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L'ELECTRICITAT

Les propietats elèctriques són degudes a la mobilitat dels electrons en els materials.
L'electricitat és una conseqüència de l'existència d'electrons quasi lliueres en els àtoms. Els 
materials són constituïts. Com sabem, per àtoms, i  en aquests els electrons es mouren 
entorn dels nuclis en òrbites electròniques. Els electrons estan enllaçats al nucli amb forces 
d'intensitat diferent, que depenen de les òrbites on es troben. Els electrons de les òrbites 
perifèriques estan retinguts al nucli per forces molt febles, i en alguns àtoms la més petita 
pertorbació té com a conseqüència que se n'escapin.
Així, s'ha comprovat qu en uns cets materials pot haver-hi una certa quantitiat d'electrons 
lliures o quasi lliures. Tot passa com si els materials fossin un recipient d'un gas electrònic.
Naturalment, hi ha materials que contenen més electrons lliures que d'altres i presenten 
més facilitat perquè es desplacin d'un costat a l'altre.
Els matrials metàl·lics constitueixen un exemple típic d'aquests recipients electrònics.
Per  exemple,  el  coure,  que és un metall,  condueix  1023  vegades millor  qu no pas els 
plàstics. Això és perquè en l'estructura atòmica del coure hi ha elecrons lliures.
Les tècniques de l'electrricitat i de l'electrònics són inmombrables, i totes es fonamenten en 
l'existència d'aquest gas d'electrons que hom pot acumular, filtrar, dosificar i traslladar en un 
gran  nombre  de  combinacions.  El  transport  d'aquests  electrons  és  el  que  anomenem 
corrent elèctric.

En  resum:  en  un 
metall,  o  en  general 
en  tot  conductot,  els 
electrons perifèrics es 
troben  pràcticament 
lliures.  És  suficient, 
doncs,  un  petita 
pertorbació perquè els 
electrons  es 
desplacin. El transport 
d'aquests electrons és 
el  que  anomenem 
normalment  corrent 
elèctric.  En  aïllants 
com  la  fusta,  el 

plàstic,  el  vidre, … no es pot  obtenir,  per  cap procediment,  un transport  d'electrons. Si 
s'escalfa,  l'aïllant  prefereix  fondre's  abans  que  alliberar  els  seus  electrons.  Aquests  es 
troben massa forament enllaçats amb els nuclis.

Antoni Lloret. “Per què les coses són com són?”      
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Després de llegir atentament el text, completa les qüestions següents:

1. A què és deguda l'ectricitat?

2. Explica, com pot ser que en uns certs materials pigui haver-hi electrons lliures o 
quasi lliures?

3. Quina estructura atòmica creus que conté més electrons lliures: la del coure o la 
dels plàstics?

4. Quins materials són els millors conductors de l'electricitat? Per què?

5. Quins materials no són bons consuctors de l'electricitat? Per què?

6. Què és el corrent elèctric?

7. Els electrons lliures dels metalls són els perifèrics?


