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Prefaţă 
 
 Întâlniri fericite. 
 Aşa considerăm noi, autorii acestei cărţi, că a fost întâlnirea noastră în urmă 
cu mai mulţi ani. O întâlnire a unui inginer cu un fizician, un conducător de 
doctorat cu un viitor doctorand, dar poate înainte de toate a doi cercetători convinşi 
că pot aborda împreună cu colegii lor domenii noi. 
 O întâlnire fericită a fost şi cea dintre domnul profesor univ. dr. Karoly 
Bondor de la Universitatea din Oradea cu regretatul conf. univ. dr. Ioan Pop de la 
Universitatea Politehnica din Bucureşti, cei fără de care laboratorul de criogenie şi 
secţiile în care studenţii pot să-l folosească nu ar exista. La fel, întâlnirea cu 
domnul prof. univ. dr. Jean-Paul Issi de la Universitatea Catolică Louvain la Neuve 
iar mai apoi cu toţi colegii dânsului din laboratorul a căror porţi au rămas deschise 
pentru toţi cei din universitatea noastră, studenţi şi cadre didactice. Tuturor 
acestora le mulţumim, convinşi fiind că nici această carte nu ar fi apărut fără 
sprijinul domniilor lor. 
 Această carte a fost scrisă gândindu-ne în primul rând la studenţi şi la tinerii 
cercetători, dar se adresează tuturor celor interesaţi de fenomenele şi tehnologiile 
criogenice. Desigur, criogenia este un domeniu tot mai vast, iar importanţa 
aplicaţiilor face ca acestea să se dezvolte într-un ritm rapid. Noi am încercat să 
prezentăm bazele fenomenelor, explicarea acestora, precum şi tehnologiile cu 
ajutorul cărora pot fi studiate. 
 În primul capitol sunt analizate proprietăţile fluidelor criogenice cele mai 
utilizate practic: azotul şi heliul. Am considerat că doar prezentarea proprietăţilor 
acestor fluide nu este suficientă. Aceasta, deoarece simpla cunoaştere a 
proprietăţilor spectaculoase ale fluidelor criogenice, fără înţelegerea fenomenelor 
cărora se datorează, nu va asigura exploatarea lor cu maximă eficienţă.  
 Capitolul al doilea este destinat proprietăţilor materialelor solide la 
temperaturi criogenice. În cazul construirii de echipamente destinate a fi 
folosite la temperaturi joase se cere utilizarea de materiale cu proprietăţi 
particulare, care uneori variază foarte mult cu temperatura în intervalele 
criogenice, spre deosebire de ceea ce se întâmplă în ingineria de la 
temperatura ambiantă. Mai mult, la aceste temperaturi poate fi folosită şi o 
proprietate nouă, supraconductivitatea. De aceea, înainte de a fi abordate 
tehnicile criogenice, este esenţial să se stabilească cum evoluează 
principalele caracteristici ale materialelor atunci când temperatura scade. 



Astfel se va putea realiza cea mai bună alegere a materialelor pentru fiecare 
aplicaţie. 
 În capitolul al treilea am încercat să oferim cele mai folosite soluţii 
pentru cunoaşterea temperaturii în sistemele criogenice. Eliminarea cât mai 
eficientă a erorilor ce pot interveni în estimarea temperaturii se poate face 
doar printr-o alegere foarte bună a termometrelor, pe baza principiilor lor de 
funcţionare. Uneori soluţiile ce pot fi alese sunt limitate de particularităţile 
sistemelor sau aplicaţiilor, astfel că pentru a putea determina temperaturile 
trebuie folosite orice proprietăţi care variază cu temperatura. 
 În capitolul patru, pe baza primelor trei capitole, sunt descrise cele mai 
importante tehnologii de obţinere a temperaturilor joase în scop ştiinţific sau 
tehnic. Descrierea acestora este realizată pornind de la principiile refrigerării 
şi a reglării consumului fluidelor termice care stau la baza conceperii, 
construirii şi funcţionării sistemelor. Sunt descrise atât sistemele de obţinere 
a temperaturilor joase, criostatele cu 3He sau 4He şi ultra joase, 
refrigeratoarele cu diluţie, cât şi cele de stocare şi manipulare. 
 Le mulţumim tuturor celor care ne vor transmite observaţiile lor critice. 
 
         Autorii 
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Capitolul 1 
 

Fluidele criogenice 
 

 

1.1 Introducere 
 
 Criofizica înseamnă în primul rând producerea frigului, adică găsirea 

de sisteme care permit absorbţia de căldură la temperaturi joase. Aceasta se 

poate realiza fie utilizând proprietăţile fizice ale unui fluid, fie cele ale unui 

material solid. Prima metodă este de departe cea mai răspândită, totuşi este 

interesant de amintit şi de metodele de refrigerare care pornesc de la 

aplicarea principiilor stării solide. 

 Temperaturile joase pot fi obţinute cu ajutorul fluidelor criogenice 

prin două metode distincte. Prima utilizează căldura latentă de vaporizare a 

unei băi de lichid. A doua constă în transferarea căldurii către un fluid, în 

general un gaz, care este răcit urmărind un ciclu termodinamic continuu. 

Aceste două tehnici se combină perfect. 

 Înainte de a discuta despre producerea de temperaturi joase, trebuie 

examinate proprietăţile speciale ale fluidelor criogenice cele mai utilizate 

practic, adică azotul şi heliul în stări lichide. 
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 În afara heliului în stare suprafluidă, stare descrisă în secţiunile 

următoare, toate fluidele criogenice respectă legile convenţionale ale 

fluidelor. Ceea ce justifică folosirea lor ca şi lichide criogenice este 

temperatura critică foarte scăzută. De asemenea, asociat acestei temperaturi 

critice scăzute, o valoare a căldurii latente şi a vâscozităţii convenabilă 

tehnicilor particulare de producere şi menţinere a temperaturilor joase. 

 Toate fluidele criogenice sunt inodore şi toate lichidele sunt incolore 

cu excepţia oxigenului, care este de un bleu pal. Ele sunt de asemenea 

diamagnetice, tot exceptând oxigenul, care este puternic paramagnetic din 

cauza prezenţei a doi electroni în moleculă. De asemenea, izotopul 3He are 

proprietăţi magnetice particulare datorită structurii nucleului său. 

 Hidrogenul, la fel ca şi etilena şi metanolul, despre care nu discutăm 

aici, sunt inflamabile, în timp ce oxidul de carbon este toxic. Toate gazele, 

exceptând oxigenul, sunt asfixiante. 

 În 1877 Cailletet a obţinut pentru prima oară un nor de aer lichid, în 

acelaşi timp Pictet reuşind să producă un jet de oxigen lichid. În 1883 

Wroblewski şi Olszewski de la Universitatea din Cracovia au lichefiat azotul 

şi oxigenul. La începutul secolului XX, în 1908, Kamerlingh Onnes, la 

Leiden, a lichefiat heliul, puţin mai apoi descoperindu-se 

supraconductibilitatea. În încheierea acestei introduceri sunt prezentate în 

tabelul 1.1 câteva date importante ale principalelor fluide criogenice. Se 

observă o variaţie mare a valorilor, fapt foarte important pentru conceperea 

şi funcţionarea sistemelor criogenice care sunt descrise în capitolul 4. 
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Tabelul 1.1 Parametrii importanţi ai principalelor fluide criogenice 

Gazul O2 N2 Ne H2
4He 3He 

Căldura latentă (J/ml) 243 161 103 31 2.6 0.48 

Punctul de fierbere (K) 90.2 77.4 27.2 20.4 4.21 3.2 

Densitatea (g/ml) 1.14 0.81 1.2 0.07 0.125 0.059 

 

 

1.2 Azotul lichid 

 

1.2.1 Introducere 

 Azotul lichid este produs în cantităţi mari, fiind utilizat la scară largă 

în aplicaţii industriale care nu au de-a face neapărat cu criogenia. În fapt 

distilarea este metoda cea mai economică de separare a constituenţilor 

aerului. De asemenea, este mai avantajos transportul şi stocarea unui fluid în 

stare lichidă. 

 

1.2.2 Proprietăţile azotului lichid 

 Azotul lichid se găseşte sub formă de doi izotopi, 14N şi 15N, în 

proporţie relativă de 10.000 la 38. El este obţinut prin fracţionarea aerului şi 

este inactiv chimic. 

 În tabelul 1.2 sunt reprezentaţi parametrii critici ai acestui fluid, în 

timp ce în tabelul 1.3 sunt trecute valorile vâscozităţii şi conductivităţii 

termice ale azotului gazos la presiune atmosferică la diferite temperaturi. În 

figura 1.1 este reprezentată variaţia termică a vâscozităţii azotului lichid. Se 

observă că aceasta scade cu creşterea temperaturii. 
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Figura 1.1: Dependenţa de temperatură a vâscozităţii azotului lichid 

 

La temperaturi joase variaţia este mult mai rapidă iar la temperaturi mai mici 

de 63 K vâscozitatea creşte foarte mult şi pune probleme de schimb termic 

între lichid şi recipientul în care se află.  

 

Tabelul 1.2: Parametrii critici ai azotului 

punctul de fierbere la presiune atmosferică 77.4 K 

temperatura critică 126.1 K 

presiunea critică 33.5 atm 

densitatea critică 0.311 g/cm3

temperatura punctului triplu 63.2 K 

presiunea la punctul triplu 0.124 atm 
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 În figura 1.2 este reprezentată variaţia termică a conductivităţii 

termice a azotului lichid. 
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Figura 1.2: Variaţia conductivităţii termice a azotului lichid cu temperatura 

 

Tabelul 1.3: Vâscozitatea şi conductivitatea termică a azotului gazos la presiune 

atmosferică 

Temperatura 

[K] 

Vâscozitatea dinamică 

[poise x 104] 

Conductivitatea termică 

[W m-1 K-1 x 102] 

100   0.687 0.94 

150 1.01 1.39 

200 1.30 1.82 

250 1.55 2.23 

300 1.79 2.61 

 
 

5 



 
 
Fluidele criogenice 

 

1.2.3 Utilizarea azotului lichid 

 Într-un laborator de temperaturi joase azotul lichid se foloseşte pentru: 

 - explorarea temperaturilor cuprinse între 77 K şi 300 K, eventual 

pentru a coborî până la ~65 K şi în cazuri excepţionale pentru a 

atinge ~55 K; 

 - pre-răcirea unui sistem care urmează a fi adus la temperaturi mai 

joase; 

 - aprovizionarea unui rezervor termic sau a unui ecran termic la o 

temperatură intermediară între ambient şi un sistem menţinut la temperaturi 

mai joase, în special sisteme care folosesc heliul lichid. Această etapă 

intermediară tinde să dispară în sistemele industriale în urma apariţiei de 

super-izolaţii care vor fi descrise şi ele şi care devin din ce în ce mai 

eficiente. 

 - răcirea absorbanţilor utilizaţi pentru purificarea. 

 Dacă se privesc temperaturile de lichefiere la presiune atmosferică 

pentru aer (90.2 K pentru oxigen) şi azot (77.4 K), se remarcă faptul că 

azotul poate provoca condensarea aerului din atmosferă şi cu atât mai mult a 

vaporilor de apă conţinuţi de aer. Din acest motiv, o baie criogenică trebuie 

tot timpul supravegheată şi niciodată lăsată în contact liber cu aerul pe o 

suprafaţă mare. Vom vedea că sunt chiar indicate suprafeţele mici de contact 

ale băilor criogenice cu aerul, din motive de securitate şi economie, în 

special în cazul heliului. Prezenţa oxigenului lichid în azot creşte punctul său 

de fierbere şi poate introduce erori în estimarea temperaturii băii dacă este 
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folosit ca referinţă. De asemenea, vaporii de apă pot provoca solidificări 

deosebit de periculoase. 

 

 

1.3 Heliul lichid 

 

1.3.1 Introducere 

 Pentru temperaturi mai mici decât cele ce pot fi atinse cu ajutorul 

azotului lichid, heliul este refrigerentul cel mai utilizat în laboratoare şi 

practic singurul folosit în aplicaţiile industriale. 

 Heliul este un element rar şi practic inert chimic. Concentraţia sa în 

atmosfera terestră este mai mică de 10-5, deşi unele surse minerale, cum sunt 

gazele naturale, pot conţine până la 2%. 

 Spre deosebire de alte gaze, heliul este format din atomi simpli şi nu 

din molecule. Există doi izotopi, 3He şi 4He. În natură, 3He este de 106 ori 

mai rar ca 4He. În general 3He se foloseşte la experimente în cantităţi mici, 

de ordinul câtorva cm3, în timp ce 4He se consumă cu litrii. 

 Dacă exceptăm apa, heliul este fluidul care a fost cel mai studiat. 

Heliul lichid prezintă proprietăţi cu totul excepţionale, care nu pot fi 

explicate pornind de la cunoştinţele macroscopice care ne permit descrierea 

lichidelor obişnuite. El este un lichid cuantic. 3He şi 4He sunt amândouă 

lichide permanente, adică la presiunea atmosferică ele rămân în stare lichidă 

până la cele mai joase temperaturi. Această constatare este deja o ilustrare a 

aspectului cuantic al materiei. De asemenea, heliul se comportă la 
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temperaturi joase ca un suprafluid, stare cuantică ce îi permite între altele să 

se scurgă fără frecare, vâscozitatea fiind total absentă. 

 Atomul de 4He are o simetrie sferică şi este mai mic decât atomii 

tuturor celorlalte elemente. În starea condensată el este solicitat de forţe 

Van der Waals, ale căror origini se datorează sarcinilor induse ce variază în 

straturile atomice sub efectul polarizării atomilor învecinaţi. Din cauza 

apropierii protonilor de nucleu, polarizarea stratului electronic este foarte 

slabă, mai slabă decât la toate celelalte substanţe. Acesta este motivul pentru 

care punctul de fierbere al heliului este cel mai scăzut (4.21 K pentru 4He şi 

3.19 K pentru 3He, la presiunea atmosferică). 

 

1.3.2 Lichide permanente 

 Heliul lichid fierbe la 4.21 K la presiunea atmosferică. Dacă am răci 

lichidul conţinut de un vas Dewar menţinând presiunea atmosferică, acesta 

nu s-ar solidifica niciodată, indiferent de temperatura la care s-ar ajunge, 

chiar şi la limita T = 0 K. Explicaţia acestui fenomen este pur cuantică. 

 Starea în care se găseşte materia  depinde esenţial de raportul dintre 

forţele de atracţie  inter-atomice, care depind de tipul de legături şi de 

energia termică, aceasta din urmă fiind proporţională cu temperatura. La o 

anumită temperatură, energia termică medie, εt, este de ordinul kBT, kB fiind 

constanta lui Boltzmann. Dacă această energie este mult mai mare decât εl, 

energia de legătură, atomii pot să se îndepărteze de sfera de influenţă a celor 

mai apropiaţi vecini şi avem de a face cu un gaz (figura 1.3). Pe de altă parte, 

dacă εt << εl, cea mai mare parte dintre atomi rămân totdeauna legaţi de 
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vecinii lor, dar vibrează în jurul poziţiei lor de echilibru. Acesta este cazul 

solidului. 
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 Dacă se creşte temperatura unui solid, creşte amplitudinea medie a 

vibraţiilor reţelei şi distanţa inter-atomică medie. La temperaturi înalte 

energia termică εt se apropie de energia de legătură şi când devine superioară 

acesteia putem să ne aşteptăm ca solidul să înceapă să se topească. Aceasta 

este descrierea calitativă a fenomenelor pentru toate substanţele, mai puţin 

pentru heliu. De fapt în discuţia de mai sus s-a neglijat energia punctului 0 

absolut, fapt justificabil în general, căci această energie apare doar în cazul 

particular al heliului. Să vedem mai întâi ce este energia punctului zero. 

 Energia punctului zero sau a stării fundamentale este o consecinţă 

imediată a principiului de incertitudine. Să considerăm o particulă aflată 

într-un spaţiu de volum V. Noi ştim că această particulă se găseşte în 

interiorul acestui spaţiu, dar principiul de incertitudine nu ne permite să 

spunem exact unde se află la un moment dat. Peste tot în acest spaţiu există 

probabilitatea de a se găsi această particulă şi această probabilitate este dată 

cu ajutorul unei unde, unda Broglie. Aceasta înseamnă, cu alte cuvinte, că 

particula vibrează în acest spaţiu. Deoarece se află în acest spaţiu, să-i 

spunem propriu, această particulă are o anumită energie independentă de 

toate contribuţiile exterioare. Aceasta este o energie care nu poate fi cedată. 

Să vedem acum de ce nici la zero absolut vibraţiile atomilor în jurul poziţiei 

lor de echilibru nu se anulează, cum ne lasă să înţelegem teoria clasică. 

 De fapt, într-un cristal fiecare atom este constrâns într-un volum dat V 

din cauza influenţei celor mai apropiaţi vecini. Fiecare atom are deci propriul 

spaţiu şi mecanica cuantică ne dă că, chiar şi la limita de zero absolut, el are 

o energie egală cu 
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=ε .                                            (1.1) 

Cu cât volumul V este mai mic, energia devine mai mare şi particula vibrează 

mai intens. La fel şi în cazul în care masa m a particulei este mai mică. 

 Această noţiune de energie a punctului zero are o influenţă directă 

asupra proprietăţilor macroscopice ale heliului lichid. Dacă răcim lichidul 

diminuând tensiunea de vaporizare nu vom ajunge niciodată la starea solidă, 

oricare ar fi temperatura atinsă. Pentru a atinge acest scop trebuie răcit 

printr-o altă metodă până la cel puţin 2 K şi aplicată o presiune de ordinul a 

30 de atmosfere (figura 1.4). 

40

30

20

10

0

Pr
es

iu
ne

a
[b

ar
]

6543210
Temperatura [K]

4He solid

4He lichid

Curba de evaporare

Curba de topire

Vapori

Linia λ

4He suprafluid

 

Figura 1.4: Diagrama de fază a 4He 

 

Aşa cum vom vedea în continuare şi pentru alte gaze rare, în heliu forţele de 

atracţie intermoleculare Van der Waals sunt extrem de slabe. Însă, din 

contră, energia punctului zero, care practic nu a putut fi calculată pentru alte 
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substanţe, este relativ ridicată în acest caz, fiind invers proporţională cu masa 

particulelor şi cu volumul în care sunt constrânse. Rezultatul este că energia 

punctului zero este suficient de mare în acest caz pentru a contracara forţele 

de coeziune şi a împiedica formarea solidului (figura 1.3). Aşadar, pentru a 

se realiza solidul este necesară aplicarea unei presiuni externe, adică 

adăugarea la forţa Van der Waals a unei forţe externe. 

 Aceasta nu este singura proprietate interesantă a heliului. Mai există o 

caracteristică ce intră în contradicţie cu fizica clasică şi anume 

suprafluiditatea, despre care se va discuta în continuare. 

 Rezumând, însăşi construcţia atomului de heliu este responsabilă de 

cele două proprietăţi ce-i conferă calitatea de lichid permanent: forţele 

Van der Waals slabe şi energia punctului zero ridicată. 

 

1.3.3 Diagrama de fază a 4He 

 Pornind de la definiţia energiei Gibbs, 

PVTSUG +−= ,                                       (1.2) 

faza mai stabilă este aceea pentru care G este minimă. 

 La zero absolut, pentru o presiune a vaporilor de deasupra lichidului 

saturată, această condiţie se reduce la a considera că U trebuie să fie minimă. 

Totuşi, dacă se comprimă sistemul, termenul PV ce contribuie la energia 

liberă este diferit pentru cele două faze şi solidul devine faza stabilă la 

presiuni mari. Se observă în figura 1.4 că mai jos de 1 K presiunea necesară 

pentru a solidifica heliul este practic independentă de temperatură şi este în 

jurul a 25 de atmosfere. 
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1.3.4 Suprafluiditatea 

 În 1930, în Olanda, la Leiden, s-a observat pentru prima oară că 

variaţia căldurii specifice a heliului lichid în funcţie de temperatură prezintă 

o anomalie la 2.17 K (figura 1.5). În timp ce temperatura scade până la 

această valoare, căldura specifică creşte foarte repede până la o valoare 

foarte mare, pentru a scădea la loc, de asemenea rapid, mai jos de 2.17 K. 

Din cauza asemănării curbei cu litera greacă λ, această temperatură se 

numeşte punctul λ. Variaţia bruscă a căldurii specifice fiind asociată unei 

transformări de fază, ordine-dezordine, feromagnetism-paramagnetism etc., 

s-a dedus că heliul suferă la punctul λ o tranziţie de fază. Pentru a distinge 

cele două faze, s-a numit heliu I faza de deasupra punctului λ şi heliu II faza 

de dedesubtul punctului λ. Această din urmă fază prezintă proprietăţi care nu 

au putut fi explicate decât vreo 10 ani mai târziu. 
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Figura 1.5: Căldura specifică a 4He în funcţie de temperatură 

 

 Este interesant de notat că la sfârşitul anilor 30 cercetătorii din Leiden 

au demonstrat prin studiul difracţiei de raze X că nu există diferenţe între 
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structurile geometrice ale heliului I şi II. Aşadar nu existau variaţii ale 

ordinii în spaţiul real. Dar curba căldurii specifice indica foarte clar faptul că 

heliul II avea mai puţină entropie decât heliul I. A fost aşadar nevoie să se 

găsească un alt spaţiu, al fazelor, pentru a se justifica schimbul de ordine 

relevat prin observarea variaţiei entropiei. 

 În 1940 Kapitza a realizat o fantă de ordin inferior micronului între 

două discuri care au fost în prealabil şlefuite meticulos (figura 1.6) şi a 

observat că heliul II traversează fanta, în timp ce heliul I nu o poate face. 

 

Figura 1.6: Reprezentarea experimentului Kapitza care pune în evidenţă suprafluiditatea 

 

El a concluzionat că heliul II nu are vâscozitate şi l-a numit suprafluid. De 

asemenea, dacă punem heliu II într-un vas de sticlă, vom constata că acesta 

se goleşte. Heliul va urca rapid de-a lungul pereţilor vasului, ignorând astfel 
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legea clasică a gravitaţiei (figura 1.7). Acest fenomen este stânjenitor în 

practică deoarece nu permite obţinerea de presiuni foarte joase atunci când se 

evacuează vaporii de deasupra unei băi de heliu suprafluid. De fapt filmul 

subţire de heliu lichid urcă rapid şi se evaporă, crescând astfel cantitatea de 

vapori pe care pompa de vid trebuie să o evacueze. 

(a) (b)
 
Figura 1.7: a) Dacă introducem un pahar într-o baie de heliu II, lichidul va urca pe 
suprafaţa paharului până când nivelul din pahar va fi acelaşi cu cel al băii; b) Dacă 
paharul este ridicat deasupra nivelului băii, heliul va curge peste marginile paharului 
 

 Pe de altă parte, dacă măsurăm vâscozitatea heliului II pornind de la 

amortizarea oscilaţiilor unui disc lăsat pe lichid, vom găsi o valoare 

comparabilă cu cele ale lichidelor clasice. Această contradicţie în aparenţă a 

putut fi explicată cu ajutorul modelului macroscopic a două fluide. 

 

1.3.5 Modelul a două fluide 

 În cadrul acestui model, care permite o mai bună cunoaştere a 

suprafluidităţii, să considerăm heliul II ca un amestec de două fluide având 

proprietăţi diferite. Prima componentă are o vâscozitate şi o entropie nulă şi 
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poate deci să se scurgă liber fără a întâmpina rezistenţă. A doua, numită 

normală, are proprietăţi asemănătoare celor ale heliului I, fiind deci vâscoasă 

şi conţinând toată entropia lichidului. Proporţia relativă a acestor două 

componente ale heliului II este funcţie de temperatură. La 0 K există doar 

suprafluid, în timp ce deasupra punctului λ singurul fluid prezent este cel 

normal. Astfel, s-a postulat că atomii de suprafluid se mişcă fără a 

interacţiona cu atomii fluidului normal. Trebuie menţionat că atomii celor 

două faze sunt identici şi că conceptul de două fluide este folosit doar pentru 

înţelegerea fenomenului. 

 Pornind de la acest model, se poate explica comportamentul straniu al 

heliului II şi printre altele şi experienţa lui Kapitza. De fapt, aşa cum noi am 

presupus, doar componenta suprafluidă poate să se scurgă şi să traverseze 

fanta realizată, iar mai sus de punctul λ nu va putea să o facă. 
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Figura 1.8: Raportul dintre densităţile fluidului normal respectiv 
suprafluid şi densitatea totală, în funcţie de temperatură 
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În cazul măsurării vâscozităţii cu ajutorul unui disc oscilant, doar 

vâscozitatea fluidului normal intră în calcul, suprafluidul ne intervenind. 

Densitatea δ a heliului II poate fi scrisă 

sn δδδ += ,                                           (1.3) 

δn fiind densitatea fluidului normal şi δs cea a celui suprafluid. δn şi δs depind 

de temperatură aşa cum indică figura 1.8. 

 

1.3.6 Conductivitatea termică 

 Atunci când ne gândim la precauţiile necesare pentru izolarea unui 

sistem experimental, trebuie să ţinem seama că heliul lichid la presiune 

atmosferică fierbe. Dacă micşorăm temperatura heliului pornind de la 

4.21 K, se observă că lichidul continuă să fiarbă până ce atinge punctul λ. 

Începând cu această temperatură heliul încetează subit să fiarbă şi suprafaţa 

sa rămâne în întregime calmă. Aceasta se datorează conductivităţi termice 

enorme a heliului II care previne formarea de bule. Heliul II are o 

conductivitate termică de peste 6 ordine de mărime superioară celei a 

heliului I, care are o conductivitate comparabilă cu cea a lichidelor obişnuite. 

Dacă vrem să comparăm această conductivitate cu cea a unor solide pe care 

noi la cunoaştem, la temperatura ambiantă, vedem că este de două ordine de 

mărime mai mare decât cea a celor mai bune conductoare, cum sunt 

diamantul (~2000 Wm-1K-1) sau cuprul (~500 Wm-1K-1). Contrar 

conductivităţii celorlalte substanţe, cea a heliului depinde de fluxul de 

căldură. 

 Ca şi în cazul fluidelor obişnuite, curgerea poate fi provocată cu 

ajutorul unui gradient de presiune, dar, de asemenea, şi doar cu ajutorul unui 
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gradient de temperatură eficace. Aşa cum se poate constata şi din figura 1.8, 

un gradient de temperatură provoacă gradienţi în densităţile δn şi δs în sensuri 

opuse. De aici rezultă forţe egale ca mărime şi opuse ca sens ce solicită cele 

două fluide. Fluxul termic, q, nu poate fi transportat decât de fluidul normal, 

respectând 

nnn Tvsq δ= ,                                            (1.4) 

unde vn este viteza atomilor fluidului normal ce determină fluxul termic şi sn 

entropia lor pe unitatea de masă. 

 Aşadar suprafluidul se deplasează spre partea caldă în timp ce fluidul 

normal se deplasează în direcţia opusă. Ajuns în partea caldă, o parte din 

fluid se transformă în fluid normal. Oricum, există o limită a acestui flux 

termic datorită fenomenelor de turbulenţă, care nu sunt discutate însă aici. 

 

1.3.7 Excitaţii elementare 

 În 1946, Peskow a observat un fenomen prezis teoretic de Landau şi 

care se numeşte “second sound”. Alimentând cu ajutorul unei surse de curent 

alternativ o rezistenţă de reşou scufundată în heliu II, el a observat 

propagarea unei unde termice, înregistrând variaţiile de temperatură în 

funcţie de timp cu ajutorul unui termometru foarte fin. Acest fenomen a fost 

numit “second sound” datorită analogiei cu propagarea undelor audio. 

Acestea sunt unde ale densităţii de materie, adică o variaţie oscilantă a unei 

densităţi locale duce la variaţia inter-distanţelor de grupuri de atomi. Pentru 

excitaţia elementară, în locul comprimării atomilor cu ajutorul unei presiuni 

de origine mecanică se creşte densitatea locală cu ajutorul unei creşteri a 

temperaturii. Aceasta este o undă termică sau o undă de entropie. Într-un 

 
 

18



 
 
Fluidele criogenice 

solid noi ştim că undele sonore, ca şi căldura, sunt transportate cu ajutorul 

fononilor. 

 

1.3.8 Efectul fântână sau efectul termomecanic 

 Allen şi Jones au descoperit la Cambridge, în 1938, efectul fântână. 

Un tub în formă de U care se continuă la unul din capete cu un capilar care 

iese deasupra unei băi de heliu II conţine un dop din micropori şi este 

încălzit în spaţiul indicat în figura 1.9. 

 
Figura 1.9: Reprezentarea efectului fântână descoperit de către Allen şi Jones 
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 Se va observa că heliul lichid va ţâşni la extremitatea tubului vertical. 

Jetul de heliu poate avea mai mulţi centimetrii înălţime. Acesta este efectul 

fântână sau efectul termomecanic. 

 Efectul fântână poate fi de asemenea explicat pornind de la modelul 

celor două fluide. În urma încălzirii heliului lichid, creşte local concentraţia 

de fluid normal în raport cu suprafluidul. Pentru a omogeniza lichidul, 

suprafluidul migrează rapid, traversând microporii spre zona mai caldă. 

Fluidul normal nu poate migra în sens invers, adică să traverseze microporii, 

din cauza vâscozităţii sale. Din această cauză heliul se acumulează la dreapta 

tubului în U şi se vede împins spre extremitatea superioară a tubului vertical 

cu o forţă considerabilă. 

 Este interesant de notat că, dacă ceea ce am spus se aplică riguros, 

fluidul împins va fi în întregime suprafluid la temperatura de 0 K. Aceasta nu 

poate, bineînţeles, să se întâmple. Pentru un capilar cu diametru finit există 

tot timpul o mică cantitate de fluid normal care se scurge. Oricum, lichidul 

împins este foarte rece în timp ce temperatura lichidului rămas creşte. De aici 

până la imaginarea unei metode de răcire nu mai e decât un pas. Un astfel de 

refrigerator ar permite atingerea unei temperaturi în jurul a 0.7 K.  

 

1.3.9 Condensarea Bose-Einstein 

 Pentru a explica din punct de vedere microscopic obţinerea fazei 

suprafluide, trebuie să recurgem la statistică. Am văzut mai sus (§ 1.3.4) că a 

trebuit găsit un alt spaţiu decât spaţiul real pentru explicarea schimbării 

ordinii revelate prin discontinuitatea căldurii specifice. Fizicienii stării solide 

sunt obişnuiţi să lucreze în spaţiul fazelor, sau cantităţilor de mişcare. De 
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aceea, London a presupus că originea schimbării ordinii se găseşte în spaţiul 

fazelor. Atomii de 4He fiind bosoni, London s-a raportat la predicţiile lui 

Bose şi Einstein şi a propus o condensare numită Bose-Einstein. Această 

teorie prevede o temperatură critică la care toate particulele se găsesc în 

starea cea mai joasă a energiei. De fapt, calculul efectuat pentru un gaz ideal 

de 4He dă o valoare a temperaturii critice apropiată de 2.17 K. Oricum, heliul 

ne fiind un gaz ideal, nu trebuie să ne aşteptăm să putem explica totul 

pornind de la statistica Bose-Einstein. Noi putem totuşi să înţelegem calitativ 

suprafluiditatea, care prezintă câteva analogii cu fenomenul de 

supraconductivitate (§ 2.7). 

 Landau a presupus că pentru heliul II atomii lichidului care ocupă 

nivelul energetic cel mai scăzut, adică acela ce suportă o condensare 

Bose-Einstein, formează componenta suprafluidă, în timp ce aceia care 

ocupă nivelele mai înalte formează componenta normală. Componenta 

suprafluidă se găseşte deci deja la zero absolut şi entropia sa este nulă. 

 

1.3.10 3He 

 Izotopii 3 şi 4 ai heliului, având proprietăţi chimice similare, au 

proprietăţi fizice notabil diferite în starea lichidă, din cauza diferenţei de 

compoziţie a nucleelor. 4He are doi protoni şi doi neutroni, în timp ce 3He nu 

are decât un singur neutron. Prima consecinţă importantă, masa sa fiind mai 

mică, el se lichefiază la temperatură mai scăzută si se solidifică la presiune 

mai mare. 

 Cuantic, aceasta se poate înţelege uşor comparând energiile în starea 

fundamentală. Am văzut (§ 1.3.2) că dacă toate mărimile rămân constante, 
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energia în starea fundamentală creşte atunci când masa scade. Masa atomului 

de 3He este cu 25% mai mică decât cea a celui de 4He. Deşi această diferenţă 

este relativ mare, clasic nu ar trebui să aibă un efect asupra proprietăţilor 

termice a celor două lichide. Totuşi, din cauza diferenţei energiilor punctului 

zero, el are nevoie de mai puţină energie termică adiţională pentru a face să 

treacă 3He în stare de vapori şi un plus de presiune pentru a-l aduce în stare 

solidă. Aceasta explică de ce 3He fierbe la o temperatură cu 25% mai mică 

decât 4He şi de ce are nevoie de o presiune cu 25% mai mare pentru a trece 

din stare lichidă în stare solidă la o temperatură dată (figura 1.10). 
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Figura 1.10: Diagrama de fază a 3He 

 

 Alte diferenţe esenţiale ale comportamentului celor doi izotopi de 

heliu se datorează spinilor. În timp ce numărul spinilor este par în atomul de 
4He, pentru 3He acesta este impar. Deci 3He se supune statisticii 

Fermi-Dirac, în timp ce 4He este tratat cu ajutorul celei Bose-Einstein. Am 
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văzut de altfel în § 1.3.9 cum atomii de 4He pot fi condensaţi şi lichidul 

devine suprafluid, dedesubtul punctului λ. 

 Contrar nucleului de 4He, cel de 3He posedă un moment magnetic care 

va avea o influenţă marcantă asupra proprietăţilor sale la temperaturi scăzute. 

Din această cauză avem diferite faze solide şi suprafluide, aşa cum se 

observă în figura 1.10. 

 Până în 1971 suprafluiditatea nu a fost observată decât pentru 4He. Din 

cauza diferenţelor profunde între comportamentul celor două fluide, nimic nu 

a permis prezicerea faptului că acest fenomen va putea fi observat şi în 3He. 

Chiar din contră, dacă se atribuie suprafluiditatea condensării bosonilor, nu 

se înţelege de ce atomii de 3He, care sunt fermioni, ajung să se comporte de 

aceeaşi manieră. În 3He suprafluiditatea a fost descoperită mult mai 

târziu (1971) şi mecanismul responsabil de comportamentul său suprafluid 

este total diferit de cel al 4He. Fiind fermioni, atomii trebuie să se 

împerecheze, cum este cazul pentru electronii supraconductoarelor, pentru a 

putea să se condenseze. Este de notat că temperatura de tranziţie este de 

aproape 1000 de ori mai joasă pentru 3He decât pentru 4He. De asemenea, în 

timp ce izotopul 4 nu are decât o fază suprafluidă, izotopul 3 are trei. Mai 

mult, în acesta din urmă fazele suprafluide sunt magnetice şi proprietăţile lor 

sunt anizotrope. Figura 1.10 prezintă diagrama de fază a 3He aşa cum este ea 

cunoscută acum. În final, tabelul 1.4 rezumă diferenţele între tranziţiile spre 

starea suprafluidă pentru heliu şi tranziţiile spre starea supraconductoare 

convenţională. 
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Tabelul 1.4: Comparaţie între suprafluiditate şi supraconductivitate 

Proprietatea 4He 3He supraconductor 

temperatura de tranziţie [K] 1.75 ÷ 2.2 0.001 ÷ 0.0027 < 23 

particula elementară atom atom electron 

magnetic nu  da da 

statistica boson fermion fermion 

câmpul electric nu nu da 

entitatea condensată atom perechi de 

atomi 

perechi de 

electroni 

simetria spaţială da nu da 

număr de faze suprafluide 1 3 1 

 

 

1.3.11 Amestecul de 3He – 4He 

 3He şi 4He rămânând fluide până la T = 0 K, amestecul lor constituie 

un sistem unic pentru studiul unei diagrame de fază până la cele mai scăzute 

temperaturi, fără ca solidificarea să împiedice observarea tuturor legilor 

dinamice ale amestecului. 

 Figura 1.11 prezintă diagrama de fază a amestecului de 3He – 4He în 

gama de temperatură interesantă pentru noi şi la presiune inferioară presiunii 

de solidificare pentru cei doi izotopi. Să remarcăm de la început că 

temperatura de tranziţie spre starea suprafluidă scade atunci când 3He este 

introdus în 4He. Acest fapt se înţelege foarte bine în cadrul teoriei 

condensării Bose-Einstein deoarece 4He este diluat de 3He. Pentru T < 0.85 K 

diagrama de fază cuprinde o zonă interzisă (zona haşurată din figura 1.11) 

 
 

24



 
 
Fluidele criogenice 

care reprezintă o separare de fază. Atunci când temperatura scade, faza 

bogată în 4He (x → 0), mai densă, va urmări limita “stângă” a zonei interzise 

şi se va găsi deasupra fazei bogate în 3He (x → 1), care va urmări limita 

“dreaptă” a zonei interzise. 

