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VIII. äkolu fyziky a techniky nízkych teplot pořádá z po-

verení Odborné skupiny nízkych teplot PVS JČSMF opět Ústav prí-

strojové techniky SSAV v iirně. Na její organizaci Be podílejí

převážně pracovníci laboratoře nízkých teplot.

Scházíme se po šestileté pauze, takže děti tenkrát naro-

zené nastupují letos do úkoly. 0 lidském organismu se říká, že

buňky jeho tkání se úplně obmění za 6 až 8 let. Tedy i ti, kte-

ří byli na VII. škole v Luhačovicích budou vlastně na VIII. ško-

le noví lidé. Snad se jeátě poznáme a budeme ei zase mít co

říct. Z přihlášek je patrno, ze mezi sebou přivítáme řadu no-

vých tváří (hlavně hlav a rukou), které přebírají pomalu štafe-

tu.

Za uplynulých šest let se opět posunula hranice nejniž-

ších teplot o krůček dolů, na druhé straně objev vysokoteplot-

ní supravodivosti posunul hranici tak vysoko, že se málem ptá-

me: patří to ještě do našeho teplotního oboru ?

Rozrůstají se aplikace kryotechniky a to nejen ve fyzikál-

ních laboratořích, ale masově, třeba v lékařské diagnostice.

Nevíme jaké překvapení nám může přinést blízká budoucnost, mu-

síme se snažit vlastní prací k tomu také přispět, nebo být

aspoň připraveni tak, abychom nebyli zaskočeni. K tomu právě

přispívají setkání, jako jsou třeba konference, školy. Přál

bych účastníkům Vlil. školy FTNT, aby se tématika nízkých tep-

lot maximálně vyřádila v přednáškách a odborných diskusích

a aby ji ještě nezařadila do programu příroda Vysočiny.

Závěrem děkuji všem pracovníkům ÚPT ČSAV, kteří Be zaslou-

žili o přípravu a průběh školy. Zdá se, že je to čím dál obtíž-

nější. Dík zasluhují samozřejmě i přednášející a z nich hlavně

ti, kteří byvše svedeni slibem slávy a vysokého honoráře posla-

li příspěvky do sborníku.

Ing, Josef Jelínek* CSc.

za organizač. a program, výbor školy



VIII. Školy FTNT se aktivně zúčastni hosté z NSR
a přednesou referáty:

Prof. Or. G. Eska : NMH v oblasti velmi nízkých teplot
Dr. P. Sneibidl : Nejnižší teploty dosažené v Bayereuthu
Dr. B. SchrBder : Jev bliskosti za velmi nízkých teplot

Texty těchto referátA nejsou zahrnuty ve sborníku.
OtiStěna rovněž není přednáška doc. RNUr. L. Pátého :
Fyzika nízkých tlaků a její měřící metody.
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Rozpoustécí refrigerator He-4He, Jeho princip a funkce.

Vladislav Benda. Fyzikální ústav ČSAV, Praha

Rozpoustěci refrigeratory umožňuji získat teploty v

rozsahu Jednotek až stovek milikelvinu. Kontinuální provoz

rozpoustéciho refrigerátoru umožňuje provádět dlouhodobá

měření.

Na zaklade teoretických prací Londona, Čiarka a Men-

dozy sestrojil i první rozpoustěci refrigerator v roce 1964

Das. de Bruyn Ouboter a Taconic . O rok později byla první

aparatura tohoto typu s podstatné lepšími parametry zkon-

struována ve Spojeném ústavu Jaderného výzkumu v Dubne u

Moskvy. Jejími autory byli Néganov. Borisov a Libuřg . V

tutéž dobu a nezávisle na nich postavili podobnou aparaturu

Hall, Ford a Thompson v Anglii . Néganovi se v pomerné krát-

ké dobé podařilo dosáhnout minimální teploty 5,9 mK v konti-

nuálnim režimu, která nebyla po řadu let překonána . Násle-

dující práce na vývoji téchto apratur směřovaly ke snižováni

minimální teploty, zvyšováni chladicího výkonu a k optima-

lizaci nejdůležitějších uzlů. především výměníku tepla. V

současné dobé dosahují rozpoustécí refrigeratory minimální

teploty okolo 2 mK®'7.

Princip funkce rozpoustéciho refrigerátoru He- He

Přivedeme-li do tepelné izolované komůrky směs He- He

a ochladíme, začne se doposud dokonale mísitelná kapalina

při teploto nizéí než O,87 K v závislosti na koncentraci 3He

rozdělovat podle fázového diagramu obr.l na dvě fáze. Na

diagramu Je označena oblast normální kapaliny NK a suprate-

kutó kapalina SK. Oblast pod křivkou a a b nemá fyzikální

smysl. Budeme—li roztok He- He s koncentrací x ochlazovat,

začne se při teplotě T rozdělovat na dvě faze s koncentrací

danou křivkami a a fe. Při teplotě T^ bude roztok rozdělen na

koncentrovanou fázi s koncentraci ^ a zředěnou fázi s

koncentraci x f t. Těžší fáze s v*tSím obsahem He se bude
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shr omaždovat na dnô

komůrky. kterou označím©

t rozpoustěcl komůrkou. Lehčí
1 X fáze bohatá na 3He bude

plavat na tôžSi. PM ochla-

zeni na teplotu O K by byl

u dna roztok 4He + O,4?í He

Cfáze zředěná}. Skutečnost.

Se i při nejnižších teplo-

tách má zředěná fáze kon-

centraci x = ©,4?< He má

zásadní význam pro funkci

rozpoustéciho refrigerá-

Q H—l-i 1—i « • iA toru. Jest l iže začneme ze

6,4 *a. X© X(% He) Xb100 Jedené fáze odčerpávat
^ 3

atomy He dojde k narušení

rovnováhy a chybějící atomy

obr.l He budou nahrazeny atomy z

koncentrované fáze. Pfl

odčerpáváni dochází k vypařování téméř čistého He. nebot

při pracovní teplote výparníku O,ň K Je tlak nasycených par
3He pfiblizne iO 3 krát vetší než 4He.

Pro rozpouštění Je třeba dodávat tepelnou energii, tzv.

směšovací teplo fázového přechodu. Protože Je komůrka izo-

lována Je teplo odebíráno kapalině, coz se projeví Jejím

ochlazením. Aby chladící proces probíhal kontinuálne přivá-

dime odčerpané atomy He zpět do rozpoustécl komůrky. Pro

efektivní chlazení v rozpoustécl komůrce využívám© chladnej-

ší zředěné fáze odcházející z komůrky k ochlazení teplejší

vstupující koncentrovane fáze. K této výméné tepla dochází v

tepelném výměníku. V ideálním případe, při nulovém přítoku
komůrky,

teplote

TC'/TM

Je
T,

pomér t e p l o t y T

M
odcházejícího He

tep la do rozpoustécl

př icházej íc ího 3He k

ochlazeného rozpouštěním T /T u = a. 8. 2 toho Je zřejmé Jak

d ů l e ž i t é Je ochladi t vstupující ~He, abychom ziskal f co

nejnižší minimální teplotu. Praktické provedení rozpoustécl-
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K

TV
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obr. 2

300 K

1,2 K

ho refrigeratoru Je patrno

ze schématu na obr. 2.

Koncentrovaná fáze ochla-

zená v tepelném výměníku TV

vstupuje do rozpoustécl

komůrky RK. kde dochází k

odnímáni tepla Jejím roz-

pouštěním. Odtud Je 3He

odvádéno přes výměník tepla

TV. kde odebírá teplo vstu-

pující koncentrováno fázi.

do výparníku V. Zde Je od-

čerpáváno vývevou P a při-

váděné zpět do refrigeráto-

ru. Trubka, kterou proudí
3
He zpět do refrigeratoru.

prochází parami a dále láss-
4.ni 'He o teplote 4.3 K.

Průchodem lázni čerpaného
4He o teplot* okolo 1.2 K

dochází v kondenzátoru K. ke zkapalnění He. Kapalné He

Ckoncentrovaná fáze> Je ochlazováno ve výparníku V na

teplotu okolo 0,6 K. Dále Je He ochlazováno nejprve v

trubkovém výměníku tepla, pak ve výměníku tepla se zvětšenou

teplosměnnou plochou, odkud vstupuje do rozpouštěcí komůrky

RK.

Výměníky tepla

Nejdůležitější a nejnáročnější části rozpouštěciho

refrigerátoru při cestě k dosažení nejnižší teploty Je

výměník tepla. Výměna tepla Je za nízkých teplot ovlivňována

především Kapicovým odporem R„. Tento odpor vzniká na roz-

hraní kapaliny a pevné látky a význame se začíná uplatňovat

od teploty nižSi než 0,1 K. Kapicův odpor Je závislý předev-

Sím na teplotě a Je definován J siko poměr rozdílu teplot na
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rozhraní kapaliny a pevné látky k tepelnému toku přes toto

rozhraní

AT 1

kde n - 3 a* 3. Jediný způsob Jak zvétsit množství

vymeneného tepla pfi stálém Kápicovô odporu a rozdílu teplot

Je zvětšováni teplosménné plochy.

Vypočet i zkušenost fiká, i e v teplotním intervalu

pfiblizné O,O - 0.1 K Je vhodné použit trubkový výměník

tepla, který není náročný na výrobu a má malý vnitfní objem,

protože pfenos tepla Je díky vySSi teploto dostatečný. Pro

teploty nižší Je třeba použit tepelného výměníku se

zvôtšenou teplosmôrnou plochou. Zvětšeni teplosménné plochy

se v současné dobé nejčastěji provádí pfipékánim Jemného

kovového prásku Ctzv. si ntr ování nO k obéma stranám

mezistony. Pro přiklad uvedme, ze 1 gram prásku odpovídá

plose 1 m pfi průměru zrn prásku asi 100 nm. Přibližné Je

možno říci. že čím nižší Je teplota, pfi které výměník

pracuje, Mm vét_l teplosmdnná plocha Je nutná. Rozpoustéci

refrigeratory dosahující teplot okolo 2 mK mají výméníky

tepla s velikosti teplosménných ploch stovky metrů

čtverečních. Z výrobních důvodů Je možné výméník tepla

rozdělit na několik částí, kde každá má své optimální

parametry tj. délku a plochu příčného průřezu kanálu a

teplosménnou plochu. Pfi výpočtu minimálni teploty T..CIO na

základe Kapicova odporu pro závislost R„ •= A/T dostaneme za

určitých zjednodušujících podmínek výraz

T^=l 3. 8A-—-+0. Ol 8-^. .

kde A CnňťSr1:) Je koeficient vyjadřující vlastnosti

kapaliny a povrchu rozhraní, S Cm~> označuje velikost

teplosmenné plochy. Q1 CVD Je veškeré teplo přicházející do

rozpoustecl komůrky a n" Cmol s"1!) označuje množství

cirkulujícího 3He.
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Chladiči výkon rozpouštěciho refrigeratoru Je závislý

na cirkulaci a na rozdílu entalpii zredene a koncentrované

fáze6

kde Hj.. Ĥ  Jsou enta lp ie zredéné a koncentrované fáze.
Pracuje-li refrigerator nezatížen Cť = O, dostaneme dřivé
uvedený vztah T_ = 3,8 T„. Uzavřemo-li vstup He do
rozpouStěci komůrky, dojde k vyrovnáni teplot vstupující a
vystupující fáze TV, = T . Refrigerator může takto pracovat v
tzv. Jednorázovém režimu, kdy jtí možné dosáhnout nižš í
t e p i o t y než v režimu kontinuálním s výkonem

Q = n 9 3 T ? .n
3

až do odčerpáni veškerého He z rozpouštěcí komôrky.

Cirkulace He u rozpouštěcích refrigerátorů se pohybuje
—S —2 ~1

v širokém pásmu n'= 10 až 10 mol s . Chladicí výkony
3 — 3 —i

Jsou napf. pro cikrulaci He n' = 1O mol s a t e p l o t y T u

1O.2S a 10O mK 0.80 a 1OOO IJV.

Literatura:
1 London H. . Clarke G. R. . Mendoza E.. Phys. Re>v. . 3 28.

1992 C1963:>
B Das P. , de Bruyn Ouboter R. , Taconic K. W. , Proc Qth Int

Conf Low Temp Phys. Columbus, Ohio C19643 CPlenum Press. New
York, 19895 1E53

3 Néganov B. S. , Borisov N. . Liburg M. . 2ETF, SO, 1445,
C1988?

4 Hall H.E., Ford P.J., Thompson K.. Cryogenics. 6, 80,
C1966>

5 Něganov B. S. , Vestnik AV SSSR. 12. 49 C19685
e Frossatl S. , J. de Phys. 39 C19785 C6-157B
7 Vermeulen G. A. . Frossati G.. Cryogenics, 37. C1987> i39



- 12 -

PGUŽITÍ SPECIÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ V KriYOGENNÍ TECHNICE

Jan Dupák, Ústav přístrojové techniky ČSAV Brno

Předložený příspěvek se ve své první části venuje spojo-

váni kovových Částí pájením ve vakuu, přičemž zvýSená pozor-

nost je věnována konstrukci spojů. V druhé části jsou popsány

některé nové technologie použité při výrobě kryostatu pro rtg

mikroanalyzátor,

1. Spojování kovových části pájením ve vakuu

Pájení ve vakuu se nejčasteji provádí tak, že součásti

s již nanesenou pájkou se vloží do vakuové pece a po dosaže-

ní potřebného vakua se zahřejí na pracovní teplotu pájky.

Při tomto způsobu pájení se nepoužívají žádná tavldla. Za-

hřétím ve vakuu dojde k vyčiatění povrchu materiálu, tekutá

pájka působením kapilárních sil pronikne do mezery mezi pá-

jenými díly a po ztuhnutí vytvoří pevný spoj. Potřebné vaku-

um bývá řádu 10 až 10"^ Pa, což sebou přináBí některá ome-

zení. Material pájených součástí ani samotná pájka nesmějí

obsahovat prvky s vysokým tlakem par, např. Zn, Cd, Bi, Sb.

Nelze tedy ve vakuu pájet například mosaz ani používat mosaz-

ných péj'.-k nebo stříbrných pájek obsahujících Cd nebo Zn.

V současné době existuje velké množství vakuových pájek.

Vhodné pájky pro pájuni různých materiálů a jejich kombinací,

pracovní teploty, optimální velikosti mezery, apod., jsou uve-

deny např. v

Pájky pro pájení ve vakuu se vyrábějí v nejrůznějších

tvarech. Pájky stříbrné, paladiové, zlaté a daläl pájky z

tvárných materiálů se nejčastšji používají ve formě drátů rů-

zných průměrů, n*kdy také ve formě písků nebo fólii. ZvléSt-

ní skupinu tvoří pájky niklové. Jejich společným znakem je ne-

dostatečná tvárnost při zpracování, proto se vyrábějí ve for-

mě prášku. Pájení niklovými pájkami se provádí tak, že práS-

kovó pájka se smíchá s organickým pojivem a vzniklá ka§e se
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na místo spoje nanese pomocí šťjtce nebo injekční stříkačkou.

Tri siahřfHí roučáutí ve vakuu při teplotě asi 500°C se pojivo

odpaří a pájení dále probíhá stejně jako u jiných typů péjek.

Velkou výhodou těchto péjek je možnost pájení součástí v li-

bovolné poloze, což značně zjednodušuje konstrukci spojů.

Pájka nanesená na místo spoje ve formě kaáe po několika minu-

tách tuhne a poměrně dobře lpí na povrchu součásti i po odpa-

ření pojiva.

Fři pťíjoní ve vakuové peci se ohřpv provádí nejčastžji

radiaci. Fri toru murf být zabezpečena vzájemná poloha spojo-

vaných součástí a fixována poloha pŕjky až do jejího roztave-

ní. Tyto okolnoirci je třeba brát v úv.ihu při návrhu spoje. Nn

několika jednoduchých příkladech jrou znázorněny některé vhod-

né a n«vhoriné typy spojů pro pájení různými pájkami:

spoj vhodný pro svaření např. el.

svizkem, ale zcela nevhodný pro pá-

jení va vakuu, protože není zabez-

pečena vzájemná poloha a do fpoje

nelze umístit pájku

obr. 1

typický spoj vhodný pro pájení páj-

kou ve formě drátu

obr. 2
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úprava vhodné pro použiti niklových

pájek, nevhodná vôak pro pájení páj-

kou ve formS drátu

obr. 3

tvar spoje vhodný pro pájení pájkou
ve formS drátu i prášku

obr. 4

UrCité problémy mohou vzniknout při pájeni součástí z

materiálů s velkým rozdílem koeficientů lineťírní teplotní

roztažnosti, jako jsou napr. kombinuce nerez ocel - titsn,

mS9 - titen, nerez ocel - kovář, apod. Tyto problémy jsou

tím vSt§l, čím větSí je rozdíl roztažnosti použitých materi-

lů a Čím rozmôrnôjší součásti pájíme. Obecně lze říci, že

pro zhotovení kvalitního spoje je třeba dodržet zéendu, aby

součást z materiálu s větSí roztažnosti obepínala v místě spo-

je součást z materiálu o menší roztažnosti. U takto sestave-

ných částí se při ohřevu mezera ve spoji zvětšuje a tekutá

pájka ji vyplní. Při ochlazování se mezera zmenšuje a pájka

je vytlačována ze spoje. Po ztuhnutí pájky vznikne ve epoji

tlakové napětí.
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V opačném případě, kdy součást z materiálu o menší roz-

tažností obepíná v místě spoje součást z materiálu o větaí

roztažnosti, se při zahřátí mezera ve spoji zmenší a může

nastat případ, kdy pájka vůbec do spoje nepronikne. Mecha-

nická pevnost takového spojení je pak velmi malé. Jestliže

mezeru ve spcji zvětšíme tak, že i při teplotě pájení je

ještě dostatečné pro zetečení pájky, pak při ochlazování,

kdy se mezera zvětšuje, je velké nebezpečí porušení spoje

v okamžiku tuhnutí, kdy pájka ještě nemá dostatečnou mecha-

nickou pevnost. Na obr. 5 je znázorněn vhodný typ spoje ma-

teriálu s různou roztažností:

A je materiál o včtši rcatažnosti

B je materiál o menší roztažnosti

obr. 5

Dalším nebezpečím při pájení materiálů s různou roztaž-

nosti je deformace součástí. Po ztuhnutí pájky vznikají ve

spojích napčtí, které mohou způsobit značné deformace. Těm-

to deformacím v některých případech nelze zabránit, je však

možné vhodnou konstrukcí, napr. volbou různé tlouštky stěny,

zabezpečit, aby tato deformace proběhla v tříště, kde není na

závadu. Na obr. 6 je znázorněn způsob zabránění deformace vni

třního dílu pomocí drážky:

obr. 6
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2. Nové technologie použité při výrobě kryosystému pro rtg

mikroanaly zetor

Kryosystém rtg mikroanalyzétoru slouží ke chlazení po-

lovodičového detektoru /nejčastěji se používá Si dotovaný

Li/, jehož Činnost je podmínS-na ochlazením na teplotu blíz-

kou teplotě kapalného dusíku. Zvýšení teploty způsobuje zpět-

nou difusi litia, což mň za následek nevratné zvýšení äumu a

zhoršení energiového rozliSení. Detektor proto musí být udr-

žován na nízké teplote nepřetržité, nejen po dobu maření.

Chlazení detektoru se provodí pomocí chladovodu spojeného s

kryostetem /Dewarova nádoba/ s náplni kapalného dusíku. Celý

kryogenní systém je zsvčäen na tubusu el. mikroskopu a jeho

hmotnost /předevSím proměnné hmotnost duríkové náplně
1
/ musí

být co nejmenší. Z praktických provozních požadavků vyplývá,

že optimální perioda pro dolévání náplně kapalného dusíku je

jeden týden. Základní požadnvek na kryostat je tedy: výdrž

náplně 9 až 10 dní a hmotnot t náplne maximálne několik kilo-

gramů. Jak bylo mofno zjistit z firemní literatury výrobců

rtg mikroanBlyzetorů /napr. Philips-Edax, Kevex, Tracor,

apdd./, objem používaných kryo^tatů bývá obvykle 5, 7»5 a

10 1, přičemž odpař kapalného dusíku činí 1 1 za 24 hod.

Vyplývá z toho, že tyto kryostaty nesplňuji plné výBe uvede-

né požadavky.

Při konstrukci nového kryostatu pro rtg mikroanalyzátor

bylo upuštěno od klasické koncepce se superisolncl a kryo-

stat byl řešen jako vysokovakuový s chlazenými stínícími

plášti. Jeho schémsttické znázornení je na obr. 7.

Vnitřní nádoba /2/ o objemu 3,5 1 je ve spodní části

opatřena chladovcdem /3/, na který je napojena ohebná spoj-

ka chladovodu /6/ s chladící tyčí /7/ a držákem detektoru

/&/. Nástavec /9/, uvnitř kterého je chladící tyč s detekto-

rem a který se zasouvá do prostoru mikroskopu, je na čele

uzavřen Be okénkem, propouštějícím rtfl záření. Prostor kryo-

statu lze vakuově oddělit od prostoru detektoru ventilem /4/.
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Podroněji je konstrukce kryosystému a výsledky měřeni para-
metrů popsána v £3] .

obr. 7
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Tato 6ást příspěvku je věnována některým technologickým

problémům, které bylo nutno při výrobě kryosystémů řeSit.

Jedním z klíčových uzlů ovlivňujících parametry každého

kryo8tatu je plnící hrdlo. Vnitřní nédoba bývá proto zavěše-

na na trubce zhotovené z materiálu s nízkou tepelnou vodivos-

tí. Obvykle se používají tenkostenné trubky z neřeži oceli

nebo ze Eklolaminétu. V naSem případě jsme jako materiel zé-

věané trubky zvolili titanovou slitinu "Foldi Titan 110".

Tento materiál mé asi poloviční tepelnou vodivost ve srovná-

ní s nerez oceli a vyznačuje se vysokou pevností. Tyto vlast-

nosti nám dovolily zkráceni závěsného hrdla ^ll/ r.3 80 mm, a

to včetně měděných vložek pro připevnění stínících plástů. Ti-

tanové trubky v délkách 20, 20 a 40 mm mají průměr 15 mm,

tloušťku Btěny 0,1 mm a jeou vyrobeny z tyče soustružením.

Spojení těchto trubek s měděnými kroužky je provedeno pájením

ve vakuu pomoci stříbrné pájky Ag72Cu. Abychom mohli provést

spojení závěsná trubky s vnějším a vnitřním pláštěm nádoby,

které jsou vyrobeny z nerez oceli, JFOU do nosného hrdla vněj-

Sí nádoby a otvoru ve vnitrním pláäti zasunuty prstence z ti-

tanové slitiny a zapájeny stříbrnou pájkou ve vakuu. Spojeni

konců závěsné trubky s těmito prstenci je provedeno svarem

pomocí el. svazku.

Pro sníženi tepelného teku způsobeného zářením je u toho-

to kryostatu vnitřní nádoba stíněna dvěma leštěnými hliníkový-

mi pláSti upevněnými v různých místech závěrné trubky. Vnitřní

povrch vnější nádoby n vnějSí povrch vnitřní nádoby jsou rov-

něž pokryty vrstvou hliníku. Vnitřní nádoba je obalena hliní-

kovou fólií a na vnitřní stěnu vnějSí nádoby je hliník napa-

řen ve vakuu. Pro dosažení větaího lesku je povrch před napa-

řením pokryt vrstvou laku. Pri zkoufikéch provedených s různý-

mi laky /epoxidový, Lukosil 150, Lukosil 25C, S 1109 a další/,

při kterých se posuzovala kvalita napařené vrstvy, vakuové

vlastnosti a chování vřitvy v blízkosti svaru provedeného el.

svazkem, se ukázal joko nejvýhodnější Lukosil 150 vypečený

několik hodin na vzduchu při teplotě 18C°C. Napaření hliníku

se provádělo v el. svářečce, tlouštka napařené vrstvy činí
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asi 0,2 M. m.

Jak již bylo řečeno v úvodu, polovodičový detektor je

třeba ochladit na teplotu co nejblíže teplotS kapalného du-

síku. Chladovod proto tvoří měděné tyč poměrně velkého prů-

řezu, které je v přímém kontaktu s kapalným dusíkem. Důleži-

tou částí kryo&ystému je ohebné spojka chladovodu. Jejím

úkolem je zabránit přenosu chvění způsobeného varem dusíku

na detektor a zéroveň vyrovnat dilatace vzniklé ochlazením

nebo ohřevem vnitřních částí kryostatu. Ve většině případů

bývó tento problém řeSen použitím měděného lana připéjeného

nebo mechanicky spojeného s chladovodem. Nevýhodou tohoto způ-

sobu je značný tepelný gradient ve spojích vzniklý v důsledku

přechodových tepelných odporů. Ohebné spojka v našem kryosysté-

mu je zhotovena z 200 vrstev pásků měděné fólie tloušlky 0,05

mm, které jsou v koncích vzniklého bloku spojeny v potřebné

délce difuzním svarem. Svařování se provádí ve vakuové peci

při teploto 850°C po dobu 10 minut. Potřebný tlak při tom je

vyvozen rozdílem roztežnortí materiélů, ze kterých jsou vy-

robeny součásti použitého přípravku. Na koncích bloku tak

vznikne kompaktní materiál, do kterého se zhotoví otvory sou-

stružením a vrtáním. Spojení tohoto prvku E chladovodem je na

jedné straně provedeno mechanicky dotažením na kuželovou plo-

chu a na druhé straně pájením ve vakuu pomocí stříbrné pájky.

V každém spoji tak vznine jediný přechodový tepelný odpor, což

umožňuje dosažení nižší teploty na detektoru.

Na závěr jsou pro zajímavost uvedeny některé základní pa-

rametry kryosystému:

vnější průměr 200 mm

výska 400 mm

váha /bez náplně/ 4,5 kg

objem náplně 3,5 1

odpař /V 0,3 1 LK
2
/24 hod.

výdrž náplně > 10 dnů
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TRANSPORT TEPLA PRI NÍZKYCH TEPLOTÁCH

A.FEHER, Prírodovedecká fakulta UPCJS, Koäice

K.FLACHBART, Oetav experimentálnej fyziky SAV, Košice

I. ÚVOD

Štúdium fyzikálnych vlastnosti látok pri nízkych teplotách

vyžaduje značný stupeň tepelnej izolácie skúnaných materiálov

od vonkajšieho okolia; preto z hlediska nlzkoteplotnóho výskunu

je nesmierne dôležito pochopiť všetky formy prenosu tepla. Obec-

ne, teplo ee môže prenáfieť prúdením, žiarením e vedením. Pri

nízkych teplotách okrem týchto bežných foriem prenosu tepla mu-

slne uvažovať ej také zdroje tepla a Jeho transport, ako Douleov

ohrev v elektrických vodičoch, ohrev vírivými prúdmi, mechanic-

kými vibráciami, edsorpciou a desorpciou plynov, prenos tepla

supratekutým filmom, uvolňovenie tepla v organických materiáloch,

orto-para konverzia vodíka v kovoch a Kepicov odpor pri prestupe

tepla z tuhej látky do kvapalného hélia a z dielektrika do kovu.

Týmto aspektom transportu tepla je venovaná hlavná časť tohto

prlepevku. Okrem toho eäte opíšeme metodiky merenia tepelnej vo-

divosti tuhých látok pri nízkych teplotách, upozorníme na konš-

trukciu tepelných spínačov, budeme ea zaoberať tepelnou vodivos-

ťou konštrukčných materiálov a v zóvere spomenieme aktuálne pro-

blémy prenosu tepla pri velmi nízkych teplotách.

II. Vedenie tepla zvyškovým plynom

Tepelný tok Ô, vznikajúci v dôsledku vedenia tepla zvyško-

vým plynom medzi dvomi paralelnými stenami e teplotami T^ a T 2

;)• daný vzťahom [l, 2}i
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B^iŤ *"" ýrf" (T2 - V ao p (w/n2>

kde R • 8.31 D.mol .K , ý - C p/C v (pomer merných tepiel ply-

nu), M - molekulová iimotnoať plynu, p - tlak plynu pri teplote

T [k] a a Q - koeficient akomodácie, ktorý je možné vyjadriť po-

mocou akomodafiných koeficientov a^ a a 2, prislúchajúcich plo-

chám A, a Ag ako

XII. Vedenie tepla žiarením

Tepelný tok, vznikajúci v dôsledku vedenia tepla žiarením

medzi dvomi paralelnými stenami a teplotami T^ a T 2 a prislúcha

júcimi eúčinltelmi sálania €, a £_ je daný vzťahom [l, 2]:

kde E> m 5.67.10" W.m K~ je Stefanove-Boltzmannova konštanta.

IV. Vedenie tepla tuhými látkami

Ak v dvoch rôznych miestach tuhej látky eú rôzne teploty,

dôjde k toku tepla medzi týmito miestami. Pokial rozdiel teplôt

je malý, hustota tepelného toku of Je priamo úmerná gradientu

teploty [3, 4]:

o_
i, j - 1. 2, 3
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kde A., je tenzor tepelnej vodivoeti. Pre izotropnú látku

piati

<í - - X grád T

kde A je eúčinitel tepelnej vodivosti (v Balôom iba tepelná

vodivosť). Celkovú tepelnú vodivoeť tuhej látky A v prvom pri-

bliženi možno vyjadriť v tvare [5, e]:

X- A e + A f • Aro

W • W •

o

e e e

JL
• j" "W • W +
"BI

+ v*P +

n
|P + W

8
 + W + V*

1
"

m m n m

kde horné indexy pri tepelnom odpore w « -i- zodpovedajú jednotli-

vým rozptylovým mechanizmom: h - na hraniciach zŕn a vzorky, p -

na primeeiach a poruchách mriežky, e - na elektrónoch, f - na

fonônoch a m - ne magnetickej eúatave (vi3 obr. l ) .

FONONOVÁ ZLOŽKA

Obr.l. Schématický obrázok prenosu tepla v tuhých látkach
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Pri prvom pohlade na obr.l by aa mohlo zdať. že eeparácia

Jednotlivých zložiek tepelnej vodivosti je nerieSitelná úloha.

Situácia sa ale značne zjednoduší, ke9 uvážime, že v kovoch je

fonfinová zložka velmi malá (podobne ako elektrónová v izoláto-

roch) , Balej ža magnônová zložka a rozptyl na magnetickej eústa-

ve sa môže vyskytnúť iba v látkach a magnetickým usporiadaním

a nakoniec že každý rozptylový mechanizmus Je dominantný iba v

istej teplotnej oblasti.

Tepelný tok cez tyč konštantného prierezu A a dĺžky / pri

teplotách T^ a T„ prislúchajúcich koncom tyče je daný vzťahom

T2
Q - -j f A(T)dT

Tl

V, Iné zdroje tepelného transportu

1. Qouleov ohrev [l]

V prívodných elektrických vodičoch a pri odporovej termometrli

vzniká teplo vyvolané Jouleovým ohrevom

Q • IÄR - U^R x

2. Ohrev vírivými prúdmi \jí\

Tepelný tok do valcovitého vodiča polomeru r, objemu V. odporu

R a pri zmena magnetického póla B • dB/dt v amere osi valca je

Q - r2VB2/8R

3. Adserpcla a desorpcia zvyškového plynu [l]

Tepelná energia potrebná na deeorpciu vrstvy adsorbovaného ply-

nu z povrchu sa rádovo rovná latentnému teplu vyparovania. Napr.

v teplotnej oblasti od 2 K do 3 K sklo adsorbuje okolo



- 2 5 -

30 x 10 mol/m plynného hélia, pričom edeorpčné teplo je p r i -
2

blizne 300 3/mol. Na desorpciu takejte vrstvy z povrchu 0,1 m

potrebujeme približne 1 taD,

4. Mechanické vibrácie [ l , 73 a ohrev trením

Pri konštrukcii a stavbe nízkoteplotných aparatúr j e nutné pa-

mätať na to, že na zamedzenie ohrevu epôsobeného mechanickými

vibráciami je potrebná potlačiť vlastnú rezonančnú frekvenciu

zariadenia na 1 Hz,

5. Prenos tepla supratekutým filmom a tepelné oscilácie [ l

6. Orto- para konverzia vodíka [8} a relaxačné procesy

v organických látkach

Teplo, ktoré sa uvoZni pri konverzii n-molov H„ 75 % orto /25 %

para na 100 % pare v medi za čas t . j e

Q «* n U k x 2 / ( I + xQk t )2

kde U o 1.063 k3/mol H„, x <* 0.75 (rovnovážna orto/pera koncen-

trácia pri izbovej teplote) a k • 1.9.10"2 hod .

