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Streszczenie 
 

W artykule zaprezentowano dwie podstawowe metody wyznaczania 
gęstości krytycznej prądu materiałów nadprzewodnikowych: metodę 
transportową i metodę magnetyczną. Przedstawiono fizyczne przyczyny 
powstawania rezystancji w nadprzewodniku, inicjowane przez przepływ 
prądu, tj. deparowanie par Coopera, ruch wirów Abrikosowa, słabe złącza 
międzyziarnowe, generacja ciepła w obszarach normalnych. Na podstawie 
analizy zjawisk towarzyszących przepływowi prądu w nadprzewodniku 
oraz wyników badań eksperymentalnych sformułowano wniosek o niejed-
noznaczności wyników otrzymywanych metodą kontaktową i metodą 
magnetyczną. Wynika stąd konieczność realizacji pomiarów w układzie 
jak najbardziej odtwarzającym warunki rzeczywistej pracy materiału 
nadprzewodnikowego. 
 
Słowa kluczowe: nadprzewodnictwo, prąd krytyczny. 
 

Methods of determination of critical current 
density of superconducting materials 

 
Abstract 

 
The two basic methods of determination of superconductor critical current 
density have been presented in this article. The transport method requires 
samples with the current and voltage electrodes. This method is realized by 
forcing of the current in the superconductor and analyzing the voltage 
response on the sample. The magnetic method does not requires electrodes 
and the critical current density is estimated from the magnetic response of 
the superconductor. The determined values of the critical current density, 
obtained from the both methods, are often different. It arises from the 
considerable complexity of the phenomena in superconductors, in which 
the current flows. The physical reasons of the appearance of the superconductor 
resistance, initiated by the current flow, have been shown in this paper. 
The most important reasons are: the Cooper pairs depairing, the motion of 
the Abrikosov vortices, the presence of Josephson weak links in the structure 
of many superconductors and the heat generation in the normal areas. The 
analysis of the presented phenomena and the results of the experiments 
allow to formulate the following conclusion: the critical current density 
obtained from the various methods for the same sample can be different. 
Therefore the measurement conditions should be similar to the operating 
conditions of the superconducting materials in their applications.  
 
Keywords: superconductivity, critical current. 
 
1. Wstęp 
 

Każdy materiał nadprzewodnikowy charakteryzuje się trzema 
podstawowymi parametrami krytycznymi: temperaturą krytyczną 
Tc, krytycznym natężeniem pola magnetycznego Hc oraz gęstością 
krytyczną prądu Jc. Parametrem krytycznym nadprzewodnika 
nazywana jest graniczna wartość T, H lub J, po przekroczeniu 
której nadprzewodnik traci właściwości nadprzewodzące, tj.  
zdolność do przewodzenia prądu elektrycznego bez strat. Parame-
try krytyczne nadprzewodników są wzajemnie zależne, np.  
wzrost temperatury powoduje jednoczesne zmniejszenie wartości  
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krytycznej natężenia pola magnetycznego i gęstości prądu. Na 
rysunku 1 przedstawiono diagram fazowy nadprzewodnika, 
uwzględniający T, J, H. 

 
 

 
 
Rys. 1.  Diagram fazowy nadprzewodnika 
Fig. 1.  The phase diagram of the superconductor 

 
W celu scharakteryzowania materiału nadprzewodnikowego 

konieczne jest zatem wyznaczenie trzech parametrów krytycz-
nych. Temperatura krytyczna i krytyczne natężenie pola magne-
tycznego mogą być z reguły określone jednoznacznie, a ich po-
miar z reguły nie stwarza problemów o charakterze interpretacyj-
nym [1]. Zdecydowanie większy problem stanowi jednoznaczne 
wyznaczenie gęstości krytycznej prądu. Istnieją znaczne rozbież-
ności interpretacyjne pomiędzy wynikami otrzymywanymi tzw. 
metodą kontaktową (transportową), wymagającą bezpośredniego 
wprowadzenia prądu transportu do nadprzewodnika oraz tzw. 
metodą bezkontaktową (magnetyczną), w której gęstość krytyczna 
prądu jest określana na podstawie odpowiedzi magnetycznej 
nadprzewodnika umieszczonego w zewnętrznym polu magnetycz-
nym. Z punktu widzenia zastosowań praktycznych bardziej natu-
ralną metodą jest metoda kontaktowa. Wymaga ona jednak wyko-
nania połączeń elektrycznych o powtarzalnych i odtwarzalnych 
właściwościach pomiędzy nadprzewodnikiem i obwodem normal-
nym, co również stanowi poważny problem aplikacyjny, szcze-
gólnie dla tzw. nadprzewodników tlenkowych (wysokotemperatu-
rowych) o strukturze ceramicznej. 

