZr03. Зна-
чення  для кераміки типу А змінюється від 14 до 250; tg    610-4 (при
t = 20 °C, f = l06 Гц); Ем = 635 МВ/м.

Низькочастотна конденсаторна кераміка типу Б відрізняється ви-
сокою діелектричною проникністю   (900 9800), відносно великими діе-
лектричними втратами tg  = 210-3510-2, невеликим значенням електри-
чної міцності (Eм = 415 МВ/м). Ця кераміка виготовляється на основі
твердих розчинів титанату і цирконату барію,  ніобатів свинцю, стронцію й
низки інших.

Високочастотна установча кераміка типу В використовується як
матеріал для виготовлення різних установчих деталей радіоелектронної
апаратури, що працюють у полях високої частоти і разом з тим несуть ме-
ханічне навантаження.
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Слюда і матеріали на її основі
Слюда являє собою природний мінерал з кристалічною структурою,

котрий легко розщеплюється по площинах спайності на пластинки товщи-
ною до 5 мкм. Відомо більш 30 різновидів слюди, усі вони є водяними
алюмосилікатами лужноземельних металів. Незважаючи на велику кіль-
кість різновидів слюд, для електричної ізоляції застосовують лише два: му-
сковіт (K2O3Al2O36Si2H2O) і флогопіт (K206MgAl2036Si022H20). Вода
входить до складу кристалічних граток. При нагріванні  вода починає ви-
ділятися, що викликає спучування слюди, збільшення її товщини за раху-
нок розшаровування за площинами спайності. Крім того, слюда втрачає
прозорість, різко знижуються її електричні і механічні властивості. Темпе-
ратура початку зневоднювання і різкого погіршення властивостей у муско-
вітів 500600 °С, у флогопітів  800900 °С. Середні електричні власти-
вості слюд наведено в додатку Г. Слюди є широко розповсюдженими мі-
нералами. Первісна обробка слюди полягає в її очищенні від сторонніх до-
мішок. Потім слюду розколюють на пластини товщиною 0,10,6 мм і об-
різають дефектні ділянки. Надалі пластини розщеплюють на листки тов-
щиною 550 мкм. Таку слюду називають скіпаною і застосовують для
клеєної слюдяної ізоляції, а з кращих сортів мусковіту виготовляють кон-
денсаторну слюду, що являє собою листочки прямокутної форми товщи-
ною 2055 мкм, довжиною 760 мм, шириною 450 мм. Конденсаторну
слюду застосовують для виготовлення слюдяних конденсаторів постійної
ємності.

Слюду також застосовують у вигляді штампованих фасонних виро-
бів для кріплення та електричної ізоляції внутрішньої арматури в електро-
нних лампах і інших електронних приладах; як тепловий захист цоколів
потужних електричних ламп розжарювання; для ізоляції центральних еле-
ктродів і екранів свічок запалювання авіаційних двигунів тощо.

Крім природної слюди, нині в техніці набула поширення синтетична
слюда  фторфлогопіт, котра відрізняється від природної тим, що в крис-
талічних гратках іони ОН заміщено іонами фтору. Фторфлогопіт є хімічно
стійкіший за звичайний флогопіт, має більш високі електричні параметри,
є більш нагрівостійкий, практично не спучується при нагріванні. Він ви-
тримує зміни температур від 70 °С до +1 000 °С.

До синтетичних слюдяних матеріалів також відносять мікалекс, що
являє собою твердий матеріал, здобуваний шляхом гарячого пресування
суміші порошкоподібної природної слюди і легкоплавкого скла. Для виро-
бництва мікалексу застосовують мусковіт, боро-свинцеві і боро-боритові
стекла.  Мікалекс застосовують для виготовлення ізоляційних деталей ко-
ливальних контурів потужних радіопередавачів, каркасів індуктивних ко-
тушок, плат перемикачів, різних деталей вакуумних приладів тощо.

2.3 Активнi дiелектрики
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Активними діелектриками називають ті, властивостями яких мож-
на керувати за допомогою зовнішніх чинників й використовувати ці чин-
ники для створювання функціональних елементів електроніки. Найчастіше
активні діелектрики класифікують згідно з фізичними ефектами, які можна
використовувати для керування властивостями матеріалів. Тобто можна
виокремити сегнето-, п'єзо-, піроелектрики, електрети, рідинні кристали
тощо. Але,хоч така класифікація є логічною, дуже нелегко відокремити
одну групу матеріалів від іншої. Це пов'язано з тим, що багато активних
діелектриків мають високу чутливість щодо ставлення до певних видів
енергетичних впливів. Найбільшу універсальність мають сегнетоелектри-
ки. Вони можуть мати властивості п’єзо-, піроелектриків, електретів,
нелiнiйно-оптичних матеріалів.

2.3.1 Сегнетоелектрики

Основні особливості сегнетоелектриків та механізм спонтанної по-
ляризації було розглянуто раніше.

Класифікація сегнетоелектриків. За типами хімічного зв'язку та
фізичними властивостями сегнетоелектрики поділяють на дві групи.

