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RESUI'll0

Med i mos a temPe ra tu ra de t ran s i ção s upe rcon

dutora, Tc , dos supercondutores amorfos L"g0G"Z0 ,

L"gOALzO e L"7SAL'5lnl0, em função da pressão h¡-

drostática (até P tu 11 kbar). Nesses materlais o com

portamento de T" con a pressão é simi lar ao do. lan-

tân io cri stal ino e aproximadamente independente da com

pos i ção
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AESTRACT
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the superconduct i ng tran

amorpho.us Lag0Ga20 ,

, âs a funct ion of hydro

11 kbar). ln these ma-
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I^/TR0DuÇÃ0

lniciamos nosso trabalho no Laboratório de FÍsica do

Estado Sól ¡do e Baixas Temperaturas do IFUSP em 1978, então como

bolsista de lniciação CientÍfica. Nessa época estavam sendo cons

truÍdas no Laboratório as pr imei ras cél ulas de pressão, com caPa

cidade de cerca de l0 kbar , com vistas ao estudo de materiai s

magnéticos e supercondutores. Nosso primei ro trabalho foi a cons

t rução de um 'rDewa rrr pa ra med i das de suscept i b i I idade magnát ica

em função da temperatura, acima de )r2 K. Com esse sistema nos

voltamos para o estudo dos efeitos da pressão sobre a supercondu

tividade em materiais com altas temperaturas de transição, T".

A previ são do comportamento das proPr iedades suPer-

condutoras com variações dç volume consti tui um teste para qual -

quer modelo teórico e, portanto, medidas real izadas a altas pres

sões desempenham um papel significativo no assunto. Com efeito,

a,pressão tem sido um importante parâmetro no estudo da supercon

dutividade. tanto dos elementos como de seus compostos " lig"sl'2.

Uma classe importante de supercondutores é const¡ tuÍ-

da por aqu(:les que têm a estrutura cristalina A-15, entre os

qua i s se encontram as ma iores temperaturas de trans i ção já obser

vadas. Al óm de a ì tar T. esses mater ia i s frequentemente apresen

tam anomal ias em suas propriedades elásticas e eletrônicas que

são relacionadas com a sua supercondutivid"de3. O Prof. S. Moeh

lecke, do lnstituto de FÍsica Gleb tJataghin da UNICAMP, colocou

ã nossa disposição uma série de amostras desses supercondutores

com composição *03-*Ptl*r, com x entre -0,12 e +0,12. Esses
l!

supercondutores A-15 têm T. entre 2 e 11 K- e nos permitiriam

')
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um estudo sistemát¡co de suas propriedades em função da pressão

e compos i ção.

l"led idas rea I izadas anter iormena"5 "t amost ras de Nb3Pt

reVel aram uma dependênc i a mu i to fraca de T" com a pressão

[ + " 6 a tB mK/kbar 
] 

Essa perspectiva nos conduziu a um es

forço no sent i do de aumenta r nosso I imi te de pressão Para obter

variações grandes'em Ta Dessa forma conseguimos elevar nosso

I imite para 16 kbar , além de adquirir uma grande experiência na

técnica ut¡ì¡zada

. 0 projeto inicial de estudar os sistemas Nb - Pt ' en-

tretanto, não foi possível. As amostras disponÍveis eram consti

tuÍdas pelo pó util izado na anál ise de raio-X e aPresentaram tran

sições muito largas, da ordem de 3 K, o gue torna as pequenas

veriações causadas pela pressão difíceis de determinar. Em vista

disso, fomos obrigados a mudar nosso plano de trabalho"

A essa altura, foram c'olocadas å nossa disposição, Pê

lo grupo do Dr. I^1.L. Johnson (Cal¡fornia lnstitute of Technology
!r

'-,C"ltech, Pasadena, CA, USA) várias amostras de supercondútores

amorf os. Esses mat.r ia ¡, const i tuem uma cl asse de suPercond.lto-

res com al tos campos crÍticos, tempLraturas de transição reiati-

vamente al tas e propriedades mecânic¡s extremamente interess.:n

tes que vêm despertando um crescente interesse nos últimos atlos'

tanto por suas propriedades inusitadas quanto pelas PersPectivas

de apl icações tecnolégicas que apresentam6'7. Decidimos estudar a

dependência de T" com a pressão hidrostát¡ca nesses materiais e

escolhemos para este trabalho uma sér¡e de supercondutores amor-

fos baseados no lantânio: L"BOG"20, LaBOAIZO e LaTSAL'5lnl0

No lantânio cristal ino a variação de T" .om pressão é

muito grande e positiva, âo contrário da maioria dos supercondu-

tores elemen,"."r8. Essas caracterÍsticas são observadas também
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em mu¡tos de seus compostos cristalinos9. Por outro lado, dis-

-pondo 
de amostras em que o lântanio é combinado com elementos d¡

ferentes, poderemos fazer um estudo comparat i vo e obter i nforma-

ções sobre a influência dos outros const¡túintes na determinação

das propriedades desses supercondutores amorfos. Com esse propó

sito, vamos reco rrer também aos dados de Fasol et "1.10 
para a

liga amorl=a LuTBAu22

A discussão da supercondut¡vidade desses materiais é

fe i ta gera I mente com b"gq na equação de McM i I I anl 1 para T" Na

anál ise de nossos resultados util izaremos um formal ismo desenvol

vido por Garland e Bennemannl2, baseado numa equação simi lar.

Neste trabal ho procuramos apresentar os fatos impor-

tantes relacionados com supercondutores amorfos, em particular

com os baseados no lantânio, e com os efeitos de variações de vo

I ume sobre a supercondut i v i dade. Descrevemos as tócn i cas exper i

mentais empregadas e relatamos o desenvolv¡mento de uma nova cé-

lula de pressão que ampl iou o I imite de pressão disponÍvel neste

Laboratõrio. Finalmente, apresentamos os resultados de nossas

medid.as de T" .em função da pressäo em três amostras de super -

condutores amorfos e os anal isamos através de um formal ismo apro

priado.
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SU PERC()fi/D UT 10RES AM()RFOS

A pr¡me¡ ra observação de supercondutividade em mate-

riais amorfos foi feita por Buckel e Hilr.h13, ño início da déca

da de 50. Tratava-se de filmes finos de metais simples, como Sn,

Bi, Ga, obtidos numa fase amorfa peìa técnica de condensação do
I

vapor metál ico sobre um substrato mant¡do à temperatura do hél io

I Íqu ido. Nos anos que se segu i ram, esses supercondutores amor-

fos foram objeto de estudos extensivos, revelando Propriedades

marcadamente d iferentes de suas formas cristal ¡n"r6.

0 primeiro estudo sistemático da supercondutividade

em I igas amorfas de metais de transição é devido a Collver e Ham

,14 -r..-!r^-mond'-, que ut i I izaram f i lrnes f inos produz idos com uma var iaçao

da técn i ca de condensação de vapor. Este traba I ho revel ou as ca

racterÍst icas pecul iares desses novos mater ia i s, que desde então

têm sido objeto de grande intererr"T. Um segundo tipo de mate-

rial amorfo, os chamados vidros metál icos, é produzido pela sol i

otttcaçao ,'apida de I igas no estado I Íquido15. Técnicas desse t¡

po permi tem a fabr icação de amostras com espessura mui to n¡ ior

que os mét<,dos baseados na condensação de vapor. 0s primeiror; vi

dros metáì icos supercondutores foram PreParados com I igas de

L" - Ar16 e posteriormente com outros metais de transição. A in-

vest i gação desses novos supercondutores é um campo em crescente

desenvolvimento, com muitas questões a,i nda em aber ro17. Neste ca

pítulo, pretendemos dar uma visão geral sobre as propriedades ca

racterÍsticas desses novos mater¡a¡s.
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A. PREPARACÃO

" Os prirrreiros supercondutores amorfos, como já salien-

tamos, foram produzidos na forma de fi lmes finos de metais sim-

pl es. A técn i ca de preparação cons i ste na evaporação do metal e

posterior condensação do vapor num substrato criogênico. Em con-

tato com o substrato, os átomos do metal perdem sua energia qua-

se que irned iatamente. A brusca redução da sua mobi !idade d ¡f ¡-

culta a formação da rede cristalinê êr geralmente, se obtém uma

estrutura muito fina. Em certos casos, como do Bi e Ga, a desor

dem é muito grande e esses metais condensam numa fase amorfa, se

melhante ä fase ì Íquida. Outros metais, como Pb, Sn, ln, T.C, etc'

podem ser induzidos a condensar na fase amorfa mediante a adição

de pequena quant i dade de um segundo componente.

A fase amorfa assim obtida é meta-estável e passa por

um proces'so de cr istal ização quando aquec ida. 0 b i smuto, por e-

xemplo, recristaliza a uma temperatura de 20K. 0 gálio amorfo

entre 1 5 e 20 K se transforma numa outra fase meta-estável , Po

rëm cr i sta Ì i na, denomi nada ßGa .

0utras técnicas diferem na maneira de produzir o va-

poFr na natureza e temperatura do substrato ut¡ I izado ou na at-

mosfera sotr a quaì é feita a preparação. No trabalho de Collver
1Le Hammond'-, por exemplo, a evaporação das I igas foi feita util i

zando um feixe de elétrons, num vácuo de 1O-7 Torr, e a conden

sação sobre um substrato de saf ira, a 4r2 R. Em algumas das a-

mostras preparadas por eì es, notadamente com as I igas de Mo - Ru

e Nb - Zr , a fase amorfa se reveìou estável até a temperaturâ am

biente.

0s vidros metálicos são também produzidos por técni-

cas de resfriamento rápido, partindo, entretanto, do estado lÍ-
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qu¡do15, e são const¡tuÍdos por I igas contendo pelo menos um me-

tal de trans ição. As compos ições são em torno do ponto eutét¡

cor no qual a fase I íquida é mais estáveì comparada com a fase só

I ida, e a temperatura de fusão é mais baixa. A adição de metalói

des, como fósforo e boro, por exemPlo, pode facil itar a obtenção

da fase amorfa. As taxas de resfr i amento ex i g i das para a obten-

ção dos vidros metál icos variam com a composição, m9s estão sem-
I

pre entre 1 05 e 1 06 graus/segundo , mu i to ma iores que as neces-

sárias na preparação de vidros comuns.

As primei ras técnicas desenvolvidas para obter essas

altas taxas de resfriamento consistiam em at¡rar gotas da I iga

I íquida sobre anteparos sól ¡dos frios, ou Prensar uma gota entre

duas superf Íc i es pl anas. As amostras produz i das Por ta i s méto-

dos são, entretanto, de fo¡mas irregulares. Mais tarde foram de-

senvolvidos outros métodos\para produzir amostras de formatomais

definido. Podem-se produt,. fitas, por exemplo, incid indo jatos

do I Tquido sobre um ci I indro giratório, ou entre duas superfÍ-

cies girando em sentidos opostos. Vidros metál icos na forma de

fios de pequeno diâmetro são produzidos com jatos da I iga dentro

de lÍquidos refrigeradores. Entretanto, em virtude das altaî ta

xas de resí r iamento necessãr ias, todas essas técn icas produzr)m a

most ra s que têm ao menos uma d í mensão pequena .

0s primeiros vidros metál icos supercondutcres forarn

produzidos por Johnson et "1.16, com ì igas de La com Au , N¡ e

Cu. Conlo ílustração, apFesentamos na f igura 1 o d iagrama de f a-

se obtido por esses autores para o sistema La - Au Como se no-

ta pela f igura, uma fase amorfa (n) única é obtida dentro de um

I imi te de concentrações de Au que va i de 1B a 26 at.7o. Fora des

ses I imites a fase amorfa coex¡ste com fases cristal inas ou é to

talmente ausente. Nesses si stemas, âs fases amorfas se revela
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B. ESTRUTU RA

' Não há nenhuma maneira simples de caracterizar perfei

tamente a estrutura amorfa. Sól ¡dos amorfos, ou não-cristal inos,

são definidos de uma maneira negativa, isto ê, como sól idos que

não possuem arranjos atômicos periódicos espacialmente. Na prá-

tica, eles são caracterizados por experiências de difração, de

raio-X, elétrons ou nêutrons, suficientemente acuradas para esta

belecer que seus resultados são incompatíveis com os caìculados

para arranjos de mi cro-cr i sta i s. Na f i gura 2 apresentamos os re

sul tados da d i fração de ra io-X de um sól ido amorfo, tOTrSi r* en

comparação com um cris-tal ino similar, tO75tr15. Esses resulta-

dos indicam a perda da estrutura interna no material amorfo, que
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não apresenta nenhuma ordenl de longo alcance. 0s máximos suaves,

ainda presentes, se relacionam corn a ordem de curto alcance, que

nos vidros metál icos é da ordem de apenas 5 d ¡âmetros atôm¡.o115.

o

Â ¡¡out-o
30

DE ESPALHAMENTO 20 (grous)

'FIGURA 2. Rø¿u.LLado,s da didnação dø nail-X øm um ,s'oL-Ldo

lPdT ssiZzl ¿m eompattação com um ,simLlan cní'stalíno (Pd7 5sí
cu,Lva 

^uav¿ 
obtida no ytttima-írLo ca.^o contna¿ta com a. cutLv&

,t¿ Q.^trLutuLada d,o ènídtal, LndLcando a frQ-,Lda" d.e e^ÐLututLt,

na.' (a-,sø amorLóa-. (*ø6. 1 5 )

Experiências de difração não permitem determinar de

maneira inequÍvoca o arranjo tridirnensional dos átomos ness!rs rna

teriais. Elas conduzem, entretanto, a descrições estatÍsticas

desse arranjo que podem ser usadas como teste para modelcs teóri

cos. 0s modelos estruturais mais bem sucedidos são os baseados

no empacotamento denso e aleatório de esferas rÍgidas (OnpHS -

trDense Random Packing of Hard Spher"r"')18. Tais estruturas são

arranjos de esferas rígidas densos, no sent¡do de que não ccntêm

espaços internos grandes o suficiente para acomodar outra esfe-

Fâr mas aleatórios, isto ê, não existe correlação entre as posi

ções de esferas separadas por 5 ou mais diânretros, e não possuem

4

20

F
J
l¡J
E

1rlo
o
6z
UJ

l--

=

a"motL.6o

251 ' A

aLta"m¿n

Lntønna
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nenhuma reg¡ão de ordem cristalina aparente. A pesquisa de tais

modeìos é muito mais prática do que teórica. 0s arranjos são prg

duzidos efetivamente, empacotando esferas macroscópicas dentro

de recipientes irregulares ou com auxíl io de programas computa

cionais. As rrmedidasrr real izadas nesses sistemas são então con-

frontadas com a exper iência nos mater ia i s amorfos. I sso pode ser

feito, por exemplo, em termos da função reduzida de distríbuição

radial, c(r) = 4nr Io(r) - oo], onde po é a ¿'"nridade atô-

mica média e p(r) a densidade atômica em função da distância,

r, de um dado átomo. Essa função pode ser obtida da experiên

cia de difração de raio-X, através de uma transformada de Fourier

da função intensidade, e pode ser calculada com base nos modelos

estruturais. Na f igura 3 representamos essa função para o vidro

metãl ico (wo.¡Ru0.5)gOtz0 juntamente com o cáìculo baseado no

modelo de. DRPHSl7. 0 ra io das esferas para o modelo foi tomado

como a média dos raios de ìo¡¿schmit do tungstênio e rutênio. A

concordânc i a entre as duas funções é razoável é tomada como i nd i

cação ad icional de que a amostra está numa fase amorf"19.

