
Fizika 

A SZUPRAVEZETÉS 
A szupravezetés jelenségét 80 évvel ezelőtt fedezték fel, de az azóta eltelt 

idő alatt semmivel sem lankadt a fizikusok érdeklődése e témakör iránt. A 
szupravezetők tanulmányozása ma már a fizika külön önálló fejezetét képezi 
akárcsak a félvezetők vagy a dielektrikumok fizikája. 

E témakör iránti nagyfokú érdeklődést egyrészt a jelenség sokrétűsége, 
másrészt a hozzákapcsolódó számos nagyjelentőségű alkalmazási lehetősé-
gek indokolják. 

H. Kammerlingh Onnes a Ieideni alacsony hőmérsékletek laboratóriumá-
ban tanulmányozni kezdte a fémek elektromos vezetését nagyon alacsony 

hőmérsékleten. A higany ese-
tében azt tapasztalta, hogy a 
többi fémektől eltérően (Cu, 
Au, Ag, Fe),  egy adott hőmér-
sékleten elektromos ellenállá-
suk hirtelen csökken nullára. 
Ezt a jelenséget (az elektro-
mos ellenállás hiányát) elne-
vez te szupravezetésnek,  a 
hőmérsékletet amelynél a je-
lenség bekövetkezik, kritikus 
hőmérsékletnek  (Tk). Az 1. 
ábrán láthatjuk, hogy általá-
ban a nem szupravezető fé-
mek (a  görbe) ellenállása tart 
egy állandó érték felé, amit re-
ziduális ellenállásnak (R r e z ) 
neveznek, míg a szupraveze-

tők eseteben az ellenállás Tk kritikus hőmérséklet közelében hirtelen zéróra 
csökken (b  görbe). 

Az elmúlt nyolc évtized során nagyszámú szupravezető anyagot fedeztek 
fel vagy állítottak elő a fizikusok. A periódusos táblázat 27 eleme bizonyult 
szupravezetőnek, ezenkívül ma már több ezer szupravezető vegyületet és 
ötvözetet sikerült előállítani. E jelenség elméleti és gyakorlati jelentőségére 
utal az a tény is, hogy az eddigiek során négy ízben adtak fizikai Nobel-dijat a 
szupravezetőkkel kapcsolatos kutatásokért. 

A mágneses tér hatása a szupravezető állapotra 
Már Kammerlingh Onnes megfigyelte, hogy a mágneses tér hatást gyako-

rol a szupravezetőkre. Ha egy szupravezetőt mágneses térbe helyezünk, 
megfelelő nagyságú térerősség esetén, a külső mágneses tér megszünteti a 
szupravezető allapotot. Azt a Hk mágneses térerősseget amelynél bekövetke-
zik a szupravezetőnek normál állapotba való átmenete kritikus  térerősségnek 
nevezik. A kritikus térerősség értéke szupravezetőnként változik és függ a 
hőmérséklettől. Hk értékének hőmérsékleti függését kísérleti úton sikerült 



ahol Tjelenti a szupravezető hőmérsékletét, Tk a kritikus hőmérsékletet és 
H0 az abszolút zéró fokhoz tartozó kritikus térerősséget. Az (1)-es összefüg-
gés grafikus ábrája a Hk  = f(T)  görbe egy parabolát ábrázol, amely a (H1T) 
állapotsíkot két tartományra osztja. A görbe alatti tartomány pontjai a szupra-
vezető állapothoz, a görbe fölötti tartomány pontjai a normál állapothoz tartoznak. 

Ez a görbe tulajdonképpen egy állapotdiagramnak tekinthető. Ebben az 
esetben a szupravezető állapot az anyag egyik fázisállapotát, míg 9 normál 
állapot (a nem szupravezető állapot) a másik fázisállapotot jelenti. Általában 
fizikai szempontból azt mondhatjuk, hogy a normál állapot és a szupravezető 
állapot az anyag két különböző fázisállapotának felel meg. Ahogy egy anyag 

két különböző kristályos módosulata 
(pl. szén esetében a gyémánt és a 
grafit)  az illető anyag különböző fázi-
sú állapotának tekinthető. 