1 Iоннi сегнетоелектрики.
Ці матеріали мають кристалічну гратку, основою якої є кисневий ок-

таедр. До них відносять метатитанат барію (BaTiО3), нiобат літію (LiNbО3),
танталат літію (LiTaО3), барiй-натрiєвий нiобат (BaNaNb5O15). Ці сегнето-
електрики мають велику механічну міцність, не розчиняються у воді, дуже
легко виготовляються за керамічною технологією, мають досить високу
температуру Кюрі (наприклад, LiNbО3 – 1483 K, BaTiО3 – 393 K) та велике
значення спонтанної поляризації.

2 Дипольні сегнетоелектрики. Ці матеріали мають готові полярні
групи атомів, які займають різні положення рівноваги. До них відносять
сегнетову сіль (NaKC4Н4O64H2O), триглiнсульфат (NH2CH2COOH)3

.H2SO4,
дiгiдрофосфат калію (KH2PO4), нітрит натрію (NaNO2) та інші. Ці діелект-
рики мають низькі механічні властивості, легко розчиняються у воді, ма-
ють низьку температуру Кюрі (часто нижче за кімнатної). Їх дуже легко
вирощувати з водних розчинів у вигляді монокристалів.
          Використання сегнетоелектриків.

У техніці найбільш часто використовують іонні сегнетоелектрики,
що пов'язано з їхніми механічними та вологісними властивостями. Найва-
жливішими напрямками використовування сегнетоелектриків є такі:

- низькочастотні конденсатори з великою питомою ємністю
- вариконди, тобто конденсатори, ємність яких змінюється залежно

від напруги. Вони використовуються для модуляторів, підсилювачів, гене-
раторів

- комірки пам'яті для ЕОМ. Наявність гістерезису дозволяє мати два
стани, що є необхідним для запам'ятовуючих комірок
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- п'єзоелектрики, тобто сегнетоелектрики використовують згідно з
прямим та зворотним п'єзоефектами (див. п'єзоелектрики);

- піроелектрики, тобто сегнетоелектрики використовують як пере-
творювачі теплової енергії на електричну.

Слід підкреслити, що окрім указаних вище сегнетоелектриків, дуже
поширена є сегнетокерамiка. Ці матеріали виготовляють на основі ВаТiО3
з різними домішками за керамічною технологією. Це дозволяє керувати
необхідними властивостями:  , tg , ТК та іншими.
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Рисунок 2.33  Форма кристала
кварцу та його переріз

2.3.2 П’єзоелектричні матеріали та їхнє використання

П’єзоелектричні властивості мають багато речовин, але практично
використовують лише деякі.

Перш за все це кварц (Si2).
П’єзоелектричні властивості мають
місце тільки в β-кварці до температури
573 С. Кварц має форму шестигранної
призми (рис. 2.33). У кристалах кварцу
розрізняють три головних осі: X 
електрична; Y  механічна; Z  оптична.
Пластини кварцу, вирізані
перпендикулярно до осі Z, не мають
п’єзоефектів. Найбільший п’єзоефект
мають пластини, вирізані перпенди-
кулярно до електричної осі Х.

Якщо взяти плоскопаралельну пластину кварцу, нанести на її бічні
поверхні металеві електроди й помістити в тримач, то матимемо
п’єзоелектричний резонатор  з певною резонансною частотою. Остання за-
лежить від товщини пластини та напрямку кристалографічної осі. Перева-
гою кварцових резонаторів є доволі велика добротність (до 106107). Це
забезпечує високу частотну вибірковість кварцових резонаторів. Такі резо-
натори використовують для стабілізації частоти генераторів.

Крім того, використовують кристали турмаліну (складні алюмоборо-
силiкати), які застосовуються для резонаторів на більш високі частоти, ніж
кварцові.

Значну конкуренцію кварцу, перевищуючи його з добротності на ви-
соких частотах, становлять ніобат та танталат літію (LiNbО3 та LiTaО3).
Але для того, щоб LiNbО3 та LiTaО3 мали п’єзоелектричні ефекти, їх пере-
водять у монодоменний стан відпалюванням у сильному електричному по-
лі (тобто це є сегнетоелектрики). Досить часто в якості п’єзоелектриків ви-
користовують сегнетокерамiку (п’єзокерамiку). Її виготовляють з твердих
розчинів PbZrО3 - PbTiО3 й обов'язково поляризують у сильному електрич-
ному полі.

Такі матеріали використовують для побудови потужних ультразву-
кових випромінювачів для дефектоскопії, механічної обробки матеріалів,
гідроакустики. З п'єзокераміки виготовляють мікрофони, телефони, гучно-
мовці, давачі тиску, деформації, прискорень. Подвійне перетворювання
енергії використовують для фільтрів, ліній затримки та п'єзотрансформа-
торів. Останні дозволяють здобувати великі напруги і використовують для
живлення електроннопроменевих трубок, лічильників Гейгера тощо.
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2.3.3 Активні елементи оптичних квантових генераторів

Рубін  це так званий дорогоцінний камінь червоного чи рожевого ко-
льору, дуже твердий, тугоплавкий, хімічно інертний, з високими оптични-
ми властивостями (показником переломлення). Природні рубіни, як прави-
ло, є невеликі й можуть бути різної форми і розмірів.