 

Figura 1.11: Diagrama de fază a amestecului 3He/4He 
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 Trebuie notat că atunci când T → 0 K faza bogată în 3He tinde 

exponenţial spre x = 1 (ec. 1.4), excluzând astfel toţi atomii de 4He. În 

schimb se vede că x tinde spre o valoare diferită de 0 în faza bogată în 4He, 

permiţând astfel prezenţa atomilor de 3He, tot pentru T → 0 K. Ecuaţia (1.6) 

oferă o explicaţie fenomenologică a concentraţiei de 3He în faza bogată în 
4He. Acest ultim comportament, aparent în contradicţie cu cel de-al treilea 
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Fluidele criogenice 

principiu al termodinamicii care impune S → 0 câ

originea în caracterul de fluid cuantic al heliulu

te înconjurat

ai mică în faza pură de 
4He

nd T → 0 K, îşi găseşte 

i (§ 1.3.2). 

)/56.0exp(85.01 2/3 TTx −−=                                (1.5) 

)101(065.0 2Tx +=                                        (1.6) 

 Datorită masei lor mai mari, atomii de 4He au o energie a punctului 

zero mai scăzută şi ocupă deci un volum mai scăzut. Ei sunt deci mai 

apropiaţi unii de alţii decât atomii de 3He. Un atom de 3He înconjurat de 

atomi de 4He va fi deci mai aproape de vecinii săi decât atunci când se 

găseş  de atomi de 3He. Forţele atractive Van der Waals vor fi 

mai mari şi energia acestor atomi de 3He va fi m

 ))0(( ,3 =− xdε  decât în faza pură de 3He (-L3/

 este numărul lui Avogadro). 

NA, unde L3 este entalpia de 

vaporizare a 3He şi NA

4 3

ε

0 x

 
Figura 1.12: Variaţia energiei atomilor de 3He în faza 
bogată în He în funcţie de concentraţia de He 
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 Atunci când x creşte, energia atomilor de 3He aflaţi în faza bogată în 
4He este afectată de două fenomene (figura 1.12). Încă de la început atomii 

de 3He tind să se regrupeze, urmare a interacţiunii lor magnetice, iar aceasta 

va face ca energia lor de legătură să crească uşor. Aceasta se traduce printr-o 

creştere a ε3,d (x). Pe de altă parte, atomii de 4He respectă statistica 

Fermi-Dirac. Energia atomilor de 3He rămaşi în faza bogată în 4He este deci 

o energie totală ce va fi 

)()0(d3, xTkx FB+=− ε . 

Pentru x = 0.065, energiile unui atom de 3He în faza bogată în 4He pe de o 

parte ş 3  parte, sunt identice şi 

He pentru trei valori ale concentraţiei He 

i în faza bogată în He (x = 1) de cealaltă

corespund deci concentraţiei de echilibru (figurile 1.11 şi 1.12). 

 
Figura 1.13: Variaţia căldurii specifice a amestecului 
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 Figura 1.13 prezintă căldura specifică molară în funcţie de 

concentraţia de 3He. La aceste temperaturi foarte scăzute căldura specifică a 
4He este practic neglijabilă şi doar fracţiunea de 3He contribuie la căldura 

 ce 

ce ca capacitatea calorică pe mol de 3He să crească când x scade. 

Proprietăţile amestecului de 3He – 4He descrise mai sus se află la baza 

funcţionării refrigeratorului prin diluţie care va fi prezentat în capitolul 4. 

 

 

specifică. Este important de notat că căldura specifică scade mai puţin rapid 

decât fracţiunea de 3He. Aceasta datorită entalpiei amestecului de 3He-4He

fa
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Proprietăţi ale materiei la temperaturi scăzute 

 

 

 

 

Capitolul 2 
 

Proprietăţi ale materiei la temperaturi scăzute 
 

 

 
 Pentru rezolvarea problemelor tehnice şi conceperea de sisteme, 

inginerul presupune în general că proprietăţile materialelor variază puţin cu 

temperatura. Din această cauză, multe mărimi sunt considerate ca având o 

valoare constantă, fapt justificabil, în mare, în cele mai multe cazuri când se 

lucrează la temperaturi apropiate de cea a mediului ambiant. Nu acelaşi lucru 

se întâmplă însă în cazul domeniilor criogenice sau în cazul construirii de 

echipamente destinate a fi folosite la temperaturi joase, unde se cere 

utilizarea de materiale având proprietăţi particulare, a căror variaţie cu 

temperatura este foarte mare. 

 Înainte de a fi abordate tehnicile criogenice, este deci esenţial să se 

stabilească cum evoluează principalele caracteristici ale materialelor atunci 

când temperatura scade. Anumite proprietăţi evoluează monoton, în timp ce 

altele variază cu mai multe ordine de mărime atunci când temperatura 

descreşte de la valoarea sa corespunzătoare mediului ambiant până la cea a 
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Proprietăţi ale materiei la temperaturi scăzute 

heliului lichid. De asemenea, temperaturile joase revelează proprietăţi noi ce 

nu pot fi bănuite pornind de la cunoştinţele noastre clasice. Acesta este şi 

cazul heliului suprafluid care a fost tratat în capitolul fluidelor criogenice şi a 

supraconductivităţii, care va fi discutată într-unul din paragrafele următoare. 

 Alegerea materialelor pentru o aplicaţie dată duce inevitabil la 

acceptarea de compromisuri. Un exemplu ar fi cazul când se cere o bună 

rezistenţă mecanică asociată cu o conductivitate termică mică. Aceasta este 

dificil de realizat deoarece cele mai bune izolatoare termice sunt materialele 

poroase, deci cu rezistenţă mecanică mică. De asemenea, pentru aplicaţii 

industriale devine necesară introducerea în calcul a criteriilor economice 

alături de consideraţiile tehnice. 

 În cele ce urmează sunt descrise proprietăţile mecanice (§ 2.1) a căror 

cunoaştere este esenţială pentru alegerea materialelor structurilor. În 

continuare vor fi descrise proprietăţile termice, abordându-se esenţialul 

privind căldura specifică (§ 2.2), dilatarea termică (§ 2.3), conductivitatea şi 

transferul termic (§ 2.4), şi acestea tot în scopul ghidării în timpul alegerii 

materialelor pentru conceperea de sisteme criogenice. În fine, se va discuta 

despre conductivitatea electrică (§ 2.5), efectele termoelectrice (§ 2.6) 

(coeficienţii Seebeck şi Peltier) iar în final despre 

supraconductibilitate (§ 2.7). Cunoaşterea conductivităţii electrice şi a 

efectului Seebeck ne ajută la realizarea de termometre criogenice, în timp ce 

efectul Peltier serveşte la introducerea refrigerării termoelectrice. 
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Proprietăţi ale materiei la temperaturi scăzute 

2.1 Proprietăţi mecanice 

 

 Pornind de la curba de tracţiune reprezentată în figura 2.1, reamintim 

terminologia ce permite descrierea proprietăţilor mecanice ale materialelor. 

Fo
rţa

Alungirea

mai ductil

punctul de
rupere

mai rezistent
rezistenţa la
tracţiunemai slab

mai puţin
elastic

mai maleabil

mai moalemai rigid

limita
elasticităţii

mai fragil

 
Figura 2.1: Curba de tracţiune 

 

 Aducerea unui material la temperaturi foarte joase măreşte în general 

rezistenţa sa la tracţiune şi limita sa de elasticitate, duritatea sa precum şi 

rezistenţa la efort. Practic la temperaturi joase agitaţia termică fiind mai mică 

este necesar un efort mecanic mai important pentru contrabalansarea forţelor 

de coeziune şi provocarea unei deplasări relative a atomilor de o parte şi de 

alta a limitei de elasticitate. Din această cauză materialul este mai rigid, 

adică modulul lui Young respectiv limita elastică sunt mai ridicate la 

temperaturi joase. Din acelaşi motiv trebuie făcut un lucru mecanic mai mare 

pentru deplasarea defectelor şi deci provocarea unei deformări plastice. 
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Aceasta este combinaţia de acţiuni mecanice şi de energie termică ce 

furnizează defectelor energia necesară pentru a părăsi punctele în care erau 

ancorate şi a se pune în mişcare, antrenând deformările plastice. Rezistenţa la 

acţiu

 la temperaturi scăzute la anumite oţeluri si la mai multe 

ă, că proprietăţile mecanice se ameliorează atunci când 

mpe

prezintă valorile acestei mărimi pentru diverşi polimeri la trei 

temperaturi. 

tr ne este deci în general crescută la temperaturi joase. 

 Anumite materiale pot suporta tranziţii solid-solid ce pot fi reversibile 

sau nu şi care pot fi însoţite de o îmbunătăţire sau o deteriorare brutală a 

proprietăţilor mecanice. Aceste tranziţii sunt responsabile printre altele de 

fragilitatea observată

materiale polimere. 

 Pe scurt, se observă două comportamente în metale şi acestea depind 

de structura lor. Metalele având o structură cubică cu faţă centrată (cfc) şi 

hexagonal compactă (cuprul, aluminiul, nichelul) prezintă o limită şi un 

modul de elasticitate superioare la temperaturi joase, menţinându-se 

ductilitatea lor. De cealaltă parte, sunt cele cubic centrate (cc) care prezintă o 

tranziţie ductilitate-fragilitate mai jos de temperatura mediului ambiant, 

devenind casante în acest interval de temperatură, în timp ce mai sus de 

temperatura de tranziţie se comportă la fel ca şi precedentele despre care am 

discutat. Este cazul oţelurilor sau al carbonului obişnuit, ce devin fragile la 

temperaturi mai jos de temperatura mediului ambiant. Se poate spune deci, 

ca o regulă general

te ratura scade. 

 În figura 2.2 este reprezentată rezistenţa la tracţiune în funcţie de 

temperatură pentru mai multe metale folosite la temperaturi scăzute, în timp 

ce figura 2.3 
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Figura 2.2: Rezistenţa la tracţiune în funcţie de temperatură pentru mai multe 
metale folosite la temperaturi joase: 1 - Aluminiu, 2 - Beriliu-Cupru, 3 - Oţel 
+ 9% Nichel, 4 –Titan, 5 – Oţel inoxidabil 304 
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Figura 2.3: Rezistenţa la tracţiune a câtorva polimeri la 4.2, 77 şi 298 K; 
1 - Politetrafluoretilenă (Teflon), 2 – Polipropilenă, 3 – Polietilenă cu 
densitate mică, 4 - Polietilenă cu densitate mare, 5 – Nailon. 
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 Materialele criogenice fiind supuse la vibraţii, ele pot suferi fenomene 

de uzură. Această uzură a unui metal, care reflectă comportamentul sub 

efectul acţiunilor repetate, se estimează că ar fi la originea a 80% dintre 

accidentele survenite în elementele maşinilor în funcţiune. Testele de uzură 

constă în stabilirea numărului de cicluri de acţiuni de constrângere sau de 

deformări pe care materialele le pot suporta înainte de a ceda. Deoarece 

numărul de cicluri dinaintea rupturii depinde de intensitatea forţelor cu care 

se acţionează, încercările sunt efectuate pentru diverse forţe, numărul de 

cicluri fiind mai mare pentru forţele mai mici. 
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Figura 2.4: Curbele de uzură pentru aluminiu la diferite temperaturi 
 

În figura 2.4 sunt reprezentate curbele de uzură pentru aluminiu la diferite 

temperaturi, cuprinse între 4.2 K şi temperatura mediului ambiant. Se poate 
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Proprietăţi ale materiei la temperaturi scăzute 

observa desluşit că o diminuare a valorii temperaturii duce la creşterea 

rezistenţei la uzură. 

 

2.1.1 Caracteristicile mecanice ale anumitor materiale 

 Chiar dacă rezistenţa sa mecanică este relativ nu foarte mare 

comparativ cu a anumitor aliaje metalice, cuprul este materialul utilizat în 

general pentru fabricarea de tuburi, datorită uşurinţei cu care se manipulează 

şi asamblează. Se utilizează de asemenea peste tot unde este necesară o bună 

conductivitate termică. 

 Alamele se exploatează de asemenea uşor, existând şi avantajul unei 

suduri uşoare. Cu privire la sudură, pentru evitarea problemelor care vor fi 

descrise în continuare (§ 2.1.2), se preferă materialele laminate datorită 

conţinutului lor scăzut de plumb. De asemenea, laminatele conţin mai puţini 

pori. Să notăm că anumite alame pot deveni uşor feromagnetice la 

temperatura heliului lichid. 

 Aluminiul şi aliajele sale sunt din ce în ce mai utilizate din cauza 

preţului lor nu foarte mare, datorită greutăţii lor volumice mici şi a 

rezistenţei mecanice bune. Aceasta cu atât mai mult cu cât actualmente pot fi 

sudate mulţumitor în atmosferă controlată. Totuşi, trebuie remarcat că nu 

este tocmai uşoară sudarea aluminiul de oţelurile inoxidabile. 

 Aliajele cupru-nichel cum ar fi inconelul (80 Ni, 14 Cu, 6 Fe), 

cupronichelul (30 Ni, 0.7 Fe, 0.8 Mn, 68.5 Cu) şi alpaca (60-65 Cu, 20 Ni, 

15-20 Zn) au fost folosite peste tot unde s-a cerut o conductivitate termică 

mică. Avantajul este că ele pot fi asamblate mulţumitor cu ajutorul sudurilor 
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la punct scăzut de topire. Totuşi, la ora actuală aceste aliaje sunt uşor 

depăşite de oţelurile inoxidabile. 

 Oţelurile inoxidabile sunt relativ ieftine şi foarte răspândite iar 

utilizarea lor s-a generalizat în aplicaţiile criogenice care necesită 

conductivitate termică slabă şi proprietăţi mecanice bune asociate unei 

rezistenţe chimice bune. Oţelurile inoxidabile autentice 18/8 (Cr/Ni) sunt 

adaptate în particular pentru temperaturi scăzute, căci rezistenţa lor la 

tracţiune şi ductilitatea lor creşte cu scăderea temperaturii, şi aceasta până la 

temperaturile cele mai joase. 

 Trebuie ţinut cont că folosirea oţelurilor inoxidabile prezintă un 

inconvenient datorită faptului că dacă ele nu sunt călite după ce au fost 

sudate, depunerile de carbon care apar pot cauza o scădere considerabilă a 

rezistenţei la coroziune. O soluţie este adăugarea în aliaj fie a unei cantităţi 

de titan de cinci ori mai mare decât cea de carbon (0.08), fie a unei cantităţi 

de Niobiu de 10 ori mai mare decât cea de carbon. În acest fel, atunci când 

aliajul este adus la temperaturi înalte, carburile formate vor rămâne în soluţie 

şi cromul nu va mai fi afectat. Rezistenţa la coroziune nu se va modifica şi 

nu va mai fi obligatorie o călire după sudură. 

 Este exclusă folosirea oţelurilor simple sau a carbonului pentru 

aplicaţii la temperaturi joase, din cauza transformărilor în urma cărora pot 

deveni fragile. 

 Materialele polimere au conductivităţi termice inferioare celor ale 

aliajelor metalice şi constituie o soluţie atrăgătoare pentru aplicaţiile la 

temperaturi joase. Coeficientul de dilataţie termică mare pune însă probleme 

de asamblare. Ele sunt folosite îndeosebi la rezervoarele de heliu. 

 
 

36



 
 
Proprietăţi ale materiei la temperaturi scăzute 

 Sticlele au constituit mult timp singurele materiale folosite la 

construirea vaselor Dewar, chiar dacă acum această tendinţă a dispărut. 

Lăsând la o parte inconvenientul major ce îl constituie fragilitatea, nu pot fi 

tăgăduite avantajele evidente pe care le prezintă folosirea sticlelor la 

temperaturi scăzute: conductivitate termică mică, izolare electrică, 

transparenţă, rezistenţă chimică mare. În plus, dewarele din sticlă sunt uşor 

de realizat, consumă puţin heliu, dar prezintă şi inconvenientul de a fi 

permeabile la heliu la temperatura ambiantă. 

 

2.1.2 Suduri 

 Metodele de asamblare a pieselor metalice trebuie să ţină cont de: 

 - presiunea exercitată asupra îmbinării; 

 - contracţiile diferite ale pieselor asamblate; 

 - frecvenţa cu care vor fi montate şi demontate; 

 - numărul de îmbinări din jurul unei singure piese. 

 Sudura este operaţiunea prin care se unesc două corpuri solide pentru 

formarea unei mase macroscopice indivizibilă, ce se realizează fie fără 

aportul unui alt material decât cele ale pieselor, fie cu aport de material. 

Aliajul fuzibil care serveşte la sudura metalelor se numeşte de asemenea 

sudură. 

 Sudurile pot fi clasificate după punctul lor de fuziune. Sudurile la 

puncte joase de fuziune sunt cele mai folosite în criogenie, căci ele permit 

separarea şi refacerea pieselor fără a fi crescută temperatura metalelor 

învecinate peste 100°C. 
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 Sudurile la puncte înalte de fuziune, în intervalul 600÷1000°C sunt 

cele din aliaje Cu-Zn cu adaos de argint care poate atinge până la 50% din 

aliaj, acestea având punctul de fuziune cel mai jos. 

 Sudurile la puncte de fuziune intermediare sunt în general suduri 

Sn-Pb, compoziţia (63% Sn, 37% Pb) având un punct de fuziune de 180°C, 

conform diagramei de fază din figura 2.5. Această sudură, care se foloseşte 

de obicei pentru circuitele electrice, are avantajul de a avea o fluiditate bună, 

mulându-se pe suprafeţele metalice de cupru şi aliaje. Se poate observa în 

diagrama de fază din figura 2.5 că prin sporirea procentului de plumb se 

lărgeşte intervalul de temperatură de solidificare şi se permite manipularea 

fluidului mai mult timp. 
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Figura 2.5: Diagrama de fază plumb – cositor. A – Amestec lichid Pb şi Sn; B – amestec 
solid Pb şi Sn; C – Pastă din Pb solid şi Sn lichid; D – Pastă din Sn solid şi Pb lichid. 
 

 Sudurile la puncte joase de fuziune sunt acelea care se topesc 

sub 100°C. Acestea sunt în general aliaje pe bază de bismut (mai mult de 

 
 

38



 
 
Proprietăţi ale materiei la temperaturi scăzute 

50%) cu staniu, plumb, cadmiu şi uneori indiu. De asemenea, adăugând Bi 

sau Cd în aliaj de Sn-Pb se obţine un aliaj care se dilată în timpul 

solidificării. Un exemplu de asamblare cu ajutorul acestui aliaj este ilustrat 

în figura 2.6. 

Sudură corectă Sudură
incorectă

(a) (b)
 

Figura 2.6: Reprezentarea asamblării prin sudură cu Sn-Pb 

 

 Pentru detalii complementare cu privire la suduri este recomandabilă 

consultarea “Metals handbook, American Society of Metals, Cleveland, 

Ohio”. 

 

 

2.2 Căldura specifică 
 
 Înainte de a se lucra la temperaturi joase este foarte important să se 

realizeze că, spre deosebire de ce se întâmplă în cazul celor mai multe 

materiale la temperatura ambiantă şi mai sus, căldura specifică descreşte 

foarte rapid. Aceasta are o influenţă directă asupra tuturor fenomenelor ce 

sunt legate mai mult sau mai puţin de căldura specifică: capacitatea termică, 

conductivitatea termică, temperatura de echilibru. Atunci când se realizează 
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pentru întâia oară măsurători în heliu lichid, frapează rapiditatea cu care 

sistemele ating echilibrul lor termic. De asemenea, dispozitive care au nevoie 

de ore pentru a se stabiliza în mediul ambiant, sau chiar la 77 K, nu au 

nevoie decât de câteva minute sau chiar sub un minut pentru a atinge 

echilibrul termic în heliu lichid. Reversul medaliei este că cea mai mică 

contribuţie calorică externă va da o creştere rapidă şi semnificativă a 

cum în revistă diferitele contribuţii la 

ăldura specifică care există în solide. 

elei cristaline 

specifică a elementelor la temperatura 

mbia

temperaturii. 

 Căldura specifică este deci o mărime fundamentală pentru toate 

experienţele criogenice. Vor fi trecute a

c

 

2.2.1 Căldura specifică a reţ

2.2.1.1 Legea Dulong-Petit 

 Una din primele descrieri ale căldurii specifice a solidelor a fost 

propusă de către Dulong şi Petit în 1819. Justificarea teoretică a fost dată de 

Boltzmann în 1871 iar în 1907 Einstein a explicat problemele ce intervin la 

temperaturi joase. Pentru a înţelege legea Dulong-Petit trebuie luată în 

considerare căldura 

a ntă (tabelul 2.1). 

 Se poate observa o variaţie considerabilă a căldurii specifice pe gram 

şi că valorile sunt mici pentru atomii grei şi mai mari pentru atomii uşori. 

Totuşi, căldura specifică pe atom-gram este practic constantă în jurul a 

3R = 25 J/mol·K. Aşadar, se poate spune că cantitatea de căldură specifică pe 

masa atomică, cu alte cuvinte căldura specifică atomică, are o valoare 

constantă, apropiată de 3R. Aceasta este legea Dulong-Petit. Totuşi, o analiză 
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mai atentă arată că anumite elemente (Si, grafit, diamant) prezintă o căldură 

specifică molară la temperatura ambiantă mult mai mică decât cea prezisă de 

ceastă lege. 

ecifică ică a câto rezen  K 

ment )  atomică 

a

 

Tabelul 2.1: 

Căldura sp  şi masa atom rva elemente rep tative la T = 300

Ele Cp (J/g·K Masa Cp (J/mol·K) 

Bi 0.1252 209 26.037 

Pb 0.1298 207 26.916 

Au 0.1293 197 25.535 

Pt 0.1330 195 25.995 

Sn 0.2327 119 26.728 

Ag 0.2340 108 25.242 

Cu 0.3890 64 24.781 

Fe 0.4600 56 25.702 

Al 0.9125 27 24.404 

Si 0.7410 28 20.930 

grafit 0.9040 12 10.884 

diamant 0.5020 12 6.0278 

 

 Căldura specifică molară a unui material compus din mai multe 

elemente este suma căldurilor specifice atomice ale fiecărui element 

constituent. Tabelul 2.2 ilustrează această lege, întâlnită în unele lucrări ca 

gea Neumann-Kopp. le
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Proprietăţi ale materiei la temperaturi scăzute 

 

Tabelul 2.2: Căld cific orva ale po  ura spe ă a cât materi liatomice

 NaCl KBr PbS Ag2S PbCl2 Fe2O3

Cp (J/molK) .94     9 49 51.23 50.27 74.64 75.55 113.

Cp (Cp/3R) 2 2.06 2.01 2.99 3.03 4.6 

 

 Se observă că solidele biatomice au o căldură specifică de ~6R în timp 

ce solidele a căror moleculă conţine trei atomi prezintă o valoare apropiată 

de 9R. Aici se observă din nou o anumită deviere de la legea Dulong-Petit, 

dar căldura specifică per element este a re ar fi structura 

chimică a materialului. Cum R = N

propiată de 3R orica

te afirma că fiecare atom dintr-un solid contribuie cu 3k 

 căldura specifică. 

 m şi constantă elastică μ. Ei 

 În acest caz, viteza v şi acceleraţia e exprimă: 

Ak, 123 mol10023.6 −⋅=AN  fiind constanta 

lui Avogadro, se poa

la

 

2.2.1.2 Legea echipartiţiei 

 Fie un sistem compus din N atomi care atunci când formează un solid 

se comportă ca N oscilatori liniari de masă

oscilează cu o frecvenţă ω şi amplitudine xm. 

a s

t
xv

d
d

= , 

x
md
x

t
xd 2

2

a 2 ωμ −=−==  unde m/μω = .                 (2.1) 

Se poate scrie aşadar energia oscilatorului, E: 
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( )222
22

xvmxmvEEE c ωμ +=+=+= .                 (2.2) 
222p

Teorema lui Boltzmann spune că, la echilibru, valoarea medie a energiei 

funcţie de x şi p este dată de 
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Astfel, suma energiilor cinetice şi potenţiale medii dă energia medie totală a 

unei particule: 
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deoarece 

2/12

2
1d

2
π=−

∞

∞−
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şi 

.                                      (2.5’) ∫
∞

∞−

− = 2/1d
2

πye y
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 Se obţine deci o energie medie egală cu kT pentru un oscilator armonic 

liniar. Energia internă a N oscilatori în spaţiul tridimensional este în acest 

caz 

NkTU 3= ,                                           (2.6) 

sau, pentru un mol de substanţă, 

RTkTNU A 33 == .                                      (2.7) 

 Căldura specifică a reţelei unui solid constituit din particule ce sunt 

oscilatori armonici va fi 

KJ/mol253 ==⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

= R
T
UC

V
v .                           (2.8) 

 Teoria clasică permite astfel să se ajungă la legea Dulong-Petit, dar nu 

poate explica micşorarea căldurii specifice la temperaturi joase. 

 

2.2.1.3 Teoria Einstein 

 În 1901 Planck a concluzionat studiile sale asupra distribuţiei spectrale 

a radiaţiei unui corp negru cu idea că energia unui oscilator de frecvenţă ν 

prezintă valori discrete hν şi nu variază deci continuu aşa cum fusese prezis 

de mecanica clasică. Constanta h, numită constanta lui Planck, are 

valoarea . În 1907 Einstein a aplicat teoria cuantică vibraţiilor 

termice în solide. Presupunând că toate particulele dintr-un cristal vibrează 

cu aceeaşi frecvenţă ν

Js1063.6 34−⋅

0, energia oscilatorului este 

00 ων hnnhE == ,                                       (2.9) 

unde n este un număr întreg. Folosind legea Boltzmann şi considerând că 

toate stările sunt egal degenerate, energia medie a unui oscilator poate fi 

scrisă 
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În final se obţine 
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Pentru un atom-gram de material, energia internă este 
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Valoarea căldurii specifice va fi 
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unde 
k

h
E

0νθ =  se numeşte temperatura Einstein. Pot fi analizate acum 

valorile la temperaturi foarte înalte, respectiv foarte joase: 

( ) ( ) ./exp/3

,3
2

EEEV
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TptTTRC

TptRC

θθθ

θ

<<−=

>>=
               (2.13) 
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 Din ecuaţiile de mai sus reiese că la temperaturi înalte teoria Einstein 

conduce spre o valoare dată şi de legea Dulong-Petit şi că la temperaturi 

joase cuantificarea reţelei micşorează căldura specifică în raport cu cea 

clasică. Teoria conţine un parametru θE ce poate fi legat cu o oarecare 

aproximaţie de alte mărimi specifice solidului, cum sunt densitatea şi 

compresibilitatea. Această teorie oferă una dintre cele mai bune descrieri a 

căldurii specifice şi a variaţiei sale cu temperatura (figura 2.7). 
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Figura 2.7: Căldura specifică a cuprului. Modelul Einstein este valabil la 
temperaturi mai mari de 60 K, în timp ce la temperaturi mai mici există diferenţe 
destul de mari între această teorie (linia continuă) şi datele experimentale (cercuri). 

 

 Pentru cupru (figura 2.7), θ  = 225 K confirmă valabilitatea legii 

Dulong-Petit la temperatura ambiantă. Pentu alte materiale, ca diamantul, 

care are o temperatură Einstein de 1300 K, în timp ce legea Dulong-Petit 

suferă o abatere considerabilă, teoria Einstein se dovedeşte a fi un model bun 

pentru temperaturi mai mari ca θ /10. 

 Aşa cum se poate observa din figura 2.7, valorile calculate cu ajutorul 

modelului Einstein se abat mult de la valorile experimentale la temperaturi 
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joase. Aceasta deoarece variaţia exponenţială a căldurii specifice prezisă în 

acest interval de temperatură este mult mai rapidă decât variaţia de tip T3 

observată la temperaturi joase. Aşa cum a menţionat Einstein însuşi, modelul 

său este un model simplu. Bazându-se pe propriile observaţii, Nernst şi 

Lindenmann au remarcat că rezultatele experimentale pot fi descrise mai 

bine dacă se folosesc două frecvenţe ale oscilaţiilor în loc de una singură. 

Modelul Einstein nu ia în considerare vibraţiile la frecvenţe mici ce pot 

apărea la energii mici, adică la temperaturi scăzute. Această idee de regăseşte 

în calculele lui Debye şi ale lui Born şi Van Karman din 1921, care au 

realizat cea mai bună descriere a frecvenţelor vibraţiilor reţelei cristaline. 

 

2.2.1.4 Teoria Debye 

 Debye a pornit de la idea că particulele ce formează solidul nu 

vibrează cu aceeaşi frecvenţă şi că influenţele reciproce fac ca vibraţiile să 

aibă loc într-un anumit interval de frecvenţe. Pentru a determina spectrul 

oscilaţiilor, trebuie găsită mai întâi repartiţia vibraţiilor în funcţie de 

frecvenţă, pentru a putea fixa apoi limitele. 

 Cu ajutorul unui calcul relativ simplu, pentru un sistem tridimensional 

izotrop găsim că pentru un volum atomic V numărul vibraţiilor longitudinale 

dnl de viteză constantă cl a căror frecvenţe sunt cuprinse între ν şi 

ν + dν sunt 

3

2d4d
l

l c
Vn ννπ

= ,                                       (2.14) 

în timp ce numărul vibraţiilor transversale, dnt, de viteză constantă ct, este 

egal cu 
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3

2d8d
l
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Vn ννπ

= .                                     (2.15) 

Densitatea vibraţiilor g(ν) corespunzătoare este 

2
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 Dacă cristalul se află într-un mediu continuu, toate vibraţiile pot să se 

propage cu frecvenţe cuprinse între zero şi infinit. Va exista aşadar o 

infinitate de vibraţii în volumul atomic V, deoarece densitatea creşte cu 

pătratul frecvenţei. Dar vibraţiile care pot străbate un mediu material discret 

au lungimea de undă mare comparativ cu distanţele dintre particulele care 

compun mediul respectiv. Teoria Debye precizează că peste o anumită 

frecvenţă νD undele nu mai pot exista într-un cristal. Frecvenţa limită, νD, 

trebuie să satisfacă condiţia ca numărul de vibraţii în volumul atomic să fie 

egal cu numărul 3N de grade de libertate ce dau configuraţia atomului-gram 

al unui cristal: 

∫ ⎟⎟
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+==
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D
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νπνν
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33

21
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4d)(3 .                      (2.17) 

Astfel, spectrul de vibraţii Debye (figura 2.8) se întinde de la frecvenţa zero 

la frecvenţa limită definită cu ajutorul ecuaţiei (2.17) şi, folosind 

ecuaţia (2.16), se poate scrie sub forma 

2
3

9)( ν
ν

ν
D

Ng = .                                       (2.18) 
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Figura 2.8: Densitatea de stări fononică în teoria Debye 

 

 Folosind acelaşi raţionament ca şi teoria Einstein, energia medie E(ν) 

a unei vibraţii de frecvenţă ν este egală cu 

( ) 1/exp
)(

−
=

kTh
hE
ν
νν                                  (2.19) 

şi energia internă poate fi calculată cu ajutorul relaţiei 

ννν d)()(d EgU = .                                    (2.20) 

Integrând, se obţine 
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Cu x
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k
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νθ = , care este temperatura caracteristică Debye, 

ecuaţia (2.21) devine 
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şi căldura specifică ia forma 
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 Figura 2.9 reprezintă curba teoretică a căldurii specifice obţinută cu 

ajutorul teoriei Debye. 
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Figura 2.9: Căldura specifică Debye ca funcţie de temperatură 
 

 Se poate observa că pentru T → 0, CV → 0 şi pentru T >> θD căldura 

specifică tinde spre valoarea dată de Dulong şi Petit, aproximativ 3R. 

Expresia analitică a căldurii specifice se obţine extrapolând relaţia (2.23) 

spre cele două limite: 

         pentru T >> θD  CV → 3R, 

    T << θD  CV → αT3, 

cu 
3/6.1943 Dθα =  [J/atom-gram K].                          (2.24) 
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 La temperaturi suficient de mici în raport cu temperatura Debye a 

substanţei considerată, această lege descrie foarte bine rezultatele 

experimentale (figura 2.10). 
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Figura 2.10: La temperaturi joase căldura specifică a NaI este proporţională cu T3 

 

 Legea dependenţei de T3 la temperaturi joase este una din primele 

predicţii ale teoriei. De fapt o variaţie cu T4 a energiei interne este 

echivalentul acustic al legii lui Boltzmann, exprimând că densitatea de 

energie a unui gaz de fotoni variază cu T4. La temperaturi atât de mici, 

singurele vibraţii acustice excitate sunt cele cu lungimea de undă mare, ceea 

ce permite compararea cristalului cu un mediu continuu. Altfel spus, 

singurele moduri excitate sunt cele pentru care kTh ≤ν  şi excitarea va fi mai 

mult sau mai puţin clasică, având o energie apropiată de kT. 

 O altă relaţie importantă care decurge din teoria Debye este cea dintre 

proprietăţile elastice şi cele termice ale substanţelor. Folosind relaţia (2.17) 

şi definiţia temperaturii Debye, se obţine: 
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 Temperatura caracteristică Debye poate fi deci obţinută pornind de la 

vitezele longitudinale respectiv transversale ale sunetului în materiale. În 

cristale situaţia este mai complicată, căci într-un mediu anizotrop undele 

elastice depind de direcţia de propagare. În general cele trei moduri au viteze 

diferite şi nu pot fi separate în moduri pur longitudinale şi pur transversale. 

În acest caz se foloseşte o viteză medie cm: 
333 23 −−− += tlm ccc .                                      (2.26) 

 Relaţia (2.25) a fost verificată prin măsurători realizate pe cristale de 

NaCl şi CsCl de către Blackmann în 1955, măsurători realizare prin metode 

termice şi elastice care au dus la valori comparabile între ele pentru θD. 

 Popularitatea metodei lui Debye nu trebuie totuşi să ne facă să 

pierdem din vedere limitele sale. Atunci când se obţin valori precise ale 

căldurii specifice cu ajutorul tehnicilor calorimetrice performante, se vădeşte 

că relaţia (2.23) nu descrie exact datele experimentale. Principala slăbiciune 

a modelului Debye derivă din tratarea neadecvată a efectelor ce duc la 

aranjarea discretă a atomilor în cristal. Periodicitatea reţelei produce o 

dispersie a mediului şi viteza de propagare a undelor în reţea este una funcţie 

de frecvenţă. Această dispersie a fost luată în considerare în modelul propus 

de către Born şi Von Karman în 1912 şi pus în evidenţă de către Blackmann 

în 1941. 
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2.2.1.5 Modelul Born - Von Karman 

 Se impune remarcat faptul că în raţionamentul lui Debye cristalul se 

comportă ca un mediu continuu până la frecvenţa νD, în timp ce peste această 

frecvenţă vibraţiile nu pot să se propage. În realitate, influenţa structurii se 

face simţită gradat şi nu într-un fel atât de brusc. Pentru a vedea efectele 

produse de către structura atomică a cristalului, să considerăm un lanţ de 

atomi unidimensional cu două tipuri de atomi aflaţi la distanţa a. Atomii de 

masă m sunt plasaţi în punctele pare ale reţelei, 2na, 2(n+1)a,… şi atomii de 

masă M se găsesc în poziţii corespunzătoare unui număr impar al constantei 

de reţea: (2n-1)a, (2n+1)a,… . Presupunând că fiecare atom interacţionează 

doar cu cei doi vecini, adică că o deplasare relativă nn xx −+1  acţionează cu o 

forţă )( 1 nn xx −+μ  asupra atomului n, se poate scrie ecuaţia de mişcare pentru 

particulele 2n şi 2n+1: 

( )nnnnn xxxxxm 2122122 −+−= −+μ&&  

( )122122212 ++++ −+−= nnnnn xxxxxM μ&& .                      (2.27) 

 Condiţiile la limită nu schimbă de o manieră semnificativă distribuţia 

frecvenţelor şi astfel soluţiile ecuaţiilor (2.27) sunt 

)2(exp2 nqatix n += ϖξ , 

( )qantix n )12(exp2 ++= ϖη ,                            (2.28) 

unde ξ şi η sunt amplitudinile oscilaţiilor, q este vectorul de undă şi ω este 

pulsaţia. Introducând ecuaţiile (2.28) în ecuaţiile de mişcare (2.27) se obţine 

( ) μξμηξω 22 −+=− −iqaiqa eem , 

( ) μημξηω 22 −+=− −iqaiqa eeM .                         (2.29) 
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Soluţiile diferite de zero pentru ξ şi η sunt obţinute prin anularea 

determiantului 

0
2cos2

cos22
2

2

=
−−

−−
ωμμ

μωμ
Mqa

qam , 

care ne dă 
2/1

2
2

2 )(sin41111
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +±⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += qa

MmmMmM
μμω .           (2.30) 

Pentru valori mici ale lui q, rădăcinile sunt: 

(A): , )/(2 222 mMqa += μω

(B): ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

mM
1122 μω .                                  (2.31) 

Cele două rădăcini corespund celor două curbe din ecuaţia de 

dispersie (frecvenţa în funcţie de vectorul de undă) prezentate în figura 2.11. 
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Figura 2.11: Reprezentarea legii de dispersie fononică pentru o reţea unidimensională 
biatomică cu celula elementară formată din doi atomi de mase diferite. 
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 Dacă folosim rădăcina (A) ecuaţia (2.29) dă ηξ ≈  şi atomii se mişcă 

împreună, ca în cazul vibraţiilor acustice simple, cu 

viteza [ . Această curbă se numeşte curba acustică. Dacă se 

foloseşte rădăcina (B), ecuaţia (2.29) dă soluţia 

] 2/12 )/(2 mMa +μ

ηξ )/( Mm−=  şi atomii 

vibrează în contratimp. Dacă m şi M au sarcini de semne opuse, o astfel de 

mişcare poate fi provocată de undele electrice, cum ar fi de exemplu undele 

optice. De aceea această curbă se cheamă curba optică. 