4

2

o

r (Â)

TLGURA s. Funçã"0 no-duzida" de

6

I

tnínada e-xp Q-tLim ønt aLmente. pd"tLa"

com a. caLeulada po,L um mod¿Lo

dí'stníbuição nadLaL,
uil1 vidtto metAlíco,
d¿ DRPHS. (Rød. I 9l

G (nl , deten-
Q.rn eomytanação

(WU RuU)*829 ( Erp.)-
DRPHS 

-
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Apesa r do sucesso dos model os baseados em DRPHS na

descrição das distribuições radiais, existem em aberto muitas

questões relacionadas com o ef eito da conìposição na formação e es

tabil idade dos vidros metál icos, além de detaìhes estruturais, na

escala atômica, não expl icados satisfatoriament"lS. 'Um interes-

sante trabalho sobre o papel da composição na determinação das

propriedades desses rnateriais foi feito por Johnson eÌ^r¡ll¡"tr19.

Esses autores estudaram uma série de vidros metál icos da forma

Tl-"Mr, onde T representa metal de transição e M um metalói

de, medindo vãrias propriedades físicas em função da composição.

Algumas propriedades, como a resistividade elétrica, a derivada

do campo crÍtico superior, H.ZÍ) , com a temperatura em T",

etc, apresentam uma var iação descontÍnua numa determinada compo-

sição, x-. Eles explicaram seus resultados intror.luzindo o con-'
g

ceito de uma fase amorfar.ridealrr, com uma ordem de curto alcance

bem definida, que se forr"-.or a concentração do metaló¡¿e em

x^ . Em tolno dessa concentração se formam defe i tos estru tura i s
c

de natureza diferente,dependendo do sent¡do em que se varia a com

posiçãor €ffi termos dos quais o comZortamento daquelas proprieda-

des pode srlr entendido.

C. PROPR I EDADES SUPERCONDUTORAS

0 fenômeno da supercondutividade é resul tado da i nte-

ração entre eì étrons e fônons, cujo conlportamento é relacionado

intimamente com a estrutura do materia'i. Assim sendo, aausência

de ordem cristalina traz consequências importantes para as pro-

pr iedades dos supercondutores amorfos. Entretanto, Anderron20

mostrou que o mecanismo original da supercondutividade na teoria

BCS, ou seja, o emparelhamento de elétrons com momentos e spins
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opostos, pode ser v¡sto como um caso particular de emParelhamen-

to entre estados eletrônicos. simétricos por inversão no tempo. Es

te mecani smo não depende da simetria translacional e, portanto'

ao menos formalmente, não se esperam d iferenças fundamentais en-

tre os supercondutores cristal inos e amorfos. Existem, porêm, al

guns aspectos i nteressantes que caracter i zam os supercondutores

amorfos, alguns dos quais serão discutidos a seguir.

Na discussão de suas propriedades, é possÍvel dividir

os supercondutores amorfos em duas classes com caracterÍsticas

bem distintas: os baseados em metais simplgs e os baseados em me

tais de transição. 'l.la Tabela I re.lacionamos alguns dados que i-

lustram uma diferença entre essas duas classes, no caso o cará-

ter do acoplamento elétron-fônon.

Nesta tabel a, a I ém das temPeraturas de trans i ção, Tc ,

relacionamos valores dos parâmetros 2A(O)/fur" ( 2A(0) é o gape

de energ ia do estado super.'ondutor e kB a constante de Bol tz-

mann) e I, a constante de acoplamento elétron-fônon. A teoria

BçS trata a interação elétron-fônon de uma manei ra simpl ificada

e é vál ¡¿a no I imite em que tal in'-eração é f raca. Nesse I imite,

ela prediz para a razão 2^(0)/trf" o valor 3,53, que é observa

do com grar,de aproximação em muitos supercondutores simples, co-

mo 40, ln, Sn, etc (os chamados suPercondutores BCS). Desvios

consideráveis desse valor sigr:ificam a presença de um forte aco-

pl amento el étron-fônon. A ex i stênc i a dessa i nteração afeta as'

propriedades eletrônicas do material trazendo consequências tam-

bém para o estado normal. A massa eletrônica efetiva e a densi-

dade de estados, por exemplo, na vizi nhança do nÍvel de Fermi,

são maiores em relação ãs ol¡tidas por cáìculos de estrutura de

bandas por um fator I + À 0 parâmetro À está rel ac ionado com

a f unção de E I iashberg, o2 (r) r (o) , na f orma:
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,I-
o

2
0 (t^r) F (u¡)

À dt¡
u)

2, \ -s'(r¡) é uma méd ia, nos estados eletrôn icos, do acoplamento el e-

tron-fônon e F (o) a dens idade de estados de fônons em função da

energia, o A função de El iashberg, bem como o pseudo-potencial

coulombiano, t1* ;,que descreve a repulsão entre os elétrons, Po-

de ser deterrninada atravõs de experiências de tunelamento. Essas

quant idades são fundamenta i s num tratamento ma i s prec i so da su-

percondutividacle, rque se exprime nas equações de El iashbe rg23.

Dos dados da Tabela I observamos, Primei ramente, que

os metais simples (no caso Sn, ln e Pb) têm o acoPlamento elé-
I

tron-fônon consideravelmente aumentado na fase amorfa. lsto se

evidencîa no acentuado desvio da razão 2A(O)/trf" do valor Pre

visto pgla teoria BCS, bem como pelos altos vaìores de À. Este
.\

caráter extremamente forte do acopl amento el étron-fônon é carac-

terÍst¡co ios, superrcondutores amorfos de metais simpl"r6 que a-

presentam semp re il n 2 Como se pode observa r, ent retanto, quan

do se trata dos r"a"¡, de transição a passagem da fase cristal i-

na para amorfa não é caracterizada pelo mesmo efeito. lsto é par

ticularmente notãvel no caso do NbrGe que na fase cristali;ra é

um supercondutor com um acopl amento el étron-fônon mu i to forte e

na f ase amorf a é uin super"àndutor BC5, além de ter a temPeratura

de trans ição reduz ida drast i camente. Nesses suPercondutores o a-

coplantento elétron-fônon apresenta intensidades diferentes que

vão desde o I imite da teoria BCS até ur carãter muito forte, ob-

servado recentemente na fase amorfa da I iga ,"7Bznrr29, incluÍ-

da também na Ta be I a I .
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TABELA I

Dados comparativos entre as fases cristal inas (c) e

amorfas (a) de alguns supercondutores (Refs. 6, 21,
22 e 28).

* altamente desordenado.
** fase cr i sta I i na meta-estáve I obt i da da fase amor-

fa por tratamento térmico.

3,1

4,2

2 r23

4,t5

Nb
3

Ge

Ge

(c)

(a)Nb
3

L"Tgznzz (*'t)

L"7grn12 (")

\,2

3 r5

21 ,5

3 r6

3,7 - 3,9

3 ,63

9,2

5 ,57

Nb (")

Nb (*)

1 ,55

2 , 0

4 t 6

4,7

7,2

6,5

Pb ( c )

too,r'u0,, ( a )

0,80

1 ,69

3,6

4,40

3,\
5, 6

ln (")

ln 0rB sb 0, 2
(a )

¡0,72

1,84

3,6

\,\6
317

6,76

Sn (c)

tno, r'uo, t
(a)

ÀT (K)
c

Supercondutor
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As consequências que a desorde.m estrutural traz para

as propriedades dos materiais amorfos são muito d¡fÍceis de cal-

cular. Entretanto, os esforços desenvolvidos nesse sent¡do con-

duziram a uma.compreensão razoável do problema. Quanto aos elé

trons, cada átomo do mater¡al atua como um centro espal hador in-

dependente, isto é, as reflexões de Bragg não mais ocorrem eo I ¡

vre caminho méd io eletrônico é mui to pequeno num metal amorfo.

Em consequência da perda de. simetria translacional o momento iá

não e mais um bom número quânt¡co. Apesar disso, o modelo de e-

létrons I ivres conduz a resultados sat¡sfatóriosr ño caso dos me

tais simpìes, para certas propriedades como o coeficiente Hal l,

constantes dielétricas, etc. As excessões são os metais pesados,

como Pb, B¡ e T.C, hos quais o I ivre caminho médio é extremamente.6
pequeno. A estrutura eletrônica dos metais de transição, entre

tanto, não e tão simples. Por exemplo, coeficientes Hal I posi-

tivos são observados em r¡ìres amorfos de Mo " V2\, o que não po

de ser expl icado por um modelo de elétrons I ivres.

, 0 espectro de fônons num mater¡al amorfo é praticamen

te impossÍvel de se calcular em virtude das compl icações ocasio-

nadas pela desordem estrutural. Estudos real izados em modelos de

DRPHS, assumindo uma Ìntåração simpt ificada entre os átomos, col

duzem, entretanto, a espectros muito simi lares, na forma, aos dos

meta is cr ista ì inor6. Quanto ¿os f ônons com grandes cornpr imentos

de onda, cálculos real izados por l¡/eaire et a1.25 rostraram que,

os modos transversa is tendem a ser ma is I'mol esr', em relação aos

longitudinais, que no caso cristal ino. Posteriormente, essa pre

visão foi conf irmada experimentalmente por Golding et ul .26. Es

ses autores mediranl as velocidades do som em um vidro metálico

Itoo, 77 5s¡o, 1 6s"0, osJ
e, depo i s de um processo

E I es obse rva ram que na

aguec i men to ,

amorfa a ve

de

na suË¡ fase cristalina. fase



t5

locidade do som longitudinal é apenas \Z menor em relação ao cris

tal, enquanto que na velocidade do som transversal a diferença ê

de cerca de 159¿. Estetramolecimentorr'dos modos transversais col

duz a um aumento na densidade de estados de fônons nas baixas fre

quências, Quê é uma caracterÍstica dos materÌais amorfos em ge-
.6ral

Se obsårva rmos a def i n i ção do parâmetro À em termos

da função de E I iashberg, a2 (r) F (o) , veremos que um aumento em

F (t¡) nas ba ixas energ ias r' mantendo

mentar. Entretanto, este efeito não é suficiente para expl icar

as grandes d i ferenças observadas entre as fases amorfas e cr i sta

I inas dos supercondutores baseados em metais simples (Tabela l).

Historicamente, os supercondutores a*orfå, baseados em metais sim

pi es foram os pr ime i ros a serem estudados (os baseados em meta i s

de transição vieram bem mat.is tarde). Uma expl icação para o for-

te acoplamento elétron-tônon desses supercondutores é devida a

Bergr"nn2T que atr,i bu i esse comportamento a um aumento da própr i a

interação entre elbtrons e fônons. Segundo esse autor, isso ê

devido a um maior. ìOr"ro de estados disponíveis para o espaÌha

mento, uma vez que na ausência de simetria de translação não hã

conservação de momento. Este argurn€nto, aparentemente, tem um ca

ráter geral e levou ã expectatíva de que em todos os supercondu-

tores amorfos o acoplament; elétron-fônon deveria ser íorte, o

que não se observa no caso dos metais de transição, como já apon

tamos.

0 primeiro estudo sistemãtico de supercondutores amor

fos de meta¡s de transição foi real izado por Col lver e Har*ond14

e suas observações despertaram o i nteresse sobre esses novos ma-

teriais. Eles prepararam filmes amorfos de ligas de elementos

vizinhos das séries lr-d e 5-d e estudaram a variação de T" em

a
cr'(ul) inaIterada, faz À au
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Na f ifu nção

gura 4

do número de el étrons de val ênc i a

apresentamos seus resuì tados para

por átomo (e/a) .

a série 4-d.

t6
Y

o
r(f(>
-rn 12
É
o
F
(t,
!
oB
L5
ÞL
(l,
o.
Eo4l-

o
3

(Y)
4

(zrl (Nb) (Mo) (Tc) (Ru) (Rh)

.- (e/o)

TIGURA 4 . T zmytenatu,L(L^ dø tnantíção 
^ufr¿ncondutota 

¿m dunção do

, nítmeLo d.¿ ¿L'e-ttton^':. dQ- valã-ncict frotL 'a.ton¡o (e./al n0"^ (a.,sø,s cLmo)L()a-,s

ø'crLí^ta.Lina¿ dø ,Líga,s d¿ mQ.ta"i^ d¿ tnan'síção da ¿'e-níø 4-d (Pø[.
t 4l .

