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Room-temperature superconductivity (RTSC)
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Nadprzewodnictwo – najważniejsze daty

• 1911 Odkrycie 
nadprzewodników (Heike 
Kamerlingh-Onnes i Gilles 
Holst)

• 1956 Teoria Bardeen-Cooper-
Schrieffer (BCS)

• 1986 Odkrycie 
nadprzewodników 
wysokotemperaturowych HTSC 
(J.G. Bednorz i K.A. Müller)



Maksymalne temperatury krytyczne TC 

• SmFeAsO~0.85 



  

Zasady nadprzewodnictwa

• I zasada – nadprzewodnictwo wymaga parowania kwazicząstek 
(pary Coopera)



  

Zasady nadprzewodnictwa – mechanizm 
parowania kwazicząstek



  

Zasady nadprzewodnictwa

• Teoria BCS dla konwencjonalnych nadprzewodników
– Kwazicząstka = elektron + ośrodek (morze Fermiego)
– Para Coopera = dwie kwazicząstki związane energią Δ (=przerwa 

energetyczna w widmie pary). Dla T=0 mamy 2 Δ =3,52 k Tc



  

Zasady nadprzewodnictwa

• II zasada – przejście do stanu nadprzewodzącego to 
kondensacja typu Bosego-Einsteina par, zachodząca w 
przestrzeni pędów.

Tp – temperatura tworzenia par
Tc – temperatura kondensacji

Dla konwencjonalnych nadprzewodników     Tc=Tp 

Dla niekonwencjonalnych nadprzewodników Tp>Tc

• III zasada – mechanizmy parowania elektronów i 
kondensacji par Coopera muszą być inne.

W konwencjonalnych nadprzewodnikach parowanie elektronów 
odbywa się dzięki fononom, kondensacja BE dzięki nakładaniu się funkcji falowych 
par (sprzężenie Josephsona). W niekonwencjonalnych nadprzewodnikach fonony 
powodują parowanie, a fluktuacje spinowe (magnetyczne) powodują kondensację 
BE.



  

Zasady nadprzewodnictwa

• IV zasada – w jednorodnych nadprzewodnikach zawsze  
               Δp>Δc > ¾ kTc  (w konwencjonalnych 
nadprzewodnikach Δ > ¾ kTc )

Δp (pairing energy gap) szczelina parowania

2Δp=αkTp

Δc (phase-coherence gap) szczelina koherencji

2 Δc=α’kTc

     W konwencjonalnych nadprzewodnikach występuje tylko jedna szczelina Δ, 
która jest faktycznie szczeliną parowania, ale jest proporcjonalna do T c

2Δ=α’kTc

Dla nich energia termiczna 3/2 kT <2Δ, stąd powyższy warunek. Dla 
niekonwencjonalnych nadprzewodników kondensacja odbywa się dzięki 
wzbudzeniom bozonowym, których siłę sprzężenia z parami Coopera 
opisuje Δc. Gdyby Δp<Δc to pary by się rozpadły.



  

Trzy grupy nadprzewodników
• Pierwsza grupa – struktury 3-wymiarowe  z jonami niemagnetycznymi 

– Pierwiastki niemagnetyczne i ich stopy
– Stan nadprzewodzący dobrze opisuje teoria BCS, konwencjonalne nadprzewodniki
– Mała temperatura krytyczna Tc<10 K i małe pole krytyczne Hc<0,1 T
– Nie znajdują zastosowań praktycznych

• Druga grupa – struktury niskowymiarowe z jonami niemagnetycznymi 
– Obecność dwu oddziaływujących ze sobą podukładów nadprzewodzących: jeden 

niskowymiarowy z niekonwencjonalnym nadprzewodnictwem, drugi 3-wymiarowy z 
konwencjonalnym nadprzewodnictwem wywołanym przez pierwszy układ

– Temperatura krytyczna <40 K, magnetycznie są typu drugiego z Hc>10 T 
– Znajdują szerokie zastosowanie praktyczne 

• Trzecia grupa – struktury niskowymiarowe z jonami magnetycznymi
– Najbardziej liczna grupa nadprzewodników, z rekordowymi Tc

– Są to niekonwencjonalne nadprzewodniki
– Magnetycznie są typu drugiego, z bardzo dużym wysokim polem krytycznym
– Magnetyczne korelacje są głównie typu AF, nieliczne z korelacjami F mają małe Tc 
– Znajdują szerokie zastosowanie praktyczne 