 Curba ω(q) este în întregime determinată de q = π /2a, deoarece peste 

această valoare nu mai pot fi excitate frecvenţe noi. În trei dimensiuni 

constanta reţelei variază cu direcţia cristalului şi toate frecvenţele se găsesc 

într-un volum al spaţiului q numit prima zonă Brillouin. 

 În raport cu relaţia ω = cq care caracterizează un mediu continuu, 

avem două elemente suplimentare: 

 - Reţeaua biatomică sau poli-atomică prezintă vibraţii suplimentare în 

modurile optice; 

 - Viteza de fază ω/q variază cu q. 

 De notat că pentru un lanţ monoatomic (M = m) determinantul (2.30) 

are ca şi soluţie doar curba acustică. 

 Pentru a găsi valorile permise pentru q, se va ţine cont de faptul că 

sunt în total N valori posibile corespunzând undelor progresive în cele două 

direcţii. Numărul total de moduri admise este egal cu numărul de particule 

din sistem. Valorile lui q sunt uniform distribuite în intervalul fundamental şi 

când N este suficient de mare distribuţia discretă poate fi înlocuită de una 

continuă. Printr-un raţionament similar, în trei dimensiuni valorile admise 
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pentru q sunt distribuite uniform în prima zonă Brillouin şi numărul lor este 

de trei ori numărul atomilor din cristal. 

 Cantitativ, se poate vedea cum dispersia fononilor acustici şi optici 

influenţează distribuţia frecvenţelor şi căldura specifică a cristalului. Pentru 

aceasta, trebuie cunoscute ecuaţiile de dispersie în toate direcţiile reţelei, cu 

diferitele lor frecvenţe limită. Ecuaţia reprezentând numărul de moduri de 

vibraţii cuprinse între ν şi ν + dν, 

ννπνν d4d)( 2
3c
Vn = ,                                   (2.32) 

într-un unghi solid dΩ (în loc de 4π) poate fi scrisă sub forma 

Ω=Ω d)2(d
d
ddd)( 2 πν
ω

νν qVqn ,                         (2.33) 

şi deci distribuţia frecvenţelor g(ν) este proporţională cu . Într-un 

mediu continuu, acest termen este egal cu c

)d/d(2 Ωqq
3ν2. În acest caz n(ν) variază mai 

întâi cu ν2 în vecinătatea lui ν = 0, regiune unde fononii de frecvenţe joase 

predomină. 
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Figura 2.12: Spectrul vibraţiilor reţelei în teoria Born – Von Karman 
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 Când frecvenţa creşte spre valoarea limită a modului acustic, dq/dΩ, şi 

deci şi n(ν), devin foarte mari. Dacă se creşte în continuare ν, se ajunge 

într-o bandă interzisă continuată printr-un nou peack datorat valorii limită a 

modului optic q = π/2a şi în cele din urmă contribuţia principală este cea a 

modurilor optice. Când se face suma n(ν) pentru toate direcţiile, g(ν) 

prezintă două vârfuri, corespunzând diferitelor limite pentru 

q = π/2a (figura 2.12). 
 

2.2.2 Căldura specifică electronică 

 Atunci când sunt studiate proprietăţile metalelor, trebuie ţinut cont nu 

numai de căldura specifică a reţelei ci de asemenea şi de contribuţia 

electronilor de conducţie. Dacă temperatura unui metal se modifică, 

distribuţia energetică a electronilor se schimbă şi căldura specifică creşte. 

 La fel ca o moleculă de gaz monoatomic, un electron liber nu posedă 

decât energia de translaţie egală cu 3kT/2, conform legii echipartiţiei 

energiei. Pe de altă parte, mecanica cuantică prezice că un electron într-un 

metal nu poate avea decât anumite energii bine definite, la fel ca modurile de 

vibraţie a reţelei. Din cauza principiului de excluziune al lui Pauli, statistica 

Fermi-Dirac impune faptul că cel mult un electron se poate găsi la un anumit 

moment într-o stare energetică dată. Principiul de incertitudine al lui 

Heisenberg enunţă de asemenea că, contrar legilor mecanicii cuantice, 

impulsul unui electron nu poate fi definit cantitativ exact. Astfel impulsul 

unui electron nu va avea o valoare precisă ci se va găsi în spaţiul unei sfere 

de volum h/V corespunzător unui volum atomic V. 

 În acest caz se observă că, contrar rezultatelor statisticii clasice care dă 

o valoare 3kT/2 pentru energia medie a unui electron, energia de translaţie a 
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electronilor nu poate fi nulă la zero absolut. În stratul sferic definit prin 

valorile p şi p + dp ale impulsului se găsesc un număr de stări electronice 

egal cu 

pp
h

VppF d4d)( 2
3
π

=                                    (2.34) 

şi densitatea de stări în funcţie de energia , unde memp 2/2=ε e este masa 

electronului, se exprimă prin 

εεπεε d24d)( 2/1
2/3

2 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

h
mF e .                           (2.35) 

 În general, pentru a ţine cont de schema de benzi electronice, se 

foloseşte masa efectivă  în locul masei electronului liber. La T = 0 

nivelele energetice cele mai joase sunt ocupate până la un anumit maxim ε

*
em

0. 

Această energie poate fi obţinută integrând ecuaţia (2.35) între zero şi ε0 şi se 

obţine densitatea n de electroni de conducţie: 

∫ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛==

0

0

2/3
0

2/3

2
2

3
8d)(

ε

πεε e
h
mFn e .                        (2.36) 

 Dacă se face de exemplu calculul pentru cupru (n = 1023 cm-3), se 

obţine ε0 = 6 eV. Aceasta corespunde unei energii termice de ≈ 80000 K. În 

consecinţă, o variaţie a temperaturii de la temperatura ambiantă produce o 

modificare a repartiţiei energiei doar electronilor având o energie apropiată 

de ε0. 

 Cea mai mare parte dintre electroni au nevoie de o energie de activare 

de câţiva electroni volt, şi cum aceasta este mult mai mare ca şi kT, ei rămân 
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în starea lor iniţială şi nu contribuie la căldura specifică. Acest fapt este 

ilustrat de figura 2.13. 
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Figura 2.13: Densitatea electronilor în funcţie de energie la 
temperatura T. Doar electronii cu o energie apropiată de ε0 pot fi excitaţi. 

 

 La o anumită temperatură T, electronii având o energie apropiată de ε0 

(într-un interval de energie cu lărgimea kT) pot fi excitaţi în stări energetice 

mai înalte. Dacă F(ε0) este densitatea de stare la ε0, numărul de electroni care 

sunt excitaţi este kTF(ε0). Fiecare electron va căpăta o energie suplimentară 

3kT/2 şi energia totală va creşte cu 

( ) )(2/3 0
22

0 εFTkU = .                                (2.37) 

Căldura specifică electronică este deci, 

)(3
d

d
0

20 εTFk
T

UCe == .                               (2.38) 

 Dacă se ţine cont de toţi electronii care au energii învecinate cu ε0, în 

urma unui calcul detaliat, care ia în considerare funcţia de distribuţie, se 

obţine o valoare corectă pentru căldura specifică datorată acestor electroni 

liberi: 
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)(
3
1

0
22 επ TFkCe = .                                  (2.39) 

 Dacă se folosesc ecuaţiile (2.35) şi (2.36) se găseşte că 00 2/3)( εε nF =  

şi se obţine căldura specifică electronică pe unitatea de volum 

TnTkCe γ
ε

π
==

0

22

2
,                                   (2.40) 

unde 

2/1
0

2
2/3

2

3

0

22 2
3

4
2

επ
ε

πγ k
h
mnk e ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛==                          (2.41.a) 

sau 

 3/1
3/2

2

22

3
n

h
mk e ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
ππγ                                (2.41.b) 

este cunoscută sub numele de constanta lui Sommerfeld. Pentru un metal 

obişnuit, aşa cum este cuprul ( ), la temperatura ambiantă 

. Aceasta reprezintă mai puţin de 1% din căldura specifică 

a reţelei  la aceeaşi temperatură. Rezultă că la temperatura 

ambiantă căldura specifică electronică nu contribuie practic la căldura 

specifică totală. 

23 KJ/mol10 ⋅≈ −γ

KJ/mol17.0 ⋅≈eC

K)J/mol25( ⋅≈rC

 Din contră, la temperaturi joase situaţia este diferită. Ce scade liniar 

cu T, în timp ce Cr scade mult mai repede, cu T3. Pentru cupru, la temperaturi 

inferioare lui T = 4 K căldura specifică electronică devine termenul dominant 

al căldurii specifice totale. Generalizând, la temperatura heliului lichid cei 

doi termeni sunt comparabili şi căldura specifică observată are forma 
3TTCCC re αγ +=+= .                                (2.42) 
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2.3 Dilatarea termică 
 
 Cunoaşterea dilataţiei termice a materialelor este esenţială pentru 

construirea de sisteme care trebuie să funcţioneze la temperaturi joase. Se 

ajunge în situaţia ca cel puţin două tipuri de materiale să trebuiască să fie 

asamblate şi contracţiile lor diferite pot provoca constrângeri mecanice 

intolerabile atunci când sistemul este răcit. Folosirea tuburilor cu pereţi 

foarte subţiri, pentru reducerea pierderilor termice, accentuează această 

problemă. Aparatele care funcţionează la temperatura ambiantă sunt 

construite astfel încât să suporte diferenţe de temperatură între diferitele lor 

componente în general de până la 50 de grade. Este cu totul altceva atunci 

când anumite părţi ale sistemelor criogenice funcţionează la 4.2 K în timp ce 

altele se găsesc la temperatura ambiantă. 

 Variaţia cu temperatura a coeficientului de dilataţie liniară, α, este 

foarte asemănătoare celei a căldurii specifice, legătura dintre cele două 

mărimi fiind dată de relaţia lui Gruneisen: 

)3/( VCvγχα = ,                                     (2.43) 

γ fiind constanta lui Gruneisen, χ compresibilitatea şi Cv căldura specifică 

la volum constant. 

 Majoritatea metalelor se contractă aproape 0.3% atunci când sunt 

răcite de la temperatura ambiantă la 4.2 K, în timp ce materialele polimere se 

contractă cu câteva procente. Problemele importante survin atunci când 

trebuie folosite împreună metale şi polimeri în sisteme criogenice. 

 În plus se poate vedea în figura 2.14 că cea mai importantă contracţie 

a celor mai multe dintre metale are loc mai sus de temperatura azotului 
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lichid. Acest aspect este interesant, căci permite efectuarea anumitor teste ale 

etanşeizării la azot lichid în loc ca acestea să fie făcute le heliu lichid. 
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Figura 2.14: Reprezentarea dilatării materialelor folosite 
în criotehnică, în raport cu temperatura ambiantă 

 

 Aliajele cu coeficientul de dilataţie cel mai mic (36Ni-64Fe) sunt 

folosite atunci când contracţiile pieselor ridică probleme mari, aşa cum este 

cazul liniilor de transfer de fluide criogenice de lungimi mari. Raportul între 

contracţiile la temperatura mediului ambiant şi cele la 20 K este de 0.5⋅10-3, 
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în timp ce pentru metalele obişnuite poate fi până la un ordin de mărime mai 

mare. Este dificilă însă obţinerea de tuburi cu dimensiunile dorite. 

 

 

2.4 Conductivitatea termică 
 
 În cele ce urmează vor fi analizate două cazuri distincte şi anume 

cazul când se doreşte un transfer de căldură eficient dintr-un anumit spaţiu 

spre un altul, respectiv cazul când se doreşte evitarea apariţiei necontrolate 

de calorii într-o incintă menţinută la temperaturi joase. 

 Atunci când trebuie transferată căldura de la un sistem la altul, apare 

necesitatea folosirii unor bune conductoare termice. Este cazul diverselor 

şunturi termice, rezervoare termice, ecrane de radiaţie. Pentru acestea sunt 

folosite în general metale pure, în ciuda rezistenţei lor mecanice destul de 

mici. Aliajele, din contră, sunt folosite pentru a se stabili legături termice 

slabe, în timp ce materialele supraconductoare, în apropierea temperaturii lor 

de tranziţie, pot servi ca întrerupătoare termice. În figura 2.15 se poate vedea 

că există o diferenţă de aproape două ordine de mărime între conductivitatea 

termică a cuprului pur la temperatura ambiantă şi cea a aliajelor metalice 

cum este constantanul sau oţelul inoxidabil. 

 De cealaltă parte a spectrului materialelor în funcţie de conductivitatea 

lor termică, se găsesc izolatoarele termice, a căror importanţă se resimte 

peste tot unde este necesară minimizarea absorbţiei de căldură. Problema 

delicată în ceea ce priveşte izolarea termică este că nu există solide care să 

fie cu adevărat bune izolatoare. Dacă izolatoarele electrice bune sunt uşor de 

găsit, căci conductivitatea electrică se situează într-un interval de cel puţin 
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24 de ordine de mărime la temperatura ambiantă, în cazul conductivităţii 

termice, aşa cum se poate vedea în figura 2.15, intervalul este mult mai mic. 

Pornind de la cele mai bune conductoare solide ( 113 KWm10~ −− ) se ajunge la 

cele mai slabe ( 111 KWm10~ −−− ) traversând doar 4 ordine de mărime la 

temperatura ambiantă. Pentru a se câştiga încă 3 ordine de mărime este 

necesar să apelăm la materialele polifazice. Cele mai bune izolatoare 

termice, adică materialele cu cea mai slabă conductivitate, sunt materialele 

heterogene cum sunt vata de sticlă, spumele, materialele fibroase. În toate 

acestea se profită şi de existenţa aerului care este un foarte prost conductor 

termic. Bineînţeles că vidul este şi mai eficient pentru izolaţii termice. 

Vidarea unui astfel de sistem este un procedeu costisitor care se justifică însă 

în cazul sistemelor criogenice cum ar fi dewarele pentru azot sau heliu lichid, 

unde pierderile ar fi mult mai mari. 
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Figura 2.15: Ordinele de mărime a câtorva 
materiale solide cristaline la temperatura ambiantă. 
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 Aşadar, pentru a se realiza un transfer de căldură la temperaturi joase 

este suficientă cunoaşterea proprietăţilor generale ale conducţiei 

materialelor, dar pentru a realiza izolarea termică a unui sistem în raport cu 

cele trei moduri de propagare este nevoie de cunoştinţe mult mai amănunţite. 

 Pot apărea şi alte situaţii, când soluţiile nu sunt simple. Astfel, atunci 

când trebuie evacuate caloriile dintr-un dispozitiv electronic este necesară o 

interfaţă care să combine proprietăţile de izolator electric şi de bun 

conducător termic. Aceste proprietăţi nu sunt contradictorii pentru materiale 

în care, aşa cum se va vedea mai încolo, electronii (sau golurile), care sunt în 

general singurele particule responsabile de transportul energiei electrice, nu 

monopolizează şi transferul de căldură. Vibraţiile termice ale reţelei 

cristaline, fononii, sunt uneori chiar mai eficienţi decât electronii pentru a 

transporta energia termică. Astfel, un excelent izolator electric cum este 

diamantul, safirul sau nitrura de bor, poate fi între cele mai bune conductoare 

termice la temperatura ambiantă. În acest context, măsurători recente asupra 

anumitor materiale polimere au arătat că o modificare a aliniamentului 

sistemului unidimensional poate îmbunătăţii conductivitatea termică cu două 

ordine de mărime. 

 

2.4.1 Legea Fourier 

 Din punct de vedere macroscopic, legea lui Fourier exprimă 

proporţionalitatea dintre fluxul termic P/A şi gradientul de 

temperatură, ΔT/Δx: 

x
T

A
P

Δ
Δ

−= κ ,                                        (2.44) 
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κ fiind conductivitatea termică, P puterea transferată şi A secţiunea 

eşantionului traversat de un curent termic. Semnul minus indică faptul că 

căldura este transportată de la cald la rece. În această formă relaţia nu este 

valabilă decât pentru cazul unui mediu izotrop. Dacă avem de-a face cu un 

solid anizotrop, legea Fourier ia o formă tensorială. 

 Conductivitatea termică se exprimă în general în 11KcmW −−⋅  sau în 
11KmW −−⋅ . Totuşi, se mai găsesc încă în unele lucrări exprimări în 

111 Kscmcal −−−⋅  ( 111 Kscm1cal −−−⋅  este echivalentul a ). 11KcmW4.19 −−⋅

 

2.4.2 Conductivitatea termică a solidelor cristaline 

 Se cunoaşte de foarte mult timp că metalele sunt excelente 

conducătoare ale căldurii şi ale electricităţii. Acest comportament paralel a 

permis punerea în evidenţă a unui prim mecanism de transport a căldurii: 

conducţia termică cu ajutorul electronilor liberi ai solidului sau 

conductivitatea termică electronică κE. Acesta este mecanismul de transport 

al căldurii care predomină în metale pentru toate temperaturile. 

 Solidele ca diamantul sau nitrura de bor, cunoscute ca fiind izolatoare 

electric, conduc mai bine căldura ca cele mai multe conductoare metalice la 

temperatura ambiantă. Există deci un alt mecanism de conducţie termică 

decât cel cu ajutorul electronilor liberi ce permite căldurii să fie transportată 

într-un izolator electric. Este conductivitatea cu ajutorul fononilor sau 

conductivitatea termică a reţelei, κg. 

 În alte materiale decât metalele pure şi izolatoarele electrice, cele două 

mecanisme pot contribui simultan la conductivitatea termică. În acest caz 
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conductivitatea termică totală este egală cu suma contribuţiilor date de 

electroni şi reţea: 

re κκκ += .                                        (2.45) 

 Există şi alte mecanisme de transport a căldurii în solide, totuşi, cele 

două despre care am amintit mai sus sunt cele mai importante la temperatura 

ambiantă şi mai jos, pentru majoritatea solidelor. 

 În figura 2.16 este reprezentată variaţia conductivităţii termice în 

funcţie de temperatură pentru un izolator electric, diamantul şi un conductor 

electric, cuprul. Acesta este comportamentul care va fi explicat calitativ în 

continuare: comportamentul solidelor cristaline. 

 Teoria cinetică ne permite obţinerea unei expresii a conductivităţii 

termice a unui gaz de molecule: 

vlCv~κ ,                                          (2.46) 

unde Cv este căldura specifică la volum constant, v viteza şi l drumul liber 

mediu al moleculelor. 

 Această formulă poate fi explicată cu ajutorul unui raţionament 

simplu. Relaţia (2.46) exprimă faptul că dacă capacitatea moleculelor de a 

absorbi energie Cv este mare, ele o vor putea transporta mai uşor la o 

anumită distanţă cu o anumită viteză. Această expresie cinetică este valabilă 

şi pentru exprimarea conductivităţii termice a cvasi particulelor ce transportă 

căldura în solide.  

 

2.4.2.1 Conductivitatea termică electronică 

 Pentru a trata riguros subiectul, este necesar să luăm în considerare 

aspectul ondulatoriu al electronilor. Totuşi, odată modelul electronic stabilit 
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corect, ne este permis, de o parte şi de alta a anumitor limite, să tratăm 

electronii ca un gaz de particule. Conductivitatea termică electronică poate fi 

astfel descrisă pornindu-se de la relaţia (2.46) pentru gazul perfect. 

 Cu toate că electronii sunt responsabili de conductivitatea electrică şi 

de conductivitatea termică electronică, dependenţa celor două conductivităţi 

de temperatură nu este identică. Din start există o diferenţă esenţială: 

conductivitatea electrică se raportează transportului de sarcini sub efectul 

unui câmp electric, în timp ce conductivitatea termică electronică este o 

mărime a transportului energiei sub efectul unui gradient termic. În cazul 

unor măsurători a conductivităţii electrice, câmpul electric indus impune o 

mişcare preferenţială a sarcinilor, mişcare ce dă naştere unui curent electric. 

Sarcina transportată cu ajutorul curentului electric rămâne constantă şi egală 

cu sarcina electronului. În cazul unui curent termic, energia care poate fi 

transportată de către un electron la o temperatură dată depinde de energia 

termică ce poate fi schimbată la această temperatură. Ori această energie 

depinde de căldura specifică electronică, care în cazul metalelor este 

proporţională cu temperatura T. Astfel, aşa cum viteza electronilor respectă o 

distribuţie Fermi-Dirac şi nu depinde practic de temperatură, conductivitatea 

termică a electronilor κe este proporţională cu temperatura absolută şi cu 

drumul liber mediu, l, al electronilor. 

 Legea Wiedemann-Franz, 

σκ TLe 0= ,                                         (2.47) 

este cunoscută încă de la primele măsurători experimentale. Conform 

acesteia, într-un gaz de electroni liberi degeneraţi putem calcula coeficientul 

de proporţionalitate între κe şi σT, coeficient numit numărul lui Lorenz: 
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( )( ) 22822
0 1045.2/3/ −−⋅== KVqkL Bπ . 

Legea Wiedemann-Franz este verificată de majoritatea metalelor, exceptând 

un anumit interval de temperatură. Apare însă o întrebare a cărei răspuns este 

foarte important. Drumul liber mediu este identic pentru procesele termice 

respectiv electrice? Aceasta se poate afla analizând în detaliu mecanismele 

de împrăştiere în metale. 
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Figura 2.16: Dependenţa de temperatură a conductivităţii termice. De remarcat 
că diamantul este un izolator electric iar cuprul un conductor electric. 

 

 Pornind de la relaţia (2.46), putem presupune cum variază 

conductivitatea termică electronică a unui metal în funcţie de temperatură. 

Căldura specifică electronică a unui metal este proporţională cu temperatura 

şi viteza electronică este practic constantă. Rămâne aşadar de văzut cum 

variază drumul liber mediu cu temperatura. La temperaturi înalte în special 
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fononii sunt cei care împrăştie electronii. Aşa cum numărul de fononi creşte 

liniar cu temperatura, tot liniar scade drumul liber mediu al electronilor ce 

este invers proporţional cu temperatura. Aceasta duce la o conductivitate 

termică electronică constantă la temperaturi înalte, fapt observat şi 

experimental (figura 2.16). La temperaturi foarte joase este de asemenea uşor 

de înţeles comportamentul κe. Atunci când temperatura scade, amplitudinea 

vibraţiilor reţelei cristaline scade şi ea şi deci şi probabilitatea de împrăştiere. 

Dacă avem un cristal infinit şi perfect, limita drumului liber mediu poate fi 

infinită. Totuşi, într-un material real, atunci când drumul liber mediu devine 

de ordinul de mărime al uneia dintre dimensiunile geometrice, electronii sunt 

reflectaţi de către suprafaţa materialului. La limită, drumul liber mediu este 

determinat de către dimensiunile cristalului. Se constată aşadar că 

conductivitatea nu este doar o proprietate specifică a materialelor. Lăsând la 

o parte dimensiunile finite, mai trebuie ţinut cont şi de faptul că un cristal nu 

este niciodată perfect. El conţine goluri, dislocări, impurităţi, etc., tot ce se 

cheamă defecte statice ale reţelei cristaline. Aceste defecte reduc drumul 

liber mediu, care, dacă ar fi limitat doar de ciocnirile cu defectele statice, ar 

rămâne constant indiferent de temperatură. Dacă notăm contribuţia datorată 

acestor ciocniri cu Wr, adică rezistivitatea termică reziduală şi cu Wi 

rezistivitatea termică ideală, atunci rezistivitatea termică electronică va fi 

ire WWW += .                                       (2.48) 

 

2.4.2.2 Conductivitatea termică a reţelei 

 Într-un solid cristalin atomii vibrează în mod constant în jurul poziţiei 

lor de echilibru iar amplitudinea vibraţiilor creşte cu temperatura. Dacă uneia 
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dintre extremităţile unui cristal i se furnizează o energie termică, 

amplitudinea vibraţiilor atomice va creşte la acea extremitate. Datorită 

forţelor inter-atomice care asigură coeziunea unui cristal, fiecare mişcare a 

unui atom o influenţează pe cea a celor din vecinătatea lui. În consecinţă se 

transmite o intensificare a vibraţiilor din aproape în aproape, pe direcţia 

gradientului termic. Acesta este motivul pentru care căldura este condusă în 

izolatoarele electrice. 

 În limbaj cuantic, fiecare vibraţie a reţelei cristaline poate fi descrisă 

ca o undă progresivă ce transportă energie. Odată stabilite corespondenţele 

între aspectele ondulatorii respectiv corpusculare, se poate presupune că 

cristalul se comportă ca o incintă cu fononi, aceşti fononi respectând 

statistica Bose-Einstein. Atunci când menţinem o diferenţă de temperatură 

între extremităţile acestei incinte, putem spune că avem un număr mai mare 

de fononi la extremitatea caldă decât la cea rece, căci unei intensificări a 

vibraţiilor îi corespunde o emisie de noi fononi. Din cauza gradientului 

concentraţiei de fononi, majoritatea dintre aceştia vor fi dirijaţi dinspre 

regiunea caldă spre cea rece. Conductivitatea termică va fi realizată de către 

fononi. Datorită acestei interpretări corpusculare, putem aplica pentru fononi 

relaţia cinetică (2.46) scrisă pentru gaze şi pe care am extins-o deja pentru 

electroni. Totuşi, atunci când se compară un gaz real cu un gaz de fononi, 

mecanismele care intervin sunt diferite. Când se furnizează energie termică 

unui cristal, de exemplu prin contactul cu un element încălzit, sunt excitate 

noi moduri de vibraţie, sau se creează noi fononi. Aceasta diferă mult faţă de 

cazul moleculelor unui gaz într-un tub închis sau de cel al electronilor 

dintr-un metal. În aceste ultime două cazuri numărul total de particule nu 
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variază dar are loc o redistribuire a energiilor datorită gradientului de 

temperatură. 

 Înainte de a exprima conductivitatea termică a reţelei, trebuie ţinut 

cont de contribuţia fluxului termic al tuturor fononilor caracterizaţi prin 

numărul lor de undă q şi prin viteza de propagare vg(q) sau viteza de grup. În 

cazul fononilor această viteză de grup nu este altceva decât viteza sunetului 

în solide, care este de ordinul . Pornind de la aceste consideraţii se 

poate calcula conductivitatea termică a reţelei: 

15 scm10 −

∫=
max

min

d)()()(
3
1 2

q

q

gvg qqqvqC τκ ,                           (2.49) 

τ(q) fiind timpul de relaxare al fononului q. 

 La fel ca în cazul electronilor, drumul liber mediu al fononilor poate fi 

limitat de către tot ceea ce perturbă periodicitatea reţelei cristaline: 

impurităţi, defectele punctuale, dislocaţiile şi limitele geometrice ale 

cristalului. Dar, în timp ce pentru electroni în cele mai multe cazuri se 

neglijează interacţiunile care pot avea loc între ei, principalele interacţiuni la 

temperaturi mari pentru fononi sunt interacţiunile lor reciproce, fonon-fonon. 

Tot aşa cum electronii sunt împrăştiaţi de către fononi, aceştia din urmă pot 

fi împrăştiaţi de către electroni dacă densitatea lor este suficient de mare, aşa 

cum este în cazul unui metal. 

 Fononii interacţionează între ei din cauză că vibraţiile reţelei cristaline 

nu respectă o funcţie armonică. Principala interacţiune fonon-fonon este 

aceea la care participă trei fononi (figura 2.17). Fie că se porneşte de la doi 

fononi şi un al treilea este creat, fie că un fonon dă naştere la alţii doi. Acest 
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gen de ciocniri sunt prezente în toate solidele şi probabilitatea de a avea loc 

depinde de densitatea fononilor sau mărimea deplasării atomilor faţă de 

poziţia lor de echilibru. Cum energia se conservă în timpul unei ciocniri, 

energia fononilor trebuie să fie egală cu suma energiilor fononilor iniţiali. 

Totuşi, după interacţiune sensul fluxului energetic poate fi fie acelaşi cu 

fluxul iniţial, fie în sensul opus. În primul caz este vorba de un proces 

“normal” (figura 2.17.a), în cel de-al doilea fiind vorba de unul 

“umklapp” (figura 2.17.b). Contrar proceselor normale, procesul “umklapp” 

limitează în mod direct drumul liber mediu şi contribuie la rezistivitatea 

termică. 
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Figura 2.17: Reprezentarea procesului “normal” (a) respectiv “umklapp” (b) 
 

 Este uşor să ne imaginăm procesul “normal”: doi fononi care sunt 

dirijaţi de la cald spre rece dau naştere unui al treilea fonon a cărui energie şi 

impuls sunt sumele celor ale fononilor iniţiali. Pentru a înţelege însă procesul 

“umklapp”, unde se obţine un fonon în sens opus fluxului termic, trebuie 

verificate legile impulsului. Atunci când fononii iniţiali au suficientă energie 

ei interacţionează cu planele reţelei cristaline şi suferă reflexii. Pentru a avea 

loc un proces “umklapp” trebuie ca cel puţin doi fononi incidenţi să aibă o 

lungime de undă comparabilă cu distanţa inter-atomică. Un astfel de fonon 
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are o energie apropiată de energia maximă ce o pot avea fononii într-un 

solid, adică kBθD. Numărul de procese “umklapp” scade cu micşorarea 

temperaturii, căci la temperaturi înalte există mai mulţi fononi cu energii 

mari (sau cu lungimea de undă mică) decât la temperaturi joase. 

 Procesele normale nu contribuie direct la rezistenţa termică a unui 

cristal. Aşa cum se vede în figura 2.17.a, fononul care rezultă din 

interacţiunea a doi fononi iniţiali are un impuls egal cu suma vectorială a 

impulsurilor. Nu trebuie crezut însă că procesele normale sunt inutile. Ele 

contribuie, dar indirect, la rezistenţa termică. Fononul rezultat dintr-un 

proces normal are un impuls mai mare decât fononii iniţiali. La limită, doi 

fononi iniţiali, prea mici pentru a putea fi susceptibili de a produce un proces 

“umklapp” pot să creeze un al treilea, care să aibă un impuls suficient pentru 

a iniţia un proces de acest fel. Astfel că procesele normale permit o 

redistribuire a impulsurilor şi energiilor în interiorul sistemelor fononilor şi 

contribuie deci indirect la crearea unei rezistenţe sau a unui flux termic. 

 Pentru a înţelege variaţia conductivităţii termice a reţelei în funcţie de 

temperatură, este suficient să analizăm cum variază parametrii Cv, vg şi l. 

 Căldura specifică a reţelei la volum constant Cv este constantă pentru 

temperaturi mai mari ca θD şi variază cu T3 la temperaturi foarte 

scăzute (T < 0.1θD). Viteza de grup a fononilor nu este alta decât viteza 

sunetului în solide. Această viteză nu variază mult de la un solid la 

altul (vg ~ 105 cm⋅s-1) şi este practic independentă de temperatură. Parametrul 

care trebuie studiat mai de aproape este deci drumul liber mediu. 

 În figura 2.18 este reprezentată variaţia drumului liber mediu în 

funcţie de temperatură. La temperaturi mari predomină interacţiunile 
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fonon-fonon prin procese “umklapp” şi cum numărul fononilor creşte liniar 

cu temperatura, probabilitatea de a interacţiona creşte şi ea iar drumul liber 

variază invers proporţional cu temperatura. La temperaturi foarte joase, 

pentru un cristal perfect şi infinit drumul liber mediu tinde spre infinit. 

Totuşi, atunci când l devine de ordinul de mărime al uneia dintre 

dimensiunile cristalului, de exemplu diametrul pentru o structură cilindrică, 

fononii sunt reflectaţi de către pereţi şi, la limită, drumul liber mediu devine 

constant şi aproximativ egal cu acest diametru. Cele descrise mai sus sunt 

identice cu cele ce se întâmplă electronilor. 
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Figura 2.18: Variaţia dependenţei logaritmice a drumului liber mediu de temperatură 

 

 Conductivitatea termică urmăreşte drumul liber mediu la temperaturi 

mari dar descreşte atunci când l devine constant şi această descreştere cu T3 

este identică cu cea a căldurii specifice. 

 În metale există o componentă a conductivităţii termice a reţelei, dar 

ea este în general neglijabilă în comparaţie cu contribuţia electronică şi 

aceasta din două motive. Primul, care este evident, este că în metale avem o 

densitate mare de electroni liberi. Datorită acestui fapt, energia sau viteza 

electronilor ce transportă căldura este foarte mare, de unde rezultă o 
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conductivitate termică electronică mare. Al doilea motiv este că 

conductivitatea termică a reţelei este mai mică într-un metal decât într-un 

izolator care are în principiu aceleaşi proprietăţi ale reţelei cristaline. Aceasta 

deoarece în metale fononii pot să se ciocnească de asemenea şi cu electronii 

liberi, mai ales la temperaturi joase. Acest mecanism de împrăştiere, care nu 

se găseşte evident în dielectrici, contribuie la o scădere a drumului liber 

mediu a fononilor într-un metal şi deci la o scădere a contribuţiei relative a 

conductivităţii reţelei în raport cu conductivitatea electronică. 

 

2.5 Conductivitatea electrică 
 
 Atunci când curentul electric I traversează un conductor cu 

rezistenţa R se observă o diferenţă de potenţial V dată de legea lui Ohm: 

RIV = .                                            (2.50) 

 Dacă cunoaştem dimensiunile geometrice ale conductorului, adică 

secţiunea sa A şi lungimea L între cele două puncte între care s-a măsurat 

tensiunea V, putem calcula rezistenţa specifică a conductorului, sau 

rezistivitatea, 

L
RA

=ρ ,                                           (2.51) 

ce se măsoară în Ω⋅m. 

 De asemenea, se observă că trecerea unui curent este însoţită de o 

degajare de căldură. Acesta este efectul Joule: 
2RIPj = ,                                          (2.52) 

Pj fiind puterea termică degajată, care se exprimă în Watt. Acest efect Joule 

este foarte important în ceea ce priveşte aplicaţiile în ingineria electrică. El 
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poate fi util, aşa cum e în cazul lămpilor incandescente, a plitelor şi 

cuptoarelor electrice şi multe alte aparate casnice. De asemenea, el poate fi şi 

deranjant uneori, trebuind eliminat. Este cazul distribuţiei de energie 

electrică, unde conductorii aleşi trebuie să fie cât mai puţin rezistivi, astfel 

încât să se disipeze cât mai puţină energie în cablurile de transmisie. Acelaşi 

lucru este valabil pentru toate generatoarele electrice, unde se încearcă 

minimizarea pierderilor surselor. Vom vedea mai încolo că 

supraconductibilitatea oferă o soluţie ideală acestei probleme a pierderilor 

prin efect Joule. 

 

2.5.1 Conductivitatea electrică a metalelor 

 Pentru a putea reprezenta teoretic conductivitatea electrică a metalelor, 

ar trebui să recurgem din nou la conceptele cuantice. Adică să tratăm 

electronii ca un sistem de unde a căror distribuţie respectă statistica 

Fermi-Dirac. Cum această aproximare nu este decât intuitivă, ne vom 

mulţumi aici să examinăm situaţia pornind de la noţiunile clasice. 

 În teoria Drude-Lorentz se consideră un sistem de particule care 

respectă o statistică clasică. De asemenea, se presupune că electronii sunt 

liberi, adică se ignoră efectele structurii cristalografice a solidului asupra 

sistemului de electroni şi se consideră electronii de valenţă ca un gaz de 

particule de masă foarte mică ce se mişcă liber în interiorul limitelor 

geometrice ale cristalului. Masa electronului este de , deci mult 

inferioară celei a unui ion pozitiv a cărui masă este mai mare de . 

g101.9 28−×

g10 24−

 Electronii fiind sarcini negative, dacă presupunem că se mişcă într-un 

câmp electrostatic uniform, vor suferi acţiunea forţelor de atracţie care îi 
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antrenează spre zonele electropozitive. La limita geometrică a cristalului să 

admitem că există un salt brusc de potenţial W (figura 2.19) şi acesta este cel 

ce reţine electronii în interiorul solidului. 

 

L
W

 
Figura 2.19: Reprezentarea saltului de potenţial la limita geometrică 

 

În metale, energia corespunzătoare pentru W este de ordinul 10 eV. Dacă 

presupunem că gazul de electroni respectă statistica Maxwell-Boltzmann, 

vorbim de un gaz “clasic” de electroni liberi. Pornind de la această ipoteză 

Drude şi Lorentz au stabilit la începutul secolului XX teoria lor asupra 

conductivităţii electrice, cu ajutorul căreia au reuşit să explice de ce 

conductivităţile electrice şi termice ale metalelor, observate experimental, 

erau atât de mari la temperatura ambiantă. 
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Figura 2.20: Repartiţia vitezelor electronilor 
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Teoria cinetică a gazului ne spune că electronii au o viteză medie v0 la o 

temperatură dată şi că această viteză este statistic repartizată în toate 

direcţiile (figura 2.20). Chiar dacă au neglijat efectul potenţialului periodic al 

reţelei, Drude şi Lorentz au presupus totuşi că aceasta este compusă din sfere 

rigide cu care electronii pot interacţiona (figura 2.21). În teoria lor, ciocnirile 

limitează viteza dobândită de electroni sub efectul unui câmp electric. 