A variação d" Tc com a valência no caso cristal ino,

conhec ida como as Regras de Matth ias, apresenta do i s máx imos em

e/a = 4r8 e 6,5 e um mÍnimo acentuado em e/a = 5,7, e ê mos-

trada também na figura. Esse comportamento de,T. é drêst¡camen

te al terado pela desordem estrutural, apresentando um único pico

triangular em valências entre 6 e 7 elêtrons por átomo, ñâs duas

séries estudadas, correspondendo aproximadamente a um nÍvel d

semi-preenchido. Esses resul tados não têm, ainda, uma expl ica-

ção sat ¡ sfatór ia. 0s autores suger i ranr a ex i stênc i a de um parâ-

metro atômi co para caracter izar essa dependênc ia de T^ com a va

I ênc ia .

b
\+

,

I

I

I

I

I

-G cr¡stollno

-{E- omorfo ( Col lver- Hommond.)

t
I
I
I

þ
I
I

ot
I

o

6q,

PI
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A res¡stividade elétrica residual nos supercondutores

amorfos é, em gera I , mu i to nla i or que nos seu s cor responden tes

cristal inos, particularmente nos baseados em metais de transição,

onde valores de cerca de 400 ¡sl cm podem ser observadorlT. Es-

te fato, segundo Bethoux et 
"1.28, 

pode expl icar as variações na

intens idade do acoplamento el étron-fônon nesses supercondutores.

Esses autores argumentam que quando o I ivre caminho médio eletrô

nico, L, é suficientemente. pequeno (um reflexo das altas resis-

tividades) a interação elétron-fônon depende de 1, , em virtude da

condição de Zimman-Pippard para a difusão elétron-fônon (zr/q(fô

non) <

,
o'(ur) f(ul), nas baixas frequências, e em consequência diminui a

i ntens i dade do acop I amen to.

A dependência da resistivídade com a temperatura tam-

bém é p.cul iar nesses materiais. No caso dos metais simpler29 ",
variações da resistividade'com a temperatura são da mesma ordem

de grandeza das observadas nas ligas cristalinas, mas os coef i -

c!entes dessa dependência podem ser tanto positivos quanto nega-

tívos. As I igas amorfas de metais de transição, entretanto, são

caracteriz¡,das por uma dependência muito fraca da resistividade

corn a tempe ratural9'30, cerca de 100 vezes menor que no caso cris

tal ino, e em geral com um coeficiente negativo. Em vista disso,

a presença de pequena quant id¿Ce de micro-cr ista is nurna matr iz a

morfa resulta num coeficiente positivo para a resistividade, o

que é usado frequentemente para cäracter izar amostras como amor-

fas.

0 pequeno caminho I ivre módio eletrônico tem outras

consequências interessantes para os supercondutores amorfos. Nes

se I imite, o comprimento de penetração, Àp, e a distância de coe

rênc i a, E , são dados aprox i madamente por:



À

(r

Go/n)1/2

1/2

Àr-

(r)
t.
AA

r8

c1m a
cu;Lv cL^

p

E r,).e

t.o

o.8

o.6

o.4

o.z

FTGURA 5.

Íeni¡c zttatutta"
tnacøj adar

o

Àt- é o compr imento de penetração de London (¿a ordem de I Um pa

ra os supercondutores amorfos) e Eo é a d i stância de coerência

intrínseca da teoria BCS (no intervalo de 30 a 100 f nesses ma

teriais). Com .C da ordem das distâncias interatômicas, o parâ-

metro de Ginzburg-Landau, K = 
^p/8, 

será da ordem de 10 a 100.

I sto caracter iza os supercondutores amorfos como supercondutores

tipo ll, com campos criticos superiores, HcZ, muito altos e cag

pos crÍticos inferiores, H"l j muito pequenos6'31.

o
#
t-:ú
E

o

(T/rc)

Døytendî.ncia dct camfro ctLitLco 
^upQ.)LLIrL 

Hcz

ent Í.ttî,s v íd¡-o,s m¿;-a"Lieo 
^ ^upQ.iLco 

nriuton¿t .

,sã-o eãLeuLo,s tøîttíco,s. (Rø6. 17I

0 comportamento do campo crÍtîco superior, H"r(t),

com a temperatura " p"rticularmente interessante e está i lustra-

do na figura 5 para três vidros metál icos. 0 fato notável é a

persi stente I inear idade até temperaturas mu i to ba ixas, gue não en

contra expl icação nas teor ias exi stentes. As curvas tracejadas

241 l(G

Tc = 8'39 K

M o3 ORerO
u"a(o) =

H.g(o) =

t57 kG

Tc = 6'88 K

( uto.f,u

Hs2(O) =

' 134 ](G

Tc = 5.76 K

(Mqsts



na figura representam os cálculos teóricos que mais se aproximam

.0. 
comportanlento observado. A d iscrepânc ia com a teor ¡a aumenta

sistematicamente con o aumento da resistividade do estado normal,

o que sugere que

17mas causas

Neste

propr i edades dos

des teóricas que

maior detaìhe no

este comportamento estã rèlacionado com as mes-

capÍtulo esperamos ter dado uma idéia

que e assunto

das

19

geral das

dificuldasupercondutores amorfos, bem como

apresentam. Al guns aspectos serão

caso dos supercondutores baseados

do capítulo seguinte.

vistos com

no lantânio,

o
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supERcol\/our)REs A^,{0RF0s 0E rÁl\/fÂl\/10

0 lantânio é um elemento com propriedades fÍsicas mui

to pecul iares, muitas vezes em desacordo com a sua posîção na. ta

bela periódica. 
l"u 

ponto de fusão (n, g2o oc), por exemploémui
I

to baixo se comparado com os outros elementos com a mesma confi-

guração eletrônica elterna:. Sc, Y e Lu têm pontos de fusão en-

tre 1500 e '16 5O 
oC32 . Outras ca racter íst icas anôma I as são o coe

l,-

ficiente de expansão térmica negativo, abaixo de 37 K33, e sua

temperatura de Debye, gO 3' l\Z l.3\, relativamente baixa.

Este elemento possui duas formas alotrópicas: o oLa,

com. estrutura d-hcp, estável a pressões e temperaturas ambien-

tes, e o ßLa que tem estrutura fcc. Ã temperatura ambiente, a

transição estrutural d-n.t * fcc ocorre a pressões em torno de

23 kbar 8'3,5. As duas formas alotrõpicas exibem supercondutivi-

dade e têm tenìpera'turas de transição relativamente altas: T" =

=, 4,9 K no qla d T^ = 6106 K no ßt" 8. Esses al tos valores
c

de T^ contrastam com o fato de que os elementos Sc, Y e tu não
c

são supercondutores em condições no¡mais (o Y e o Lu exibem super

condutividade sob pressões muito altas, da ordem de 100 t Uur)32.

. 0 lantânio é um. dos poucos supercondutores elementa-

res que apresenta um coeficiente positivo na dependência de T.

com a pressão (P). lnicialmente, a derivada de T" com a pres-

são, aìém O: positiva, é muito a

no o¿La e 113t6 mK/kbar no ß

das comumente observadas nos outros metais de tranrição37. A cuI

va T^ x P f oi estudada por Ba I ster E t/¡tt ing35 até pressões da
c

ordem de 200 kbar , Fevelando aì gumas anomal ias, como uma forte
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c ia ram

na inclinação em

a instabiìidades

cerca de 53 klra r , guê os

estruturais provocadas pela

autores

2t

asso

Empressao.

cerca de 200 kba r a der i vada de T" com a pressão é ptat i ca -

merìte nuìa, mas nesta região T. já atingiu um valor de quase

13 K, a maior temperatura de transição já observada num supercon

dutor elementar.

Experiências de tunelamento36, com pressões entre 0 e

I

17r5 kbar em amostras de ola, indicam que o acoplamento elé-

tron-fônon aumenta com 9 pressão, a razão 2A (O)Ztur" u"r iando

de. 3,75 a P = 0 até 4,06 a 17,5 kbar 0 comportamento do es-

pectro de fônons deduzido dessas experiências é muito pecul íar:

enquanto na parte de al tas frequências se observa o deslocamento

regular para energias maiores, a parte de baíxas frequências do

espectro de fônons se desloca no sentido contrário. Esterramoìe

cimentorrgot modos transversais é acompanhado por um aumento na

interação elétron-fônon, ¿e ro¿o geral, e conduz a um I igeiro au

mento na constante de acoplamento, À (= 0r84 a P = 0). Este coI

pgrtamento do espectro de fônons com a pressão pode ser caracte-

rizado pel'-.strconstantes de Grüneisen": Y¡ = - d.Cn w./d !,n v .

Estes parâ¡retros representam as derivadas em relação ao volt'me,

v, das enÉrgias ,¡ em que aparecem os máximos noespectro, col

respondentes aos t rês modos fenôn i cos, e são, respect i vamente,

--'l ,3 , D e + 0,8 para as singularidades local izadas em 4,\

meV, B,B meV e 10,4 ruv36. A constante de Grüneisen propria

mente dita, YG = - d Ln 1D/d Ln v, é uma mé¿¡a dat Y¡, ponde

rada pela contribuição de cada modo ao calor especÍfico da rede,

e å temperatura amb i ente yG - 0,8 para o crLa Uma vez que nas

baixas temperaturas somente os modos longitudinais contribuemcom

um y¡ dessa ordem, evidencia-se que y¡ para os modos trans-

versa i s devem ser fortemente dependentes da temperatu r"36.
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0 tipo de elétrons responsáveis pelas caracterÍsticas

anômalas do lantânio tem s ido objeto de algumas controvérsias.

Em alguns modelos o La é considerado conìo um metal de transição

comum, com band" ,d 38, e em outros é postulada a existência de

uma banda 4r perto do nível de Fermi32'39, cujo efeito sobre a

supercondutividade é também encarado de maneiras diferentes. Cál

culos auto-consistentes da estrutura de bandas do ßLa (t"")40,

entretanto, i nd i cam que a banda 4f se s i tua energe[, ""mente mu i

to acima do nível de Fermi.

Al gumas propr i edades do I antân i o, como o aumento de

T" com a pressão, se man i festam também em mu i tos dos seus com-

postos supercondutores. Nesses mater: ia is há i nd icações de uma

forte correlação entru T" e a distância entre os átomos vizi -

nhos de lantân¡o9. Esta correiação provém de uma anáìise de ma-

teriais q.r" não exibem supercondutividade quando o La é substi-

tuÍdo por elementos do *"rìo grupo (sc, Y e Lu). A superconduti

vidade desses compostos cristal inos é atribuída, portanto, å pre

r:nna do lantânio e a correlação entr" T" e a distância entre

primeiros r izinhos indicam a importância fundamental das ¡ntera-
q

ções La - La '.

0s supercondutores amorfos baseados no ìantânio á,pre

sentam, assim, um duplo interesse, visto que combinam o problema

dos sól¡dos amorfos com as caracterÍsticas interessantes deste e

lemento. Desde o trabalho de Johnson et .ì.16, vidros metál icos

supercondutores contendo I antân io comb i nado com vãr ios meta i s têm

sido preparados através de técnicas de resfriamento rãpido da I ¡-

ga no estado líquido. Na literatura são reportadas fases amor-

fas supercondutoras de ì igas de La com os metais: Au, Cu e Hil6,

Gu4l, Ar, " G"42, Rg30 " Zn2B. Na Figura 6 apresentamos as tempe

raturas de transição supercondutora, T", em função da concentra
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de La para esses materiais. Em alguns casos os dados abran

intervaìo relativamente grande de composiçoes e um comporgem um

tamento

rações

micos,

mesmo

da na

to de

rados T_ c resce, de uma forma ap rox i madamen te I i nea r, quando se
c

aumenta a concentração de lantânio. Do ponto de vista das inte-

La - La, determinadas pela superposição dos orbitais atô-

de certa forma aumenta r a porcentagem de I antân i o tem o

efeito que aplicar pressão. A sistemática d"lT^ observa-
c

Figura 6 concorda, ao menos qual itativamente, com esse pon

vista e apoia a idéia de que o segundo metal serve apenas

Lo ro, M,
5ro

4,5

4,O

3,5

tro

3io z

2r5

sistemático pode ser observado. Nos intervalos conside-
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para estabil izar a fase amorfa, não desempenhando um papel pre -

ponderante na supercondutividade desses materiaisl6'/a2. Além des

ses fatos, Fasol et "1.10 estudaram a'temPeratura de transição,

T" , na I iga amorfa L"Tg\uzz até pressões de cerca de 140 kbar

e observaram que a curva Tc(P)Zf"(O) para esse material é mui-

to similar ã observada no ßLa.

A ine¡l¡stência de experiências de tulenamento nos su

percondutores amorfos de metais de transição, em virtude de I imi

tações experimentais, impede a obtenção de informações detalha

das sobre a função de Eliashberg, s2(,r) r(o), ou o pseudo-Po-

tencial Coulombiano, Uo. A prática frequente, então, é recor-

rer à 
"quação 

de McM i I I 
"n1 

1 para T" como um ponto de referên-

cia para o estudo desses materia¡r17. A "*pressão de McMillan é:

oo

tT exp (1)
c 1r\5

À

lqn em

constante

termos de

ae d.e acoplamento elétron-fônon, expressa por McMil),,
L^outros parâmetros microscópicos da forma:

À
t2> (z)

onde: t''l(0) é a densidade de estados eletrônicos no nÍveì de Fer

mi (sem a correção da i nteração el étron-fônon) ;

a2> representa um

tos de matriz
va I or méd i o dos quad rados dos el emen-

da i nteração el étron-fônon;

*
u

M é a massa dos Íons; e

2 é uma média quadrática das frequências de fônons, de

finida por McMi I lan, gue se relaciona com 0l apro

x i madamen te por uma con s tan te de proporc i ona I i dade.