7. Vysokofrekvenčné žiarenie

Zariadenia na získavanie submilikelvinových teplôt je potrebné

umiestňovať v dobre tienených miestnostiach (útlm aspoř. 100 dB),

8. Kapicov odpor[73

Pri prestupe tepla z tuhej látky do kvapalného hélia sa teplota

na rozhraní nemení spojito

kde

R„ o -y. n je Kapicov odpor, a - je koeficient, ktorý charakte-

rizuje danú tuhú látku a stav jej povrchu a -línfiB.
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VI. Metodika nerania tepelnej vodivosti pri nízkych teplotách [3]

1. Stacionárna metóda

Pri stacionárnej metóde merania tepelnej vodivosti a za

predpokladu axiálneho šírenia tepla vo vzorke valcovitého tva-

A ru možno aúčinitel tepelnej vodivosti

i y vyjadriť v tvare

*1

Obr. 2

Jednou z modifikácii tejto metódy ;|e aj tzv.

porovnávacia metóda merania tepelnnj vodi-

voeti.

2„ Nestacionárna metóde

Pri nestacionárnej metóde aa rozloženie teploty vo vzorke

mení v čase, pričom časová derivácia teploty je funkciou pomeru

aúclnitela tepelnej vodivosti A a merného tepla C. Tento pomer

nazývame eúcinitelom difuzivity

a/ metóda teplotnej vlny: na Jednom konci dlhého valca zabezpe-

číme sínusovú zmenu teploty CO a meriame vo vzdialenosti x

od konca tyče útlm A a fázový posuv teplotnej vlny <jC

2

i x.
C. CO x*

b/ metóda impulzného ohrevu: aplikujeme impulzný ohrev na jednu

atranu vzorky, ktorá má tvar tenkej doštičky hrúbky d, pomo-

cou lasera a meriame čas dosiahnutia polovice maximálnej tep-

loty t 1 / 9 na druhej strane vzorky:
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A- 1.37 d2.c / (Tr 2t 1 / 2).

VII, Tepelná vodivosť konštrukčných materiálov

1. Konštrukčné materiály

Konštrukčné materiály, používané pri nízkych teplotách,

možno z hlediska ich tepelnej vodivosti rozdeliť do dvoch sku-

pin: materiály e velmi dobrou tepelnou vodivosťou ako napr. Cu,

Ag, Al eto". a na velmi dobré izolátory ako napr. grafit, A1 2O 3,

teflfin at3. Údaje o tepelnej vodivosti medi e o vplyve žihania

na A BÚ na obr.3 a údaje A pre najpoužívanejšie konštrukčné

materiály pod 1 K sú na obr.4.

1 - 99,999 % žíhaná, American

Smelting and Refining

2 - 99,999 % žíhaná, Dohnson

Matthey

3 . 99,98 % žíhaná, bezkyslikovf

4 . 99.999 % nežihaná, Gohnson

Matthey

5 - 99.9 % elektrolytirM

6 - 99 % + 0.6 % 76; komerčne

vyrobené tyče a profily

7 - čistá mecl + 0.056 % Fe,

žíhaná

8 - 99,8 % + 0.1 % P (komerčne

vyrábané platne a rúrky)

Obr.3 Tepelná vodivosť medi [l]
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am 0.1 o.2
r<K)

Cu(a) - extrémne čistá

me3, prítomnosť

nečistôt <1O ppm

Cu(b) - čiatá me3, drôt

0 3 mm

Cu(c) - komerčný medený

drôt

Cu(d) - 99.999 % č latý,

polykryätalický

drôt

ostatné kovy - čistota

99.999 % (n - nor-

málny atav, e -

aupravodivý atav)

Obr.4. Tepelná vodivosť konštrukčných materiálov pod 1 K

2. Minimalizácia tepelného odporu spojov

Obecne tepelný prechodový (hraničný) odpor j e definovaný

takto:

RK • AT/Ô pre AT «T

Pre kovy piati I ^ A Í T " , pre dielektriká !»„<-#T a pra kovy e ne-

kvalitným povrchom. ke3 teplo prenáSajú fonfiny a nie elektróny.

3. Tepelné eplnače

Tepelné spínača nôžeme rozdeliť do troch akuplni

a/ plynové
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b/ mechanické

c/ supravodivé.

VIII. Aktuálne problémy transportu teple pri velni nízkych tep-

lotách

Medzi aktuálne problémy transportu teple pri velmi nízkych

teplotách môžeme zaradiť tieto problémy:

a/ tepelná vodivosť kvantových kvapalín a kryštáloví

b/ transport tepla cez rozhranie kov-kov, kov-dielektrikum, kov-

kvepallna e kvepalina-dielektrikůmj

c/ hladanie nových mechanizmov prenosu tepla pri valmi nízkych

teplotách.
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Llěření teplotní závislosti Hallovy konstanty a morného odporu

křemíku v kryorefrigerátorech AC 3L - 110 a MIK 10 - 300

Jaromír F o j t á š e k , TEŠIA Rožnov p.E.

Základním parametrem křemíku ( Si ) pro výrobu polovodi-

čových součástek je koncentrace volných nositelů proudu,

která je dána rozdílem koncentrace donorů a pkceptorů. Tuto

rozdílovou koncentraci lze stanovit z m'ŕení merného odporu

při pokojové teplot
y
, ale pro výrobce i uživatele kremíku je

důležité znát koncentrace obou přímosí, jejichž poměr udává

tzv. kompenzovanost, která se obvykle uvádí v procentech, jako

parametr charakterizující kvalitu polovodičového křemíku.

V minulosti se pro určení koncentrace donorů a nkceptorň

používala metoda "skokového zónování" na hladinu boru, která

je zdlouhavá, energeticky náročná a nespolehlivá ( kontaminace).

Metoda využívající neutronové aktivační analýzy je velmi drahá

a pro většinu výrobců Si běžno nedostupná. Z ť'chto důvodů se

rozvíjejí metody využívající kryogenní techniku a to metoda

teplotní závislosti Hallovy konstanty ( K„ ) a fotoluminiscenč-

ní metoda. Zatímco fotoluminÍ3cence Si je v ČSSR teprve v po-

čátcích, mSření teplotní závislosti R
H
 a m

:
'rného odporu pro-

vádíme na našem pracovišti servisně více než 10 let s dobrými

výsledky a to i ve srovnání se zem"mi RVHP. Podrobné je prob-

lematika této mSřici metody popsána v práci (1). V tomto článku

chceme pouze upozornit na hlavní problémy, vlastního nízkotep-

lotního experimentu, se kterými se může zájemce při realizaci

této metody setkat.

- Příprava vzorků

Vzorky mají tvar podle obr. 1, musejí být planpnralelnl

monokrystalické, opatřené elektricky ohmickými kontakty.

Kontakty se ahotovují eutektickým sléváním ve vodíku pomocí

folie Au + Sb ( 97 + 3 # ) pro vzorky vodivosti typu N, nebo

folie Al pro vzorky vodivosti typu P.
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Kousky folie se ke vzorku přitlačí v místech kontaktů pomocí

grafitových destiček, po slévání se připájí pomocí pájky

In + 2n + Ni ( 96 + 3 + 1 S> ) přívodní Cu drát o průměru 0,1 mm.

TI.

obr. 1 Vzorky pro měření teplotní závislosti H„

- Nutné konstrukční úpravy v refrirerátorech

Pro m"ření teplotní závislosti Hallovy konstanty v Si

za účelem stanovení kompenzovanocti je nejvhodnější obor

teplot 20 - 40 K. Pro získání teto teploty používáme refrige-

ratory AC 3L - 110 a RIJK 10 - 300. Oba typy jsou dodávány

bez elektrických přívodů k držáku vzorku. U refricerátoru

AC 3L - 110 je pouze teflonová kuželová průchodka, do které je

nutno navrtat potřebný počet otvorů, kterými jame provlékli

smaltované Cu dráty o 0 0,3 min. Tyto dráty jsme opatřili za

průchodkou teflonovou isolací a namotali na noanou trubici,

ve které je uloženo vlastní vedení podchlazeného vysokotlakého

chladicího plynu. Dráty jsme připájeli k teflonové svorkovnici

na dršáku vzorku, který je rovněž naší vlastní konstrukce

a umožňuje mcířit dva voorky současně. Velkou pozornost a peč-

livost vyžaduje uložení vzorků na měděný držák s ohledem ne

minimaliaaci teplotních gradientů q dokonalou elektrickou

isolaci. Jako isolační podložka mezi vzorky a držákem se

nejlépe osvědčila slídová folie o tlouížíce cca 5 /um, se sili-

konovou vazelinou. K držáku jsou vzorky přitlačeny pomocí Cu

profilovaného ramínka dotlačeného iiroubky. Schematicky je

celkové uspořádání držáku se vzorky znázorněno na obr. 2.

Refrigerator IíIK 10 - 300 je opatřen 11-ti kolíkovým

konektorem a přívodními dráty od konektoru do vnitřního pros-

toru o délce cca 15 cm, takže pro propojení s držákem vzorků

je nutno je prodloužit. Použili jsme stejného způsobu jako

v předeslóm případě. Rovn'ž drž.'k vzorků je třeba vyrobit,

•konstrukce je stejné ĵ ko na obr. 2.
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Obr. 2 Uspořádání driúku se vzorky

- Moření teploty H provoz refrigeratorú

Přesné moření teploty jo pro dosažení dostatečné přesného

výsledku určení koncentrace donorú a akceptorů v Si rozhodující.

Chyba 0,1 K v moření teploty znamená chybu cca 10 % v m?řeném

Hallove" napíti a tím také 10 % v hodnot" kompenzovanosti.

''•Ô &Suaxali. jsme řadu teplotních čidel tuzemských i zchraniSních,

vňtainou se Spatnými v,, sledky. Častá praxe výrobců teplotních

čidel je ocejchování čidel jen pro n
;
'kolik referenčních teplot

a pro ostatní teploty pouae prolomení křivky poSítnčem. Tato

křivka, publikovaná na mnoho desetinných míst se vSak v oblasti

mezi referenčními bod3' odchyluje od skutečné teploty o několik

kelvinu. Takováto Sidln nolsa použít bez obtížného precejcho-

vání v celém teplotním rozsahu, které ai musíme sajiStovat

sami srovnáním s elektrickými vlastnostmi dokonale proměřeného

vzorku. Jako nejstabilnější se nám osvědčil termočlánek Au+0,07 %

Pe - Ghromel, na kterém vzniká při používaných teplotách napětí

0,3 - 0,6 AIV, snímané dicitálnlm měřičem APD-T1, na jehož

displeji je mocno odečíst teplotu s přennostl 0,1 K. Termočlánek

byl zabudován v dodaném refrigerátoru, součástí dodávky byl

i m3řiS. Správnost tohoto termočlánku B mířiče máme ověřenu

souladem teplotního průbShu mařených veličin s teorií i pro

nejnižší teploty a srovnáním našich morení s mořeními v zahra-

ničních laboratořích. Pro spolehlivé míření teploty je samoz-

řejmě nutné, aby mezi termočlánkem a vzorkem nebyl žádný spád

teploty. Toho dosahujeme umístěním termočlánku na držák vzorků

do tSsné blízkosti vzorků, kte*é jsou elektricky isolovány
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slídovou folix. Termočlánek je přitlačen společně se vzorky

k držáku stejným tlakem. Pečlivjhn proměřením jsme zjistili, že

za t"chto podmínek jsou teplotní rozdíly na držáku a vzorcích

okolc C,l K, což je pro naíe měření vyhovující.

Pro maření a regulaci teploty u ťefrigerétoru RNK 10 - 300

byl dodán Variotemp IIR 1, který jako čidla používá uhlíkový

odpor BB 1115 n speciální termistor RL 10 x 0,4 - 10 K - 315 - a5.

Pro přesné moření teploty při moření R^ je však toto dodané

přístrojové vybavení nevyhovující, protože ob? gidla jsou

pevn" zabudována v chladicí hlavě refrigerátoru, na kterou

je nutno namontovat nástavec ve tvaru tyče o 0 10 mm, dlouhý

cca 200mm, aby vzorky mohly být vloženy mezi poly elektromagnetu.

Podle nnšich měření vzniká nu této délce gradient cca 15 K,

což vlastni znamená, že v tomto uspořádání nedosahuje zařízení

nejnižší teploty 10 K, jak uvádí výrobce. Měření teploty jsme

proto museli řešit dalším čidlem obdobně jako u refrigerátoru

AC 3L 110. Také dodaný chladič pro ochlazování vody v uzavřeném

chladícím okruhu kompresoru není dostatečně účinný a při provo-

zu dochází k automatickému vypínání kompresoru. Pro spolehlivý

provoz je nutno provádět chlazení kompresoru zvláštním přívodem

vody.

Dobré zkušenosti máme s více než desetiletým spolehlivým

provozem refrigerátoru AC 3L - 110 fy Air products enad Chemi-

cals, který používáme pro servisní míření. Izoenthalpická

expanze vodíku podchlazenóho LN
9
 postačuje pro získání teploty

20,3 K, která je pro naše potřeby dostačující. Proto v He

okruhu používáme vodík ponSvadž provoz s He by byl neúměrně

drahý. Spotřeba vodíku, který musí být čistý, rosný bod pod

-60°C, je asi 3 ar na jeden chladící cyklus.

Využití kryogenní techniky se bude nadále i v oboru

polovodičů rozšiřovat jak v oblasti maření, metoda fotolumi-

niscence, DLTS, IR spektroskopie, tak i v technologii, např.

růst Si monokrystalů v magnetickém poli vytvářeném supravodi-

vým elektromagnetem.

Literatura : (1) Kaálík Z.: Měření stupně kompensovanosti

pomocí Hallova jevu, Sborník konference "Křemík 88",

2. díl, p. 64
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Autoaatleované Beninie teploty vybraných niest
3He - 4He refrigerátora

E.Qa2o,V.Makroesyová
Ústav experiaentdlnej fysiky SAV,Solovjevová 47*043 53 Koliea

PoCaa ochladsovanln nízkoteplotně^ aparatury в jej pří-
pravy na experiment je potřebná oledovať teplotně вшепу niek-
torýeh jej Caatl. Na eorimio teplot v intorvolo 1 - 90 К ва
Caato pouSívojú odporové toploneiry - uhlíková nlebo polovo-
dičové. Sledovanio teploty je siteSené Хул, Se koSdý j^dnotli-
vý teploaer ad vleetnd kalibraCitú křivku. Ko3že toplotu apara-
tury třeba aledovať dlhoddbo, jo výhodné pouSiť poeltaC*

1. Připojit odporový aostik в B(3D v^atupoa • navrhniSť prepi-
nafi neraaích nicat do počítačového eyeténu CAMAC.

2* Poaoeou internetivneho progruxu v reaálnoa Case eabexpe-
řber, epraeovanie a ukládánie dát*

Hardware

Odporový woatílt
vstup : analogový, vystup : sériový BCD kód,
dleplej Í 4 a 1/8 nieetny
Interfeje aostlka :
- register ddt : 16 bitov sdruženích do Btyroeh ekupln

/Styri Bleat« na displeji/
• register rozsahu : 5 bitov

/ 3 bity - poloha deeatinnej bodky
1 bit - roBBah 10 3

1 bit - 1/2 -té aiesto na dinpleji /
- funkele : F 9 /nulovanie regietrov/, P 26 /povolenie naClta-

nia/, F 0 /naCltanie/

Přepínat!
- přepíná 16 aeracíeh eiest
- funkele : F 9 /nulovnnie/, F 16 /zápis/

Register požiadavky preruSenia
- funkele : F 8 /testovanie poSiadavky/, F 10 /nulovanie po-

Siadavky, F 26 /povolenie preruSenia/
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MERANIE ELEKTRICKÉHO ODPORU
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í
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|
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f
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7
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I
/ NASTAVENIE JEDNÉHO^

\ Z TEPLOMEROV y

t
ZMERANIE UASU

I
/ ZMERANIF EI.rDPORU /

1
IVÝPOCET TEPLOTY Z KALIB.FORMULY j
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Komplexná magnetická eueceptiblllta
a jej použitie pri Btúditi vlsstnostl eupravodiCov.

F.Gomory, L.Cesnak - Elektrotechnický ústav CEFV SAV Bratislave

Pri výsku&e vlaetnoati nových Keramických euprovodičov vo velkej
aioro sa využívajú bezkontaktná merania. Typickým príkladom jo me-
rania toplotnoj závislooti zložiek komplexnej magnotickoj suscep-
tibility. umožňujúce sledovať prechod z normálneho do eupravodivé-
ho stavu a vyvodiť určité závery o vlastnostiach o Strukturo vzor-
ky.
Magnetická ausceptibilita ako materiálový parameter vyjadruje vzťah
huototy M magnetického dipólového momentu vo vzorke a intenzity bu-
diacoho polo H : M a x H ( 1 )

Dá ea určiť len v prípade homogénneho magnetovanla, ke3 je induk-
cia B v celom objeme vzorky rovnaká a platí

B - / U ( ) ( H + M ) » /U o ( 1 + Jt.) H ( la )

Pri Štúdiu supravodičov ea s takouto aituáciou stretneme Jedine v
prípade vzorky tvaru rotačného elipsoidu v Meieenerovom stave. Vo
všetkých ostatných prípadoch existuje vo vzorke gradient magnetic-
kého póla a magnetovanie nie je homogénne. Okrem toho supravodič
má diamagnetlcký charakter, teda vzorka vytláča magnetický tok zo
svojho objemu, čim mení velkosť intenzity pôsobiaceho póla H. Aby
sme situáciu zbytočne nekomplikovali týmto efoktom, budeme predpo-
kladať vysokú Stíhlu vzorku cylindrického tvaru. Vtedy f*/H v ce-
lom priereze vzorky, kde H Q K je intenzita vonkajšieho póla bez vzor-
ky. Skutočnosť, že indukcia B(r) ea v priereze vzorky mení, berieme
do úvahy zavedením Jej atrodnej hodnoty v priereze S

B . S"1 5 B(r) dS ( 2 )
S

Celýa prierezom vzorky prechádza nagnatlcký tok

* " Se(r) ds - B s ( 3 )
s

Kedže práve rf ja veličina mareteZná napríklad pomocou clavky obto-
čenej okolo vzorky, procaa magnetovania aa dá dobra vyjadriť zô-
vieloeťou S od H .
Z rôznych aozných spôsobov nagnetovanie ea v SalSom budena zaobe-
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rat Iba pripadon harmonického budenia, ke9

Hex(t) - Hocoswt ( 4 )

H Q Je aaplitúda striedavého budiaceho póla, " • 2uf kde f je
frekvencia budenia. Caeový priebeh 5 je v prípade supravodiče ne-
harmonický. Kedže vBak už Baaotná prvá harmonická obsahuje podatat-
nú čaeť informácie o priebehu magnetovania, prltonnoeť vyšších har-
monických v Saltom opomenieme. Medzi 6" a H

gx
 je fázový poeun y,

B(t) • BBcoe((ot +y») ( B )

Časová etredná hodnota hustoty magnetickej energie vo vzorke je

w - T"1 S M#x(t) B(t) dt - (i/2) HeB-Coey> ( 6 )

Perióda T • l/f . V neprítomnosti vzorky je W • WQ • (l/2),uoH
2.

Rozdiel '
AW - W - Wo - (1/2) H o (B^coey - / U o H o ) ( 7 )

teda vyjadruje vplyv samotnej vzorky. V prípade supravodiče je pole
z objenu vzorky vytláčaná a &w<0. Energia, premenená počae jednaj
periódy nagnetovenla na teplo sa dá vyjadriť ako

Q - § H e x ď§ - -TcHoBoeiny> ( 9 )

Pomocou veličiny B popísanej anplitúdou B a fázou f vieme teda vy-
jadriť čaeovo etrednú hodnotu hustoty magnetickej energie vo vzorke
a tiež to, aká časť z nej ss mení na teplo. Iný spôsob vyjadrenia
dostaneme, ek namiesto B a y použijeme bezrozměrná veličiny
fa a ^2 zavedené vzťahmi

K - v 0 *// /«oHo - * • >2 - v i n y / /«oHo < 9 >
Vtedy

AW . (i/2) fyujŕ . Q - -^y-a/VÍ; ( io )
U látok paremagnetických X'1>0, feromagnetických y>±

» O, a u dia-
nagnetických ť

1
<0. -p

z
 je u všetkých látok záporné. keSže uvolňo-

vaná tepelná energia e>dže mať iba kladné znamienko.
Na základe analógii e postupom riešenia elektrických obvodov na-
pájaných harmonickým prúdoa je možná považovať ̂  a ^ ia reálnu
a imaginárnu zložku komplexnej veličiny 'A pomocou ktorej môžeme
vzťah medzi čaeovýni vektormi »

w
 a t vyjadriť podlá (4) e (5) ako

* - /%(* * ŕ- )H.X ( l l )

vo formálnom súlade e (la).
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Veličina ji • X 4 • Jf^ • prl&om J *• + V-l
1 . ea potom nazýva kom-

plexnou eueceptibilitou. V minulosti ea komplexná eusceptibilita
zaviedla odlišným spôsobom, aby znamienko energie premieňanej na
teplo podlá (10) bolo kladné

* - * - i>" ( 12 )

Ako vidno, >* • f>
x
 e y • -J^. Bežne ea pod meraním komplexnej

striedavej susceptibility rozumie určovanie zložiek /•* a Jt>", pri-
čom fyzikálny zmysel procesov prebiehajúcich vo vzorke dávajú rov-
nice (6). (8) a (10).
Ako bude vyzerať prechod supravodiče z normálneho do supravodivého
etavu pri poklese teploty? V normálnom etave vzorka nemá magnetic-
ký moment, teda B o o ̂ u ^ . f • 0. Potom ̂  - £' - p

2
 - ̂ " • 0 .

Pri dostatočne nízkej teplote a po dosiahnutí Maiesnorovno etavu
j« B g • O a / - O , z Čoho ^ • /•* • -1 , jĉ  • -£* - 0. Pri teplo-
te tesne pod kritickou je v supravodiči II. druhu v zmiešanom eta-
ve vytlačenie magnetického pole z objemu vzorky neúplné, a pri
striedavom premagnetovanl vznikajú hyeterázne etraty. Vtedy
0 < B m < / u Q H 0 a Y><0 . V takom prípade - K ^ - ?í*<0 a ^ 2 < 0
čiže 7-"> 0 . Na Obr.l je zásnem merania teplotnej závislosti kom-
plexnej susceptibility keramického euprevodiča YBaCuO pripraveného
vo SVOM Prahe, vykazujúci uvedená črty.

Experimentálne ea zložky .̂'a JL"
určujú pomocou dvojkanálovej fá-
zovo citlivej detekcie. Fázovo
citlivý detektor, na vstup kto-
rého privedieme nepBtle z cie-
vočky omotanej okolo vzorky, má

, na výstupe dve signály i jeden
úmerný B

ncoe f . druhý úmerný B̂ elny*.
S pomocou vzťahu (9) ea z nich
určujú zložky komplexnej suscep-
tibility. Vy8ôia harmonické z me-
raného eignálu odatraftuje úzko-
páemová prlepueť na vetupe detek-
tora.

_ 0

T, K 90

Obr.l
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FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI SUPRAVODIVÝCH OXIPQ S VYSOKÝM T

Vladimir Gregor
Fyzikální ústav ČSAV, Na Slovance 2, 180 40 Praha 8

Oxidové supravodiče se strukturou perovskitového typu vykazuji
rekordní kritické teploty T c přesahující v některých případech
jeStě nedávno nemyslitelných 100 K a představují v současné
době již celou třídu materiálů. Lze je rozdělit do Čtyř skupin:

a) La 2-x
Mx C u O4» M = B a » S r» G a n/»

b) LnBa2Gu,0^_x, kde Ln je libovolný kov ze skupiny lanthanoidů
vyjma Ce, Pr a Tb /2/,

c) Bi-Sr-Ca-Cu-0 /3/ a Tl-Ba-Ca-Cu-0 /4/,
d) B a ^ ^ B i O j /5/.

V 1. části se pokusím uvedené jednotlivé skupiny charakte-
rizovat zejména ze strukturního hlediska.
Skupina a): Ternérní oxidy La2_v*"xCu^4 vzniknou substitucí M =
= Ba, Sr a Ca do nevodivého antiferomagnetického La^OuO.. Nej-
vyääíT^36Kse dosahuje pro x = 0,15 a M = Sr. Krystalová struktu-
ra je vrstevnatá perovskitová, typu KpNiF., tetragonální symet-
rie. Typická je existence rovin (CuO2^p.
Skupina b): Ternérní oxidy LnBa2Cu^0„ dosahují kritických teplot
v okolí 90 K, strukturně jsou opět příbuzné perovskitu. Supra-
vodivá fáze je orthoronMcké (rmmm, a = 3,823 S, b = 3,886 8,
c = 11,681 S). Typické jsou jednorozměrné řetězce CuO rovnoběž-
né se směrem o, V rovině et, Ti jsou charakteristické dvojice dvou-
rozměrných vrstev (CuO2)„. Při vyäSích teplotách dochází ke
ztrátě kyslíku, objevují se vakance v CuO řetězcích, což vede
ke vzniku tetragonální modifikace YBa 2Cu 30 ?_ x (P4/mmm). Nesup-
ravodivá sloučenina YBagCu^Og 5 je polovodič s antiferomagnetic-
k,ým uspořádáním. S fázovou transformací z tetragonální do ortho-
rombické fáze při poklesu teploty úece souvisí vznik dvojčatěnl
v krystalech a rozpad na domény. Tato vlastnost spolu s malou
koherenční délkou má významný vliv na supravodivé chování. Kro-
mě uvedené struktury označované jako 1-2-3 existují ještě modi-
fikace typu 2-4-7 a 2-4-8.

Skupina c): Hlavní strukturní předpoklady pro vznik vysokotep-
lotní supravodivosti lze nejlépe ilustrovat na kvartérních směs-
ných oxidech mědi s Bi a Tl„ Jsou známy 3 systémy

t
 opět B vrstev-
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natou perovskitovou strukturou
(i)
(ii)

(iii)

které se podařilo syntetizovat pro n = 1, 2, 3. Pro n = 1 .jsou
kritické teploty nejnižší, poradě 20 K t 80 K, a 20 K. Struktura
je analogická ka2 NLCuO. v tom smyslu, že obsahuje isolované
roviny (Cu02)oa . pro n = 2 dochází díky existenci dvou vázaných
rovin (Cu02)<,o ke zvýšeni T C (po řadě) na 80 K, 110 K a 80 K.
Při dalším zvýSení pofitu vázaných rovin na n = 3 se pozoruje
kritická teplota po řadě T„ = 110 K, 125 K a 110 K. Zatímco v pří-
pad5 oxidu s TI se podařilo připravit jednofázový materiál s Tfi=
= 125 K, oxid BiSrCaCuO je zatím v nejlepSím případě dvoufázový,
s dvoustupňovým přechodem T„ = 80 • 110 K. T„ = 125 K pro
TlgBagCagCu^OnQ je v současné době ověřené rekordní kritická tep-
lota supravodiče. 0 ještě vyôSích teplotách až k T = 162 K re-
feruje zatím nepotvrzené práce /6/ na systému TlCagBa^Cu.O , pro
který autoři navrhují strukturní model se čtyřmi vázanými rovina-
mi (CuOp)oQ • Je třeba poznamenat, že Bi- ani Tl-systém neobsahu-
jí jednorozměrné řetězce CuO, o nichž se soudilo, že jsou pod-
mínkou vysokoteplotní supravodivosti u sloučeniny Y-Ba-Cu-0.
Skupina 3); B a i _ x

K

x

B 1 0 3 D« nedávno syntetizovaná látka s kri-
tickou teplotou T = 30 K, zajímavá tím, že neobsahuje Cu jako
dosud uvedená typy a že její perovskitová struktura obsahuje troj-
rozměrný systém Bi-0. T c je nižší než u oxidô mědi, ale převyšu-
je kritickou teplotu všech známých intermetalických supravodičů.
Zajímavá je i skutečnost, že "Výchozí1 látka BaBiO-, je diamagnetic-
ka na rozdíl od LagCuO. a YBa2Cu,Oř- ,-, která mají antiferomagne-
tické uspořádání.

0mezíme-li se pro jednoduchost jen, na dosud nejvíce prostu-
dované první 3 skupiny a) až c) můžeme shrnout tyto společné
vlastnosti:
I. krystalová struktura odvozená od perovskitu (kyslíkové osmi-

stěny, příp. jehlany),
II. existence smíšené valence Cu 2 + a Cu^+,
III. dvo-íirozmerný charakter daný existencí rovin CuOg ,
IV. růst kritická teploty s počtem navzájem vázaných rovin
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2. část prednášky bude věnována některým vlastnostem elekt-

ronové struktury nových supravodičů (elektrické vodivost, kon-

centrace a typ nositelů, magnetické uspořádání, elektron-elekt-

ronové korelace). Ve 3. Sésti budou shrnuty základní supravodi-

vé vlastnosti těchto látek (párování elektronů, fázová koheren-

ce, energetická mezera, izotopový jev a pod.) Pozornost bude vě-

nována zejména důsledkům malé koherentní délky.

V závěru budou stručně charakterizovány nSkteré nové mecha-

nismy navrhované pro vysvětlení supravodivosti oxidů s vysokým T
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He kryostat NMR-III pro supravodivý magnet spektrometru M R

Pavel Hanzelka, Josef Jelínek, ÚPT ČSAV Brno

Typ NMR-III je zatím poslední z řady kryoatatů vyvinutých
v ÚPT ve spolupráci s n.p. Perox Děčín. Je určen k zabudování
supravodivého magnetu pracujícího v perzistentním stavu* Stře-
dem kryostatu prochází teplá pracovní dutina o průměru 57 mm.
Při návrhu kryostatu se vycházelo především z požadavku na mi-
nimální spotřebu kryokapalin.

Koncepce kryostatu je patrná z přiloženého obráaku. He-
liová nádoba o objemu 64 1 je ve vnějším plášti zavěšena na
dvou hrdlech o průměru 26 mm vyrobených a plechu tlouáíky
0,2 mm (ocel 17 246)• Nádoba je stíněna radiačním štítem chla-
zeným parami He na teplotu 53 K. Součástí štítu je i centrální
trubka procházející trubkou He nádoby. Pro přehlednost je na
obrázku znázorněn jen úpon štítu na hrdlo. Sestava He nádoby
se štítem je vložena do prodlouženého pláste nádoby s I"Np"
Středem sestavy prochází trubka o teplotě LNp. Nádoba s LNQ
má objem asi 60 1 a je zavěšena na hrdlech heliové nádoby. Pro
zmenšení odparu dusíku je nádoba s LN~ obklopena radiačním
štítem, který tentokrát nemá centrální trubku. Štít je zavě-
šen ve vnějším plášti na dvou hrdlech dusíkové nádoby a chla-
zen plynným Ng prostřednictvím tepelných výměníků na těchto
hrdlech. Pro zjednodušení obrázku je štít zobrazen jen částečně.

Dlouhodobá těsnost kryostatu je zajištěna použitím india
jako těsnicího materiálu hlavních rozebíratelných spojů (pří-
ruby He nádoby a vnějšího pláště). Pevnostně nejvíce namáhané
díly (vnější plást, He nádoba) jsou z materiálu 17 246, dusí-
ková nádoba ze slitin AI. Součásti, které se zúčastňují přeno-
su tepla zářením jsou vyrobeny nebo opatřeny kryty z chemicky
upravených AI a Cu.

Vývoj a výroba prvního kusu kryoetatu probíhaly v rámci
spolupráce ÚPT a n.p. Ferox Děčín. Nejprve byla v ÚPT vypraco-
vána koncepce a hlavní tepelné výpočty kryostatu. Z těchto
podkladů byl ve Peroxu po provedení pevnostních výpočtů zhoto-
ven návrh sestavy, odpovídající technologickým možnostem pod-
niku. Na základě detailních tepelných výpočtů doporučil ÚPT
úpravy sestavy. Podklady pro výrobu vnějšího pláště a dusíková
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nádoby se štítem vypracoval Ferox, dokumentace He nádoby a
ostatních částí vznikla v ÚPT. Spolupráce pokračovala i při
realizaci prototypu: své technologické možnosti a zkušenosti
využil Ferox při výrobě dusíkové nádoby se štítem a den vněj-
šího pláště, ÚPT zhotovil heliovou nádobu a zbývající díly
a rovněž navrhl technologii povrchových úprav. Kryostat byl
sestaven v OPT na přelomu let 1987/88 a v únoru 1988 podroben
komisionálnímu testování. Dosažené výsledky jsou zahrnuty
v tabulce parametrů kryostatu. Na základě kladného hodnocení
kryostatu byla ve Feroxu zahájena jeho výroba.