 
Figura 2.21: Reprezentarea conceptului Drude – Lorentz privind reţeaua 

 

 În momentul aplicării acestui câmp electric, E, vitezei iniţiale a 

electronilor i se adaugă o componentă în direcţia câmpului şi de sens contrar. 

Această componentă a vitezei, vd, este limitată de către o ciocnire după un 

timp 2τ (figura 2.22). Considerând una dintre particule şi o direcţie dată a 

spaţiului, aceasta se exprimă astfel: 

tqEvm dd =                                          (2.53) 

şi, integrând pentru un timp 2τ, 

m
qEvd

τ
= ,                                         (2.54) 
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vd fiind viteza medie dobândită de către electroni între două ciocniri. 

Însumând pentru N electroni, densitatea de curent electric, , 

rezultată în urma aplicării câmpului electric E, poate fi scrisă 

dqNvJ =

m
NEqJ τ2

= .                                        (2.55) 

{

v

v0

vd

vmax

τ
2τ

t
 

Figura 2.22: Variaţia vitezei vd în timp 
 

Cum legea lui Ohm spune că 

EJ σ= ,                                            (2.56) 

rezultă că 

m
Nq τσ

2

= .                                         (2.57) 

Drumul liber mediu l este distanţa parcursă de către electron între două 

ciocniri, 

)2(0 τ⋅= vl ,                                        (2.58) 

dacă folosim că vd << v0, relaţie care este întotdeauna valabilă. 

 

2.5.1.1 Mobilitatea purtătorilor 

 Dacă timpul de relaxare este un parametru foarte des folosit în teoriile 

fenomenologice, experimentatorii preferă să folosească o altă mărime, care 
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este legată direct de acesta, dar este mai accesibilă: mobilitatea μ. 

Mobilitatea se defineşte ca fiind raportul dintre viteza electronilor şi câmpul 

electric, vd/E, adică 

m
qτμ =                                             (2.59) 

şi se exprimă deci în cm2/V⋅s. Înlocuind în (2.57), se obţine 

μσ qN= .                                          (2.60) 

 Se observă că dacă cunoaştem N şi măsurăm rezistivitatea, putem 

deduce mobilitatea. În cele mai multe dintre metale ea se situează între 10 

şi 100 cm2/V⋅s în apropiere de 300 K. Tabelul 2.3 dă valorile pentru μ şi ρ 

ale câtorva metale la 300 K. 

 

Tabelul 2.3: 

Valorile mobilităţilor şi rezistivităţilor câtorva metale la temperatura ambiantă. 

 Ag Al Au Cu Li Na Zn Cd 

μ (cm2/V⋅s) 56 12 30 32 18 53 60 80 

ρ (10-6 Ω⋅cm) 1.5 2.5 2.0 1.6 8.5 4.3 5.5 6.7 

 

 

2.5.1.2 Variaţia rezistivităţii metalelor în funcţie de temperatură 

 În rândurile următoare se încearcă explicarea calitativă a evoluţiei 

rezistivităţii electrice ρ a unui metal în funcţie de temperatură. În 

ecuaţia (2.57) singurul parametru care poate varia cu temperatura este timpul 

de relaxare τ, acesta fiind deci cel ce determină variaţia lui ρ cu temperatura. 
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 Să vedem mai întâi ce semnificaţie ia noţiunea de “ciocnire” într-un 

sistem unde electronul este reprezentat printr-o undă. Există o diferenţă 

fundamentală între modelul Drude-Lorentz şi teoria cuantică atunci când este 

vorba de “ciocniri” între electroni şi reţeaua cristalină. În primul model, unde 

avem de-a face cu o noţiune corpusculară, este normal să ne gândim la o 

ciocnire între particule, cum ar fi electronul şi ionul pozitiv al reţelei. 

Pornind de aici, să presupunem un drum liber mediu constant şi egal cu 

câteva distanţe inter-atomice. Dar aceasta este în contradicţie cu rezultatele 

experimentale. În fapt, într-un eşantion metalic foarte pur şi la temperaturi 

foarte joase drumul liber mediu al electronilor poate atinge mai mult de 

108 ori distanţa inter-atomică. În exemplul din figura 2.23 se poate vedea că 

la temperatura de 3.8 K drumul liber mediu pentru cositor este aproximativ 

egal cu 0.1 mm, fiind cu aproape 6 ordine de mărime mai mare decât distanţa 

inter-atomică. 
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Figura 2.23: Valoarea drumului liber mediu al cositorului la 3.8 K 
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 Într-un conductor real, adică un material în care undele progresive pot 

fi întreţinute, raţionamentul de la care se porneşte este cu totul diferit. Este 

binecunoscută proprietatea undelor de a se propaga liber într-un mediu 

periodic. Ionii pozitivi nu constituie deci obstacole în mişcarea electronilor, 

în afara cazului particular când ei se supun reflexiei Bragg. Un cristal perfect 

de dimensiuni infinite va avea deci o conductivitate infinită. Faptul că într-un 

metal normal, adică unul care nu e supraconductor, conductivitatea este 

finită, şi aceasta chiar şi la temperaturile cele mai joase, sugerează că acestea 

nu sunt niciodată perfecte. De altfel, aşa cum am mai văzut, vibraţiile 

termice ale reţelei cristaline sunt considerate ca fiind imperfecţiuni. 

Vibraţiile ionilor reţelei în jurul poziţiei lor de echilibru perturbă 

periodicitatea reţelei cristaline, la fel ca toate celelalte imperfecţiuni statice, 

fie că ele sunt punctuale, ca impurităţile sau golurile, fie că nu sunt 

punctuale, ca dislocările. Faptul că un cristal are dimensiuni finite constituie 

de asemenea o sursă de perturbare şi atrage după sine reflexia undelor 

electronice la limita geometrică a eşantionului. Fiind dat că vibraţiile reţelei 

cristaline sunt cu atât mai intense cu cât temperatura este mai mare, trebuie 

să ne aşteptăm să observăm o componentă a rezistivităţii care depinde de 

temperatură. Să numim această componentă rezistivitatea ideală ρi. De 

asemenea, în măsurătorile unde perturbaţiile datorate imperfecţiunilor statice 

nu depind de temperatură trebuie să ne aşteptăm la o componentă 

independentă de temperatură, rezistivitatea reziduală, ρr. 
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Proprietăţi ale materiei la temperaturi scăzute 

2.5.1.3 Legea lui Matthiessen 

 Comportamentul general al rezistivităţii unui metal pur în funcţie de 

temperatură poate fi rezumat astfel: la temperaturi foarte joase rezistivitatea 

este la început constantă, apoi ea variază cu T3 şi la sfârşit, la temperaturi 

mai mari, cu T (figura 2.24). 
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Figura 2.24: Comportamentul general al rezistivităţii 
unui metal pur în funcţie de temperatură 

 

 În general se presupune că legea lui Matthiessen este valabilă, adică 

rezistivitatea totală se poate exprima ca 

ir ρρρ += ,                                         (2.61) 

sau 

ir τττ
111

+= .                                        (2.62) 
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Această lege, care a fost stabilită pornindu-se de la constatările 

experimentale, este cunoscută încă din 1864. Ea decurge direct din observaţii 

de genul celor reprezentate în figura 2.24. 

 

2.5.1.4 Efectele dimensiunilor 

 Atunci când temperatura descreşte, drumul liber mediu creşte. La 

temperaturi foarte joase acesta respectă o variaţie cu T5 dacă sunt luate în 

considerare doar interacţiunile electron-fonon. Într-un metal ideal, adică unul 

pur din punct de vedere chimic şi total lipsit de defecte cristaline, putem să 

ne aşteptăm ca acest drum liber mediu să tindă la limită spre infinit, adică să 

se observe o rezistivitate nulă. Ori, exceptând supraconductibilitatea, 

niciodată nu vom avea aşa ceva, chiar dacă toate condiţiile ideale sunt 

îndeplinite, căci măsurătorile se vor face pe o probă cu dimensiuni 

geometrice finite. Atunci când drumul liber mediu este de ordinul de mărime 

al uneia dintre dimensiunile eşantionului, electronii sunt reflectaţi de 

suprafaţa cristalului. Dacă reflexia este de tip difuziv, drumul liber mediu va 

fi egal cu această dimensiune înmulţită cu un factor numeric de ordinul 

unităţii, deci devine constant. Acest efect al dimensiunii poate fi observat 

experimental pe cristale foarte pure. Aşadar la o temperatură dată 

conductivitatea scade cu dimensiunea. În figura 2.23, la care am mai făcut 

referire deja, este reprezentată rezistivitatea foiţelor de cositor în funcţie de 

grosimea lor la 3.8 K. 
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2.5.2 Conductivitatea electrică a semiconductorilor 

 Un conductor are benzi de energie parţial ocupate la 0 K. Un izolator, 

din contră, are o bandă complet ocupată şi următoarea complet liberă. Un 

semiconductor nu este altceva decât un izolator având o bandă interzisă mai 

îngustă. Situaţia este deci aceeaşi pentru semiconductor şi izolator la limita 

de zero absolut. Dar, atunci când temperatura creşte, poate fi observată o 

conductivitate electrică în semiconductori. 

 Aşadar, pentru a explica variaţia termică a conductivităţii electrice a 

semiconductoarelor obişnuite, cum sunt siliciul şi germaniul, trebuie înţelese 

mecanismele ce stau la baza fenomenului de semiconductivitate. 

 

2.5.2.1 Fotoconductivitatea 

 Pentru a excita conductivitatea există şi alte metode în afara utilizării 

energiei termice, şi anume folosirea luminii. Să trimitem un foton luminos de 

o anumită energie pe suprafaţa unui izolator. Dacă energia fotonului este mai 

mare decât lărgimea benzii interzise, el poate excita un electron care va trece 

în banda de conducţie, creând un gol în banda de valenţă (figura 2.25).  

banda de valenţă

banda de conducţie

centru donor
centru
acceptorbanda interzisă

 
Figura 2.25:Reprezentarea excitării optice a electronului 

 

Aceşti electroni şi aceste goluri fiind de asemenea excitaţi, pot conduce 

electricitate: acesta este fenomenul de fotoconductivitate bazat pe excitarea 
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optică. Acesta este principiul datorită căruia funcţionează anumite părţi ale 

aparatelor fotografice. Această metodă permite de asemenea măsurarea 

lărgimii benzii interzise a materialelor iradiate. Dacă variem lungimea de 

undă a radiaţiei luminoase monocromatice, atunci când atingem lungimea de 

undă corespunzătoare energiei benzii interzise se observă un salt brusc, de 

câteva ordine de mărime, al conductivităţii. 

 

2.5.2.2 Aspectul corpuscular 

 La ora actuală semiconductoarele cele mai folosite în practică sunt 

siliciul şi germaniul. Germaniul şi siliciul au structura diamantului. Atomii 

lor sunt înconjuraţi de patru vecini plasaţi în vârfurile unui tetraedru. 

Legătura între aceşti atomi este una covalentă, formată de doi electroni, 

fiecare provenind dintr-un atom legat. Aşa cum se ştie, legătura covalentă 

este una puternică. 

 Dacă în timpul solidificării unui cristal sunt necesari toţi electronii de 

valenţă pentru a asigura coeziunea, adică toţi participă la legături covalente, 

putem să ne imaginăm că la zero absolut toţi electronii rămân ficşi în 

poziţiile determinate de vecinătatea ionilor pozitivi. Datorită acestui fapt ei 

nu mai sunt liberi să se mişte în interiorul cristalului, contrar cazului 

metalelor. 

 Dacă încălzim un semiconductor intrinsec, anumite legături pot fi 

distruse şi electronii astfel eliberaţi devin mobili în reţeaua cristalină. 

Aceştia fiind electroni liberi, pot fi acceleraţi sub acţiunea unui câmp 

electric, deci conduc electricitatea. Pentru eliberarea unui electron este 

nevoie de o energie bine definită (de ordinul a 1 eV pentru un semiconductor 
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obişnuit) şi această energie este în general mult mai mare ca energia termică 

medie care este aproximativ egală cu kBT, adică 0.025 eV la temperatura 

ambiantă. 

 Aşa cum am văzut, statistica clasică poate fi aplicată anumitor 

semiconductori, dar nu este indicată pentru metale. Această statistică ne 

spune că dacă energia medie la 300 K este de 0.025 eV există o probabilitate 

diferită de zero, bineîţeles foarte mică, de a se găsi în distribuţia energiei o 

valoare foarte mare în raport cu kBT, de ordinul a 1 eV. De această 

probabilitate foarte mică depind cele mai multe dintre proprietăţile lor 

electrice. Datorită unei astfel de energii, se pot desface anumite legături 

covalente iar electronul astfel eliberat se mişcă liber în cristal, eventual 

accelerat sub acţiunea unui câmp electric (figura 2.26.). 

traiectoria electronului
traiectoria golului

B+ A+

E

 
Figura 2.26 Mişcarea de drift a unui electron într-un 
semiconductor dopat, în prezenţa unui câmp electric 

 

Din acest motiv, în vecinătatea atomului A, de unde s-a eliberat un electron, 

va fi un plus de sarcini pozitive care poate atrage eventual un electron 

eliberat în acelaşi mod din B. Mişcarea acestui electron dinspre B spre A este 

echivalentul mişcării unei sarcini pozitive, un gol, de la A spre B. Într-un 
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semiconductor ideal eliberarea electronilor va fi însoţită de eliberarea unui 

număr egal de sarcini pozitive, goluri, cele două sarcini contribuind la 

curentul electric. Acest mecanism este intrinsec pentru că nu am ţinut cont 

decât de atomii materialului de bază. 

 Spre deosebire de metale, în cazul semiconductorilor densitatea de 

purtători liberi depinde mult de temperatură. 

 Atunci când iradiem un semiconductor, excitarea perechilor 

electron-gol pentru semiconductorul intrinsec, a electronilor pentru 

semiconductorul de tip n sau a golurilor pentru semiconductorul de tip p 

modifică concentraţia purtătorilor la echilibrul termic. Dacă întrerupem brusc 

excitarea optică, sistemul tinde spre starea de echilibru iniţial, datorită 

recombinării particulelor excedentare. 

 Dacă ΔN este densitatea purtătorilor excedentari datoraţi excitării 

optice, descreşterea este în general exponenţială pentru ΔN mici şi este 

caracterizată printr-un timp de recombinare sau timp de viaţă τR: 

N
t
N

R

Δ=
τ
1

d
d .                                       (2.63) 

Pentru germaniu foarte pur τR poate atinge 10-2 s la temperatura ambiantă iar 

pentru un eşantion de puritate medie 10-4 s. Aceşti timpi sunt în general mult 

superiori timpilor de relaxare. 

 Măsurarea acestor timpi de viaţă este îngreunată de faptul că τR nu este 

acelaşi în miezul probelor şi în vecinătatea suprafeţelor. 

 Cele mai folosite proprietăţi ale semiconductorilor sunt acelea ce se 

datorează impurităţilor care pot fi introduse. Introducerea în reţeaua de bază 

a semiconductorului a câtorva impurităţi, atomi bine aleşi şi dozaţi 
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corespunzător, se numeşte dopaj. Introducerea atomilor pentavalenţi, ca 

fosforul, face ca semiconductorul să devină de tip n, adică să aibă un exces 

de electroni şi se numeşte dopaj de tip n (figura 2.27.a). Centrii donori astfel 

apăruţi cedează cu uşurinţă unul din cei cinci electroni de valenţă pentru că 

doar patru dintre ei sunt necesari legăturii covalente între impuritate şi atomii 

reţelei de bază. Este mult mai uşor să se elibereze un electron excedentar în 

acest caz al semiconductorilor extrinseci decât în cazul celor intrinseci. De 

această dată energia necesară nu trebuie să rupă o legătură covalentă ci doar 

să anihileze atracţia coulombiană care se exercită între electronul excedentar 

şi ionul impurităţii. Aceasta este de altfel mai uşor de realizat căci constanta 

dielectrică a germaniului, de exemplu, este foarte mare şi slăbeşte forţa de 

atracţie în raport cu cea care se exercită în vid. Aşadar la temperaturi joase 

creşte probabilitatea de a se elibera un electron extrinsec decât unul 

intrinsec. 

(a)

B

A

(b)
 

Figura 2.27: Reprezentarea centrilor donori (a) respectiv acceptori (b) 
 

 Dacă dopăm cristalul de bază cu atomi trivalenţi ca cei de 

aluminiu (figura 2.27.b) nu va fi posibilă realizarea unei legături complete cu 

atomii vecini din cauza absenţei unui electron de valenţă. Noi creăm astfel 

un centru acceptor care poate primi un electron de valenţă ce aparţine unui 

atom vecin A al reţelei de bază. Astfel apare un exces de sarcină pozitivă 
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în A, creat de deplasarea electronului din locul său. Acest exces poate atrage 

un alt electron, situat în B, spre A, creând un exces de sarcină pozitivă în B 

şi aşa mai departe. Deplasarea unui electron din B spre A este echivalentă cu 

mişcarea unui gol dinspre A spre B. Conducţia în acest caz se face prin 

goluri, fiind vorba de un semiconductor de tip n. 

 Vedem aşadar că conductivitatea extrinsecă este de asemenea foarte 

sensibilă la temperatură şi că excitarea electronilor sau golurilor necesită 

energii mult mai mici, deci temperaturi mult mai scăzute decât pentru 

excitarea intrinsecă. Să notăm în plus că densitatea purtătorilor în regiunea 

extrinsecă la o temperatură dată este funcţie de proporţia impurităţilor 

adăugate. 

 

2.5.2.3 Mobilitatea purtătorilor în semiconductori 

 Am definit în § 2.5.1.1 mobilitatea electronică ca fiind raportul dintre 

viteză şi câmpul electric. Această mobilitate este pozitivă pentru electroni şi 

goluri, chiar dacă vitezele lor au sensuri opuse. În funcţie de temperatură, 

mobilitatea scade atunci când temperatura creşte, aşa cum e cazul metalelor. 

Totuşi, în cazul semiconductoarelor nedegenerate teoria prezice o mobilitate 

care variază cu T -3/2 atunci când interacţiunea electron-fonon predomină, 

adică la temperaturi înalte. La temperaturi joase, cele ce împrăştie electronii 

şi golurile sunt impurităţile ionizate. 

 

2.5.2.4 Variaţia termică a rezistivităţii 
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 Relaţia (2.60), demonstrată cu argumente cinetice aplicate unei 

statistici clasice, Maxwell-Boltzmann, este valabilă pentru majoritatea 

semiconductoarelor într-un interval semnificativ de temperatură: 

μσ qN= .                                           (2.64) 

 Pentru a descrie variaţia lui σ în funcţie de temperatură, este suficient 

să o explicăm pe cea a lui N şi μ. N variază sensibil cu T. La temperaturi 

foarte joase, iniţial centrii donori (sau acceptori) vor elibera primii lor 

electroni (sau goluri) şi, pe măsură ce T creşte, numărul de purtători 

extrinseci creşte, până ce toţi centrii donori (sau acceptori) sunt ionizaţi. 

Dacă temperatura este încă tot prea mică pentru ca purtătorii să fie eliberaţi 

în număr suficient, aceasta se datorează faptului că N este independent de 

temperatură până la temperatura unde are loc excitarea intrinsecă. Intervalul 

unde N este constant se numeşte intervalul sărac. El corespunde unui interval 

de temperatură unde toate impurităţile fiind ionizate nu mai furnizează noi 

electroni (sau goluri). Densitatea purtătorilor în acest interval este densitatea 

extrinsecă şi reflectă exact procentul impurităţilor. La temperatura ambiantă 

siliciul şi germaniul sunt extrinseci. Dacă mărim mai mult temperatura, 

excitaţia intrinsecă va fi avantajată şi în acel moment N creşte rapid, la fel ca 

numărul egal de goluri, P. De remarcat că oricare ar fi procentul de 

impurităţi, numărul purtătorilor este acelaşi pentru toate eşantioanele în 

regiunea intrinsecă. 

 Atunci când electronii şi golurile contribuie simultan, conductivitatea 

totală σ este egală cu suma contribuţiilor electronilor, σn, şi a golurilor, σp: 

pn σσσ +=                                          (2.65) 
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),( pn PNq μμ +=                                    (2.66) 

şi deoarece în cazul conductivităţii intrinsece N = P, 

)( pnqN μμσ += .                                    (2.67) 

 Mobilitatea va fi determinată de către interacţiunile cu reţeaua, 

impurităţile ionizate sau ne ionizate şi alte defecte statice, la fel ca pentru 

metale. Totuşi variaţia cu temperatura va fi diferită de cea a metalelor, cu 

toate că scade atunci când temperatura creşte. 

 

2.6 Efectele termoelectrice 
 
2.6.1 Cele trei efecte termoelectrice 

 Cele trei efecte termoelectrice cele mai cunoscute sunt efectele 

Seebeck, Peltier şi Thomson. Primele două au fost descoperite experimental 

şi stau la baza aplicaţiilor obişnuite. Al treilea a fost prezis teoretic de către 

autorul său. Ele pot fi definite plecând de la următoarele trei consideraţii 

experimentale (figura 2.28): 

T T + ΔT

ΔV

Seebeck

I

P

Peltier

T T + Δ

ΔPΔx

T

Thomson
 

Figura 2.28: Reprezentarea experimentală a celor trei efecte termoelectrice 
 

• Menţinând o diferenţă de temperatură ΔT între cele două capete ale unui 

conductor, se observă o diferenţă de potenţial ΔV; acesta este efectul 

Seebeck sau puterea termoelectrică (PTE). Coeficientul Seebeck se 

defineşte ca 
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T
VS T Δ

Δ
= →Δ 0lim                                       (2.68) 

şi se exprimă în V/K. 

 

• Dacă facem să treacă un curent electric I de-a lungul unui conductor, la 

capetele acestui conductor va fi cedată sau absorbită o cantitate de 

căldură, în funcţie de sensul curentului; acesta este efectul Peltier. 

Coeficientul Peltier se defineşte ca puterea termică P degajată sau 

absorbită pe unitatea de curent, 

I
P

=π ,                                            (2.69) 

şi se exprimă în Volţi. 

 Efectul Peltier, care este obligatoriu însoţit de efectul Joule, se 

distinge totuşi de acesta prin faptul că este reversibil şi variază liniar cu 

intensitatea curentului în timp ce efectul Joule este ireversibil şi variază cu 

pătratul intensităţii curentului electric. 

 

• Dacă un curent I traversează un conductor omogen în care există un 

gradient de temperatură, se observă o degajare de căldură ΔP. La limită, 

se defineşte coeficientul Thomson ca 

TI
P

T Δ
Δ

= →Δ 0limγ .                                    (2.70) 

Coeficientul Thomson, γ, se exprimă în V/K. 

 Cele trei efecte termoelectrice au fost definite pentru un singur 

conductor. Dar dacă vrem să observăm o diferenţă de potenţial în timp ce 

menţinem diferenţa de temperatură, trebuie în general să conectăm cele două 
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capete ale conductorului la un aparat de măsură şi să folosim un al doilea 

conductor. De asemenea, dacă vrem să facem să treacă un curent de-a lungul 

unui conductor şi să observăm o diferenţă de temperatură, este necesar să 

facem legătura la o sursă de curent. Această necesitate a semănat confuzie, 

crezându-se că efectele Seebeck şi Peltier sunt efecte de contact, mai ales că 

se manifestă la joncţiunile între două materiale diferite. 

 De fapt, forţa electromotoare pe unitatea de diferenţă de temperatură, 

măsurată între contactele a doi conductori a şi b, nu este altceva decât suma 

algebrică a coeficienţilor Seebeck absoluţi, Sa şi Sb ai materialelor: 

baab SSS −= .                                       (2.71) 

 Diferenţa de potenţial sau forţa termoelectrică ΔV care apare între 

două puncte ale unui conductor, x1 şi x2, care au temperaturile diferite T1 

şi T2, poate fi calculată astfel: 

∫∫ ==Δ
2

1

2

1

d)(d
d
d)(

T

T

x

x

TTSx
x
TTSV .                         (2.72) 

Această diferenţă de potenţial nu poate fi măsurată direct. Dacă două 

conductoare a şi b formează un circuit închis a cărui joncţiuni se află la 

temperaturile T1 şi T2, diferenţa între cele două forţe termoelectrice apare ca 

o diferenţă de potenţial între bornele izoterme ale unei întreruperi în circuit 

şi este dată prin 

∫∫∫ −=+=Δ−Δ=Δ
2

1

1

2

2

1

d)(d
d
dd

d
d),( bababa21

T

T

x

x

x

x

TSSx
x
TSx

x
TSVVTTV .  (2.73) 

 Coeficientul Seebeck absolut este o proprietate care depinde de 

caracteristicile microscopice ale materiei. Este o proprietate specifică, aşa 

 
 

95



 
 
Proprietăţi ale materiei la temperaturi scăzute 

cum este rezistivitatea electrică sau conductivitatea termică. Pentru un 

material dat el depinde de asemenea şi de parametrii macroscopici, ca 

temperatura absolută T, presiunea, câmpul magnetic, dar nu şi de natura 

contactului între cele două elemente. In continuare, prin putere 

termoelectrică (PTE) înţelegem coeficientul Seebeck absolut al unui 

material. 

 În anumite circumstanţe, este posibilă măsurarea experimentală directă 

a puterii termoelectrice absolute a unui material. Riguros, aceasta se poate 

realiza atunci când se măsoară PTE a acestui material în raport cu cea a unui 

supraconductor ce se află mai jos de temperatura de tranziţie, acolo unde 

PTE a acestuia este nulă. Se poate obţine de asemenea o bună aproximare a 

PTE absolute atunci când măsurăm PTE al unui semiconductor clasic în 

raport cu un metal. PTE a unui semiconductor este în general mai mare cu 

mai multe ordine de mărime decât a unui metal, astfel că aceasta din urmă 

poate fi neglijată în raport cu prima. 

 Chiar şi fără a fi cunoscută în prealabil fizica stării solide, prin 

analogie cu ceea ce se întâmplă cu un gaz aflat într-un tub, se pot intui 

motivele datorită cărora se obţine o diferenţă de potenţial atunci când este 

menţinută o diferenţă de temperatură între capetele unui conductor. Ştim că 

energia medie a unei molecule a unui gaz ideal care respectă statistica 

Maxwell-Boltzmann este egală cu (3/2)kBT, kB fiind constanta Boltzmann şi 

T temperatura absolută. Dacă menţinem extremitatea B a recipientului la 

temperatura Tc şi cealaltă extremitate, A, la Tr, Tc fiind mai mare decât Tr, 

energia medie a moleculelor gazului, deci şi viteza lor medie, va fi mai mare 

pentru moleculele din B decât pentru cele din A. Moleculele încălzite vor 
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difuza spre regiunea rece, unde, prin ciocniri, îşi vor pierde o parte din 

energia lor suplimentară în favoarea moleculelor mai “reci”. Acest flux al 

moleculelor dinspre regiunea caldă spre regiunea rece este compensat de 

către transferul energiei calorice de la B la A. Acesta este fenomenul 

conductivităţii termice care este valabil atât pentru un “gaz” de electroni cât 

şi pentru moleculele unui gaz perfect. În plus, dacă avem de-a face cu un gaz 

de particule încărcate negativ, cum este cazul electronilor liberi ai unui 

metal, aceşti electroni se acumulează în A dând naştere unui câmp electric ce 

tinde să contrabalanseze difuzia dinspre B spre A: acesta este câmpul 

Seebeck. Aşadar în cazul electronilor capătul rece este negativ. Prin 

convenţie, spunem că PTE este negativă. Acesta este cazul unui metal 

obişnuit. 

 În cazul semiconductoarelor, cu toate că procesele fizice sunt diferite 

de cele descrise mai sus, difuzia datorată gradientului termic se face în 

acelaşi mod, indiferent de semnul sarcinilor. Astfel, într-un semiconductor 

de tip p golurile au tendinţa de a se acumula la joncţiunea rece şi în 

consecinţă aceasta va fi pozitivă. Măsurarea PTE permite deci determinarea 

semnului purtătorilor majoritari într-un semiconductor. 

 

2.6.2 Relaţiile lui Kelvin 

 Relaţiile lui Kelvin între cei trei coeficienţi termoelectrici definiţi 

în § 2.6.1 pot fi stabilite riguros plecând de la termodinamica proceselor 

ireversibile. Din punct de vedere istoric nu s-a întâmplat însă aşa, căci ele au 

fost stabilite prima oară în 1854 de către Lord Kelvin, deci cu mult înainte de 

impunerea termodinamicii ireversibile. Înainte de a stabili aceste relaţii cu 
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ajutorul termodinamicii clasice, Kelvin a presupus că efectele termoelectrice 

reversibile pot fi separate de procesele ireversibile (efectul Joule, 

conductivitatea termică). Din punct de vedere teoretic această ipoteză a fost 

foarte controversată, totuşi relaţiile obţinute au fost verificate experimental 

de către majoritatea materialelor cunoscute şi în particular de toate 

materialele termoelectrice. 

 Să considerăm circuitul simplu reprezentat în figura 2.29 şi să 

presupunem că se află în echilibru termic cu mediul înconjurător. Acest 

circuit este format din doi conductori a şi b a căror joncţiuni se găsesc la 

temperaturile Tc şi Tr (Tc > Tr). 

I

Tr

Tc

a b

 
Figura 2.29: Prin două conductoare a căror joncţiune 
se află la temperaturi diferite trece un curent. 

 

 Primul principiu al termodinamicii spune că energia se conservă, adică 

energia degajată prin căldură trebuie să fie egală cu energia electrică 

consumată, aceasta din urmă fiind egală cu abVI ⋅  pentru unitatea de timp. De 

asemenea, căldura degajată în unitatea de timp este 
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Primii doi termeni reprezintă diferenţa între căldura Peltier absorbită 

respectiv degajată la cele două joncţiuni. Următorii doi se datorează căldurii 

Thomson absorbită şi degajată în cei doi conductori a şi b, căldura Thomson 

fiind definită pentru un singur conductor. Ultimul termen reprezintă căldura 

disipată prin efect Joule. Pentru un curent suficient de mic se pot neglija 

termenii la puterea a patra în raport cu termenii liniari în I. După împărţirea 

cu I vom avea 

∫ −+−=
c

r

d)()()( barabcabab

T

T

TTTV γγππ .                     (2.75) 

La limita Tc → Tr şi împărţind cu dT, avem 

ba
abab

ab d
d

d
d γγπ

−+==
TT

VS ,                            (2.76) 

Sab fiind coeficientul Seebeck al cuplului a-b. 

 Al doilea principiu al termodinamicii ne permite să exprimăm 

creşterea entropiei dS a unui sistem în unitatea de timp: 
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Cum aici procesul considerat nu este reversibil, dS = 0 şi putem scrie 

0d)()(
c

r

ba

r
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c
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γγππ .                      (2.78) 

La limita Tc → Tr avem succesiv: 
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0)(
d
d1 ba

2
ab =

−
+−

TTTT ab
γγππ ,                         (2.80) 
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baab )(
d
d πγγπ =−+ .                               (2.81) 

Din (2.76) şi (2.81) se obţine 

T
S ab

ab
π

=                                            (2.82) 

şi derivând aceasta cu T, 

TTTT
S baabab

d
d

d
d γγπ −

−=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= .                           (2.83) 

 Ecuaţiile (2.82) şi (2.83) sunt cele două relaţii ale lui Kelvin. Prima 

leagă coeficientul Peltier de coeficientul Seebeck, în timp ce a doua leagă 

coeficientul Thomson de coeficientul Seebeck. Astfel, pornind de la unul din 

cei trei coeficienţi, se pot deduce ceilalţi doi. 
 

2.6.3 Expresia puterii termoelectrice în solide 

 PTE este exprimată în termeni ai parametrilor microscopici. Aşadar, 

pentru a prezice comportamentul PTE în funcţie de temperatură şi pentru a-l 

compara eventual cu rezultatele experimentale, trebuie cunoscută variaţia 

acestor parametrii microscopici cu T. Vor fi abordate succesiv cazurile 

metalelor şi semiconductorilor. 
 

2.6.3.1 Metalele 

 Expresia PTE a metalelor poate fi găsită în majoritatea tratatelor de 

fizica stării solide. Ea este stabilită, în general, rezolvându-se ecuaţia lui 

Boltzmann pentru un gradient termic diferit de zero şi un curent electric nul. 

În cazul mai simplu, al unui gaz de electroni liberi care respectă statistica 

Fermi-Dirac, dacă se presupune un timp de relaxare izotrop care descrie 
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procesele de difuzie electron-fonon “normale” (se neglijează procesele 

“umklapp”) se obţine o expresie a PTE 

F

2
B

2

ε
π

q
TkS −= ,                                       (2.84) 

kB fiind constanta lui Boltzmann, T temperatura absolută, q sarcina 

electronului şi εF energia Fermi a sistemului de electroni liberi. Semnul 

minus indică faptul că avem de-a face cu electroni. 

 Mecanismul fizic invocat este următorul. Concentraţia electronilor 

liberi în metale este practic independentă de temperatură. În acelaşi timp, pe 

baza distribuţiei Fermi-Dirac în vecinătatea nivelului Fermi εF scala de 

energie este de ordinul kBT. Unei temperaturi ridicate îi corespunde o energie 

mai mare. Dacă se menţine o extremitate (I) a unui eşantion 

metalic (figura 2.30) la o temperatură Tr şi cealaltă (II) la o 

temperatură Tc > Tr, vom avea, statistic, mai mulţi electroni având energii 

mai mari la capătul cald decât la cel rece (figura 2.31). 

A
I II

Tr

T

L X

Tc

0
 

Figura 2.30: Diferenţa de temperatură dintre capete este 
dată de conductivitatea termică şi dimensiunile L şi A. 
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 Cu toate că în cazul măsurătorilor experimentale eşantioanele metalice 

se găsesc de multe ori sub formă de fire, vom presupune în continuare că, la 

fel ca în cazul unei măsurători a conductivităţii termice, eşantioanele au o 

secţiune A semnificativă. Dacă L este lungimea eşantionului, alegerea 

raportului L/A este determinată de către conductivitatea termică a 

eşantionului, sensibilitatea termometrelor şi valoarea puterii termice P 

suportată de sistem. 

k TB ck TB r

εF εF

f( )ε f( )ε

 
Figura 2.31: Distribuţia Fermi-Dirac la capătul rece (Tr) respectiv cald (Tc) 

 

 Extremitatea I a eşantionului (figura 2.30) este menţinută la o 

temperatură Tr, realizându-se un contact termic bun cu un rezervor termic. La 

cealaltă extremitate, II, apare un flux termic constant datorat puterii electrice 

P disipată într-un element ce se încălzeşte. Temperatura acestui capăt va 

fi Tc. Eşantionul fiind izolat termic faţă de mediul înconjurător, temperatura 

capătului II va creşte în raport cu Tr cu o valoare determinată de 

conductivitatea termică κ şi dimensiunile L şi A. Astfel, pentru o putere P 

eşantionul va fi străbătut de un curent termic (pierderile termice vor fi 

neglijate) şi 

rc TT
L

A
P

−
=κ ,                                       (2.85) 
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de unde 

A
PLTT
κ

+= rc .                                       (2.86) 

 Să notăm că, în cazul metalelor, cei ce sunt răspunzători de PTE şi 

contribuie în principal la transportul energiei termice sunt purtătorii de 

sarcini. Pentru anumite materiale cele două procese pot fi realizate de către 

purtători diferiţi. Astfel, pentru un semiconductor dopat uşor, într-un anumit 

interval de temperatură, cei ce contribuie majoritar la transportul energiei 

termice sunt fononii iar responsabili de PTE sunt electronii sau golurile. 

 Dacă eşantionul este omogen, T va fi o funcţie liniară de-a lungul 

eşantionului. În plus, dacă eşantionul este izotrop, fluxul termic şi gradientul 

de temperatură sunt dirijaţi amândoi de-a lungul axei eşantionului. 

 Din punct de vedere microscopic aceste condiţii experimentale 

determină distribuţia statistică a electronilor în eşantion. Astfel, pentru un 

sistem de electroni liberi care respectă statistica Fermi-Dirac ne aşteptăm să 

găsim la I şi II două distribuţii uşor diferite. Acest lucru, puţin exagerat, se 

poate observa în figura 2.31, acolo unde distribuţia în jurul lui εF se întinde 

pe o scală mai mare de energie în II decât în I. 