<LÙ

depende da dens idade de estados, N (0) 
' e para os meta i s de
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transição pode ser aproximado por3B, U* .: 0,26 N(0)/(1 + ru(O)),

com N(0) em unidades de estados/eV-ãtomo-spin

Med idas de calor especÍf ico a ba,ixas temPeraturas Per

mitem aval iar a temperatura de Debye e a densidade de estados e-

ìetrônicos no nÍvel de Fermi. lsto é fe¡to ajustando o calor es

pec Íf i co do "ra.O: 
norma I , T t.t" , t forma:

Cu = yT + ßT' (3)

A contribuição eletrônica, dada pelo termo I inear em T, é afeta

da pela interação elétron-fônon, de forma que a densidade de es-

rados assim obt¡da é: N(0)* = (t +¡,) N(0) O coef Ìciente do ter
? '. ?

mo em I' , o calor especÍf¡co da rede, é proporcional a 1 /eí .

0utra quant idade importante fornec ida pof essas med idas é a des-

continuidade do calor especifico na transição supercondutora, cu

jo valor, no I imite de val idade da teoria BCS é: LC/\Tc = 1,43.

Medidas calorimétricas foram efetuadas nos sistemas

La -4u43, La -Ga41 e La -zn29. Resultados derivados dessas medi

entadbs na Tabela I l. Os valores de À foram oUt¡ldas são apresentad'os na Tabela ll. 0s valores de À

dos peìos autores invertendo a equação de McMillan (t), usa'ndo

os vaìores d" T" u 0D e assumindc'um valor constante Parr U*

ao longo de cada série de materiais. Na mesma tabela incluÍmos

os dados de Agyeman et 
"l,42 

p"." o sistema La - 40. Neste caso,

as temperaturas de Debye foram est¡madas e N (0)* determinada a

través de med idas do campo crit ico super ior, H.r(t) , e da re-

sistividade residual, p(T"), usando a expressão de Gor'kov:

* nh dH c2N(0) (4)
r6 k dT T=T c

7 22,0J x 10 Gcm é o quantum

"2 oo p (T")
B

ond e

bolos

0o=
têm os signi f icados convencionai s.

de fluxo eosoutros sÍm



TABELA ¡I

Valores publ icados de parâmetros rel.acionados com a supercondutividade de vidros metál ícos

baseados no lantânio (nef s. 28, \1 , l+2 e 43).

Ag 0,20
0,22
0,25
0 ,27
0,32

Zn 0 ,22

Ga 0 ,16
0,20
0,22
0,24
0,26
0,28

M = Au x = 0120

0,24

Material
La. MI-X X

4 ,43
4,30

3,98
3,92
3,23

l+r15

3,94
3,94
3 ,6\
3,6
3,3
3,1

3,71

3,28

N (o)*
estados(K) (r)T e

Dc eV-êtomo-sp¡n

112

113

116

117

121

96

109,6
109 ,6
108,6
115 ,3
118,7

117,8

96

99

1 ,37
112\
1,13
I ,09
1 , o5

1 , 6 7

1,25
1 ,2g'
1 ,17
1 ,43
1,15
0 ,87

1 ,50
1,33

-25,4
'26,7
-25 ,0
-23,9
-26,2

-26 ,0

-22 ,5
-22 '5

-2\,0

dH cZ

1,.
(kG/K)

dT

163

172
--181

185

194

150

1?3

168

200

219

193

227

p (rc)
(un cm )

2,6

1,37
1 ,97
1 ,96
1 ,43
1 ,57
1,78

1 t 4

I ,7

Ac

1T c

0,81

0,79
0,76
0r7\
0 ,68

0,85
0, 84

0,82
0,80
0,77
0,75

0,88
0,82

À

Ì\)('\
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Na sér i e de compostos de Lol -^Gu,. pode-se observar

unra anomalia no comportamerito de propriedades como 0o ou n(O)*

*o,n a concentração de Ga, em torno de x = 0r22. Para x Í Or22,

0O é ptaticamente constante, tu 110 K, e no intervalo entre

0,22 e 0,26 aumenta cerca de 109Z. lsto pode estar associado a u

ma mudança na ordem de curto alcancer'como foi sugerido por John

son e, l,/ill¡"rs19. Este ef eito não aparece nos sistemas La - A.C ,

onde o comportamento dessas propr i edades é monotôn i co em todo o

i nterva I o de compos i ções observado, mas foram estudadas por ou-

tros métodos. Para as amostras de La - Ga em que dHcZ/dT foi me

diclo as densidades de.estado avaliadas pela expressão (4) concor

dam mu ito l¡em com os resultados der ivados das med idas de calor

espe"if¡"o41. Este não é o casor €ñtretanto, para o La - Au43 em

que a discrepância é acentuada.

Em relação 
"r(t) 

, o comporta'mento observado nes

ses mater i a i s tem a mesmà caracter Íst i ca dos supercondutores a-

morfos de outros meta¡s de transição, ou seja, uma persistente
' I i,nearidade até temperaturas muito baixas em relação a T^16'\1 '\2c

dH^"/dT varia pouco de um material para outro e seus valores,
c¿

tu -25 kG/K, permitem estimar as distâncias de coerência, E(0) n,

o
5O A, que caracterizam esses super'-andutores no limite impuro.

0s valores estimados de À (n, 0rB) indicam que nos su

percondutores rel ac ionados na Tabel a I I o acopl amento el étron-fô

non tem um carãter de fraco a intermedïário. lsto se reflete tam

bém nos valores de lC/',(Tc, não muito diferentes do previsto pg

la reoria BCs (1,43). Uma excessão é; t"7BZn22, para o qual

este parâmetro é 2r6. Neste mater ia I as med idas do calor especÍ

fico foram reaì izadas até :emperaturas de 0,06 K, perm¡t¡ndo u-

ma aval iação da razão 2A(0)/krt" = ),2 , também indicativa de um

acopì amento el étron-fônon mu i to fort"28.
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Pode-se nota r que o aumento da concentração do segun-

do metal provoca um crescimento da resi stividade residual, p(T").

Este efeito é acompanhado por uma correspondente diminuição em

uo(o) Agyeman et "1.42 "nal 
isaram seus resul tados na sé-

rie La - A0 em termos da equação (2) Para À . Ao longo dos vários

compostos a razão < 12>/¡4<u2 > é praticamente constante eo com

portamento de À é, portanto, atr i bu Ído ã d ¡mi nu ição da dens ida-

de de estados, N(0) , com o aumento da concentr"ção'd" 41,. Se a

pl icamos a mesma anál ise ao sistema La - Ga, entretanto, observa-
)t

mos que < l'>/M< u'> é constante para concentrações de Ga abai

xo de 22%, mas varia'muito nas concentrações maiores.

A variação da resistividade com a temperatura nesses

materiais, a exemplo do que acontece nos supercondutores amorfos

de metais de transição em Eeral, é muito Pequena. A quantidade

1

p
é em geral negativa, êffibora para pequenas concentraçoes

do segundo constituinte pode assumi r, eVentualmente, um valor po

s¡tivo41. Para i lustrar essa dependência da resistividade com a

agrperatura, apresentamos na Figura 7 os dados de Nast et al. 30

para as I ilas de La - Ag nas fases amorfa e cristal ina.

FTGURA 7
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Na I iga cristal ina a variação da resistividade é cerca de cem ve

zes maior que na I iga amorfa e no sentido contrário. 0 comporta

mento da resistividade no caso cristal.ino é tanlbém anômalo, uma

vez que não apresenta a dependência ìinear nas altas temperatu -

ras. Essa anomal ia também é observada no lantânio cristal ino35.

Ao longo desse capítulo, apresentamos quase todos os
,I

resultados experinìentais disponíveis para supercondutores amor-

fos de lantânio. Nosso estudo de T" em função da pressão em al

guns desses materiais pfoporcionarão novas informações que julga

mos importantes no' "rr", estágio de entend imento do problema.

\r

I
f

,l
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-lv
PRESSÃO E SU?ERCONDLITTVIOADE

As .pr i me i ras i nvest i gações sobre os efe i tos da pres-

são sobre a supercondutividade foram realizadas em 1925r por Si-

zoo e 0nnes (vide Ref. 44). Eles aplicaram pressão hidrostática,

através da compressão do hel io I Íquido, sobre fios de estanho e

índ io, observando em ambos uma d imi nu i ção da temperatura de tran

sição. As variações observadas, entretanto, eram de apenas al-

guns mK, difÍceis portanto de serem medidas com precisão. As

pressões produzidas por esta técnica são I imitadas pela sol idifi

cação do hélio (zS atm a 1 K - 140 atm a 4,2 K) e por isso as in

vest i gações não t i veram cont i nu i dade. Somen te em 19\4 Laza rev e

Kan tornaram possÍvel a obtenção de pressões da ordem de 2.000

atm na faixa de temperaturas do trél¡o lÍquido, através da enge-

nhosa técnica da ilbomba de gelorr, o que deu novo impulso ao as-

sunto. Com esse novo método foram poster iormente estudados os su

percondutores 1L, ln, Sn, Hg, Ta e Pb. Todos eles, com excessão

do TL, apresentaram um decréscimo tJe T" com a pressão. 0 cres

cente i ntel esse pel a supercondut i v i dade, Dos anos que se segu i -

ram, motiv'ou o desenvolvimento de novas técnicas que ampl iaram

substancialmente o I imite de pressão, bem como a faixa de tempe-

r'aLuras disponÍveis. AtualmenLe, pressões aproximadamente hi-

drostáticas da ordem de 300 kbar são obtidas a temperaturês de

até 0, 1 K . Referênc ias sobre ta i s tócn i cas podem ser encontra-

das no artigo de revisão de Brandt e Ginzbur92. Uma variação do

método do "claffip", devido a Chester e Jon".44, é uti l izada por

nós e será descri ta em detaìhe no próximo capítulo. Al tas pres-

sões tênl sido ut¡ I ¡zadas no estudo da supercondutividade dos me-

tais, suas I igas e compostos e também na investigação de novos su
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percondutores. 0s metalóides Si, Ge, Sb, Te e P2 "os metais Cs,
a1

Ba ê Ytt, entre outros, sê revelaram supercondutores quando sub-

meEidos a pressões suficientemente al tas.

A. FORMALISMO TEÓRICO

A base teórica para a interpretação dessas experten-

cias veio com a teoria BCS, que relaciona a temperatura de tran-

s i ção supercondutora, T" , com parâmetros do estado norma I :

0,85 oo "-1/g
(r )

oo ê a tenrperatura de Debye do mater ia I em questao e

T
c

(2)

eletrônicos no nÍvel de Feronde N(0) é a densidade cie estados

mi e V um parâmetro que descreve a

I étron, med i ada por fônon.ì- ou" não

constante de Grüneisen, YG = - d .Cn

tamento de e^ com o vol ume, v , ê,
t)

vo da ordenr de 2, de maneira que 0O

g N (o) v

maioria dos metais. Apesar da relação direta entre T. e 0O , o

efeito da pressão sobr" T" é d¡ferente, o que indica que ês va

riações em g são muito importantes. Revisões de resultados ex

perimc.ntais podem ser encontradcs, por exemplo, nos trabalhos de

Brandt e G inzburg2 e Sm ith37. A caracterÍstica geral, no caso dos

nleta is s inrpl es, é um decrésc imo de T". com a pressão. Nos me-

tais de transição não existe uma tendência geral e as derivadas

dT^/dP assumem valores tanto positivos quanto negativos.
c

Diferenciando (1) em relação ao volume, obtemos:

i n te ração

é aval iado

eD/d 9n v

em geral,

aumenta

efetiva elétron-e

pela teoria. A

, gue dá o compor

um número positi-

com a pres são na

d ,tn T
c

0o+
gd Î,n v

Y
G

(3 )
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yG é a constante de Grüneisen e o parâmetro g é aval iado inver

tendo-se a equação (1). A quantidade rþo = d Î,n If'f (O) V]Za .Cn v,
"1
introduzída por Olsêh', determinada pela expressão (3) a part¡r

de dados exper.imentais, assume um valor aproximadamente constan-

te (t 2,5) ao longo dos metais simpìes. Nos metais de transição,

entretanto, 0o assume valores muito diferentes, tanto positi-

vos quanto negativos, como é i lustrado na Figura 8. Essa situa-

ção levou, no passado, ã idéia de que a supercondutividade nos me

tais de transição era devida a outros mecanismos que não a inte-

ração elétron-elétron via fônonr12.

o

c
Þl

!
q)

c
oì

E

l.o

-t.

oe -tro

-4.O

FTGURA 8.

3456789f0t2
z

VaLonø,s do pa,rLã.met¡to 0o = d .Q,n g/ d ßn v , døt¿nmína,-
do¿ empi,Licamøntø, atncv'ø's da Q-xptLQ-L^ão (3) , pa.tLa. mQ-ta.i^ d¿ tttan
aiçã0, Øffi dunção da vctL-ã-ncLa" 7 . A ctu,sî-ncia- d¿ c¡uctLc¡uen ¿i,st¿mã--

tica" ne6^e- ce^o eonitta^fa c('m cL con^tãnci.a a"ptLox.in'tada oblen.vado-

no^ mQ.ta-i^ 'sím¡tL-e,s. lRe(" 45l.

A teoría BCS, como já sal ieÁtamos, é Uaseada num mode

lo simpl ificado dos metais. Tratamentos mais exatos da ¡ntera-

ção el étron-fônon, poster ï ormente, conduz i ram a uma teor i a ma i s
.,2

abrangente'), guê, îo entanto, não conduz a uma expressão anal Í-

tica para T" A cuidadosa anál ise de McMi I lunll da dependência

Ru

I."

R.