Termodinamikai szempontból a 
fázisátalakulások lehetnek elsőfajú 
és másodfajú átalakulások. Az első-
fajú fázisátalakulásokra jellemző, 
hogy az átalakulás során latens hő 
keletkezik vagy elnyelődik (pl. olva-
dás-fagyás, párolgás-lecsapodás) 
és ugyanakkor a rendszer sűrűsége 
az átalakulás során nem folytono-
san, hanem ugrásszerűen változik 
meg. A másodfajú fázisátalakulás 
nem jár latens hő keletkezésével, 
ennél az átalakulásnál viszont a faj-
hő változik ugrásszerűen. Ilyen ma-
sod fa jú f á z i s á t a l a k u l á s pl. a 

paramágneses-ferromágneses  átalakulás. 
Ha a szupravezető - normálállapot közötti átalakulás mágneses tér hiányá-

ban jön létre, csak a hőmérsékletváltozás következtében (melegítés vagy 
hűtés folytán), akkor azt tapasztaljuk, hogy az egy másodfajú fázisátalakulás-
nak felel meg. Ugyanakkor mágneses tér jelenléteben ez az átalakulás elsőfa-
jú fázisátalakulás lesz, amelyhez latens hő kapcsolódik. 
A szupravezető kidobja magából a mágneses teret 

W. Meissner és R. Ochsenfeld 1933-ban végzett kísérleteik során megfi-
gyelték, hogy a tömör szupravezető anyagba nem hatol be a mágneses tér. 
Például, ha normál állapotban mágneses terbe helyeztek egy tömör ólomhen-
gert (a henger belsejébe behatolt a 
mágneses ter; 3a ábra), és ezután hű-
teni kezdték. A kritikus hőmérséklet el-
érésekor, amikor beáll a szupravezető 
állapot, a henger belsejéből kiszorul a 
mágneses tér (3b ábra). 

A szupravezető mintegy kilöki ma-
gából a mágneses erővonalakat. Ezt a 
jelenséget Meissner-Ochsenfeld ef-
fektusnak nevezték el. 

2. ábra 

3. ábra 

először meghatározni. A kísérleti úton nyert empirikus törvényt az alábbi 
összefüggés fejezi ki: 

(1) 



A szupravezető olyan ideális diamágneses  anyagként viselkedik, amely 
nem tűri meg belsejében a mágneses teret, tehát permeabilitása zéró: μ = 0. 

Ezen a diamágneses tulajdonságon alapszik az Arkadiev által bemutatott 
lebegő  mágnesrúd  néven ismert kísérlet. Ha 
egy szupravezető sík felületre egy könnyű 
magnesrudat vagy mágnestűt helyezünk, az 
eltaszítja magától a mágnest, és az bizonyos 
távolságra lebegni fog a szupravezető sík 
felett. A diamágneses szupravezető síkot 
úgy tekinthetjük mint egy mágneses tükör 
felületét, amely visszaveri a mágneses erő-
vonalakat. Igy a rúdmágnest fenntartó lebe-
gő erőt úgy tekinthetjük mint a mágnesrúd 
es annak tükörképe közt ható erőt (4 ábra). 

M szupravezető aram - felületi áram 
A szupravezető egy ideális áramvezető, amely ohmikus ellenállás hiányá-

ban, hőveszteség nélkül vezeti az áramot. Az elektromos áramhoz mágneses 
tér is tartozik, a Meissner-effektusból  viszont az következik, hogy a szuprave-
zető belsejében nincs mágneses tér, ezért ott áram sem folyhat.Ebből arra 
következtethetünk, hogy a szupravezetőben folyó áram csak felületi áram 
lehet. Mivel a felületi áramsűrűség nem lehet végtelen nagy, ezért a szuprave-
zető áram be kell hatoljon bizonyos mélységig a szupravezető anyagába, és 
ezzel együtt ugyanilyen mélységig a mágneses tér is behatol. Az aramnak és 
a mágneses térnek ez a behatolási mélysége rendkívüli kicsi, mikroszkopikus 
méretű, amely nem haladja meg a 10 - 5 - 10 - 6 cm távolságot. A behatolási 
mélység szupravezetőnként változik. 

A szupravezető ideális diamágneses viselkedését a külső mágneses tér 
által indukált felületi áramok eredményezik. Ugyanis ezek a felületi áramok a 
szupravezető belsejében annak minden pontjában létrehoznak egy Bi indukált 
mágneses teret, amely megegyező nagyságú de ellentétes irányú a külső B 
mágneses térrel (-Bi  = B). Igy a szupravezető belsejét a felületi áramok 
leárnyékolják, ezért annak belsejében nem alakulhat ki mágneses tér, perme-
abilitása tehát zéró lesz. 

