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nadprzewodnictwo to powszechne zjawisko dla metali, które nie porz dkuj si
magnetycznie i które nie s b. dobrymi przewodnikami w stanie normalnym
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Nadprzewodz ce staje si wi kszo metali,
oprócz uporz dkowanych magnetycznie (3d i 4f)
oraz oprócz najlepszych przewodników.
wi kszo

kilkaset ró nych znanych, II rodzaju, Tc poni ej 25 K
najwa niejsze:

NbTi
Nb3Sn

I rodzaju - niskie pola krytyczne

9K
18 K

Hc2 = 15 T
Hc2 = 24 T

kilka II rodzaju - Nb
najwa niejszy: Nb Tc = 9.25 K, Hc = 0.21 T

NbTi stop bcc, dobre własno ci
plastyczne

Zastosowania:
termometry wzorcowe - definicja punktów skali termometrycznej na
podstawie Tc dla kilku pierwiastków
ekranowanie magnetyczne - bo s I rodzaju
Nb - squid, elektronika nadprzewodz ca
standart napi cia (ac Johephson effect)

Nb3Sn - kruchy, znacznie bardziej
skomplikowana technologia produkcji
drutów

bcc
A15

te dwa to 80-90% produkcji (2007)
materiałów nadprzewodz cych

Dobrze opisywane teori BCS - mikroskopowa teoria nadprzewodników
(klasycznych)
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Mikroskopowa teoria nadprzewodników
wyja niaj ca komplet ich własno ci (transportowe,
termodynamiczne, spektroskopowe)

G. Bednorz, A. Müller (IBM Zurich) 1986
nadprzewodnictwo w La-Ba-Cu-O w 40 K
to s tlenki, ceramiki !
oparte na strukturze perowskitu CaTiO3
La2CuO4 domieszkowany Sr0.15
Cu2+ → Cu2+ i Cu3+

J. Bardeen, L. Cooper, J. Schrieffer, 1957
Tworzenie si par Coopera (par elektronów)
na skutek oddziaływania z sieci krystaliczn .
Powstanie przerwy energetycznej.
Nadprzewodniki BCS = klasyczne
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struktura perowskitu CaTiO3
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nadprzewodnictwo w YBa2Cu3O7-x 92 K
pierwszy powy ej ciekłego azotu (77K)
b. wysokie pole Hc2 > 180 T

ceramika, perowskit, struktura
ortorombowa, warstwy CuO2
i ła cuchy CuO

ogromne pole krytyczne, bardzo du a anizotropia

Wu, Chu et al. PRL 58 (1987) 908
C. Enss, Low temperature physics
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Y123 to perowskit A3Cu3O9
(A3=YBa2) z zabranym O2

Synteza (w skrócie)
w fazie stałej – spiekanie (sintering)
1. BaCO3 + Y2O3 + CuO
2. wygrza 925oC (kalcynacja → CO2)
3. spastylkowa
4. wygrza ok 950oC w pow. → YBa2Cu3O6
5. wolno studzi 750-500oC w O2 → YBa2Cu3O7

struktura tetrag. → ortorombowa
parametr x decyduje o Tc

Dla własno ci nadprzewodz cych b. wa na jest stechiometria tlenu.

Teoria BCS nie działa. Jest inny mechanizm
parowania elektronów, ni oddziływanie
elektron-fonon. Do dzi nie ma dobrej teorii.
:

jest du o podobnych zwi zków
wspólna cecha: warstwy CuO
najwa niejsze technologicznie
Bi2212 Bi2Sr2CaCu2O8+x 85 K
Bi2223 Bi2Sr2Ca2Cu3O10+x
110 K

LaSrCuO4

Y123

Bi2212
Bi2223
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nadprzewodnictwo jest zwi zane z istnieniem mieszanej
walencyjno ci opartej na jonach Cu2+/Cu3+ lub Cu2+/Cu1+

budowa warstwowa, du a anizotropia własno ci, trudno ci ze
zrobieniem monokryształów

Cu2+/Cu3+

p-type superconductors : “hole doping”

La2CuO4
cz

ciowa zmiana Cu2+

Cu2+/Cu1+

du a anizotropia, pr d nadprzewodz cy nie przepływa przez
granice ziaren je eli k t mi dzy nimi jest > 3o

La2-xBaxCuO4

Cu3+

n-type superconductors : “electron doping”