  

Nadprzewodniki pierwszej grupy

• Ponad połowa pierwiastków może stać się nadprzewodnikami (aczkolwiek niektóre 
(16) jedynie pod wpływem wysokiego ciśnienia, napromieniowania, w postaci 
cienkich warstw)

• Większość metali (z wyjątkiem miedzi, srebra, złota) należy do tej grupy

• Si, Ge, Ba, Bi, Ce, Cs, Li, P, Sb, Se, Te, U, Y – tylko pod wysokim ciśnieniem

• Przygotowane w postaci cienkich warstw powoduje zwiększenie Tc, np. wolfram z 
0,015→5,5 K

• Cr staje się nadprzewodnikiem pod normalnym ciśnieniem jedynie w postaci 
cienkiej warstwy 



  

Nadprzewodniki pierwszej grupy



  

Nadprzewodniki drugiej grupy

• Nadprzewodniki A-15 (A3B), np. Nb3B
• Tlenki metali typu Ba1−xKxBiO3

• Dwuborek magnezu MgB2

• Półprzewodniki, np. GeTe
• Związki binarne AB:

– Azotki (np. NbN) i karbidki (np. NbC)
– Fazy Laves, np. ZrV2



  

Nadprzewodniki drugiej grupy



  

Nadprzewodniki drugiej grupy 

Nadprzewodniki A-15. 
Posiadały najwyższą temperaturę krytyczną przed 
odkryciem HTSC.



  

Nadprzewodniki drugiej grupy

Odkryte w 1978 roku. Do 2008 r. BKBO posiadały 
najwyższą temperaturę krytyczną (T=32 K dla x=0,4) wśród 

tlenków niemiedziowych.



  

Nadprzewodniki drugiej grupy

Dwuborek magnezu. Odkryty w 2001 roku. 
Ma dwie różne szczeliny energetyczne 

związane z elektronami π i σ



  

Nadprzewodniki drugiej grupy
Wykorzystywane w postaci cienkich warstw



  

Nadprzewodniki trzeciej grupy

Fazy Chevrela odkryte w 1971 roku miały rekordowe pole krytyczne 
przed odkryciem HTSC. W tych materiałach magnetyczne 

uporządkowanie istnieje w fazie nadprzewodzącej.



  

Nadprzewodniki trzeciej grupy

Tlenki miedziowe



  

Nadprzewodniki trzeciej grupy



  

Nadprzewodniki trzeciej grupy



  

Nadprzewodniki trzeciej grupy



  

Nadprzewodniki trzeciej grupy

Pseudoszczelina



  

Nadprzewodniki trzeciej grupy



  

Nadprzewodniki trzeciej grupy
Pniktydy żelazowe



  

Nadprzewodniki trzeciej grupy
Fuleryty

Nadprzewodnictwo w nich odkryto w 1991 roku



  

Nadprzewodniki trzeciej grupy
Organiczne związki z przeniesieniem ładunku.

Pierwszy organiczny nadprzewodnik został odkryty przez 
Bechgaarda i Jerome w 1979 roku (T=0,9 K, p=12 kbar)



  

Nadprzewodniki trzeciej grupy

Równoczesne zmniejszanie się liniowego oporu i TC z ciśnieniem (związek 
pomiędzy rozpraszaniem i parowaniem) spowodowane przez korelacje AF



  

Pre-historia RTSC 

• R.A. Ogg (Jr), Phys. Rev. 69 (1946) 23
 

Obserwował gwałtowny spadek oporu elektrycznego (-33°C →10 000 Ω, 
-95°C →16 Ω) podczas zestalania roztworu i przechodzenia w stan 
metaliczny.
Wysunął po raz pierwszy koncepcję parowania elektronów w 
rzeczywistej przestrzeni, tworzących układ bozonowy. 