TI

&?o

Th osI

Iu

I
tt"o

Volorrs poro 9

matois

oTi

- hcp

azr
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parâmetros como À , a constante de acopl amento el é-
*

e U , o pseudo-potencial Coulombiano, resultou em u

c

tron-fônon,

ma expressão analÍtica que é frequentemente utilizada nas dis-

cussões da supercondut ividade (equação (t ), capítulo I I I ). Gar-

land e Bennemannl2 desenvolveram um formal ismo para o estudo da

dependênc ia de T" com a pressão baseado numa equação semel han-

te å de McMiì lan, mas que leva em conta efeitos de flutuações de

spi n, através de um parâmetro US t

1 + À + US
¡:

c
EXP 

{

T
< u2 >1/2

112 0, 96À (r + 0,6À) (u*
(4)

+ us)

Para referência posterior, escrevemos a

d ia quadrát ica das frequências de fõnons

de Eliashberg):

2

2
d trt-.trt c[ (o) r (o)

(t¡
dr¡ 2

of, (ur) F (t¡)

(s)

de McMillan para a cons

expressão que
n

( a. (o) r (r¡)
defineamé

é a função

û)

EEsa mesma quênt idade

tante de acopl amento

en t ra na exp res são

e I ét ron- fônon :

2

À
N(0) < I (6)

M.r2t

onde N(0) é a dens idade de estados eletrônicos no nÍvel de Fer
tmi, < l'> uma móCia dos elementos de matriz da i;rteração eló-

tron-fônon e M a massa dos Íons. 0 produto n = N(0) < 12> é

um termo essencialmente "eletrônicor', no sent¡do de que pode ser

obtido intei ramente de informações sobre a estrutura de bandur46.

Todo o efeito do espectro de fônons sobre À é dado pelo denomi-

nador: M .^2r. '

Usando a expressão (l{), d In T
c /d .Cn v va i depender
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(7 )

de uma constante de Grüneisen efetiva:

2 1/2d .Cn < u)

t

G d Î,n v

que é a mesma que aparece em d ,Q,n 
^,/d 

,[n v , via (6) t

d Î,n À
2 6 (B)

d.Cn v
À

d .Cn f r.r{o)
onde ô

À
(e)

d .Cn v

Garland e Bennemann definem:

d ßn T
0

c (10)
GM

g

d .Cn v

onde, em analogia ã expressão (t):

2 1/2 (11).Cn <ü) /t
\a

0C¡l é uma,quantidade apropriada para estudar, uma vez que pode

ser determinada com boa aproximação diretamente de dados experi-

mentais. Ela depende principalmente de T., dTc/dP , da com-

pressibilicade 'X e apenas fracam,:nte de .12r1/2 Em termos

das quantioades teoricamente mais fundamentais., QGM se expres-

sa da forma:

Y
G

"]

T2 lcg

*

t

t

t

I +u u + us
S

1+0 6À

0,96À (r +0,6À)(uo )

du
s

1+À+U
s

d.Q,n v

d l,n À
0 +

G i,l 1+À+US 0,96À (1+0,6À)(u/' +lr )

)

cl 0n v

l
S

s
d(u* + u

Y I
G

0u, usando a expressão (8) t

+u
s

d Ln v

(tz)



1+u
S

+
1 +À +¡t

s
0,96À (t +0,6À)(p*+u

S

rrel etrôn icosrr predomi nam, apresentam
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g

(r¡)

e norma I nlente é ape

longo das séries, au-

Por esta razao, somen

em que os

positivos

u* + us
0

GM

ef e i tos

de dT
c

( ôÀ - 6u) YG

)

nas um pequeno termo de correção, lOul .. ,irt' .

Nos metais simpl"rl2, YG pode ser aproximada pela

constante de Grünei sen, Vjlool (aval iada por dados termod i nâmi -

cos obtidos a temperatura ambiente) e, portanto, 7G = 213 ! 0r5,

enquanto estimativas teór¡."r49'12 conduzem a: ô¡, = 1 r0 + 1 r0 e

ô- <<
u

para OGM, e portanto também para d ,0n Ic/d 0n v. 0 decrésci-

mo de T^ sob pressão observado nesses supercondutores é então
c

dominado pelos efeitos da pressão sobre o espectro de fônons. Gar

l ancl e Bennemann, usando seu mode t o3B pa ra a super:ondut i v i dade

nos metais de transição, 
:tetuaram 

cálculos de ô¡, " Out'. Ao

longo dos eì ementos estud"ìor, el es encontraram ô (= ôl + Ou) va

riando entre 2 e 4, o que indica a importância dos efeitos da

pressão sobre a est rutura de bandas nesse caso. Com os va I ores

calculados de ô e os dados experimentais de dfc/dP, eles esti

maram as constantes efetivas YG , em alguns casos, como o do lan

tânio, muito diferentes de yj300). Entretanto, tanto TG como

Aqui ôU substitui o 2? e 3? termos de (lZ)

vjlocl apresentam o mesmo comportamento ao

mentando sistenìaticamente com a valência.

te os elementos ìocal izados no inÍcio de cada serte,

valores

/dP
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B. APL r CAÇÃo Ao CASo Do LANTAN I o

- Como i lustração, e para comparação Posterior, vamos a

nalisar o caso do ßLa. No.capÍtulo ll (Fig. 1) apresentamos o

diagrama de fase das I igas Lal_*Aux , obtidas pelo resfriamento

rápido do estado I Íquído. Notamos que aumentando a concentraÇão

de Au passa-se de uma fase cr i sta I i na fcc , com Au em sol ução

sólida, para a fase amorfa. Assim sendo, o ßLa (fcc) õ a fase

do lantânio cristalino que-melhor se presta a comParações com

seus supercondutores amorfos. Em nossos cálculos vamos ut¡ I ¡-

="r38, .12r1/2 = 103 K, l, = 0,86, u* = 0,08 e u. = 0 0 va
dr- 5 -

lor experimental de T. = 6,06 K , # = 113 mK/kbur 9 e a com

pressibi I ¡dade47 X. = 4.0 x 10'3/kbar . Assim teremos:

d Î,n T dT
1c c - 4,6

d ßn v XT dP
c

g ,R, N

o que leva a um valor "expe r imen ta I 't :

d .Cn T
0 g 1r7

.12r1/2/t,z ìl-1I" JJt 0,38

c
GM d f,n- v

Todos esses valores são para o comportamento inicial, isto é, a

p = 0 Agora tomando ô = 212, conforme calculado por Garland

e Bennemannl2, podemos, âtravés de (t3), estimar a constante de

G rüne i sen efet i va, obtendo: YG g - 0,)

Este resul tado pode ser comparado com a exper i ênc i a de

tunelamento sob pressão de hrühl et ".l.36, 
citada no capÍtulo an-

terior. Para calcular TG de seus dados vamos aproximar expres.

são (5) para . ,2, por:
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dado pe-

fre

de

.12,
dtrl I r(ur)/uf

e suPor que

lo modelo de

F (t¡) ,

Debye:

pa ra cada

F, (ur) - r¡

um dos

2 3/u ,

+ l v

as constantes, de Grünei sen para as

= - d .Cn ur/d f,n v. Comos valores

modos de fônons, é

de maneira que:

(r/o.)
I

YG

onde I ¡

quênc i a s

l,Jühl et

(l).
I

3)

cort€ 0, : Y.l' I

IT I
I ,t * 12 * ,3 (1/u,) + (1/uz) + (l/ur)t

(¡

de

al:

(¡)

UJ

(¡)

4,4 meV

B ,8 rneV

Yl

'(z

1 sao2,

l13

0

1

2

3

,

10,4 meV a 
,(3 = + 0,8

obtemos: TG = r 012 , em concordância razoável com o valor es-

timado anter¡o.runIu.

O ponto importante a sal ientar é que a d.ependência Po

sitiva de T- com a pressão no lantânio cristal ino é devida a um
c

aumento da interação elétron-fônon, que por sua vez é ¿etermina-

da primordialmente pelos efeitos de pressão sobre a estrutur¿r de

f ¿.Q,n À ^- ìbandas l. åæ = Zye - ôÀ 
) 

. A f orte dependênc ia de T. com

ä pressão nesse elemento é um reflexo de sua compress¡b¡ I ¡dade

muito alta, uma vez que a magnitude de d ßn Tc/d Í,n v é a mes-

ma encontrada comumente nos supercondutores el ementares, tanto de

metaís simples como de transição.

A I i teratura sobre os efe i tos da pressão nos supercon

dutores amorf os é mu ito restr ita. Recentemente, t'lü I I "r4B rea I i -

zou medidas de T" em filmes finos de alguns supercondutores a-



3B

morfos de meta¡s simples submetidos a deformações (apl icados cuI

vando o substrato) , das qua is deduz iu d 0n T c/d .Cn v . Mül ler

foi capaz de interpretar seus resultados com base nas variações

de À e U* , na passagem da' fase cr i sta I i na para amorfa, usando

um formal ismo baseado na equação de McMi I lan. lsto é uma indica

ção de que essa equação permanece vál ¡da no caso dos supercondu-

tores amorfos e pode justificar o uso do formal ismo, âgui apresen
I

tado na aná I i se dos nos sos resu I tados.
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TEcNI cÁs EXPERIi\,{ËÂ/rAzs

Neste capÍtulo vamos descrever as técnicas e instru

mentos envol v idos nas med i das de T" em função da pressão. A téc

nica de altas pressões uti I izada e o trabalho por nós desenvolvi

do no sentido de aumentar a capacidade do Laboratório nesse as-

pecto são objeto da primei ra seção. As med idas de pressão são

descr i tas em segu ida. Nos ocupamos depo i s com o control e e med i

da de baixas temperaturas e finalmente a determinação das tempe-

raturas crÍticas, T"

A. CELULAS DE PRESSÃO

da a

I eben

didas

A técnica de altas pressões ut¡l ¡zada por nós é devi-

Chester e Jon"r44, "oà "s contribuições posteriores de l,/ohl

e Maplu50. Guertin e Fon"r51 no sentido de adaptá-1a a me

magnéticas.

Na fìgura 9.4 apresentan)s um diagrama das primeiras

de pressão (r'clamp") construÍdas neste Laboratório. Com

do porta-amostras (B), quc é de Tef lo'n, todas as suas

são fabricadas com uma I !ga binária de cobre- berÍl io5?

células

exces sao

partes

Depo i s

mento

to grau de dureza.

0 material a ser

troil sobre o qua l fa l aremos

estudado, juntamente com

a seguir, é colocado no

de confeccionadas essas partes são submetidas a unl trata-

térmico (¡ horas a 330 oC), após o qual atingem seu mais al

tras imerso em ól eo de s i I icone (t'Dow Corn ing" 200) , ou

tura l:1 de n-pentano e isoami l-álcool, que serve como

transmissor de pressão. A pressão é uplicada sobre as

o "manôme-

porta-amos-

uma mis-

me io

bigornas
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ITGURA 9,
l,

C'øLuLa¿.: dø ytnø¿'sã.0: A. - " cLamp" util-ízado onigína"Lmøn

tQ- no Labona"t6¡tio;i B - "clamyt" modL[icado pa"rLa" ma"ion eapaci'Jtdø

de prL¿^,5-ao. Quando não houve.n not.a- e-m contnlanio a^ ytante,s dc. A

¿ão (¡e.ita,s com a Liga bínãnín Cu-ße ¿ dø ß com a Líga" ßetq.Leo-Lí.
A etcala. õ. a"fr¿na^ a"WLoxímada. (1 I - GCQ.,Sao pa"rLa. o^ cutL^onø^ Ínan,s

mi¿,so)Le^ dø p,LQ-^rãct; 12l - (¡znda pd,tLa apønto do¿ bu j oød; (31 - bu-

!õø,s n-øtenton¿'s dø ¡ttte.ttã.0; (41 - bLSorLncL^; (51 - pittõ¿'s (em B ¿ão

deitoa com UlCl; (6) -colLpo do'tclamp"; (7) -"LnLøLt't nQ)nlvivøX.;

(S ) - porLta.-arno8tr"a6 ldø Tød.Lon) ; (91 - an'¿i¿ d'¿ ¡cøt¿nção; (1 0l

,Lo^ct, patLa. díxaçã.0 do "eLamyt'\ c¡uando da- aplieação de pne,stã0.

(4), com o auxílio de uma prelìsa hidráulica ã temperatura ambien

tê, e transmi t i da ao porta-amostras através dos p i stões (S) . 0s

anéis de retenção (g) impedem que o porta-amostras 3e rompa dei-

xando escapar o fluido transmi ssor de pressão. Atarrachando-se

os bujões (¡) a pressão é ret ida e o tlclamprr pode ser ret irado da

E
E
rt
o'
N

E
E
r¡
(d
N

T

iÐf

-
,'l.t

lr.-



Prensa Para as med

suportar pressões

Como as

seria interessante

kba r um dos ané i s de retenção se romPeu

brou. Constatamos que o d iâmetro i nterno

alarþou, cedendo ã ptessão, o que provocou.\
células de pressão antigas os pis'tões de

41

idas desejadas.

de aré 10 kbar

Esses rrc lamps" capazes de

variações de T. com a pressão são pequenas,

unì I imite maior de pressão. Com essa intenção

sao

desenvolvemos uma nova célula de pressão, cujaversão atual se en

contra na Figura 9.9. lnicialmente, mantivemos todas as dimen-

sões do ilclamp't driginaì, subst¡tuÍmos a liga binária Por outra

ma i s dura, Berylco-25 (cobre-ber íl io com pequena Porcentagem de
E.>

cobalto)2', êpãssamos a,fazer os pistões (5) com cil indros de car

bureto de tungstênio (WC, também conhecido como "metal duro"¡53.

0s primei ros testes, entretanto' mostraram que i sso

não era suficiente. Ao atingi rmos uma p res são em

e o pistão

do corpo

a ruptura

Cu - Be se

torno de 1 0

de \./C se.que

do I'c I amprr se

do anel. Nas

deformam, a-

chatando-se e expandindo lateralmente, evitando que isso ocorra.

Entretanto essa detormação dos pistõe: ," const¡tue num limite

para a pressão o Or. exi ge o uso dos pi stões de l^/C 
'para se a c in-

g¡r pressões maiores.