Parametry kryostatu NMR-III

Průměr teplého
Objem
Odpar
Objem
Odpar

nádoby s
LN2

nádoby s
LHe

pracovního prostoru
LN2

LHe

57 mm
60 1

<3,1 l/den
64 1

<0,20 l/den
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Zkušenosti s výpočtem tepelných toků v kryostatech pro LHe

Pavel Hanzelka, GP2 SSAV Brno

Účelem tohoto příspěvku je ukázat některé možnosti výpoč-
tů tepelných toků při návrhu konkrétního zařízení spolu s je-
jich experimentálním ověřením. Problematika tepelných toků do
nádoby s kryokapalinou je přehledně probrána v /I/ a /2/ a ne-
ní zde v plné šíři rozváděna* Kryoetat NMR-III, který je dále
několikrát uveden* je popsán v jiném článku«

1. Přehled tepelných toků k nádobě s kryokapalinou

Q„ •• vedení tepla zbytkovým plynem
T2

Q h . > transport tepla hrdlem;, zahrnuje
vedení stěnou a plynem, ozářeni
povrchu hrdla a průstup záření
dutinou hrdla

Q •• tepelné záření
Q v •• vedení tepla po upevňovacích členech

2. Vedení zbytkovým plynem ve vakuovém prostoru

Tento tepelný tok lze vypočítat ze vztahů uvedených v /I/
a /2/. V praxi se vsak výpočet většinou neprovádí z následují-
cích důvodů:

- Některé veličiny nutné pro výpočet nelze určit, neboí není
známo složení zbytkového plynu*

- Přesné změření tlaku plynu vyžaduje pevnou instalaci vnořené
ionizační merky; údaje odnímatelné měrky umístěné na čerpa-
cím traktu se mohou lišit až o několik řádů od skutečnosti.

- U nádoby s více plášti nebo s mnohovrstvou izolací se ve stu-
deném stavu vytvoří tlakový gradient, takže hodnota tlaku
změřená v blízkosti vnějšího pláště neodpovídá tlaku v bez-
prostředním okolí vnitřní nádoby.

- Teplota LHe je tak nízká, že vnitřní nádoba se chová jako
kryovývěva, jejíž účinek lze ještě zvětšit použitím malého
množství sorbentu umístěného na teplotě LHe. Při dostatečné
těsnosti všech nádob lze snadno dosáhnout vakua řádu 10"^
až 10" Pa (u vnějšího pláště). Vedení zbytkovým plynem je
pak zanedbatelně malé vůči ostatním tepelným tokům.
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Pozn.: Praktické zkušenosti naznačují, že částečná netěsnost
vnějšího pláště se projeví ani ne tak zvětšením vedení plynem,
Jako postupným znečištěním vnitřních povrchů a zvětšením ra-
diačního toku.

3, Transport tepla hrdlem

V hrdle nádoby a kryokapalinou se odehrává několik dějů,
které mohou značně ovlivnit celkový tepelný příkon nádoby.

Vedení tepla probíhá eoučaBně stěnou hrdla i sloupcem
plynu uvnitř. Při přesnějších výpočtech je třeba brát v úvahu
teplotní závislost měrné tepelné vodivosti materiálu stěny
i plynu uváděnou obvykle formou tabulek. Před zahájením vý-
počtu je proto výhodné "připravit" si funkci A(T) vyjadřují-
cí závislost celkové vodivosti hrdla na teplotě (tabulka pro
interpolaci, aproximační funkce a pod.).

Při průchodu chladného plynu je hrdlo ochlazováno s in-
tenzitou úměrnou hmotnostnímu toku m plynu a měrnému teplu c
plynu. V případě He lze c považovat za nezávislé na teplotě.
Dalším zjednodušením je (pro některé podmínky ověřený) před-
poklad dokonalé výměny tepla mezi plynem a stěnou hrdla.
U dostatečně dlouhého hrdla stačí průtok studeného plynu nejen
zcela kompenzovat ostatní tepelné toky hrdlem, ale využívá se
ho i k chlazení vloženého radiačního štítu.

Mezi vnějším povrchem hrdla, jehož teplota se po délce mě-
ní a okolím hrdla dochází k výměně tepla zářením (téměř vždy
směrem k hrdlu). Výsledný tepelný tok, který je určen především
teplotou TR okolí hrdla a koeficientem EH vzájemné emisivity
hrdla a okolí, není někdy zanedbatelný.

Jelikož hrdlo spojuje obvykle prostory se značně rozdílnou
teplotou, dochází k přenosu tepla zářením průsvitem hrdla. Si-
tuaci komplikuje možnoBt odrazů na stěnách, jejichž odrazivost
však většinou není známa. Při experimentech s lesklým hrdlem
z nerez oceli bylo zjištěno postupné zmenšování procházejícího
zářivého toku v souvislosti s vytvářením nepatrné vrstvy námra-
zy uvnitř hrdla (vlhkost z rozvodu plynného He). Průchodu zá-
ření hrdlem lze účinně bránit umístěním řady vnitřních přepážek.
Cílem optimalizačního výpočtu je stanovení potřebného počtu
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a rozmíatání přepážek. Počet proměnných parametrů výpočtu Je
někdy vhodná omezit následujícími předpoklady:

- přepážky mají nulovou odrazivoat (splněno u plastů, odrazi-
vost kovových přepážek se obvykle stejně zmenší námrazou)

- stěny hrdla mají ideální odrazivost, veškerý tepelný tok vy-
zářený jednou přepážkou dopadne na přepážky sousední (nejne-
příznivější případ, event, pohlcování záření stěnou se pro-
jeví stejně jako větší hustota přepážek)

- přepážky v hrdle "těsní" (případnou obvodovou štěrbinu lze
jen obtížně definovat)

- dokonalá výměna tepla mezi přepážkou a plynem.

I když uvedené deje (vedení, ochlazování hrdla, záření na
hrdlo, průchod záření hrdlem) probíhají současně, jsou na ná-
sledujících obrázky popsány odděleně a to formou vhodnou pro nu-
merický výpočet.

I\ra

EH

ť

^ŕ
O

HRDÍO

QC

O

Am

QC = mcP

(t R = r EH o

Tit1 » 7i - a Ti

4«< u Qi + QR - QC

Pokud element hrdla délky Ax obsahuje přepážku, je tepelný tok
do následujícího elementu zvětšen o bilanci QA této přepážky:

« I M • Q* +QR +84

i
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Soustava vztahů popisujících děje v hrdle není řešitelná
analyticky především pro vlastnosti funkce ACS), Fo připojení
dalších podmínek (délka hrdla, teploty na koncích, polohy pře-
pážek) je však možné numerické řešení. Fro ilustraci hodnot jed-
notlivých veličin a vlivu některých dějů jsou dále uvedeny čás-
ti výpočtu hrdla kryostatu NMR-III. Parametry hrdla: 0 26 mm,
síla stěny 0,22 mm. Tabulky tepelné vodivosti stěny i plynu by-
ly převzaty z /f/.

a ) Hrdlg^bez vlivu ozáření^zygnkuma_ bez přegážek

Pro experimentální ověření přesnosti výpočtu samotného
hrdla byly teploty na koncích hrdla a průtok stanoveny ve sho-
dě s parametry naměřenými na hotovém kryostatu* Vybrán byl úsek
hrdla o délce 240 mm mezi úponem radiačního štítu (viz dále)
o teplotě 53 K a nádobou a LHe (4,2 K). Průtok plynného He je
0,045 l/min (odpovídá odparu 0,1 litru LHe za den do jednoho
hrdla). Průběh vypočtené teploty po délce hrdla ukazuje násle-
dující obrázek, kde jsou kroužkem vyznačeny skutečné teploty
změřená na hrdle.

T[K]
60

so

HO

30

20

v-í

SO 100 ISO 100

Na hotovém kryostatu byl dále proveden experiment s uzavřením
jednoho hrdla. Změřené teploty dvou bodů na hrdle apolu s vy-
počtenou křivkou teploty jsou rovněž uvedeny. Zajímavé jsou ta-
ké vypočtené hodnoty tepelného toku Q0, který hrdlo zavádí do
He nádoby i zatímco u chlazeného hrdla je Q0 " 0,22 DW, při
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uzavření hrdla vzroste na Q0 n 15»7 mW a způsobí asi čtyřnásob-

né zvětšení celkového odparu kryostatu do druhého hrdla (expe-

rimentálně potvrzeno).

b) Qzáření^hrdla^z^vna^aí^atranj

Jev se nejvíce projeví v případě vysokých teplot TR okolí

hrdla a velkého součinitele vzájemné emisivity EH hrdla a oko-

lí. Tato eituace naatává v oblasti horního konce hrdla dewaro-

vých nádob a kryostatůi TR = 300 K, EH = 0,05 (hrdlo chráněno,

okolí čistý AI nebo Cu), EH a 0,20 (hrdlo i okolí neupravený

povrch nerez oceli). Vliv zevního ozáření je předveden na úse-

ku hrdla NMR-III mezi vnějším pláštěm (300 K) a úponem nádoby

s LNo (80 K). Následující obrázek ukazuje růst tepelného to-

ku QO, který hrdlo zavádí do nádoby s LNo
 B e
 zvyšováním koefi-

cientu EH při délce úseku L a 150 mm*

1

HO [Vr]

0-
£H*0 EH"0,10 EH•CHS EH' 0,20

Ja zřejmé, že snížením EH z 0,2 (současná hodnota) na 0,05

vnitřní úpravou vnějšího pláště a obalením hrdla mylarem na-

pařeným AI by se ušetřilo na obou hrdlech přes 0,5 W, což či-

ní u NMR-III asi 10% příkonu nádoby s I^p* Následující obrázek

pak ukazuje vliv různé délky L úseku hrdla na tok QO do LN
2
 ná-

doby pro dvě hodnoty EH.

1

00[W]

o.

CH*0

Ľ 80 110 1S0

80

EH-dít

110 ISO

Pro velké EH se hodnota QO zmenšuje s rostoucí délkou pomaleji,

nebol současně roste vnější povrch hrdla. Další prodlužování

hrdla pak může být neekonomické. Na dalších úsecích hrdla, je-

jichž okolní teplota leží pod 80 K, je vliv ozáření méně závažný.

V případě uvažovaného hrdla 0 26 mm vyzařuje jeho horní

konec ústící do dutiny s teplotou 300 K tepelný tok asi 240 mW,
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který by v případě dokonalé odrazivoeti stěny hrdla pronikl až
do nádoby s LHe. Vložením několika přepážek se tento tok postup-
ně předá proudícímu plynu. Vliv počtu N přepážek v horním úse-
ku hrdla HMR-III (300 až 80 K) na tepelný tok QO hrdlem na kon-
ci úseku (tento tok ovlivňuje odpar LNg) ukazuje následující
obrázek:

1

2 11

Zřejmě nemá smysl zvyšovat počet přepážek nad určitou mez. Po-
dobná situace je v ostatních úsecích hrdla. Při použití celkem
asi 8 až 10 přepážek lze zářivý tok hrdlem zcela eliminovat.
Výhodné při tom je zhustit přepážky v horním úseku hrdla, aby
se většina zářivého toku utlumila nad úponem nádoby e LNg.

4. Tepelné záření

Obecné principy přenosu tepla zářením jsou popsány v /3/»
jejich aplikace na kryotechniku pak v /I/ a /2/. Reálné hodno-
ty poměrných zářivostí různých povrchů jsou uvedeny v /4/. Pro-
to se v tomto příspěvku diskutují jen některé praktické otázky

a ) Srovnáníjič^^mnohovrstvé^izolace^^radiačníc^ltítů

V současné době se obecně používají oba způsoby omezení
tepelného sálání na nádoby s kryokapálinou. Úspěšnost toho kte-
rého způsobu je dána doplňujícími požadavky a podmínkami.

Mnohovrstvá izolace (superizolace) může dát lepší výsled-
ky v teplotním rozsahu 300 až 80 K, pokud je pečlivě apliková-
na na málo členitý povrch a důkladně odčerpána. Otázka repro-
dukovatelnosti není zřejmě dosud zcela uzavřena, neboí i z no-
vých údajů různých autorů lze při spádu 220 K očekávat tepelné
toky 0,24 W/m2 podle /5/, 0,6 až 1 W/m2 podle /6/f případně
2,5 až 4 W/m2 podle /7/. Zdá se, že hodnota 1 W/m2 je reálně
dosažitelná. Podle /7/ i podle vlastních zkušeností je však
superizolace podstatně horší v rozsahu 80 až 4 K, kde autoři
/7/ naměřili tepelný tok až 0,1 W/m2.
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Předpokladem úspěchu radiačních štítů je dosažení poměrné

pohltivosti povrchů 0,02 a lepší (upravené AI a Cu - viz /4/).

Jejich výhodou je větší reprodukovatelnost (vlivem Bilné zápor-

né zpětné vazby, kterou do systému zavádějí, se naopak zmenšu-

je závislost odparu na ostatních parametrech), většinou menší

prostorové nároky, kratší doba čerpání a menší výsledný tepel-

ný tok u členitějších nádob. Například dusíková nádoba NMR-III

je stíněna jedním štítem chlazeným parami N
2
. Z výsledků měře-

ní vychází velikost zářivého toku asi 1,4 W/m . Je to sice víc

než se udává u superizolace, na druhé straně však má tento kryo-

atat asi dvakrát menší odpar LNg ve srovnání s předcházejícím

typem NMR se superizolací. V rozsahu teplot 80 až 4,2 K již

výhody plynem chlazených štítů převažují. U NMR-III je příkon

tie nádoby radiací potlačen jedním měděným štítem na 3 mW/m •

b) Tepelné záření otvorŷ  y e stínicíchBlástích

Předpokládejme dvě rovnoběžné rovinné nekonečné plochy

o teplotách T,, T
2
 a poměrných zuřivostech 6*,e

a
 . Podle

/3/ je hustota dopadajícího toku H
x
 na plochu 1 rovna:

Hi =
Éí

kde E, , Eg jsou hustoty zářivých toků černých těles o teplotách

T, a T
2
. V případě stínících plástů bude přibližně platit

£x« Pak

Protože dále E, a závisíStejný vztah platí pro hustotu 1

na čtvrtých mocninách teplot, bývá pro T
2
> T, obvykle

Pokud je v ploše o teplotě T-̂  malý otvor, vystupuje jím zářivý

tok nezávislý na kvalitě povrchu o hustotě 0,5 • Eo* Hustotu

tepelného toku Q pro otvor 1 cm a růané teploty T
2
 udává ta-

bulka:

\

U*£^\ Q T1«r2

T2[K]

Q[m\Yj

300

23

200

4,5

100

0,28

80

0,12

50

0,018
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Praktický vliv uvádí příklad: Ha radiačním štítu He nádoby kryo-

statu NMR-III vznikne nepřesností montáže dna obvodová štěrbina

šíře 1 mm. Při průměru štítu 440 mm má tato štěrbina plochu asi

14 cm a z okolí o teplotě 80 K jí projde tepelný tok 1,7 mW,

z něhož asi polovina se pohltí na He nádobě. Zatížení He nádo-

by sáláním se tak zvětší o 24%. V případě kryoatatu bez radiač-

ních štítů může stejně velká štěrbina v plášti chlazeném LN
2

zvětšit odpar LHe o 5 litrů za den. Příklady ukazují, že i ma-

lé "netěsnosti" v radiačních štítech mohou znehodnotit přínos

kvalitně upravených povrchů.

0 ) E
Tento odstavec se týká systému sestávajícího z nádoby

s kryokapalinou o teplotě TQ obklopené povrchem o teplotě T,
a z jediného radiačního š t í tu vloženého mezi oba povrchy a
chlazeného odcházejícím plynem prostřednictvím úponu na hrdle.
Při minimalizaci odparu kryokapaliny je třeba nalézt optimál-
ní polohu úponu. Analytické řešení obvykle není možné, použí-
vají se numerické metody. Pro pochopení chování systému však
nestačí jen nalezení minima odparu, ale je třeba provést výpoč-
ty i v jeho okolí. Jak se mění hodnoty některých v e l i č i n v zá-
v i s l o s t i na poloze úponu št í tu na hrdle u navrhovaného kryoata-
tu NMR-IV (většina parametrů téměř shodná s NMR-III) ukazují
následující dva obrázky. Poloha š t í t u XR je přitom měřena od
úponu nádoby s LN2 (80 K), délka úseku hrdla mezi LNg a LHe
je 390 mm. Levý obrázek ukazuje průběh výsledné teploty TR š t í -
tu a dále superponované průběhy tepelných toků QV (vedení po
upevňovacích členech), QO (transport hrdly) a QR (radiace ze
š t í t u ) , jejichž součet tvoří celkový příkon QL nádoby B LHe.
Je zřejmé, že minimum QL je ploché, poměr jednotlivých složek
příkonu se však velmi výrazně mění. Toho lze využít při zjišťo-
vání reakce systému na nevýpočtové podmínky. Pokud s i například
nejsme j i s t i , že se podaří dodržet předpokládané nízké aářivoB-
t i £ povrchů, je lepš í zvolit XR v ě t š í , než odpovídá absolutní-
mu minimu, nebol podíl radiace na celkovém příkonu se zmenší.
Ha pravém obrázku, kde jsou vyneseny průběhy QL při odchylných
podmínkách, je Bkutečně patrný posuv minima QL k většími XR,
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když předpokládáme zdvojnásobení zářivoatí £ všech zúčastně-

ných povrchů. Účinek silné záporné zpětné vazby štítu je de-

monstrován na skutečnosti, že přivedením dodatečného tepelné-

ho toku QT a 5 mW do nádoby s LHe (téměř tolik, kolik činí pů-

vodní příkon) Be nezvětší celkový příkon dvojnásobně, ale stoup-

ne ze 6 ni na 7 mW.

WO ZOO 300

KR C mm]

200
—I—
300

XR [mm]

5« Vedení tepla PO upevňovacích členech

Výpočty těchto součástí jsou obvykle bez nesnází, v přípa

dě chlazení jsou obdobou výpočtů hrdla* Potíže jsou s odhadem

tepelného odporu v místě styku dvou součástí, kde často není

definována velikost dotykové plochy
a
 Upevňovací člen však mů-

že přivádět větší tepelný tok, než udává hrubý výpočet, když

je vystaven tepelnému záření teplejšího povrchu. V některých

případech je výhodné jeho zakrytí reflexním materiálem.
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iávěr

Pomocí zmíněných postupů byl proveden tepelný výpočet kryo-

etatu NMR-III. Při jeho sestavování bylo na důležitých částech

rozmístěno větší množství snímačů teploty. Výsledky měření tep-

lot a odparu kryokapálin ukázaly, že při početním návrhu lze do-

sáhnout dobré shody se skutečností - u teplot přesnosti několi-

ka K, u tepelných toků do nádoby s LHe jsou odchylky v deseti-

nách mW.
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ZDROJ PRO HAPXJEHÍ SUPRAVODIVÉHO MAGNETU TESLA BP 5BB.2

Vítězslav Hronek, Miroalav Králík, Vlastimil Puczok

Zdroj bude dodáván jako adaptér ke spektrometru TESLA BS 588

200 MHz se supravodivým magnetem. Slouží jako servisní pří-

stroj určený k uvolení supravodivého magnetu do stavu defino-

vaného parametry zaručovanými výrobcem, především se jedná o

velikost, homogenitu a stabilitu magnetického pole.

Zdroj může dodávat stabilizovaný proud 0 až 40 A do hlavního

vinutí a j x 0 až - 10 A do j skupin supravodivých korekčnícn

vinutí. Tyto prouay jsou na sobe nezávislá. VSeohny čtyři zdro-

je jsou vysoce stabilní, přesné a jemně nastavitelné. Jejich

hodnoty lae sledovat na vestavěném displeji, případně na vněj-

ším přesném milivoltmetru, prostřednictvím vestavěných odpo-

rových normálů.

Automatika zdroje zabezpečuje plynulá nabuzování i odbuaování

hlavníno vinutí v režimu ltonstatního indukovaného napětí. To-

to napětí a tedy i rychlost buzení jsou nastavitelné a lze je

sledovat na vestaveném analogovém měřidle. Zdroj po dosažení

zvolené hodnoty proudu přejde samočinně do režimu konstatního

proudu.

Dále je ziroj vybaven ovládáním systémů klíčů, kterými je mož-

né připojit hlavní solenoid a 10 supravodivých korekčních vi-

nutí k příslušným zdrojům.

Zdroj je doplněn ukazatelem hladiny kapalného helia v kryostatu.

Konstrukce zdroje je podřízena servisnímu účelu, přístroje je

vestavěn do skříňky snodné se skříňkou osciloskopu TESLA

BM 566.
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Technické údaje:

Hlavní zdroj

1« Rozsah proudů

ďm Stabilita proudu

,'jm Indikace proudu

4* Způsob nabuzení

induktivní zátěže

5. Rozsah ir.dukovanéno napříti

6. Indikace induktivního na-

pětí

7. Proud zdrojo onŕevu klíče

8. Způsob náběhu proudu do

bezindukční zátěže

0 až j9,S>'9A

1.10~V 2 min.

j místný displej

automatický - režimem

konslamího induktivního

napatí

- 30 až í 450 mV

j 1/2 místný displej a

ručkové méřidlo - 0,7 V

110 mA \ 20* / - 10%

automatický - režimem nasta-

vitelné konstantní rycnlosti

proudu 10 až 150 mA/s

Zdroje supravodivých korekcí

1. Počet

2* Rozsahy proudů

3« MastavitfilnosL

4. Stabilita proudu

5» Indikace proudu

6. Počet klíčů

0 až - 10A
plynulá, rozlišeni lmA
5 . 10"4/ 2 min.
j 1/2 místný displej

I . 3 + I I . 4 * I I I . 3

Ukazatel nladiny LHe

Rozsah

Pracovní podmínky

1. Napájecí napětí

2. Příkon

3. Rozsah teplot

Hmotnost a rozměry

1. Rozměry

2* Hmotnost

0 až 49 litrů

220 V - 1036, 50 Hz

700 VA

+5 ež + 28°C

430 x 180 x 550 mm

19 kg
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Deformace axiálního průběhu indukce magnetického pole supravo-
divého magnetu pro NMR způsobené konstrukčními díly He vany
kryostatu

Josef Jelínek, ťÍPT ČSAV Brno

Supravodivý magnet NMR spektrometru vytvářející magnetické
pole o indukci 5 T v dutině průměru 80 mm je uložen v heliové
vaně kryostatu s průchozím teplým prostorem 0 57 mm. Pro NMR
spektrometrii vysokého rozlišení musí být v pracovní oblasti
(o objemu 1 cnr) ve středu magnetu efektivní homogenita řádu
až 10 AB/BQ. Této hodnoty HO dosahuje rotací vzorku a hlav-
ná dvoustupňovým korekčním systémem, přičemž základní hrubé na-
stavení se provádí supravodivými korekcemi, které mají v axiál-
ním směru omezenou účinnost - např* lineární korekce Z, maxi-
málně řádu 10 • Průběh axiálního pole základního ne-
korigovaného solenoidu by měl být proto v délce asi 6 cm v me-
zích max* +3«10~^ A B/B . Proto neamí žádný z konstrukčních ma-
teriálů použitých v blízkosti solenoidu způsobovat nekompenzo-
vatelnó deformace magnetického pole* Trubice tvořící teplý prů-
chozí prostor procházejí středem magnetu,nejcitlivější oblastí,
proto jsou měděné, poněvadž Cu je magneticky poměrně čistá.

Plááí a dno He vany kryostatu. do níž je magnet vestavěn,
jsou z důvodů tepelných a mechanických vyrobeny z korozivzdorné
austenitické oceli, např. z plechů různé tlousíky oceli 17 246
s dobrou svařitelností.

X když jsou magnetická vlastnosti plechů některých taveb
při ekouákách za pokojových teplot přijatelné, dochází bul již
po prochlazení na dusíkovou nebo až při teplotách blížících se
heliovým k transformaci a nepřípustnému zhoršení magnetických
vlastností* U některých vzorků dochází k transformaci až sou-
časným působením mechanického namáhání a nízká teploty*

Pracoviště katedry fyziky kovů MFF UK Praha provedlo měře-
ní magnetizace a stanovení magnetické permeability několika
vzorků našich materiálů pro teplotu pokojovou a 4,2 K a pro
magnetická pole o indukci do 5 T. Hodnoty permeability ^ b y -
ly 1,01, u některých vzorků dokonce až 1,5.
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Bylo třeba stanovit míru vlivu jednotlivých konstrukčních

detailů - hlavně pláště a dna He vany kryostatu na deformaci

základního pole ideálního vinutí (bez magnetického znečištění

okolí), a to pro různé hodnoty relativní permeability *

Poněvadž byl v ÚPT ČSAV vypracován (RNDr. B. Lencová)

program pro řešení pole soustavy solenoidů s uvažováním magne-

tických vlaBtností okolí (řeší se rozložení vektorového poten-

ciálu - válcové souřadnice - metoda konečných prvků), byl vy-

užit i pro tento případ. Plaší He vany je vystaven slabému roz-

ptylovému poli solenoidu (do 1 T), dno He vany max. 2,5 T. Při

výpočtu byla vždy pro celý konstrukční díl zvolena průměrná

hodnota permeability. Na obr. 1 je znázorněn (axiálně symetric-

ký případ) kvadrant vinutí magnetu, část válcového pláště

(index 1) a dna (2).

Na obr. 2 jsou průběhy axiálního pole solenoidu: referenč-

ní křivka 1 pro solenoid s nemagnetickým okolím, křivka 2 (plást

yu
r
 o 1,2, dno/J

r
 «= 1,05) atd. Z průběhů je zřejmé, že vliv dna

převládá, plast je méně robustní, vůči vinutí válcově symetric-

ký, takže jeho vliv je v podstatě zanedbatelný. Axiální profil

dosahuje nekompenzovatelné hodnoty pro parmeabilitu dna/i á 1,2.

Mimo tento relativně jednoduchý, skutečnosti přesně neod-

povídající symetrický případ,byla řešena i soustava složitější

(obr. 3), kde oblast dna kryostatu je tvořena více díly 2,3,4,5,

přičemž nad horním čelem solenoidů je víko He vany 1. Plaší

(plech ti. 1 mm) je označen jako 6. Soustava je tedy symetrická

pouze radiálně, nikoliv i axiálně. Na obr. 4 - křivka 1 je re-

ferenční průběh nedeformovaného pole (aby mohla být při výpočtu

uvažována celá velká oblast, byl zvolen hrubší, výpočtový rastr,

takže páté místo geometrických rozměrů vinutí nebylo dodrženo -

referenční průběh pak neodpovídá přesně průběhu ideálnímu) re-

lace jsou vsak vůči ostatním křivkám obr. 4 zachovány, takže

je možné odečíst deformace způsobené napr. xim, že permeabili-

ta dílů 1 až 5 má hodnotu 1,1 reBp. 1,2 (křivky 2„3) a na křiv-

ce č. 4 když pouze díl dna 2 má permeabilitu 1,1.

Určení permeability měřením raagnetizace je velmi pracné

a výsledky stanovené pro maličký vzorek mohou vést k velkým
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chybám. V práci Yoshimura H. et al.s Properties of Low Carbon
25 Mn-5Cr-lHi Austenitic Steel for Cryogenic Use (ACE 28, 1982,
a. 115) se uvádí korelace mezi obsahem CĽ martenzitu a relativ-
ní změnou magnetizace v poli 1 x.

indikátoru feritu:
0,2%
1,5%

Změna magnatizace:
1,27
1,42

Autory navržená manganová ocel (vysoká pevnost za He teplot,
nízká tepelná vodivoBt a roztažnost, strukturně stabilní, dobře
opracovatelná a avařitelná) mela za všech podmínek^, vnenai
než 1,005.

DNO HtVANV

0&Q.1
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index 1 plášť He VANy(imm)
index 2 dno HVMH

H 1 1 1 1 I 1 1 1

•CO -50 -M) -30 -20 W 0 10 20 30 W SO 60
1> z (mm)

OBU. 2
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so
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Poznámky k supravodivosti granulárnich vysokoteplotních

supravodičO

M. Kohl

Fyzikálni ústav ČSAV. 850 68 ftež

Vzorky vysokoteplotních supravodičů- Jsou obvykle

granulami povahy o velikosti zrna zhruba 1-10 /Jm. V tako-

výchto vzorcích Je možné od l i š i t dva typy supravodivosti

druhého druhu:

-supravodivost vlastních zrn.

-supravodivost prostředí tvořenou slabými vazbami mezi zrny.

V této souvislosti se pak hovoří o abrikosovském Czrnai

a J osephsonovk ém Cpr-ostř-edí mezi zrny) mediu ~ . Hlavni

parametry, které rozhodují o vlastnostech téchto medii Jsou:

-hloubka vniku vnějšího magnetického pole \ CJosephsonovaí

resp. \ C Londonova}.

-celková hloubka vniku \ CJejí smysl vyplyne z obr. 23.

-střední pramer zrn d,

-kritické pole B C Josephsonovoľ) resp. B

C Abr i k osovovoľ),

-kritický proud J C Josephsonav} resp. J C AbrikosovOvľ).
e c

Ve vnějším magnetickém poli B . které Je menší než B

není rozdílu mezi supravodiči I. a II. typu
3
. V poll

B >B proniká do supravodiče magnetické pole. Jak Je

naznačeno na obr. 1. Takové schema obecné platí pro zde

uvádéné abrikosovské medium a pro výpočet prvního kritického

pole lze použít vztah



Bc« 4nA X

CAbrikosovsky vir má jádro. Jehož průměr odpovídá koherentní

délce ?5.

Obr. 1. Závislost magnetizace M na vnějším Magnetickém poli

B pro masivní supravodič. §š§j supravodič I. druhu Cuplný

MeissnerOv Jev}, j|š^ supravodič II. druhu. V oblasti mezi B

a B Je supravodič ve virovém stavu.

Rovněž Josephsonovské medium vykazuje supravodivost II.

druhu, ovsem se zcela rozdílnými parametry:

J<J><J<A\ B < J > «B t A \ X «\ .
c c cl ci L. J

Ve vnějším magnetickém poli. větším než Je první

kritické pole B(J>. začne rovněž do Josephsonovského media

Cto Je mezi zrna supravodic"eľ> pronikat magnetické pole. V

závislosti na kvalitě granularního supravodiče budou mít

tyto Josephsonovské viry Ckteré vsak nemají Jádro} různou
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"strukturu". Jak Je schematicky vyznačeno na obr. 2 a.b.c.

Je-li splněna podmínka X <X~X Jsou v Josephsonovském mediu

"normálni" Josephsonovské viry Jejichž magnetické pole

proniká do hloubky X Cmezi zrnaľ) a X Cdo zrnD. První

kritické pole Je pak dáno vztahem

X
In -±- . sis

d
X

Pro Josephsonovské medium kde Je splněna podmínka d<a<X Je

první kritické pole dáno vztahem

ct 4TTX X

$ X
* In -i

a

a Je-li splnéna podmínka X <d<X ~X platí vztah

Posledni dva uvádéné případy Josephsonovských viru

překrývají svým rozměrem velikost Jednotlivých zrn v

granulArním supravodiči a označují se Jako hypervíry .

Rovnice säs pak odpovídá tzv. mřížkovému hypervíru Cvlz.

obr. SbD a rovnice sá./ tzv. spojitému viru C viz. obr. 2a2>.

Hodnoty prvních kritických magnetických polí pro pronik

hypervirů se pohybuji v oblastech kolem 1O"" T a pro pronik

"normálního" Josephsonovského víru Je to hodnota zhruba o

dva az tM řády vyfisí. Odtud vyplývá, ze Jiz velmi slabé

vnéjáí magnetické pole moze způsobit pronikáni virů do

granulárního supravodiče druhého druhu. Na magnetizační
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křivce se tato skutečnost promítne dal Si, malou bysterezni

smyčkou uzavřenou v oblast i odpovídajícího slabého

magnet leklého pole C viz. obr. 32>.