Megjelenik a mágneses fluxus kvantuma: a fluxon 
Vizsgáljuk meg egy üreges szupravezető belsejében milyen mágneses tér 

alakulhat ki. Ha kezdetben normál állapotban van a test, az üregbe is behatol 
a mágneses tér. Ha a külső teret folytonosan változtatjuk, az üregben is 
folytonosan változik a mágneses fluxus. 

Ha az üreges testet mágneses térben hűtjük, akkor azt tapasztaljuk, hogy 
a kritikus hőmérsékletet elérve, a Meissner-effektusnak  megfelelően, a szup-
ravezető anyagból kiszorul a mágneses tér. Az üregben, ahol nincs szuprave-
zető anyag, viszont fennmarad a mágneses tér. A szupravezető üregében 
mintegy befagy a mágneses tér. így a mágnesesen árnyékoló szupravezető 
mintegy csapdában tartja az ott rekedt mágneses fluxust. 

Ugyancsak érdekesen viselkedik a szupravezető gyűrű mágneses térben. 
Amíg a gyűrű normális állapotban van a mágneses tér behatol a gyűrű anya-
gába (5a ábra). Lehűtve, amikor szupravezető állapotba jut, a gyűrű anyagá-
ból kiszorul a mágneses tér, a gyűrűn kívül viszont továbbra is fennmarad (5b 
ábra). Ha ezután megszüntetjük a külső mágneses teret, a gyűrű által körül-
vett belső térrészben az továbbra is fennmarad (5c ábra). A szupravezető 
gyűrű is mintegy csapdában tartja ezeket a mágneses erővonalakat. A gyűrű 
belső nyílásában a mágneses teret lényegében a gyűrű felületén folyó szupra-
vezető áram tartja fenn. Ugyanis a tér kikapcsolásakor a gyűrű felületén egy 
indukált szupravezető áram keletkezik. Ez a szupravezető áram ohmikus 

4. ábra 

A e v n n r o i r a f n t n  A ^ t m 



ellenállás hiányában sohasem szűnik meg, így a 
szupravezető gyűrűben is állandóan fenntartja a hoz-
zákapcsolódó mágneses teret. 

Már a szupravezetés klasszikus elméletének kidol-
gozói (London-elmélet) rámutattak arra, hogy a szup-
raveze tő gyű rűn á tha ladó m á g n e s e s f luxus o; 
kvantumos szerkezetű, azaz értéke nem változhat 
folytonosan. A szupravezető klasszikus elmélete sze-
rint a gyűrűn áthaladó mágneses fluxus: Φ = n Φ0 
értékű, ahol n mindig egy egész szám és Φ0 = h/q. Φ0 
a mágneses fluxus kvantuma, fluxonnak  nevezték el. 
A fluxon a h Planck-állandónak és a szupravezető 
áram q töltéshordozójának hányadosa. A klasszikus 
elmélet feltételezi, hogy q megegyezik az elektron e 
töltésével (q = e). 1961-ben kísérletileg meghatároz-
ták a fluxon értékét, és azt is igazolták, hogy a szupra-
vezető gyűrű által körülvett mágneses fluxus csak 
kvantumosan (nem folytonosan) változhat. 

A kísérletek alapján a fluxon értéke Φ0 = 2,07.10"15 

Wb-nek adódott. Ez az érték a klasszikus elméletből 
számítottnak pontosan a fele. Az eredmény csak úgy 
magyarázható, hogy a q töltéshordozó két elektront 
képvisel (q = 2e). 

Már regebben feltételezte Cooper, hogy a szupra-
vezető áramban az elektronok nem individuálisan ha-
nem párokba rendeződve vesznek részt. A fluxonra 
kapott kísérleti érték ezt az elképzelést igazolta. 

5. ábra 
A szupravezetés 
mikroszkopikus (BCS) elmélete 

Minden szilárd halmazállapotú fém ionrácsos szerkezetű. A fémionok kö-
zötti térben az atomokról levált elektronok a gázmolekulákhoz hasonlóan 
szabadon mozognak; ezért a fém belsejében lévő, rendezetlen hőmozgást 
végző szabad elektronokat elektrongáznak is szokás nevezni. 

Ha a fémes vezetőt áramforráshoz  kapcsoljuk, a fém belsejében kialakuló 
elektromos tér gyorsítja az elektronokat, s azok rendezetlen hőmozgására 
rátevődik egy, a tér irányával ellentétesen irányított, rendezett mozgás: az 
elektromos áram. Az elektronok e rendezett mozgását fékezi az ionráccsal 
való ütközés; ez a fékező hatás eredményezi a fém ellenállását. Amikor a 
szabad elektronok rugalmatlanul ütköznek a fémrács ionjaival, energiájuk egy 
részét átadják a fémionoknak. Ezért melegszik fel az áramtól átjárt fémvezető. 