У радіоелектроніці як активне тіло в оптичних квантових генераторах
стимульованого випромінювання (лазерах) застосовують штучні рубіни,
що являють собою доволі великі монокристали А12О3, у яких частину іонів
алюмінію Аl3+ заміщено іонами хрому Сг3+. Кількістю хрому зумовлюється
колір рубіна. Рожевий рубін містить близько 0,05 мас. %, червоний  0,5
мас. % хрому. Для активних елементів оптичних квантових генераторів за-
стосовують рожевий рубін. Кристал рубіна має оптичну анізотропію і
майже кубічну симетрію, трохи   викривлену уздовж однієї з просторових
діагоналей, внаслідок чого справжня симетрія кристала  ромбоедрична.

Штучні кристали рубіна зазвичай вирощують у печах за методом Вер-
нейля. При цьому ретельно роздрібнений порошок окису алюмінію з до-
данням Сг2О3 повільно падає в полум'я воднево-кисневого пальника.
Окремі часточки порошку, проходячи через полум'я, розплавляються і по-
тім кристалізуються на  запалювальному кристалі, розміщеному поза по-
лум'ям. Отриману заготівку відпалюють, а потім обробляють, додаючи їй
необхідну форму й розміри. Високоякісні кристали рубіну можуть бути
отримані і методом витягування з розплаву.

   Рубін є найбільш освоєним у лазерній техніці монокристалом, при-
датним  для збудження  стимульованого  когерентного випромінювання.
Взагалі  для цих цілей може бути використано багато кристалів, котрі від-
бивають закони суворої повторюваності і порядку в просторовім розташу-
ванні часток речовини з включенням у їхню решітку активних атомів чи
іонів. Такі іони можуть бути отримані в елементах з недобудованими внут-
рішніми електронними оболонками, наприклад, елементи групи заліза ма-
ють недобудовану 3d-оболонку, лантаноїди  4f-оболонку, актиноїди  5f-
оболонку.

Ці іони і є власне активними, тоді як кристалічна решітка основного
матеріалу виконує роль матриці. Внаслідок дії зовнішніх екрануючих еле-
ктронів поле кристалічної решітки незначно впливає на рівні енергії акти-
вних іонів, через що такі кристали мають вузькі й сильні лінії люмінесцен-
ції в спектрі випромінювання.

Окрім рубіна, в якості матеріалів робочих елементів лазера викорис-
товують деякі кристали, наведені в додатку Д, а також різні стекла з при-
садженням відповідних активаторів. З наведених матеріалів найбільш пер-
спективним є ітрійалюмінієвий гранат (ІАГ), легований неодимом. У нього
низька гранична енергія збудження за кімнатної температури, висока ме-
ханічна міцність і добра  теплопроводність, що забезпечує його надійність
в лазерах, які працюють в неперервному і високочастотному режимах.
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Слід зазначити, що створення оптично досконалих кристалів з однорі-
дним розподілом домішок як по перетину, так і по довжині кристала ста-
новить значні технологічні труднощі і вартість їх досить висока.

2.3.4 Електрети

У якості електретних матеріалів можуть бути використані як органі-
чні, так і неорганічні діелектрики.

Електрети з органічних матеріалів можна умовно розбити на дві
групи.

До першої групи відносять електрети, отримані з природних смол
(каніфоль, шелак, янтар) та їхніх сумішей, а також електрети з цукру, ас-
фальту, ебоніту, поліметилметакрилату й ін. Електрети цієї групи мають
час життя не більш одного року і практичного застосування не віднайшли.

До другої групи відносять електрети з тонких органічних полімерних
плівок. Для їхнього одержання використовують слабкополярні та нейтра-
льні полімери з високими діелектричними властивостями, наприклад, по-
ліетилентетрофталат, полікарбонати, поліпропілен, політетрафторетилен.
Плівкові електрети застосовують як мембрани в мікрофонах, у віброперет-
ворювачах та інших пристроях подібного типу.

До неорганічних електретів у першу чергу відносять електрети з ке-
раміки, які за  своїми електричними властивостями ( = 1010 1012 Ом/м,

20 ) являють інтерес для промислового використання. Електрети з ке-
раміки виготовляють з титаноутримуючого керамічного матеріалу: Т-80 на
основі TiО2; Т-150 на основі CaTiО3; Т-900 на основі SrО - Bi2O3 -TiО2; Т-
1700 і СМ-1 на основі BaTiО3, MgTiО3, ZnTiО3, SrTiО3 і деяких інших.
Найбільший і найбільш стійкий заряд мають електрети з CaTiО3. Значення
поверхневої густини заряду керамічних електретів, як правило, не переви-
щує 10-4 Кл/м2.

У групу неорганічних електретів входять також електрети, котрі ви-
готовляють з ситалів та різних стекол, наприклад кварцового, малолужних,
боросилікатних тощо.

Електрети можуть бути використані для виготовлення мікрофонів,
вимірювачів механічних вібрацій, пиловловлювачів, дозиметрів радіації,
вимірювачів атмосферного тиску і вологості, електрометрів, електростати-
чних вольтметрів, у електрофотографії та у багатьох інших випадках.

