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Transportní vlastnosti polykrystalických vysokoteplotních supravodičů závisí na jejich

mikrostruktuře. Kritické proudové hustoty lze zvýšit, vzhledem k anisotropii, orientací zrn a

dosažením lepšího (kontaktu mezi jednotlivými zrny. Toto lze ovlivnit izostatickým

lisováním event, zonálním tavením s použitím látek snižujících bod tání ( např. B2O3 ).

Použitá aditiva mohou též podporovat růst vysokoteplotní fáze Bi-2223.

S cílem ověřit vliv B2O3 na tvorbu fáze Bi-2223 byly připraveny vzorky nominálního

složení Bii,8(Pbo.26)Sr2Ca2Cu308+x. Po úpravě vstupních oxidů mletím na částice 1,3 - 4,0

jim byly vzorky opakovaně kalcinovány při 750, 770 a 790 °C po dobu 20 hodin, znovu

mlety, lisovány a sintrovány při 835 °C po dobu 140 hodin v atmosféře N2 s 7,5 % O2.

Získané supravodiče byly mlety s B2O3 ( 5; 9; 12,7 mol % B ), lisovány a žíhány při 830 °C

92 resp. 134 hodin. Část vzorků byla po reakci prudce ochlazena, část byla chlazena

rychlostí 0,02 °C/ min.

Z měření teplotních závislostí odporu, a.c. a d.c. susceptibility byly vyhodnoceny

kritické teploty Tc. Zvyšující se obsah B2O3 způsobil snížení Tc ze 109,5 na 107,5 K,

prudké ochlazení vzorků rozšířilo teplotní interval přechodu do supravodivého stavu.

Vzorky s 5 mol % B žíhané 226 hodin a pomalu chlazené vykazovaly hodnoty kritických

proudových hustot J c až pětkrát vyšší ( 747,3 A/cm2) než vzorky bez přídavku boru.

Výsledky potvrzují příznivý vliv prodloužené doby žíhání a pomalého chlazení na

tvorbu spojů mezi zrny. Naopak kratší doba žíhání a rychlé ochlazení zajišťovalo nejvyšší

obsah ( 88 % ) supravodivé fáze Bi-2223, jak vyplynulo z rentgenostruktumí analýzy.

Práce je součástí řešení grantů GAČR 104/99/1440 a 106/99/1441.
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