  

Pre-historia RTSC: W.A. Little 1964
• W.A. Little, Superconductivity at room temperature, Scientific American 212 

(1965) 21-27
• W.A. Little, Nadprzewodnictwo w temperaturze pokojowej, Postępy Fizyki 17 

(1966) 13-18

•                         Mechanizm niefononowy (ekscytonowy)



  

Pre-historia RTSC: W.A. Little, Phys. Rev. 
Vol. 134, A1416 (1964)



  

Pre-historia RTSC: W.A. Little 1964 – 
późniejsza dyskusja

• R.A. Ferrell, Phys. Rev. Lett. 13 (1964) 330 – brak nadprzewodnictwa w 
nieskończonym 1D łańcuchu z powodu fluktuacji

• R.E. De Wames et al, Phys. Rev. Lett. 13 (1964) 749 – fluktuacje nie zniszczą 
nadprzewodnictwa w skończonym łańcuchu

•  C.G. Kuper, Phys. Rev. 150 (1966) 189 – oddziaływanie przyciągające 
będzie mniejsze niż odpychające kulombowskie, dlatego nie będzie 
nadprzewodnictwa

• W.A. Little, Phys. Rev. 156 (1967) 396 – analizując wpływ fluktuacji na 
nadprzewodnictwo doszedł do wniosku że w układzie 1D nie będzie 
prawdziwego nadprzewodnictwa ze ściśle określona temperaturą krytyczną, 
ale pewne fragmenty polimeru będą miały zwiększone przewodnictwo 
elektryczne

• J. Ladik et al, Phys. Rev. 188 (1969) 710 – elektrony π i σ głównego 
łańcucha, bez bocznych łańcuchów. Tą rolę pełnią elektrony σ. Wniosek – 
możliwość wzmocnienia przewodnictwa w niektórych częściach molekuły DNA



  

Pre-historia RTSC: V.L. Ginzburg

• V.L. Ginzburg, Phys. Lett. 13 (1964) 101
• V.L. Ginzburg, On the problem of high temperature superconductivity, Sov. 

Phys. JETP 19 (1964) 269
• V.L. Ginzburg, D.A. Kirzhnitz, On high-temperature na surface 

superconductivity, Doklady Akad. Nauk SSSR 176 (1967) 553

Ginzburg rozpatrywał zjawisko nadprzewodnictwa z dwuwymiarowych 
strukturach sandwiczowych metal-izolator



Doniesienia o obserwacji RTSC

Letters to Nature
Nature 247, 358-360 (8 February 1974) | doi:10.1038/247358a0

Possible superconductivity at room temperature

K. ANTONOWICZ

Physical Institute, Nicolas Copernicus University, Torun, Poland

Top of page 

Abstract

IN this paper some observations are presented on an anomalous current in aluminum-carbon-aluminium (Al-C-Al) 
sandwiches, at room temperature, which in several respects behaves in the same way as the Josephson current might be 
expected to do. At first the switching effect was studied in Al-C-Al sandwiches discovered by Ovshinsky1 and Pearson2 in 

chalcogenide glasses and amorphous oxides. In carbon sandwiches subjected to proper electrical pulsing, changes in 
resistance of a factor of 1,000 were found, the changes being reversible and with a memory time of the order of a few 

days3.

J. Langer, Unusual properties of aniline black – does supercoductivity 
exist at room temperature?, Solid State Communication 26 (1978) 839
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Superconductivity above 250K in Tl1.8Ba2.0Ca2.6Cu3.0O10 + at 

high pressure
Low Temp. Phys. 24, 230 (1998); DOI:10.1063/1.593590 

ABSTRACT

C. Y. Han,1 W. Lin,2 Y. S. Wu,2 B. Yin,1 and D. S. Tang1

1State Key Laboratory of Magnetism, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China 
2Changsha Research Institute of Mining and Metallurgy, Changsha, Hunan 410012, China

The pressure dependence of the superconducting transition temperature Tc (onset) of Tl1.8Ba2.0Ca2.6Cu3.0O10 + (Tl-2223) 
has been measured under quasi-hydrostatic pressure (QHP) up to 5.0 GPa. The Tc increases with increasing 
pressure at a relatively high rate and reaches a maximum at 255.4 K and pressure of about 4.3 GPa. This is the 

highest Tc yet observed for any high-Tc superconductor. The total change in Tc from ambient condition (Tc = 129 
K) to the high pressure applied can be greater than 126 K. The Tc

 above 200 K was replicated several times in our 
experiments. The site of the maximum of Tc and the value of dTc/dP=1.7 K/GPa (at P=0) agree with previous 
results obtained by D. Tristan Jover et al. (Physica C 218, 24 (1993)) and J. G. Lin et al. (Physica C 175, 627 
(1991)), respectively. ©1998 American Institute of Physics. 