B

Obr.S. Schematický obrázek různých typů virů. A- spojitý

hypervlr Cd<\ <\ <\ľ>. B - mřížkový hypervlr CA <d<X -~\y,

C - normální Josephsonovský vír C\ <\ ~\<dľ>, D

abrikosovský -vír C\ <d>.
L
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в

Obr. 3. Magnetizačni křivka granulami ho supravodiče s vy-

značenou malou hystereani smyčkou СЦ§Э odpovídající

pronikáni Josephsonovských virů do supravodiče.
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Supravodivé komparátory elektrického prúdu

Daniel Krajcer, Československý metrologický ústav Bratislava

Úlohou metrologie je zabezpečenie jednotnosti, správnosti

a přesnosti merania nielen jednotiek základných fyzikálnych

a technických veličín, ale aj ich násobkov a podielov. Druhá časť

tohto poslania sa zabezpečuje pomocou tzv. poměrových zariadení,

ktoré môžu byť založené na rôznych fyzikálnych princípoch. V sú-

časnosti najpresnejšími poměrovými zariadeniami sú supravodivé

prúdové komparátory (SPK), ktoré umožňujú dosiahnuť presnosť

až 10" z jednotky deliaceho pomeru. Princíp ich činnosti možno

vyložiť nasledovne. Majme dve skupiny vinutí s počtom závitov z,

a z„, ktoré nech sú pretekané prúdmi I, a I„ opačného smeru tak,

aby bola splnená podmienka

Z
1

T
1 =

 Z
2

r
2 • I

1
'

Magnetické pole v určitej vzdialenosti od tejto konfigurácie vi-

nutí nebude nulové ani v prípade splnenia predchádzajúcej podmien-

ky, pretože nie je možné v žiadnom prípade dosiahnuť aby obe vinu-

tia zaujímali tú istú polohu v priestore. Ak sa však vinutia obko-

lesia supravodivým tienením, potom v dôsledku Meissnerovho javu

začnú po vnútornej stene supravodiča tiesť tieniace prúdy, ktoré

sa uzatvárajú po vonkajšej stene supravodiča a vyznačujú sa tou

vlastnosťou, že nie sú nositeľmi informácie o pozícií vinutí

vo vnútri supravodivého tienenia. Pri splnení podmienky |l| je

preto magnetické pole vo vonkajšej oblasti supravodiča nulové.

Teória SPK bola doteraz najúplnejšie a najsystematickejšie

spracovaná v prácach ['1 ] a [2*| . Podľa tejto teórie pozostáva mag-

netické pole supravodivých komparátorov z dvoch zložiek, a to me-

ronosnej, ktorá neobsahuje informáciu o priestorovom usporiadaní

poměrových vinutí, a tzv. chybovej, ktorá túto informáciu obsahu-

je, avšak táto zložka magnetického poľa je silne zoslabovaná v zá-

vislosti od istej efektívnej dĺžky supravodivého tienenia 1 (túto

možno konštrukčne regulovať podľa požadovanej presnosti) podľa

vzťahu •,

KB- J •
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Prvý supravodivý komparátor bol popísaný v práci [3] z roku 1972.
Od vtedy sa ustálilo používanie najmä dvoch typov supravodivých
prúdových komparátorov popísaných v [4] a [5.], ktoré sa líšia
prevedením supravodivého tienenia a uložením meracích (poměrových)
a indukčných vinutí.

SPK sa používajú hlavne na meranie pomeru odporov. Význam ta-
kýchto presných meraní silne vzrástol v súvislosti so zavádzaním
kvantového Hallovho javu do metrológie elektrického odporu. Je po-
trebné rozlišovať meranie odporov v tzv. dvojsvorkovom prevedení,
keä prúdové a potenciálové svorky majú spoločné referenčné body,
čo je možné s vysokou presnosťou dosiahnuť využitím supravodivosti
[6], a odpory v tzv. štvorsvorkovom prevedení.

Obmedzujúcim činitelom presnosti SPK je ich rozlišovacia
schopnosť. Pre SPK typu [4] bol v práci [./] odvodený pre veľkosť
magnetického toku (Ď spriahnutého s indikačným vinutím SPK vzťah

V o zlzi h [Ri + Ra V 1 -Sj
kde značí z, počet závitov primárneho vinutia SPK

z^ počet závitov indikačného vinutia SPK

I, primárny prúd

R; polomer indikačného vinutia

R max. polomer meracích (poměrových) vinutí SPK.

[l] Grohmann K.: Cryogenics 16 (1976), p. 423
[2] Grohmann K.: Cryogenics 16 (1976), p. 601
[3] Harvey I.K.: Rev. Sci. Instrum. A3 (1972), p. 1626
[4] Sullivan D.B.: Rev. Sci. Instrum. 45 (1974), p. 517
[5] Grohmann K.: PTB - Mitt 83 (1973), p. 313
[6] Sullivan D.B.: IEEE Trans. Instrum. Meas.,IM-21 (1974), p. 260
[7] Krajcer: príspevok zaslaný do časop. Čs. standardizace
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Indikací hladiny kryogenní kapaliny
v rotujícím kryostatu;

J . Kůrka,Škoda Plzeň.VÚET.

Znalost urovnS hladiny kryogenní kapaliny,aí už LN2 nebo LHo,
v rotujícím kryoatatu (na př. v rotoru experimentálního turbogene-
rátoru ae supravodivým budícím vinutím) je snad jeatě důležitější
než ve stabilním kryostatu.Pro zkoušky experimentálního turbogene-
rátoru byla vyvinuta jednoduchá metoda umožňující diskrétní měře-
ní hladiny LNg nebo LHo.Koření jo možné i při působení značných od-
otředivých Bil a je nezávislé na magnetickém poli.

Jako čidlo hladiny je ušit uhlíkový roziutor (Allen Bradley
270SŽ,l/8 Hi),kterým protéká nalý proud vhodné velikosti (řádově
10 M) .Tím G6 rezistor ohřívá a vlivem různých koeficientů přestu-
pu tepla v kryogonní kapalina a nad kapalinou se mění jeho teplota
a zároveň i elektrický odpor spolu B napěíovým úbytkem.Přenos eig-
nálu z rotujícího kryoatatu sa děje přes kroužkové sběrné ústrojí
("kroužkostroj") .Aby se vyloučil vliv náhodné fluktuace přecho-
dového odporu mezi rotujícím kroužkem a stojícím kartáčem'j e uhlí-
kový rezistor napájen 20 zdroje konstantního proudu.Velikost napě-
t í na reziatoru je průběžně Bnímána zapisovačem (nebo jiným vhod-
ným indikačním zařízením),který je k rezistoru připojen přes dal-
ší kartáče na kroužkách ( 4 vodičové zapoj oní).Díky velkému vstup-
nímu odporu zapisovača namäjí náhodné zmeny přechodového odporu
kartáč - kroužek vliv na záznam napětí.Příklad změny napětí na
rezistoru v LNg a nad I/t^cea 0,5 V při rozdílu menším než 3 mm.

Spolehlivost navržené metody určování hladiny kryogenní kapa-
liny v rotujícím kryoatatu byla ověřena během zkoušek modelového
turbogenerátoru ee supravodivým budícím vinutím.Heliová nádoba
rotoru byla opatřena 4 rezietóry na různých poloměrech (52 mm,
74 mm,104 mnu a 143 mm).Metoda dovoluje bezpečné určení hladiny
jak LHe,tak 1 LN2 (což jo mnohem obtížnější) i bez předchozího
cejchování ve stojícím rotoru.
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Sic vi d - supravodivý kvantový Interferenční detektor

J. Kuznik - Fyzikálni ustav ČSAV, oddelení nízkých teplot.

350 88 Řez

Skvidy [1,33 maJi v současné dobe obrovský vyznám pro

konstrukci mimořádné citlivých detekčních systémů. Dnes Již

existuji laboratorní vzorky, které mají energetickou c i t l i -

vost blížící se hodnote Planckovy konstanty h představující

kvantovemechanický limit. Citlivost bézných skvidO Je sice

o nékolik řádů nižší, přesto vsak umožňuji konstrukci uni-

kátních přístrojů [33 Jako Jsou bio a geomagnetometry, piko-

voltmetry, graviraetry, detektory gravitačních vln i Jiné ne-

obvyklé přístroje. Předpokládalo se. ze skvidové mořicí

systémy budou Jednou z prvních oblasti, kde se supravodivost

uplatni v praxi. Tím vétäi význam by mela realizace skvidů

z vysokoteplotních supravodičů, která by mohla vést k sku-

tečné masovému nasazení těchto přístrojů v technické a 'lé-

kařské praxi.

Skvid Je založen na procesech probíhajících v Joseph-

sonovych přechodech - dvou supravodičích oddelených tzv.

slabou vazbou (4,51. V masivním supravodiči existuje fázová

koherence. Kondenzát Cooparovych párů Je popsán parametrem

pořádku * . který lze interpretovat Jako makroskopickou vlno-

vou funcki í03. Proud supravodičem souvisí s fázi p této

funkce a s vektorovým potenciálem X podle vztahu:

•t 2e h f . 2e
3 = sir Lg r a d * " řr

kde 2e a Srn Je efektivní náboj a hmotnost Cooper ova páru.

Odtud vyplývá kvantování magnetického indukčního toku v su-

pravodivém prstenci podle vztahu"

0 " < f i X d í - n * . $ . * ! _ » 3 io"* s Wb C2>

•" o o e*

n Je kvantové č í s l o , n - 0 .+1.+2. . . .

Na Josephsonové přechodu vzniká fázový rozdíl A*> mezi

fázemi obou supravodičů. Ten souvisí s proudem I a napětím V

pfechodu podle následujících vztahů:
V - ^

I c Je tzv kritický proud přechodu. Je určen parametry slabé

vazby. Obvykle dosahuje hodnoty od 1*M do lmA.
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Stejnosměrný skví d - Je tvořen dvěma Josephsonovymi přechody

spojenými supravodivým prstencem C obr. la). Oni kovy proud

skvidu Je dán vztahem:

I - I sinCAf !> + I sinCAp 5 C«

Oba razové rozdíly vsak nejsou vzájemné nezávisle. Diky
souvisí a magnetickým tokem xf indukovaným do smyčky skvidu:

To způsobí, ze spoločný kritický proud celého skvidu I Je

periodickou funkci vnějšího magnetického toku s periodou & .
o

Viz. obr. la. Napájlme-li tedy stejnosměrný skvid proudem I
p

vetší m než 21 pak na ném vzniká napětí periodicky závisejí -
d na magnetickém poli. Jeho vznik Je ilustrován na obr.
l.b. Periodická závislost není př í l i š vhodná pro příme
nérenl magnetického pole. Skvid se proto používá většinou
Jako nulový indikátor ve zpétnovazebni m kompenzačním měřicím
systému. *

Skvid jako magnetometr mflze registrovat magnetické pole
S přesností až 1O~* * a dosáhnout energetické c i t l i vost i

o
kolem lO"s*Js.
Vysokofrekvenční skvid - Je tvořen pouze Jedním Josephsono-
vým přechodem v supravodivém prstenci o indukčnosti L . Pří-
mé stejnosměrné moření není na této struktuře moSné. proto
se induktívne váze na vysokofrekvenční ladéný obvod. Viz
obr. 2a.

Při aplikaci vnôJSÍho magnetického pole na tento skvid
teče prstencem s t í n í c ! proud I . Vnitřní magnetický inkukcní
tok ve skvidu $. proto souvisí s vnéjsím indukovaným tokem
^ podle vztahu:

Je-li kritický proud skvidu dost velký t.J. Je-li parametr

hystereze
&nL I

vétii než Jedna, pak Je závislost <fim na ^ nejerdnoznačna. Ve
skvidu muže existovat několik zachycených kvant magnetického
indukčního toku Cobr. 2a>. K přeskoku mezi Jednotlivými sta-
vy dojde v okamžiku, kdy proud cirkulující ve skvidu přesah-
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ne kritický proud Josephsonova kontaku. Přitom vznikají
energetické ztráty v systému skvid-ladéný obvod, protože
během doby pfeskoku se magnetická energie zachyceného kvanta
ménl v prechodu na teplo.

Při konstrukci s k vidového magnetometru se obvykle vyu-
žívá režim kdy mezi Jakosti laděného obvodu Q a koeficientem
vazby k piati vztah:

k2Q > 1

V tom případe můžeme pozorovat tzv. schodovitou charakteris-

tiku skvidu. Je to závislost maximální amplitudy vysokofrek-

venčních oscilaci v obvodu na vysokofrekvenčním . budicím

proudu. Plato na charakteristice vzniká tehdy, když vysoko-

frekvenční proud indukovaný do skvidu Již stačí k vyvoláni

přeskoků magnetického pole. Po přeskoku se totiž amplituda

VF oscilací diky ztrátám zmenší. Dalsl přeskoky mohou nastat

teprve až amplituda oscilaci opat stoupne. Skvid tak stabi-

lizuje amplitudu oscilaci dokud energie přiváděná vysoko-

frekvenčním proudem nestačí ke kryti ztrát přeskoku během

každé periody. Poté muže amplituda znovu rast. Rast se znovu

zastaví v okamžiku, kdy Jsou možné dalsl přeskoky. Jednot-

livá plata na schodovité charakteristice skvidu pak odpo-

vídají rostoucímu počtu hystereznlch smyček, které skvid

obehne bohem Jedné VF periody.

Přesná poloha plata závisí na vnéJSlm magnetickém poli.

K přeskoku dojde totiž v okamžiku, kdy součet vysokofrek-

venčního a vnéjslho pole přesáhané určitou hodnotu. Na obr.

2b Je ilustrováno. Jak při konstantní hodnote budícího prou-

du J vznikne tzv. trojúhelníková charakteristika skvidu

Jakožto závislost amplitudy VF napětí na obvodu na vnejslm

magnetickém poli. Tuto závislost se využívá pro mařeni

magnetického toku podobné Jako u stejnosměrného skvidu.

Citlivost střídavého skvidu Je asi o dva řády menši než

skvidu stejnosměrného. Skvid Je vsak podstatne výrobné

Jednodušší. Není totiž zapotřebí zhotovovat dva identické

přechody. Zatímco pro stejnosměrné skvldy se téměř výhradné

používá tenkovrstvá technologie s Josephsonovýml přechody na

bázi tunelových kontaktu Nb-NbO -PbAu. pak vysokofrekvenční

skvldy Je možno realizovat úspešne 1 na bázi hrotových

kontaktů f01.
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Skvidy z vysokoteplotních supravodičQ
Existenci efektu vysokofrekvenčního skvidu Ja možno

prokázat Již na nestrukturovaných kouscích polykrvstalleké
supravodivé keramiky 171. Mezi Jednotlivými krystalovými
zrny tot iž existuj* řada Josephsonových kontaktů, které
mohou vytvořit v materiálu "náhodné" skvidy o wl ikost í
desetin milimetru i menši. Takový skvíd má ovftem pouze de-
monstrační význam. V současné dobé se konají rovněž pokusy
o vytvořeni kontrolovatelnějších skvidů z polykrystalických
materiálů. Josephsonovy kontakty Je možno připravit zúžením
materiálu v Jednom místě, poprípade zlomením vzorku a opa-
trným opětovným stlačováním obou Části. Výsledky zatím ne-
jsou pří l iš reprodukovatelné. Byly vsak Již popsány skvidy
pracující při teplotě kapalného dusíku s c i t l i vost i asi
o fád menší než u klasických VP skvidu.

Příprava Josephsonových kontaktů z tenkých vrstev vyso-
koteplotních supravodičů Je rovněž velmi obtížná. Vysokote-
plotní supravodiče mají extrémně Malou koherenčni délku
neJcolkik nm. Nebude proto možno připravit tunelové kontakty
nebo můstky klasické konstrukce. Josephsonovy kontakty vzni-
kají spontánně na hranicích mezi zrny v polykrystalických
vrstvách. V několika případech se podařilo takové kontakty
využit ke konstrukci stejnosměrného skvidu. Dosahovaná c i-
t l ivost vsak není příl iS dobrá.

Literatura
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D. Sýkorová: J. Low. Temp. Phys. 7£, CJJBSS?



- 7 6 -

C i

o.s 1,5

Obr. la - Stejnosmérny »kvid a Jeho závislost kritického

proudu 1 ^ na indukovaném magnetickém indukčním toku. Osa

toku v Jednotkách #o= 3 10"19Wb.

Obr. l .b - V-A charakteristiky •tajnosmérného ikvldu pro tři
hodnoty Indukovaného toku ^. * , . * , • závislost nap#U
skvidu na indukovaném toku <t> pM pracovním proudu I p .



Obr. Ba - VF sk vi d a Jeho závisí os*, vnitrního magnetického
indukčního toku *> na vnějším indukovaném toku 4> '. Šipky
označuji preskoky kvant magnetického indukčního toku ve
skvidu o hodnotu * .

J
Obr. Eb. - Schodová charakteristika VF skvidu. tj. závislost

amplitudy vysokofrekvenčních oscilaci v obvodu na vysoko-

frekvenčním budicím proudu J. Je uveden vznik trojúhelníkové

charakteristiky skvldu při pracovním budicím proudu J .



- 78 -

Přehled výrobků stát. podniku Laboratorní přístro-

je Praha z oboru vakuové techniky

Miroslav Litomiský

1. RotaSni vývěvy

Ze starší typové řady rotačních olejových vývSv, poháně-

ných elektromotorem pomocí klínových řemenů, zůstává dosud

ve výrobě jediný typ RV 40/21 s čerpací rychlostí 40 m /hod

(VC 7270,- Kčs). Výroba tohoto typu bude patrně ukončena

v roce 1989.

Vývěvy v novém provedení jsou rychloběžné, blok vývěvy

je souose spojen s motorem a tvoří s ním ,,eden kompaktní ce-

lek. Jsou vyrábShy v této řadě:

ryp

RV 1

VR 1

VRO

VRO

VRO

,5/11

,5/12

05-20

05-21

15-20

*/

V
v

čerpací rych-
lost (mVh)

1,5

1,5

5

5
16,7

počet
stupňů

1

1

2

2

2

hmotnost
(kg)

11

11

ia

18,5

30

VC
(Kčs)

1600,

2500,

4660,

5580,

7350,

*/ jednofázové napájení 220 V 50 Hz

VývSvy o výkonu 1,5 nr/h mají utěsněnou skříň, takge je lze

používat i jako kompresor nebo pro čerpání v uzavřeném okru-

hu (např. heliovém).

VývSvy vyšších čerpacích rychlostí jsou po dohodě vyrábě-

ny firmou Unitra v PLR v těchto velikostech:

nomin.čerp.rychlost 15 nrVh:

30
60
60
90

180
200

typ BW 15
BW 30
BW 60
BL 60
BL 90
AL 180
BL 200
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počet měrek hmotnost VC
(ks) (kg) (KSa)
2 5,2 7400,-

1 6,25 6480,-

Měrky se připojuji k vakuové soustavo pomoeí rychlospojů DIT 16,

3. Vakuové ventily rohové

2. Vakuometry

Typ

VPR 1
(Pirani)

VPG 1
(Penning)

rozsah

10
5
 až

2.J0"
1

(Pa)

1.10"
1

až 5.1O"
6

Typ

VR 25E

VR 40E

jmen.světlost
(rychlospoj)

DN 25

DN 40

ZVE 4-2
 v
 4 mm

(zavzduänovací)

Ventily SÍä ovládají elektricky

4. Ryehlospoje

Typ

RS 16

RS 25

RS 40

jmen.světlost
potrubí (mm)

10 a 16

25

40

5« Vysokovakuová aparatura AV

hmotnost
(kg)

2,5
3,8

(220 V 50 Hz)

hmotnost
(kg)

0,13

0,17

0,23

63

VC
(Kčs)

2200,-

2580,-

570,-

vc
(KSs)

150,-

112,-

125,-

Mezní tlak (s vymrazením): 5.1O"
5
 Fa

Ôerp. rychlost (při 1O"
1
 a2 10"

3
 Pa): 110 l/sec.

Ovládání ventilů elektropneumatické a elektromagnetické.

Aparatura sestává ze dvou pojízdných stojanů o nastavitelné

výšce. Na jednom stojanu je instalována souprava vývěv (rotafi-

ní a difúzni), vakuový rozvod a technol. rozvody. Na druhém

stojanu jsou vakuometry, programátor vakua pro automatizované

řízení Čerpacího procesu a výkonové ovládání aparatury.

Hmotnost: 82 kg

VC: 54700,- Kčs.
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Návrh sústavy solenoidov na meranie teploty

platinovým JMH teplomerom v aparatúre pre jadrové chladanie.

V. Makroczyová
Ústav experimentálnej fyziky SAV,Solovjavová 47,043 53 Košice

Metóda meranie teploty pomocou jadrovej magnetickej re-
zonancie /JMR/ vyžaduje, aby paramagnetická vzorka bola umiest-
nená v magnetickom poli a vysokou homogenitou /pre platinu rá-
dovo lCf-'cm/ na dĺžke vzorky. JMR teplomer je obvykle umiest-
nený v experimentálnom priestore blízko jadrového stupňa, čo
si vSak vyžaduje odtieniť magnetizačné pole v priestore tep-
lomera*

Z týchto podmienok plynie úloha :
1. Navrhnúť kompenzačné solenoidy magneticky zapojené pro-

ti magnetizačnému solenoidu a vytvoriť tak v oblasti teplome-
ra paeudonulové magnetické pole.

2. Navrhnúť solenoid s homogénnym magnetickým poľom v
priestore teplomera, lepSím ako 10"**ca .

3* Vytvoriť v experimentálnom priestore magnetické pole
a konštantným gradientom pre kompenzáciu zvyBkových grsdien-
tov a pre experimenty s ^He.

Optim ilizačné kritériá, použité pri návrhu
1. - .ompanzačavch cievok :

kde fcB- konStanta magnetizačného solenoidu, k cj- konStanty
jednotlivých kompenzačných solenoidov, i=l,...,4, xQ^-polo-
ha experimentálneho priestoru voči geometrickému stredu i-teho
solenoidu. Predpokladá sa, že magnetizačný a kompenzačné ciev-
ky budú zapojené sériovo na jeden zdroj prúdu. V8etky konštan-
ty cievok sú definované ako k (x) = B(x)/I, B(x) je pole v po-
lohe x na osi cievky, I je prúd v cievke.

2. - homogénne n cievky : /cievka Garettovho typu/

k h & o h ) > 7 "TA"1 ,

min (grád kh(x)) , X = Cxoh-2ca, x o | + 2cm)
*€X

kd« kh je konStanta homogénnej cievky, xQh je poloha experi-

mentálneho priestoru voči stredu homogénnej cievky.
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3 . - gradientne.i cievky : /cievka Helmholtzovho typu/

grad(kgCxog)>0.1 BTA^CB"1 ,

rain(d2kg(x)/dx2) , X n (x -2cm, xo+2cm)
x € X

Sjymboly k a x majú analogický význam ako v predošlom.

Na určenia magnetického poľa na oai rotačně symetrických
solenoidov sme použili Bio+.-Savartov tákon. Cievky boli na-
vrhnuté metodou Mont a Carlo, ktorá je podľa j_lj pra riaSenie
uegnetostatických optimalizačných problémov jedna z najvhod-
nejších* Nedostatok miesta na vákuovom pláäti,kam sme cievky
umiestnili, nám neumožnil navrhniíť také rozmery homogenizač-
nej a kompenzačných cievok, ktoré by splnili požiadavky v
tab.2. V tab.l. sú rýsledné geometrické rozmery cievok a ich
konätanty, na obr.l je ich rozmiestnenie na osi aparatúry.

Kompenzačný solonoid č. 4* bol Ehw';ovený z viac Silového
NbTi supravodiče v medenej matrici, na ostatné cievky sme po-
užili monofilamentárny supravodič podobného typu. Magneti-
začný solenoid vyrobili v BEZ Bratislava.

Polia cievok sme premerali pri izbovej teplote a pri hé-
liových teplotách Hallovou sondou. Aby sme sa vyhli vplyvu
nesúmernosti hallových kontaktov a termomagnetických javov
na meranie, merali sme hallovské napätie pri dvoch smeroch
prúdu do sondy a ävoch Eaeroch meraného magnetického poľa*
Výsledná hodnota napätia je rovná aritmetickému priemeru. Pres-
nosť meraní bola lepäia ako 0.57. V tab.2. sú výsledky výpoč-
tov a meraní polí.

Počas experimentu sme zistili, ze pri vyšälch magnetic
začných poliach je pre získanie dobrého signálu JMR nevyhnut-
né použiť gradientnú cievku. Ak ku tomu pristúpi požiadavka,
aby tepelný supravodivý kľúč bol v normálnom /B^>10 nT/ ale-
bo supravodivou stave /Blc<10 mT, B^ je pole cievky kľúča/,
dostaneme pre polia cievok niekoľko protichodných požiada-
viek. Vhodným návrhom prúdov do homogénnej,gradientnej cievky
a cievky kľúča pri danom magnetizačnom poli možno tento prob-
lém riešiť. Na obr.2 ja signál platinového J'íR teplomere zís-
kaný* pomocou popísanej sústavy oolenoidov.

Na záver chcem porfakovať J.Nyékimiz, P«Skybovi a E.GaŽovi
za posúdenie návrhu sústavy a premeranie polí cievok. Za pre-
citne ahotovenie cievok vclačíase N.Saolkovi.
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11 jo
—— —— — — —J- —— —_ __

os
obr.I* Rozmiestnenie cievok na osi vákuového plóSťa

a - magnetizačná cievka, 1b - 4b kompenzačné cieV.by, c - homogé-

nna cievka, d - gradientná cievka, e - cievka

O - experimentálny priestor

obr*2. Signál platinového JMR teplomera



solenoid

magnetizafiný
koapansa&itf £.1

e. 2
e.3
e.4

homogénny '•
-základná oievka
-kômp. cievky
ga-adientny

*1
nm
32.5
67-5
34.5
34.5
91.5

90.5
91.5
91.5

r2
oso
76.5
90
57.5
49
100

91.5
93.0
93.5

1
mm
260
7.5
9
4.5
7C

190
43
10.5+

m

.57

.5

.5

.5

.9

.5

.5

.5

xo
mm
287
107.3
117.5
126.3
168.5

0
0
0

vzdialenosť stredov segmentov 89.5 am

tab.č.l Rozaery solenoidov
+ - dííka jedného segmentu
r 1 - vnútorný polomer, r 2 - vonkajäí polomer, 1- dĺžka cievky,
0 - priemer vodi6a, x Q - poloha exp, priestoru voSi stredu
cievky

solenoid

kompenzaCné

hotogénny

gradientný

požiadavky

ktxj 4 aTA"1

k(xc) 7 aTA"1

homogenita lepšia
než I O ^ C I T 1

grád k(x)=kon§t.

výpočet

kíxo) = 2.2 aTA"
1

k(xQ)=5.3 mTA"
1

homogenita
h(x)=4.1O"4ca"1

grád k(x)=
0.14 aTA^cm"1

l(x)=0.05 ca"1

meranie

k(x )=1.9 aTA*1

kCxo) = 5.1 mTA"
1

homogenita
hCx^ô.lO^cai"1

grád k(x) =
0.11 mTA^em"1

Hx)=0.1 cm"1

tab.č.2
h(x)- homogenita v polohe x na osi, l (x )- linearita v polohe x,
• tabuľke j« x=xQ+ 10 na

^

2 (grád k(x2)-grad kCx^

(grád k(x2)+grafl

[ l ] Qottvald A.,IEEE Trans.líagn.,24. 1988 ,pp.411-414
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C h l a z e n í s u p r a t e k u t ý m h e l i e m

Ing. Oldř ich OSlejšek, C S c

1. Úvod

Schopnoat přenášet z chladicích ploch velká ale krátkodobá
tepelná dávky předurčuje aupratekuté helium k výhodnému chla-
zení napr. elektromagnetu,pracujících ae stálým nebo impulzo-
vým proudem.Toto helium není vhodné pro chlazení zařízeni ae
střídavým proudem,protože při stálém vývinu tepla a jeho odvá-
dění narůstá spotřeba energie ve zkapalňovaci.

V článku rozäiŕujícím informace v [1] jsou atrufině zopako-
vány základní vlastnosti supratekuteho helia a vztahy,týka jí-
cí se přenosu tepla v něra.Je uveden návod k hrubé kontrole
chlazení elektromagnetu supratekutým heliem při normálním tla-
ku a některé experimentální výsledky z měření krátkodobých te-
pelných zatížení chlazených ploch.Důsledně jsou použity základ-
ní jednotky (m, kg, s, K) .

2. Vlastnosti supratekutého helia a Síření tepla v něm

Zmenáuje-li se tlak nad hladinou normálního kapalného helia,
klesá jeho teplota.To odpovídá ve fázovém diagramu helia pos-
tupu na křivce nasycení od kritického bodu (pfc =0,22 MPe,
Tkr = 5' 1 8 K^ směrem lolů.Tak lze dosáhnout bodu A (p = 5 kPa,
T Ä = 2,18 K),v němž nastane fázový přechod druhého řádu; kapal-
né helium (Hel) se změní na aupratekuté (HelI).V bodě A se
změní skokem některé vlastnosti: tepelná vodivost vzroste 10
krát,tepelná kapacita 6 krát.velmi prudce klesne viskozita.

Jevy v Hell lze objasnit s pomoci dvoukapalinového modelu
se složkou normální (n) a aupratekutou (s).Měrné hmotnost Hell
je dána podle modelu měrnými hmotnostmi (0 normální a (0fl supra-
tekuté složky; (o » <$>n + <og .Při růstu teploty vzrůstá podíl nor-
mální složky (roste (On) a klesá podíl supratekuté složky (kle-
sá i^3).Při teplotě T - T A vystupuje jen složka normální a při
T = 0 jen složka supratekutá.Zanedbá-li se v £ <0, 2,18 K> u <$>
malá změna a uvažuje-li se konstantní hodnota (p « 146 J kg ,

^ n = < R T / 2 i l 8 (o8 = < o ( l - T/ 2,18) (1)

Entropie S(T) a v i s k o z i t a \Í(T) u H e l l pochází od normální s l o ž -
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ky,protože supratekutá složke entropii neobsahuje (nemá tepel*
nou kapacitu) a její vazkost je zanedbatelné.Entropii hmotnost-
ní jednotky lze tedy určit ze vztahu

S(T) = 5
T
 eíT> dT/ T (2)

přičemž měrná tepelná kapacita c(T) vychází z nulové hodnoty
c(0) = 0.

Když v libovolném místě v objemu Hell vznikne tepelný zdroj,
stoupne v něm teplota a tím G>n a klesne (•> .Aby se vyrovnaly
rozdíly v hustotě složek v místo ohřevu a v ostatním chladněj-
ším objemu Hell,začne z vnějšího objemu proudit do ohřátého mís-
ta supratekutá složka a současně odtékat normální složka (no-
sič energie).Obě protiproude složky Hell se pronikají,avšak vzá-
jemné tření i při velkých rychlostech je nepatrné.Teplo se Síří
formou termické vlny (podobné vlně akustické) s rychlostí,kte-
ré vzrůstá z nuly při T Ä ,asi na 20 m s™^ při T = 1,8 K, nemění
se zhruba v rozsahu teplot 1,8 až 0,8 K a pak se náhle zvětší
asi na 140 m s .Protože toto rozšíření tepla závisí nejen na
rychlosti Siření termické vlny, ale i na podílu normální složky
přenášející teplo,dá se očekávat,že přenos bude maximální v o-
kolí 1,8 až 1,9 K.Skutečně závislost efektivního součinitele
vedení tepla na teplotě v navenek klidném objemu Hell

A
e
 = CCT) T ̂ <o

2/
V
/3
 (VT)"

2 / 5
 (3)

jak byla odvozena elementem a Frederkingem a jak je graficky
znázorněna na obrázku 1 při konstantních teplotních gradientech
\/T, je taková, že v uvedeném rozsahu dosahuje maxima.Z obr.l
je zřejmé,že při malých teplotních gradientech je tepelná vo-
divost Hell v rozmezí teplot 1,7 až 2 K víc než 100 násobná
jak vodivost mědi (380 W n f V " 1 ) .