Gęstość krytyczna prądu Jc jest zwykle wyznaczana na podsta-
wie pomiaru tzw. prądu krytycznego Ic i pola przekroju poprzecz-
nego S badanego nadprzewodnika. 

 

 
S

I
J c

c   (1) 

 
Prąd krytyczny Ic jest definiowany jako maksymalny prąd stały, 

jaki może być rozpatrywany jako płynący bez rezystancji [2]. 
Przekroczenie wartości natężenia prądu powyżej wartości kry-
tycznej wiąże się z pojawieniem się rezystancji i tym samym ze 
stratami mocy. Wartość prądu krytycznego powinna wynikać  
z teoretycznej gęstości krytycznej prądu, będącej cechą struktural-
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ną danego materiału nadprzewodnikowego, oraz wymiarów anali-
zowanego elementu. Rzeczywista wartość prądu krytycznego 
może być jednak zdeterminowana różnymi zjawiskami, takimi 
jak: deparowanie par Coopera, przemieszczanie się wirów  
Abrikosowa i lokalne generowanie ciepła w obszarach normal-
nych, np. w połączeniach nadprzewodnik – obwód normalny.  

 
2. Definicje gęstości krytycznej prądu 
 

Przepływ prądu elektrycznego powoduje wzrost energii kine-
tycznej nośników ładunku. W stanie nadprzewodzącym ładunek 
elektryczny jest transportowany przez pary elektronowe, tzw. pary 
Coopera, których energia wypadkowa jest mniejsza od sumy 
energii niezależnych elektronów. Analogicznie do przewodnictwa 
elektronowego, również w przypadku par Coopera ich wypadko-
wy pęd, a zatem i energia, wzrastają wraz ze wzrostem gęstości 
prądu. Wzrost energii pary Coopera jest wprost proporcjonalny do 
gęstości prądu J. Jeżeli przyrost energii przekracza energię wiąza-
nia pary Coopera (2Δ – przerwa energetyczna wynikająca z teorii 
mikroskopowej nadprzewodnictwa BCS [3]), to pary ulegają 
rozerwaniu, a nadprzewodnik przechodzi w stan normalny. Tak 
zdefiniowana wartość gęstości krytycznej prądu nosi nazwę gęsto-
ści krytycznej deparowania i jest ona zwykle znacznie większa 
(>1012 A/m2) od wartości rzeczywistych uzyskiwanych z pomia-
rów (<109 A/m2 dla BSCCO w temperaturze 77 K). Wynika to  
z tego, że przez nadprzewodnik w stanie idealnego diamagnety-
zmu prąd płynie tylko cienką warstwą przypowierzchniową,  
a zatem jego lokalna gęstość jest znacznie większa od gęstości 
obliczeniowej, liczonej dla całego przekroju. 

 
 

 
 
Rys. 2.  Obraz wirów Abrikosowa w nadprzewodniku II-go rodzaju, przez który 

płynie prąd I, znajdującym się w polu magnetycznym silniejszym od Hc1, 
FL – siła Lorentza, FP - siła pinningu wirów, ξ – odległość koherencji 

Fig. 2.  The illustration of the Abrikosov vortices in the II-type superconductor 
conducting the current I, placed in the magnetic field greater than Hc1,  
FL – the Lorentz force, FP – the force of the vortex pinning,  
ξ – the coherence length 