Afém elektromos ellenállása és az áram termelte hő közös okra vezethető 
vissza. Mindkét jelenség oka a szabad elektronok rugalmatlan ütközése az 
ionráccsal. 

Felmerül a kérdés: hogyan magyarázható a szupravezetők elektromos 
ellenállásának az eltűnése? Milyen változás állhat elő az áramvezetést bizto-
sító szabad elektronok mozgásaban a szupravezetés beálltakor? E kérdések-
re a J. Bardeen, L. Cooper, és J.R. Schriefer  által kidolgozott un. BCS-elmélet 
adott választ. 

A kritikus hőmérsékleten alul a szabad elektronok egy része és a fémrács 
ionjai között egy sajátos kölcsönhatás érvényesül. A rács valamelyik ionját a 
közelébe kerülő elektron deformálja,  s az így megzavart ion a következő 
hozzá közelítő elektronnal szemben már másképpen viselkedik: igyekszik azt 
gyorsítani. A felgyorsított  elektron utoléri az előző elektront, mozgási energiá-



jávai legyőzi a taszító hatást, s így az egymás közelébe kerülő elektronok 
együtt haladnak, elektronpárt alkotva. 

Párképződés során az egyik elektron energiát ad át a másiknak. Az az 
energia, amely a két elektron között a rács segítségével kicserélődik nem 
lehet akármilyen értékű: nagysága egy energiakvantumnak felel meg, amelyet 
fononnak neveznek. A BCS-elmélet úgy magyarázza az elektronpár-képző-
dést, hogy valamelyik szabad elektron a ráccsal való kölcsönhatás során 
kibocsát egy virtuális fonont, amelyet egy másik szabad elektron elnyel. A két 
elektron közötti fononcsere vonzóerőt eredményez, amely képes legyőzni a 
közöttük ható elektrosztatikus taszítóerőt. 

Az elmélet szerint a kialakult elentronpárok mozgása nem független egy-
mástól. Szoros korreláció tapasztalható köztük: egy elektronpár mozgásának 
megváltozása csak úgy lehetséges, ha az összes többi pár mozgásában 
hasonló változás áll be. Az ilyen jelenséget a fizikában kollektív jelenségnek 
nevezik. 

Ez a kollektív viselkedés szünteti meg végeredményben a szupravezető 
ellenállását. Egy már kialakult elektronpár csak akkor léphetne kölcsönhatás-
ba a ráccsal, ha ez a kölcsönhatás olyan erős lenne, hogy nem csak az illető 
elektronpárra hatna, hanem a szupravezetőben levő összes többi elektronpárt 
is hasonló állapotváltozásra késztetné. Mivel egy rács-elektronpárütközés 
nem járna akkora energia átadásával, amely elegendő lenne az összes elekt-
ronpárok mozgásállapotának befolyásolásához, a kölcsönhatás nem valósul-
hat meg. Az elektronpárok a ráccsal csak teljesen rugalmasan ütközhetnek, 
ami elektromos szempontból nem eredményez ellenállást, és így a szuprave-
zetés! áram nem fejleszt hőt sem. A BCS-elmélet lehetőséget nyújtott a 
szupravezetéssel kapcsolatos más jelenségek megmagyarázására is. Kide-
rült a későbbiek során, hogy a BCS-modell a fizika más területén is felhasznál-
ható (magfizikai modell). Az elmélet szerzői ezen munkásságukért 1972-ben 
fizikai Nobel-díjban részesültek. 

Szupravezetés magasabb hőmérsékleten 
- Keramikus szupravezetők 

A szupravezetők gyors elterjedését lényegében egyetlen tényező akadá-
lyozza: az, hogy az eddig alkalmazott szupravezető anyagok nagyon alacsony 
hőfokon, a cseppfolyós hélium hőmérsékletén működnek. A cseppfolyós héli-
um előállítása és fenntartása elég bonyolult berendezést igényel. Maga a 
hélium is értékes és egyre nehezebben hozzáférhető anyag. Ezért lázas 
kutatás folyik világszerte olyan szupravezetők után, melyeknek magas a kriti-
kus hőmérsékletűk. 