2.3.5 Рідкі кристали

Рідкими кристалами називають такі речовини, які перебувають у ме-
зоморфному (проміжному) стані між ізотропною рідиною та твердим кри-
сталічним тілом. Це рідини, яким є притаманний певний порядок розташу-
вання молекул, унаслідок чого виникає анізотропія механічних, магнітних
і, що найважливіше, електричних та оптичних властивостей.
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Рисунок 2.35 – Схематичне зображення будови
рідких кристалів: а – нематичні; б – смектичні; в

– холестеричні (L – крок спіралі)

Рідкі кристали бу-
ло відкрито у 1888 року,
але поширеного вико-
ристання вони набули
лише відносно недавно.
Їхні молекули зазвичай
мають подовжену форму
й у нормальному стані
мають певну домінуючу
орієнтацію, що вона ха-
рактеризується одинич-
ним вектором (директо-
ром). Існує більше за
3000 органічних сполук,
які можуть існувати у
мезоморфному стані.
Молекули рідких крис-
талів бувають двох ти-
пів: ниткоподібні та ди-
скоподібні (рис. 2.34).

За загальною симетрією усі рідкі  кристали поділяються на три типи:
нематичнi, смектичні, холестеричні.

В нематичних кристалах довгі осі молекул зорієнтовано вздовж од-
ного загального напрямку, який називається нематичним директором (рис.
2.35, а). Але центри ваги молекул розташовано безладно, так що взаємне
ковзання молекул можливе тільки в напрямку нематичного директора.

В смектичних кристалах має місце шарова побудова молекул (рис.
2.35, б). Центри ваги молекул містяться у плошинах, рівновіддалених одна
від одної. У кожному шарі молекули зорієнтовано паралельно за рахунок
пружної взаємодії. Через велику в’язкість вони не мають поширеного ви-
користання.

В холестеричних
кристалах орієнтація мо-
лекул в окремих шарах є
подібна до нематичної, але
кожний шар закручено
навколо осі, пер-
пендикулярній молеку-
лярним шарам (рис. 2.35, в).
Тобто маємо гвинтову
шарову структуру з кроком
спіралі L  біля 300 нм.

Крім того, рідкі
кристали поділяються на
термотропнi та лiотропнi.

а)  б)

в)
 г)

Рисунок 2.34   Типи молекул та їхня мож-
лива орієнтація у рідких кристалах:

а – ниткоподібна молекула; б – нематична орієн-
тація ниткоподібних молекул; в – дископодібна
молекула; г – нематична та стовпчаста орієнтація
дископодібних молекул
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Термотропнi кристали мають мезоморфний стан в залежності від
температури, тобто їхні властивості перш за все залежать від зміни темпе-
ратури. Прикладом термотропного рідкого кристалу є бензойнокислий хо-
лестерин (холестеричний кристал). Якщо такий кристал освітлити, то його
поведінка є подібна до інтерференційного фільтра, тобто, згідно з умовою
ВульфаБрега,

2Lsin θ = mλ0,  (2.75)
де θ  кут падіння проміння;
    λ0  довжина хвилі, яка відповідає умові ВульфаБрега;

L  період спіралі рідкого кристала.
Якщо плоский шар такого кристала освітлювати білим світлом, то у

відбитому світлі він буде кольоровим, до того ж колір буде змінюватися
залежно від кута спостереження. Оскільки крок спіралі L залежить від те-
мператури, то змінюється і λ0, тобто колір шару кристала. Такі рідкі крис-
тали використовують як термометри чи датчики температур. Такими крис-
талами можна вимірювати температури від 40 до 200 С, а температурний
проміжок може бути від десятків до 0,01 С.

Лiотропнi кристали мають мезоморфний стан в залежності від роз-
чинення. Вони мають важливу властивість  амфiфiльнiсть, тобто мають
дві частки  гідрофільну та ліофільну. Перша  розчиняється водою, а друга
 жиром. Тобто розчинення водою змінює і орієнтацію молекул. Лiотропнi
рідкі кристали відіграють важливу роль у життєдiяльності живих організ-
мів,  кліткової мембрани, перш за все. У техніці вони використовуються
для виготовлення поляроїдів.

Але найбільший практичний інтерес рідкі кристали являють для ке-
рування індикаторів відбиття.

Якщо ми маємо великий об’єм рідкого кристалу, то він завжди буде
каламутним, оскільки розіб’ється на невеликі ділянки  домени. Тому для
практичного використання треба мати тонкі однорідні орієнтовані шари.
При цьому розподіляють гомогенну (горизонтальну) та гомеотропну (вер-
тикальну) орієнтацію молекул відносно скляних підкладок. Потрібна оріє-
нтація молекул досягається спеціальною обробкою поверхні скла або до-
данням поверхнево-активних речовин у мезофазу.