 
Rzeczywista wartość prądu krytycznego jest zatem związana  

z osiągnięciem pewnego pola magnetycznego w nadprzewodniku. 
W przypadku nadprzewodników pierwszego rodzaju prąd kry-
tyczny płynie wówczas jeżeli natężenie pola magnetycznego na 
powierzchni osiąga Hc. Dla nadprzewodników drugiego rodzaju 
całkowity zanik właściwości nadprzewodzących zachodzi dla pól 
silniejszych od tzw. górnego pola krytycznego Hc2, jednakże 
mierzone wartości gęstości prądów są znacznie mniejsze od wyni-
kających z osiągnięcia Hc2 i bliższe są wartości wynikających  
z wartości dolnego pola krytycznego Hc1. Przyczyną tej rozbież-
ności jest zachowanie nici strumienia magnetycznego, czyli tzw. 
wirów Abrikosowa (fluksonów) [3], które pojawiają się w nad-
przewodniku jeżeli natężenie pola magnetycznego przekracza Hc1 
(rys. 2). Przepływ prądu przez nadprzewodnik powoduje wówczas 
powstanie siły Lorentza FL działającej na wiry, które w efekcie 
zaczynają się poruszać. Zmiana strumienia magnetycznego wyni-
kająca z ruchu wirów generuje pole elektryczne E, co w połącze-
niu z prądem o gęstości J daje straty mocy EJ, równoznaczne  
z pojawieniem się rezystancji. Aby zwiększyć gęstość krytyczną 
prądu nadprzewodnika II-rodzaju należy tak zmodyfikować jego 

strukturę, aby powstały w niej tzw. centra pinningu, czyli obszary 
w których wiry mogą ulec zakotwiczeniu. Wystarczy zatem, że  
w strukturze nadprzewodnika pojawią się zanieczyszczenia, mają-
ce charakter normalny, aby wiry ulegały zaczepianiu, gdyż w tych 
obszarach nie jest tracona energia na niszczenie nadprzewodnic-
twa. Im silniejsze jest zakotwiczenie (pinning) wirów, tzn. więk-
sza jest siła potrzebna do wyrwania wiru FP, tym większa jest 
wartość gęstości prądu, dla której jeszcze nie pojawiają się straty 
mocy w nadprzewodniku. Wszystkie nadprzewodniki znajdujące 
praktyczne zastosowania są nadprzewodnikami II-rodzaju. Gę-
stość krytyczna prądu takich nadprzewodników będzie zatem tym 
większa im większa będzie koncentracja wtrąceń, nieposiadają-
cych właściwości nadprzewodzących. Dobrym przykładem takich 
materiałów są nadprzewodniki wysokotemperaturowe o strukturze 
ceramicznej. Optymalne wymiary wtrąceń wynikają ze średnicy 
wiru, która zwykle jest rzędu dziesiątek czy setek nm. Gęstość 
prądu wywołującego ruch wirów Abrikosowa nosi nazwę gęstości 
krytycznej depinningu. Analiza ruchu wirów powinna również 
uwzględniać tzw. pełzanie strumienia magnetycznego [3]. Zmiana 
położenia wiru ma charakter przeskoków ponadbarierowych, 
których prawdopodobieństwo rośnie wraz ze wzrostem temperatu-
ry. Dla nadprzewodników wysokotemperaturowych badanych  
w temperaturze ciekłego azotu 77 K zjawisko pełzania strumienia 
może być głównym czynnikiem inicjującym pojawienie się rezy-
stancji.  

Istotnym ograniczeniem gęstości krytycznej prądu w nadprze-
wodnikach wysokotemperaturowych o strukturze ceramicznej jest 
również obecność słabych złączy międzyziarnowych. Nadprze-
wodniki te posiadają zwykle strukturę polikrystaliczną, z ziarnami 
o różnych orientacjach krystalograficznych. Nawet jeżeli gęstość 
krytyczna prądu dla ziaren jest duża to wypadkowy prąd krytycz-
ny jest zdeterminowany wartością prądu krytycznego słabych 
złączy, mających charakter złączy Josephsona [3]. 