 

2.6.3.2 Semiconductoarele 

 Dacă trecem la cazul semiconductoarelor, va trebui să folosim un 

raţionament diferit. În afara regiunilor sărace, densitatea de purtători în 

această clasă a solidelor depinde puternic de tempertatură: 

)/exp(*22 BF

2/3

2
B Tk

h
TkmN επ

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= ,                      (2.87) 
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m* fiind masa efectivă a purtătorilor şi h constanta lui Planck. Observăm 

deci că N creşte cu temperatura. Primul efect al unei diferenţe de temperatură 

menţinută la bornele unui semiconductor este apariţia unei diferenţe de 

concentraţie a purtătorilor în eşantion, de unde difuzia acestora din regiunea 

caldă spre cea rece. Începând de aici mecanismul este acelaşi ca pentru 

metale. Urmărind această idee, putem scrie expresia matematică a PTE 

într-un semiconductor. În acelaşi timp, problema poate fi abordată plecând 

de la efectul Peltier şi folosind prima lege a lui Kelvin. Această metodă va fi 

folosită aici pentru o cât mai bună vizualizare a fenomenelor fizice. 

 Dacă unim un semiconductor de un metal, sarcinile vor circula de la 

unul la altul până când va fi atins echilibrul, adică până când nivelul Fermi 

va fi acelaşi în ambele materiale. În figura 2.32 este reprezentată joncţiunea 

dintre un metal şi un semiconductor de tip n, la echilibru şi fără a ţine cont 

de curbura benzilor în semiconductor. Nivelul Fermi în metal este acelaşi cu 

energia medie a electronilor care contribuie la transport. 

ε

f( )ε
1

0

metal

semiconductor
(tip n)

εms

εc

εF

εv

 
Figura 2.32: Trecerea sarcinilor de la un material la altul 
(metale şi semiconductoare) până la echilibrul energiilor. 
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La o temperatură dată, probabilitatea găsirii electronilor în diverse stări 

energetice în vecinătatea lui εF se exprimă cu ajutorul funcţiei de distribuţie 

din stânga diagramei. Dacă facem să treacă un curent de electroni dinspre 

metal spre semiconductor prin traversarea joncţiunii (curentul convenţional 

va avea sens opus), pentru curenţi moderaţi energia electronilor nu variază 

sensibil în raport cu energia iniţială şi putem presupune că distribuţia 

electronilor este aceeaşi. Aşadar singurii electroni care pot să treacă dinspre 

metal spre semiconductor sunt cei a căror energie este suficient de mare 

pentru a trece orizontal în banda de conducţie a semiconductorului, adică toţi 

cei ce au o energie mai mare ca εc (corespunzând zonei haşurate a diagramei 

centrale). Datorită faptului că electronii mai “calzi” părăsesc metalul, 

electronii rămaşi au o energie medie mai mică decât înainte, iar temperatura 

medie a sistemului de electroni scade. Însă electronii într-un solid 

interacţionează în continuu cu reţeaua şi pentru restabilirea echilibrului 

termic între cele două sisteme la temperatura considerată, energia va fi 

preluată de reţea. Dacă joncţiunea este izolată termic de mediul înconjurător, 

aceasta se traduce printr-o scădere a temperaturii joncţiunii: răcirea prin efect 

Peltier. 

 La echilibru, pentru fiecare electron ce traversează joncţiunea avem o 

absorbţie de energie egală cu diferenţa între energia medie a electronilor în 

metal εF şi cea în semiconductor, εms, deci εF - εms. Însă noi am definit 

macroscopic coeficientul Peltier în § 2.6.1. Transpunând la scară 

microscopică, putem scrie 

qq
FmsmsF εεεεπ −

−=
−

= ,                              (2.88) 

 
 

105



 
 
Proprietăţi ale materiei la temperaturi scăzute 

π fiind exprimat aici ca o energie pe unitatea de sarcină. Însă 

)()( FccmsFms εεεεεε −+−=− .                          (2.89) 

 Energia medie într-un semiconductor este de ordinul kBT dacă 

calculăm plecând de la baza benzii de conducţie pentru electroni sau de la 

vârful benzii de valenţă pentru goluri. Dacă vrem să determinăm valoarea 

exactă trebuie să cunoaştem mecanismul de difuzie predominant al 

purtătorilor, adică parametrul de difuzie r. În cazul unui semiconductor 

nedegenerat se poate scrie: 

Tkr Bcms 2
5

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=−εε .                                (2.90) 

Termenul εc - εF dă nivelul Fermi în raport cu baza benzii de conducţie 

(semiconductor de tip p) şi poate fi exprimat plecând de la nivelul Fermi 

redus ζ: 

ζεε TkBFc =− .                                       (2.92) 

Prin convenţie, ζ este pozitiv când nivelul Fermi se găseşte într-o bandă 

permisă (de conducţie sau valenţă) şi negativ când se situează în banda 

interzisă. În cazul nostru, 

ζεε TkBFc −=− . 

Înlocuind în (2.88) găsim 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −+−= ζπ r

q
Tk

2
5B                                    (2.93) 

şi conform primei legi a lui Kelvin, 
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 Printr-un raţionament similar, dar mai complicat, se poate găsi 

expresia lui S pentru un semiconductor de tip p: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +++= ζr

q
kS

2
5B .                                 (2.95) 

 În cazul în care mecanismul de difuzie predominant este cel datorat 

vibraţiilor termice ale reţelei la frecvenţe acustice, r = -1/2 şi (2.95) se 

reduce la 

)2(B ζ−±=
q
kS ,                                      (2.96) 

kB/q fiind o constantă a cărei valoare este . V/K104.86 6−×

 

2.6.3.3 Exemple numerice 

 În acest paragraf vor fi comparate ordinele de mărime ale PTE ale 

unui metal respectiv semiconductor obişnuit la temperatura ambiantă. În 

cazul unui metal, aplicând relaţia (2.84) avem că 

V/K1086 6B −×=
q
k  

şi pentru ε = 7 eV şi T = 300 K găsim 

V/K103
280
11086 662

F

BB2 −− ×≅×××−=××−= π
ε

π Tk
q
kS , 

adică câţiva micro-volţi pe grad. 

 Pentru un semiconductor de tip n se aplică relaţia (2.94) şi 

pentru r = -1/2 şi o valoare normală, de 0.25 eV, a lui εF şi T = 300 K găsim 

V/K10121086 36 −− ≅××=S , 

adică mili-volţi pe grad. 
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2.6.3.4 Cazul mai multor tipuri de purtători 

 Să considerăm acum circuitul reprezentat în figura 2.33, format din 

doi conductori, a şi b, legaţi în paralel. 

ΔT

a

b

 
Figura 2.33: Doi conductori (a şi b) legaţi paralel şi 
având între capete o diferenţă de temperatură ΔT 

 

Dacă înaintea conectării se aplică la bornele acestor conductoare aceeaşi 

diferenţă de temperatură, ΔT, vom avea la capetele conductorului a o 

diferenţă de potenţial TSV Δ=Δ aa  şi la capetele conductorului b una 

. După conectarea în paralel, forţa electromotoare totală datorată 

celor două conductoare va fi egală cu 

TSV Δ=Δ bb

ba

bbaa

σσ
σσ

+
Δ+Δ

=Δ
VVV ,                                  (2.97) 

σa şi σb fiind conductivităţile electrice ale conductoarelor a, respectiv b. PTE 

totală a sistemului va fi egală cu 

ba

bbaa

σσ
σσ

+
+

=
Δ
Δ

=
SS

T
VS ,                                (2.98) 

şi pentru n conductoare 

∑∑=

=
1 i

ii

i

SS
σ

σ .                                      (2.99) 

 Acest rezultat poate fi aplicat în cazul unui singur conductor având 

două grupuri de purtători independenţi a şi b a căror conductivităţi parţiale 
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sunt egale cu σa respectiv σb, în aşa fel încât fiecare grup acţionează separat 

şi are o putere termoelectrică parţială egală cu Sa respectiv Sb. 

 Acesta este cazul, de exemplu, al semiconductoarelor intrinseci, unde 

puterile termoelectrice parţiale ale electronilor, Se, şi golurilor, Sg, au semne 

contrare. În acest caz, dacă conductivităţile parţiale corespunzătoare, σe 

şi σg, ar fi egale, PTE totală S ar fi nulă, conform ecuaţiei (2.98). În practică, 

mobilităţile electronilor şi golurilor nu sunt niciodată egale într-un 

semiconductor intrinsec, acest lucru fiind valabil şi pentru conductivităţile 

parţiale. 

 

 

2.7 Supraconductivitatea 
 
2.7.1 Introducere 

 În cele ce urmează vor fi descrise câteva proprietăţi ale materialelor 

supraconductoare atunci când temperatura scade pornind de la cea ambiantă. 

Supraconductivitatea este un fenomen care se manifestă, cel puţin până 

acum, doar la temperaturi criogenice şi care a putut fi observat pentru prima 

oară graţie descoperirii în prealabil a heliului lichid. Supraconductivitatea 

este dată de scăderea foarte rapidă la zero a rezistenţei electrice mai jos de o 

temperatură specifică numită temperatura tranziţiei supraconductoare sau 

temperatura critică, Tc. 

 Pentru a studia riguros fenomenul supraconductivităţii şi pentru a 

înţelege fenomenele microscopice cărora se datorează, ar trebui recurs la 

noţiuni ale teoriei cuantice a solidului. Pentru a evita aceasta, ne vom 

mulţumi aici cu o abordare fenomenologică ce pleacă de la constatările 
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experimentale şi descrie modul în care supraconductivitatea se manifestă în 

laborator. Teoria Bardeen, Cooper, Schrieffer (BCS) explică la scară 

microscopică o bună parte a fenomenelor observate în supraconductoarele 

convenţionale, dar necesită un efort important pentru a fi înţeleasă. Dar chiar 

şi la o scară mai modestă, aspectele macroscopice ale supraconductivităţii 

sunt la fel de spectaculoase. 

 În ciuda interesului enorm prezentat de materialele supraconductoare, 

aplicaţiile practice, folosirea lor, au fost foarte multă vreme limitate de 

obligativitatea folosirii heliului lichid pentru a le aduce mai jos de 

temperatura lor de tranziţie. Iar heliul lichid este un fluid costisitor a cărui 

utilizare este delicată. Astfel se explică entuziasmul fără egal ce a urmat 

descoperirii, în 1987, a supraconductoarelor cu temperatură critică ridicată. 

 

2.7.2 Istoric 

 În 1908, fizicianul olandez Kamerlingh-Onnes a reuşit pentru prima 

oară să lichefieze heliul. Trei ani mai târziu, el anunţa că rezistenţa electrică 

a mercurului nu mai poate fi măsurată mai jos de temperatura de         

fierbere a heliului la presiune atmosferică (figura 2.34). Descoperise 

supraconductivitatea. În ciuda faptului că această nouă proprietate a materiei 

a fascinat cercetătorii încă de atunci şi până în zilele noastre, abia spre 

anii 60 descoperirea lui Onnes a părăsit laboratoarele de cercetare pentru a 

intra în cele tehnologice şi a fi folosite în anumite domenii. De la 

descoperirea lui Onnes până în prezent, supraconductivitatea a fost găsită 

într-un număr însemnat de elemente metalice şi în peste o mie de aliaje şi 
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compuşi, temperatura de tranziţie maximă situându-se mai sus de 130 K, cele 

mai multe ne depăşind totuşi 25-30 K. 
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Figura 2.34: Reprezentarea rezultatelor care au arătat 
descoperirea supraconductivităţii de către Kamerling Onnes 

 

 La mai bine de opt ani de la descoperirea lui Onnes, Meissner a 

observat că un supraconductor este înconjurat de linii de forţă ale unui câmp 

magnetic. 

 În septembrie 1986, G. Bednorz şi A. Muller, în laboratoarele IBM din 

Zürich au observat supraconductivitatea la temperaturi mai mari, spre 35 K, 

într-un sistem BaLaCuO, fiind urmaţi de către echipa Houston şi Huntsville 

pe un eşantion de YBaCuO. Foarte repede, mai multe echipe din lume au 

observat acelaşi fenomen, confirmând temperaturi critice de 90 K. Astăzi se 

ating temperaturi critice la presiunea atmosferică de 135 K. Pierderea 

rezistivităţii electrice a acestor supraconductoare la temperaturi înalte nu este 

 
 

111



 
 
Proprietăţi ale materiei la temperaturi scăzute 

singura lor caracteristică deosebită. Câmpul magnetic critic al lor este 

estimat la 160 T, în timp ce câmpurile critice ale supraconductoarelor 

metalice ating maxim 35 T. 

 Teoria BCS prevedea temperaturi critice maxime apropiate de 25 K. 

Aşadar primul supraconductor ceramic cu temperatură critică ridicată, 

descoperit de către Bednorz şi Muller, nu părea să infirme această teorie. Dar 

nu acelaşi lucru s-a întâmplat cu acelea care tranzitează la 90 K sau 120 K, 

ce depăşesc de departe limitele impuse de teoria BCS. Aşadar, au trebuit 

căutate noi mecanisme ale supraconductivităţii pentru a putea fi redefinite 

limitele. În prezent sunt luate în considerare toate speculaţiile cu privire la o 

posibilă existenţă a supraconductivităţii la temperatura ambiantă, căci 

aceasta ar revoluţiona tehnologiile. 

 

2.7.3 Temperatura, câmpul şi curenţii critici 

 Intervalul de temperatură în care are loc tranziţia supraconductoare 

depinde de puritatea şi defectele materialului. Intervalul este mai mare pentru 

un policristal decât pentru un monocristal al aceluiaşi material. În anumite 

cazuri, atunci când eşantionul are un grad mare de perfecţiune, acest interval 

poate fi mai mic de 10-3 grade. 10-5 grade are monocristalul de galiu. 

 O rezistivitate nulă semnifică un sistem electric fără “frecări”, circuite 

electrice fără efect Joule, adică fără nici o disipare a energiei în curent 

continuu. A apărut întrebarea dacă se poate face să treacă curenţi foarte mari 

în supraconductori răciţi mai jos de Tc şi, la limită. curenţi infiniţi. 

Răspunsul, dat după foarte mult timp, a fixat limitele utilizării practice a 

supraconductorilor. Onnes a remarcat rapid că peste o anumită valoare a 

 
 

112



 
 
Proprietăţi ale materiei la temperaturi scăzute 

curentului electric sau a densităţii de curent critic, Jc, supraconductorul, 

menţinut bineînţeles la o temperatură mai mică de Tc, nu mai are o rezistenţă 

nulă. În locul curentului poate fi considerat câmpul magnetic care însoţeşte 

obligatoriu supraconductorul. Aşa cum a remarcat Silsbee, pentru 

eşantioanele masive curentul critic dă naştere, la suprafaţa 

supraconductorului, unui câmp magnetic egal cu câmpul magnetic critic Hc. 

Pentru o temperatură dată, atunci când se depăşeşte acest câmp critic 

supraconductorul trece în starea normală. Pentru fiecare supraconductor 

există un interval de temperatură şi de câmp magnetic sub care materialul 

este supraconductor (figura 2.35) şi peste care el este normal. Relaţia între 

câmpul critic şi temperatură este una parabolică, 

( )2
c0c )/(1 TTHH −= ,                                 (2.100) 

H0 fiind câmpul critic pentru T = 0 K şi Tc temperatura maximă la care 

materialul mai este în stare supraconductoare atunci când H = 0. 
H

Hc
H Tc ( )

TTc

Stare normală

Stare
supraconductoare

 
Figura 2.35: Reprezentarea dependenţei stării electrice a materialelor (normală 
sau supraconductoare) faţă de câmpul magnetic respectiv temperatură 

 

În figura 2.36 se observă că, pentru elementele supraconductoare cunoscute, 

câmpul magnetic critic nu este foarte mare, fiind în orice caz sub 0.11 T. Cu 
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electromagneţii convenţionali se pot obţine cu uşurinţă câmpuri de la 2 T 

la 2.5 T, astfel că nu se justifică folosirea acestor elemente supraconductoare 

pentru a genera câmpuri magnetice mari. 
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Figura 2.36: Ilustrarea ordinului de mărime al câmpului 
magnetic pentru câteva materiale supraconductoare 

 

 Densitatea de curent critic, Jc, poate fi fie rezultatul unei surse de 

curent extern (curent de transport), fie a curenţilor de zgomot ce se formează 

atunci când intervine un câmp magnetic. De fapt diamagnetismul perfect care 

se observă este rezultatul faptului că atunci când se aplică un câmp magnetic 

unui supraconductor, curenţii de suprafaţă nu sunt disipaţi, circulând astfel 

încât anulează fluxul magnetic în interiorul supraconductorului. Dacă se 

creşte intensitatea câmpului magnetic aplicat, curenţii de zgomot cresc şi ei, 
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pentru a menţine un diamagnetism perfect. Se poate atinge de asemenea un 

câmp magnetic al cărui curent corespunzător să fie egal cu curentul critic şi 

materialul devine “normal”. Pentru a fi menţinută supraconductivitatea, 

trebuie ca densitatea de curent totală, care este suma densităţii de curent de 

transport şi a celei de curent de zgomot, să fie mai mică decât densitatea de 

curent critic. 

 

2.7.4 Supraconductori de tip I şi II 

 În 1933 Meissner şi Ochsenfeld au descoperit că dacă plumbul şi 

cositorul sunt supuşi unui câmp magnetic uniform, atunci când trec din stare 

normală în stare supraconductoare fluxul magnetic părăseşte interiorul 

eşantionului (figura 2.37). Eşantionul devine perfect diamagnetic, adică 

dobândeşte o susceptibilitate magnetică negativă. Mare parte din elementele 

supraconductoare convenţionale se comportă în acest fel. Ele se numesc 

supraconductoare de tip I. 

T > TCT < TC

 
Figura 2.37: Reprezentarea efectului Meisner - Ochsenfeld 

 

Supraconductoarele de tip II au un comportament asemănător cu al 

supraconductoarelor de tip I pentru un anumit interval de câmp, în sensul că 

până la o anumită valoare a câmpului critic Hc1 ele sunt perfect diamagnetice 
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şi expulzează în întregime fluxul magnetic. Totuşi, atunci când câmpul 

magnetic depăşeşte Hc1 şi până la o altă valoare a câmpului critic Hc2, ele au 

un comportament intermediar, între starea normală şi cea supraconductoare: 

se spune că ele sunt în starea mixtă. Mai sus de Hc2 ele redevin conductoare 

normale. În starea mixtă supraconductorul se comportă ca şi cum anumite 

zone ar fi normale şi celelalte supraconductoare. La prima vedere am putea 

crede că dacă regiunile supraconductoare sunt alăturate, rezistivitatea globală 

ar putea fi nulă şi deci macroscopic materialul ar putea fi supraconductor, dar 

regiunile normale nu expulzează liniile de câmp magnetic. 

 În starea mixtă fluxul magnetic se găseşte în fascicule cilindrice de 

diametre foarte mici (10-7 m) ce constituie fluxonii. Fiecare fluxon conţine 

cuante de flux de . În jurul acestui flux circulă un curent electric. 

Fluxonii se dispun în solid în aşa fel încât forţele de echilibru să poată 

minimiza energia. Dacă un curent generat de o sursă exterioară şi a cărui 

direcţie este perpendiculară pe cea a fluxonilor traversează un 

supraconductor de tip II, aflat în stare mixtă, echilibrul va fi distrus de către 

forţele Lorentz. Va rezulta un flux suplimentar care va traversa materialul, 

însoţit de o disipare a energiei, şi deci aceste materiale nu vor mai fi 

supraconductoare pentru câmpuri magnetice rezultante mai mari ca H

Wb102 15−⋅

c1. 

Aceasta se întâmplă când este traversat un supraconductor de tip II ideal, 

având o reţea cristalină lipsită de defecte. Pentru un astfel de material ideal 

densităţile de curent sunt foarte mici, de ordinul a 22 cmA10 −− ⋅ , în timp ce 

pentru un material imperfect se ating densităţi de ordinul 25 cmA10 −⋅ . 

 Să notăm că câmpurile critice Hc2 ale supraconductoarelor de tip II pot 

fi cu peste două ordine de mărime mai mari ca valoarea câmpului critic Hc a 
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unui supraconductor de tip I. Măsurătorile experimentale au arătat că există 

materiale supraconductoare care au Hc2 de până la aproape 50 T. Magneţii 

supraconductori care se găsesc pe piaţă au în general valori între 10 şi 15 T, 

doar în mod excepţional, la comandă, livrându-se cu valori mai mari. 

Aceasta, deoarece de la descoperirea unor materiale cu astfel de câmpuri 

magnetice critice şi până la aplicaţiile în care se folosesc sub formă de fir 

bobinat ca solenoid este un pas tehnologic uriaş. Ele trebuie să răspundă unor 

cerinţe mecanice şi de stabilitate termică şi magnetică foarte riguroase 

înainte de a trece din stadiul de probe de laborator de cercetare la cel de 

material folosit la scară industrială. 

 Supraconductoarele de tip II au o mobilitate electrică foarte mică în 

starea normală şi aceasta se traduce printr-o rezistivitate electrică relativ 

mare în această stare. Aceasta este o regulă generală în supraconductivitate. 

Astfel, chiar şi elementele metalice supraconductoare (de tip I) au în general 

o mobilitate mai mică decât cuprul şi argintul, care sunt normale la toate 

temperaturile atinse până în prezent. O mobilitate mică înseamnă o 

interacţiune puternică cu reţeaua cristalină. Această remarcă va fi plină de 

sensuri în rândurile care urmează. 

 

2.7.5 Explicaţia supraconductivităţii 

2.7.5.1 Efectul izotopic 

 În anii 50, observaţiile experimentale au permis obţinerea de indicii cu 

privire la mecanismul supraconductivităţii. Aceste indicii au fost folosite de 

către Bardeen, Cooper şi Schrieffer pentru a elabora o teorie bazată pe 

perechile Cooper. 
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 Una din descoperirile fundamentale care au dus la teoria microscopică 

a supraconductivităţii a fost relaţia între temperatura critică Tc şi masa 

izotopică M. De fapt, s-a remarcat că Tc pentru mercur varia între 4.1885 K 

şi 4.146 K când masa medie izotopică varia de la 199.5 la 203.4 unităţi 

atomice de masă. Relaţia 
aMT −∝c                                          (2.101) 

a fost verificată de o serie de izotopi, a având o valoare de aproximativ ½ 

pentru multe supraconductoare. Aceasta permite stabilirea unei legături între 

o manifestare a unui proces electronic, cum este efectul de 

supraconductivitate şi reţeaua cristalină ce este afectată doar de variaţia 

masei izotopice. Efectul izotopic este o indicaţie clară a faptului că fononii 

au un rol important şi că sunt cei care mediază interacţiunea atractivă între 

electroni. 

 

2.7.5.2 Perechile Cooper şi teoria BCS 

 În 1957, Bardeen, Cooper şi Schrieffer au dezvoltat o teorie 

microscopică coerentă a supraconductivităţii. Această teorie, care a fost în 

acord cu majoritatea rezultatelor experimentale, este fondată pe noţiunea de 

perechi Cooper. Cooper a postulat că în starea supraconductoare anumiţi 

electroni liberi se regrupează în perechi de spin şi de impuls opuse. Dată 

fiind respingerea coulombiană, este dificil de conceput că poate avea loc o 

atracţie, fie ea chiar şi slabă, între două sarcini negative. În orice caz, aceasta 

nu poate exista în vid. Totuşi, într-un cristal real, această atracţie poate exista 

indirect prin intermediul ionilor pozitivi ai reţelei. Din punct de vedere 

clasic, procesul poate fi imaginat aşa cum ilustrează şi figura 2.38. Un 
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electron se deplasează de-a curmezişul reţelei şi deplasarea acestei sarcini 

negative atrage uşor în urma sa ioni pozitivi datorită atracţiei coulombiene. 

Aceşti ioni pozitivi au aşadar tendinţa de a se apropia, de o parte şi de alta, 

de traiectoria electronului. Rezultă o deformare a reţelei, de unde o uşoară 

polarizare în urma deplasării primului electron. Un al doilea electron este 

atras de către acest mic exces de sarcină pozitivă şi va urma traiectoria 

primului electron, traversând defectul apărut în reţea. 

 
Figura 2.38: Reprezentarea noţiunii de pereche Cooper 

 

Această imagine clasică ne permite să observăm că interacţiunea nu este 

imediată, căci vibraţia reţelei se propagă cu viteza caracteristică a reţelei, 

care este mult mai mică decât cea a electronului. Interacţiunea este deci 

întârziată. În plus, interacţiunea între cei doi electroni, prin intermediul 

reţelei, trebuie să fie suficient de puternică pentru a anula respingerea lor 

coulombiană. Aşadar, cu cât interacţiunea electron-reţea este mai puternică, 

cu atât este mai probabil să aibă loc fenomenul de supraconductivitate. 
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Aceasta explică de ce conductoare excelente, ca argintul sau cuprul, nu devin 

supraconductoare, în timp ce conductoare mai puţin bune, ca plumbul şi 

cositorul, sunt supraconductoare. Aluminiul este un caz intermediar, având şi 

o conductivitate bună şi fiind şi supraconductor. Se poate înţelege de 

asemenea de ce, exceptând ceramicile supraconductoare, 

supraconductivitatea se manifestă întotdeauna la temperaturi foarte joase. De 

fapt, cu cât temperatura este mai mare, cu atât sunt mai intense vibraţiile 

ionilor pozitivi ai reţelei cristaline. 

 Pornind de la acest model simplu, putem să ne imaginăm cum se 

formează o pereche Cooper, dar până în prezent nu s-a găsit o justificare a 

faptului că asocierea electronilor în perechi dă naştere unei rezistenţe nule. O 

explicaţie riguroasă nu poate fi oferită decât plecând de la argumente 

cuantice. Ne vom mulţumi aşadar să spunem că într-un conductor “normal” 

rezistenţa se datorează faptului că electronii, suferind ciocniri cu 

imperfecţiunile reţelei cristaline, îşi pierd din impuls în direcţia câmpului 

electric. Una din proprietăţile perechii Cooper, demonstrată de teoria BCS, 

este că electronii perechilor se ciocnesc între ei şi de aceea impulsul total se 

conservă în interiorul gazului de electroni. Curentul nu se va modifica aşadar 

în urma acestor ciocniri. Singurul mod de a reduce curentul este furnizarea 

energiei necesare pentru a distruge ansamblul de perechi Cooper. 

 

2.7.6  Aplicaţii ale supraconductivităţii 

 În rândurile ce urmează se va încerca descrierea a două aplicaţii ale 

supraconductoarelor convenţionale: generatoarele de câmpuri magnetice 

mari şi criocablurile. Atunci când vorbim de aplicaţii ale 
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supraconductoarelor convenţionale se înţelege că fluidul refrigerator este 

exclusiv heliul lichid. Deoarece foarte mult timp singurele materiale 

supraconductoare cunoscute au fost cele cu temperatură critică foarte mică, 

aplicaţiile supraconductivităţii nu puteau să se disocieze de ingineria 

criogenică. Dezvoltarea actuală a lichefactorilor şi a sistemelor criogenice 

permite producerea, stocarea şi transferul unor cantităţi suficiente de heliu 

lichid cu costuri relativ rezonabile pentru ţările dezvoltate. Aceasta a dat 

naştere unei intensificări a cercetărilor în acest domeniu şi realizarea 

anumitor aplicaţii ce nu erau viabile din punct de vedere economic cu unul 

sau două decenii în urmă. 

 

2.7.6.1 Criocablurile supraconductoare. 

 Cererea de energie electrică a ţărilor industrializate s-a dublat practic 

în ultimii zece ani. Dimensiunile centralelor ca şi cele ale generatoarelor au 

crescut. La fel s-a întâmplat şi cu circuitele de transmisie. 

Supraconductivitatea ar putea reprezenta o soluţie a acestor probleme. 

 Puterea electrică transportată în prezent prin cabluri subterane 

convenţionale este de ordinul a 1000 MVA. Pentru puteri atât de mari, este 

necesară evacuarea căldurii generată prin efect Joule, adică trebuie realizată 

răcirea forţată cu ulei sau apă. Pentru a satisface consumul tot mai mare de 

energie, trebuie realizate alte sisteme de cabluri. Printre tipurile de cabluri 

care sunt luate în considerare tot mai serios, sunt şi cablurile 

supraconductoare. 

 Cu toate că au o rezistivitate electrică foarte mică în comparaţie cu 

alte conductoare, cuprul şi aluminiul nu admit decât o densitate de curent de 
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ordinul a 1 A⋅mm-2 la temperatura camerei, dacă vrem să evităm o încălzire 

sensibilă prin efect Joule. Răcind aceste conductoare la temperatura azotului 

lichid (77 K), rezistivitatea electrică a cuprului descreşte cu aproape un ordin 

de mărime. Această răcire este prevăzută pentru criocablurile 

ne supraconductoare sau crio-rezistive. Daca plecăm de la 4.2 K, temperatura 

de fierbere a heliului la presiune atmosferică, aliajele supraconductoare a 

căror temperatură de tranziţie este mai mare sunt materiale care prezintă o 

rezistenţă nulă la un curent continuu şi o rezistenţă foarte slabă (10-6 ori cea 

a cuprului) pentru un curent alternativ de 50 Hz. Practic însă, din cauza 

limitărilor date de curentul critic, în aceste cabluri supraconductoare putem 

avea o densitate de curent de 200 A⋅mm-2. Aşadar un raport de 1:200 în 

favoarea cablurilor supraconductoare. Acest raport justifică din punct de 

vedere economic folosirea acestor cabluri, în ciuda energiei de care este 

nevoie pentru a fi răcite sub temperatura lor de tranziţie. De asemenea, să 

notăm că criocablurile vor trebui să fie neapărat subterane, mediul 

înconjurător fiind protejat. 

 În Statele Unite transportul combustibililor din locul extracţiei până la 

centralele electrice costă peste 109 dolari pe an. Una din soluţiile care se au 

în vedere pentru a se reduce acest cost constă în construirea centralelor 

aproape de locul de extracţie al combustibilului şi asigurarea transmiterii 

electricităţii prin cabluri supraconductoare până la locurile în care este 

folosită. Prin construcţia centralelor la distanţă de zonele populate va fi mai 

uşor de realizat şi controlul poluării. 
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 Date fiind investiţiile enorme necesare unor instalaţii de transmitere 

noi, decizia este mai mult una economică decât una ce ţine de limitele 

ştiinţifice. 

 

2.7.6.2 Electromagneţi supraconductori 

 Magneţii supraconductori reprezintă una din aplicaţiile curente ale 

supraconductivităţii. Aceştia sunt utilizaţi peste tot în laboratoarele de 

cercetare unde este nevoie de câmpuri magnetice mari. Electromagneţii 

convenţionali generează câmpuri intense, de ordinul a 10 T, consumând zeci 

de MW. Datorită supraconductoarelor, aceleaşi câmpuri pot fi generate 

consumându-se mai puţin de 0.5% din putere. 

 Ţinând cont de criteriile de stabilitate a supraconductoarelor de tip II, 

există două feluri de înfăşurări. Pentru densităţi mari de curent se folosesc 

înfăşurări impregnate cu o răşină cu conductoare intrinseci stabile, realizate 

din materiale compozite, câteva canale permiţând răcirea. Al doilea tip 

constă în înfăşurări criostatice stabilizate într-o baie refrigeratoare. Acestea 

suportă densităţi de curent mai mici dar sunt mai uşoare şi se justifică în 

cazul unităţilor mari, unde nu este permis riscul încălzirii bruşte a sistemului. 

 Primul tip de înfăşurare se foloseşte în mod curent la bobinele din 

laboratoarele de cercetări unde este nevoie de câmpuri magnetice mari pentru 

studiul diferitelor materiale. De asemenea, se folosesc în cercetarea din 

ingineria energiilor mari, unde direcţionarea fasciculelor necesită câmpuri 

magnetice a căror distribuţie trebuie controlată cu precizie. Al doilea tip de 

înfăşurare este folosit de preferinţă în detectoarele de particule cu un 

diametru de ordinul metrilor. Astfel, la CERN, în Geneva, funcţionează un 
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magnet cu un câmp central de 3.5 T şi un volum util care atinge 33 metrii 

cubi. Înfăşurarea este din NbTi şi energia înmagazinată de 800 MJ. 

 În prezent se fabrică bobine supraconductoare de până la 14 T din 

NbTi. Pentru câmpuri mai mari se folosesc supraconductoare din Nb3Sn care 

permit atingerea a 20 T într-un spaţiu util de 25 cm3, performanţele 

îmbunătăţindu-se de la an la an cu 1, 2, sau chiar 3 T. Nu trebuie pierdut din 

vedere că s-au realizat compoziţii deosebit de complexe care suportă câmpuri 

magnetice de până la 50 T. Totuşi, aceste materiale sunt instabile şi nu 

permit tratarea lor mecanică şi metalurgică necesară pentru aplicaţii practice. 

În anumite cazuri s-au atins valori ale câmpului magnetic de 35 T cu ajutorul 

unor sisteme hibride, o combinaţie de bobine normale şi supraconductoare, 

proiectele fiind însă în curs de finalizare (Nijmegen, Olanda şi 

SNCI Grenoble, Franţa). 

 Cea mai importantă aplicaţie a supraconductivităţii va fi probabil 

fuziunea termonucleară controlată, bazată pe confinarea magnetică a unei 

plasme. Aceasta deoarece electromagneţii convenţionali consumă o energie 

aproape egală cu cea generată de reactor. Magneţii supraconductori ar 

permite un consum mult mai mic. 

 Au mai fost studiate şi alte aplicaţii ale magneţilor supraconductori, 

câteva folosindu-se în prezent în medicină: 

 • microscoape electronice care folosesc magneţi supraconductori ce 

permit o stabilitate mărită şi o rezoluţie şi o focalizare suficientă pentru a 

permite vizualizarea structurii moleculare a celulelor genetice; 

 • magneţi supraconductori care generează câmpuri magnetice de 

dimensiuni, intensităţi şi gradienţi suficient de mari pentru a ghida un 

 
 

124



 
 
Proprietăţi ale materiei la temperaturi scăzute 

bisturiu magnetic în vasele sanguine ale creierului în locuri inaccesibile cu 

ajutorul chirurgiei tradiţionale. Un grup de cercetători de la Stanford, USA, 

au pus la punct un astfel de electromagnet de formă redusă: 20 cm lungime şi 

15 diametru, putând genera un câmp de 1 T, care se reduce la 0.2 T la o 

adâncime de 10 cm în interiorul corpului uman. 
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Capitolul 3 
 

Termometria temperaturilor joase 
 

 

3.1. Introducere şi principii 
 
 Acest capitol este destinat unei noţiuni esenţială pentru criogenie: 

temperatura. De asemenea, vor fi prezentate şi metodele care permit 

măsurarea temperaturii. Nu va fi prezentată o listă exhaustivă a 

termometrelor ci, mai curând, câteva exemple reprezentative, caracterizate 

prin importanţa şi popularitatea oferită de către cercetători. 

 

3.1.1 Definiţia temperaturii 

 Temperatura se defineşte cu ajutorul termodinamicii şi în particular cu 

ajutorul principiului al doilea care spune că “nici o maşină care lucrează în 

circuit închis nu poate transfera căldură de la un rezervor cu temperatură 

scăzută spre unul cu temperatură ridicată”. O consecinţă a acestui principiu 

este definiţia ciclului Carnot care nu produce entropie şi deci are cel mai 

mare randament posibil. 
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 Figura 3.1 prezintă un astfel de ciclu, temperaturile porţiunilor 

izoterme fiind notate cu T1 şi T2, iar fluxul de căldură corespunzător prin Q1 

şi Q2. 

Q1

Q2

T1

T2

P

V
 

Figura 3.1: Reprezentarea ciclului Carnot. Cele două curbe 
izoterme (T1 şi T2) sunt separate de către cele două curbe adiabate. 

 

Pentru un astfel de ciclu randamentul se exprimă prin 

),(1 21
1

2 TTf
Q
Q

=−=η                                      (3.1) 

şi se poate demonstra că 

)(
)(

2

1

2

1
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Q
Q

= .                                           (3.2) 

Se defineşte aşadar o scală liniară a temperaturilor prin 
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şi se fixează punctul T = 0 atunci când Q = 0 într-un ciclu Carnot. Pentru a 

defini complet scala temperaturilor, trebuie fixat un al doilea punct. El a fost 

fixat prin convenţie la T = 273.16 K, la punctul triplu al apei. 

 

3.1.2 Generalităţi 

 Măsurarea temperaturilor necesită: 

- un captator (termometru); 

- un sistem de detecţie a semnalului generat de către captator; 

- conversia semnalului în temperatură. 

 Măsurarea temperaturilor este posibilă prin mai multe metode, pentru 

acestea folosindu-se captatoare de mai multe feluri. Pentru a realiza 

captatoare termometrice poate fi folosită orice proprietate care variază 

semnificativ cu temperatura. 

0.01 0.1 1 10 100
Temperatura [K]

300

Rezistenţă din Pt 

Termocuplu

GaAs (diodă)

Rezistenţă din carbon

Rezistenţă din Ge
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Tensiunea vaporilor 4He

Tensiunea vaporilor 3He

Termometru acustic
Sare paramagnetică

 
Figura 3.2: Reprezentarea intervalelor de temperatură 
la care se folosesc diferite termometre criogenice 
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 În rândurile următoare sunt definite două tipuri de termometre: 

• Termometrele primare, care se bazează direct pe termodinamică 

pentru a determina temperatura. Acestea sunt termometrele 

absolute care nu au nevoie de o calibrare prealabilă. În general 

acestea sunt mai dificil de folosit. 

