Magnetisme,
superconductivitat i…
levitació?
Superconducting Materials and Large Scale Nanostructures

Un nou estat de la matèria
Sabies que... la superconductivitat és un estat com ara el sòlid, líquid o el gasos?

Pas del corrent sense pèrdua d’energia
Repulsió de Coulomb

Els conductors elèctrics convencionals són
materials que presenten resistència elèctrica
al pas del corrent: els electrons, en moure’s,
col·lisionen amb els àtoms de la xarxa,
canviant la seva velocitat i perdent energia
en forma de calor.
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Superconductors:
Aquests materials quan es refreden sota
d’una temperatura crítica entren en un nou
estat anomenat estat superconductor, a on
parells d’electrons s’atrauen entre ells
formant parells de Cooper. Tots els parells de
Cooper es troben en el mateix estat quàntic i
tenen la mateixa velocitat i energia. Per tant,
una col·lisió amb un àtom de la xarxa, per
poder canviar la velocitat d’un electró, hauria
de canviar la velocitat de tots els electrons a
la vegada. Això no és possible. Per tant els
parells de Cooper es mouen sense pèrdua
d’energia, sense resistència.
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Què passa si passem corrent a través
d’un cable de coure en un bany de
nitrogen líquid de -196ºC?
Als conductors normals, en circulta-hi
corrent es perd energia que desprèn calor
que fa bullir el nitrogen.
Amb els superconductors no es perd
energia; no es formen bombolles en el
nitrogen líquid.

La levitació amb superconductivitat
L'efecte Meissner és el responsable de la levitació
R. Meissner i W. Ochsenfeld van comprovar com un petit
imant dintre un gresol de plom va levitar en tornar-se el
plom superconductor. El plom es tornà totalment
diamagnètic. És l'estat superconductor Meissner.

El camp magnètic es
expulsat del material
quan
aquest
es
refreda per sota de
la temperatura crítica

Dos tipus de superconductors
Hi ha dos tipus de superconductors:
• "durs" o de tipus I Expulsen el camp magnètic: segueixen exactament l'efecte Meissner – Ochsenfeld
• "tous" o de tipus II Poden també atrapar el camp magnètic en el seu interior! El que s’anomena estat
superconductor mixt.
A. Abrikosov va descobrir que el camp
magnètic dintre els superconductors tipus
II penetra en forma de tubs de camp
magnètic
anomenats
vòrtex.
Independentment del material, aquests
vòrtexs contenen sempre la mateixa
quantitat de flux magnètic.
estat mixt
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Però, com és possible la levitació estable?
L’estat mixt és un equilibri de vòrtexs fixes,
repulsió magnètica i la força gravitacional.
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Què fem al ICMAB?

Creixement de capes amb solucions químiques
Superconductor

Solució química que conté
totes les sals metàl·liques
per al superconductor final

La gran majoria de les aplicacions de superconductivitat es
basen en cables superconductors. El creixement de la capa
superconductora és el pas més costós del procés. A l’ICMAB
desenvolupem un procés químic que permetrà la fabricació a
baix cost dels cables superconductors i obrir la tecnologia de
la superconductivitat a tothom.

Diferents tècniques de deposició: “spinner” i injecció de tinta.
Tots dos permeten una cobertura homogènia per procedir
amb un tractament tèrmic de la capa

Tot el procés de creixement en una línia: Un cable de metall es
recobreix amb la solució química i es tracta tèrmicament per
cristal·litzar la capa superconductora. Després, el cable es pot
utilitzar en aplicacions.

Millora de les propietats superconductores
Afegim
nanopartícules
d’òxids a la solució inicial
per crear defectes artificials
en el superconductor.

Aquests defectes atrauen i
immobilitzen els vòrtexs,
augmentant
així
el
rendiment de la capa
superconductora.

Nanopartícules de
BaZrO3 BaHfO3 BaSnO3 …

YBa2Cu3O7

YBa2Cu3O7

Nanocolumnes BZrO3

Es poden provar canvis estructurals amb tècniques
microscòpiques complexes que permeten la resolució atòmica.

Arquitectures per protegir el cable superconductor
Què passa si accidentalment un
superconductor passa al seu estat
normal mentre porta centenars
d’amperes de corrent?
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La calor en evolució destruiria el
cable, ja que la propagació de la
calor és massa lenta.

Estem involucrats en molts projectes
que faciliten
l’aplicabilitat
dels
superconductors.
Dissenyem arquitectures noves que
permeten redirigir el corrent en
regions de propagació d’alta velocitat
per protegir la capa.
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Línies de corrent
L’estat superconductor es pot trencar accidentalment en una regió local del cable.
El corrent ha de ser redirigit per protegir el punt de transició

Superconductivitat fora del laboratori
Les aplicacions més comunes
Els cables superconductors es poden utilitzar per a moltes aplicacions. La creació de camps
magnètics elevats, levitació de trens i el transport d’altes densitats de corrent sense pèrdua
d’energia són algunes d’elles.
Aparells mèdics

La magnetoencefalografia (MEG)
és una tècnica no invasiva que
registra
l’activitat
funcional
cerebral. Les dades de MEG es
converteixen en mapes de
corrent elèctric. Aquests mapes
serveixen, per exemple, per
diagnosticar malalties cerebrals.

Trens levitants
Tren Maglev, o tren magnetolevitat, és el nom que es
dóna als trens que funcionen amb levitació magnètica. La
principal diferència amb els trens tradicionals és l’absència
de contacte entre el vehicle i la via, reduint les friccions i
permetent velocitats superiors

Cavitats i camps magnètics elevats
Matèria, antimatèria, el Big Bang que
va donar origen a l’Univers... El
coneixement de què és i com està feta
la matèria i de què podem fer amb la
matèria necessita poder mirar cap als
elements més petits que la conformen.
Per conèixer la matèria, partícules
subatòmiques s'acceleren a enormes
energies, pel que calen cavitats i
imants superconductors.

Aplicacions futures
La superconductivitat podria ser utilitzada per a la transmissió d’energia
elèctrica de llarga distància sense pèrdues i la protecció de la xarxa a
causa de les fluctuacions elèctriques
No seria genial reduir la
petjada de carboni de les
xarxes d'energia futures i
canviar la forma de transport?
Projectes com “Supergrid” tenen
com a objectiu crear una àmplia
xarxa de transmissió d’energia
renovable
que
permetrà
intercanviar
grans
volums
d’electricitat al llarg de grans
distàncies.