Maksymalna wartość prądu jaki może płynąć przez nadprze-
wodnik nie powodując zniszczenia nadprzewodnictwa może 
również zostać ograniczona przez ciepło generowane w połącze-
niu metal-nadprzewodnik. Jeżeli połączenie nadprzewodnika  
z obwodem normalnym jest niskiej jakości, tzn. wykazuje wysoką 
rezystywność powierzchniową to przy przepływie prądu w połą-
czeniu i jego najbliższym otoczeniu wzrasta temperatura. Gdy 
przekroczy ona wartość krytyczną dla nadprzewodnika, poszerza 
się strefa normalna i w efekcie rezystancja połączenia wzrasta. 
Proces ten może rozprzestrzenić się na cały nadprzewodnik, po-
wodując utratę nadprzewodnictwa lub nawet zniszczenie cieplne. 

Przestawione zjawiska są wzajemnie zależne i mogą zachodzić 
jednocześnie, co w efekcie ogranicza powtarzalność wyników  
i znacznie utrudnia ich interpretację. Rzeczywista wartość gęstości 
krytycznej prądu jest zatem uzależniona od wielu czynników, 
które muszą zostać precyzyjnie określone w procedurze pomiaro-
wej. 
 
3. Metody badawcze 
 

Badania podstawowych właściwości materiałów nadprzewod-
nikowych są zwykle realizowane dwiema metodami: kontaktową 
(transportową, czteroelektrodową) oraz bezkontaktową (magne-
tyczną). 
 
3.1. Badanie metodą transportową 
 

Próbka przygotowana do badań metodą transportową (cztero-
elektrodową) musi zostać wyposażona w elektrody prądowe  
i napięciowe, a procedura badawcza sprowadza się do zadawania 
określonego wymuszenia prądowego i rejestracji odpowiedzi 
napięciowej w funkcji wymuszanego prądu [2] (rys. 3). Zareje-
strowana charakterystyka napięciowo-prądowa pozwala przede 
wszystkim na odczyt wartości krytycznej prądu, zaś jej kształt  
w początkowej fazie narastania napięcia po osiągnięciu stanu 
krytycznego umożliwia ocenę charakteru zjawisk odpowiedzial-
nych za utratę nadprzewodnictwa (rys. 4). Główną zaletą takiej 
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metody badawczej jest jej naturalność. Podczas pomiarów są 
zwykle odtwarzane rzeczywiste warunki aplikacyjne. 

 
 

 
 
Rys. 3.  Schemat ideowy układu do wyznaczania charakterystyk  

napięciowo-prądowych nadprzewodnika metodą czteroelektrodową 
Fig. 3.  The schematic diagram of the circuit used for the determination of  

the superconductor U-I characteristics by the four-probe method 
 
 
 

 
 
Rys. 4.  Typowa charakterystyka napięciowo-prądowa materiału  

nadprzewodnikowego; Ic – wartość krytyczna prądu dla  
kryterium 1 μV 

Fig. 4.  The typical U-I characteristics of superconducting material;  
Ic – the critical current obtained with the 1 μV criterion 

 
Wyznaczanie prądu krytycznego metodą czteroelektrodową 

polega na wymuszeniu przepływu prądu przez nadprzewodnik  
i obserwacji napięcia na elektrodach napięciowych, rozmiesz-
czonych zwykle w odległości 1 cm. Jako prąd krytyczny przyj-
mowany jest prąd, który spowoduje powstanie w nadprzewodni-
ku pola elektrycznego o natężeniu 1μV/cm (lub rzadziej 
0,1μV/cm) [2], czyli pojawienie się napięcia 1μV na każdy cm 
długości nadprzewodnika (rys. 4). Gęstość krytyczna prądu jest 
wyznaczana ze wzoru (1), przy czym w obliczeniach uwzględ-
niany jest całkowity przekrój próbki, łącznie ze stabilizującą 
matrycą metaliczną w przypadku nadprzewodników kompozy-
towych (np. Ag/BSCCO, Nb3Sn). Badana próbka musi znajdo-
wać się środowisku kriogenicznym (najczęściej ciekły azot lub 
hel), a zatem wyprowadzenia powinny być wykonane w taki 
sposób aby zminimalizować wpływ zjawisk termoelektrycznych 
na wynik pomiaru napięcia. 