За електричними властивостями нематичнi рідкі  кристали відносять
до полярних діелектриків з відносно невеликим питомим опором
(1061010 Ом.м). У молекулі нематика можливі два напрямки дипольного
моменту: вздовж довгої осі молекули та перпендикулярно до неї. Рідкі
кристали, в яких дипольний момент має напрямок уздовж довгої осі, в еле-
ктричному полі орієнтуються вздовж силових ліній поля, їхня діелектрич-
на проникність уздовж директора ε‼ більше, ніж упоперек, ε┴. Такі криста-
ли мають позитивну діелектричну анізотропію (Δε = ε‼  ε┴. > 0). У криста-
лах з негативною анізотропією (Δε = ε‼  ε┴. <0) дипольний момент є пер-
пендикулярним молекулі. Тому у електричному полі вони витягуються до-
вгою віссю упоперек силовим лініям поля. Тобто для нематикiв з негатив-
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Рисунок. 2.36 – Електрооптичні комірки
на рідких кристалах:

a – робота на просвіт (гомогенна орієнтація);
б – робота на відбиток (гомеотропна орієнтація
молекул);
1 – скляні підкладки; 2 – прозорі електроди
(SnO2); 3 – діелектричні прошарки; 4 – рідкі кри-
стали; 5 – непрозорий електрод (Al)

а) б)

Рисунок 2.37. Схема “твіст”-ефекту
в нематичних рідких кристалах:

а – вихідний стан (U = 0);
б – збуджений стан (U >U пoр);
А та П – поляроїди з перехрещеним напрямком
поляризації

ною діелектричною анізотропією характерна гомогенна орієнтація, а з по-
зитивною - гомеотропна орієнтація.

Такі властивості не-
матичних кристалів вико-
ристовують для керування
світловим потоком, за
допомогою електрооптич-
них комірок (рис. 2.36).
Між скляними пластинами,
розділеними діелектрични-
ми прошарками, міститься
шар рідкого кристалу тов-
щиною 530 мкм. На
внутрішній поверхні скла
нанесено прозорі електро-
ди. Комірки можуть працю-
вати як на просвіт (а), так і
на відбиток (б). В остан-
ньому разі один з електро-
дів роблять непрозорим.

Для побудови прила-
дів відбиття інформації на
рідких кристалах викорис-
товують ефект динамічного
розсіяння, “твіст-ефект”, та
ефект “гість - хазяїн”.

Ефект динамічного
розсіяння має місце лише в
рідких кристалах з нега-
тивною діелектричною ані-
зотропією. За відсутності
електричного поля ви-
хідний стан  гомеотропна
орієнтація молекул (див.
рис. 2.37, б). Тоді, згідно з
внутрішнім порядком, така
комірка є прозора для па-

даючого світла. Під впливом зовнішнього поля виникає повертання дипо-
лів і орієнтація змінюється на гомогенну (див. рис. 2.37, а). Водночас по-
тужне електричне поле  генерує потік іонів, який порушує статичний поря-
док в розташуванні молекул, що призводить до виникнення турбулентності
в мезофазi, тобто виникають центри розсіяння і комірка стає непрозорою.
Ефект динамічного розсіяння має місце як у постійному, так і у змінному
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полі (до 102104 Гц). В постійному полі мають місце процеси електролізу,
а в змінному вони значною мірою є слабші.

Ефект динамічного розсіяння використовують як оптичні затвори
(штори, жалюзі, світлові сигнальні пристрої). Недоліком цього ефекту є
великі керуючі напруги.

“Твіст»-ефект використовують для рідких нематичних кристалів з
позитивною анізотропією властивостей та холестеричних рідких кристалів.
Відповідною обробкою скла досягають гомогенної орієнтації молекул із
закрученням структури за азимутом на 90 (рис. 2.37). Внаслідок цього шар
рідкого кристалу має можливість повертати площину поляризації вхідного
світла на чверть оберту.

Коли електричне поле не прикладене, то світло, падаючи на верхній
поляроїд, стає поляризованим. При проходженні крізь рідкий кристал по-
ляризоване світло змінює свій напрямок згідно з оптичною віссю нематика
і на виході має такий самий  напрямок, як і нижній поляроїд; проходячи
без втрат через останній, воно відбивається від дзеркала і йде назад. При
накладанні зовнішнього поля більш за певне граничне значення, за раху-
нок позитивної діелектричної анізотропії, орієнтація стає гомеотропною.
Тоді для світла, яке пройшло через рідкий кристал, матимемо схрещені по-
ляроїди, тобто поле стане темним. У такий спосіб можна рисувати темні
фігури на фоні кольору рідкого кристала (сіро-зеленому). “Твiст”-ефект
використовують для індикаторів наручних годинників, екранів телевізорів
тощо.

Ефект “гiстьхазяїн” використовують також для кольорових зобра-
жень. Для цього в рідкі кристали домішують молекули фарби, які мають
подібну до молекул рідкого кристала форму і орієнтуються паралельно
молекулам мезофази за рахунок пружної взаємодії. Спектр поглинання та-
ких молекул є функцією їхньої орієнтації відносно напрямку поляризації
падаючого світла. Поглинання буде максимальним, коли довгі осі молекул
будуть паралельні до коливань електричного вектора світлової хвилі. У та-
кий спосіб будують кольорові зображення.

Рідкі кристали використовують як датчики температури, IЧ-випро-
мiнювання, вимірювання температурних полів, як індикаторні пристрої.
Основні переваги такі: високий контраст при яскравому освітлюванні, ни-
зька потужність, малі напруги, простота виготовлення, низька вартість.
Недоліки  невелика швидкодія та наявність електро- та фотохімічного
старіння.