A solução encontrada foi )rocurar endurecer mais a par

te interna do "claffip", de manei ra a minimizar sua deformação. Pa

ra isso construÍmos um novo exempl a r com um d iâmetro intet'no me-

nor (3/32"). Apl icamos o máximo de pressão possÍvel e em segui-

da ajustamos o diâmetro ao seu tamanho normal (1/ 8"). Ao apl icar

mos pressão, noVamente os anéis se rornO"r"t.0 endurecimento ini

cial ocorre numa região próxima ã superfície interna, onde a Pres

são atua, gu€ no ajuste do d iâmetro foi removida. Âumentamos en

tão o diâmetro inicial para 7/64", diminuindo assim a quantidade

de material pré-endurecido perd ida no-ajuste.
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A essa al tura, prevendo que às células de pressão te-

riam que ser substituÍdas, em virtude do inevitável alargamento

conforme fôssemos atingindo pressões maiores, fizemos uma outra

modificação. Passamos a fazer os ilclamps" com a parte interna

separada, de mane i ra que o rrinser trr (7) pode se r subs t ¡ tu Ído in-

dependentemente da Parte externa, cuja construção é ma i s traba

I hosa.

Com tais aIterações conseguimos medir uma pressão de

12 kbar r flâs os problemas passaram para as outras Partes da cé-

lula de pressão. Primei ro foi necessário aumentar a esPessura

das bigornas (4), pois.uma delas foi transpassada pelo pistão de

t/C quando apl icamos uma pressão maior. Depois disso as roscas en

tre os bu jões e o corPo do ttcl amprr cederam. Aumentamos o compr i

mento e o número de f ios dessas roscas e conseguimos, a'ssim' uma

presaão de 1 6 kba r

Esta foi a ma¡o) pressão que conseguimos produzir eme

dir até agora. 0 que tem ocorrido desde então é que ao nos apro

xi,marmos desse I imite um dos pistões se quebra. 0s pistões de \,rC

são fabricados por nós a partir dos cil indros que têm um compri-

mento maior'. Tais cilindros são cortados com uma.serra de dia-

mante e, posteriormente, a face corcada é pol ida. Como o diâme

tro é pegueno, é muito difÍcil para nós conseguir faces perfeita

mente paralelas. Devido a grande dureza do material, as tensões

internas provocadas por possívei s defei tos nas faces dos pistões

podem, nas altas pressões, provocer u:ua ruptura. Acreditamos

que isso tenha determinado nosso I imite até "gora. Por isso enco

mendamos a fabricação de cilindros de t^/C do tamanho apropriado,

com os quais esperamos ati;tgir maiores pressões.
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B. MED I DAS DE PRESSÃO

" As medidas de aìtas pressões, diretamente nas baixas

temperaturas, podem ser fei tas de uma manei ra s impl es com o uso

cle "manômetrost' supercondutorer54. Supercondutores elementares

com uma tempera tu ra de trans i ção suf i c i entemente sens Ível å pres

são, como estanho, índio e chumbo, têm sido uti I izados para tal

fim. Em nossas medidas de pressão uti I izamos estanfo ou Índio.

Porções desses materiais são colocadas no rrclaffiP", juntamente com

a amostra a ser estudada, e a pressão é determinada pelo desloca

mento de T do rrmanômetrorr (a med ida de T^ é assunto da seção-C 
C

D). Nas medidas com Sn (T"(0) = 3,732 K) ut¡l izamos a tabula

ção de Smith et a1.54 p"r" ÂT" x P (npên¿ice). .No caso do ln

(f" (o) = 3,403 K) as pressões são determi nadas através da rela-

ção:
2' Tc(P) - Tc(o) =\ ' \2,9 P + 0,503 P-

pa ra T. em mK e P em kbar Esta exPressao e resul tado das

cuidadosas medidas de Jennings e Swenron55 Para pressões de até

10 kbar, c.om as correções indicadas na referência 5l+ para com-

pensar a subestimação das pressões consideradas nesse trabalilo.

,Para testar a qualidade de nossas determinações de

pressão real izamos uma série de medidas com amostras de Sn e ln

colocadas no mesmo rtclamp". Determinando as pressões através da

variação de T" do estanho, construímos a curva Tc(P) - Tc(0)

para o Índio. 0s resultados são aPresentamos na Figura 10, jun-

tamente com dados de Berman et "ì.56 p"r" comParação. A boa co!

cordância com a curva de Jennings e Swenson, tarnbém representa-

da, indica a consistência de nossos resultados.
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outro aspecto importante é a un i formi dade da pressão

transmitida ã amostra. lsto se revela no comportamento das lar-

guras das transições suPercondutora', dos "manômetros't. Se a pres

são não for hidrostática teremos partes da amostra Passando para

o estado supercondutor a tenì peraturas diferentes. lsto terá o e

feito de aumentar a largura da transição observada que deverá au

mentar com a pressão. 0 que observamos em nossas medidas ó que

depois de um êumento lnicial, em relação ã ptessão zero, a largu

ra se mantém aproxinladamente constante até as pressões ma is aì -

tas. No estanho a largura da transição (n,20 mK a P = 0) se es

tabi I iza em torno de 30 mK. No Índio temos tu 1 1 mK, inicial-

mente, e tu 18 mK até pressões de 16 kbar Se consideramos es-

ses valores em a".n'os de dTc/dP desses supercondutores (¿a or-

dem de-50 mK/kbar), obtemos que nas altas pressões a uniformida-
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de é da ordem de 1%. Esses resultados são obtidos usando tanto

o ól eo de s i I icone conlo a mistura de n-pentano e i soami l-á lcool

e indicam que as pressões apl icadas são hidrostáticas mesmo nas

baixas temperaturas.

C. S I STEMA CR I OGÊN I CO E MED I DAS DE TEMPERATURA

Para obter as temperaturas necessárias å experiência

util izamos o criostato esquematizado na Figura 11. Ele é compos-

to de dois rrDewarsrrde vidro (1 e 2) e um de aço inox (3), este

último construído por nós. No I'Dewarrrexterno é colocado nitro-

gênio I Íquido para um pré resfriamento a tu 77 K. Em seguida, é

feita a transferência de hél io I Íquido para o rrDewar" interno, le

vando o sistema a uma temperatura de tu \,2 K.

0 rrDewartr de inox é constituÍdo por um tubo de 1/2"

de d iâmet ro que na pa rte in.f er io r é soì dado a um out ro tubo de

diâmetro ma,ior, 5/8", formando uma parede dupla. As extremida -

des inferiores dos dois tubos são vedadas com solda. Quando imer

so em hél io l Íquido, o ar entre essês paredes é congelado, dando

origem a um al tó vãcuo que proporci¡na o isolamento térmico do

interior do ilDewarrr. A vareta de sustentação ftt) é ¿e aço inox.

Seu terminal inf erior (lZ), entretanto, é de vidro para diminuir

a entrada de calor do exterior por condução. Nesse terminal é

instalado um aquecedor (fio de manganina com n,10 CI ) que serve pa

ra o controle da temperatura. 0 balanceamento do frio, gue vem

por condução pelas paredes, com o calor produzido pela corrente

ajustáveì no aquecedor permite o controle da temperatura em uma

grande faixa acima de 4,14 K.
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FIGURA I 1

SISTEITÍA C.RTOGENTCO (nøpnøt øn

taçã,0 ø,s c1uøm'alíea, nã,o ¿m ¿^

caLal: (1) e 12) - n0eu)a-Lt't

d¿ vidno; (3) - "Dew(uL" d¿ cL-

ço Lnox; l4) - ¿ntna-da fr(uLa,

tnan¿ [en-î.ncía" dø I't'øLLct ; ( 5 )

- parLa. a- bomba d¿ v'a.euo; (61

- v'a,LvuX.a dø agulha; (71 - v-al

vuX,a "ytLíc-ytLae"; (SI -v'r,Lvu
La d¿ 

^e.gula.nça; 
(91 - pcih.a. o

Bã.natnon; (l0l - pa,La, o ¿i¿tø
ma- de nøeuytøttação de I+-e-Lío;

ll l'l - vatte.Í.a d¿ ,su¿tønta.çã"0;

112l - tenmína.L de. vidno ond¿

^e. 
,LctcaLizct o aquøcedctn; (131 -

^ufJotLt¿ 
do " cLamyt" Q- do,s te-tt

mômet¡-o,s; I,l4) -"cLamyt"; l15l
- bobina¿ do ti¿t¿ma de m¿di

da de tuttce-ptíbil-idade; (16)

- coneeton¿,s po.rLs, o aquQ.ce-

don ø te.nmõmetno¿; llTl -co-
necto¡te,s fJa,rLa. aA bobinat.

I
@
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As medidas de temperatura, acinla de 4rl4 K, são fei-

tas conì um res istor de germân io ca I ibrado em contato com o rrclâffip",

instaìado no suporte (l¡). As medidas resistivas são feitas com

uma ponte de Wheatstone de corrente alternada. A ponte uti I iza-

da é ¡aseada num ampl if icador rrlock-in", da Princeton Appl ied Re_

search Corporation, modelo 122, e foi construÍda neste Laborató-

rio. Na Figura 12 representamos a ponte em diagrama de bìoco.

L
I

R

ilt

G

FIGURA 12 . D.ta-g/La,t;ha dø bX-oco da. ytonte d¿ n¿'si,stî-ncía's. A - con

!unto a.myt.Lí(¡icadon "Loeb-in"; ß - CLn-cuito inÍ.egnadon; C - ampl i.[i
cl.dorL "Locl¿-ín" ptLofrrLíem¿nt¿ díto; O - pLA-amyt.Lí[íca"don; E - ,,t;ci-
I-adon; F - divi,sctn dø vo,Lta"gøm; G - ttct'.n,s (sotmctdon fJx",La, catam¿nÍ.o d¿

ímpøndãneía"; H - conden,sadon vaniãvøL; I-J - tLe^i^tô-ncía¿ padnã.0;

K - co.ixa dø n¿,síttî-ncia.t; L - Lignçõøt Lnte.nna,s do cttiorta-to lúíot
dø ma"nganina-l; R - ¡t¿tíltôneia a LQ-nL medLda. (Re(¡. 57lr

Em nossas med i das operamos com uma frequênc i a

certeza nas medidas resistivas conduzem a uma

de I mK nas temperaturas na faixa de í,t,, a 4

de 500 Hz. A in

prec i são da ordem

,5 K com o resis-

tor ut¡l¡zado.

Quando as transições a serem medidas ocor rem abaixo de

4,lq K (como é o caso dos manômetros, por exemplo) o rrDewarrr de

inox é subst i tu Ído por uma va reta de f.eno I i te que sustenta o ilclamp"
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e as bobinas de medida (15 na Figura 11) imersos diretamente no

banho de hel io. Bombando-se sobre o banho o sistema é levado a

temperaturas mais baixas (com o nosso sistema até q'2 K). As tem

peraturas, nesse caso, são determinadas pela pressão de vapor do

hél io l Íquido ("The 'l95Br He4 s"".l" of Temperatures"). Essas

pressões, medidas com um Báratron (tipo 170M-68, da MKS lnstruments

lnc.) são corrigidas pela altura da coluna de nól io sobre a amos
i

tra, controlada visualmente.

D. MEDIDAS DE T

As trans ições supercondutoras são detectadas através

de medidas da suscept¡bilidade magnét¡ca em função da temperatu-

ra. Na transição a suscept¡b¡ I idade magnética do material passa

de um valor essenciaìmente nulo, f,o estado normal, para ' 1/4n

(em un ida'des gauss ianas) no estado supercondutor (ef e i to Me i ss-

ner).

0 circuito util¡zado para detectar as transições foi

ideal izado f.or Soulen et "1.58 " se encontra esquematizado na F'l

gura 13. C primário (H) é feito com 1200 espiras de f io A\^/G7-B e

os secundários (l,J) com 10.000 espiras de f io A\^/G46 cada um. 0

sistema é al imentado com uma voltagem (ll Hz) fornecide pelo am-

pl ificador illock-in" (A). 0 canpo magnético do primário é da or

dem de 1 G. Embora o sinal deste circuito não seja exatamente a

suscept i b i I i dade magnét i ca (segundo seus autores contém componen

tes não indutivas da ordem de 10%), ele se Presta perfeitamente

a esse tipo de medidas por ser muito fáci I de ajustar.

A célula de pressão, com as amostras, é posicionada

no centro de um dos secundár ios. Depoi s de resfr i ado o s i stema

o ci rcui to é balanceado e o sinal transmi tido a um regi strador
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invariavelx-t (g). Durante as medidas as bobinat (H,l,J) ficam

mente imersas no banho de lrél io.

L_

I

_l

tk_o- H

tol'I tooo

FIGUR^ 13. Cincuito pa.tLa. døtøeção índutLva- da,s tna.n,síçõøt 
^ufrQ-tL

condutona"^ , A, - Con! unto am'¡tL-idíca.do ¡t ".Lo cb- ín" ; ß - Røgi'stnadon

x-tt C - 0tcíLct,sc6pio; 0 - CincuíÍ.0 Lntegna-dot; E - Amp.L.Ld.Lca"don

"Locl¿-ín" p,ropníamønt¿ dLto; F -Pnd.-amp!-iúieadon; G - 0¿ci'Ladon;

H - Pním'ahio; I-J - S¿eund-anio,s; K - a"mobÍ.rLa,; L - Limit¿,s do c,Lio^ta

to ; M - Cond.øntad"ctn vani'av¿L.

Control ando-se a corrente do aquecedor ou a vazao pa-

ra a bomba de vácuo, conforme o caso (seção C), a temPeratura é

fei ta variar lentamente. A intervalos convenientesr anot.l-se no

T

L

N
J

ffi
K

G

I

( F¡EDc

B



50

gráf¡co do registrador os valores da resistência do termômetro

ou da pressão do hél io. Na transição normal-supercondut<¡r o f lu-

xo magnético é expul so da amostra, aì terando a mútuo'indutância

das bobinas e desfazendo o balanceamento do circuito. 0 sinal

transmitido ao registrador, então, aumenta progressivamente, até

atingir um patamar. A temperatura de transição, T", é definida

peìo ponto em que'o sinal do circuito atinge 5O'/. de seu valor má

ximo. A largura de transição, 
^Tc, 

é tomada como o intervalo de

temperatura entre 10"Á e. 90% do sinal mãximo. Como ilustração, a-

presentamos na Figura l4 a curva obtida para uma amostra de Sn,

a uma pressão de 15,5.kbar

FTGURA 1 4.