Po soustředění veličin závislých na termodynamickém Btavu
Hell do funkčního symbolu

C(T) T n 1 / 5 < $ 2 / 3 S 4 / 5 = f(T) U)
znázorněného spolu s empirickou funkcí C(T) na obr.2,lze psát
pro hustotu tepelného toku (podle Fourierova zákona vedení tep-

o. «X
e
VT = (AT

C
/ L)

1 7 5
 tVŠ) (5)

nebot v linearizovaném útvaru je teplotní gradient VT «= LT^/ h
I JT K)/ L a střední hodnota funkce f(T) je fTŤ") « (T-T. )"g o ..- . D

ř(T) dT;tu lae získat s pomocí integrální křivky f(T) «=
b
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dT na obr.2.

12

e

t.6 10 2 2,2 1 1Z t,¥ tfi 1.B Z

-TOO

Obr.l Závislost m§rné tepelné vodivosti Hell na teplotě

0br»2 Funkce tepelných vlastností Hell

Protože se termickou vlnou zvyáuje tak vydatně tepelná vo-
divost a tepelný tok se rychle šíří na velkou vzdálenost,sta-
lo se Hell atraktivní kapalinou pro chlazení velkých supravo-
divých elektromagnetu.Nicmóně eůstává i v lázni Hell u chlaze-
ná stěny při malých tepelných tocích teplotní rozdíl,vyvolaný
spádem na povrchovém tepelném odporu,zvaném podle objevitele
Kapicovým.Na základě předpokladu o vlnovém charakteru přes-
tupu tepla z tuhého povrchu do Hell stanovil Kalatnikov úměrnost
intenzity přenosu tepla s T g kde n « 3.Když se i zde definu-
je obvyklým způsobem podle Newtonova zákona součinitel přestu-
pu tepla cC = q/AT K , AT R = T w - T g ,je pro A T R < T

Ä/&Q = 1 +(3/2)(ATK/ T )+( A V Tff)
2+(1/4)(ATV/ T )

3=

(6)
Tn .V režimu platnos-

« f(ATR/ T )
s mezní hodnotou oCQ = lim ,r _»Qcí ;

t i Kapicova přestupu tepla (T » TA) Je tedy hustota tepelného
toku

q =oc ATK = &K T^ ATK f(ATK/T ) (7)
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Na rovinném povrchu vzorku malých (laboratorních) rozměrů jsou
hodnoty 6% a n proATg £ 1 K v objemné lázni Hell podle tab.l

materiál

n

1)
2)
3)

aÍf stříbro

0,062 0,082 •

2,9 3

před vyleštěním
v tenké vrstvě na
třískově obrobený,

platina
2)

0,065

3

povrchu
platné

zlato

0,185

3

pro 1

měď

0,091

3,1

,5 é T

0

hliník 9,99%
3)

,108*0,0015 T |

3

š 2,1 K

Pozn.: Reppoflukovatelnost výsledků experimentů podmiňuje peč-
livě vyhlazený a očištěný povrch vzorku (elektrolyticky
leštěný a dlouhodobě přechovávaný při nízké teplotě).
Aväak hodnoty 6~„ u těles s povrchy nehlazenými jsou
mnohdy až o 50% vět Si.

Tab.l Hodnoty konstant do rov.(7)

Probíhání přenosu tepla v Hell v ustáleném stavu i za reži-
mem Kapicova přístěnného jevu (T < T^) je na obr. 5 příp.4. Při
pozvolném stupňovitém ohřívání tělesa narůstá postupně hustota
tepelného toku q přestupujícího do chladicí lázně Hell,narůs-
tá teplotní rozdíl AT K i nepatrně teplota T b obsahu lázně.
Takový průběh pokračuje do okamžiku,kdy vystoupí teplota T
vrstvy Hell přiléhající k chlazenému povrchu na teplotu T A =
2,18 K.Při dalším zvětšování 4 může probíhat jev dvěma různými
způsoby (a,b),které závisí na teplotě Tfa helia ve velké vsáá-
lenosti od chlazeného povrchu,případně na tlaku,
a) Je-li T. výrazně menäí než T A ,bude hustota tepelného to-

ku q. (při které dosáhne teplota T přilehlé vrstvy hod-
noty T^ ) poměrně velká a může převýait hodnotu kritického to-
ku pro Hel (Ifcp! viz např. [21 ).Tehdy při dalším zvětSení q
nad hodnotu q^ přejde vrstva Hell u chlazeného povrchu na Hel
a to BB ihned odpaří.Vznikne tedy filmový var,provázený náhlým
přírůstkem teploty chlazeného povrchu (obr.3).V daném případě
je hustota kritického tepelného toku q k r při chlazení Hell
rovna hodnotě q^.

Při zmenšení ohřívání se objeví v jevu hysterese a posléze
při značně nižší hustotě tepelného toku q ^ návrat do Kapi-
cova reSimu.Nejlepäí podmínky chlazení při možném výskytu po-
ruch v práci supravodivých elektromagnetu jsou takové,při kterých
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se dosáhne co možná velkých hodnot <4kr, a ^ ^ «0b8 záleží
na teplota T. a tlaku p.Za optimální tlak lze doporučit hod-
notu z rozmezí tlaků v bodech kritickém a A (tj. mezi 0,005 až
0,22 MPa),nejlépe atmosférický tlak,při němž jsou hodnoty 1 k r

a <L i n velmi blízké.

*

«r
<?ř

• ^

A7 A»

Obr.3 Závislost hustoty tepelného toku na teplotním rozdílu
stěny a příetěnné vrstvy

Obr.4 Přechod z Kapicova režimu do bublinkového varu ve vrstve
a následného filmového varu

b) Je-li T, mírně nižší než ,bude hustota tepelného toku
q^ (při které dosáhne teplota T hodnoty T^) poměrně nízká

a může být menäí než kritický tepelný tok v Hel.V tom případe
při zvětšení q na 1

X
 přejde vrstva Hell při povrchu nejprve

na vrstvu Hel a při dalSím zvětšování q vznikne v jejím obje-
mu bublinkový var,obr.4.Jakmile dosáhne q kritické hodnoty
q ^ .nastane filmový var,nebol se již všechna kapalina ve vrst-
vě vypařila.Néhlé nárůsty teplo+y povrchu zde vystupují dva~
krát,a to při přechodu na bubli/ikový var v přístěnná vrstve
(kdy není nárůst příliš velký) a na filmový var (kdy je značný).
Při snížení ohřevu se objeví hystereate též dvfekrátjpři návratu
do bublinkového varu a při návratu do Kapicova režimu.

3. Kryostat pro Hell pod tlakem

Hell ve stavu nasyceném je pod velmi malým tlakem (̂  5 kPa)
nevhodným pro chlazeni elektromagnetu.Nebylo by možno doplňovat
kryostat novým heliem, protože by ae musel při tom zvětšit tlak
na atmosférický,helium by se ohřálo na 4,2 K,poklesl by kritický
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proud a elektromagnet by mohl přejít do normálního stavu.Bylo
by tedy nutno vyřadit elektromagnet z činnosti po dobu doplňo-
vání a pak znovu podchladit.K tomu by bylo zapotřebí opět znaä-
né množství helia,takže by se využívání elektromagnetu značně
prodražilo.Poruchami při činnosti elektromagnetu by se mohla
oteplit část vinutí nad T x a pokrýt parami helia s malou tepel-
nou vodivostí.Tím by prudce vzrostla teplota supravodiče a moh-
lo by dojít k havárii elektromagnetu.Z těchto důvodů nebyl o
Hell velký zájem.Nyní jsou již známy způsoby jak udržet Hell
pod atmosférickým i vyááím tlakem.Používá se doplňková chlaze-
ní heliové náplně v kryostatú.Podle popisu v L3 3 je na obr.5
zakreslen chladicí okruh u heliové nádoby,která je umístěna
ve vakuovaném izolačním prostoru kryostatu.

Obr. 5 Chladící okruh nádoby s Hell pod atmosférickým tlakem

Heliová nádoba je rozdělena sklolaminátovou izolační pře-
pážkou s pojišťovacími ventily a ventilem,propouštějícím Hel
při startovacím prochlazovéní dolní části nádoby B elektroma-
gnetem.Hlavní části chladicího okruhu jsou výměníky 1, 2, 3 B
škrticí ventil 4 .V propojeném chladnějším prostoru výměníků
se čerpáním vývěvou 6 docílí podtlak, kterým se nasává Hel
% horní části nádoby přes výměník 5 a škrticí ventil 4 do
výměníku 2. Ten je vytvořen ze spirálovité svih-té trubky
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uzavřené na dolním konci,vložená do nádoby a je určen k chla-
zení Halí v nádobô.S pomocí supravodivého hladinoměru 5 se
řídí průtok ventilem 4 tak, aby se udržovala stálá hladina
ve výměníku 2, příp. 3.Vhodně nastaveným a udržovaným tlakem
nad hladinou se dociluje a zajištuje teplota helia ve výmění-
ku 2 s dostatečně nižäí úrovní než T^ .Tím se po čase sníží
teplota Hell v nádobě a i při nečinném elektromagnetu se ustá-
lí na teplotě poněkud vyšäí než je teplota helia ve výměníku
2,vlivem tepelných toků,vnikajících do dolní části nádoby
zvenčí a přes izolační přepážku.Do výměníku 2 se odvádí navíc
tepelná ztráty při chodu supravodivého elektromagnetu;vedou
se sloupcem kapaliny k hladině (s nejnižší teplotou systému),
z níž se transportují ven z kryoatatu odsávanými parami z
ekvivalentního odpařovaní Hell.Protože je Hel v nádobě pod
atmosférickým tlakem,lze úbytek helia doplňovat normálním ka-
palným heliem během provozu.Výměník 1 se využívá k přichlazo-
véní obsahu Hel v horní části nádoby.

4. Výpočetní kontroly chlazení Hell

Chlazení kryogenního zařízení Hell se uvažuge pro klidnou
kapalinu,neuváděnou do varu.Podle (5) plyne pro teplotní gra-
dient při jednorozměrném vedení tepla v Hell vztah VT = AT r/ L
= [q/ f(T)l5 s funkcí f (T) podle (4), znázorněnou na obr. 2.
S pomocí výrazu pro kritický tepelný tok q^, ,tj. tok při pře-
chodu z Kapicova režimu do filmového (obr.3) nebo bublinkového
varu (obr.4)

Ť

b

odvozeného s využitím teorie vzájemného tření u vícesložkových
kapalin, lze vyjádřit

f(T) « T <oa S
4 / 3/(A<? n>

1 / 5

a Gorter-Mellinkovou funkcí A vzájemného tření.Srovnáním s (4)
plyne pro ni vztah

aproxifflovatelný jednoduše nahradí-li se podle (1) <?g/((?2<?n> a
použije-li se přibližně (X«7,5.1CT7 T v€<0, 4 K> .Průběh
funkce A je na obr.6,na němž Je taká podle (2) přísluSná en-
tropie S.
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-Lo

Obr.6 Grafické závislosti A(T), S(T) a 'p(T)

Na základě teoretické úvahy byl odvozen ještě k (5) podobný
výraz

q = {[f (T. ) - CP(T )V L}
1
''

5
'

4
 (9)

B grafickým znázorněním teplotních funkcí cp (T) rovněž na
obr.6.Srovnaním (9) s (5) při stejné délce L = 1 dráhy tepel-
ného toku q plyne pro korespondující funkci

Neahody v hodnotě funkce f(Tb)* a f(T.) podle (4) jsou vždy
pro dané T. v tab.2,a to v poměru í"(Tb)*/f(T. ) :

T b
K

1,6
1,7
1,8
1,9

2

1,7

1
-
-
-
-

1,6

0,962
0,920

-
-
-

1,9

0,9
0,87
0,86

-
-

2

0,8
0,78
0,78
0,84

-

2 , 1

0,75
0,71
0,75
0,75
0,77

Tab.2 Srovnání vzorců (5) a (9)
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Převážně je f(T.)V f(Tb> < l.Proto dává vzorec(9) menät hod-
noty nez (5).Jistou odchylku způsobí i různá mocnina u délky L.

Doporučuje se kontrolovat ještě získané výsledky,které ea
mohou podle obou vzorců i značně liSit,s pomocí vzorce

V (T

g » V
 = q L V 3 1 4 (10)

V něm teplotní funkce f , znázorněná na obr.7a, Je založena na
experimentálních výsledcích.

3

Obr.7 a) Teplotní funkce pro rov.(10)
b) hustota kritického tepelného toku

Pro kritické tepelná toky q^, ,kdy T 3 T A, vychází a obr.7a

závislost ^kp^ij)* 1 0 znázorněná na obr.7b,a jejíí pomocí Je
lze orientačně určovat.Tá2 podmínka T = T A dosazením do (5)
dává % shodné s (8).Na obr.7b je závislost L 1^ 5 q. =

f(T) «
^T T

 ( T

Ä*"
Tb^ vynesena čárkovaně; leží opět nad hodnota-

mi zjištěnými experimentálně.

Uvedené podklady lise využívat k výpočtu Jedná ze čtyř kore-
lovaných veličin: T b ,T g ,q a L.Pro známé Tfc a T , L nebo
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q se z obr.6 pro T b a T určí ^(T b) a <?(T ) a a (9)
se určí <1 nebo L.Je-li známa jen jedna teplota,např. T. a
L, q, určí se z obr.6 funkce <?(Tb) a z (9) ae určí <?(T ) a
opět z obr.6 se určí T .Výsledky se kontrolují s pomocí vzor-
ce (10) a obr.7.Jsou-li známy obS teploty Tfe ,T najde se v
obr.7 hodnota y(T. , T ) a z (10) se určuje L nebo q podle
toho co je ještě známo.V případě,že je známa jen jedna teplota,
např. T b ,určí se z (10) hodnota y (T^ ,T ) a e obr.7 pro T.
a \/ zbývající T .Z obr.7 je zřetelná,Se využívání teplot
T b < 1,8 K zlepšuje chlazení jen nepatrně.

Zpravidla působí při vedení tepla současně přestup tepla
z povrchu.Jsou-li řazeny oba druhy tepelných odporů za eebou,
není výpočet tepelných veličin jednoduchý,protože jeou obS
rovnice,např. (5) a (7) nelineární.0 způsobu jejich řeaení
s různými vstupními veličinami viz LI 3•

Naznačíme ještě postup kontroly chlazení elektromagnetu
v kryostatu podle obr.5 a specifické problémy spojené a kon-
trolou.Na obr.8a je znázorněn výřez z elektromagnetu,chladiče
a stěny nádoby.Na takové sekce se dělí elektromagnet po výšce
N rovinami symetrie tepelného pole,přičemž se N rovná poč-
tu závitů chladiče.Zkreslení pole v krajních sekcích ea může
uvažovat dodatečně.

Do chladiče směřují dva tepelné toky: z vinutí tok Q a
z okolí kryoatatu Op .Od povrchu vinutí po vnitřní povrch
trubky chladiče jsou v cestě tepelného toku Q odpory:
Kapicovy r R f r K 1 ,Cleoentův r c a vedení částí stěny trub-
ky r'A .Od přístěnnó vrstvy u nádoby jsou v cestě toku <̂>
odpory: r c p ,r K p ,r^ .Chladič odvádí v axiálním směru trubky
výsledný tepelný tok N(Q + Op). Při tom se překonává nejprve ra-
diálně přístěnný odpor r£2 a P

Qk při vedení ve sloupci Hell
odpor TQJJ .

Tepelné odpory mohou mít nesledující vyjádření:
- vedení tepla v Hell (Clementoya typu) podle (5)

- přestupu tepla (Kapicova typu) podle (7)
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Obr.8 Tepelná pole v prostoru heliové vany a), Jeho ekviva-
lentní náhradní schéma b), rozdělení teploty v chla-
dicí trubce

AT-
XV, = — a f(ATK/Tg) ^ f(ATK/TÄ) ^ Tg A

,TJ 3—
^K T b A

- va vinutí
*V c V (AhV AV}

- ve atěně trubky chladíte

(r!̂  ,r^' podle podílu obvodu trubice připadajícího na tok
Q a

 % )
- v chladifii

rCH = ( V*> ~ T b V t N ( Q + °pn

Kromě odporů r^ ,r^ ,r^ jsou vSechny odpory v náhradním te-
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pelném schématu (obr.8b) nelineérní.Bezrozměrné nelineární či-
nitele kQ(&Tc ,q) a ^(Alg ,T ) je vhodné vyčlenit,protože
je nutno je předem odhadnout a v iteračním postupu upravovat.
Délku L a průřez ceaty A při vedení tepla v objemu Hell je
třeba získat % exaktního řešení proudových polí,alespoň z ře-
Saní potenciální úlohy e průměrnou hodnotou Afl .Ve vyracu pro
Clementův odpor r C H axiálního vedení tepla v trubce chladiče
vystupuje Btřední teplota T^íx) přístěnné vrstvy.Získá se ře-
šením problému vedení tepla v tyči s přestupem na plášti, zná-
zorněným na obr.6c.Problém popisuje nelineární diferenciální
rovnice 2.řádu (Poissonova)

- 7te(T) d
2T/ dx2 = q (U/A)

která po dosazení ta Afi z (3) dostane tvar

f(T) d 2T/ dx 2 + q (U/A) (dT/ d x ) 2 / 5 • O
a hraničními podmínkami dT/ dx =0 pro x = O a
A.e(TL) (dT/ d x ) x = L A *• N (Q a <3p) pro x = L.Po výpočtu rozlo-
žení teploty T(x) v sloupci helia podél trubice lze určit
střední teplotu ŤTx) «* (l/L) \L T(x) dx s T (x),kterou je mož-
no pokládat za etřední teplotu přístěnné vrstvy (jednorozměr-
ný prípad).Je možno také stanovit efektivní délku L chladi-
čová trubky 0 pomocí tečny na konci trubice

L
9
 «= ŤTx)/ (dT/ dxJ^L

a B ní určit r C H jako odpor typu r G .Nutno poznamenat,Se
tímto postupem určené T(x) i T(x) značí oteplení vůči kon-
cové teplotě Tfc .

Řešení náhradního tepelného schématu lze provést zkusmo s
prvním odhadem uzlových teplot v 6 <.Tfe ,T> .Nejnižší teplotu
T b v okruhu a možný odváděný tepelný tok N(Q + Op) limituje
výkon vývěvy, její tlak a hmotnostní průtok m ,připadne skupen-
ské teplo 1 .Sčítáním teplotních úbytků na odporech ve společ-
né větvi a v paralelních větvích se vypočítá teplota T popř.
T-p ,které nesmí překročit hodnotu T^ ,nemá-li dojít k povr-
chovému varu helia.K provozním hodnotám se dá přiblížit změnou
odváděného tepelného toku Q a postupným upřesněním hodnot
proměnných tepelných odporů,nebot při předcházející variantě
výpočtu vycháeí skutečnosti bližší uzlové teploty v tepelné
síti,na nichž & též na hustotě tepelného toku sávisí korekční
Činitele ^ a ^ .Protože jsou nepřípustné velké teplotní
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rozdíly podél chladičové trubky,není nebezpečí nesouměrného
chlazeni po výšce elektromagnetu.

5. Přechodný stav

Trvalé rovnomerné generování tepla v supravodivých elektro-
magnetech se dá uvažovat jen jako Časově střední hodnota účin-
ku lokálních poruch se vznikem krátkodobých tepelných rázů.
Proto jsou zajímavá výsledky měřeni chlazení v neustáleném sta-
vu, protože z nich lze získat informaci v jakém stupni může na-
růst kritický tepelný tok,aniž vznikne var při krátkodobém in-
tenzivním vývinu tepla.

Ns obr.9 Je závislost doby tx od okamžiku vzniku tepelného
impulzu do začátku filmového varu na hustotě tepelného toku q
při tepelném rázu. Potřebná doba A? je tím kratší Čím je veli-
kost hustoty větäí.Doba je dále také závislá na teplotě T. .
Pro T b = 1,8 K je Atvelké (pro q = 3,5.104 W m"2 trvá asi 1 a).
Protože se vyskytují tepelné šoky krátkodobě (obvykle pod I s )
a lokálně,lze usoudit,že Hell při T. = 1,8 K vytváří velmi dob-
ré stabilizační podmínky pro vinutí elektromagnetu. Interpolace
hodnot v rozsahu obr.9 se dá provést a pomocí vztahů

q = (-6,913 • 8,022 Tfe - 2,233 T
2 )105

 Ä ? 0 ' 2 3

nebo
[(-6,913 • 8,022 T. - 2,233 T 2 )105/ q! 4»' 4 8

(11)

\

í
0.5

t-y

0,001

02 1 2 n x noxo
AT GO

0 QS 1

Obr.9 Soba do vzniku filmového varu od začátku působení
tepelného zatížení

Obr.10 Rozložení teploty v chladicím kanálu při vzniku
filmového varu
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Na obr. 10 je rozděleni oteplení (T - Tb> ve sloupci Hell
(podél chladicího kanálu,jehož dnem prostupuje do halia tepel-
ný tok různé hustoty) v okamžiku vzniku filmového varu (nad
dnem). Čárko vaně je zakresleno téměř rovnoměrné rozděleni v u-
stáleném stavu.V neustáleném stavu je rozdělení nerovnoměrné,
a to tím víc,čím je větoí velikost tepelného zatížení.V blíz-
kosti chlazeného povrchu je přehřátí vrstvy Hell vůči Tfe

znafiné (větší než 0,1 K).Lze ai povšimnout relace mezi hodnota-
mi na obr.10
q^/AT = 3,67.1O4/O,5 ;2,88.104/l,7 ;2,22.104/5 ;l,62.1O4/17

platnými při X. = 1,802 K a hodnotami na obr.9.Dobře vyhovu-
jí interpolačnímu vztahu (11)
(-6,913 + 8,022 T b - 2,233 T^> 10

5 « 0,292 . 10 5

q acO.23 = o,313 . 10 5 ; 0,325 . 10 5 ; 0,321 . 10 5 ; 0,311 . 10 5

Zpoždění vzniku filmového varu určuje doba potřebná na vzrůst
teploty vrstvy Hell přiléhající k chlazenému povrchu.Popsat pře-
chodný děj ve vrstvě není jednoduché.Příatěnná vrstva neznámá
tlouštky 6 přijímá ze stěny teplejšího tělesa (vinutí) kon-
stantní tepelný tok Q «* 9, A,který se částečně - A A(dT/ dx)
odvádí do objemu Hell a částečně cqf> A (dT/ dr) se jím oteplu-
je vrstva. Z tepelné bilance plyne pro vrstvu nelineární parciál-
ní diferenciální rovnice

e(T)"DT/Dr « <j/(^&)+l/(96) f(T) (0T/0x) 1 / 3

s počáteční podmínkou T = T^ a T>T/"Dx = 0 pro *c = O.Za efek-
tivní tepelnou vodivost zde bylo použito vyjádření podle (3).
Na základě měřených časů do vzniku filmového varu (neboli nárůs-
tu teploty vrstvy na hodnotu T A) a numerického řeSení rovni-
ce by bylo možno stanovit tlouäíku 6 vrstvy a časový nárůst
teploty v ní.Z obr.10 je vSak zřejmé,Se tepelný impulz s trvá-
ním kratším než 0,5 s může být vôtSÍ než 3.5.1O4 W m"2,aniž
způsobí filmový var na chlazeném povrchu.Hodnota je asi 6 krát
větší než i k r I v ustáleném stavu v Hel při tlaku 0,1 MPa.
Proto je Hell vynikající stabilizační chladicí kapalina v pro-
vozu supravodivého magnetu.
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ZávSr

V Slánku byly uvedeny nejdůležitější vlastnosti Hell a vzta-
hy pro jevy probíhající v něm při přenosu tepla.Kontrola chla-
zení kryogennlho zařízení byla uvazována pro případ helia za
normálního tlaku.Stabilizační schopnost při krátkodobém tepel-
ném zatížení chlazeného povrchu byla posouzena z experimentál-
ně získaných závislostí mezi hustotou tepelného toku a dobou
do vzniku povrchového varu.

Kromg dobrých chladicích a stabilizačních vlastností vyka-
zuje Hell další možnost i. Umožňuj e zvětšit kritický proud su-
pravodiče (u NbTi při 1,8 K až dvakrát proti hodnotě při 4,2 K
v Hel) a tedy zvStěit indukci pole asi o třetinu.Supravodiče
mohou mít méně stabilizačního materiálu a mohou být více využi-
ty .V Hell nevznikne var v celém objemu ani v okamžiku vzniku
kritického tepelného toku.Bublinky páry, které vznikají při bu-
blinkovém varu v Hel, značně snižují elektrickou pevnost helia
a přepětím při náhlých změnách proudu může dojít i k průrazu
izolace.

Nevýhody chlazení Hell spoCívají na dvou okolnostech:
- Ztrátový výkon se vyvádí z heliové nádoby trubkou výměníku,
v jejímž sloupci Hell je omezená hustota tepelného toku (kri-
tická).
- Spotřeba u zkapalňovače Je při chlazení na 1,8 K v porovnání
ae spotřebou při chlazení na 4,2 K asi 2,5 krát větší,vlivem
tepelného toku vnikajícího z venkovního prostředí do kryostatu.

Konstrukce a vybavenost kryostatu je složitější.
Podklady podaných úvah byly Čerpány z [4 3 .
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Použité šnečky

A plocha(pro přestup),průřez(pro vedení teple) (m )
C(T) empirická funkce (1)
c měrná tepelné kapacita (J kg K )
f(T) teplotní funkce rov.(4),obr.2 (tf m" 5 / 3 K' 1' 5)
f(ATR/T ) teplotní funkce rov.(6) (1)
k korekční činitel (1)
L délka.vsdélenost od chlazené plochy (m)
Z měrné skupenské teplo (J kg" )
m hmotnostní průtok (kg a"1)
N počet závitů spirály (1)
n exponent
p tlak (Pa)
Q tepelný tok (W)
q hustota tepelného toku (W m )
•IQ - při vedení v průřezu sloupce Hell
3g£ - při přestupu na povrchu tělesa
q^, - při vzniku varu
r tepelný odpor (K m )
S B y- dO/ T entropie vztažená na hmotnostní jednotku

0 látky (J kg"1 K*)
p

látky (J kg"
T absolutní teplota (K>
T f e - Hell ve vět&í vzdálenosti L od chlazeného povrchu
T - Hell v těsné blízkosti chlazeného povrchu
T«# - povrchu tělesa
AT teplotní rozdíl (K)
LTQ = T -T. - způsobený při přenosu tepla v objemu Hell

«» Ttf -T - vyvolaný Kapicovým jevem
teplotní gradient (K m""1)1T

U obvod trubky (m)
x souřadnice (m)
cc součinitel přestupu tepla (W m' 2 K " 1 )
& tlouSíka přÍBtěnné vrstvy (m)
A(T) Gorter-Uellinkova funkce vzájemného tření složek

v kapalině (m s kg-1
)

^ měrná tepelná vodivost (W m" 1 K " 1 )
ÍJ absolutní viskozita (kg m" 1 a"*1)
(0 měrná hmotnost (kg m ~ 5 )
6*K empirická konstanta (W m~ 2 K 1 3" 1)
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T. t A? fias, doba (s)
<p (T) teplotní funkce rov.(9) (W3»4 m" 1 O f 2)
y(T g ,Tb) teplotní funkce rov.(L0) (W m" 5 8 7' 3 4

Indexy

b ve velkém objemu Hell
C Clement,Frederking
CU měa
e efektivní,externí
g Hell v těsné blízkosti povrchu
CH chladič
i interní
K Kapica
kŕ kritický (bod,tok)
m, min maximální,minimální
n normální složka Hell
0 mezní hodnota (AT,.-;-O)
P parazitní
s supratekutá složka Hell
V vinutí
W stěna
Ä 7\ -bod,stěna trubky chladiče

srovnávací veličina
~~ atredni hodnota
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KRITICKÁ PROUflOVÁ HUSTOTA KERAMICKÝCH A DRÁTOVÍCH VZORKŮ
VYSOKOTEPLOTNÍCH SUPRAVODIČŮ

Vladimír Plecháček, Státní výskumný ústav materiálu Praha

Hned po objevu vysokoteplotních supravodičů (VTS), zvláště po
přípravě monofázovýoh vzorků VTS 0 T

Q
 > 90 K /V, byla věnována volka

pozornost kritloké proudové hustotě J Q těchto maŤeriálů, protože tato
veličina předurčuje použitelnost supravodičů v Bilnoproudýoh aplika-
oíoh. Veliká Jc u VTS bylo zatím dosaženo pouze v přísna orientovaných
strukturách, např. v epitaxníoh vrstváoh YBagCu-jOy /2/| J Q při 77 K«a
B o 0 T dosahuje hodnot 10 A/omZ, zatínoo v keramických (sintrova-
nýoh) materiálech a ve dráteoh se supravodivým jádrem je v důsledku
slabá vazby mezi zrny JQ(77 K, 0 T) o několik řádů menší - dosahuje se
300 A/ora2 pro keramioké vzorky /3/ a 1000 A/cm2 pro drátové vzorky /},
10,11/ a zbývá zde pro jejioh silnoproudou použitelnost vyřešit mnoho
problémů. Použitím metody tavení a terturovanóho růstu bylo v poslední
době JQ(77 K) zvětšeno na 17 000 A/om v nulovém poli a na 4 000 A/cm
v poli 1 T /4/. U nových typů VTS bez kov i vzácných zemin, VTS na bázi
Bi /5/ t je zatím dosahované J Q meněí, kolem 5 A/ora v B a o T a při
teplotě T - 0,95 T o /6/.

Kritický proud je možno zjištovat, vedle bezkontaktních metod,
přímým měřením transportního proudu a napětí na supravodiSi. Z tablety
keramiokóho supravodiče se vyřízne tySka definovaného průřezu - např.
o rozměreoh 1 x 2 x 1? rnsi^, na konoíoh se připevní proudové kontakty
a uprostřed potenciálové se vzdáleností např. 5 mm. Proudové kontakty
je nutno dělat pečlivé* a s poměrně velkou plochou, protože kontaktní
odpor je u Y B a ^ u ^ veliký, kolem 1 flmm2 /7/.

Osvědčuje se ultrazvukové pájení indiem a zvláště nízkotavitelnou
slitinou InGa, která dobře emáSí povroh supravodiče. Kontaktní odpor
se snižuje o několik řádů, aniž by se při vhodném zpraoování snížilo
JQ, je-li do VT3 přidáno Ag /7/. Toho Je možno využít při přípravě
vzorků VIS a přidat při lisování v místě budouoíoh kontaktů do supra-
vodiče práěkové Ag nebo AggO. Drátové vzorky možno pájet běžnou oíno-
vou pájkou.

Kritický proud se vyhodnocuje z volt-aopôrové charakteristiky ua
základě smluvených kritérií - např. definovaného napětí na jednotku
délky supravodiče, definované rezistivity vzorku nebo definovaného
výkonu vztaženého na objem vzorku /8/. U keraaiekýoh B ůrátovýoh vzor-
ků VTS se často používá kritérium 1 pV nebo 0,1 fiV na 1 cm. Použité
kritérium by mělo být vědy u naměřených hodnot uvedeno*
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Obr. 1 - J o iHTseaiokyoh vzorků
ve. £(300 К)

Obr. 2 - J Q vzorku Ag drátu 0 2 mm
л,07 Jádrem

Jek se v prubShu přípravy keramickýoh vzorku YBa2Cu307 a dalších
VTS na báai kovu vaácných zemin při postupné homogenizaci a zhutnování
zvySuje hustota vzorku a kleeá rezietivita v normálním etevu^, zvy-
guje Be i J . Je to vidět ze závislosti Jc(77 К, О Т), krit. 1 fiV/cm
na obr. 1. Vzorky УВа2Си3О7 jeme připravili obvyklou metodou kaloinaoí
emSai prágků kyeli5níků a uhličitanu, mletím, lisováním a eintrováním
vzniklého prášku při teplotě 920°C v proudícím 0 2. Tento poetup byl
několikrát opakován. Stejnou znaíkou JBOVL na obrázku vyznaíeny vzorky
z téhož výchozího materiálu. Dobře homogeniaovaný a zhutnělý vzorek
a huetotou kolem 80% teor. hodnoty (6,4 g/om3) ее vyznale nízkou
rezietivltou p(300 K) « 1 mllom a JO(77 K, 0 T) až 500 A/om .