2.4 Використання  діелектриків в конденсаторах

В основу класифікації конденсаторів покладено поділ їх на групи
згідно з типом використовуваного діелектрика та з його конструкційними
особливостями. Класифікацію конденсаторів наведено на рис. 2.37.
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Рисунок 2.38 – Класифікація конденсаторів

В залежності від призначення конденсатори умовно поділяють на
конденсатори загального та спеціального призначення. Конденсатори зага-
льного призначення використовують в основному в приладах, де до них не
пред’являють спеціальних вимог. До спеціальних конденсаторів відносять:
високовольтні, імпульсні, завадозахисні, пускові тощо.

Ємність постійних конденсаторів фіксується в процесі експлуатації й
жодним чином не регулюється. Конденсатори змінної ємності припуска-
ють зміну ємності в процесі функціонування апаратури. Ємність
пiднастроюваних конденсаторів можна змінювати при одноразовому чи
періодичному регулюванні.

2.4.1 Параметри конденсаторів

1 Номінальна ємність – це ємність, яку повинен мати конденсатор
згідно з документацією. Значення номінальної ємності установлюється згі-
дно зі спеціальними рядами: Е3, Е6, Е12, Е24, Е48, Е96, Е192. Числа вка-
зують на кількість номінальних значень у кожній декаді. Так, ряд Е6 має
шість значень ємності:

1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8,
а ряд Е24  24 значення

1,0; 1,1; 1,3; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,7; 3,0; 3,3; 3,6; 3,9; 4,3; 4,7;
5,1; 5,6; 6,2; 6,8; 7,5; 8,2; 9,1.

Номінальна ємність конденсатора завжди вноситься у маркування
конденсатора.

2  Припустиме відхилення від номінальної ємності (допуск).
Значення цих відхилень встановлено у відсотках для конденсаторів

ємністю більше за 10 пФ та у пiкофарадах для конденсаторів з меншою
ємністю.

Допуск може бути кодовано літерою:
F  1 %                     M  20 %
J   5 %                     N  30 %
K  10 %       D 10 … +100 %.
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3  Номінальна напруга – це значення напруги, за якої він може пра-
цювати впродовж терміну служби.

Значення номінальної напруги встановлено й кодовано літерою:
G   25 B            D   100 B               T   350 B
H   32 B            F   160 B                Y   400
C   63 B            W   250 B                U   450 B

4  Тангенс кута діелектричних втрат.
5  Електричний опір ізоляції конденсатора – це його опір постійному

струму, який визначається за формулою
RІЗ = U/Iвит ,

де U   напруга, Iвит  струм витоку.
6  Температурний коефіцієнт ємності (ТКС). Для конденсаторів з лі-

нійною залежністю від температури  це відносна зміна ємності за зміни
температури на 1 оК. Такі конденсатори поділяють на групи ТКС. Кожна
така група позначається, наприклад, як:  П 100, де  П (чи М)  знак ТКС;
100  номінальне значення ТКС х 10-6 К-1.
        Такі групи можуть бути  кодовані літерами (табл. 2.1).

Таблиця 2.1  Температурна стабільність конденсаторів

Позначення Номінальне значення
ТКС х 10-6 , К -1 Кодувальна літера

П100 + 100 A
П33 + 33 G

МПО     0 С
М33  33 М
М47  47 N
М75  75 L
М330  330 S
М1500  1500 V
М3300  3300 Y

Для конденсаторів з нелінійною зміною ємності від температури
ТКС нормують відповідно до зміни ємності за зміни температури від 20 оС
до граничної робочої температури. ТКС таких конденсаторів теж можуть
кодуватися літерою (табл. 2.2).
Таблиця 2.2  Зміна ємності конденсаторів з ненормованим ТКС

Позначення Припустима зміна ємності %, в межах
температури від 60 до +85 оС

Кодувальна
літера

Н10 ± 10 B
H20 ± 20 Z
H30 ± 30 D
H50 ± 50 X
H70 ± 70 E
H90 ± 90 F
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2.4.2 Система умовних позначень конденсаторів

Позначення конденсаторів містять три елементи. Перший елемент
(одна чи дві літери) позначає підклас конденсатора: К  постійна ємність;
КТ  пiднастроюваний; КП  змінна ємність; КН  нелінійний; КС  кон-
денсаторна збірка. Другий елемент  число, яке позначає тип ізоляції
(табл. 2.3). Третій елемент  це порядковий номер розробки.

Таблиця 2.3  Умовні позначення груп конденсаторів
Підклас кон-
денсаторів

Група конденсаторів Позначення
групи

Постійна
ємність

Керамічні з напругою нижче за
 1600 В
Скляні
Тонкоплівкові
Слюдяні
Паперові з напругою нижче за
 2000 В
Паперово-металiзованi
Оксидноалюмiнiєвi
Оксидно-танталовi
Оксидно-напiвпровiдниковi
Iонiстори
Повітряні
Полістирольні
Фторопластові
Полiетилентерефталатнi
Комбіновані
Поліпропіленові

10
          21

26
31

40
42
50
51
53
58
60
71
72
73
75
78

Повне умовне позначення конденсатора має вигляд:
К75-10-250В  0,47 мкФ 5 %  В ... ТУ. Це означає: конденсатор

постійної ємності з комбінованою ізоляцією з порядковим номером розро-
бки 10 на номінальну напругу 250 В, номінальну ємність 0,47 мкФ, допус-
ком  5 %, всекліматичного виконання, виготовлюваний згідно з ... ТУ.