Ze względu na silną zależność wartości gęstości krytycznej prą-
du od wielu czynników wymienionych m.in. w poprzednim roz-
dziale protokół pomiarowy powinien zawierać następujące infor-
macje [2]: natężenie zewnętrznego pola magnetycznego, jego 
orientacja i jednorodność; temperatura próbki podczas pomiaru; 
odległość pomiędzy elektrodami napięciowymi i całkowita dłu-
gość próbki; długość połączenia lutowanego elektrod prądowych; 
metoda zamocowania próbki; kierunek siły Lorentza; historia 
zmian temperatury próbki; historia zmian pola magnetycznego 
oraz szybkość zmian prądu w trakcie rejestracji. Szczególną uwa-
gę należy zwrócić na charakter i szybkość zmian wymuszenia 
prądowego. W większości przypadków pojawienie się napięcia na 
próbce nadprzewodnika jest związane z ruchem wirów, który ma 
charakter procesu relaksacyjnego. Wartość krytyczna prądu uzy-
skana dla pomiarów quasistatycznych może różnić się od wartości 
uzyskanej z pomiarów dynamicznych (np. dla szybkości narasta-
nia prądu równej kilkadziesiąt A/s) nawet o kilkanaście procen-
tów. Bezpośrednim efektem zjawisk o charakterze relaksacyjnym 
jest histereza charakterystyki U-I obserwowana dla prądu rosną-
cego i malejącego w czasie.  

Wadą metody transportowej jest silna zależność otrzymywa-
nych wyników od jakości połączeń elektrycznych nadprzewodnika 
z obwodem normalnym. 
 
 

3.2. Badanie metodą magnetyczną 
 

Metoda magnetyczna pozwala na badanie materiałów nad-
przewodnikowych bez konieczności wykonywania elektrod 
pomiarowych. Nie odbiega ona znacząco od metod stosowanych 
w przypadku typowych materiałów magnetycznych. Ocena 
ilościowa i jakościowa właściwości badanego materiału jest 
dokonywana na podstawie odpowiedzi magnetycznej nadprze-
wodnika umieszczonego w zewnętrznym polu magnetycznym. 
Znaczące utrudnienie stanowi jednak konieczność wykonania 
pomiarów w bardzo niskich temperaturach. Na drodze pomiarów 
magnetycznych, w zależności od układu pomiarowego, zasadni-
czo wyznacza się dwie wielkości: indukcję magnetyczną B oraz 
namagnesowanie M.  

 
 

 
 
Rys. 5.  Poglądowy schemat układów pomiarowych do badań metodą  

magnetyczną 
Fig. 5.  The schematic diagram of the measurement circuits for the  

magnetic method 

 
Na podstawie uzyskanych wyników można pośrednio wyzna-

czyć krytyczną gęstość prądu Jc korzystając z założeń modelu 
stanu krytycznego [4]. Opis ten stosuje się do nadprzewodników 
II-go rodzaju. Jest to opis statycznego wnikania i rozkładu pola 
magnetycznego w objętości nadprzewodnika (rys. 6). 

 
 

 
 
Rys. 6.  Rozkłady natężenia pola magnetycznego i gęstości prądu odpowiadające 

modelowi stanu krytycznego nadprzewodnika 
Fig. 6.  The magnetic field and current density profiles in II-type superconductors 

for the critical state model 

 
Zgodnie z założeniami modelu pole pełnej penetracji materiału 

wynosi: 
 
 aJB cp 0  (2) 

 
Odpowiada to namagnesowaniu próbki: 

 
 aJMM c   (3) 
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Na tej podstawie: 
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Powyższe założenia umożliwiają wyznaczenie wartości kry-

tycznej gęstości prądu dla próbek ziarnistych (ceramicznych)  
z zależności: 
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 (5) 

 
Wielkość d jest średnicą ziaren nadprzewodnika, która ma de-

cydujący wpływ na odpowiedź magnetyczną materiału, jednak jej 
wpływ na parametry elektryczne nie jest tak jednoznaczny. Kry-
tyczna gęstość prądu złączy międzyziarnowych (złączy Josephso-
na) jest wielokrotnie mniejsza od krytycznej gęstości dla ziaren, 
czego efektem jest ograniczenie parametrów transportowych 
nadprzewodników przy zachowaniu dobrych parametrów magne-
tycznych. 