RovnSž Jeme připravili i vzorky e vyBSÍ hustotou, ~95% teor. hod-
noty, a to eintrováním na vySSÍ teplotě 980°C Tyto vzorky však měly
nižSÍ J «100 A/cm2. Podle /9/ při teplotách > 930°C totiž jiz není
fáze YBeLjCu-O.̂  eteohiometrioká a na hranicích zrn Je ehledáván vySSí
obsah Ba a Cu, a to by mohlo zpusobovat snížení hodnot J ß.

Vzorky soustavy na bázi Bi - nominální složení BiSrCaCu^ - které
jsme připravili postupem podobným postupu, který Je popsán v /5/, Jsou

í zatím nlžSí J« než YBaoCUoO- a to do 4 A/om
jsme připravili P
vícefázová a vykazují zatím nižSí Jc než

a to do 4 A/om
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(1 uV/cm) při teploto 65 K - tyto vzorky měly hlavní 2áBt odporového
přechodu při teplotě 110 K.

Stříbrné dráty B Jádrem YBa^iuO., jsme připravili ze stříbrné trub-
ky, naplnônó práäkem z rozemletého YBagCvuOy a JQ(77 K) » 300 A/cm .
Napínaná trubka byla rotaíne vykována na průměr 2 mra. tyto dráty po vy-
kování nejsou supravodivé, musejí se podrobit zotavovacímu žíhání v kys-
líkové atmosféře. Kyslík, Jehož príetup k YBagCu-jO^ je nutno zabezpečit
předevSím při teplote 400 - 500°C, sice pomerná dobře difunduje Ag ste-
nou /3,1O,11/, přesto vSek přímá diřúte kyslíku konoem drátu muž» být
výtnamné /3/.

Podle naSioh zjištění u velmi krátkých vzorků ( <*13 mm) nebyly
problémy a difúzí kyslíku při žíhání, u del Si ob vzorku ( «*70 mm) pro
dosažení dobrých výBledků musela být meohanioky SásteSnS odstraněna Ag
stěna vzorku, podobně jako v /3/. Naměřené hodnoty JO(77 K, 0 T) Ag drá-
tu s YBagCu^Oy jádrem jsou v závislosti na podmínkáoh závěrečného číhá-
ní - teplot! a Sašu - vyneseny na obr. 2. Jak je vidět, hodnoty J kolem
200 A/cm nejsou výrazná závislé na době žíhání, pokud je teplota žíhání
pro sintrovaoí prooes dostatečně vysoké. K dalšímu zvýšení J Q v dráto-
vých vzorkách bude nutno k dosažení většího zhutnění jádra před sintro-
váním avýôit při mechaniokém tváření redukční faktor a zpevnit stěnu
polotovaru použitím ocelové trubky s Ag vložkou. Rovněž bude nutno řešit
difúzi kyslíku stěnou drátu, zvláště v teplotní oblasti strukturní
transformaoe YBa2Cu,0,, ze struktury tetragonální do ortorombické.

V předloženém sdělení byly co nejstručněji shrnuty některé výsled-
ky a zkušenosti s přípravou a měřením keramických a drátových vzorků
VT3 YBagCu.^ i BiSrCaCu^, získané v SVÚM. Další vývoj se musí zaměřit
na dosažení vysokých hodnot JQ, aby byly VTS použitelné i pro silnoprou-
dé aplikace.

/ V Cava R.J. et al.: Fhys. Rev. Lett. 58 (1987), 1676
/2/ Chaudhari P. et al.; Phys Rev. Lett. 58 (1987), 2684
/3/ Flukiger H. et al.i Phyaica 0 153-155 (1988), 1574
A / Jin S. et al.: Appl. Phys. Lett. 51 (1987), 943; dalSi bude publ.
/5/ Maeda H. et al.: PhyBioa C 153-155 (1988), 602
/6/ Looquet J.P. et al.: Physica C 153-155 (1988), 631
/7/ PleoháSek V. et al.: Physioa C 153-155 (1988), 878
/e/ Clark A.P., Ekin J.W.: 1BBB Trans, on Magn. MAO-13 (1977), 38
/9/ Wolf T. et al.: PhyBicu 0 153-155 (1988), 351
/10/ Yamada Y. et al.: Jpn. J. Appl. Phys. 26 (1987), 1205
/11/ Kofano O. et al.: Jpn. J. Appl. Phys. 26 (1987), 1653
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LABORATÓRNE SUPRAVODIVÉ MAGNETY Z MNOHOVLAKNOVÝCH Nb,Sn
SUPRAVODlCOV

M.Polák, F,Chovanec, Ĺ.Krempaský, M.Majoroô. D.Pitel,
Elektrotechnický ústav CEFV SAV. Bratislava

Supravodivá vodiče NbjSn pre vinutla laboratórnych magne-

tov obsahujú okrem matrice CuSn a Nb vlákien aj urCltó percen-

to medi, oddelenej antldifúznou Ta vrstvou od matrica. Me3 dy-

namicky stabilizuje Nb,Sn a chráni celý vodič pri prechode

NbjSn vlákien do normálneho stavu. Súčasne vSak znižuje strednú

prúdovú hustotu vo vinuti. Naviac technologiavýroby takýchto vo- •

dlčov je značne zložitejšia v porovnaní a technológiou nestabi-

lizovaných vodičov.

Dedno z alternatívnych rleěenl je zhotovenie kábla splete-

ním viacerých nestabilizovaných Nb_Sn mnohovláknovýeh vodičov

s medenými žilami, s tan&alovou bariérou na povrchu [lj . BalSou

možnosťou je použiť na vinutia magnetu nestabilizovaný mnohovlák-

nový Nb,Sn supravodič MVSV a ochranu magnetu riofiiť Jeho roz-

delením na eekcie a Suntovanlm každej eekcle [ži.

V práci uvádzame základná Informácie o dosiahnutých para-

metroch nlekoZkých magnetov Nb^Sn použitých ako vnútorná sekcie

u systámov NbTi/Nb3Sn.

Séria 3 magnetov bola zhotovená z nestabilizovaného NbgSn

MVSV priemeru 1.5 mm vyrobeného v ZSSR (základný vodič pre to-

kanak T - 15), jeden magnet bol zhotovený z káblika o celkovom

priemere 2,OS mm, ktorý bol vyrobený splatením 3 medených a 4

supravodivých žil z NbjSn MVSV (vyrobený v SVÚM Praha). Základná

parametre použitých vodičov sú uvedené v tabulka 6.1.

Údaje o zhotovených Nb,Sn magnetoch eú v tabulko 2. VBetky

magnety majú kostry z nehrdzavejúcej ocele; magnety A-l, A-3, B-l
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majú vnútorný povrch koetry prichádzajúci do styku s vlnutis

izolovaný keramikou na báze Al2°3
f k o 8 t r a "sgnetu A-2 bole izo-

lovaná tenkou vrstvou keramiky nanesenou plezaaticky [3J.

Magnety po navinutí boli podrobená tepelnému spracovaniu, pri

ktorom sa na povrchu Nb vlákien vytvára vrstva Nb,Sn. Zatial bo-

li vyžihanó magnety A-l (24 hod. pri 71O°C vo vákuu) a B-l

(48 hoci. pri 700°C v argóne). Obe magnety boli impregnovaná pe-

rafinom vákuovou metódou.

Magnety A-l a B-l boli pri skúškach vložená v NbTi magnetoch,

vytvárajúcich základnú magnetické pole.

Geometrické rozmery a tvary vinuti skúšaných systémov sú na

obr. 1, výsledky sú v Tabulko 2. Magnet A-l prispel k celkovému

magnetickému pólu 11,5 T hodnotou 3 T, magnet B-l prispel hod-

notou 1,8 T k celkovému pólu 9,9 T. Na obr. 2 uvádzané dosiahnu-

té konštrukčné prúdové hustoty v magnetoch A-l, B-l, ako aj

v magnetoch zhotovených zo stabilizovaného Nb^Sn MVSV p 0,58 mm

f4J a magnetoch zhotovených z vodiča zhodného e vodičom A v Ús-

tave atómovej energie Kurčatova [2].

Magnety A-l ej B-l dosiahli prúdy prechodu zhodné s kritickým

prúdom krátkej vzorky, prakticky bez tzv. trénovacieho javu. Ma-

gnet A-l bol pri meraniach iuntovaný odporom 0,2u; ako Ba v prie-

behu nerani ukázalo, táto ochrana bola úplne spolehlivá.

Z obr. 2 vyplýva, že najvyššie konštrukčné prúdové hustoty boli

dosiahnuté vo vinutiech z MVSV NbjSn bez stabilizácie. Potvrdi-

li sme, že prevádzka laboratórnych magnetov z použitého nestabi-

lizovaného Nb3Sn vodiča, ako ej z káblika zhotoveného spleteni*

Nb3Sn a Cu žil je spolehlivá.

Autori záverom Sakujú 3.Talapovi. B.Hanečkovi, L.Venclovi

e Ing. B.Gregorovi za vyriešenie viacerých technických problé-

mov a etaroetlivé zhotovenie magnetov, RNDr.P.Huťkovi,CSo.
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a kolektivu za tepelné eprecovenie magnetov po navinuti.
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Tabulka 1

Parametre Nb,Sn vodičov použitým

Nb,Sn Magnetov

typ vodičo

vonkaJSi priomer vodičo
bez izolácie /mm/

počet Nb
3
Sn vlákien

priener vlákna /^m/

kritický prúd krátkej
vzorky v poli 10 T

typ izolácie

VODIČ "A"

Kruhový monoli-
tický mnohovlák-
nový

1,55

14 641

5

sklenené
vlákno

VODIČ "B"

Káblik 3xCu
(B 0,6S;4xMVSM
Nb

3
Sn p 0,65mm

2,05

4x1615

580 A
(údaj výrobcu)

sklenená
vlákno
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Tabulka 2

Základné údaje o zhotovených magnetoch

Ozna&enie A
mapnetu

Použitý vodič

Vnútorný priemer
vinutla /mm/

Vonkaiôi priemer
vinut la /mm/

výSka vinutis
/mm/

počet závitov
vinutia

efektívny prierez
 2

závitu vo vinutí /cm /
F
l ef

konštanta magnetu
Km ( T/A )

Maximálna dosiahnuté
hodnota póla B
v systéme NbTi/NbjSn

/ v
príspevok NbjSn /T/

prúd prechodu magnetu
pri B«B

m
 /A/

- 1 A - 2

A A

40,8 35.4

78 92,2

145 149,8

971 1564

2.78.102 2.71.10"

A - 3

A

46.4

78

182

1000

'* 2.87.1O-2

7.78.10"3 1.2O6.10"2 6.53.10"3

11,5

3

387.7

Efektívna prúdová husto-
 A

ta vo vinuti Nb,Sn pri 1,395.10*
B
«

B
M

B - 1

B

44

80

150

589

3.74.10"2

4.65.10"3

9.9

1.8

397

1.06.104
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Obr. 2 Porovnania dooiohnatých konštrukčných
prúdových hustot v magnetoch A-l, B-l
a ich porovnanie a výaladkaai doelah-
nutýai v nagnetoch podlá [2] a [4j.
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Obr. 1 a/ supravodivý magaetický systém, v ktorom bol použitý
magnet A-1

b/ supravodivý magaetický
tvoril magnet B-1

Ý systém, ktorého vnútornú sekciu
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Rozpouštěcí refrigerator He- He bez předchlazovaciho stupně

(C.R.T.B.T. Grenoble a C.E.N.S. Seclay)

M. Rotter
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

Ve Středisku výzkumu velmi nízkych teplot (C.R.T.B.T.) v

Grenoblů a v Laboratoři fyziky pevných látek a magnetické rezo-

nance Střediska jaderného výzkumu (S.P.S.R.M. C.E.N.S.) v Saclay

ve Francii byl vyvinut a vyroben v řadě exemplářů rozpouštěcí

refrigerator bez předchlazovaciho stupně s čerpaným He, vesta-

věný do trubky o é 30 - 50 mm, který lze vnořit do běžného helio-

vého kryostatu nebo i do širokohrdlé transportní nádoby. Ve spo-

jení s jednoduchým mobilním čerpacím systémem je možné takový

refrigerator snadno adaptovat k různým fyzikálním experimentům.

Ze schématu je zřejmá činnost refrigerátoru, Vstupující He

Compresseur

Echangeur haute
temperature

BoTte a melange

se předchladí lázní He

a ve vysokoteplotním vý-

měníku je vystupujícím He

dále ochlazeno na teplotu

<J K. Plynné
 3
He je do

refrigerátoru přiváděno

pod tlakem asi 0,12 MPa,

po expanzi v impedanci Z,

klesne jeho tlak na úroveň

10 kPa a je dále chlazeno

tepelnou výměnou s výpar-

níkem, přičemž zkondenzuje

i část par vzniklá při ex-

panzi. Koncentrovaná fáze

prochází další tokovou im-

pedancí Zo, v níž se její

tlak upraví na úroveň

He vystupu-Pa tlaku

jícího z kryostatu. Tímto způsobem je zajištěn normální režim roz-

pouštěcího refrigerátoru v nízkoteplotních výměnících a v rozpouš-

těcí komoře.

V první verzi dosahoval refrigerator teploty 65 mK s jedním

kontinuálním výměníkem a jednoduchým izotermickým vysokoteplotním
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Vstupující He se v tomto výměníku ochlazovalo pouze na /v 3,B K

a tedy i po expanzi nadměrně zatěžovalo výparník, který pracoval

při 1,15 K. Čerpaná směs obsahovala pouze « 40 % He a docházelo

zřejmě k separaci fází již v kontinuálním výměníku a k další te-

pelné zátěži rozpouštěcí komory. Cirkulaci 135 umol/s zajišťova-

la dvoustupňová rotační vývěva s výkonem 18 m /h.

V nové variantě refrigerátoru byl použit vysokoteplotní vý-

měník s pěti měděnými stupni, z něhož odchází vysokotlaké He

ochlazeno na «v 2,8 K a umožňuje tak normální činnost výparníku

při teplotě 0,7 - 0,B K. Při použití doplňkového nízkoteplotního

výměníku se sintrovaným stříbrem, bylo dosaženo minimální teplo-

ty rozpouštěcí komory 24 mK. Chladicí výkon refrigerátoru činil

1 pW při 32 mK, resp. 5 pW při 45 mK, s cirkulací 40 jjmol/s

(7 % He ve směsi).

Ve schématu je znázorněna typická konfigurace čerpacího sys-

tému, který je konstruován jako kompaktní a prevozný. Kompresor

typu KNF s pryžovou membránou vytváří tlak ^0,4 MPa pro zrychle-

nou kondenzaci He při spouštění refrigerátoru a při normální

činnosti tlak ~0,ll MPa. Systém je ochráněn přetlakovými ventily

před ucpáním filtrů nebo refrigerátoru.

Reservoir de melange

capacité 15 L Piege Q charbon

Vide

Rjmpagef

M.Caussignac disertační práce Grenoble 19B0

P.Pari disertační práce C.N.A.M. Paříž 1987
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Výkonný rozpouštěcí refrigerator He- He na univerzitě v Leidenu

M.Rotter

Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

V Kamerlingh-Onnesově laboratoři na univerzitě v Leidenu

v Holandsku, kolébce kryogeniky, vznikla v posledních letech díky

úsilí profesora Giorgio Frossatiho a jeho spolupracovníků unikátní

kryogenní aparatura, v současné době zřejmě na světě nejvýkonnější,

tandem rozpouštěcích refrigerátorů He- He. Aparatura je určena ke

studiu polarizovaného kapalného He a k výzkumu vlastností směsi

He- He v teplotách < 1 mK a v magnetických polích do 9 T. Mimořád-
3

ně objemná rozpouštěcí komora (300 cm ) umožňuje přímé chlazení

Pomerančukových tlakových buněk i celého jaderného demagnetizační-

ho stupně. Minimální teplota dosažená v realizovaném refrigerátorů

byla T = 1,90 * 0,05 mK při cirkulaci n = 850 /jmol/s. Při paralel-

ním zapojení obou identických částí čerpacího systému lze vyvinout

cirkulaci >10 mmol/s.

Ve schématu jedné části čerpací sou-

stavy spojené s výstupem kryostatu

C je B paroproudá vývěva (Edwards

18B4), R je Rootsova vývěva (Edwards

1200 EH), A rotační vývěva (Alcatel

2060H). Rotační vývěva P slouží k

čištění filtrů, Tĵ  je standardní ole-

jový filtr, T„ a T, jsou filtry se

skelným vláknem, T* je filtr s aktiv-

ním uhlím. Před vstupem do refrigerá-

toru prochází He ještě palladiovým
3 4

Směs He- He je uchovávána v zásobnících S,, S
9
 po

3
, s objemem 0,154 m . Manometry M. jsou vesměs spojeny

3

s automatikou ochrany systému před nadměrným vzrůstem tlaku He.

Kryostaty jsou instalovány ve stíněné místnosti, zavěšeny na

masivní trojnožce zakotvené v betonovém bloku o hmotnosti 1200 kg

na pryžových podložkách. Nízký strop laboratoře si vynutil speciál-

ní konstrukci kryostatu. Ve schematickém řezu je vyznačeno A čerpa-

cí potrubí He o průměru 300 mm, na jehož svislém kuželovém dílu

je zavěšen rozpouštěcí refrigerator umístěný ve vnitrní vakuové ná-

době J, radiačnímu přítoku tepla brání přepážky E. Páry He jsou
z předchlazovací nádoby 1 K odčerpávány prostorem mezi kuželovými

filtrem T
.3

0,52 m"
5"

a S
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trubkami a odcházejí přírubou B. Horní

část vnějšího vakuového prostoru C, du-

síková nádoba D a horní část heliové

nádoby F jsou pevně spojeny se stojanem

kryostatu. Přístup k epoxidové rozpouš-

těcí komoře se získá demontáží vesměs

indiových spojů a sejmutím spodní části

vnějšího vakuového pláště G, stínění H

na dusíkové teplotě, spodní části helio-

vé nádoby I a vnitřní vakuové komory 3.

Většina elektrických přívodů je vyvede-

na z boku vnějšího pláště kryostatu.

Refrigerator dosahuje chladicího

výkonu 3 ̂ uW při 5 mK a cirkulaci 1,5

mmol/s, případně 20 juW při 10 mK a 2,6

mmol/s. V refrigerátoru je.použito sedmi

stupňovitých výměníků se sintrovaným
2

stříbrem, jehož úhrnná hmotnost je 1,6 kg a efektivní povrch 1000 m
o

na straně koncentrované fáze a 1300 m na straně rozpuštěné táze.

Výměníky jsou umístěny v magneticky odstíněném prostoru, v poli so-

lenoidu 9 T je pouze epoxidová rozpouštěcí komora, v níž je využito

několika demontovatelnych kuželových spojů. Kondenzace veškeré nápl-

ně He (1,5 m plynu) proběhne během dvou hodin, rozpouštěcí komora

dosáhne teploty 5 mK asi za dvě hodiny po spuštění cirkulace. K ochla-

zení jaderného demagnetizačního stupně s 200 g práškové mědi na 5 mK

v poli 9 T je třeba asi osm hodin.

G.A.Vermeulen, doktorská práce, univerzita v Leidenu 19B6

G.A.Vermeulen, G.Frossati, Cryogenics 27(19B7),139



MIKROKONTAKTCVÄ SPEKTRCKPPIA

P.Samuely, Ústav exp. fyziky 5AV, 043 ЪЪ Konici:

Nikrokcntaktová КЬ'.К) spekl roskc.;iia sa stala účinnou metodou

štúdia rozptyl i4 ýcl. mpchani 7i:ov vodivostných clektróncv s r6z-

nymi elementímyru fxcitácinmi v kovoch. Mlavnuu doménou metody

bolo dosial štúctum еЪ Utrór.-f onónove j intfírakcie (EFI) v nor-

málnych kovocK f'o -"eti'c'.a poskytla informácie tiež o Elektrón-

magnonovej interak; íi, rozptyle nlcíkt rón(;v nn koiu-ovsk̂ cli prí-

mesiach, či ratjnciických excitúnoch. V posleciných rokoch je me-

toda využívaní pry \ýskun novech tri ml materiálov (ťažknfrrmionn-

vé (TF), zn-iešanovnlncúric (?\) systémy, supravodivé klasické

i vysokoteplotně Ll,?,3]). Dfjbre vypracovaní! tcória je dnes pub-

likovaná pre mikrnkoniakI у normálnyrh kovnv [4] resp. mikrokon-

takty normálny kcv-supravutü L [5]. Tnterpretácia MK mcrapí na TF

a ZV systémoch, kiit
1
 r,n prndpfiklartnjú nnonuilnn prictiehy elektró-

novej hustoty stavov ju

MK SPEKTROSKOPIA ELrKTRÖN'-FOr^MOVEJ IMTCRAKCIE V NORMÄLNYC.H

KOVOCH

MIKROKONTAKT (MK) - Zťi?eniG ;i priomernni r[ spájajúce rive mar.ívne

kovové elektrody

í£ - středná volná drátu? vzh]'adom na rrlaxáciu energie

í,̂  - středná vol'na dráha vzhl'adom na změnu hybnosti.

AK: a) l^ , I, ̂ » ú - balistický režim přechodu elektrónov cez

kontakt (temer žiariny rozptyl v oblasti MK)

b) (l
i
l

&
)

1 / 2
>> d » i j - difúzny režin - v oblasti MK iba

pružné rozptyly

c) t̂ » í>£,<u tJ - tepelný režim

Po přiložení elektrického napätia Û  na MK bude gradient

elektrického potenciálu • nenulový iba v oblasti л/d. V ba-

listickom a difúznom režime získá časť vodivostných olektrónov

prírastok enerqie E» = ell.

a b с

Obr.l
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Energetické rozloženie elektrónov pri teplote T = 0 K v balis-

tickom režime získa po priložení vonkajšieho napätia charakteris-

tický tvar - rozdelenia na dve skupiny líšiace sa o energiu

í= eU. Elektróny prilietajúce sprava sú urýchlnné, zľava spoma-

lené elektrickým polom.

V tepelnom režimu je rn/loženie elektrónov kvalitatívne (tvar)

i kvantitatívnu (príruatok enfjrrjie. t = BE t je menší ako eU,

1 /2
t ^ C t i l ^ ) )• í: i fi'izny rr;žim je k v a l i t a t í v n e podobný b a l i s -

t ickému, nie menšia ľ.ŕisť t;lcktrónov získa & = eU.

SPEKTRUM - Velifľ ina l & je z;ivislá na e n e r g i i t t ( t ) a t á t o zá-

vis losi ľ sa najvýraznejš iu prejavuje v prípade, keo" je pr í rastok

ľncrg i f elektrónov &= eU porovnateľný s charakter is t ickou cnur-

j i o i i fnmínnv v kove. Pri takýchto uiuircisch je *£ veľmi m?iŕ

E PLO rô7ru: kovy na i.iuní oil dcsja1.i)k r1 n stnviek nanometrov.

To k l a r l i ľ na ev|ii r imontálnii r e a l i z á c i u hnl ist ického mikrcikont.aktu

nemalý n.-'irr.k. fí| u;!-: í. rorzknp i cká pnr'i'iieril-.a t-,1^ » d hovorí , že

len malá ť; a s í nepružných rozptylov ( /<•* d/ í j ) prebehne v p r i -

kontaktrií j oblaul. i . Mn prŕívu t i e t n roz|jtyly sa pre jav ia na zvý-

šení dyníitnickŕho ucíparu MK. Flektrón lf.-tiani tio ľavej elektródy

a urýchlený olekLrickým (icľnin gunrjľuji: fonón a energiou t A eU

a r o z p t ý l í sa tlo voľných st jvov v pravej čaati rozdelovacej

funkcie - l e t í i!n praví:j o luktródy. Pr i zmene e lektr ického napätia

na kontakte u d L) bwile /menn dynamickéhc odporu "K c!Rd úmerná

pravdupodobnosti ijtM-i:rnvani a fnrti'iiu D(<u), kiorúho frekvencia

OJ - C;ll/t> . kde e j ľ iifílinj nluklr i ' i iu r ť. - Pl.ancknva konštanta,

(ÍR *** G(w )(IH. Prnv(i(!|M i:,ilinn: !' G( w ) j> úncrnň hustote fonónových

ftavov v ľ u v i: F ( t o ) , moriuliivaniij !• vailrálnm maticového elementu

EFI oC, ( ej) sinilovanýw njz Fermiho plochu, ktorý vlastne zo-

hľadňuje vli/.tiu jĽ i Inot l L vých f neónových rodov s vodivostnými elek-

trónr.ii .

Teória Ml- spek trnsknpiu v Lal i n l i ckr: režime ť'*l J G zr lože-

ná na iteračnom riešt: i í Bnllzi'saniVvL-j rovnicu pre model MK vo

forme kruhového útvaru v nepriepustnej rovine oddeľujúcej dva

nek(.neřf)G kovové polpr iostoĽy. V n u l t e j i t e r í i j i i sa uvažuje

bezzrážkový pr ípad, t r a j e k t o r i e . . lsktrJ :cv sií priamky. Je odvo-

dené nerovnovážne rozdelenie elektrónov ( o u r . l a ) . V prvej i t e -

r á c i i sa uvažuje nepružný r o z p i l i elektrónov a j e odvedený malý
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záporný príspevok k prúdu I, spčsobený rozptylom elektrónov na

nerovnovážnych Gxcitáciách (foniínoch). Pre T = 0 platí

d
2
I/dU

2
 r -

 4
 *

 e
 ft- N(0) G

w
(eV),

kde íl
 f
 je efektívny objem generácie fonónov, N(0) hustota sta-

vov na Fermiho ploche a GM^(eU) je inikrokcntaktová funkcia elek-

trón-fonónovej intE:rakcie. Ĝ ,, sa odlišuje od termodynamickej

funkcie EFI prítomnosťou ňpcciálneho MK formfaktora K. K faktor

zohľadňuje MK efektívnosť rozptylových uhlov - z MK geometrie

vyplýva, že najúčinnejšie si" rozptyly elektrónov na veľké uhly

'-'IT (backflow prnens). K faktor závisí tiež na orientácii

osi f'K vzhľadom ku kryštalayrafickým osiam vzorky - preto sú MK

spektrá za predpokladu zachovania monokryětalickej štruktúry

v centre MK anizolropne. Efektívny objem •O.,,* má rozmer blízky

ku priemeru MK r̂  t.j. MK spektroskopia zobrazuje procesy odo-
-14

hrávajúce sa za f:as *0 = d/Vp «-» ID s.

V difercnciálnom režim; sa spektrálna informácia o EFI za-

chováva, ale mení sa K-faktor a intenzita spektra klesá v pome-

re l./d £2 J.

V tepelnom režime dochád/n ku intenzívnemu Oouleovmu prehrevu

MK oblasti. Za predpokladu plntnosti Wiedemann-Franzovho zákona

existuje? jednoduchý vzťah medzi priloženým napätím U a teplotou T

centre f'K - T = aU. Závir.losť dynamického odporu R,J(U) má podobný

tvar ako teplotná závislosť odporu vzorky R(T).

EXPERIMENT

MK sa vytvárajú prítlakom hrotov alebo hrán dvoch elektród.

Vhodným regulačným zariadením možno jemne meniť vzájomný pří-

tlak elektród - meniť efektívny priemer d, resp. odpor MK.

Pred montážou do kryostatu sú vzorky mechanicky a elektrolyticky

upravené do vhodnej formy a očistený ich povrch (úspešnosť MK

spektroskopie závisí do značnej miery na reprodukovateľnosti

objemových vlastností vzorky v povrchovej vrstve «/d).

Snímanie prvej a druhej derivácie voltampérovej charakteris-

tiky (VACH) MK sa prevádza elektronicky moduliačnou metódou.

Prúd vytvárajúci potrebné jednosmerné napätie U je modulovaný

malým striedavým prúdom C < 1 mA). Striedavé napätie na MK je

snímané fázovo citlivými detektormi (Lock-in). Amplitúda prvej



• ne -
harmonickej modulačného signálu V,(U) je úmerná dU/dl, ampli-

túda druhej harmonickej V
9
(U) <v d U/dl . Opačná derivácia

2 2
d I/dU je získavaná numericky. (Prúdové budenie a teda meranie

d
2
U/dI

Z
 je pre odpory MK R = 0,1 f 10fl.výhodnejšie). Filter

slúži na oddelenie 1. a 2. harmonickej, resp. na šumové prispô-

sobenie impedancie MK ku detektoru. Citlivosť meracieho kanála

2. harmonickej j« 10~
9
 V.

Rozlišovacia schopnosť metódy jfíalJ, kT) je záviold na tep-

lotnom a modulačnom rozmazaní

<T(eU,kT) = [(1,22 uVj)
2
 + (5,44 K T )

2
]

1 / 2
,

kde k je Boltzmannova konStanta.

GENERÁTOR

A ZDRO3
PRÚDU

Mix H X -

.[ifLOCK-INl
ZAFlít

Obr.2.

Metóda prípravy MK, resp. malý objem M!í oblasti znemožňujú

priamn kontrolovsnie parametrov t,, tj B d. Prnto bolo vy-

pracovaných viacero !<val i tatívnych kritérií pro vyhoř spektier

blízkych k balistickému režimu.

a) Spektrum musí mať kovový charakter, t.j. dynamický odpar MK

sa musí zo zväčšujúcim na napätím merne zväčžovať.

b) Štruktúra spektra mur.í byť reprodukovateľná pre rôzne MK

c) Intenzita kvalitného spektra je maximálna, piky stí disloko-

vane v oblasti fonónových Kľif:rgií, signál d M/úľ' pre ener-

gie väčšie ako je maximálna enr.Tfjia fonónov - tzv. fón musí

byť malý

d) V kvalitnom spektre 8a nevyskytujú tzv. nulové anomálie,

t.j. maximá v oblasti malých napätí svedčiace o prítomnosti

oxidov, magnetických pn'mesí, atô.
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Obr.3.

40 80 120
NAPÄTIE (mV)

Ako ilustracitt MK spektroskopie kovov uvádzame na obr.3

spektrá monokrystalu l.af), v, osnu M ľ. iilnnlickou B krystalografic-

kým smerom -fc \l u\ , Ret.f>. Krivky 2,3 vykazujú silné spektrál-

ne piky funkcie EFI a zodpovedajú rozptylom elektrónov na jednot-

livých fonónových inódoch v LaB Poloha píkov je v dobrej zhode

s polohou maxím funkcie ľ(u>), získanej neutrónovým a camanov-

F-kým rozptylom. Krivka 1 odráža len najintenzívnejší prvý pík -

rozptyl na akustických fonónoch - ide o MK blízky ku tepelnému

režimu. Čiarkované - fón. Na vzorke je znázornené usporiadanie

elektród tvoriacich MK. Merania boli uskutočnené pri T = 1,7 ŕ

4,2 K.

Metóda MK spektroskopie kovov bola popísaná aj v [7J.

MIKROKONTAKTOVÄ SPEKTROSKOPIA 5UPRAVODIČDV

Práca [5) klasifikuje VACH kontaktov normálny kov-uupravo-

dič (N-S) od tzv. čistých balistických mikrokontaktov (MK) s

neporušeným zúžením medzi dvomi elektródami (parameter Z=D)

až po ideálne tunelové kontakty (TK) s neporušenou (neprerazenou)

oxidovou bariérou medzi dvomi elektródami (ľ = »o ).
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7 je fenomenologický parameter, ktorý charakterizuje mieru

pružných rozptylov na dislokáciách, oxidoch, alebo nepravidel-

nostiach povrchu v oblasti zúženia kontaktu. Pri čistých MK

elektróny s M kovu nalietavajú na N-S rozhranie. Pri napätiach U

menších ako energetická medzera supravoriiča A sa neodrážajú,

ale prechádzajú +-7v. andrcJRvovskou reflexiou. Naliatavajúci

elektrón sa spáruje s dalším a pokračuje v S elektróde ako

Cooperov pár, od N-S harir'ry S3 odráža diora. Dynamický odpnr

MK dU/dl má polovičnú
1
 hndncifcu oproti hal i nti ckčmu M-N mikrc>!<nn-

taktu. Pri napíitiach U Ä A /e 7 a ň í n a j ii prechádzať bariérou

normálne elektrony, andre juvnvsM rcfloxiaYF dynamický odpor

sa zvyšuje na bodnutu ;iku pri N-ŕ! niikrokuntakte. Parameter Z

však charakterizuje len "technickú" tunelovú bariéru a treba

zvŕžiť aj príspevok, kturý vznikŕ z rozriielu Fermiho rýchlosti,

v
F
 v N a S ĽlektrúUc. ľot.(,m je 7.^, -- [ ľ

2
 ^ (l-r)

2
/4r]

 1 / 2
,

r = Vp /vr . Na obr. 4 u ú u v uderu
1
; závislosti tlLI/dI(U) pre rôzne

prípady Z.