• Termometrele secundare, care folosesc a priori variaţia unei 

proprietăţi fizice în funcţie de temperatură. Aceste termometre 

trebuie calibrate în raport cu un termometru primar. În figura 3.2 

sunt reprezentate câteva termometre folosite sub temperatura 

ambiantă alături de intervalele de temperatură în care se folosesc. 

 

 

3.2 Termometre primare 
 
3.2.1 Termometre cu gaz 

 În figura 3.3 este reprezentat un termometru cu gaz în forma sa cea 

mai simplă. 
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Figura 3.3: Termometru cu gaz 
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Spaţiul A al rezervorului termometrului este umplut în general cu heliu 

gazos. Acesta având cea mai slabă variaţie a volumului în spirala 

Bourdon (B), se poate considera că se lucrează practic la volum constant. 

Dacă V este volumul rezervorului şi v cel al capilarului care leagă rezervorul 

de afişaj, pentru o masă de gaz dată vom avea, la presiunea p, 

CTpV = ,                                              (3.4) 

dacă presupunem un gaz perfect. C este o constantă şi T este temperatura 

absolută. 

 Dacă sistemul este umplut la presiunea p0 la temperatura ambiantă T0, 

putem găsi presiunea p la o temperatură oarecare T cu ajutorul relaţiei: 

0000 /)(/)(/)(/)( TVpTvpTpVTpv +=+ .                    (3.5) 

 Măsurarea presiunii se poate face într-un mod destul de precis cu 

ajutorul: 

 - diafragmelor care separă gazul din rezervorul termometrului de cel al 

afişajului de presiune; 

 - măsurătorilor capacitive ce permit măsurarea deplasării diafragmei 

sau a nivelului mercurului. 

 Cu ajutorul termometrelor cu gaz se pot atinge în principiu precizii de 

ordinul a 10 mK. Aceasta totuşi nu fără dificultăţi, datorită 

 - controlului greu al absorbţiei gazului de către pereţii recipientului; 

 - corecţiei introduse de dilatarea recipientului; 

 - abaterii gazului de la starea ideală; 

 - corecţiei presiunii termo-moleculare. 

 Sensibilitatea termometrului poate fi mărită prin creşterea presiunii 

gazului în momentul umplerii. 
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 Termometrul cu gaz permite observarea temperaturilor absolute. Unul 

din marile sale avantaje îl reprezintă faptul că este insensibil la câmpurile 

magnetice şi poate fi adaptat uşor pentru a măsura diferenţe mici de 

temperatură. Cu toate acestea nu este prea des folosit în practică, din cauza 

dificultăţilor de a-l pune în funcţiune. 

 

3.2.2 Rezonanţa magnetică nucleară 

 Nivelele energetice corespunzătoare diferitelor stări ale spinului unui 

nucleu atomic dat sunt separate de o energie hν, unde ν este frecvenţa de 

rezonanţă a nucleului. Această frecvenţă poate fi măsurată cu precizie şi 

astfel se poate cunoaşte diferenţa de energie între nivele. Cum repartiţia 

atomilor pe diferite nivele este dată de statistica Bose-Einstein, raportul 

numărului de nuclee pe două stări vecine energetic poate fi calculat precis în 

funcţie de temperatură. Măsurarea acestui raport cu ajutorul tehnicilor de 

rezonanţă magnetică nucleară constituie deci un termometru primar. 

 Acest termometru este folosit în principal mai jos de 1K şi până la 

temperaturi ultra-joase. Trebuie notat că hν depinde liniar de câmpul 

magnetic (cu excepţia câmpurilor magnetice foarte slabe). Aşadar, pentru a 

funcţiona, acest termometru are nevoie de un câmp magnetic intens. 

 În finalul acestui paragraf, trebuie semnalat că aceste termometre oferă 

doar temperatura nucleelor. La temperaturi joase cuplajul termic cu celelalte 

particule, electronii şi fononii, poate pune probleme şi este necesară 

asigurarea că acest cuplaj este suficient pentru a realiza o măsurătoare 

corectă a temperaturii reţelei şi a sistemului de electroni. În materialele 
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izolatoare se adaugă uneori impurităţi paramagnetice, pentru a asigura 

cuplajul nucleelor. 

 

 

3.3 Termometre secundare 
 

3.3.1 Puncte critice 

 În scala temperaturilor sunt folosite ca referinţe câteva puncte critice. 

Aceste puncte prezintă avantajul de a fi invariante în timp. Am amintit deja 

de punctul critic al apei, dar în practică se folosesc de asemenea tranziţiile 

supraconductoare, care sunt mai uşor de măsurat dar pot depinde foarte 

puternic de câmpul magnetic. 

 

3.3.2 Termometre care folosesc presiunea vaporilor 

 Presiunea de vaporizare este dată de legea Clapeyron-Clausius: 

VT
L

V
S

T
p

dd
d

d
d

== ,                                        (3.6) 

unde L este căldura latentă de vaporizare. Dacă L ar fi independent de p am 

avea un termometru primar, ceea ce nu este cazul în realitate. 

 În figura 3.4 se poate vedea că presiunea de vaporizare a fluidelor 

criogenice, He, H2, N2, O2 variază rapid în funcţie de temperatură. Măsurând 

presiunea la suprafaţa lichidului criogenic (figura 3.5) se poate deci 

determina temperatura cu ajutorul curbelor caracteristice din figura 3.4. 
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Figura 3.4: Presiunea vaporilor pentru cele mai 
folosite fluide criogenice în funcţie de temperatură 

Figura 3.5: Măsurarea presiunii vaporilor de deasupra unei băi criogenice. (a) Eşantionul 
este plasat direct în baia criogenică; (b) Presiunea vaporilor este măsurată într-o incintă 
mult mai mică, izolată termic cu ajutorul unui spaţiu vidat. 
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 În intervalele de temperatură 1.2 ÷ 4.2 K (4He), 14 ÷ 20 K (H2), 

55 ÷ 90 K (O2) şi 63 ÷ 77 K (N2) se poate folosi măsurarea presiunii de 

vaporizare a acestor fluide pentru calibrarea altor termometre care 

funcţionează la temperaturi joase. 

 

3.3.3 Termometre rezistive 

 Pentru a măsura temperatura putem folosi variaţia în funcţie de aceasta 

a rezistivităţii electrice a conductoarelor şi semiconductoarelor. 

Sensibilitatea termometrelor metalice (1/3 % pe grad) este mai mică decât 

cea a semiconductoarelor în anumite intervale de temperatură (5 % pe grad). 

Totuşi, acestea din urmă au avut mult timp stabilitate şi reproductibilitate 

mai mică, astfel că la început s-au folosit pentru măsurători mai precise 

termometrele metalice. În zilele noastre nu mai este cazul, odată cu 

progresele înregistrate în tehnologia semiconductoarelor acestea având în 

anumite intervale de temperatură o stabilitate mare şi o reproductibilitate 

sensibil superioară. 

 Să notăm de asemenea că rezistenţa metalelor creşte întotdeauna cu 

temperatura, adică au un coeficient de temperatură pozitiv, în timp ce 

rezistenţa semiconductoarelor scade în general cu temperatura şi acestea au 

deci un coeficient negativ în anumite intervale de temperatură. 

 

3.3.3.1 Termometre cu rezistenţă metalică 

 În termometrie, partea interesantă a caracteristicii ρ(T) a metalelor se 

găseşte în intervalul de temperatură unde predomină rezistivitatea 

ideală (capitolul 2). Cu toate că porţiunea unde ρ variază cu T5 este mai 
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sensibilă, este prea aproape de zona rezistivităţii reziduale pentru a asigura o 

reproductibilitate bună a măsurătorilor. Rămâne partea liniară, care, în 

general se găseşte deasupra temperaturii θD/3 în cele mai multe metale, θD 

fiind temperatura Debye. 

 Metalul cel mai utilizat în prezent este platina, fie sub formă de fir 

bobinat, fie de film, răspunzând cel mai bine criteriilor de alegere a 

termometrelor metalice. Aceste criterii, esenţiale, sunt: 

 - o variaţie ρi(T) cât mai liniară posibil ce permite interpolarea în urma 

calibrării; 

 - un material care poate fi obţinut cât mai pur, lipsit de defecte statice, 

pentru a putea fi neglijată ρr la temperaturi înalte; 

 - un material inert chimic şi care prezintă o rezistenţă stabilă şi nu este 

afectat de ciclurile termice, pentru a evita calibrarea frecventă; 

 - o ductilitate care permite alungirea sub formă de fir căruia să i se dea 

forma dorită; 

 - o temperatură Debye relativ mică. 

 Platina corespunde primelor patru criterii, însă la temperaturi 

joase nu mai este la fel de interesantă, temperatura Debye fiind prea mare. 

Intervalul de utilizare optim este de la 100 la 900 K, deşi este folosită în 

general până la temperatura azotului lichid şi chiar până la 30 K. Figura 3.6 

prezintă dependenţa de temperatură a unei rezistenţe din platină 

pentru T < 300 K. 

 Practic se foloseşte un fir foarte subţire, de lungime mare, având o 

rezistenţă totală de ordinul 100 până la 273 Ω. Se rulează firul pe un material 

bun conducător termic ce se află în contact cu spaţiul în care dorim să 
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cunoaştem temperatura. În prezent se comercializează de asemenea şi 

termometre din platină sub formă de filme subţiri. 
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Figura 3.6 Variaţia rezistenţei unui fir de platină în funcţie de temperatură. Atunci 
când T → 0 K rezistenţa reziduală depinde de gradul de perfecţiune al materialului 

 

 Pentru a determina caracteristica R(T) a unui termometru de platină se 

foloseşte următoarea formulă: 

)BA1( 2
0 ttRR ++= ,                                     (3.7) 

de la 0 la 630°C, t fiind temperatura în grade Celsius, R0 rezistenţa la 0°C şi 

A şi B constante de etalonare. 

 În intervalul de temperatură de la –200 la 0°C se foloseşte următoarea 

relaţie: 

( )32
0 )100(CBA1 ttttRR −+++= ,                          (3.8) 

C fiind o a treia constantă. 
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 Valoarea R0 este determinată printr-o măsurătoare la temperatura 

gheţii care se topeşte, în timp ce A şi B sunt determinate la temperatura de 

fierbere a apei şi a celei a sulfului (444.6°C). C se obţine cu ajutorul unei 

măsurători a punctului de fierbere a oxigenului (-182.97°C). Valorile 

aproximative ale acestor constante sunt ,  şi 

 

3104 −×≈A 7106 −×−≈B

.104 12−×−≈C

 

3.3.3.2 Termometrele semiconductoare 

 Una din primele aplicaţii ce apar evidente atunci când se examinează 

caracteristica ρ(T) a semiconductoarelor este folosirea lor ca şi captatoare de 

temperatură în intervalele unde variaţia este foarte rapidă. În general, se 

poate realiza dopajul în aşa fel încât partea sensibilă a curbei să se găsească 

în intervalul de temperatură care ne va interesa. Termometrele cu 

semiconductoare se folosesc îndeosebi pentru temperaturi foarte scăzute, sau 

cel puţin sub temperatura ambiantă. Ele vor trebui să aibă un volum redus, 

pentru a perturba cât mai puţin posibil sistemul căruia vrem să-i măsurăm 

temperatura. 

 La ora actuală se fabrică în general captatoare de temperatură din 

germaniu, foarte sensibile la temperaturi joase şi care permit măsurători până 

la 1 K. Progresele tehnologice permit o reproductibilitate a valorilor mai 

bună de 0.1 %, în ciuda frecventelor cicluri în temperatură.  

 Încă din 1957, Kunzler şi colaboratorii săi au folosit o termorezistenţă 

din germaniu dopat cu arsenic. Monocristalul de germaniu dopat a fost 

decupat în formă paralelipipedică. Cele patru contacte, două pentru curent şi 

două pentru tensiune, sunt realizate cu ajutorul unor fire de aur lipite de 
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eşantion. Aceste fire de aur sunt de asemenea lipite în interiorul incintei 

protectoare la patru fire din platină, rezistente mecanic. 

 Montajul se face în aşa fel încât doar o singură extremitate a 

eşantionului să fie fixată în suport, cealaltă fiind liberă din punct de vedere 

mecanic. Acest lucru este necesar pentru a se evita constrângerile mecanice 

datorate contracţiilor diferite între germaniu şi suport atunci când sunt răcite. 

Acest tip de montaj este necesar nu doar ca germaniul, un material fragil, să 

nu se caseze, ci, de asemenea şi pentru a se evita să fie supus unei presiuni 

oarecare. Proprietăţile electrice ale solidelor în general şi a 

semiconductoarelor în particular sunt sensibile la constrângeri. Firele de 

măsură trebuie ancorate termic foarte bine de bucata căreia dorim să-i 

măsurăm temperatura. 

 Blakemore (1962) a analizat mecanismele de conducţie în germaniu în 

vederea aplicării acestora la măsurarea temperaturilor. Astfel a distins patru 

regiuni în caracteristica R(T) a germaniului dopat cu arsen. În 

regiunea I (temperaturi înalte), cu conductivitate intrinsecă, curentul este 

transportat de electronii excitaţi din banda de valenţă spre banda de 

conducţie, datorită mobilităţii lor mari. Densitatea electronilor variază 

şi dR/dT este negativ. 

 În regiunea II curentul este transportat de către electronii extrinseci, a 

căror număr rămâne constant şi variaţia lui R reflectă variaţia mobilităţii. 

dR/dT este pozitiv. În regiunea III densitatea electronilor extrinseci variază 

exponenţial cu temperatura şi dR/dT este negativ, la fel ca în I. La 

temperaturile cele mai scăzute (regiunea IV) excitarea purtătorilor este slabă 
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şi conductivitatea mică observată se datorează deplasării electronilor de la o 

impuritate spre alta. Este o regiune cu mobilitate mică. 

 Pentru un semiconductor dat, caracteristica ce încercăm să o descriem 

depinde bineînţeles de natura şi de concentraţia impurităţilor. Aceasta 

permite construirea de termometre adaptate regiunii de temperatură pe care 

dorim să o acoperim. Astfel, folosirea galiului ca dopant permite o mai bună 

sensibilitate în regiunea 10 ÷ 20 K. Trebuie amintită însă şi sensibilitatea 

foarte mare a acestor termometre faţă de câmpul magnetic (figura 3.7). 
14

12

10

8

6

4

2

0

M
ag

ne
to

re
zi

st
en
ţa

R(
B,

T)
/R

(0
,T

)

151050
Câmpul magnetic [T]

68.2 K
29.2 K
19.0 K
14.06 K
12.22 K
10.48 K

8.71 K
7.20 K

6.25 K

4.22 K

3.62 K

 
Figura 3.7: Magnetorezistivitatea germaniului la diferite temperaturi 

 

 Să remarcăm şi faptul că, contrar cazului metalelor, în 

semiconductoare relaţia R(T) este complexă şi va fi mai dificil să se găsească 

funcţii care să permită interpolarea. 
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3.3.3.3 Rezistenţe din carbon 

 Rezistenţele din carbon se folosesc deja de mult timp ca şi captatoare 

la temperaturi foarte joase. Aceste captatoare, care sunt rezistenţe obişnuite 

ce se găsesc în circuitele electronice, sunt folosite în laboratoarele de 

cercetare. S-a descoperit că aceste rezistenţe, care nu au fost niciodată 

destinate acestui scop, au o sensibilitate foarte mare faţă de temperatură 

între 0.1 şi 100 K. 

 Rezistenţa electrică R a acestor captatoare (figura 3.8) creşte cu 

scăderea temperaturii, respectând o lege 

T
BA

R
R +=

Κ
+

log
log .                                    (3.9) 

 Marele dezavantaj al acestor termometre este că caracteristica lor 

variază puternic cu ciclurile termice, astfel că trebuie recalibrate la fiecare 

ciclu în temperatură. Este suficientă, totuşi, calibrarea la o singură 

temperatură. 
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Figura 3.8: Verificarea experimentală a ecuaţiei (3.9) şi a stabilităţii în timp a carbonului 
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Figura 3.9: Magnetorezistivitatea unei rezistenţe de carbon de 220 Ω la diferite 
temperaturi. Faţă de germaniu magnetorezistivitatea este foarte mică şi poate induce o 
roare de măsurare a temperaturii atunci când aceasta trebuie cunoscută exact. 

 

tense (figura 3.9), lucru deosebit de util pentru cercetările de laborator. 

e senzori practic identici. Ele sunt însă foarte sensibile la 

âmpul magnetic. 

e
 

 În afara preţului derizoriu şi a sensibilităţii mari, un alt avantaj al 

acestui tip de captator este independenţa faţă de câmpurile magnetice

in

 

3.3.3.4 Diodele 

 Tensiunea de prag a diodelor p-n depinde de temperatură. Această 

caracteristică poate fi folosită ca termometru. Aceste termometre au o 

reproductibilitate a valorilor în timp foarte bună şi tehnologiile de fabricare 

permit realizarea d

c
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3.3.3.5 Oxidul de ruteniu 

 S-au mai găsit şi alte rezistenţe folosite în electronică care să aibă 

aplicaţii în termometrie. Dependenţa oxidului de ruteniu de temperatură este 

ilustrată în figura 3.10 şi corespunde relaţiei 

,                                 (3.10) 

cu α între 0.25 ş

ţia rezistenţei electrice a câtorva termometre din RuO2 (care diferă prin 
zistivitatea la 300 K) funcţie de temperatură. Relaţia (3.10) este respectată foarte bine la 

temperaturi joase 
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Figura 3.10: Varia
re

 

 Aceste termometre sunt folosite până la temperaturi foarte joase, 

respectând o lege bine precizată pe un interval mare de temperatură şi sunt 

foarte reproductibile în interiorul aceluiaşi lot de fabricare. Ele sunt, de 
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asemenea, puţin sensibile la câmpul magnetic. Aceste termometre sunt 

 temperatură. 

Cuplul a-b (figura A, în timp ce celelalte 

extremităţi, B ş ă borne ale unui milivoltmetru 

prin intermediul a două fi şi b). 

Figura 3.11: Reprezentarea unui termocuplu folosit ca termometru 

folosite des în prezent mai jos de 1 K. 

 

3.3.4 Termocuplele 

 Termocuplele permit măsurarea diferenţelor de temperatură între două 

regiuni unde, dacă se dispune de o temperatură de referinţă (gheaţă care se 

topeşte, baie criogenică care fierbe), se poate determina temperatura 

sistemului. În acest scop sunt folosite diverse cuple metalice şi din aliaje 

semimetalice, cele mai frecvente fiind în prezent cuplele cupru-constantan, 

platină-(platină+rodiu), (nichel + 10% crom)–(nichel + 5% aluminiu) şi 

fier-constantan, iar pentru temperaturile joase aliajele foarte diluate Au(Fe)- 

(nichel + 10% crom). Metalele, cu toate că au o putere termoelectrică puţin 

mai mare, sunt foarte stabile şi cu ajutorul unei etalonări prealabile permit 

măsurători reproductibile ale diferenţelor de

3.11) este lipit într-un punct 

i B’, sunt conectate la cele dou

re conductoare din cupru (a 

a b

A

B B’

Tc

Tx

mV
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Se stabileşte un contact termic bun între lipitura A şi sistemul căruia vrem 

să-i măsurăm temperatura Tx. Celelalte două lipituri, B şi B’, trebuie să fie 

menţinute la o temperatură Tc foarte stabilă (gheaţa care se topeşte, un 

termostat). Forţa electromotoare citită la voltmetre depinde astfel de 

diferenţa de temperatură Tx – Tc, Tc fiind cunoscută. Există tabele care dau, 

pentru diferite tipuri de cuple, temperatura corespunzătoare forţei 

lectromotoare măsurată, temperatura de referinţă (Tc) fiind luată egală 

ustriale milivoltmetrele sunt etalonate direct în 

abilite experimental, care stau la baza 

ăsur ce: 

• legea circuitelor omogene; 

urătorilor foarte precise se rezumă uneori doar la faptul că 

e

cu 0°C. În cuptoarele ind

centigrade. 

 

3.3.4.1 Legi fundamentale 

 Există trei legi fundamentale, st

m ării temperaturilor cu ajutorul cuplelor termoelectri

 

 • legea metalelor intermediare; 

 •legea temperaturilor succesive sau intermediare. 

 

3.3.4.1.1 Legea circuitelor omogene. 

 “Un curent nu poate fi menţinut într-un circuit format dintr-un 

conductor omogen sub efectul unui câştig de căldură”. În consecinţă, dacă 

una din joncţiunile formate de către două conductoare omogene diferite este 

menţinută la o temperatură T1 şi cealaltă la o temperatură T2, forţa 

electromotoare care apare nu depinde de distribuţia temperaturii de-a lungul 

conductoarelor. Este bine să insistăm asupra termenului “omogen”. De fapt, 

legile măs
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distribuţia temperaturilor de-a lungul aceluiaşi conductor influenţează forţa 

lectromotoare care apare. Aceasta deoarece conductoarele nu sunt riguros 

oge

conductoarele a şi b sunt 

oge

arecare de conductoare diferite, dacă 

ansamblul este m

 Fie un circuit f ogene a şi b a căror 

joncţiuni se află  un al treilea 

conductor, c, 3.13). Dacă 

mperatura peste tot de-a lungul lui c este uniformă, forţa electromotoare 

e

om ne. 

T1

3

T2

T

T
a

b

 
Figura 3.12: Reprezentarea legii circuitelor omogene. 

 

 În circuitul ilustrat în figura 3.12, dacă 

4

om ne, forţa electromotoare nu depinde de T3 şi T4. 

 

3.3.4.1.2 Legea metalelor intermediare 

 “Suma algebrică a forţelor electromotoare termoelectrice este nulă 

într-un circuit format dintr-un număr o

enţinut la aceeaşi temperatură”. 

ormat din două conductoare om

 la temperaturile T1 şi T2. Să introducem

prin secţionarea conductorului a (figura 

te

totală a circuitului nu este influenţată. 

 
Figura 3.13: Reprezentarea legii metalelor intermediare 

 

T T

a
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2

b
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 Demonstraţia acestei legi este simplă. Dacă introducerea 

re termoelectrice 

egi vor fi rezumate astfel: “Suma algebrică a forţelor 

lectromotoare termoelectrice care apar într-un circuit oarecare dat, 

re omogene diferite, depinde doar 

ţiunile dintr-un 

t menţinute la o anumită temperatură 

otoare generată depinde doar de temperatura 

 - omogenitate; 

conductorului c ar da naştere unei forţe electromotoa

suplimentare, ar rezulta şi un curent. Acest curent ar absorbi căldură în 

circuit (efectul Peltier). Ceea ce înseamnă că căldura va fi transportată de la 

o temperatură mai mică la una mai mare, fără ajutorul unei energii din 

exterior, ceea ce contrazice al doilea principiu al termodinamicii. 

 

3.3.4.1.3 Legea temperaturilor succesive sau intermediare 

 “Dacă două conductoare omogene şi diferite dau naştere unei forţe 

electromotoare termoelectrice E1 atunci când joncţiunile se află la 

temperaturile T1 şi T2 şi unei forţe electromotoare termoelectrice E2 atunci 

când joncţiunile se află la temperaturile T2 şi T3, forţa electromotoare 

generală atunci când joncţiunile se află la T1 şi T3 va fi E1 + E2.” 

 Aceste trei l

e

conţinând un număr oarecare de conductoa

de temperaturile joncţiunilor.” Ca şi corolar, “dacă toate jonc

astfel de circuit, cu excepţia uneia, sun

de referinţă, forţa electrom

acestei joncţiuni”. 

 

3.3.4.2 Criterii de alegere a termocuplelor 

 Criteriile de alegere a termocuplelor sunt următoarele: 

 - reproductibilitate şi stabilitate; 
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 - rezistenţă la oxidare şi corodare la temperaturile şi mediile în care 

sunt folosite; 

 - variaţie continuă şi pe cât posibil liniară a forţei electromotoare 

niile în care se folosesc; 

 (de la 10 la 40 μV/K); 

ne suficient mai mari decât temperatura maximă la 

 

 - 

 

 - 

Figura 3.14: Intervalele de temperatură în care se folosesc cele mai utilizate termocuple 

 În figura 3.14 sunt indicate termocuplele cele mai întâlnite alături de 

intervalul de temperatură pentru care se folosesc, în timp ce în figura 3.15 

sunt reprezentate variaţiile termice ale puterii termoelectrice a anumitor 

termocuple folosite sub temperatura ambiantă. 

termoelectrice în funcţie de temperatură în dome

 - putere termoelectrică suficient de mare

 - puncte de fusiu

care sunt folosite; 

- rezistivitate electrică nu foarte mare; 

posibilitatea modelării în formă de fire; 

- posibilitatea de a fi lipite convenabil; 

preţul de cost. 

1950Pt - Pt (Rh)
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Figura 3.15: Variaţia puterii termoelectrice cu temperatura pentru câteva termocuple 

ot fi înregistrate direct. De asemenea, pot fi amplasate spaţial foarte 

or. 

 că necesită o temperatură de referinţă 

tabilă sau o compensare automată. 

 

 

3.3.4.3 Avantaje şi dezavantaje ale termocuplelor 

 Principalele avantaje ale termocuplelor sunt că ele degajă o cantitate 

de căldură neglijabilă în timpul măsurării şi că ele au un răspuns electric, 

deci p

uş

 Principalul inconvenient este

s
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3.4 Criterii de alegere a unui termometru 

dă. Odată alegerea făcută, celelalte criterii de care trebuie 

nut s

precizia măsurării semnalului; 

ensibilitatea la mediu înconjurător: câmp magnetic, presiune, 

iaţi

criogeniei dimensiunea 

utatea) este foarte importantă; 

- preţul de cost. 

 
3.4.1 Reguli generale 

 Pentru a alege captatoarele termometrice, trebuie ţinut cont de 

numeroase criterii. Prima întrebare care se pune este ce ar fi mai uşor de 

măsurat: o diferenţă de temperatură sau o temperatură absolută? În general în 

primul caz se foloseşte un termocuplu şi în cel de-al doilea un captator 

rezistiv sau o dio

ţi eama sunt: 

 - sensibilitatea în raport cu 

 - reproductibilitatea; 

 - metoda de măsură (electrică sau nu); 

 - s

rad i; 

 - dimensiunea; în anumite domenii ale 

captatorului (sau gre

 - robusteţea; 

 

 

3.4.2 Exemple 

 Cu ajutorul firelor extrem de fine ale termocuplelor (de ordinul 

a 10 microni) se pot realiza joncţiuni cu diametrul de ordinul acestora. De 

aici a apărut şi speranţa că este posibilă realizarea de captatoare 

termoelectrice cu inerţie neglijabilă, deci având o viteză de răspuns foarte 

mare. Această speranţă este totuşi iluzorie. Căci joncţiunea fiind minusculă, 

contactul termic cu regiunea de măsurat este extrem de dificil de realizat şi 
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necesită neapărat o ancorare termică corectă (§ 3.5), cu atât mai dificil de 

realizat cu cât firele sunt de diametre mai mici. Pentru a atinge echilibrul 

termic, este aşadar necesar să se aştepte ca părţile conductoarelor ancorate 

termic să atingă echilibrul. Însă aceşti timpi vor fi cu mult mai mari decât cei 

necesari joncţiunii. Firele termocuplelor având diametre foarte mici (10 μm) 

sunt rare şi foarte puţin folosite în practică din cauza fragilităţii lor, a 

dificultăţii de a lucra cu ele şi a imposibilităţii de a le izola cu ajutorul 

lacurilor. În practică, termocuplele cele mai fine au un diametru de 40 de 

icron

 termocuplele şi atunci când trebuie măsurată 

mperatura absolută. 

m i. 

 Nu întotdeauna soluţiile adoptate răspund criteriilor obiective, ci 

uneori sunt în funcţie de disponibilităţile utilizatorului. Astfel, echipamentul 

electric necesar la măsurarea diferenţelor de potenţial generate de termocuple 

nu sunt aceleaşi ca cele necesare pentru măsurarea rezistenţelor electrice. 

De asemenea, precauţiile experimentale diferă de la caz la caz. Este de 

înţeles că un laborator echipat îndeosebi pentru a măsura diferenţe de 

temperatură foloseşte

te

 

 

3.5 Ancorarea termică 
 
 În momentul conceperii sistemului de măsură a temperaturilor prin 

metode electrice, nu trebuie pierdut din vedere că trebuie luate în considerare 

două circuite: un circuit electric şi unul termic. Acesta din urmă este de 

departe mai greu de realizat corect în practică. Nu de puţine ori se constată, 
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ca urmare a unei concepţii greşite a circuitului termic, că se găsesc erori de 

mai multe zeci de grade. 

 Conceperea circuitului termic este mai delicată la temperaturile 

criogenice şi în particular în vecinătatea temperaturii heliului lichid. Practic, 

cel mai mic flux termic necontrolat ce traversează firele conductoare poate 

da naştere unei creşteri importante a temperaturii captatorului din cauza 

capacităţii sale termice care poate atinge valori foarte mici la temperaturi 

 este necesară ancorarea termică a 

relor care întră în incinta experimentală. O analiză mai detaliată a acestor 

circuite termice este dată în capitolul 4. 

 

joase. Acest efect va fi cu atât mai important cu cât rezistenţa termică a 

contactului captator - sistemul de măsurat este mai mare. 

 Din cauza tuturor acestor motive

fi
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Capitolul 4 
 

Producerea temperaturilor joase 
 

 

4.1. Introducere 
 
 Absorbţia căldurii la temperaturi joase se poate face fie utilizând 

proprietăţile fizice ale unui fluid, fie pe cele ale unui material solid. Chiar 

dacă prima metodă este de departe cea mai răspândită, considerăm că este 

utilă şi cunoaşterea metodelor care folosesc principiile fizicii stării solide, 

metode deosebit de interesante. 

 Pe baza proprietăţilor fluidelor criogenice (capitolul 1) şi a 

proprietăţilor materiei la temperaturi joase (capitolul 2), acest capitol descrie 

cele mai importante metode de obţinere a temperaturilor joase în scop 

ştiinţific sau tehnic. 
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4.2 Principiile refrigerării 
 

4.2.1 Refrigerarea izentropică 

 Entropia unui sistem cu volum sau presiune constantă creşte cu 

temperatura. Deoarece entropia reflectă gradul de dezordine al sistemului, un 

proces de răcire este unul de reducere a entropiei sau de creştere a ordinii. 

C

D

B

A

X1

X2

Temperatura

En
tro

pi
a

 
Figura 4.1: Reprezentarea transformării adiabatice folosită la 
răciri. Diferenţa de entropie între două stări scade cu temperatura, 
ceea ce duce la scăderea puterii de răcire a sistemului. 

 

 Figura 4.1 arată că atunci când o mărime fizică X este modificată 

izoterm şi trece din X1 în X2, entropia scade. Dacă retrimitem izentropic sau 

adiabatic X din X2 în X1, temperatura scade şi, în exemplul din figura 4.1, se 

modifică de la TB la TC. Figura 4.1 ne arată, de asemenea, că temperatura 

poate fi redusă din ce în ce mai mult trecându-se succesiv prin 

stările A, B, C, D … . Se observă insă că oricare ar fi numărul etapelor 

succesive, zero absolut nu poate fi atins niciodată. Practic diferenţele de 
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temperatură obţinute în cursul etapelor adiabatice succesive tind spre zero 

atunci când T → 0 K. Pe de altă parte şi ΔS → 0 atunci când T → 0 K. 

Astfel, înseamnă că puterea de răcire a unei etape succesive, ΔQ = TΔS, tinde 

la fel de repede spre zero atunci când T → 0 K. Atunci când se concep 

sisteme criogenice trebuie ţinut cont de aceste date. 

 Principiul refrigerării adiabatice este folosit în diferite sisteme 

criogenice, deosebirea fiind dată de mărimea fizică X folosită. Tabelul 4.1 

oferă, urmărind acest criteriu, principalele metode de refrigerare. 

 

Tabelul 4.1: Metode de refrigerare adiabatică 

Mărimea fizică Metoda 

presiunea destindere adiabatică 

faza (solidă, lichidă, vapori) vaporizare, fusiune, sublimare 

concentraţia dintr-un amestec diluţie 

inducţia magnetică demagnetizare adiabatică 

 

4.2.2 Lichefierea unui gaz 

 Conform legii gazelor perfecte, faza lichidă nu există. Această lege 

oferă o aproximare bună în anumite condiţii (presiune mică şi temperaturi 

mari) dar nu poate descrie toate modelele reale întâlnite de noi în fiecare zi 

ca lichide şi solide. 

 Van der Waals a introdus aşadar două corecţii relaţiei gazelor perfecte, 

pentru a obţine un model care să descrie lumea reală. El ţine cont de volumul 

finit al moleculelor şi de forţele de atracţie între molecule: forţele Van der 

Waals. Prima corecţie reduce volumul moleculelor, V → V – b, în timp ce a 
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doua creşte presiunea, p → p + a/V2, unde a şi b sunt constantele proprii ale 

gazului considerat. Relaţia gazului perfect devine aşadar 

RTVVp =−+ )b)(/a( 2 .                                  (4.1) 

 
Volumul

Pr
es

iu
ne

a

T  < < 1 T  T  < T2 3 4

p   = const  ×  ×V T

Figura 4.2: Diagrama p – V pentru gazele perfecte 
 

 Figura 4.2, care ilustrează comportamentul gazului perfect, se va 

modifica datorită relaţiei (4.1), rezultatul fiind prezentat în figura 4.3. Chiar 

dacă nici acest nou model nu descrie perfect lumea reală (în particular în 

zona haşurată din figura 4.4), el este mult mai apropiat de realitate. În 

particular, acest model permite descrierea lichefierii ca fiind momentul în 

care forţele de atracţie devin dominante. 

 Figura 4.4 arată clar cum o compresie poate sau nu să ducă la 

formarea unui lichid, după cum temperatura este mai mică sau mai mare 

decât punctul critic (T = T5 în figură). Această limitare i-a făcut pe 
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cercetători să se orienteze spre alte metode de lichefiere a anumitor gaze, ca 

de exemplu heliul. 

Volumul

Pr
es

iu
ne

a

 

Figura 4.3: Diagrama p – V ţinând cont de corecţiile Van der Waals 
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Figura 4.4: Diagrama p – V a unei substanţe reale. Temperatura T5 
reprezintă limita deasupra căreia nu mai este posibilă lichefierea 
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 Prima răcire adiabatică a fost cea a lui Simon, care, cu ajutorul unui 

refrigerator (figura 4.5) a reuşit prima lichefiere a heliului. Bineînţeles că în 

prezent acest lichefactor prezintă doar un interes didactic, fiind interesant 

mai mult datorită simplităţii sale. Pe de altă parte, acest lichefactor, construit 

la Oxford în 1932, a permis unei întregi generaţii de cercetători de la 

Laboratorul Clarendon să studieze proprietăţile materialelor la temperaturi 

joase. 

1

2
3

 
Figura 4.5: Schema lichefactorului lui Simon care se 
bazează pe principiul destinderii adiabatice 

 

Heliul gazos este comprimat izoterm la o presiune de 100 atmosfere în 

incinta 1 care este menţinută la o temperatură de 15 K (eventual 10 K, 

reducând presiunea hidrogenului sub cea a punctului triplu). Această 

temperatură este asigurată cu ajutorul schimbului termic dintre baia de 

hidrogen lichid menţinut la presiune mică în dewarul 3 şi heliul gazos din 

incinta 2, care joacă rolul gazului de schimb. În continuare se izolează termic 
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incinta 1 a băii de hidrogen 3, evacuându-se incinta 2. Se deschide 

robinetul şi se permite heliului din 1 să se destindă adiabatic. Gazul rămas 

este răcit la temperatura de lichefiere a heliului. În incinta 1 se va găsi astfel 

heliu lichid. De notat că pentru ca procesul să se poată desfăşura cu succes 

trebuie neapărat ca capacitatea termică a incintei metalice să fie mică în 

raport cu cea a gazului. Acest lucru se poate realiza, din fericire, datorită 

scăderii puternice a valorii capacităţii termice a solidelor la temperaturi 

joase (conform capitolului 2). 

 

 

4.2.3 Refrigerarea izentalpică 

 Un proces izentalpic este un proces în care variaţia entalpiei dH a unui 

sistem în care 

pVUH +=                                             (4.2) 

este nulă când se trece dintr-o stare 1 într-o stare 2. p este presiunea, U 

energia internă pe unitatea de masă şi V volumul. 

 Conform relaţiei (4.2), destinderea izentalpică a unui gaz perfect, 

caracterizată prin relaţia RTpV = , nu permite schimbarea temperaturii. În 

practică, Joule şi Thomson au observat că destinderea izentalpică a unui gaz, 

în principiu infinit lentă, de-a latul unui dop poros, dă loc unei scăderi a 

temperaturii gazului, mai puţin pentru heliu, hidrogen şi neon, care se 

încălzesc. Această abatere este o manifestare a comportamentului gazelor 

perfecte, atribuită relaţiei (4.1). 