2.4.3 Маркування конденсаторів

Маркування конденсаторів може бути літерно-цифровим, яке вклю-
чає   умовне позначення конденсатора (його тип), номінальну напругу, єм-
ність, відхилення ємності, групу ТКС, місяць та рік виготовлення.

Кодоване значення ємності містить 34 знаки. Літера коду позначає
десяткову крапку. Номінальну ємність від 0 до 999 пФ виражають в
пiкофарадах, з позначенням літерою р  (наприклад, 150р); від 1000 до
999999 пФ  в нанофарадах з позначенням літерою n (наприклад, n150); від
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Рисунок 2.39 – Конструкції конденсаторів по-
стійної ємності: а – рулонні; б – пакетні; в – ци-

ліндричні; г – оксидні; д – литі секційні;
1 – діелектрик; 2 – металева обкладинка; 3 – ви-
води; 4 – електроліт

1 до 999 мкФ  в мiкрофарадах з позначенням літерою  (наприклад, 1 
5); від 1000 до 999999 мкФ  в мiлiфарадах з позначенням літерою m (на-
приклад, m100); більше цього значення  у фарадах з позначенням літерою
F.

Після номінальної ємності конденсатора слідує кодова літера відхи-
лення ємності, за нею  кодова літера групи ТКС. Так, 33рКL означає, що
конденсатор має ємність 33 пФ з допуском 10 % та температурною неста-
більністю 75·10-6 К-1 .  Третій елемент  це порядковий номер розробки.
Після цього позначення може слідувати кодова літера номінальної напру-
ги.

2.4.4 Конструкції конденсаторів постійної ємності

Розглянемо найпоширеніші конструкції конденсаторів постійної єм-
ності.

1. Рулонна. У цьому
разі тонка плівка
діелектрика з двох боків
прокладається метале-
вими обкладинками, піс-
ля чого система згор-
тається у рулон (рис.
2.39, а). Таку
конструкцію мають
паперові (К41, К42)),
полістирольні (К71),
фторопластові (К72),

полiетилентерефталатнi
(К73) та інші
конденсатори. Як
металеві обкладинки
використовують тонку
фольгу з олова чи алю-
мінію або напилюють на
діелектрик тонкий шар
провідника. Недоліками
цієї конструкції є велика

індуктивність та відносно мала питома ємність. Такі конденсатори не мо-
жна використовувати як завадозахисні.
2 Пакетна. У цьому разі тонкі пластини діелектрика перекладають мета-

левими обкладинками послідовно, після чого таку систему стискують у
пакет, а металеві обкладинки перемикають через одну (рис. 2.39, б).
Металеві обкладинки теж можуть бути як з фольги, так і напиленими.
Така конструкція має невелику індуктивність, але малу питому ємність.
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В пакетній конструкції виготовляють слюдяні (31), скляні (21), ла-
коплiвковi (76) конденсатори, а також деякі керамічні.

3 Циліндричні. Діелектрик виготовляють як пустотілу трубку, зовнішню
та внутрішню поверхні якої металізують (рис. 2.39, в). Така конструкція
має дуже малу індуктивність, але й малу питому ємність. Тому такі
конденсатори використовують як високочастотні. Їх виготовляють
перш за все з кераміки (К10, К15).

4 Оксидні. У цьому разі за діелектрик слугує оксид металу. Наприклад,
для конденсаторів оксидно-алюмiнiєвих (К50) це Al2O3, а для оксидно-
танталових (К51)  Ta2O3. Однією обкладинкою слугує металева фольга
(анод), а другою (катод)  електроліт, яким просочують паперовий чи
тканинний прошарок (рис. 2.39, г). Такі конденсатори мають велику пи-
тому ємність, але відносно  низькі напруги й великі діелектричні втра-
ти.

5 Литі секцiйнi. Таку конструкцію мають керамічні конденсатори. З ке-
раміки відливають “гребінку” з тонкими стінками. Простір між стінка-
ми металізують (рис. 2.39, д). Такі конденсатори мають велику питому
ємність і малу індуктивність. Це керамічні конденсатори К10, КМ-4,
КМ-5 та інші.

Характеристика  та використання конденсаторів постійної ємності

Тип діелектрика та конструкція відіграють важливу роль при вико-
ристанні конденсаторів.

Полiетилентерефталатнi конденсатори мають дуже малу сорбцію й
малі струми витоку. Тому їх вигідно використовувати як інтегруючі у
ЦАП, таймерах, генераторах малих частот.

Полістирольні та фторопластові конденсатори теж мають малі стру-
ми витоку. Крім того, їхні властивості надто мало змінюються з частотою.
Ось чому такі конденсатори використовують у контурах, де важливу роль
відіграє стабільність параметрів.

Паперові конденсатори мають велику реактивну потужність. Тому їх
широко використовують для захисту від індустріальних завад, як
iскрогасячi.

Комбіновані діелектрики мають велику пробивну напругу і широко
використовуються в колах з високою напругою.

Оксидні конденсатори мають велику питому ємність. Тому їх дуже
вигідно використовувати у згладжувальних фільтрах.