Teda MK aj TK i;ú úiiinnými nástiujini štúdia medzery A .

(Ukazuje sa tiuž \jš\ ž u i!
L
T/ilL)' ?iív ial IÍF.1! pre U » A môže odrá-

žať aj EFI v supravodičneh pmiobnu ukn balistický N-N mikro-

kontakt). Cxtcnzívnc merania I'K u TK VACH a ich derivácie vyso-

koteplotných siqiravririi nnv ri ň v a .1 i'i široký rr/[ityl energetickej

medzery. Najir. pre íiysl-.i'ľi YHa„r.u
7
P.y_ -. r, a pi.hybu je hodnota

udávaná rôznymi .uitnrnii cd
 r
> do 513 mcV. \\;\ nLir.5 ju ukázaných

niekoľko typických závit;Uistí rill/dTfl!) pro he i nrokontakty

YBaCuO-nu [3,0, in] s rozptyl (in hnilnf-r A aj odchýlkarri od

teórie [5] . Príňiny mežno hľadať v

1) polovodičovRj (kiivovcj) povrchnvuj vrstve supravodiča

2) anizotrónii meii.iory

3) jave blízkosti v N nlcktr/idc

í) tepelných nfektor.h (nnbal i ;• I inký ro'ii'O

5) sériovom S|injRní K-ľ. kontaktu H vmitnrnýn S-S spojkami

6) at3.
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MALÝ ZKAPALÍÍOVAČ HELIA ĽE TROUBOVÝM KOMPRESOREM A EXPAUZlíÍMI

TURBINAMI

Ing. Pavel Sahustr.CSo, Ing. Kartin Vině, Ing. Jan Ondráček

VÚPCHT Hradec Králové

Úvod

V Česko tilovtiruilcu do» t upni nové konstrukční prvky, mezi

které pr.tří heliové expanzní turbiny (HeExT), šroubové

kompresory a raikroproceaove řídící :;ystémy, umožnily přistoupit

ke konstrukci a vývoji zktipalňovpče He s jednodušší obsluhou

a s výrazně vyšší spolehlivostí odvozenou od použitých rotač-

ních strojů a mikroprocesorového systému řízení. Vývojem

nového zkapalňovače He se zfibývá VtÍPCHT Hradec Králové 8po-

lečně a n.p. FEROX, kde budou zkapalňovače od r. 1989 vyráběny.

Provozní vlastnosti zknpalňovače He s HeExT jsou však odlišné

od známých zkapalňovačů a pístovými expsndery,a proto považu-

jeme zn účelné seznámit a důležitými rozdíly.

Pístové expandery mají obvykle regulaci ventilového roa-

vodu, což umožňuje přizpůsobit průtok expnndrry okamžité

teplote zkapalňovnče n tím bez votších problémů provozovat

zknpalřiovač v nenávrhových režimech (refrigerator, zkapalňování

8 LK
2
). Naproti tomu nelze za provozu regulovat průtok

přes malé HeExT. S dostatečnou přejmouti lze konstatovat, že

průtok m odpovídá průtokovému parametru

konst. ,

Po

kde T
o
 a po jsou teplota a tlr.k na vstup do HeExT. Tomuto

požadavku proměnlivého průtoku je nutné přizpůsobit celé

schema zkapalňovače pro možnost prochlazování z teploty okolíÍ

případně* pro provoz v nenávrhových režimech. Dále je nutné

respektovat fakt, že HeExT mohou zerarzat a připadne i být

poškozeny vymrzáním nefiiutot z He, např. vzduchem. Důležitá
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je také skutečnost, že dlouhodobý uňtálený reäim provozu

je pro provoz zkapalňovače i HeExT příznivější než časté

zastavování a provoz v mirr.onávrhových režimech.

2, Základní schema zkapalňovačů Ho

HeExT, které jsou v uouon..r.é době v CSuR sériově

vyráběny a provozně ověveny, uuoi'.mijí konstruovat zkapal-

ňovace He v koňů 3, 30, 70 1 LÍIe/h.

Protože je však připravovánu výrobe pouze jediného

typu šroubového kompresoru, kteiý jo vhodný pro zkapal-

ňovaoe výkonu 3 1 LHo/h, uvodemo některé možnosti aplikací

"Malého zkapalňovGČe Hc", který jo inoín.' navrhnout

ve variantách :

2.1 Zkapalňovac Čistého He bez předchljizení

se fcáklQdnítn tchetna KRpojcní dle obr.1

jyutém
adlučovače
aleje

zásobník He

kompre sor

chlndiS

nízkoteplotní čá
(hranice vakuové
izolace)

Obr.1 ZkapalnovaS hel ia a Claudovým cyklem
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Při použití vyráběných HeExT typu X201/X202 a šroubo-

vého kompresoru B 100 lze dosáhnout zltapalnovaciho výkonu

3 1 Lile/h.

2.2 Zknpalňovač a možností čištčíní záaoby He před zkapalňováním

ae 3chema dlo obr.2.

znečištěné

' He

áoobník He

1 1
adsorpce

nízkoteplotní
adsorpce

Obr.2 Schema čištění záaoby He před zkapalňováním

Objem zásobníku He Je nutné volit s ohledem na množství

He, které předpokládáme zkapalňovat. Tomuto množství He a max.

množství neňiístot v He muaí odpovídat i kapacita nízkoteplot-

ního adsorberu. Funkce uvedeného čisticího bloku je tedy perio-

dická.
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?•3 Zkapalňoveč a předchlazením LNg

EX1

EZ2

EX3

EX4

JT

) I
ÍLHe i

Obr,3 Schema zkapaInovace a předchlazením LNg

Navrhnout alternativní využití dodatečného předchlazo-

vání LNg pro zvýšení zkapainovacího výkonu je možné, vzhledem

ke specifickým, výše uvedeným vlnatno3tem HeExT a šroubového

kompresoru, pouze za cenu, že dojde ke snížení pracovních

teplot i tlaků HeExT. Přesto i při snížení prao. tlaku

o cca 10 % dojde ke zvětšení zkapalňovaoího výkonu ne 5 1 LHe/h.

Uvedená změna však přináší i řadu dalších komplikací, Což

ovlivní i cenu zkapalňovače.

Pro zkapalňovač a předchlazením LHg je jednoduše řešičelné

,._<átční zkapolňovnného helia. Pro čištění lze použít běžný

čističi blok chlazený LNp.
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2.4 Kombinovaný provoz zkapalňovač-refrigerátor

Při provozu, kdy je chlazen pouze jeden velký magnet

např. MRI tomografu,plní malý zkapalňovač funkci rekonden-

zace použitých kryogenních látek n chlnzení stínících plástů.

Schema dvou známých provedení zkapalňovačů pro tento druh

provozu jsou zřejmá z obr.4.

stínění

BO K

HeExT 1

HeExT 2

300 K

el.

přívody
HeExT 1

HeExT 2

300 K

4.5 K ^ -( SC magnet ) 4,5 K

Obr.4 Chlazení velkého supravodivého magnetu užité firmou

HITACHI a SIEMENS.

Z obr.4 je zřejmé, že uvedenému specifickému druhu

provozu je nutné vlastní zkapalňovač individuelně přizpůsobit.

Nove navržený malý zkapalňovač bude v základním provedení

odpovídat schema z obr.1 se základním zkejpalňovacím výkonem

3 1 LHe/h. Pokud bude pro zknpalňování k dispozici pouze

znečištěné He, předpokládáme provoz společně s čisticím blokem

dle obr.2, pro jehož chlnzení bude použit přímo malý zkapal-

ňovač He. Vyčištěné He se bude shromažďovat ve středotlakém

zásobníku He, který je znázorněn na obr.1. Objem tohoto

zásobníku bude volen podle druhu provozu zkapalňovače He
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u uživntele.

Varianty ale obr. 3 a 4 bude možné řešit pro konkrétní

prípady úpravou zákledního :troje. Při provozu v či3tě

refri£er;ítorovém režimu bude inoíné v záklndním uspořádání

s jedním kompresorem c redukovaným tlakem dosáhnout chladi-

cího výkonu 10 ft" při 'i,5 K, Při použití dvojice kompresorů

a tím provozu s plným tlakem dosáhne refrigerator chladicího

výkonu 45 W při 4
f
5 K. Pro toto uspořádání je ovšem nutné

výrazně zvětšit i rozmfry výměníkové sady.

3. Heliové expnnzní turbiny

Kalý zkppnlňovp.č helia bude onazen dvma expanzními

turbinami zapojenými za sebou podle obr.1, které byly

vyvinuty, za spolupráce delších pracoviší, ve VÚPGHT Hradec

Králové a v současné dob"- jsou již druhý rok sérioví? vyráběny

v První brnenské strojírně závod Velká Bíteš.

Tyto miniaturní turbiny, jejichž celková hmotnost

je 7 kg, jsou koncipovány s radiálním dostředivým stupněm.

Oběžná kola o 0 12 re3p, 15 mm pracují nn hřídelích, které

jsou uloženy v plynových dynamických radiálních segmentových

ložiskách (0 čepu hřídele 11 mm) a axiálních dynamických

ložiskách ce cpirálními drášknmi, L, maximálními precovními

otáčkami 300 000 min" . Turbiny jsou bržděny elektrickou

vířivou brzdou, přičemž teplo vzniklé na vnitřním povrchu

brzdy je oiváděné chladicí vodou. Regulaci včetně všech ochran,

spouštění a odstavování zajištuje elektronická řídící jednotka.

Uvedená koncepce turbin zajištuje jejich vysokou spo-

lehlivost v dlouhodobém provozu n jednoduchost jejich obsluhy

i montáže.
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Parametry v návrhovém r«ižjmu zkapalňovnče He jsou následující

vatupní tlak
výstupní tlak

vstupní teplota

hmot. tok

otáčky

ad* účinnost

MPa
MPa
K

g/ s

min"*
1

%

0,78/0,47

0,48/0,126

69,8/14,8

5.79

237/216. 10
3

58/53

V režimech zkapalňovače a předehlazením LN
2
 a refrigerá-

toru pracují expandéry na jiných tlakových a teplotních

úrovních s jiným průtočným množstvím, přičemž průtokový para-

metr zůstává konstantní. V těchto nenávrhových režimech je

nutné počítat s nižší adiabatickou účinností expandérů.

4« Kompresorová jednotka se šroubovým kompresorem

Pro znjiětění dlouhodobého a bezporuchového provozu

malého zkapalňovače He je připravována autonomní kompresorová

jednotka sestávající z jednostupňového šroubového kompresoru

poháněného asynchronním motorem, chladičů plynu a oleje,

systému odlučování oleje ze otlačeného He a automatické

regulace. Kompresorová jednotka bude instalována v protihlu-

ková skříni pro volnou instalaci bez základů. Použitý šrou-

bový kompresor B 100 bude v licenci firmy BAUER - ROTORCOMP

(SRN) v ČSSR vyráběn od roku 1990. Dvojice šroubových rotoru

0 106/082 je při 5 800 ot/min schopna s

nasávat 105 W V h a stlačit He na konečný tlak 0,8 MPa

při příkonu kompreaoru 20 kW
a

Olej, který je trvnle naatřikován do stlaSovanáho plynu,

slouží k mazání rotorů a vnitřnímu chlazení stlačovaného

plynu. Komprese se tak přibližuje k izotermické. Nástřik ola;|e

umožňuje provoz rotorů bez synchronizačního soukolí a dosažení
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vysokého kompresního poměru v jednostupňovém kompresoru.
Výtlačná teplota nepřesahuje 100 °C, tlazaný šroubový kompresor
se vyznačuje relativně tichým chodem, malými rozměry,
provozem bez vibrací, vysokou životností a spolehlivostí.
Olej nantříknutý do stlačovaného He musí být před vstupem
do vlastního zkapalňov&če ze stlačeného He odstraněn s mini-
málním požadavkem na čistotu 10 ppb. Pro splnění těchto
náročných požedavků jo nutné používat plně syntetický olej
(na bázi polyethylenglykolu), který je za kompresorem
odlučován nejdříve v hrubém impaktním odlučovači a po té
ve třístupňovém jemném odlučovači ze skleněných mikrovláken.
Konečné čistoty 10 ppb se dosáhne průchodem adsorbérera,
jehož náplň se mění po 1 roce provozu.
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Využití jaderné magnetické rezonance

pro měřeni velmi nízkých teplot

li. Skrbek, FzÚ ČSAV Praha, Na Slovance 2

Mlllkelvinové a submilikelvinové teploty jsou v současné

době ve většině nízkoteplotních laboratoří měřeny pulsní tech-

nikou jaderné magnetické rezonance (JlíR). Fyzikální princip

této metody je následující: Vzorek o objemu V obsahující N ja-

derných magnetických momentůja se spinem s má ve vnějším mag-

netickém poli B magnetizaci

1

kde x = uu B
0
/kT, B (x) je Brillouinova funkce,yu

n
 jaderný

magneton, k Bolzmannova konstanta, T teplota. Omezlme-li se

pouze prvním členem rozložení B (x), což je dostatečná přes-

nost pro dosažitelné teploty a pole řádově desítek mT.(přes-

nost 10"
2
 pro Pt při B/T=400 T/K), dostaneme Curieův zákon

X B 1

kde X a JJ (B+1)(/MO /?sk.

Tato jednoduchá teplotní závislost je pro termometrii

velmi výhodná. Velikost jaderné magnetizace je však diky zá-

měně Bohrova magnetonu na jaderný magneton velmi malá, proto

se k jejímu měřeni využívá rezonanční techniky JMR. Měření

teplotní závislosti jaderné magnetizace je díky Curieovu zá-

konu (2) citlivým sekundárním teploměrem.

Měření apin-mřížkové relaxační doby T, však umožňuje

určit absolutní teplotu, nebol pro většinu experimentálních

podmínek je dobře splňován Korringův vztah 9t= T^T , kde X.

je Korringova konstanta.

V praxi se většinou postupuje tak, že pomocí Korringova

vztahu se teploměr kalibruje a, dále se pro měřeni teploty

využívá Curieova zákona.- Jako vzorek se nejčastěji používá

*-"Ft ve formě jemného prášku pro měřeni teploty v kapalině

(Re) nebo svazku tenkých izolovaných drátků pro omezeni ohře-

vu vzorku Foucáltovými vířivými proudy. Vzorek musí být velmi

čistý (čistota 5-6N)} nesmí obsahovat zejména magnetické pří-

měsi, které by způsobily zkrácení spin-spinové relaxační do-

by a nedovolily použití pulsní techniky' JMR.
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-*•
 u

Měřeni je prováděno ve statickém magnetickém poli B
Q
 1\ z

(obvykle 10-50 ml), které je většinou vytvářeno supravodivým

solenoidem. Statické pole B musí být v objenu vzorku dostateč-

ní homogenní. Vaorelc je umistčn v přijímači cívce JMR, jejíž

osa je rovnoběžná s osou x souřadné soustavy i,y
f
z. Tato cívka

spolu s kondenzátorem tvoří rezonanční obvod, jehož rezonanční

frekvence odpovídá Larnorovo frekvenci vzorku v daném poli

u;
L
 s £B 0 , kde f je Ľyromagnetický faktor.

Fro měřeni jaderné ma[£netizace potřebujeme generátor stří-

davého proudu o frekvenci UJ, , logickou jednotku, která do cív-

ky JI.IR zadává puls;' střídavého signálu o napěti V délky 'C, níz-

ko ž umový předzesilovač, rezonanční zesilovač a vyhodnocovací za-

řízení, které může být analogov.'? (detektor) nebo digitální (pa-

měťový osciloskop). ío zadání pulsu se vektor jaderné magneti-

zace vychýlí o úhel •& <"° VC a dochází k jeho precesi kolem smě-

ru a, která se rozpadá s časovou konstantou T~ - spin-spinovou

relai-ační dobou. Tento proces registruje přijímač jako signál

volné precese

V(t) = V(O) exp(-t/T
2
) sin(cut + f ) , (3)

jehož amplituda je úmčrná velikosti jaderné magnetizace a díky

Curieovu zákonu (2) teplotě. Pro zlepšení přesnosti se obvykle

měří integrál obálky signálu volné precese v meších t-, a tp.

Volí se tak, aby t-, bylo větíí než mrtvá doba přijímače, který

je bezprostředně po pulsu zahlcen excitačním signálem, v čase t~

musí být stále ješty dostatečný potačr siijnál-šum.

Ke kalibraci teplomeru vsak musíme měřit ještě spin-oříž-

kovou relaxační dobu T,. Tu lze určit několika způsoby, napří-

klad pomocí dvou stejných pulsů, zadávaných se zpošd-'nim At.

Iíastavíne-li velikost pulsů tak, že vychylují vektor jaderné

magiietizace ze směru z o úhel 90°(tzv. ̂ /2 - puls), bude po

dozněni signálu volné precese jaderná magnetizace ve směru z

narůstat od nuly do své rovnovážné hodnoty (1) právě s časem T,

( 2
2
« T ^ , tedy

M(t) = 1.1(0) ( 1 - expí-t/T^) . (4)

Amplituda signálu volné precese po druhém pulsu, zadaném v oka-

mžiku át
t
 je úměrná fa(át) a použitím vztahu (4-) můžeme zjistit

T^, které díky Korringově vztahu určuje absolutní teplotu.

Výhodnější a přesnější metodou je několikanásobné opakováni

posloupnosti dvou pulsů s manícím se odstupem ů t. Jak plyne ze
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vztahu (4), je závislost ln(MÍt)/M(oo)) va t lineární. Vynese-

me-li logaritmus relativní amplitudy signálu volné precese vůči

času, získáme spin-mřížkovou dobu T, jako Její směrnici. Tento

způsob je nezávislý na velikosti pulsu a nevyžaduje přesné
i—UP

nastavení V/2 pulsu.

JMR -"\Pt teploměr je vhodný pro měření teplot od několika

desítek iailikelvinů až do nejnižších teplot, získávaných meto-

dou jaderné demaEiaetizace. I nejnižší dosud získaná teplota

mřížky 12juK byla změřena tímto teploměrem.

Komerční typ JMR
 7<7

Pt teploměru ELM-3 je využíván na pra-

covišti Ů^F SAV v Košicích. Ve FzŮ ČSAV Praha byl ve spolupráci

s MFF UK Praha vyvinut vlastní JMR -^Pt teploměr, v současné

dobo je připravována jeho další digitální verze.
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Magnetické vlastnosti korpzivzdornvch ocelí

Zbyněk Smetana, Pavel Svoboda

Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

Z tepelných a mechanických důvodů se v kryogenní techni-

ce velmi často používá korozivzdorných austenitických Cr-Ni

ocelí (obvykle typu ČSN 17246). I když jsou jejich magnetické

vlastnosti při pokojové teplotě přijatelné, dochází po pro-

chlazení na teplotu 77 K,resp. až na 4,2 K k martenzitické

transformaci a k nepřijatelnému zhoršení magnetických vlast-

ností (efektivní homogenita pole nesmí být v některých přípa-

dech vyšší než «--lO~
10
 AB/B).

Austenit se rozpadá na feromagnetický e& martenzit jak

působením deformace, tak vlivem tepelného cyklování. Vliv

teploty, resp. tepelného cyklování, na strukturní stabilitu

oceli 17246 (nedeformované) lze popsat převážně izotermickým

rozpadem f -* «• v teplotním oboru 80 - 150 K (obr. 1).

Při delší výdrži v kritickém intervalu teplot dochází při dal-

ším teplotním cyklování ke stále menší přeměně y - * os. . Obsah

martenzitu dosahuje postupně nasycené hodnoty (obr. 2). Nárůst

obsahu cC martenzitu C
f
 s rostoucí deformací íL (obr. 3) není

lineární pro malou rychlost tahem, ale po malém nárůstu přechá-

zí do přibližně přímkové části, která se nakonec zahýbá /I/.

Důležitou veličinou, která charakterizuje jednotlivé

Cr-Ni oceli s ohledem na jejich strukturní a magnetické chová-

ní je teplota M , při níž začíná martenzitická transformace.

Vztah pro teplotu transformace M v zásivlosti na chemickém

složení oceli byl experimentálně stanoven podle HI.
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g f
K ] = 1 5 7 B ~ 6 1 » 1 Ni ~ 4 1 » 7 Cr - 3 6 » 1 M o ~ 33|3 Mn -

- 27,8 Si - 1667 (C+N) (fimotn. %)

který určuje tuto teplotu s přesnosti asi 40 K.

Snahou všech výrobců je vyvinout ocel s ideálními vlast-

nostmi požadovaných pro výrobu kryostatů. Ocel pro tyto

aplikace by měla být svafitelná elektronovým paprskem,

pájitelná v nejširším oboru teplot, tj. ve vakuové peci

(např. mfidf či niklovou pájkou), stříbrnou pájkou a schopná

i měkkého pájení. Vyžaduje se dokonalá svařitelnost (bez

prasklin), místo sváru musí být pokud možno korozivzdornó

a nemagnetické. V oboru pracovních teplot 4,2 - 300 K nesmí

relativní magnetická permeabilita přesáhnout hodnotu

u v 1,01 - 1,02 til. Ani mechanické namáháni, ani opracování

povrchu by nemělo příliš zvyšovat tuto hodnotu.

Na našem pracovišti byla prováděna jen nepatrná část

těchto studií. Zkušenosti získané že spolupráce KFK MFF UK

B ÚVZÚ k.p. Skoda Plzeň a s n.p. Ferox Děčín ukazují na

celkem vyhovující vlastnosti ocelí ČSN 17349 (typu AISI 313 L)

vyráběné v VPFM a CSN 17359 (typu AISI 316 LN) - výrobce

VŽSKG. Tyto oceli by měly nahradit dosavadní ČSN 17246, avšak

nemohou mít samozřejmě univerzální uplatnění a měly by být

v budoucnu i nadále vyvíjeny pro konkrétní aplikace.

Literatura

/I/ Krejzlík V., Peca P., Smetana Z.: Kovové materiály 6,

22 (1984), 666

/2/ Strukturní stabilita auatenitickýeh ocalí v podmínkách

nízkých a velmi nízkých teplot, Plzeft, 5.12.79 (sborník

přednáSek).
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obr. 1: Teplotní závislost magnetizace nedeformované oce l i
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obr.2: Teplotní závislost magnetizace nedeformované ocel i
a Icratsl teplotní výdrží

«0 300 »0 300 T[K'J
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Supravodivé magnety 4,7 T pro MMR z ča. jednožilových NbTi supra-

vodivých vodičů

Aleš Srnka, Ústav přístrojové techniky ČSAV Brno

V příspěvku je uveden stručný přehled vývoje supravodivých

magnetů pro NMR z ča. supravodičů (výrobce SVÚM Praha) v labo-

ratoři nízkých teplot (LNT) ÚPT ČSAV.

Magnet označený 4,7 T/I. byl řešen v letech 1981-82 jako

soustavu solenoidů 6. řádu s vnějšími kompenzačními cívkami

na koncích vinutí /I/, /2/. Soustava byla doplněna supravodi-

vými korekcemi 8 gradientů magnetického pole (Z, Z , Z , Z ,

X, Y, XZ, YZ). Na vinutí bylo spotřebováno asi 12,5 km supra-

vodiče (3 výrobní délky). Indukce magnet, pole 5,5 7 bylo do-

saženo při proudu asi 36 A bez přechodu. Po několika úpravách

profilu magnetického pole (změnou počtu závitů) byl magnet po-

droben komplexním zkouškám, jejichž výsledkem je dosažení

efektivní homogenity 6.10 (supravodivé i teplé korekce,

rotace vzorku).

Další dva magnety byly vyvinuty v r# 1986-88. JBOU nové

vícekostrové koncepce /3/, která umožňuje větší variabilitu

jak při výpočtech, tak i při korigování realizované soustavy.

Magnety jsou soustavami 8. řádu a vnitřními i vnějšími kompen-

začními cívkami na koncích vinutí, doplněnými supravodivými ko-

rekcemi 10 gradientů (Z, Z
2
, Z

3
, Z

4
, X, Y, XZ, YZ, XY, X

2
-Y

2
).

První magnet (4,7 T/II.A) byl v únoru 1988 předán v rámci hos-

podářské smlouvy mezi k.p. Tesla Brno a ÚPT ČSAV do výrobního

podniku. Magnet a dosažené výsledky jsou podrobně popsány v /4/«

Druhý magnet (4,7 T/II.fl) se v současné době dokončuje

a bude využit v odd. vf spektroskopie <JPT GSAV.

Oba magnety jsou v podstatných ryBech shodné. Liší se

v rozmístění pomocných prvků (ochranný odpor, konektor odníma-

telných přívodů), které je dáno rozdílnými rozmery heliových

nádob kryostatů, ve kterých jsou magnety vestavěny. Dílčím

zlepšením magnetu 4,7 T/II.B je přemístění supravodivých spo-

jů a klíčů korekční soustavy z horní části magnetu do spodní,

což umožňuje práci se supravodivými korekcemi i za snížené hla-

diny LHe.
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Poaoruhodné je erovnání důležitých vypočtených, realiaova-
ných a natieraných parametrů, které je uvedeno v následující ta-
bulce. Výpočet rozměrů vycházel ze známých nebo předpokládaných
vlastností materiálů užitých ve vinutí, tj. supravodivých vodi-
čů a mezi/vrstvových prokladů - viz /5/«

Parametr

Vnější
poloměry
jednotlivých
solenoidů [mm]

r l
r 2
r 3
r 4

Počet sekcí
Délka vinutí [m]
Celk. pot; e t závitů
Konstanta [T/A]

C B teat } L J

Degradace [%]

Zákl. homogenita
na ose z +20 mm (B/B 1

Teoret.
výpočet

45,43
53,85
78,63
87,92

-
-
-

0,1478

5,8

0

6,6.1O"7

Magnet
4,7 T/II.A

45,4
53,9
78,6
88,0

7
17009
42402
0,1497

(5,1)

<12

1.3.1O""5

Magnet
4,7 T/II.B

45,5
54,1
78,6
88,0

10
16992
42380
0,1494

(5,0)

<13,5
dosud

neměřena

Pro výrobní podnik, tj. k.p. Tesla Brno je srovnání příz-
nivé, jestliže budou splněny dvě podmínky:
1. Při výroba magnetů bude užito osvědčených technologických

postupů, vyvinutých v LNT ÚPT ČSAV.
2* Výrobca zajistí alespoň udržení geometrických a fyzikálních

vlastností supravodivých vodičů na současné úrovni.
Při dodržení těchto podmínek není důvodů očekávat podstat-

né obtížd při opakované výrobě supravodivých magnetů 4,7 T pro
čaokoslovenský FT NMR spektrometr 200 MHz.

Literatura:
/I/ Studeník, J.i Supravodivý magnet 4,7 1* Dílčí výzkumná

zpráva. OPT ČSAV, Brno 1983.
/2/ Jelínek, J., Starčuk, Z.: Supravodivé magnety pro NMR spek-

troskopii. Techn. práce 37 (1985), 19. ,
/3/ Jelínek, J., Srnka, A., Studeník, J.: Supravodivý magnet pro

nukleární magnetickou resonanci. PV 2941-87, 25.4.1987.
/4/ Srnka, A., Jelínek, J., Studeník, J., Hanzelka, P.: Supra-

vodivý magnet 4,7 Ť a průměrem dutiny 79 mm. In: Sborník
"Krsogenika 88", DT CSVTS Ostí n.L., 89.

/5/ Srnka, A.: Některé problémy návrhu vinutí supravodivého mag-
netu NMR spektrometru. Kand.disertace. ÚPT ÍSAV, Brno 1986.
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MERNÉ TEPLO TUHÝCH LÄTOK PRI NÍZKYCH TEPLOTÁCH}

MERANIE A SPÔSOBY SPRACOVANIA EXPERIMENTÁLNYCH ODAOOV

P.Stefányi, A.Orendóčová, A.Feher

Prírodovedecká fakulta UPOS, Košice

X. Ovod

Štúdium teplotnej závislosti tepelnej kapacity tuhých lá-

tok pri nízkych teplotách poskytuje dôležité informácie o širo-

kom spektre kvantovo-fyzikálnych javov prebiehajúcich v skúma-

nej látka. Oe preto samozrejmé, že táto metodika je rozvíjaná

a v súčasnosti, avšak v súlade s novými požiadavkami, ktoré sú

na ňu kladené. Vo svete je rozpracovaných viac metód merania

tepelnej kapacity (kváziadiabatické pulzná, spojitá, relaxačná,

striedavá...) a výber niektorej z nich závisí od výhod, ktoré

poskytuje z hladiska vlastností skúmaných vzoriek, charakteru

sledovaného javu a prístrojového vybavenia pracoviska.

Tepelná kapacita látok je v termodynamike definovaná ako

podiel dvoch veličín A Q a AT, kde & Q je množstvo tepla doda-

ného do látky v limite A, T —» o

HC - lim
* V " ' £T-*0 \ " "'x,y.

pri konštantných parametroch x, y...

Tepelná kapacita prepočítaná na 1 mol danej látky sa nazýva mo-

lové tepelná kapacite a prepočítaná na 1 kg látky 6a nazýva mer-

ná tepelná kapacita [l]. Za predpokladu aditivnosti jednotli-

vých zložiek tepelnej kapacity látok táto pozostáva z nasledu-

júcich príspevkov:

c - c E + c L + c M + c SH
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kde C E - elektronový príspevok. C L - mriežkový príspevok, C M -

magnetický príspevok, C S H - príspevok k mernému teplu spojený

s rozštiepením energetických hladín (tzv. Schottkyho príspevok).

Experimentálne Štúdium tepelnej kapacity tuhých látok umož-

ňuje:

- z koeficientu v v elektrónovom príspevku k tepelnej kapacite

určiť hustotu stavov na Fermiho ploche

- z koeficientu (í vo fonônovej tepelnej kapacite určiť Oebyeovu

teplotu

- Schottkyho príspevok môže napomôcť pri určovaní energetických

hladín systému

- na základe porovnania magnetickej tepelnej kapacity experimen-

tálnej s teoretickou pre jednotlivé magnetické modely možno

určiť konštanty popisujúce magnetické interakcie v látke.

Okrem toho štúdium tepelnej kapacity môže poskytnúť informácia

o fázových prechodoch rôzneho druhu v látke, kritickom chovaní

v okolí fázového prechodu at3.

XI. Metódy merania merného tepla

Výber najvhodnejšej metódy závisí od druhu a množstva skú-

manej látky, teplotného intervalu a od experimentálneho vybave-

nia pracoviska.

a/ Doteraz najpoužívanejšou metódou merania tepelnej kapacity je

kváziadiabatická pulzná metóda vyznačujúca sa najvyššou abso-

lútnou presnosťou merania. Modifikácia tejto metódy používaná

na pracovisku PF UPOS Košlcs je popísaná v [2].

Fyzikálny princíp adiabatickej pulznej metódy je založený

na termodynamickej definícii tepelnej kapacity. V reálnom ex-
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perimente tepelná vodivosť závesov vzorky, elektrických vodičov

a zvyškového plynu, radiačná výmena tepla s okolím, ohrev víri-

vými prúdmi spôsobujú, že ani vplyv .vnútorných zdrojov tepla

v systéme, ani výmena tepla medzi systémom a okolím nie sú za-

nedbatelné. Ak sú tieto poruchy malé a ich dominantnou zložkou

je tepelný zvod vzorky do okolia, potom je možné pre korekciu

velkosti A Q použiť klasické kváziadiebatické priblíženie. To

spočíva v meraní časovej závislosti teploty vzorky pred a po

pulze v lineárnej aproximácii týchto tzv. driftov a v následnej

extrapolácii driftových priamok do stredu ohrevného intervalu

pre získanie korekcie k &T (vid obr,l).

1 _ _ 1

•3 T T"*- —

Obr.l. Korekcia A T lineárnou extrapoléciou driftov do stredu

ohrevného intervalu, doznievanie nerovnovéžneho stavu
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Korekcia pulzu tepla A Q pri úniku, resp, prítoku parazltného

tepla z resp. do vzorky počas pulzu sa tu nahradzuje zväčšením

resp, zmenšenín teplotného ekoku AT o extrapolovánu hodnotu,

Zabezpe&enle dobrých adlebatických podmienok nemusí byť posta-

čujúce pre lineárny charakter driftov teploty vzorky po pulze.