 Datorită existenţei forţelor de atracţie dintre molecule, pentru a 

despărţi aceste molecule în timpul unei destinderi este nevoie de un lucru 
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mecanic intern: dU > 0. Prezenţa forţelor de respingere în interiorul 

volumului finit al moleculelor are o consecinţă exact opusă: dU < 0. Atunci 

când gazul este suficient de aproape de starea lichidă, forţele dominante vor 

fi cele de atracţie. Lucrul mecanic efectuat pentru a creşte energia internă are 

ca rezultat scăderea temperaturii gazului. La temperatura ambiantă doar 

heliul, hidrogenul şi neonul se comportă diferit, temperatura lor crescând. 

Temperatura de o parte a căreia se observă o răcire a gazului se numeşte 

temperatură de răcire. În tabelul 4.2 sunt date câteva valori şi se observă că 

doar oxigenul şi azotul pot fi lichefiate pornindu-se de la temperatura 

ambiantă. 

 

Tabelul 4.2 Temperatura de răcire dată de efectul Joule-Thomson 

Gazul O2 N2 Ne H2
4He 

Tr (K) 893 621 260 205 51 

 

 

4.2.4 Lichefierea 4He 

 În figura 4.6 sunt date diagramele p – T pentru câteva transformări 

izentalpice ale 4He. Se observă că răcirea heliului prin efect Joule-Thomson 

este posibilă doar la stânga liniei punctate. Această răcire, şi în final 

lichefierea rezultată, se realizează într-un sistem ca acela reprezentat 

schematic în figura 4.7. Heliul injectat în A la presiunea pA şi temperatura TA 

trece printr-un şunt termic şi este supus unei destinderi izentalpice. Lichidul 

este colectat în lichefactorul L iar gazul nelichefiat trece din nou prin şunt 

înainte de a ajunge în B. 
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Figura 4.6: Reprezentarea curbelor izentalpice ale 4He 

 

 

Figura 4.7: Schema de principiu a unui lichefactor 
care se bazează pe efectul Joule-Thomson 

L

AB

gaz

supapă de eliminare

 

 Deoarece dH = 0, avem următorul bilanţ: 

BLA )1( HHH ξξ −+= ,                                    (4.4) 

unde ξ este procentul de lichid obţinut. Se poate deci scrie, 
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)/()( LBAB HHHH −−=ξ .                                (4.5) 

 În cel mai rău caz, în care şuntul de căldură este complet ineficient, 

LGB TTT ==                                             (4.6) 

şi 

λ+== LGB HHH ,                                      (4.7) 

unde λ este entalpia de vaporizare. Pentru a obţine o lichefiere (ξ > 0) 

trebuie ca 

λ+< LA HH ,                                          (4.8) 

ceea ce, în cazul 4He înseamnă că TA trebuie să fie sub 7.5 K. Cum această 

temperatură este imposibil de atins cu ajutorul unui alt fluid criogenic, 

lichefierea heliului nu este posibilă în aceste condiţii. 
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Figura 4.8: Randamentul unui lichefactor de tipul celui din 
figura 4.7 în funcţie de presiunea pA şi temperatura TA. 
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Dacă din contră şuntul termic este eficient, lichefierea este posibilă, iar 

randamentul depinde de TA şi pA, aşa cum ilustrează figura 4.8. 

 

 

4.2.5 Consideraţii generale 

 Faptul că puterea de răcire scade cu temperatura (§ 4.2.1) are ca şi 

consecinţă faptul că sistemele criogenice funcţionează în general în cascadă. 

Adică temperatura este scăzută progresiv, pornind de la temperatura 

ambiantă, în diferite etape, realizate cu ajutorul unor mecanisme fizice sau 

fluide criogenice diferite. De exemplu, un Dewar care conţine heliu lichid 

este înconjurat de un altul care conţine azot lichid. Aceasta permite ca cea 

mai mare parte a căldurii care provine din exterior să fie absorbită de azotul 

lichid, care are o entalpie de vaporizare mult mai mare decât cea a heliului 

lichid. Astfel consumul de heliu va fi mult mai mic. În sistemele despre care 

se va discuta, aceste etape sunt prezente întotdeauna. Vom vedea că 

principiul cascadei este aplicat de asemenea şi pentru a coborî la cele mai 

joase temperaturi. 

 Un sistem criogenic se află în echilibru atunci când suma căldurilor 

absorbite este egală cu puterea de răcire (P). Aceste contribuţii calorice pot fi 

de origini externe (Qext) sau interne (Qint), astfel că se poate scrie 

intext QQP += .                                          (4.9) 

Temperatura de bază a unui sistem criogenic este cea pentru care P = Qext. 

 Performanţele unui sistem sunt limitate, in mod evident, de către 

contribuţiile calorice externe. Ele trebuie aşadar reduse pe cât posibil. În 
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orice caz, cele trei moduri de conducţie termică (prin radiaţie, conducţie şi 

convecţie) trebuie minimizate. 

 Radiaţiile sunt reduse prin amplasarea de ecrane la temperaturi fixe, 

date de etapele succesive de răcire în cascadă. Conducţia este redusă prin 

folosirea unor materiale slab conducătoare de căldură şi prin ancorări termice 

după fiecare etapă a cascadei. În sfârşit, convecţia va fi limitată prin 

realizarea unui vid foarte bun între părţile apropiate dar situate la temperaturi 

diferite. 

 Precauţiile luate pentru a reduce Qext sunt cu atât mai importante cu 

cât vrem să atingem temperaturi mai scăzute. Trebuie însă neapărat să se ţină 

seama de faptul că puterea de răcire scade foarte tare cu temperatura şi că 

proprietăţile unor materiale diferite variază diferit cu temperatura. Concepţia 

sistemelor destinate atingerii de temperaturi foarte scăzute este condiţionată 

de cele de mai sus. 

 Contribuţiile calorice interne sunt în principal trei. (1) Semnalele 

electrice care ajung la sistemul experimental prin conexiunile conductoarelor 

produc căldură prin efect Joule. Aceasta poate duce fie la creşterea 

temperaturii anumitor elemente, fie la creşterea temperaturii întregului 

sistem. Acest fenomen este deranjant datorită perturbărilor introduse, dar şi 

util, căci permite modificarea temperaturii sistemului, conform relaţiei (4.9). 

(2) Undele electromagnetice pot pătrunde în criostat şi pot fi absorbite de 

către elementele aduse la temperaturi foarte mici. În acest caz, fără a intra în 

detalii, problema poate fi rezolvată doar cu ajutorul unor blindaje foarte 

bune, aceasta însemnând inclusiv aşezarea aparatelor de măsură şi control 

într-o cuşcă Faraday. (3) Vibraţiile mecanice pot de asemenea să introducă 
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energie suplimentară în sistem. Ele sunt şi mai periculoase atunci când este 

aplicat şi un câmp magnetic. Dacă o buclă formată de conductori vibrează 

într-un gradient de câmp magnetic, conform legilor electromagnetice se va 

dezvolta o tensiune alternativă la bornele ei. Dacă această buclă este închisă, 

va circula un curent alternativ care va genera căldură prin efect Joule. 

 

 

4.3 Transferurile termice 
 
4.3.1 Introducere 

 În capitolul 2 am descris mecanismele de conducţie în solide la scară 

microscopică. Acum va fi discutat cazul mai general al problemelor puse de 

transferul termic în sistemele criogenice, care pe lângă conducţie prezintă şi 

celelalte moduri de transmitere, convecţia şi radiaţia. 

 Problemele legate de transferul de căldură au o importanţă primordială 

în cele mai multe dintre procesele tehnologice. Aceasta nu apare întotdeauna 

clar, căci aceste probleme sunt apreciate de multe ori greşit, rezolvarea fiind 

delicată, iar tratarea lor este făcută în general empiric şi stângaci. Transferul  

de căldură este mai important la temperaturi joase şi foarte joase, fiind 

obligatorie tratarea corectă a acestuia. O izolare termică greşită duce la 

evaporarea completă a heliului până la ultima picătură. 

 Transferul de căldură la temperaturi joase prezintă particularităţi care 

nu se întâlnesc în vecinătatea sau deasupra temperaturii ambiante. Astfel, 

inginerii obişnuiţi să lucreze la temperaturi mai mari de 300 K şi să 

considere anumiţi parametrii ca fiind constanţi, de exemplu căldura specifică 

şi conductivitatea termică, pot fi derutaţi. 
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 Chiar şi atunci când se aplică aceleaşi principii ca şi la temperatura 

ambiantă, ordinul de mărime al parametrilor materialelor care intră în 

transferul de căldură este foarte diferit la temperaturi joase. Problemele care 

apar sunt rezultatul cunoaşterii incomplete a proprietăţilor materialelor la 

temperaturi joase, a variaţiei lor cu temperatura, precum şi rezultatul faptului 

că unele proprietăţi pot fi observate doar le temperaturi joase. 

 Începând de la conceperea, construire, funcţionarea şi până la reglarea 

consumului de fluide criogenice, sistemele criogenice sunt condiţionate de 

schimburile termice. De aceea, sistemele criogenice pot fi foarte diferite între 

ele, mai ales dacă folosesc fluide de răcire diferite, heliul, de exemplu, având 

proprietăţi particulare faţă de celelalte, aşa cum am văzut în capitolul 1. 

 

4.3.2 Mecanismele de transfer a căldurii 

 Atunci când anumite regiuni dintr-un sistem se găsesc la temperaturi 

diferite, căldura se transmite de la regiunea mai caldă spre regiunea mai rece. 

Aceasta, in funcţie de condiţiile particulare, se poate face prin trei 

mecanisme distincte: 

 - prin conducţie, transferul realizându-se în general între materiale 

solide, dar şi în cazul lichidelor aflate în contact cu sistemul criogenic sau cu 

mediul ambiant. Despre acest fenomen am discutat în capitolul 2. 

 - prin convecţie, căldura fiind transferată datorită mişcării relative a 

anumitor porţiuni ale mediului. La contactul unui fluid cu o suprafaţă mai 

caldă, energia internă locală a fluidului în acea regiune creşte. Densitatea 

acelei regiuni va scădea în raport cu cea a regiunii mai reci, începând o 

mişcare de convecţie a ansamblului particulelor. Această mişcare nu se 
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manifestă decât în lichide şi gaze. Structura solidelor cristaline exclude 

posibilitatea convecţiei, pentru că aceasta postulează o deplasare relativă a 

particulelor. 

 - prin radiaţie, adică un fenomen de propagare electromagnetică. În 

cazul nostru, propagarea se face între suprafeţele care se găsesc la 

temperaturi diferite şi sunt separate de un mediu transparent pentru radiaţia 

termică, adică infraroşu. Radiaţia poate deci să se manifeste în lichide, gaze, 

solide transparente şi bineînţeles în vid. 

 Cel mai bun mijloc de a elimina conducţia şi convecţia în gaze constă, 

în limita permisă de sisteme, în realizarea unui vid foarte bun (sub 10-4 Torr). 

Rămâne aşadar radiaţia, care se manifestă în general pornind de la 150 K şi 

care provoacă pierderi importante la temperaturi mai mari. Gama de 

materiale izolatoare fiind foarte mică, se recurge la anumite artificii pentru a 

reduce schimburile termice. 

 

4.3.2.1 Transmisia şi izolarea calorică 

 În practică există două cazuri distincte: acela în care dorim un transfer 

controlat al căldurii de la o regiune la alta şi acela în care dorim să evităm 

apariţia necontrolată a căldurii într-o incintă menţinută la o temperatură 

joasă. 

 Atunci când dorim să transferăm căldură de la un sistem la altul 

trebuie realizată o conducţie termică bună. Este cazul diverselor rezervoare 

termice, şunturi termice, etc. Pentru acestea se folosesc de obicei metale 

pure. Aliajele, din contră, sunt folosite pentru a stabili o legătură termică 

slabă, iar supraconductoarele pot jucă chiar rolul de întrerupătoare termice. 
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Există aproape două ordine de mărime diferenţă între conductivitatea termică 

a cuprului pur la temperatura ambiantă şi cea a aliajelor metalice, ca şi 

constantanul şi oţelurile inoxidabile. 

 La celălalt capăt al spectrului se găsesc izolatoarele termice, a căror 

importanţă se resimte peste tot unde este necesară conservarea energiei 

termice. Aşa cum se poate vedea în figura 4.9, cele mai bune izolatoare 

termice, adică acelea cu cea mai slabă conductivitate, sunt materialele 

heterogene, ca fibra de sticlă, spumele, materialele fibroase. În toate acestea, 

un rol foarte important îl joacă aerul conţinut, acesta fiind un foarte prost 

conductor termic. Este suficient ca acesta să se găsească în interiorul unor 

materiale, ca cele poroase, pentru ca acestea să se apropie de izolatoarele 

termice. Vidul este bineînţeles şi mai eficient pentru izolări termice, dar 

vidarea unui sistem este un proces costisitor, care se justifică cu adevărat 

doar în sistemele criogenice de cercetare. 

 

10-5 10-4 10-3 10-2 10-1

spume, pudre,
fibre

spume, pudre

fibre de sticlă

Izolaţii
multistrat izolări fără vidizolări cu vid

Conductivitatea termică [Wm K ]-1 -1

 
Figura 4.9: Conductivitatea termică a principalelor izolatoare criogenice 

 

 Sunt cazuri când soluţiile pentru izolarea termică sunt mai complexe. 

Astfel, atunci când dorim să absorbim căldura dintr-un dispozitiv electronic 
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este necesar, dacă nu indispensabil, să recurgem la o interfaţă care să 

combine proprietatea de izolator electric cu cea de bun conducător termic. 

Aceste două proprietăţi nu se anulează reciproc, existând o serie de materiale 

în care, aşa cum am mai arătat, electronii (sau golurile), care sunt 

responsabili de transportul sarcinilor electrice, nu monopolizează şi 

transferul de căldură. Uneori vibraţiile termice ale reţelei cristaline, fononii, 

sunt mai eficiente decât electronii pentru transportul energiei termice. Astfel, 

materiale izolatoare electrice excelente, cum sunt diamantul, safirul, sau 

nitrura de bor, sunt printre cele mai bune conductoare termice. În acest 

context, măsurători realizate recent pe anumite materiale polimere arată că 

modificarea alinierii atomilor poate îmbunătăţii conductivitatea termică cu 

până la două ordine de mărime. 

 

4.3.2.2 Conducţia şi convecţia în gaze. 

 Teoria cinetică a gazului spune că există două regimuri de conducţie în 

gaze: 

 ♦ unul dintre ele este cel în care drumul liber mediu al moleculelor 

este determinat de interacţiunile lor reciproce, lucru realizabil pentru 

presiuni apropiate sau mai mari de 10-2 mmHg şi o conductivitate termică 

independentă de presiune.; 

 ♦ al doilea este cel în care presiunile sunt mai mici, în mod normal de 

ordinul 10-4 mmHg, drumul liber mediu al molelculelor datorită 

interacţiunilor reciproce fiind de ordinul a 1 m şi ciocnirile au loc cu pereţii; 

conductivitatea termică este astfel proporţională cu presiunea. 
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4.3.2.3 Radiaţia 

 Legea lui Stefan, 
4TE Σ=  

exprimă energia totală E emisă prin radiaţie de unitatea de suprafaţă a unui 

corp negru aflat la o temperatură absolută T în unitatea de timp. Σ este 

constanta lui Stefan şi are valoarea . 4212 KcmW107.5 −−−×

 Un corp negru ideal poate fi definit ca un corp care absoarbe toată 

radiaţia incidentă. Pentru un corp negru ideal, coeficientul de absorbţie, a, şi 

cel de emisie, ε, sunt egale cu 1 şi deci coeficientul de reflexie R, care se 

exprimă ca 

aR −=−= 11 ε , 

va fi nul. 

 Energia radiaţiei este distribuită pe un spectru de frecvenţe sau de 

lungimi de undă λ mare. Energia E(λ)dλ emisă în intervalul λ, λ + dλ este 

funcţie de λ şi T. Legea lui Wien, 

Kcm29.0m ⋅=Tλ , 

exprimă faptul că produsul dintre temperatură şi lungimea de undă λm pentru 

care E(λ) este maximă la o temperatură dată este constant. Valoarea 0.29, 

obţinută experimental, exprimată în cm⋅K este constanta lui Wien. 

 Din legea lui Wien se pot calcula direct valorile pentru λm la 

temperaturile 4.2, 77 şi 300 K: 690, 38 respectiv . În practică, 

suprafeţele metalice folosite în criotehnică sunt departe de a fi corpuri negre 

perfecte şi emisivitatea lor poate varia de la 0.01 la 1, calculul transferului 

termic fiind deci influenţat puternic. Acest calcul este cu atât mai dificil 

m107.9 6−×
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pentru metale, căci acestora, datorită tendinţei de a se oxida, le creşte 

emisivitatea progresiv în timp. Din acest motiv este recomandabilă 

acoperirea ecranelor termice cu aur, a cărui emisivitate este cunoscută şi nu 

variază foarte mult în timp, datorită rezistenţei la coroziune. Coeficientul de 

emisivitate al materialelor nemetalice ca sticlele sau lacurile este apropiat 

de 1. 

 De obicei, în calculul radiaţiei între două suprafeţe se preferă pentru 

emisivitate să se folosească valori determinate experimental, selectate pentru 

diverse situaţii. În tabelul 4.3 se găsesc, pentru câteva temperaturi, valorile 

emisivităţii pentru câteva materiale folosite în mod curent la temperaturi 

joase, având diferite stări ale suprafeţei. 

 

Tabelul 4.3 Valori experimentale ale emisivităţii 

Materialul Radiaţie de la 

300 K pe o 

suprafaţă la 78 K 

temperatura 

camerei 

radiaţie de 14 μm pe 

o suprafaţă la 2 K 

radiaţie de la 

273 K pe o 

suprafaţă la 77 K 

Al, foiţă şlefuită 0.02 0.04 0.011* 0.043** 

Al, foarte oxidat - 0.31 - - 

Alamă şlefuită 0.029 0.03 0.018* 0.10** 

Alamă oxidată - 0.6 - - 

Cu şlefuit 0.015 - 0.019 0.02 0.0062 - 0.015* - 

Cu foarte oxidat - 0.6 - - 

Cu foaie 0.08 0.08 - 0.084** 

Au, foiţă 0.010 - 0.023 0.02 - 0.03 - - 

Ni şlefuit - 0.045 - - 
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Ag foaie 0.008 0.02 - 0.03 - - 

Oţel inoxidabil 0.048 0.074 - - 

Sn, foiţă curată 0.013 0.06 0.013* - 

sudură moale 0.03 - - 0.047** 

Sticlă - 0.9 - - 

 

* Aceste suprafeţe au fost şlefuite electronic 

**Aceste suprafeţe nu au fost nici şlefuite uşor nici oxidate tare 

 

 Pentru două suprafeţe plane paralele, de arii egale A, menţinute la 

temperaturile T1 respectiv T2 şi de emisivitate ε1 şi ε2, se poate calcula 

transferul prin radiaţie în unitatea de timp pentru diverse condiţii: 

( )
2121

214
2

4
1 εεεε

εε
−+

−Σ= TTAP .                            (4.10) 

În cazul particular al unui corp negru ideal, adică atunci când ε1 =ε2 =1, 

( )4
2

4
1 TTAP −Σ= . 

Dacă ε2 este neglijabil în raport cu ε1, expresia (4.10) se reduce la 

( ) 2
4

2
4

1 εTTAP −Σ= . 

 Pe de altă parte, pentru o emisivitate foarte mică şi egală pentru cele 

două suprafeţe, se obţine 

( )
2

4
2

4
1

εTTAP −Σ= . 

 În sistemele care funcţionează la temperaturi joase se folosesc ecrane 

de radiaţie pentru criostate (§ 4.5) şi rezervoarele de fluid criogenic, pentru a 

reduce transferul de căldură spre baia criogenică, încercându-se prevenirea 
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evaporării lichidului. Acest ecran este în general un cilindru de cupru şlefuit 

lucios, sau, mai bine, acoperit cu un strat de aur după polizare. Acest ecran 

este menţinut la o temperatură intermediară, între cea ambiantă şi cea de 

lucru. 

 

4.3.2.4 Rezistenţa Kapitza 

 O problemă importantă la temperaturi joase este rezistenţa contactului 

termic între heliul lichid şi un metal. Pe de o parte aceasta se datorează 

densităţii de fononi care scade rapid atunci când scade temperatura, dar acest 

lucru se întâmplă în toate metalele. Pe de altă parte, se datorează mai ales 

diferenţei de impedanţă acustică şi de viteză a sunetului în lichide şi solide. 

Valorile vitezelor sunetului pentru heliu lichid şi un metal sunt în general de 

5000, respectiv 200 m/s. Aceasta înseamnă că doar fononii care au un unghi 

de incidenţă mai mic de ≈ 3° faţă de normala la suprafaţă pot să se propage 

în celălalt material. Aceasta reprezintă doar ≈ 1/1000 din fononi. Diferenţa 

dintre densităţi înseamnă că impedanţa acustică, dată de densitate şi de viteza 

sunetului, va fi diferită cu câteva ordine de mărime pentru 

heliu (ZHe ≈103 g/cm2⋅s) faţă de un metal normal (ZM ≈106 g/cm2⋅s). 

Probabilitatea de transmisie a 1/1000 dintre fononi, care au un unghi de 

incidenţă convenabil, este deci 

2

M

He

MHe

MHe 1024
)(

4 −×≈≅
+

=
Z
Z

ZZ
ZZt . 

Aceasta reprezintă în final un coeficient de transmisie global de ≈ 10-5 şi deci 

o rezistenţă termică foarte mare numită rezistenţa Kapitza. Acest efect stă la 

baza concepţiei tuturor refrigeratoarelor prin diluţie care vor fi descrise. 

 
 

172



 
 
Producerea temperaturilor joase 

4.3.3 Izolatoare termice 

 Pentru a izola termic la temperaturi joase, trebuie reţinute neapărat 

două ordine de mărime privind pierderile calorice tolerate: 

 •  o izolare eficientă a azotului lichid necesită o conductivitate 

(aparentă) mai mică de 10-2 W m-1 K-1; 

 •  Pentru a izola heliul lichid este nevoie de o conductivitate 

(aparentă) mai mică de 10-4 W m-1 K-1. 

 Conductivităţile aparente permit exprimarea conductivităţilor 

echivalente ale ansamblului de moduri de transmisie a căldurii. 

 

4.3.3.1 Spume izolante 

 Spumele izolante, aşa cum este poliuretanul, care poate fi produs în 

laborator, sau polistirenul expandat, spumele de sticlă, silicon sau cauciuc, 

au conductivităţi aparente de ordinul 10-2 W m-1 K-1. Ele pot fi folosite la 

limită pentru a izola azotul lichid. Ele sunt folosite în laborator atunci când e 

vorba de cantităţi mici de azot lichid sau exigenţele experimentale nu sunt 

foarte mari. 

 

4.3.3.2 Izolatoare pulverizante 

 Acestea sunt formate din pudre minerale, în general din siliciu, cu un 

diametru mediu de 10-4 m. Aceste granule de culoare albă care conţin pori de 

diametru 10-8 m au o densitate globală de 10-1 g⋅cm-3. Pentru o presiune de 

ordinul 10-3 mmHg, drumul liber mediu al moleculelor gazului devine mare 

în raport cu diametrul porilor şi transferul de căldură se face doar prin 

conducţie de-a latul pudrei şi prin radiaţie. Cu astfel de sisteme se pot obţine 

 
 

173



 
 
Producerea temperaturilor joase 

conductivităţi mai mici de 10-3 W m-1 K-1. Conductivităţile de acest ordin 

permit izolarea eficientă a azotului lichid dar nu şi a heliului. 

 

4.3.3.3 Izolatoare multistrat 

 Izolatoarele multistrat sunt singurele care pot fi folosite pentru heliul 

lichid fără o protecţie suplimentară din azot. Ele constă din straturi 

alternative din material foarte reflectorizant, cum ar fi foiţa de aluminiu, şi 

un material cu conductivitate termică mică, de exemplu un strat subţire de 

polimer, totul menţinut sub vid. Cu un astfel de sistem pot fi atinse 

conductivităţi termice de până la 10-5 W m-1 K-1 între 20 şi 300 K. Aceste 

valori mici se datorează faptului că cele trei moduri de transfer a căldurii 

sunt reduse la valoarea lor minimă într-un astfel de sistem. Vidul elimină 

practic convecţia gazoasă, drumul liber mediu al particulelor gazoase 

depăşind cu mult spaţiul dintre straturile alternative. De asemenea, conducţia 

prin moleculele gazoase fiind proporţională cu presiunea reziduală, transferul 

căldurii prin acest mecanism poate fi minimizat prin reducerea presiunii cu 

ajutorul vidului. Conducţia căldurii de-a latul materialului intercalat între 

foiţele reflectorizante depinde de conductivitatea termică, de aceea se alege 

un material cu conductivitate slabă. Apare însă şi o rezistenţă de contact cu 

ecranele metalice. Pentru straturile intercalate trebuie folosite nu doar 

materiale slab conductoare, ci, de asemenea, şi cu dimensiuni geometrice 

corespunzătoare. Căldura radiată este invers proporţională cu emisivitatea 

lor. Aşadar pierderile se reduc dacă mărim numărul ecranelor, dar, pentru a 

păstra sistemul la dimensiuni acceptabile, vor trebui reduse distanţele dintre 

ele. 
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 Sistemele de izolaţii multistrat reprezintă soluţii costisitoare care nu se 

justifică din punct de vedere economic decât în anumite cazuri particulare ale 

criogeniei, cum sunt aplicaţiile spaţiale. 

 

4.3.4 Scurgeri termice 

 În timpul conceperii şi construirii unui sistem criogenic trebuie 

acordată o atenţie deosebită reducerii nivelului scurgerilor termice. Aceasta 

se realizează în primul rând cu ajutorul izolaţiilor performante care au fost 

descrise. Totuşi, acestea nu sunt suficiente, căci efectul izolaţiilor poate fi 

puternic atenuat de scurgeri termice care nu pot fi evitate întotdeauna în 

timpul construirii sistemelor. Căci construcţia sistemelor trebuie să ţină 

seama şi de alte criterii: suport mecanic, posibilitatea alimentării cu fluid 

criogenic, posibilitatea alimentării cu curent a incintei experimentale, nevoia 

de a măsura temperatura, etc. 

 Cum toate aceste surse de scurgeri nu pot fi eliminate complet, trebuie 

estimate corect, şi minimizate sau reduse, ţinându-se cont de ele atunci când 

sunt concepute sistemele. Aceasta se face prin alegerea materialelor care 

corespund criteriilor cerute de funcţia lor (rezistenţă mecanică, 

conductivitate electrică, …), dar cu o conductivitate termică minimă. 

 

4.3.5 Suporturile mecanice 

 Aşa cum s-a văzut, pentru a realiza izolări termice bune este nevoie în 

general să se folosească materiale poroase, pulverizate, etc., caracterizate din 

punct de vedere mecanic în special printr-o coeziune slabă şi o rezistenţă 

mecanică mică. Pe de altă parte, un suport mecanic trebuie realizat din 
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materiale cu o rezistenţă bună. În practică, dacă la nivel de laborator se poate 

asigura o manevrare atentă, nu acelaşi lucru se întâmplă în timpul 

transportului sau în cazul exploatării industriale. Astfel că trebuie ajuns la un 

compromis între funcţia pe care trebuie să o îndeplinească şi circumstanţele 

în care este folosit. 

 Conductanţa unui suport trebuie să fie cât mai mică posibil. Aceasta 

înseamnă că materialele trebuie să aibă o conductivitate termică mică, o 

secţiune mică şi o lungime mare. Însă un material prost conductor termic are 

în general şi o rezistenţă mecanică slabă, astfel că geometriile dorite sunt 

greu de realizat. 

 

4.4 Stocarea şi manipularea fluidelor criogenice 
 
 Tabelul 1.1 arată clar că fluidele criogenice care au punctele de 

fierbere cele mai joase şi care sunt cele mai interesante pentru criogenie, au, 

de asemenea, şi cele mai slabe călduri de vaporizare. Ele sunt şi cele mai 

scumpe şi mai rare. Aşadar, pentru a putea face măsurători experimentale sau 

pentru a lucra cu aceste lichide, trebuie luate măsuri de precauţie pentru 

stocarea şi manipularea lor. Regulile vor fi aceleaşi, adică minimizarea celor 

trei mecanisme de transfer a căldurii: convecţie, conducţie şi radiaţie. 

 

4.4.1 Stocarea 

 În ceea ce priveşte recipientele de stocare, trebuie găsit un compromis 

de ordin economic. Izolarea fiind un procedeu costisitor, trebuie stabilită 

cantitatea de pierderi admisă din punct de vedere economic. În practică, un 

rezervor de azot lichid are o capacitate de mai multe mii de litri, în timp ce 
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un rezervor de heliu lichid are în mod obişnuit o sută de litri. Pentru un 

rezervor de azot lichid se admite o pierdere de 1% pe zi, ceea ce corespunde 

unei pierderi termice de ordinul a 100 W pentru un rezervor de 5000 litri. De 

cealaltă parte, pentru un rezervor de heliu lichid sunt suficienţi 30 mW 

pentru a provoca o pierdere de 1% unei capacităţi de 100 litri. 

 În figura 4.10 sunt ilustrate trei vase pentru stocarea heliului lichid, 

diferite ca performanţă, numite vase Dewar, după numele inventatorului lor. 

 

Figura 4.10: Diferite configuraţii ale primelor vase Dewar: (a) rata 
de evaporare este de 60 cm3/h, (b) 45 cm3/h, (c) ~2500 cm3/h 

 

În toate cele trei cazuri, contribuţia căldurii prin convecţie este redusă prin 

prezenţa între pereţi a unui vid bun. Pereţii sunt construiţi dintr-un material 

slab conductor termic, în aceste cazuri din sticlă. Pentru a reduce transferul 

 
 

177



 
 
Producerea temperaturilor joase 

termic prin radiaţie, sunt acoperiţi cu un strat reflectorizant. În ciuda tuturor 

acestor precauţii, rata de evaporare rămâne mare: 2.5 litri/oră (figura 4.10.c). 

Pentru a reduce şi mai mult evaporarea, se înconjoară rezervorul cu un lichid 

criogenic intermediar, în cazul de faţa azot lichid, care reduce foarte mult 

transferul radiativ. Aceasta este o ilustrare a răcirii în cascadă (§ 4.2.4). 

azot
lichid

He He
etanşare cu

sudură

etanşare cu
şuruburi

etanşare
circulară

 
Figura 4.11: Vase Dewar metalice care ţin cont de principiul răcirii în cascadă 
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În prezent, rezervoarele din sticlă, destul de fragile, sunt înlocuite cu 

rezervoare metalice care au cam aceleaşi caracteristici 

izolatoare (figura 4.11). 

 Dewarele de sticlă ridică problema difuziei heliului gazos de-a latul 

peretelui de sticlă. Pentru un vas cu pereţii de sticlă cu grosimea de 2 mm, cu 

o suprafaţă de 100 cm2 la temperatura 300 K aflată în contact cu heliul, 

presiunea din incintă care evacuează un volum de 1 litru este de 10-5 mmHg. 

Din fericire viteza de difuzie scade rapid cu temperatura şi o mare parte a 

peretelui interior al dewarului se găseşte cu mult sub temperatura ambiantă, 

astfel că abia după câteva zile difuzia începe să afecteze vidul astfel încât 

acesta să trebuiască îmbunătăţit. În cazul dewarelor metalice nu apare 

problema difuziei heliului. 

 Izolarea termică este dusă până la extrem în cazul rezervoarelor care 

asigură transportul heliului lichid de la lichefactor până în laborator. În 

figura 4.12 este schematizat un recipient sferic elaborat în 1951 de către 

Wexler şi colaboratorii săi. În acest caz evaporarea se datorează în principal 

radiaţiilor de la sfera externă, aflată la 77 K, spre cea internă, aflată la 4.2 K. 

Marele avantaj al acestui dispozitiv este că de-a lungul gâtului 

conductivitatea termică este foarte mică şi schimbul termic între vaporii reci 

ai heliului şi tubul metalic este foarte eficace. Aceste recipiente, cu o 

capacitate între 25 şi 250 litri sunt utilizate încă destul de frecvent. Protecţia 

din azot lichid trebuie verificată şi adăugat azot săptămânal. Heliul lichid 

evaporat zilnic va fi cam de 1% din capacitatea rezervorului. În prezent 

protecţia din azot lichid este înlocuită cu superizolaţii. Bineînţeles că 
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pierderile cresc, heliul lichid evaporat zilnic fiind cam de 3%, dar 

rezervoarele sunt mai uşor de manipulat. 

He lichid

He lichid vid protector

vid protector

Azot lichid

înveliş protector

Azot gazosAzot lichid
pompă de vid

pompă de vid

 
Figura 4.12: Schema rezervorului pentru transportul 
heliului lichid de la lichefactor la locul unde se utilizează 

 

 Rezervoarele destinate azotului lichid nu au nevoie de atâtea precauţii. 

Ele sunt construite asemănător, dar cu mai puţine izolări termice şi în special 

fără protecţie cu un lichid intermediar. 

 

4.4.2 Manipularea 

 Transferul unui fluid criogenic dintr-un recipient în altul necesită la fel 

de multe precauţii ca şi stocarea. Figura 4.13 reprezintă un “sifon” de 

transfer de heliu lichid. Este indispensabil să avem un vid bun şi pereţi care 

să reflecte radiaţiile. Transferul este pornit cu ajutorul unei surse de presiune 
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(un gaz) asupra băii lichide şi nu prin efect de “sifon”, aşa cum numele poate 

induce în eroare. Transferul azotului lichid este mai uşor datorită faptului că 

entalpia de vaporizare este mult mai mare. 

 
Figura 4.13: Tub folosit la transferul heliului lichid 

 

 O atenţie deosebită trebuie acordată răcirii unui sistem atunci când se 

porneşte de la temperatura ambiantă, printr-o răcire corectă pierderile de 

lichid criogenic fiind mult mai mici. Tabelul 4.4 indică cantităţile de fluid 

necesare unei astfel de operaţiuni în funcţie de procedeul folosit. Cifrele 

vorbesc de la sine. Ceea ce trebuie reţinut este utilitatea pre-răcirii, pentru a 

porni de la o temperatură iniţială cât mai mică posibil, iar apoi folosirea 

entalpiei gazului, nu doar a entalpiei de vaporizare. 
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Tabelul 4.4: Valori orientative pentru cantităţile de fluid criogenic necesare. Valorile 

sunt date în litrii necesari pentru a răci 0.45 kg de metal. 

Fluidul 4He H2 N2

Temperatura iniţială a metalului 300 K 77 K 300 K 77 K 300 K 

Al 30.2 1.45 2.42 0.12 0.46 

Oţel inoxidabil 15.1 0.65 1.28 0.05 0.24 

Folosind doar căldura 

latentă de vaporizare 

Cupru 14.1 0.98 1.08 0.08 0.21 

Al 0.73 0.1 0.48 0.06 0.29 

Oţel inoxidabil 0.36 0.05 0.24 0.03 0.15 

Folosind doar 

entalpia gazului 

Cupru 0.36 0.07 0.24 0.04 0.13 

 

Ultima afirmaţie este confirmată de figura 4.14, unde este reprezentată 

entalpia 4He în funcţie de temperatură. În practică, se foloseşte entalpia 

gazului atunci când mai întâi se face transferul de gaz rece şi abia în final cel 

de lichid. Acesta, în funcţie de sistem, trebuie făcut cu un debit 

corespunzător, pentru ca gazul să nu se încălzească înainte de a părăsi 

Dewarul. 

 

 

4.5 Criostate 
 
 Am insistat în introducere asupra importanţei cunoaşterii variaţiei 

termice a unei proprietăţi fizice, atât pentru a înţelege această proprietate la 

nivel microscopic cât şi pentru a putea stabili aplicaţiile practice ale 
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materialului. Pentru a realiza acest studiu este nevoie de un sistem cu 

temperatură variabilă controlată: criostatul. 

 Este important de notat că fiecare măsurătoare (conductivitate termică, 

analiză RX, transmisii optice) are caractgeristicile sale specifice, aşadar şi 

criostatele vor fi concepute diferit. Principiile criogenice sunt totuşi identice, 

fiind doar adaptate la exigenţele fiecărui experiment. Vom analiza aceste 

principii şi aplicarea lor într-un caz particular: un criostat destinat măsurării 

proprietăţilor de transport electric sau termic sau a căldurii specifice. 

 

4.5.1 Principiul criostatului 

 Cuvântul criostat provine din cuvintele rece şi stabil şi desemnează un 

mediu în care temperatura poate fi coborâtă sub temperatura ambiantă şi 

menţinută constantă la scara de temperatură a experimentului. Exigenţele 

unui experiment sunt date de: 

 •  intervalul de temperatură care trebuie acoperit; 

 •  stabilitatea temperaturii, precizia şi durata necesare; 

 •  disiparea termică a experimentului. 

 O primă metodă, cea mai simplă prin prisma principiilor ei, constă în 

scufundarea eşantionului într-o baie termostatică sau într-o baie criogenică în 

fierbere. Această metodă asigură o stabilitate termică bună în timp şi o 

omogenitate termică a sistemului experimental. 

 Pe lângă avantajele descrise deja, fluidul criogenic are şi două 

inconvenienţe: 
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 - imposibilitatea controlului schimbului termic între eşantion şi baie; 

acest control este indispensabil pentru anumite experienţe termice sau 

termodinamice. 