Doniesienia o obserwacji RTSC

Nature 327, 357 (4 June 1987) | doi:10.1038/327357a0
Superconductivity at room temperature
K. S. Jayaraman
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Doniesienia o obserwacji RTSC



  

Doniesienia o obserwacji RTSC



  

Jak zaprojektować RTSC? - konferencje

 

http://www.stanford.edu/dept/physics/images/faculty/little.07.jpg


  

Jak zaprojektować RTSC? - konferencje



  

Jak zaprojektować RTSC? - Pickett



  

Jak zaprojektować RTSC? - Pickett

•Więcej powierzchni Fermiego
•Więcej gałęzi fononowych- elektrony 
tworzące układ 2D powinny być silnie 
sprzężone z fononami o dowolnym 
pędzie i polaryzacji (także z modami 
poprzecznymi)



  

Jak zaprojektować RTSC? - Aleksandrov



  

Jak zaprojektować RTSC? - Maksimov

• Stosując metodę EDF i zakładając czysto fononowy  mechanizm parowania 
elektronów można dokładnie obliczyć Tc – przykład metaliczny wodór pod 
wysokim ciśnieniem (p=20 Mbar)

• Energia akustycznego modu poprzecznego jest znacząco mniejsza niż modu 
podłuznego. „Miekkie” mody dają wyższe Tc. Dla metalicznego wodoru λ=6, 
Tc=600 K



  

Jak zaprojektować RTSC? - Sleight

• Metastabilne związki
• Siła przyciągająca elektrony – oscylacje wartościowości jonów, 

np. CuII↔CuI,III (disproportionation)
• Należy zwalczyć lokalizację nośników



  

Jak zaprojektować RTSC? - Mourachkine

• Posiadać kwazicząstki – dziury
• Mieć struktura niskowymiarowa (warstwową z jednowymiarowym przewodnictwem elektrycznym)
• Posiadać fazę antyferromagnetyczną
• Posiadać silnie skorelowane dziury
• Znajdować się blisko przejścia Motta metal-izolator
• Struktura macierzysta powinna zawierać zlokalizowane spiny ½
• W strukturze występować powinny dynamiczne fluktuacje spinowe
• Znajdować się w stanie powyżej kwantowego punktu krytycznego
• Posiadać niestabilną sieć
• Posiadać skomplikowaną strukturę krystaliczną
• Posiadać elektronowo-akceptorowe pozycje sieciowe
• Nie posiadać wiązań metal-metal

Na podstawie dotychczasowych badań nad znanymi materiałami 
nadprzewodzącymi można sądzić, że związek wykazujący RTSC powinien:

Musi zatem zawierać:
• Podukład kwazi-metaliczny
• Rezerwuar ładunkowy
• Magnetyczne atomy/molekuły



  

Jak zaprojektować RTSC? - Mourachkine
• Istnienie par Coopera w temperaturze pokojowej

Mechanizm parowania – nieliniowe oddziaływanie elektron-
fonon. Kwazicząstkami będą dziury a nie elektrony, ponieważ 
oddziaływanie el-fo jest kilkakrotnie słabsze od oddziaływania 
dz-fo. Pary Coopera już istnieją w wysokich temperaturach w 
postaci bisolitonów o niewielkim rozmiarze (organizmy żywe). 

Wniosek: Wniosek: Istnienie par Coopera w 
wysokich temperaturach nie będzie 
poważnym problemem w 
otrzymaniu RTSC, koherencja 
fazowa par – tak.



  

Jak zaprojektować RTSC? - Mourachkine
•Koherencja fazowa par Coopera w temperaturze pokojowej
Dwa mechanizmy koherencji fazowej par: sprzężenie Josephsona i fluktuacje spinowe. 
Ten pierwszy mechanizm nie będzie efektywny w RT bo pary nieduże i ich niewiele 
oraz struktura materiału niskowymiarowa. Mechanizm magnetyczny – może, wtedy 
dwie szczeliny i parametr porządku (typu d (AF) lub p (F)) jest różny od funkcji falowej.

Z wykresu Uemury wynika, że masa efektywna nośnika ładunku powinna być jak 
najmniejsza, mniejsza nawet niż masa elektronu.
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