Nd2CuO4
cz

Ba2+/La3+

ciowa zmiana Cu2+

Ce4+/Nd3+

Nd2-xCexCuO4

Cu1+
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Nature 350, 600 - 601 (18 April 1991); doi:10.1038/350600a0
Superconductivity at 18 K in potassium-doped C60
A. F. Hebard, et al, AT&T Bell Laboratories,, USA

•

The synthesis of macroscopic amounts of C60 and C70
(fullerenes) has stimulated a variety of studies on their chemical
and physical properties. We recently demonstrated that C60 and
C70 become conductive when doped with alkali metals. Here
we describe low-temperature studies of potassium-doped C60
both as films and bulk samples, and demonstrate that this
material becomes superconducting. Superconductivity is
demonstrated by microwave, resistivity and Meissner-effect
measurements. Both polycrystalline powders and thin-film
samples were studied. A thin film showed a resistance transition
with an onset temperature of 16 K and essentially zero
resistance near 5 K. Bulk samples showed a well-defined
Meissner effect and magnetic-field-dependent microwave
absorption beginning at 18 K. The onset of superconductivity at
18 K is the highest yet observed for a molecular superconductor.

•

CsC60 – 38 K, pod cisnieniem 7 kbar

A. Cho, Science 314, 1072 (2006), High Tc: The Mystery That Defies Solution

Kolekcja artykułów z krótkimi opisami, dotycz ca post pu w rozumieniu mechanizmu
nadprzewodnictwa tlenków:
https://journals.aps.org/prl/heating-up-of-superconductors
.
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• Tc = 39 K
• klasyczny BCS, z wyj tkowo wysokim Tc
• nie ma problemu z przepływem pr du przez granice
ziaren
• produkowane s druty z MgB2 (powder in tube wires)

J. Akimitsu et al, Nature 410, 63 (2001)
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J. Akimitsu et al, Nature 410, 63 (2001)
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H. Hosono et al., Iron-based layered superconductor
La[O1-xFx]FeAs (x=0.05-0.12) with T-c=26 K,
J.Am.Chem.Soc. 2008
blogs.nature.com, March 2009
APS: Iron pnictides. WTF?
nowa klasa nadprzewodników
ju jest 55 K dla SmO1-xFxFeAs

J. Paglione et al, Nature Phys. 2010

:

Superconductivity is robust. Occurs across a broad range of
compositions, including replacement of As, and doping on the Fe site.
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I. Mazin
Superconductivity gets an iron boost, Nature, 2010
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przewidywania nadprzewodnictwa w metalicznym
(dotychczas nieosi galnym) wodorze pod wysokim
ci nieniem (Ginzburg, Ashcroft, 1960s)
potwierdzenie 2015, dla H2S pod bardzo wysokim ci nieniem
A.P.Drozdov et al (Mainz, Germany), Nature 525 (2015) 73
rozkład do H3S3 ? H3S ?
Igor Mazin’s comment: Extraordinary conventional (Nature)

H2S – siarkowodór, gazowy powy ej 213 K, wszystkie pomiary w celi ci nieniowej (Diamond Anvil Cell)

#+% , -# ' #. &! ' $

%

/0/-'

(' 1

2 2

Dwie niezale ne grupy (Washington University & Max
Planck Institute for Chemistry) opublikowały wyniki
pomiarów wskazuj ce, e LaH10 po ci nieniem 170-185
GPa ma Tc 250-260 K.
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przewidywania N. Ashcroft z 1968, e metaliczny
wodór powinien by nadprzewodnikiem BCS
próby metalizacji wodoru – bez powodzenia
trudne i drogie eksperymenty
w tych badaniach wa ne s obliczenia struktur
elektronowych przewiduj ce stabilno ró nych faz i
ich własno ci

N. Ashcroft, Metallic hydrogen: a high-temperature superconductor?
Phys. Rev. Lett. 21, 1748-9 (1968)
Hemley et al, Phys. Rev. Lett 2019, Evidence for superconductivity above
260 K in lantanum superhydride
Eremets et al, Nature 569 (2019) 528. Superconductivity at 250 K in
lantanum hydride under high pressures
Prostszy komentarz: https://physics.aps.org/articles/v12/1
E. Snider et al, Nature 586 (2020) 373, Room-temperature superconductivity in a carbonaceous sulfur hydride
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