Sn ( P= 15,5 kbor)

T tan'sLção LupQ-)Lco ndu-

to¡ta dø umt a,nio^t,L4 d8.

Sn, tubmøtida a uma-

prLe-^^ão de 15,5 l¿ban.

0 ¿LnaL do cíneuito
(ondenada)'ø norLma.Li-

zado p¿La" 
^uo. 

a-mfrlítu
dø m'a-xima,, e 'e- a"p)Llxi

mo,do.m¿nt¿ PrLoPo)¡. tio-
nal ã,su'sceptLbiLida-
dø da a,mo^Ína.

Tc

o

o
=a(t.:o
o

E

C'
.=
(.Í)

supercondu I or normo I

) AT.

qæ troõ
Tempe rot u ro

?"l o

(K)

As medidas de T" são feitas com a temperatura varian

do continuamente. 0s resultados, portanto, são sensÍveis à taxa

de variação da temperatura, uma vez que o equi I Íbr¡o térmico en-

tre amostra e termômetro não é imediato. Nas medidas com a amos

tra diretamente no banho de nél ¡o, Pâ5samos peìa transição com a

temperatura diminuindo. Procurando manter a taxa de resfriamen-

to em torno de I mK/s os valores de T" (ponto méd io da trans i -

ção) são reprodutÍveis dentro de 2 a 3 mK. Quando usamos o "Deìnar"



51

.,,:,..
:.-

de inox as medidas podem ser repetidas facilmente, pass:1.!""Þ..g..l 
", ,

' 
"- 

ä'-'t\iì'ì')ìt:' i':transição nos dois sentidos. Entretanto, é muito m¿ii,s fá¿¡l' P ,i

-r"' 
' 

,t!

cont rol e quando f azemos a temperatura'aumenta r. Ass im, 'iea I i-ia¡''

mos várias corridas, com a temperatura subindo; taxas cada vez

menores, até obter um resultado conf iável. A experiência nos mos

trou que corridas realizadas a taxas menores que I mK,/s condu-

zem sempre ao mesr}to resultado.

ì

.,
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VI

RESU LT/.D0S E TISCUSSÃ0

A. AMOSTRAS ESTUDADAS

As três amostras estudadas, L"BOG"20, LaBOA[ZO e

Larr{g,r5tnrO, nos foram fornecidas pelo Dr. M. l'enhover, do Ca-

I ifornia lnstitute of Technology - Caìtech, e foram preparadas pe

la técnica do t'pistão e bigorna".0s constituintes, effi forma de

pó, sãp fundidos f'ormando a I iga. Depois de um processo de homo

geinização a I iga é fundida novamente num recip¡ente de prata

(t's¡ lver boat") por onde passa uma corrente elétrica. A I iga, en

tão no estado lÍquido, é ¿erramada entre'as faces de uma bigorna

e rrm pistão que é acionado automaticamente. Prensada entre äs

duas superfícies a liga é resfriada numa taxa da ordem de 106

graus/segundo. Todo o p.oà"rro é. desenvolvido sob uma atmosfera

de argônío. As lâminas assim produzidas têm alguns "*2 de área
I

e uma espessura uniforme de cerca de 40 um. A anál ise de raio-X
'1,

caracterizou a fase amorfa das amostras preparadas. Depois de cor

tadas com formatos diferentes, para posterior ident¡ficação, âs

amostras nos foram enviadas em um tubo de vidro, sob uma atmosfe

ra de hél io. Esse cuidado é necessário porque o Iantânio é nui-

to reativo.

As amos t ra s de L"BOGuZ0 e

muito parecido, com um brilho metálico

LarOA.Q,

caracterÍstico.
20 têm um aspecto

As amos-

tras de tu75R[t5lnt0 , êñtretanto, se apresentaram escuras e sem

brilho, com sinais de uma possível oxidação. Para a colocação no

"clamp" as amostras foram cortadas em pedaços menores. Todo o ma

nuseio foi feito com auxÍl io de uma pinça e depois as amostras fo

ram nìant¡das imersas em óleo de sil icone, para evitar contamina-
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' QUe

nenhumape rma nece ram

deterioração

guardadas cerca de dois meses, não sofreram

que pudesse ser constatada visualmente.

B. MED I DAS REAL I ZADAS

As temperatura.s de transição dos três materiais, a

pressão zero, sê encontram na faixa do hél ¡o I Íquido, cuja pres-

são de vapor é usada como termômetro (seção V. C) . Eventuaìmente,

a apl icação de pressão desloc" T. para além desses I imites e as

medidas são então real izadas no rrDern,arrt de inox com auxíl io do

resistor de germânio.

A primeira amostra estudada fo.i a de L"BOG"r0, uti-

I izando índio como manômetro. 0s resultados das medidas, na ordem

em que foram real izadas, estão indicados na Tabela I I l. 0 valor

de T- encontrado para a amostra de índio, a P - 0, é inferior
c

rE
aos vaìores reportados na I iteratura (T" = 3,1{03 K"), mas é re-

, produtÍvel dentr

dos 1, 5 e 7. A

\o cle

,.

ss tm

2 mK, como se pode observar pelos res,ulta-

sendo , tomamos pä ra nos so manômet ro T. =

= ß,395 1 0,001) K e a part¡r deste valor calcuìamos as pressões

pela expressão citada na -seção V.B. As incertezas assinaladas na

Tabeì a I I I são decorrentes da determ i nação do ponto méd io das

trans ições. ÂT" é a ì argura da trans ição (lOZ ' 90'Á) .

O valor de Tc (0) para nossa amostra de L"g0G"20

ßrg7 K) é superior ao reportado por Shul I et ".l.41 pur" uma a-

mostra similar (3,84 K). Entretanto como T. nesses materiais é

sensÍvel a fatores como taxa de resfriamento, absorção de gases,

etc, essa d i ferença pode ser expl i cada nesses termos.

As medidas 7 e 8 foram real izadas para testar a con-

cordância das duas escalas de temperatura uti I izadas por nós. A
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medida 7 foi f eita com o rrclampil imerso no banho de frél ¡o e me-

dindo as pressões de vapor. Na medida 8 condensamos hél io den-

tro do I'Detvarrrde inox, variamos a temperatura bombando sobre o

banho, mas ut¡l ¡zamos o resistor de germânio como termômetro. A

concordância muito boa entre os dois valores de Tc(0) para o

L"gOGu20 indica que as duas escalas são coerentes nessa faixa de

temperatura. 
I

TABELA III

termômetro: resistor de germânio.

Depois da medida 9, tentamos aumentar a Pressao para

tu 15 kbar, ffiês um dos pistões do "clamp" se rompeu. 0 conteúdo

do porta-amostras foi expel ido e a amostra se perdeu. Como não

dispúnhamos de mais pistões de lr/C, as outras medidas foram reaì i

zadas com células de pressão convencionais e por isso as pressões

1404,'t go*6,32123 ,1439

373,970*
0

2,98!,

3,395

B

4r3,9780127

1204,408*10 ,96116

\43,9690113,3965

53\ ,0973 ,07173,2654

7t+4,0772,37143,2953

68\ ,01718 0 ,973,3532

533,9610123 ,39\1

AT (mK)
c

rc(K)
(to, oo4)

P (kbar)
(ro, o7)AT (mK)

c

rc(K)
(to,ooz)

La
BO

Ga 20manômetro: fndio
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0snão excedem 1 0 kba r nos casos do LugOAgZO e La,

resul tados dessas medidas se encontram nas Tabelas

T A B E L A IV

&

5A[r5lnto
lV e V

termomet'ro: res istor de ge-rmânio.

0 manômetro util ¡zado nos dois casos foi o estanho Pa

,? o qual Jennings e Swenron55 reportam t"(0) = 3,732 R. Aqui,

mais uma vaz, medimos valores diferentes, 9ue, no êntanto, são

reprodutÍveis dentro de 2 mK. A tabulação de Smith et "1.54, Pe

la qual deterrrtinamos as prèssões se encontra no Apêndice.

A temperatura de trans i ção supercondutora de nossa a-

mostra L"BOAIZO (f"(0) = 3,84 K) não concorda com o vaìor de

Agyeman et "1.42 
p"." um material com a mesma composição nominal

(f"(0) = \,\3 K). A diferença é significativa, mas acreditamos

que suas origens sejam as mesmas apontadas no caso do LagOG"ZO,

agravadas pelo fato de que as amostras provêm de fontes diferen-

tes.

A amostra de La 15lnl0 aPresentou transições mui

t rans i ção surpreendentemente ba i -
7 sAL

de

383,8460223,7206

433,9963,70413,5525

804,150o7 ,21253,3gB4

77\,0725 ,07283,\913

393 ,87 0o,6()3o3 ,6932

383,9430203,7211

Ar (mK)
c

T ( K )c
(to,oo4)

p (t<bar)

(to,o5)Ar (mK)
c

rc (K)

(ro,ooz)

L"SoALzoEstanhoma nome t ro :

to largas e uma Èemperatura



xa. Larguras cle transiçãc, dessa ordem são

mas La -- Ga 
41 e La - Au 16 puru composições

nrorfa. Por outro lado, o aspecto visual de

já sal ientamos, pode ser o indÍcio de algum

56

encon t ra da s

no limite da

nos s iste

f a se a -

nossa amostra, como

tipo de degradação.

TABELA V

Nas f iguras 15, 16 e 17 apresentamos nossos dados gra

ficamente. Asrrbarras de errotrrepresentam as larguras das tran

sições, AT" figura 17 omitimcs essa informação porgue AT"

para o 1a,,r41.15In10 é mu ito grande na esca la cons iderada. Nos

sos dados, para as três amostras podenr ser representados por uma

dependênc ia ì i near de T" com a pressão, P . As retas traçadas

nas figuras representam o ajuste êos pontos experimentais, pelo

método dos mÍninlos quadrados. Na Tabela Vl apresentamos os vaìo

res assim determinados para f"(0) e dTc/dP Nessa tabela as in

certezas ass i na I adas são proven ientes dor desv ios dos pontos ex-

perimentais em reìação à reta ajustada. lncluÍmos também dados

para o supercondutor amorf o ,"7gOrr, , estudado por Fasoì "t "1.10,

sob pressões de até 140 kbar 0 valor de dTc/dP, neste caso,

foi estinrado graf icamente da Figura I de seu artigo, ña região de

baixas pressões.

3502,690403,7165

3702,875, gg273,4\g4

3202,865,28263 ,147 63

3602,752,50303,6002

5202,700223,71\1

A T (mK)
c

rc (K)

(to,ol)
P (kbar)
(to, o5)AT (mK )c

T ( K )c
(to,ooz)

Larr{t,t5lnl0Estanhoma n onle t ro :



57

4s

5
o
r<o
õz
Ë
t-
t¡lo
Oi

=l¡J
Þ

4ft

4,3

4,2

4,1

4O

319 t2I42 6 too
PRESSÃO (KbOT)

FIGURA 15. Tømytenatuna, d¿ tnan,sieão Lups.,LconduÍ.ona" øm (suneã,0 da

ptLe.^6A0 h'-,lnott'atíea pl.tLa o 
^upørLconduto¡t 

amondo Ld'r,GaZ0, A¿

t'batttta^ dø Q.ruLott tteyttte,s¿ntam 0,^ LangurLa.^ da,s tnan¿içõø,s. A ;'.¿ta

tnagada 6 t e,SuLta.do do ajulte do,S ytottto6 Q.xpe-tLím¿nta-L,5, P0L rtinL

mo^ c¿uadttado,s, euio,s p0.LAma-ttLo^ lão dado¿ na TabøLa V7.



5B

FIGURA 16. T¿m-

ytenatutta de t¡tan
'tieão tuyczncondu

tona em óuneã"o do"

ptLQ.^^ã.0 hLdno tt'a"

tiea fJarLa, o Aufre-n

conduton amo,L6o

LogLALzo, At "ban
,LcL^ dø øtL,Lott)LØ-

ptLe, øntam a^ Lan

gutLa,^ dat tnanti
eõ ¿t . A nøta" tna"

ga,do, î. nøduI-tado
do a,juttø dot yton 3F
tot øxpetúmøntøi't, O

porL minímor qua-

dnador , eu j o,s yta"nãmøtnot tão dado,s

4
PRESSÃO (T OOr)

na. Ta.b¿La. VI .

4,2

5
o
'3 4,1
.nz
E,F 4,o
l¡lo
ft

H s,g

I62

2,9

?.,8

2,

o 2 4 6 I
PRESSÃO ( K bor)

FIGURA 17. Tømpønatuna de tnan,síção 
^up8-tLc0ndutona" 

¿m ßuneão da

pne,s,sã.o hidnottã,tLca patLa 0 Aup¿tLconduton amon-{o La, tA0", UItt, O, A

tteta tttaeada. 6. neruLtado do ajuttø dot ponto,s øxpønimøntaít, PoL

minímot quadnado,s , cui o,s ytanã.metnot ,são dadot na Tabe-La VI .