Керамічні конденсатори мають малу індуктивність. Це в першу чер-
гу блокувальні й високочастотні конденсатори. В останньому разі їх вико-
ристовують для термокомпенсації при фіксованому настроюванні конту-
рів.
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Додаток 2. А – Властивості  синтетичних полімерів.

Полімери , Омм
 при

f = 1 МГц,
t = 20 С

tg   при
f = 1 МГц,

t = 20 С

Епр,
МВ/м

Нагріво-
стійкість,

С

Холодо-
стійкість, С

Границі
міцності
при роз-
тяганні,

МПа

Відносне
подовжен-

ня, 

Густина
кг/м3

Полістирол 1014 … 1015 2,2 … 2,8 (2 … 3)10-4 25 … 30 70 … 80  60 35 … 60 1 … 4 1050
Політетра-
фторетилен 1015 … 1016 1,9 … 2,2 (2 … 2,5)10-4 20 … 30 250  260 15 … 30 250 … 300

2300

Поліетилен 1013 … 1015 2,1 … 2,4 (3 … 5)10-4 15 … 20 80 … 90  70
10 … 15 300 … 750 910 … 970

Полівиніл-
хлорід 1013 …1014 3,1 … 3,4 (1,5 … 2)10-2 15 … 20 60 … 70 < 10 30 … 50 50 … 150 1400 …1700
Поліметіл-
метакрилат 1011 …1012 3,6 … 3,8 (2 … 3)10-2 20 … 35 70 … 90  (50 … 60) 40 … 70 2 … 10 1200
Поліамідні
смоли 1011 … 1012 3,8 … 4,8 (8 … 10)10-2 15 … 20 100 … 120  (155 … 190) 70 … 90 90 1100 …1150
Поліефірні
смоли 1011 … 1014 2,8 … 5,2 (1 … 3,5)10-3 15 … 25 110 … 150  (70 … 100) 30 … 70 5 …10 1100 …1450
Кремнійорга-
нічні смоли 1012 … 1014 2,8 … 5 (1 … 5)10-2 15 … 25 180 … 250  60 25 … 45  1600 …1750
Епоксидні
смоли 1012 … 1013 3,3 … 6 1 … 3)10-2 20 … 80 120 … 140  60 80 … 90  1100 …1250
Фенолформа-
льдегідні
смоли

1011 … 1012 4,5 … 5,5 (1,5 … 3)10-2 10 … 20 105 … 120 - (40 … 50) 50 … 60 1…1,5 1250 …1300



Додаток 2. Б Деякі властивості електротехнічних ситалів

Марка ситалуПараметри
СТ38-1 СТ 50-1 СТ 50-2

Середній ТКl10-7    0С-1 в інтервалі
температур 20 … 30 оС 38 50  2 50  2
tg10-4 при f = 1010 і Т = 20 оС 2 45 5
tg10-4 при f = 1010 і  Т = 300 оС 10 56 21
 при f = 1010 і  Т = 20 оС 7,25 7,9 5,5
 при f = 1010 і  Т = 300 оС 7,5 8,1 5,6
Інтервал робочих температур, оС 50 …+700 50 …+700 50 …+700

Додаток 2. В  Основні властивості деяких діелектричних плівок

Матеріал Діелектрич-
на проник-

ність

Тангенс кута
діелектричних

втрат при
f = 1кГц

Електри-
чна міц-

ність,
В/мкм

Товщина
плівок, мкм

Двооксид кремнію 4 0,001 … 0,04 300 0,05 … 1,5
Монооксид германію 9 … 12 0,01 … 0,03 100 … 300 0,3 … 3
П’ятиоксид танталу 20 … 50 0,01 … 0,05 100 … 200 0,05 … 0,25

Нітрид кремнію 5 …10 0,003 … 0,01 До 1000 0,5 … 1,0
Оксид алюмінію 8 … 10 0,002 … 0,01 200 … 600 0,04 … 0,3

Додаток 2. Г  Основні властивості мусковіту, флогопіту і фторфлогопіту

Властивості Мусковіт Флогопіт Фторфлогопіт
Діелектрична проникність 5 … 7 6 … 7 7 … 8
Густина, кг/м3 2,6 … 2,8 2,7 … 2,8 2,6 … 2,8
Нагрівостійкість, С 500 … 600 800 … 900 1100
Питомий об’ємний опір, Омм 1012 … 1014 1011 … 1012 1014 … 1015

Тангенс кута діелектричних
втрат при f = 1кГц 0,0003 0,0015 0,0002

Додаток 2. Д  Основні властивості деяких монокристалів для оптичних квантових
генераторів

Активний
матеріал

Матриця Акти-
ватор

Довжина хви-
лі генерації ,

мкм

Показник
перелом-

лення

К.к.д.
%

Ітрійалюмінієвий
гранат з неодимом Y3Al5O12 Nd3+ 1,06 1,83 4
Алюмінат ітрію
з неодимом YAlO3 Nd3+ 1,06 1,95 1
Натрійлантанмо-
лібдат з неодимом NaLa(MoO4)2 Nd3+ 1,06 1,82 2,5
Флюорит з
диспрозієм

CaF2
Dy2+ 12,36 1,42 2

Шеєліт з неодимом CaWO4 Nd3+ 1,06 1,92 1,7
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