Dodanie množstva tepla A Q prechodom elektrického prúdu cez

ohrievafi vzorky v časovom intervale At vychýli vzorku z termo-

dynamicky rovnovážneho stavu. Relaxačná doba T potrebná pre je-

ho opätovné dosiahnutie môže byť dlhá, lebo skúmaný materiál

môže byť aj dielektrický. Ohrev počas pulzu vyvolá značný gra-

dient teploty v systéme ohrievač-vzorka-teplomer. Údaj teplomera

neposkytuje rovnovážnu teplotu vzorky a doznievanie nerovnováž-

neho stavu sa prejaví nelinearitou v drifte teploty vzorky aj

niekoľko sekúnd po pulze (obr.l). Potlačiť tento jav možno len

čiastočne, lebo rozhodujúcu úlohu hrá tepelná vodivosť vzorky.

Po doznení nelinearity je závislosť teploty vzorky na čase opäť

lineárna, časová konštanta tejto závialosti Je pri dobrých adia-

batických podmienkach podstatne väčšia než relaxačná doba 7*.

Oriftové teploty v tejto oblasti možno charakterizovať ako po-

stupnosť rovnovážnych stavov, pri ktorých teplomer vzorky udáva

skutočnú rovnovážnu teplotu vzorky.

b/ Spojitá natfida

MetSda spojitého ohrevu sa používa predovšetkým na mapovanie ano-

málii krivky C(T). Meranie tepelnej kapacity spočíva v presnom

stanovení závislosti T(t) pri konštantnom príkone P do vzorky a

určení Jej derivácie. V reálnych podmienkach je potrebné ešte

určiť teplotnú závislosť tepelných strát v dôsledku tepelného

zvodu medzi vzorkou a okolím.
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c/ Relaxačná metóda

Matematický model relaxačnej metódy je založený na teplotné

rovnovážnej rovnici jednorozmerného systému teplomer-vzorka

•ohrievač [3]

C(T) |J.P.Ak|I , (1)

ktorá hovorí, že časová zmena tepla vo vzorke je daná rozdie-

lom výkonu vzorke dodávaného e vzorke odoberaného prostred-

níctvom tzv. linku spájajúceho vzorku s rezervoárom tepla.

Riešením (1) dospejeme k výrezom pre teplotu vzorky počae

pulzu tepla ^ t

T
 •

 T
o

+
 * ŕ

 (1
 -

9
" ~

r
> <

2
>

pre tepelnú kapacitu
- j£LL

C . T l \ (1 - e r ) , (3)
o

kde At je doba pulzu, T - východzia teplota a T" « p.

Ak časová konštanta V splna podmienku At « T , potom rov-

nica (3í prejde do tvaru

(4)

a teda možno použiť adiabatickú aproximáciu.

Vychádzajúc z (1) po ukončení pulzu tepla (P « O) dostaneme

pra priebeh teploty po pulze vzťah

T* - To + ZÍT e
 r (5)

12 - moment ukončenia pulzu, AT • T, - T .

Cez experimentálna namerané body závislosti teploty vzorky

na čase po ukončeni pulzu tepla sa metódou najnenáich stvor-
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cov prelož! teoretická driftová krivka (5) a určia aa tak

neznáme parametre AT a T.

d/ AC-metfida

AC-metóda vychádza principiálne z rovnaje myšlienky i

usporiadania ako predchádzajúca teplotné relaxačná metóda.

Rozdiel väak spočiva v spôsobe dodania tepelného pulzu do

vzorky. Pri relaxačnej metóde sa používa odporové kúrenia

napájané Jednosmerným prúdom, kdežto AC-teplotná metóda vy*

uživa odporové kúrenie napájané striedavým prúdom. Musi byť

splnená podmienka, že kruhová frekvencia dodávaného strieda-

vého prúdu má byť zvolená tak, aby použitý teplomer mohol

sledovať časovú zmenu tepelného toku vo vzorke. Pri použiti

kvalitných termočlánkov sa odporúča pracovná frekvencia

3 Hz &f á 10 Hz.

XIX, Spracovanie experimentálnych výsledkov

Pre experimentálne meranú kapacitu C piati

C • C • C
 A1
 (6)

exp vz KAL '

kde C Je tepelná kapacita vzorky a C

K A L J* tepelná kapacita

kalorimetra. Po odčitani C K A Li ktoré ae ziska v rámci kalibrač-

ného experimentu možno previesť separáciu Jednotlivých príspev-

kov k tepelnej kapacite vzorky. Poetup separácie príspevkov k

tepelnej kapacite závisí od meraného materiálu e teplotnej ob-

lasti,

a/ Dielektriká

Cvz - CL * bl
*
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K celkovej tepelnej kapacite vzorky prispievajú len kmity mriež-

ky, ktoré pri T«a- Q poskytujú kubickú závislosť tepelnej kapa-

city. Koeficient b v Oebyeovon priblížení

b - 12 S N A ti" / (V.Og) (B)

kde N. - Avogadrova konštanta, e - počet kmitajúcich skupín

atómov, & Q - Oebyeova teplota. Zavedením súradníc C va T do-

staneme lineárnu závislosť, koeficient b určime zo sklonu priam-

ky.

b/ Magnetické dielektriká

C • C. + C M (9)

Magnetický príspevok k tepelnej kapacite môže mať pôvod v inter-

akciách: dipól - dipólovej, výmennej alebo interakcii magnetic-

kých iónov B kryštálovým polom (C—j).

Pri dostatočne vysokých teplotách (vzhledom k T c) prechádza C M

nehladiac na typ interakcie na závislosť

C » B T " 2 .

Ak súčasne platí

C L - bT
3.

potom

C V 2 - bT
3 + aT- 2 (10)

2 5
a zavedením súradníc CT vs T možno získať priamku, ktorej

smernica je b a priesečník B OSOU CT 2 je a. Odčítaním C,_ aa

získa magnetický príspevok k tepelnej kapacite, ktorý ja možné

podrobiť Balôiemu spracovaniu [VJ.
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c/ Kovy

Pri dostatočne nizkych teplotách sa v tepelnej kapacite okrem

CL prejavuje aj vplyv tepelnej kapacity volných elektrónov

C_ • C, • yT (11)

kde y m TZkQ g( íp) / 3V

kg - Boltzmannova konôtanta, g( £ F) - hustota stavov s Fermiho

energiou £ F C
53-

d/ Polovodiče

Pre vlastné polovodiče prichádza do úvahy pri nizkych teplotách

len príspevok od mriežky C,. Pre prímesovó polovodiče ea pozoru-

je aj príspevok od elektrónov a

cvz - br3 • r •
a/ Supravodiče

Pre supravodič nad kritickou teplotou T c platí

Cvz. n " CE,n * CL.n " ť * "* ( 1 2 )

Pri prechode do supravodivého stavu sa mení príspevok od elek-

trónov a skok v tepelnej kapacite možno vyjadriť

C v z . s " C v z . n " C E.s - C E . n - 2 ^ T c < " >

^r«rc c e a ^ a i

a v súradniciach ln(Ce / vT ) vs Tc/T ná tepelná kapacite li-

neárnu závislosť so smernicou a2, ktorá predstavuje polovičnú

šírku energetickej medzery oddělujúcej supravodivé a normálne

elektróny [ô].
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TENKÉ VRSTVY VYSOKOTEPLOTNÍCH SUPRAVODIČOV

PRE SUPRAVODIČOVÚ ELEKTRONIKU

V. Štrbík, Elektrotechnický ústav CEFV SAV Bratislava

Objav vysokoteplotněj supravodivosti (VTS) [l,2] vedie

nielen k využitiu javov supravodivosti pri teplotách vyšších

ako 77 K (teplota kvapalného dusíka), ale aj k podstatnému

zlepšeniu "prevádzkových" parametrov supravodičov pri teplo-

tách kvapalného hélia. Fyzikálne vlastnosti supravodičov cha-

rakterizujú základné parametre; kritická teplota T , kritická

prúdová hustota j a kritické magnetické pole B , vf straty

a pod. Tieto parametre sú pre VTS niekoľkonásobne vyššie ako

pre kovové supravodiče, čo vytvára širšie možnosti využitia

supravodivosti v tých aplikáciách, kde limitujúcim faktorom

boli T , j , B . V tomto príspevku sa zameriame na zmeny li-

mitujúcich parametrov v dôsledku nahradenia nízkoteplotných

supravodičov materiálmi VTS pri héliových teplotách pre typické

slaboprúdové supravodičové aplikácie, ktoré boli orientované

na: meranie extrémne slabých magnetických polí (SQUIDy),

logické a pamäťové obvody s využitím Oosephsonových javov,

detektory a zmiešavače mm a sub-mm vín na SIS tunelových

štruktúrach, bezdisipatívne pasívne prepojovacie a prenosové

vedenia do vysokých frekvencií (f J» 1 THz) a p., o ktorých sa

už hovorilo v čs. publikáciách Q.3,14J .

a) Supravodivé pasívne prvky pre slaboprúdové aplikácie sa

prevažne používajú ako prepojovacie a prenosové vedenia.

Bezodporový stav(R = 0) si zachovávajú pre js a nízkofrek-

venčné signály. Vysokofrekvenčné straty supravodivých pa-

sívnych prvkov sú o niekoľko rádov nižšie ako v normálnych

kovoch (aj pri teplote T = 4,2 K) a pre samotné supravodiče

sú exponenciálne závislé od redukovanej teploty t =
 T
/ T

c >

kde T jfe pracovná teplota, t. zn. vf straty VTS pri 4,2 K

sú o 2 Ť 4 rády nižšie ako u kovových supravodičov. Tieto

vlastnosti supravodivých pasívnych komponentov majú využitie

ako pre vysokofrekvenčné analógové signály, tak i pre

ultrarýchle digitálne prepojenia.



- 149 -

b) Supravodivé prepínacie, logické a pamäťové obvody na báze
kovových supravodičov a Josephsonových kontaktov dosahujú
1 Ť 10 ps prepínacie časy logických stavov. Najnovšie polo-
vodičové prvky dosahujú už tiež túto prepínaciu rýchlosť,
avšak výkonová strata na jeden prvok je asi o 3 rády nižšia
pre supravodivé obvody ako polovodičové. Intrinzická doba
prepnutia supravodičov je určená Heisenbergovým princípom
neurčitosti 4E ^t ä | , odkiaľ pre kovové supravodiče do-
stávame &t$i 0,1 ps, pre VTS At i 0,01 ps ( &E odpovedá
energetickej medzere supravodiča 2& pri T - * 0 ) .

c) Tunelové SIS detektory a zmiešavače (supravodič-izolátor-
-supravodič) sú schopné detekovať žiarenia mm a sub-mm na
hranici jednotlivých kvánt žiarenia. Šumová teplota prijí-
mačov na báze SIS dosahuje teoreticky možnú hranicu

ttco
T ** T-K— až do frekvencií 100 GHz. Využitím supravodičov
s vysokou T sa táto hranica môže posunúť 10f20 krát k vyš-
ším frekvenciám.

d) V citlivých magnetických senzoroch (SQUID) použitím VTS sa
pri nízkych teplotách prakticky nezískajú významné zmeny
citlivosti, ktorá je určená pracovnou teplotou T a obvodo-
vými parametrami R, L, f a p. Preto nasadenie VTS bude mať
pravdepodobne význam pri teplotách vyšších ako pracovná
oblasť klasických supravodičov.

e) Využitie VTS v supravodičovej elektronike je zatiaľ proble-
matické vzhľadom na vysokú teplotu oxidácie«.50Q °C, nízko-
ohmovými kontaktami, technologickými substrátmi a pod.

Eli CEFV SAV sa v minulosti zaoberal výskumom a využitím
klasických supravodičov a Josephsonových javov, napr. etalonu
napätia £0 , SIS detektorov |Y), RF-SQUIDov [Š] , dc-SQUIDov [ó],
v technológii [V) a pod. V súčasnosti sa úspešne zapojil do
celosvetového procesu prípravy a výskumu vysokoteplotnych su-
pravodičov. Už dosiaľ získané výsledky dávajú nádej ha ich
uplatnenie vo vyššie uvedených aplikáciách.

Na EÚ CEFV SAV sa pripravujú polykryštalické vrstvy YBaCuO
(hrúbka ísl/iim) vákuovou kodepozíciou QQ a magnetickým naprašo-
vaním f9j. Najmä vrstvy pripravené kodepozíciou dosiahli sve-
tové parametre. Prakticky bez rozdielu typu substrátu (poly-,
monokrystal SrTiO-j, MgO, 3afír, korund, kremíkové substráty
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pokryté SrTiO-j, ZrOj, SiD
2
, i čistý povrch Si substrátu) sa pri-

pravujú supravodivé vrstvy s kritickou teplotou T (R = 0) fltt.
r ^ CG

ÄBO i 86 K a ftT
c
 * ) Ť 7 K [lO.ll] .

Na obr.l je prezentovaná R,
T
s závislosť tenkej vrstvy

d«*Q,7/um na substráte monokrystal SrTiO,.

závislosť tenkej vrstvy YBaCuO

Kritické prúdové hustoty vrstiev pri T = 4,2 K sú j « 1 KA/cm .

EU CEFV SAV má zvládnutú technológiu prípravy supravodivých

vrstiev pri najnižšie udávaných teplotách 400 i 500 °C s mož-

nosťou "studeného" doooxidovávania vrstiev pomocou plazmatického

výboja ffl] a tvarovanie motívov,um rozmerov [ll] . Previedli sa

tiež prvé pokusy s tenkovrstvovými tunelovými spojmi na báze

VTS typu YBCO-Pb [12] .

EÚ CEFV SAV rozvíja vákuové technológie prípravy tenkých

vrstiev VTS a študuje ich fyzikálne vlastnosti s cieľom ich vy-

užitia v supravodičových elektronických obvodoch v oblasti detek-

cie vf žiarenia, slabých magnetických polí, rýchlych prepínacích

obvodov a pod.
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PAŤKANÄLOV? SYSTÉM NA MERANIE BIOMAGNETICKÝCH POLÍ POMOCOU
SUPRAVODIVfCH KVANTOVÝCH MAGNETOMETROV

V. Zrubec, P. Vrebček, 3. Čieeko-Kučma, R. Oedlička, A.
Urban, K. Ourča, A. Cigáň, K. Bartok, M. Skákala, 3. Manka.
L. Grék

ustav merania a meracej techniky CEFV SAV, Bratislava

Snahy o spresnenie modelových predstáv o zdrojoch
biomagnetických poli pri analýze diagnostických informácií
zlákaných ich meraním viedli v posledných rokoch k rozvoju
výskumu mnohokanálových meracích systémov £l, 2} , zalo-

žených na využiti supravodivých kvantových magnetometrov

(SKM). Experimentálny merači systém určený na 5-kanólovó
meranie biomagnetických poli mozgu a erdce bol navrhnutý a
zhotovený aj v Ústave merania a meracej techniky CEFV SAV
v Bratlalave.

Deho koncepcia vychádza z elektronickej kompenzácie
signálov vyvolaných rušivými magnetickými poliami prevyšu-
júcimi norené biomagnetlckó polia typicky o nlekolko rá-
dov. Táto kompenzácia v podstate koriguje neIdeálne geo-
metrické parametre enténneho snímacieho systému, tvorené-
ho súosovými symetrickými gradiometrami 2. rádu. Ako Je
známe, takéto gradiometre sú teoreticky necitlivé na homo-
génne 1 lineárne v priestore závislé magnetické pole, k
čomu sa rušivé geomagnetické pole blíži. Požiadavky na
presnosť potrebného geometrického usporiadania B na tvar
snímacích slučiek z ktorých gradiooetre pozostávajú sú
však tak velké, že v praxi sú nesplnitelné bez dodatoč-
nej korekcie prídavnými korekčnými systémami. Elektronic-
ký korekčný systém v porovnaní s mechanickými alternativa-
mi výrazne urychluje proces nastavenie optimálnych para-
metrov prenosovej cesty pred meraním (vyvažovači proces),
značne však komplikuje obvodovú štruktúru celého zariade-
nie a konštrukciu jeho kryogénnej časti. Kompenzačné eig-
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nály Ba získavajú zo Štvorkanálového antónneho systému
(obr. 1) tvoreného tromi ortogonálně orientovanými supra-
vodivými slučkami snímajúcimi zložky rušivého magnetického
pole (x,y,z) a jedným eúosovým gradiometrom 1. rádu (g )
orientovaným oeou rovnobežne s osou 5 kanálovej snímacej
eúetavy grádiometrov 2. rádu. V celom meracom eyetéme
(obr. 1) je preto použitých celkove 9 supravodivých kvan-
tových magnetometrov SKM 2 (TESLA/SAV) BO vstupnou energe-
tickou citlivosťou približne (2Ä4).1O~ 2 8

 O/HZ.

SKM-2

SKM-2

SKM-2

-SKM-2

-om--SKM-2

KANÁL 1

d--if 1.1

KANÁL 2*5

Obr. 1 Principiálna echóna 5-kenálového neracleho
systému
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Pre okamžité hodnoty výsledného výstupného napäťového
lu u (n " 1 , ... 5) (úmerného meranému

kému polo ) každého signálového kanále piati
signálu u (n • 1, ... 5) (úmerného meranému biomegnetic-

°vn " uen
(D

kde u je okamžitá hodnote napätia na výstupe SKM v signá-
lovej ceste, u k x, u. , u k z, u k sú okamžité hodnoty základ-
ných korekčných napätí na výstupoch SKM v kompenzačných ka-
náloch, /<?in potřebné zosilnenie (útlm) základných korekč-
ných signálov (1 • 1, ... 4) a zosilnenie "derivačných" ko-
rekčných signálov (i • 6. ... 8) odvodených od základných
signálov ich deriváciou (nspr. Ujtx= cdu^/dt, c - trensf.
konštanta).

Ak sa celý systém nachádza v homogénnom alebo v line-
árne závislom magnetickom poli,pravá etrana rovnice (1) sa
v ideálnom prípade rovné nule. Potrebné hodnoty koeficien-
tov zoeilnenia /3* pri ktorých je táto podmienka splnená
es zisťujú experimentálne. Pritom es celá anténně sústava,
tvoriaca kompaktný celok, vloží do systému umožňujúceho
postupne zapínať pomocné homogénne vyvežovacle magnetické

polia B , B , B a lineárne závislé meg. pole v smsre z
i x y z

( oB^'ifz a konšt.). Ručne ovládanými regulačnými prvkami
zisku príslušných kompenzačných kanálov, s možnosťou po-
otočenia fáze výstupného signálu o 180° , sa nastaví na
výBtupe sumačného obvodu (obr. 1) zakaždým minimálny do-
siahnutslný signál (ideálne nulový). Signály z derivač-
ných kanálov pritom slúžia na kompenzáciu fázovýcn roz-
dielov medzi rušivými signálmi snímanými signálovou tra-
sou a základnými kompenzačnými signálmi. Po tomto procese,
ktorý je nevyhnutné pri vyvažovaní každého snímacieho ka-
nálu nlekolkokráť cyklicky opakovať, nadobudne snténny
systém vlastnosti gradiometre 2, rádu [3] s tomu zod-
povedajúcimi vlastnosťami z hlediska výberu užitočného
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eignálu z rušivého geomagnetického pozadia.

Použité gradiometre 2. rádu majú celkovú dĺžku bázy
9 cm a priemer cievok 13,5 mm. Nameraná hodnota citllvea«
ti v páame bieleho šumu (f>7 Hz) zodpovedá použitému ty-
pu SKM a dosahu ja ~ 95 f T/ V~Hž v magneticky netienenom
detašovanom laboratóriu ústavu v prímestskom prostredí, e
amplitúdami rušivých olgnólov rádu 10 T v frekvenčnom
pásme pod 0,1 Hz. Snímacie cievky štyroch signálových gra-
diomatrov majú stredy umiestnené vo vrcholoch štvorca na-
chádzajúcich sa na kružnici s priemerom 4 cm. Piaty gra-
diomuter je umiestnený v strede tejto kružnice. Osi obvo-
dovej štvorice sa pretínajú v jednom bode a a osou stred-
ného gradiomstra zvierajú uhol približne 7°. Celá kryogôn-
na fiasť je uložená v ekloleminátovorn kryostats firmy B.T.I.
(USA) s 10 1 objemom kvapalného hélia v pracovnom priesto-
re, čo umožňuje asi 1,5 - dennú nepretržitú prevádzku sys-
tému. Subjektívne-v porovnaní so eyatémami e mechanickou
korekčnou sústavou - Ba podstatne zjednodušil vyvažovači
proces a výrazne sa znížila citlivosť systému voči mecha-
nickým otrasom, v súčasnosti sa v uvedenom pracovisku za
Širšej medzinárodnej spolupráce pripravuje ešte citli-
vejší a dokonalejší merací systém s vyšším stupňom auto-
matizácie meracieho procesu a počítačového spracovania na-
meraných údajov.

[i] WILLIAMSON.S.D. - PELIZZONE.M. - OKADA.Y. - KAUFMAN,
L. - CRUM.D.B. - MARS0EN.3.R. : Five channel SQUID
inataletion for unechlelded neuromagnetlc measure-
ments. In : Biomagnetism : Applications and Theory.
Proc. of the 5 th World Conference on Biomagnetlem.
New York, Pergamon Press 1985. s. 46-51.

[2] VRBA,3. a kol. : Integrated biomagnetic robotic aye-
tern. In : Biomagnetism : Applications and Theory.
Proc. of the 5 th World Conference on Biomagnetism.
New York, Pergamon Press 1985, s. 52-56.

[3] ZRUBEC.V. : Vyvažovanie gradiometrických anténnych
sústav mnonokenálových systémov na merania biomag-
netických poli. In : Proc. of the 2 nd Czech. Conf.
on Blomedical Engineering. Bratislava, ČSVTS 1987,
8. 366-371.
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Nové principy a typy laboratorních zkapalňovačů dusíku

Josef Jelínek, ÚPT ČSAV Brno

Zdá se, ze problémy s velkokapacitní výrobou kapal-
ného dusíku a s jeho distribucí malým a středním spotře-
bitelům trvají déle a zřejmě nebudou v dohledno dobá
vyřešeny.

Spolehlivým, ovšem nákladným ředěním je zakoupení
laboratorního zkapalňovače dusíku. Vessmeme-li v úvahu
dalaí ekonomické ztráty spojené s administrativou (vozi-
dlo, řidič, PHM), nebezpečí poškození Dewarovýcb nádob,
dokonce v současné době, kdy je LN2 sískáván i ze zahra-
ničí nutnost devizového kryti (litr LN2 dopravený z Ra-
kouska v cisterna 24 000 litrů stojí téměř 2,50 Kčs FCO),
je ekonomická návratnost zkapalňovaSe produkujícího 10
litrů za hodinu 4 dny v týdnu necelého T,5 roku, což je
velmi příznivý údaj.

Za laboratorní zkapalňovafie lze považovat jednotky
produkující asi 5 - 50 1 Life/h, které lze umístit do la-
boratoře max. rozměrů 5x6m a o výšce stropu do 3,5m.
Takové zařízení by molo sestávat z několika snadno pro-
pojíte Iných bloků, jejichž hmotnost nepřekračuje 1000kg,
zařízení, jehož hlučnost nepřesahuje 80 dB a s příkonem
do 100 kW, které pokud možno potrebuje k provozu jenom
připojeni k síti. Důležitým kriteriem je maximální spo-
lehlivost, jednoduchá obsluha, možnost dlouhodobého cho-
du bez údržby i možnost opakovaných krátkodobých provozů.

Kapalný dusík byl ve vyspalých zemích produkován ve
velkém množství jako levný, v podstate odpadový produkt
kyslíkéran ocelářského průmyslu. Poněvadž se výroba oceli
ve světe značně snižuje, očekává se avySovéní ceny dusí-
ku, který již nebude odpadním ale hlavním produktem zka-
palňovacích stanic. Je väak otázkou, jakou má mít vlastně
LN2 čistotu pro jednotlivé aplikace, poněvadž efektivnost
jeho výroby a čistota jsou téměř protikladné požadavky.

Vysolte čistota (obsah kyslíku v ppm) je třeba jen
pro vytváření ochranné atmosféry např pro výrobu polovo-
dičových prvků LSI, zatímco ve vetSině aplikací je pří-
pustné % kyslíku dáno spíSe nebezpečím vznícení hořlavých
materiálů.
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Čistota kapalného dusíku užíraného jako ehladivo
nanl kritická, opět s ohledem na možnost vznícenl, ob-
vykle staSl fiistota 98%, dokonce ani vzrůst koncentrace
02 dlouhodobou kondenzaci vzdušného kyslíku tak, že čisto-
ta LN2 klesna napr. na 93$ není kritická. Zkušenost 20
1st svědčí o tom, že ani dlouhodobější skladování sperma-
tu nebude pfíliS ovlivněno tím, že původní čistota dusíku
99(9% např. klesla na 97 *•

V oboru výroby zkapalňovačů dusíku se na naSem kon-
tinentě etablovaly v podstatě dvě firmy.

Firma Philips, jejíž pracovníci téměř před 35 lety
vyvinuli refrigerator s uzavřeným chladicím cyklem (malá
náplň H2, či lépe He), který byl odvozen z Kirkova (Štír-
lingova) pístového tepelného stroje, lento kryogenerator
má zna&ný. chladící výkon na teplotní úrovni 70 K-dostateft-
ně nízké, aby docházelo ke kondenzaci dusíku i za atmo-
sférického tlaku. Philips vyrábí dosud tyto kryogeneráto-
ry v jednovalcovom a čtyřválcovém provedení. U star5ich
zkapalňovačů dusíku (např. typ PLN 430 - s produkci 24 1
Life/hod, který v ÚPT ČSAV pracuje téměř 21 let) bylo k
výrobo LN2 užito tzv. mokré separace, kdy přicházející
předchlazený vzduch je ve vertikální koloně separován na
plynný dusík, který stoupá do horní části kolony a na
kapalný kyslík na dně kolony, který slouží k předchlazo-
véal vzduchu a odstraňování příměsí ( H2O, CO2, uhlovo-
díky). Dusík je v kryogenerátoru zkapalněn a zčásti od-
chází jako vlastní produkt.

Systém mokrá separace setrval u výrobků Philips jen
u jednoho typu jednovalcová varianty ozn. jako PLN 108 S,
která produkuje 8 l/hod (cena zařízení pro rok 1988 je
do 200 000 NLG).

V posledních letech byla vyvinuta variabilní, modu-
lární řada zkapalňovafiů, které stále jeko konečný chladí-
cí prvek užívají', osvědčené jedno a čtyřválcové kryogene-
rátory ozn. jako PPG 110 a PPG 440. Pracují v kombinaci
a různě velikými jednotkami "suché" separace za pokojové
teploty.
Pracovní schema je pak následující (obr.1):
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Vzduch je: stlačen Šroubovým kompresorem asi na 0,8
ÚPa, po odloučení oleje a vodních par vstupuje do dvou-
dílná separačnl kolony přepínané (PSA systém) v minuto-
vých cyklech, kde na náplni aktivního uhlí do jda k ad-
sorpci kyslíku (regenerace odtlakováním do ovzduší) ,
zatímco plynný dusík zvolené Čistoty přes vyrovnávací
objem druhá kolony do kryogenerátoru kde zkapalni, od-
tud odchází již přímo do nádrže nebo je jeatě zařazena
jednotka E1BT zvyäujlcl efektivitu produkce a umožňující
plnění vzdáleného tlakového zásobníku.

Kryogenerátor a kompresor jsou chlazeny vodou ze
sítě, nebo lze zařízení doplnit kompaktní skříní uzavře-
ného vodního okruhu.

Poněvadž kondenzace dusíku v kryogenerátoru nepro-
bíhá za tlaku atmosférického ale při cca 0,5 MPa, je
produkční kapacita značně vy55i. Volbou typu a počtu
kryogenerátoru s příslušně velkým kompresorem a adsorb-
ční jednotkou je možno získat zařízení schopné produkce
od tO (15) do tOQ (150) l/hod. Příkon takových zařízení
je f 9 - í45 kW, spotřeba chladicí vody t - 6 m3/h. Jako
typický příklad je možno uvést jednotku produkující 25 -
- 30 litrů LN2/h, která je tvořena dvěma jednovalcovými
kryogenerátory (příkon 37 kW, 2 m3 vbd$ /h), kompreso-
rem, adsorbfinl jednotkou a 1000 1 nádrži LN2. Cena asi
450 000 NLG. Startovací doba pouze tO min, Čistota pro-
duktu asi 99$, údržba po 4000 provozních hod. Zařízení
je schopno dlouhodobého automatického provozu s několika-
minutovou denní kontrolou. Philips dodal do celého světa
asi 3000 zkapalňovaclch zařízení, zřejmě věta inou jeátě
s mokrou separací.

Druhou významnou firmou na evropském trhu, která
nyní vyrábí heliové i dusíkové zkapalnovače, je je ve-
doucí producent velkokapacitních zkapalnovačů Sulzer.
V anglické filiálce Aldarshot (bývalá BOC - která vyrá-
běla asi 20 litr. zkapalňovače helia s expanzními turbi-
nami) zahájil před několika lety výrobu 4 typů ekapalňo-
vafiů dusíku, jejichž pracovní schema je na obr. 2.
Vzduch je Šroubovým kompresorem stlačen asi na 1 MPa,
po odloučení oleje a většiny vody vstupuje do dvoukomo-
rové Sistícl jednotky, kde je zbaven C0 2 a zbytku vlh-
kosti. Jedna komora je vždy v provozu, druhá je regenero-
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vána. Intervaly přepínáni jsou asi 2 min. Plyn prochází
tapelným protiproudem výměníkem, část tlakového plynu j«
odvětvena do miniaturního turboexpandéru (5000 o t/min),
kde se expanzi ochladí a je protiproudou větví využita
k chlazení hlavní Sásti tlakového plynu, pro nějž. jsou
tak splněny podmínky přechodu dlo kapalné fáze. Kapalný
vzduch vstupuje Škrtícím ventilem do separaSnl komory,
na jejímž dnu se shromažďuje vzduch obohacený kapalným
kyslíkem, zatímco plynný dusík vystupuje do horní části
kolony, kde na kondensátoru zkapalní a je vypouštěn z
jednotky. Chladicí výkon kondensátoru je zabezpečen ex-
panzi kapalného vzduchu z dolní části kolony. Chladno
páry čistého vzduchu pak prochází nátlakovou větví proti-
proudéVio výměníku a regenerují druhý čistící blok.

ZkapalňovaSe označované LINIT 5,10,25 a 50 (Liquid
NITrogen)- kapacita 5, 10, 24, 45 litra LN2/hod, čistota
99,5 - 99,7 %, mají výstupní tlak 0,1 - 0,3 MPa, takže
je možno bez čerpadla plnit kontejnery. Cena těchto
zkapalňovačů (Í988) je asi 1,3 1,7 2,3 a 3,7 mil.
Kčs PCO, jejich příkon (3x380V) je 13, 22, 37, a %5 kW.
Velmi výhodné je, že zařízeni je chlazeno vzduchem ("od-
padové" teplo je možno dokonce z 90 %, při využití pomoc-
ného výměníku použít k ohřevu užitkové vody až na 70° C,
nebo k vyhřívání místnoti). Startovací doba z teplého
stavu je 90 minut. Zařízení je plně automatizováno, např.
při výpadku el. energie restartuje. Podle informace výrob-
ce snáší diky konstrukci plynových ložisek turbiny dlou-
hodobý provoz (6 týdnů) např. do velkého kontejneru stej-
ně jako přeruaovaný krátkodobý - denní provoz. Po Y000
hodinách nepatrná údržba filtru - servis po 20 000 hod.

V Československu byly vyvinuty a dokonce se úspěSně
exportuji miniaturní expanzní turbiny pro několikalitro-
vé zkapalňovače Ha.

Lze si jen přát, aby ve smyslu doporučeni, které by-
lo vysloveno při oponentním řízení v np. Parox bylo využi-
to těchto úspěšných výsledku i pro vývoj malého zkapalňo-
vaS« dusíku, který by urfiitfi byl komerční v« «ne£n<ám počtu
vítán jak v tuzemsku, tak v sahraniSí.