1974-ben nagy szenzációnak számított, amikor előállították az első olyan 
szupravezető ötvözetet, a Nb3Ge-ot, amelynek kritikus hőmérséklete 22,3 K 
volt. Ez a hőmérséklet ugyanis már cseppfolyós hidrogénnel is biztosítható. 

Már régebben több fizikus is felvetette azt a gondolatot, hogy a szuprave-
zetés jelensége nemcsak fémes szerkezet esetében képzelhető el. 1963-ban 
W.A. Little-nek eszébe jutott, hogy a szupravezetés BCS-elméletét általánosí-
tani lehet. Eszerint nemfémes rendszerekben is létrejöhet a szupravezetés 
bizonyos formája. Little feltételezi, hogy a fémek ionrácsa biztosította kölcsön-
hatást más kölcsönhatások helyettesíthetik, melyek ugyancsak elektronpár-
képződést eredményeznek. így például elképzelhető, hogy molekuláris 
rendszerekben lokális elektromos polarizáció folytán, elektronok a polarizáci-
ós tér  kvantumaival,  a poláronokkal  lépjenek  kölcsönhatásba.  Ez  az e lektron-



poláron kölcsönhatás is eredményezhet párképződést, amely a szupraveze-
tés létrejöttének alapfeltétele. Little feltételezése szerint komplikált molekulá-
ris struktúráknál a kritikus hőmérséklet igen magas, akár több száz Kelvin, 
értéket is elérhet. 

1986-ban döntő fordulatot jelentett a szupravetetés történetében J.G. Bed-
norz és K.A. Müller közleménye, mely szerint sikerült előállítaniuk La-Ba-Cu-O 
összetételű vegyületből, magasabb kritikus hőmérsékletű (Tk = 30 K) szupra-
vezető anyagot. Ez az anyag egy keramikus sajátságú szinterizált fémoxid, 
amely nem tartozik a fémes vezetők csoportjába. 

A felfedezés  két szempontból is óriási jelentőséggel bírt. Egyrészt olyan 
anyagon mutatták ki a szupravezető hatást, amely nem tartozik a fémes 
vezetők csoportjába. Másrészt bebizonyosodott, hogy ez a hatás magasabb 
hőmérsékleten is létrejöhet. Már a következő évben a laboratóriumok egész 
sora jelentette, hogy sikerült, hasonló szerkezetű, más vegyületeken is kimu-
tatni a szupravezető hatást, ugyanakkor a kritikus hőmérséklet is egyre feljebb 
emelkedett. így YBa 2 Cu 3 0 7 összetételű vegyület esetén elérték a 90-100 K 
körüli kritikus hőmérsékletet. 

Bi, Tl, Sr tartalmú keramikus fémoxiddal jelenleg 120 K körüli kritikus 
hőmérsékletig jutottak. A felfedezés  jelentőségére utal, hogy Bednorz és Mül-
ler a felfedezés  közzététele után egy évre már megkapták a Nobel-díjat, amely 
egyedülálló esemény a Nobel-díjazottak történetében. 

A keramikus anyagoknál tapasztalt szupravezetés nem magyarázható az 
eddig ismert elméletek (BCS-modell) segítségével. Nyilvánvalónak tűnik, hogy 
ebben az esetben nem egyszerű elektron-fonon kölcsönhatás hozza létre a 
párképződés folyamatát. Ez a megállapítás viszont további lehetőségekkel 
kecsegteti a fizikusokat. Úgy tűnik, hogy Little elképzelése helyes volt. A 
szupravezetést a fonon-elektron kölcsönhatáson kívül más kölcsönhatások is 
létrehozhatják. Tehát az elméleti alapok is azzal biztatnak, hogy érdemes 
újabb lehetőségek után kutatni, talán egészen más vegyülettípusoknál is el 
lehet érni ezt a hatást, esetleg egészen magas kritikus hőmérsékleten. 

Számos laboratóriumban folytatnak kutatást új típusú szupravezetők felta-
lálása érdekében. A végső cél olyan szupravezető anyagok felfedezése,  ame-
lyek olcsón előállíthatók, magas a kritikus hőmérsékletük és a kritikus 
mágneses terük, ugyanakkor jó mechanikai tulajdonságokkal is rendelkeznek. 

Ezzel párhuzamosan haladnak a szupravezetők gyakorlati alkalmazásaira 
vonatkozó kutatások, ezeknek jelentősége napjainkban talán még fel sem 
mérhető, de máris úgy tűnik, hogy a félvezetőkhöz hasonlóan egy új fejezetet 
nyitnak meg a modern technika történetében. 

dr. Puskás Ferenc 