Stosowana jest również metoda polegająca na wyznaczaniu Jc 
na podstawie obserwacji zjawiska ekranowania wnętrza nadprze-
wodnika umieszczonego w zewnętrznym polu magnetycznym. 
Próbka w kształcie pierścienia lub wydrążonego walca pełni  
w obwodzie magnetycznym rolę zwartego uzwojenia wtórnego 
transformatora. Zastosowanie takiej konfiguracji obwodu magne-
tycznego związane jest głównie z możliwością zastosowania 
masywnych nadprzewodników wysokotemperaturowych w tzw. 
nadprzewodnikowych ogranicznikach prądu typu indukcyjnego 
(ang. Superconducting Inductive Fault Current Limiters) [5]. 

 
 

a) 

 
 

b) 

  
 
Rys. 7.  Konfiguracje obwodu magnetycznego dla metody transformatorowej:  

a) z ferrimagnetycznym rdzeniem, b) bez rdzenia 
Fig. 7.  The configurations of the magnetic circuits for the transformer method:  

a) with ferrimagnetic core, b) without core 

 
Urządzenia tego typu działają na zasadzie transformatora prą-

dowego ze zwartym, nadprzewodzącym uzwojeniem wtórnym,  
w którym przy przekroczeniu prądu krytycznego następuje wyj-
ście ze stanu nadprzewodnictwa. Towarzyszy temu praktycznie 
skokowy wzrost impedancji obwodu mierzonej na zaciskach 
uzwojenia pierwotnego i nagłe zmniejszenie prądu w tym obwo-
dzie. Metoda stosowana jest głównie w zakresie badań właściwo-
ści dynamicznych masywnych nadprzewodników wysokotempera-
turowych w zmiennym polu magnetycznym. Na rdzeniu umiesz-

cza się dwa klasyczne uzwojenia miedziane: uzwojenie magnesu-
jące oraz uzwojenie pomiarowe. Pierścień nadprzewodnikowy 
pełni rolę dodatkowego, zwartego uzwojenia wtórnego (rys. 7). 

 
 

 
 
Rys. 8.  Przebiegi czasowe prądu magnesującego i napięcia na uzwojeniu  

pomiarowym w układzie z rdzeniem ferromagnetycznym 
Fig. 8.  The time dependencies of the magnetizing current and the voltage  

on the secondary coil 

 
Ze względu na specyfikę pomiaru największe znaczenie aplika-

cyjne wśród metod magnetycznych ma metoda transformatorowa. 
 
4. Podsumowanie 
 

Analiza zjawisk towarzyszących przepływowi prądu w nad-
przewodniku oraz wyniki badań doświadczalnych, prowadzonych 
przez autorów, wykazały, że wyciąganie wniosków z pomiarów 
gęstości krytycznej prądu różnymi metodami wymaga znacznej 
ostrożności, szczególnie dla metody magnetycznej. Wartość gę-
stości krytycznej otrzymana z pomiarów namagnesowania nad-
przewodnika jest zwykle większa od wartości uzyskanej z pomia-
rów transportowych. Najbardziej jaskrawym przykładem możli-
wości uzyskania krańcowo odmiennych wyników może być prób-
ka (np. drut, taśma) z pękniętym rdzeniem nadprzewodnikowym. 
Dla pomiarów metodą kontaktową wartość prądu krytycznego 
będzie w takim przypadku wynosiła zero. Pomiary magnetyczne 
wykażą jednak zjawisko ekranowania i tym samym różną od zera 
wartość Ic. Pozwala to na sformułowanie wniosku, że jednoznacz-
ne określenie gęstości krytycznej prądu nie jest praktycznie moż-
liwe, a pomiar powinien się odbywać w warunkach jak najbardziej 
odtwarzających warunki pracy nadprzewodnika. 
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