:<

or{()
U'z
æ.
Þ
tUo
o.:s
G.

lrJ
t-

2080
Lo AI



59

T A B E L A VI

Resul tados dos

t.(t) = Tc(o)

39t43 \tLa
78

Au 22

30 ! 22,69 t 0,01LarrA9"1 
51n10

4lr/ l3,844 + 0,004La 80 41, 20

39tl3,972 ! 0,007La
BO

Ga 20

dT
ciF- (mK/kbar)

P=0
T c

(p=o) (r)Supe rcondu tor

¿
valores estimados da ref. 10

- O aumento das larguras das trans ições com a pressão,

que pode ser observado nas figuras 15 e 16 é um fato digno de no

ta. No intervalo de press-ões em que foram estudados, ÂT" dobra

para o ,"BOALZO e tripì ica no caso do L"gOG"20 , o gue não dei

xa dúvidas de que seja um efeito real. No caso do LarUAÍ,r5'n.' O '

AT- muda comparativamente pouco no intervalo de pressões consi-c'
derado, mas é também muito maior que nos outros materiais. Por

outro lado, não acreditamos que as variações em AT" sejam con-

sequência de não-uniformidade da pressão porque as larguras das

trans ições dos manômetros não apresentam o mesmo comportamento.

' Num trabalho recente, Clemens et a1.59 observaram um

comportamento não usual da largura da trans ição supercondutora

com o campo magnético apl icado numa amostra do vidro metál ico

(Mo0,6RrO,4)BZBtB. Este material aPresenta uma dependência I ¡-

near de Hc2(T) até.o limite inferior de ternperaturas observado

(n, 0,25 T"). A largura da transição inicialnrente diminui com o

campo apl icado e, depois de atingir um mínimo, aumenta fortemen-

ajustes dos dados exper imenta i s a uma

r dT- r

| -ãÞ- J 
e ' Por m Ín imos quad rados '

reta

+
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te. Nuna amostra do mesmo materiaì submetida a irradiacão de nêu

trons, a curvo Hc2(T) se aproxima mais da curva teórica, e as

larguras de transição são independentes do campo, além de bem me

nores que na amostra não irradiada. 0s autores atr¡buiram o com

portamento de AT" a i nomogene i dades do supercondutor amorfo. Su

pondo gue o material é d¡vidido em regiões, de dimensões maiores

que a distância de coerência, com seus próprios parâmetros super

condutores, T" e d|cy'dT, e com algumas suporicõ"/r, encontra -

ram a di str ibu ição estatística dessas reg iões que expl ica o com

portamento observado. A irradiação com nêutrons tem o efeito de

homogeneizar o materia.l , suprimindo a anomalia no comportamento

de AT^ e aumentando a própria temperatura de transição. A natq
c

reza das inomogeinidades não é ¿etermínada, mas pode ser devida

a separações de fases de d;ferentes composições, a flutuações

estatÍsticas na composição ou na pr:ópria topologia local.
' ''.,

Um argumento anålogo pode explicar as variaçõesdeÂT"

.com a pressão observadas por nós e acreditamos que nossos resuì-

tados são consequência de inomogeneidades nas amostras estudadas.

Para verifícar essa hipótese seria necessário, ao nosso ver, es-

tudar os campos crÍticos e a dependência de T. com a pressão na

mesma arÌìostra, antes e depois de irradiação com nêutrons.

C. ESTIMATIVA DAS COMPRESSI BILIDADES

Tendo determinado o comportamento de T" com a pres-

são, queremos usar nossos resul tados no sent ¡do de entender me-

lhor a supercondutividade desses materiais amorfos. Para ut¡l i-

zat'o fornlal ismo de Garland e Bennemannl2, o primeiro passo é ex

primir nossos resultados em termos de variações de volume e' pa-

ra tanto, necessitamos das compress¡b¡l¡dades, as quais, ainda,
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foram medidas di retamente.

Para unì material isotrópico a comPressibil idade é da-

da por:

com:

X- =
5

O=

3(l 2o) (1)
E

2r lv r/v ¡22(r-1)

Poisson e E o módulo de Young; p é a densida

V
9" " Vt são as velocidades do som longitudi-

f=

E

razão de

material e

p vtz z(t + o)

oea

de

na I

des

do

e transVersal, respectivamente. Por outro lado, as velocida

do som podem ser

re I ação:

reìacionadas com a temperatura de Debyer 0O,

3H 1/3 1/3
e

o ( p/Ã) (2)
4n

pela

V
0D

atoÃ

f
t

h

k

, 
Nessa exPressao

'mos 
const ¡tu intes e V é

m

nida por:

V

e o numero

mé¿¡a das

de massa médio dos

velocidades do som def i

23

v3

uma

+ (3)

m

3
9.

u.3

Fazendo uma simpl ificacão e tratando o lantânio como

¡sotrópico calculamot V, através de (2) e ajustamos a relação

VL/V¡ para obter o valor experimental de sua comPress¡b¡l¡dade.

Nos materiais amorfos, supomos que a diminuição de V* é devida

ao amolecimento dos modos transversa is, caracterÍst ico da fase a

_6morfa-. Supondo que a variação, quando Passamos de cristal ino

para amorfo, ocorre na constante elást ica associada aos modos

transversais, calculamos UL/Vt e podemos então' através de (l),

estimar as compressib¡lidades necessárias. 0s resuìtados dessas
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contram na Tabela,Vll
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os valores dos pärarïetros utilizados se en

duas fa
c) Ref .

Pa ra

T A B E L A VII

Parâmetros envoìvidos na estimativa das comPress¡bi I i

dades dos supercondutores amorfos.

,a) Ref.3\ (valor determinado em uma amostra contendo as

ses alotrópicat ut proporção desconhecida); b) Ref. 4t ;

\2; d) estimado a.partir do L"BOCaTO; e) média de vaìore-s

L"BOAr20 e LaB0Au24, Refs. 41 e 43; f) Ref. \7 .

0s parâmetros de entrada, 0O e P, foranl medidos em

outrês amostras e em alguns casos tjvemos que estimã-los. 0s va

lores obtidos para a relação VL/V¡ Podem ser comParados com o

valor medido experimentalmente num vidro nìetáìico baseado em

Pd-S ¡ 
26, que é. 2,56. Esta rel ação deve ser uma ca racter íst i ca da

rrestrUturarramOrfa e, portanto, acreditamOs 9U€, apesar das apro

ximações envolvidas, nossas estimativas sejam razoáveis. 0utro

fato digno de nota é que a compress¡b¡l ¡dacle dos três materiais

amorfos são praticamente as mesmas. lsto é consequência da iguaì

dade dos produtos pVrn2 (dentro de tu 5Ð para esses materiais,

3 ,1'23,073,10L.-, o 3
f(to-llkbar)xs

B ,97B,4g8,8515 ,6oV'm
2 (lo i0 dina/cm 2

)

l+2 t,
))2,502 r\51,BlvLlvt

n qq1 ,211 ,191 ,59v (ro
m

5 cmls)

151 ,
1116,5125 ,1138,9Ã (g/moì )

9,15"5,gd6,256,18P (slcm3 )

97 ,5
e

1 12c110 b
1 \ZaoD (K)

La
7B

Au 22La 80
A1,

20LugoG"zoLa
(crist.)Supercondutor I
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que está relacionado di retamente com suas constantes elãsticas.

0bservamos, irssim, que esses três materiais, com composições peI

centuais aproxímadamente iguais, são muito similares e que a na-

tureza do segundo constitu¡nte não é importante para a determina

ção de suas propriedades elásticas. Na ausência de dádos pelos

quais possamos estimar a compress¡b¡ I idade do ,u7sALl5lnl0 , to
-?ma remos também pa ra es sa amos t ra Xs = 3 ,1 x 1 0-' /kba r

D. ANALISE DOS RESULTADOS

Para determinar a constante de acopla,mento elétron-fô

non de nossos supercondutores, vamos, segu i ndo o proced i mento co

mum, inverter a eguação de McMi ì lan (Eq. I I l-1). Para estimar o

pseudo-potencial coulcmbiano, U'*, usamos a expressão de Benne-

mann e Garl "nd38, obt i da estudando o comportamento desse parâme-

tro com a densidade de esLedos, N(0) :

.L

0 ,26

o forma I i smo de

oc¡ = g(d [n T

teoricamente nlais

N(0)
1 + N(0)

u

tomando N(0) ("r unidades de estad:s/eV-átomo-spin) ¿as referên

cias 4'l , 4f e 43. Desde que esse valor é apenas representativo,

vamos igno¡:âr as pequenas diferençåc entre as estimativas e to-
¿

mar U" = 0,'l 1 para todos os materiais. Com essa inf ormação, as

temperaturas de Debye (Ta¡èla Vl I ) e as temperaturas de trans i -

ção medidas por nós (tabeta Vl), invertemos a equação de McMil-

lan e calculanros À.
12Segundo

lanlos a quantidade

com os pa râme t ros

Garland e Bennemann calcu-

/d Î,n v) , gue se relaciona

fundamen ta i s por :

+
1+À

0
GM

(r v* /g) (27,

c

ô) 9Yc (4)
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apresentaEssa

da no

relação é

capÍtulo

resu I tado de urna man ipu I ação

lV (Eq. lV-13), onde tomamos

simples da

us = o

T A B E L A VI II

Propriedades dos Supercondutores amorfos estudados

0s vaìores de À,' d .{,n Tc/d Î,n v, g e OGM, assim determina -

dos se encontram na Tabela Vl I l.
\

0 comportamento de T" com a pressão é resu I tado dos

efeitos de variações voìumétricas sobre a estrutura de bandas e-

letrôn icas, expressos por ô , e sobre o espectro de fônons, da-

dos por tG. Nós observamos no câr,ítulo lV que os cálculos teó-

ricos de ô , no lantânio fcc, impl icam, segundo este formal ismo,

em valores negativos para YG. Est,a resultado é corroborado pe-

las experiências de tunelamento de \,rühì et "1.36, de cujos dados

est¡mamos Y^ 0r2. Sendo ës:;a anomalia no comPortamento do' t:

espectro de fônons sob pressão, nas ba ixas temperaturas, uma ca-

racterÍst ica do lantân io e em face das. observações fe i tas na se-

ção anterior, tomamos para nossos materiais a nìesma constante de

Grüneisen efetiva, ou sejat YG = - 012. Substituindo esse va-

lor na expressão (4) , calculamos 6 (Tabela Vl I I ). Certamente,

esSeS ValoreS sãO apenas representativos, mas mostrAm que o COm-

2 2t113I ,3I 1,6(Y 0 ,2)
G

-1r7-1 ,2-112-1r10
GM

0,38o ,330 ,33o ,34I

-\ ,6-3 ,7-3 17-3,6-3,2d,Q,N T /¿ .Cn v
c

o ,86
(p"'=o , o8 )

0,800 ,790,81I (u* 0,11)

La (fcc)L^rBAuzzL"75Alt5lntoLu 
B oA[z oLugoGu 

zoSupercondutor
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portamento de T" com a pressao nesses supercondutores amorfos

é dominado pelos efeitos sobre a estrutura de bandas, como acon-

tece no lantânio cristalino. Se considerarmos unr valor positivo

para Ya , o formaì îsrno considerado exige um valor maior de ô pa

ra expì icar o aumento de T" com a pressão, o que faz com que a

similaridade com o lantânio cristal ino se acentue ainda mais.

Pelo que pudemos observar, as propriedades dos super-

condutores amorfos es tudados são pra t i camente i ndependen tes da na

tureza do segundo const¡tu¡nte e são determinadas principalmente

pela presença do lantânio. 0s outros elementos, Ga, A[, Au e ln,

servem apenas para estabi I izar a fase amorfa. As simi laridades

encontradas entre esses supercondutores e o próprio lantânioct is

tal ino indicam que a estrutura não é um fator importante e que a

supercondut.ividade é determinada pelas interações, de caráter lo

cal izados, entre átomos vizinhos de lantânio.
. \\\
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VI

C0f,/CLUSÃ0

Como conclusão, gueremos ressal tar os aspectos impor-

tantes do trabalho apresentado e os resultados obtidos.

Primeiramente, construímos um siste¡na para medidas de

suscept ib ¡ I ¡dade magnét ica em função da temperatura, que permi te
I

a determinação de temperaturas de transições supercondutoras aci

ma de 4rt4 K com boa plecisão. Desenvolvemos uma nova célula

de pressão capaz de produzir pressões hidrostáticas de até 16

kbar , e acreditamos que com pistões mais perfeitos esse I imite

pos sa se r amp I i ado.

Com esses instrumentos e as faci I idades disponíveis

no Laboratõrio, estudamos ¿¡ dependência de T" com a pressão em

três supe.rcondutores amorf_os baseados no lantânio. Este trabalho

envolveu, além de conhecimentos sobre a supercondutividade, um es

tudo das propriedades caracterÍsticas dos supercondutores amor-

fgr, que constituem um campo recente e em crescente desenvolvi

men to.

Al ém de nossas med i das no L"BOG"ro , L"BOAIZO e

,^754[t5,nro , anal isamos os dados de Fasol et "1.10 puru o

t"TBAuZZ amorfo. Como se pode notar pela Tabela Vl I I (Cap. Vl),

d.Q,n Tc/d ßn v é negativo e praticamente constante Para os qua-

t ro supe rcondutores amorfos estudados. Segundo o forma ì i smo ut i

I izado, essa dependência positiva de T" com a pressão resulta,

principalmente, de efeitos eìetrônicos, a exempìo do que ocorre

no lantânio cristal ino. lsso indica que, ao menos no gue se re-

fcre à dependência de T" com a pressão, as propriedades desses

materiais são determinadas pela presença do lantânio. 0s outros

const i tu intes servem apenas para estab i I izar a fase amorfa. A im
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portânc ia das interação La - La foi apontada Por Smi th e Luo9

(Cap. 1 I I ) que observaram uma correlação entr" T" e a di stân

cia entre átomos vizinhos de lantânio em seus compostos cristal i

nos supercondutores. Pelos nossos resul tados pocl emos conclu ir

que também nos supercondutores amorfos estudados o importante são

as interações La - La e que a estrutura ou as interações dos áto

mos de La com os outros vizinhos não desempenham um paPel pre-

ponderante. lsto foi sugerido anteriormente Por Fasol et 
"1.1 

0.

nosso estudo, em diferentes materiais, constitue uma demonstra-

cão mais conclusiva dessa idéia.
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