 - intervalul de temperatură este limitat de către variaţia tensiunii 

vaporilor. 

 Pentru a depăşi aceste două limitări, se foloseşte în general: 

 - scufundarea totală a criostatului într-un Dewar care conţine fluid 

criogenic ce fierbe la presiune atmosferică; 

 - un dispozitiv de reglare şi control electronic a temperaturii din 

criostat care să menţină incinta experimentală mai sus de temperatura băii 

înconjurătoare. 

 Pentru folosirea acestei soluţii trebuie adaptată legătura termică dintre 

incinta experimentală şi baia criogenică. Trebuie să fie posibilă creşterea 

temperaturii în criostat atunci când este nevoie, fără a se evapora prea mult 

fluid, dar, de asemenea, să poată fi coborâtă într-un timp convenabil. Pentru 

aceasta se introduce o legătură termică între celula experimentală şi baia 

criogenică. 

 În sistemele cu baie criogenică, rolul dispozitivului de reglare a 

temperaturii este de a stabili un echilibru între: 

 - pierderile termice prin radiaţie şi conducţie pornind de la incinta 

experimentală. Se presupune că pierderile prin conducţie şi convecţie 

gazoasă sunt eliminate datorită vidului din incinta experimentală. 

 - contribuţia calorică a elementului încălzitor care este alimentat de 

dispozitiv. 
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 Pentru măsurători ale proprietăţilor termice, abaterile termice şi 

oscilaţiile termice trebuie reduse la maxim. Pentru temperaturi mai mici de 

300 K capacitatea termică a celor mai multe materiale folosite la construcţia 

unui criostat este foarte mică, căci ea variază cu T3 în aceste intervale de 

temperatură, iar timpii necesari atingerii echilibrului sunt foarte mici. Pentru 

a realiza măsurarea corectă a conductivităţii termice este nevoie în general de 

o stabilitate a sistemului pentru perioade de ordinul minutelor, dar în jurul a 

100 K poate fi nevoie de o stabilitate de ordinul orelor. La temperatura 

heliului lichid amplitudinea oscilaţiilor acceptate nu poate depăşi în general 

miimile de grad, în timp ce în jurul a 100 K sunt acceptate oscilaţii de sutimi 

de grad. Măsurătorile de rezistenţă electrică, din contră, sunt adesea mai 

rapide şi necesită o stabilitate mai scurtă. În anumite cazuri, o măsurătoare 

poate fi făcută în timp ce temperatura variază continuu dar suficient de lent 

pentru ca temperatura incintei experimentale să rămână omogenă. 

 Incinta experimentală trebuie concepută în aşa fel încât eşantionul să 

fie protejat faţă de mediul înconjurător iar schimburile termice necontrolate 

cu exteriorul să fie reduse la maxim. De asemenea, dat fiind că temperatura 

incintei experimentale poate fi la un moment dat cu mult mai mare ca cea a 

băii criogenice, trebuie realizat un control strict al transferului termic dintre 

incintă şi mediul care o înconjoară. Aceasta se poate realiza în practică cu 

ajutorul ecranelor de radiaţie şi prin ancorarea termică atentă a tuturor firelor 

electrice care pătrund în incintă. Acest aspect va fi discutat într-unul din 

subcapitolele următoare. 
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4.5.2 Ancorarea termică 

 Toate experimentele criogenice necesită cunoaşterea temperaturii 

eşantionului. Acest fapt, evident încă de la prima vedere, necesită însă o 

mulţime de precauţii şi o înţelegere profundă a circuitului termic al incintei 

experimentale. Acest circuit reglează schimburile termice între diferite părţi 

ale sistemului criogenic. El este echivalentul termic al circuitelor electrice 

care descriu ansamblurile de rezistenţe, capacităţi, etc. Contrar circuitelor 

electrice care sunt formate din componente bine definite, care pot fi izolate 

cu izolatoare aproape perfecte, componentele unui circuit termic au 

întotdeauna comportamente hibride. Adică două elemente au fiecare 

capacitatea lor termică şi sunt legate prin mai multe legături 

termice (conducţie, convecţie şi radiaţie) care nu sunt cunoscute întotdeauna 

cu precizie şi care mai şi variază deseori cu temperatura. Un criostat trebuie 

deci să folosească un circuit termic bun. Figura 4.15 ilustrează un astfel de 

circuit ideal, unde eşantionul şi termometrul sunt conectate termic la un 

rezervor termic care la rândul lui este conectat la o baie criogenică. Acest 

circuit ţine cont de toate modurile de transfer termic: convecţie, conducţie şi 

radiaţie. 

 La circuitul din figura 4.15 trebuie adăugat modul de încălzire al 

rezervorului termic şi firele electrice de măsură care leagă eşantionul şi 

termometrul de aparatele de măsură aflate în exterior. 

 Încălzirea este realizată cu ajutorul unui element rezistiv prin care 

trece curent. Trebuie avut grijă, verificat, ca acest curent să nu inducă un 

câmp magnetic care să perturbe eşantionul sau termometrul. Această 
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problemă se rezolvă folosind o rezistenţă suficient de mare pentru a limita 

intensitatea curentului şi prin alegerea unui material cu inductanţă scăzută. 

Eşantion Termometru

Convecţie

Radiaţie

Conducţie

Rezervor termic

Baie criogenică

 
Figura 4.15: Reprezentarea unui circuit termic ideal 
pentru o incintă experimentală dintr-un criostat 

 

 O atenţie deosebită trebuie acordată firelor electrice de măsură, pentru 

ca acestea să nu perturbe măsurarea eşantionului sau a temperaturii. Aceste 

fire sunt ancorate termic la toate etapele succesive care separă eşantionul şi 

termometrul de temperatura ambiantă. Această ancorare impune firelor 

aceeaşi temperatură cu a elementelor de care sunt ancorate. Ancorarea la 

nivelul băii criogenice permite disiparea căldurii care provine de la mediul 

ambiant. Ancorarea la nivelul rezervorului termic evită ca temperatura 

eşantionului sau a termometrelor să fie afectată de către un flux de căldură 
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dinspre sau spre baia criogenică. Această noţiune de ancorare termică este 

esenţială pentru realizarea criostatelor şi în general pentru experienţele la 

temperaturi joase. Ea permite stabilirea unui circuit termic controlat şi 

adaptat, care este garanţia calităţii măsurătorilor criogenice. 

 Practic, ancorarea termică se face prin conducţie, asigurându-se un 

contact termic bun între fire şi elementul a cărui temperatură trebuie 

preluată. Trebuie să ne asigurăm că firele rămân izolate electric de acest 

element. Ancorarea se face deci prin lipirea firelor pe o porţiune suficientă. 

În cazul ancorării la nivelul băii criogenice, conducţia termică între fire şi 

baie trebuie să fie mai mare decât cea dintre fire şi mediul ambiant. 

 

4.5.3 Criostate cu 4He lichid 

 Figura 4.16 prezintă planul simplificat al unui criostat care 

funcţionează cu azot sau 4He lichid. El trebuie comparat cu circuitul termic 

ideal din figura 4.15. 

1

2

3

45

6

incinta
experimentală

 
Figura 4.16: Planul simplificat al unui criostat pentru Azot sau 4He lichid. 1 – ecran de 
radiaţie, 2 – rezervor termic, 3 – robinet, 4, 5 – tub de pompare, 6 – baia criogenică 
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Incinta experimentală este înconjurată de un ecran de radiaţie (1) ancorat 

termic la rezervorul termic (2) care poate primi lichid criogenic prin 

intermediul unui robinet în punctul (3). Rezervorul termic trebuie realizat 

dintr-un material bun conducător de căldură, pentru a se asigura 

omogenitatea. Incinta experimentală este menţinută sub vid printr-un tub de 

pompare (4) care permite de asemenea accesul firelor de măsură. Aceste fire 

sunt ancorate termic la nivelul băii criogenice şi la rezervorul termic. 

 Pentru a coborî temperatura rezervorului termic mai jos de cea a băii 

criogenice, tensiunea vaporilor poate fi micşorată prin pompare (5). 

Contactul direct al fluidului criogenic cu rezervorul termic permite 

micşorarea maximă posibilă a temperaturii şi menţinerea stabilităţii fără a fi 

afectată de către baia criogenică exterioară. Reglarea temperaturii se face 

prin reglarea presiunii vaporilor cu ajutorul unui simplu 

manometru (figura 4.17). 

pompăcriostat

 
Figura 4.17: Schema de reglare a temperaturii prin reglarea presiunii vaporilor 

 

 Reglarea temperaturii peste cea a băii criogenice exterioare se face 

prin închiderea uşoară a robinetului şi pompând pe rezervorul termic pentru a 

elimina întregul fluid criogenic. În final se echilibrează la temperatura dorită, 

căldura cedată de elementul încălzitor fiind preluată de rezervorul termic iar 

fluxul de căldură este evacuat prin legăturile termice spre baia criogenică. 
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4.5.4 Criostat cu 3He lichid 

 Folosirea heliului lichid ca fluid criogenic permite atingerea de 

temperaturi de aproape 1 K prin reducerea presiunii gazului de deasupra 

lichidului. Această metodă, combinată cu tehnicile de reglare a temperaturii, 

permite efectuarea experimentelor într-un interval de temperatură care se 

întinde pe mai mult de două ordine de mărime sub temperatura ambiantă. 

Acesta este un pas foarte important, dar multe fenomene fizice au loc sub 

1 K, astfel că cercetătorii au imaginat dispozitive care să atingă temperaturi 

şi mai joase. 

 Prima metodă la care s-au gândit pentru scăderea temperaturii sub 1 K 

este scăderea şi mai puternică a presiunii gazului de deasupra 4He lichid. Dar 

în practică această metodă abia dacă permite scăderea temperaturii sub 1.2 K 

dacă nu se folosesc alte îmbunătăţiri. De ce se întâmplă aceasta? Problema se 

datorează suprafluidităţii 4He. Prin efectul fântână despre care am vorbit în 

(§ 1.3.8), de-a lungul pereţilor tubului de pompare se formează un strat de 
4He. Atunci când acest strat de suprafluid ajunge în porţiunile mai calde, el 

se evaporă şi împiedică scăderea presiunii gazului astfel încât temperatura nu 

mai poate să scadă atât de mult cât s-a presupus. Mai mult, acest strat de 

suprafluid, datorită conductivităţii sale termice foarte mari (în principiu 

infinită) provoacă un transfer caloric spre lichidul pe care vrem să-l răcim. 

Temperatura record care poate fi atinsă prin această metodă este 0.7 K, 

folosind mai multe tipuri de pompe de vid în cascadă şi făcând compromisuri 

în ceea ce priveşte exigenţa măsurătorilor experimentale. 

 Absenţa suprafluidităţii şi deci a efectului fântână, combinată cu o 

tensiune a vaporilor mai mare, fac din 3He o alternativă mult mai avantajoasă 
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pentru acest tip de refrigerare. Se poate spera, în funcţie de condiţiile 

particulare, ca temperatura să scadă fără probleme cu ceva sub 0.3 K la o 

presiune de 0.001 mbari. 

 Din păcate, 3He nu se găseşte la fel de uşor ca 4He. El este un reziduu 

al dezintegrării tritiului şi este deci extrem de scump. Este exclusă aşadar 

folosirea simplă a 3He în locul 4He, căci ar însemna să fie lăsat să se evapore, 

aşa cum e cazul 4He. El trebuie deci reciclat şi recombinat în timpul fiecărui 

experiment. 

 

4.5.4.1 Condensarea 

 Pentru a porni un experiment cu un astfel de sistem, avem nevoie de 

câţiva litri de 3He gazos la presiunea atmosferică şi la temperatura ambiantă. 

Există două metode pentru condensarea acestuia. Prima este cea folosită 

pentru lichefierea 4He şi care a fost abordată la începutul acestui capitol. Ea 

este greu de pus în practică şi nu se foloseşte deloc, datorită volumului mic 

de gaz disponibil. A doua, folosită datorită simplităţii şi eficienţei sale, 

constă în condensarea gazului pe un perete răcit cu 4He adus la 1.4 K prin 

pompare. Figura 4.18 prezintă câteva configuraţii complexe a unor astfel de 

sisteme. 

 Ca şi în cazul criostatului cu 4He, lichidul este extras din baia 

criogenică cu ajutorul unui robinet şi adus în “rezervorul de 

1.3 K” (figura 4.18.b şi c). După închiderea robinetului, presiunea este 

scăzută cât mai mult posibil, pentru a aduce 4He la temperatura cea mai joasă 

posibil. 

 

 
 

191



 
 
Producerea temperaturilor joase 

3He lichid ~ 0.3 K

4He lichid ~ 1.3 K

vid

azot lichid

linie de pompare
pentru vid

linie de pompare
pentru He3

linie de pompare
pentru He4

(a)

 

vid

vid impedanţă

baie de He
la ~0.3 K

3

 He3

baie de He
la ~1.3 K

4

pompăpompă
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termic

incinta exp. incinta exp.

(b) (c)
 

Figura 4.18 Criostate cu 3He; (a) – Sistem cu condensare pe pereţii 
răciţi la 1.4 K şi pompare pe baia de 4He; (b) – Sistem cu condensare 
pe pereţii rezervorului de 1.4 K; (c) - Sistem cu recircularea 3He. 
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 Pe lângă ajutorul dat condensării, acest rezervor de 1.3 K serveşte ca 

etapă intermediară spre temperaturile mai joase, conform principiului de 

răcire în cascadă explicat deja. Aceasta permite bineînţeles reducerea 

transferului caloric spre baia de 3He. 

 

4.5.4.2 Pomparea 

 După condensare, temperatura nu este întotdeauna mai joasă decât cea 

pe care o putem obţine prin pomparea pe 4He. Temperatura 3He va fi 

coborâtă micşorând presiunea gazului de deasupra lichidului, prin pompare. 

Pentru aceasta sunt folosite două metode. 

 Este posibilă folosirea unei pompe externe (figura 4.18), de exemplu o 

pompă de difuzie cu un debit suficient pentru a coborî presiunea până 

la ≈ 10-3 mbari. Astfel, la echilibru poate fi atinsă o temperatură de 0.3 K. 

Temperatura poate fi eventual stabilizată la valori cuprinse între 0.8 K şi 

1.4 K folosind un manometru care menţine constantă presiunea deasupra 

lichidului. Această metodă este simplu de pus în practică, dar nu este 

posibilă menţinerea fixă a unei temperaturi din intervalul 0.3 K şi 0.8 K. 

 3He este fie retrimis spre rezervorul de la temperatura ambiantă, fie 

recondensat direct şi retrimis spre baia de 3He (figura 4.18.c). Prima soluţie 

este de departe mai simplă. A doua se aplică atunci când autonomia 3He 

trebuie să fie foarte mare sau când contribuţia calorică a experimentului este 

prea mare. Atunci când transferul de căldură spre baia de 3He este mic, adică 

în cazul eşantioanelor obişnuite, autonomia 3He este de 24 ore. 

 A doua metodă de pompare face apel la principiul absorbţiei de 

suprafaţă. Pentru aceasta se foloseşte carbon activ pentru tensiunea 

 
 

193



 
 
Producerea temperaturilor joase 

superficială mare. Absorbţia este cu atât mai eficientă cu cât temperatura este 

mai mică. La o temperatură dată, carbonul activ menţine 3He gazos la o 

presiune dată. Dacă presiunea tinde să scadă, carbonul activ eliberează 3He. 

În caz contrar, excesul de presiune este resorbit prin absorbţie. 

 În cazul 3He, presiunea de echilibru trece de 100 mbari şi ajunge la 

10-3 mbari atunci când temperatura carbonului activ este scăzută de la ≈ 30 K 

la 4.2 K. Pentru a modifica temperatura carbonului activ, folosim de 

asemenea pompa de absorbţie. Modificând presiunea gazului de deasupra 

băii de 3He, temperatura se va modifica de la ≈ 1.8 K până aproape de 

0.25 K. Este clar că această metodă este mai eficientă pentru menţinerea 

constantă a unei temperaturi dintr-un interval mare. 
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Figura 4.19: Exemplificarea dependenţei puterii de răcire de temperatură pentru un 
sistem cu 3He care foloseşte o pompă de absorbţie pe bază de carbon activ 

 

 La fel ca la oricare alt sistem de pompare, randamentul pompării prin 

absorbţie depinde de viteza de absorbţie, dar mai ales de rezistenţa de 

pătrundere a gazului între suprafaţa lichidului şi carbonul activ. Acest 

fenomen, alături de viteza de pompare a carbonului activ, limitează puterea 
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de răcire a unui criostat cu 3He şi dă relaţia dintre temperatură şi puterea de 

răcire, aşa cum se vede în figura 4.19. 

 În practică, modificarea temperaturii dată de pompa cu absorbţie se 

face prin alimentarea unui “cuptor” cu curent electric. Acest cuptor este 

comandat în general de către un dispozitiv de reglare a temperaturii cuplat la 

un termometru care se află în contact termic bun cu carbonul activ. Încălzind 

cuptorul, va creşte temperatura spaţiului pompat şi deci şi presiunea 3He 

gazos. În spatele acestui mod foarte simplu de a proceda se ascunde însă un 

inconvenient legat de natura carbonului activ. Atunci când temperatura 

acestuia este menţinută constantă, absorbţia gazului devine tot mai slabă, pe 

măsură ce cantitatea de gaz absorbită creşte. Asta înseamnă că dacă toate 

celelalte condiţii nu se modifică, presiunea la echilibru va creşte progresiv în 

cursul pompării. Aceasta nu reprezintă o problemă pentru măsurători rapide 

sau care nu necesită o stabilitate termică mare. Însă pentru experimente mai 

sensibile această abatere poate fi periculoasă, chiar fatală. 

 Pentru remedierea acestei probleme este indicată cuplarea cuptorului 

la presiunea gazului de deasupra 3He lichid. Va fi nevoie, aşadar, de un 

senzor de presiune pentru un interval 0.01 mbari ÷ 100 mbari. Acest senzor 

trebuie să fie de preferinţă mecanic pentru a nu fi influenţat de natura 

gazului. Acest senzor de presiune poate juca de asemenea rolul de 

termometru, fiind independent de orice câmp magnetic aplicat. Aceasta este 

de altfel unica soluţie pentru a măsura temperatura atunci când câmpul 

magnetic afectează puternic toate celelalte termometre. 
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4.5.4.3 Gradientul termic 

 Toate coloanele de lichid dau o presiune la care se mai adaugă şi 

presiunea gazului de la suprafaţa lichidului. Acest fenomen afectează toate 

sistemele criogenice care se bazează pe scăderea presiunii gazului de 

deasupra lichidului. Presiunea unei coloane de lichid de densitate ρ şi 

înălţime h este ghp ρ= . De exemplu, o coloană de 3He (ρ = 59 kg/m3) de 

5 cm prezintă o diferenţă de presiune de 0.29 mbari între punctul cel mai 

înalt şi cel mai de jos. Atunci când presiunea la suprafaţă este micşorată de 

exemplu la 0.001 mbari, temperatura la suprafaţă va fi 0.28 K în timp ce în 

punctul cel mai de jos al coloanei va fi 0.52 K. Aceasta nu duce doar la o 

incertitudine asupra temperaturii eşantionului scufundat, ci împiedică şi 

scăderea temperaturii sub anumite valori. 

 Rezolvarea primului inconvenient constă în omogenizarea temperaturii 

în coloana de lichid prin conducţie. Aceasta se realizează natural în cazul 
4He suprafluid, care posedă o conductivitate termică infinită. În cazul 3He nu 

mai este însă aşa, căci acesta are o conductivitate termică proastă. 

Uniformizarea temperaturii în coloană se va face aşadar prin intermediul 

unui bun conducător termic, ca de exemplu cuprul. 

 

4.5.4.4 Procedura completă 

 O experienţă cu 3He respectă în general etapele de mai jos. 

 Mai întâi de toate se realizează un vid foarte bun în toate incintele 

criostatului cu 3He şi se verifică etanşeitatea tuturor acestor incinte. În 

particular, incinta unde se va găsi 3He şi care conţine de asemenea carbonul 

activ care serveşte pompei de absorbţie trebuie curăţată şi vidată cât mai bine 

 
 

196



 
 
Producerea temperaturilor joase 

posibil, pentru a elimina tot ceea ce poate rămâne în suprafaţa carbonului 

activ şi poate afecta performanţele acestuia. 

 În continuare criostatul este răcit la 4.2 K urmând o procedură clasică. 

Rezervorul de 1 K este apoi umplut cu 4He şi temperatura acestui rezervor 

este redusă prin pompare la ≈ 1.4 K. Dacă nu s-a făcut până în acel moment, 

se introduce 3He şi se condensează pe pereţii rezervorului de 1 K. 

 În final, temperatura băii de 3He este ajustată folosind pompa de 

absorbţie, aşa cum am descris mai sus. La sfârşitul experienţei gazul este 

readus în rezervorul său de la temperatura ambiantă. 

 

4.5.4.5 Sisteme “top loading” 

 Anumite criostate cu 3He sunt echipate cu port-eşantioane care pot fi 

introduse şi scoase din sistem fără ca tot criostatul să fie încălzit. Aceasta 

poate constitui un câştig de timp foarte important şi permite limitarea 

numărului de răciri a magnetului supraconductor folosit în general de aceste 

tipuri de criostate. 

 

 

4.6 Refrigeratoare cu diluţie 
 
4.6.1 Introducere 

 Până în anul 1950, doar demagnetizarea adiabatică (§ 4.8) permitea 

scăderea temperaturii sub 1 K. Cele mai joase temperaturi obţinute în acest 

mod nu au fost niciodată menţinute constante. Acoperirea în puncte statice a 

intervalului 0.3 K ÷ 1 K a fost posibilă doar după inventarea criostatului cu 
3He. În continuare va fi descris însă un sistem care a revoluţionat cercetarea 
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ştiinţifică şi care permite menţinerea în continuu a temperaturilor cuprinse 

între 2 mK şi 1 K, cu o putere de răcire considerabilă. 

 Dacă până la el se folosea entalpia de vaporizare a lichidelor 

criogenice, London a propus folosirea amestecului a doi izotopi ai heliului. 

 

4.6.2 Principiul de funcţionare 

 Figura 4.20 prezintă un model foarte simplificat al unui refrigerator 

prin diluţie. 

 
Figura 4.20: Reprezentarea principiului pe care se 
bazează funcţionarea unui refrigerator prin diluţie 

 

După ce temperatura sistemului a fost scăzută suficient pentru a avea loc 

separarea fazelor, 3He este extras din faza săracă în 3He. Astfel echilibrul 

concentraţiilor impus de către diagrama de fază (figura 1.11) este rupt şi 3He 
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trece din faza concentrată în faza săracă, pentru a încerca restabilirea 

echilibrului. Diluţia 3He fiind endotermică, permite răcirea amestecului, dar 

de asemenea şi tot ce va fi legat termic, ca de exemplu un eşantion. Datorită 

părăsirii de către 3He a fazei bogate, limita de separarea a fazelor va urca 

de-a lungul tubului din stânga până când dispare şi se opreşte procesul de 

diluţie, căci sistemul este în acel moment monofazic. Pentru a menţine 

sistemul în echilibru şi pentru a continua sau menţine răcirea, este deci 

necesar să se facă în aşa fel ca 3He care a fost extras din faza diluată să fie 

circulat şi să se întoarcă în faza concentrată în 3He. Teoretic, aceasta poate 

părea o formalitate, dar în practică nu este deloc uşor. 

 

4.6.3 Probleme practice 

 Conceperea unui refrigerator cu diluţie este marcată de două 

probleme. La fel ca pentru toate sistemele criogenice, trebuie izolat sistemul 

de eventuale contribuţii calorice exterioare. Realizarea acesteia întâmpină 

dificultăţi suplimentare datorită faptului că temperaturile şi puterile de răcire 

sunt mai mici ca în oricare alt caz. 

 A doua problemă, mai spinoasă fără îndoială, vine de la circularea 
3He. Gazul pompat în exteriorul sistemului şi readus în consecinţă la 

temperatura ambiantă, nu poate fi adus simplu în faza concentrată fără a fi în 

prealabil recondensat şi răcit cât mai mult posibil pentru a nu perturba zona 

răcită. Temperatura de bază a sistemului va fi determinată de atenţia care va 

fi acordată acestui proces. 

 Figura 4.21 prezintă principalele componente ale unui refrigerator cu 

diluţie. Eşantionul de studiat se găseşte în incinta amestecului, unde se află şi 
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limita de separare a fazei. Şunturile termice permit ca 3He recondensat să fie 

răcit cât mai mult posibil de către 3He extras, înainte de a pătrunde în incinta 

amestecului. 

distilator

orificiu

rezervor
de 1 K

condensator

impedanţă
şunt termic al
distilatorului

şunturi termice cu
argint sinterizat
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incinta amestecului

şunt termic
tubular

faza bogată în
3
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faza bogată în
4
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3
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Figura 4.21: Schema tip a unui refrigerator prin diluţie 

 

Pomparea selectivă a 3He este posibilă cu ajutorul unei incinte de distilare. 

Să vedem acum mai în detaliu cum funcţionează aceste elemente. 
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4.6.4 Incinta amestecului 

 Aşa cum am văzut, acesta este locul în care se produce diluţia 3He şi 

în consecinţă unde temperatura are valoarea cea mai mică. Răcirea unei 

probe cu ajutorul unui lichid se face fie prin imersie, fie prin ataşarea unui 

rezervor termic care are un contact termic foarte bun cu lichidul. O problemă 

dificilă care apare în toate măsurătorile la temperaturi joase se datorează 

contactului termic prost dintre lichid şi toate solidele care-l 

înconjoară (§ 4.3.2.4). La temperaturi foarte joase rezistenţa termică a 

contactului variază cu T-3. Cum căldura specifică a materialelor metalice 

folosite de obicei în aceste dispozitive variază liniar cu temperatura, aceasta 

înseamnă că, dacă nu se ia nici o precauţie care să reducă această rezistenţă 

termică de contact, timpii de relaxare devin foarte repede mult prea mari. În 

plus, se reduce puterea de răcire a experimentului, puterea de răcire 

intrinsecă a refrigeratorului fiind preluată într-o măsură mai mică de procesul 

de diluţie. 

 Singura soluţie a acestei probleme este creşterea tensiunii de suprafaţă 

a solidului în contact cu lichidul. Pentru aceasta se folosesc particule fine de 

argint sinterizat. Această soluţie nu se poate aplica atunci când eşantionul 

este scufundat în lichid, căci ar limita ancorarea termică prin imersie a 

experienţelor în care nu se disipă decât foarte puţină energie. Cele mai joase 

temperaturi sunt atinse atunci când eşantionul este ancorat termic la un bloc 

metalic pe care este depus argint sinterizat. 
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4.6.5 Distilatorul 

 După diluţie, 3He trebuie extras din faza bogată în 4He pentru a 

permite continuarea procesului. Extragerea se face prin distilarea 3He 

pornind de la amestecul de 3He - 4He. Aşa cum se poate vedea în figura 4.22, 

pentru o temperatură dată, tensiunea vaporilor de 3He este de până la 100 ori 

mai mare ca cea a celor de 4He. În consecinţă 3He va fi extras din amestec în 

proporţie mult mai mare prin pompare. 
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Figura 4.22: Presiunea vaporilor în funcţie de 
temperatură pentru cei doi izotopi ai heliului 

 

 În urma evaporării 3He la nivelul distilatorului, concentraţia de 3He la 

acest nivel se reduce la mai puţin de 1% (figura 4.23). Diferenţa de 

concentraţie a 3He între incinta amestecului şi distilator provoacă deplasarea 

acestuia prin şunturile de căldură. Acestei diferenţe de concentraţie îi 
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corespunde o diferenţă de presiune osmotică între incinta amestecului şi 

distilator de ordinul a 20 mbari, care “aspiră” 3He şi permite circularea sa. 
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Figura 4.23: Distribuţia concentraţiei 3He în circuitul de circulare 

 

 Această distilare stabileşte fluxul de 3He prin sistem şi în consecinţă 

puterea de răcire. Pomparea 3He în afara distilatorului scade temperatura 

lichidului la fel ca în cazul unui criostat cu 3He. În consecinţă, fluxul de 3He 

scade rapid. Pentru a-l mări, se injectează putere în distilator. Această putere 

modifică temperatura de distilare şi permite ajustarea fluxului de 3He. 

Aceasta este valabil până la un punct, unde fluxul de 3He este limitat de 

pierderile datorate trecerii prin şunturile termice. 
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4.6.6 Condensatorul 

 3He extras din sistem şi deci adus până la temperatura ambiantă, 

trebuie readus în faza bogată la temperaturi joase. El este mai întâi 

condensat, ca şi în criostatele cu 3He, pe un perete răcit cu 4He adus aproape 

de ≈ 1.8 K prin pompare. Aceasta este de asemenea o etapă importantă a 

răcirii în cascadă care permite limitarea contribuţiilor calorice ale părţilor 

aflate la temperaturi mai înalte. 

 După condensator este plasată o impedanţă (figura 4.21) pentru a 

limita diferenţa de presiune existentă între etajul de condensare şi incinta 

experimentală. Presiunea la care are loc condensarea este de ordinul a 

100 mbar, în timp ce după restricţionarea cu o impedanţă presiunea este 

aproape de 1 mbar. 

 

4.6.7 Schimbătoarele de căldură 

 3He care este reintrodus în faza bogată trebuie neapărat să fie răcit cât 

mai mult posibil, pentru a minimiza contribuţiile termice în incinta 

amestecului. Apare din nou problema rezistenţei termice de contact între 

solid şi cele două faze lichide. După trecerea de nivelul distilatorului, 3He se 

găseşte la o temperatură încă relativ mare, de ordinul 0.7 K. De la această 

temperatură şi până la 0.05 K, rezistenţa termică de contact nu mai pune 

probleme reale şi se va folosi un schimbător de căldură tubular în sens 

contrar curgerii (figura 4.24). Tubul, care conţine fază bogată în 3He, are un 

diametru considerabil mai mic, pentru a limita volumul de 3He folosit. 

 Sub ≈ 0.05 K este necesară folosirea unui alt tip de schimbător de 

căldură. Acesta foloseşte argintul sinterizat pentru creşterea suprafeţei de 
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contact solid-lichid. În practică, acesta este în general asemănător celui 

schiţat în figura 4.25. Atomii de 3He prezenţi în cele două faze circulă contra 

curentului şi sunt separaţi cu ajutorul unor straturi argint sinterizat/strat 

metalic/argint sinterizat. În acest fel, 3He se realătură fazei bogate în incinta 

amestecului, la o temperatură apropiată de cea a 3He extras. 

 

Figura 4.24: Schimbător de căldură tubular, introdus contra curgerii 

 

Figura 4.25: Schimbător de căldură cu argint sinterizat pentru 
creşterea suprafeţei de contact lichid –solid la temperaturi joase 
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 Numărul şi dimensiunile acestor şunturi termice sunt stabilite în 

funcţie de temperatura minimă atinsă şi de puterea de răcire de care este 

nevoie. Practic o creştere a circulaţiei 3He scade temperatura în incinta 

amestecului şi creşte puterea de răcire până în punctul unde fie şunturile 

termice nu mai sunt atât de eficiente pentru a răci 3He reîntors, fie 

vâscozitatea reîncălzeşte acelaşi 3He. În paragraful următor este tratat din 

punct de vedere cantitativ randamentul unui astfel de şunt termic. 

 

4.6.8 Puterea de răcire 

 Atât răcirea prin evaporare cât şi cea prin diluţie se bazează pe 

diferenţa entalpiei 3He aflat în două stări diferite. Cu toate acestea, puterea 

de răcire nu variază la fel în funcţie de temperatură în cele două cazuri, aşa 

cum se poate observa şi în figura 4.26. 
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Figura 4.28: Puterea de răcire în funcţie de temperatură pentru un 
criostat cu 3He şi un sistem cu diluţie de 3He/4He. Pentru a putea fi 
comparate, curbele au fost luate pentru acelaşi debit al pompei, 5 l/s 

 

În cazul evaporării de 3He entalpia depinde puţin de temperatură şi puterea 

de răcire depinde doar de fluxul de 3He pompat deasupra lichidului. Pentru o 
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viteză de pompare în unităţi de volum pe secundă fixă, acest flux scade, la 

fel ca tensiunea vaporilor, exponenţial cu temperatura. Puterea de refrigerare 

variază deci conform 
TeP /1−∝ .                                            (4.11) 

 În celălalt caz, al diluţiei, puterea de răcire scade mult mai lent cu 

temperatura. Pentru a înţelege aceasta, trebuie să ne întoarcem la diagrama 

de fază 3He – 4He din figura 1.11. Aşa cum am arătat mai sus, această 

diagramă ilustrează un fapt esenţial pentru realizarea practică a unui 

refrigerator prin diluţie: procentul de 4He prezent în faza bogată în 3He 

descreşte exponenţial atunci când temperatura scade. Astfel că, chiar şi la 

temperatura zero, faza bogată în 4He conţine un procent finit de 3He (6.5%). 

În consecinţă, diferenţa de presiune osmotică dă 3He o valoare finită atunci 

când T → 0 K. Fluxul de 3He rămâne deci cvasi-constant la temperaturi 

foarte joase şi puterea de răcire variază la fel ca diferenţa de entalpie a 3He 

între cele două faze. 

 Căldura specifică măsurată a 3He are valoarea 

]KJ/mol[22 2
3 ⋅⋅= TC                                   (4.12) 

pentru T < 40 mK. Această valoare a căldurii specifice este foarte mare în 

comparaţie cu cea a metalelor obişnuite, cum este cuprul, a cărui căldură este 

de ≈ 30.000 de ori mai mică. 

 Entalpia corespunzătoare este 

∫+=
T

0
333 d)()0()( TTCHTH                                (4.13) 

sau 

J/mol][11)0()( 2
33 THTH ⋅+=                             (4.14) 
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 În faza bogată în 4He căldura specifică a 3He este şi mai importantă, 

pentru că temperatura sa Fermi este mai mică decât în faza pură de 3He. 

Pentru un procent molar de 6.5%, ea este 

]KJ/mol[106 2
d3, ⋅⋅≈ TC                                  (4.15) 

La echilibru există egalitate între potenţialul chimic al 3He pe de o parte şi 

limita de separare a fazei pe de alta: 

d3,d3,33 TSHTSH −=−=μ .                              (4.16) 

Din această relaţie avem 

( TTCTCTTHTH
T

d//11)0()(
0

3d3,
2

3d3, ∫ −+⋅+= )                 (4.17) 

şi 

J/mol][95)0()( 2
3d3, THTH ⋅+= .                         (4.18) 

Puterea de răcire este dată de 

[ ] ]W[84)()( 2
33,33 TnTHTHnP d && ⋅=−= .                     (4.19) 

Se observă că variaţia ei în funcţie de temperatură este mult mai puţin rapidă 

decât dependenţa exponenţială obţinută în cazul evaporării 3He (figura 4.26). 

Această relaţie dă pentru un flux normal de 3He de 100 μmoli/s o putere de 

răcire de 1μW la 10 mK sau 100 μW la 100 mK. 

 Relaţia 4.19 ne permite să stabilim un criteriu de eficienţă pentru 

şunturile de căldură. Dacă considerăm că doar 3He este responsabil de 

valoarea temperaturii de bază a unui sistem cu diluţie, putem scrie 

următoarea relaţie: 

3
2
χ

2
IA3

2
IA3 )1111(84 nTTHTnQ &&& ⋅−⋅=Δ=⋅= ,                   (4.20) 
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unde Tχ este temperatura 3He injectat în incinta amestecului care se află la 

temperatura TIA. Relaţia (4.20) dă în final 

IAIAχ 3
11
95 TTT == .                                     (4.21) 

 

4.7 Răcirea prin compresia 3He 
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Figura 4.27: Presiunea de tranziţie solid – lichid în funcţie de temperatură pentru 3He şi 
iaţiavar  termică a entropiei pentru cele două stări 
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 Figura 1.10 ne indică faptul că în intervalul de temperatură 

0.01 ÷ 0.3 K tranziţia lichid-solid la temperaturi joase se produce cu atât mai 

mult cu cât presiunea este mai mare. Figura 4.27 pune în evidenţă acest fapt 

şi ne arată că în acest interval de temperatură entropia fazei solide este mai 

mare decât cea a fazei lichide. Compresia lichidului permite deci coborârea 

temperaturii de exemplu din punctul A în punctul B. Aceasta este ilustrarea 

unui refrigerator izentropic prezentat la începutul acestui capitol. 

omplexitatea punerii în practică a unei astfel de metode o face să fie 

losită doar în anumite aplicaţii specifice. 

ge cele mai joase temperaturi: demagnetizarea adiabatică. Şi 

C

fo

 

 

4.8 Demagnetizarea adiabatică 

 În 1926, când Kamerlingh-Onnes a atins temperatura record la acea 

vreme de 0.7 K, heliul era elementul care avea punctul de fierbere cel mai 

scăzut. Acesta a folosit o tehnică cu totul diferită de a celorlalţi cercetători 

pentru a atin

aceasta este o ilustrare a principiului de răcire izentropic prezentat mai 

sus (§ 4.21). 

 Să considerăm un material format din ioni paramagnetici. Atunci când 

energia termică kT este mult mai mare decât energia ES, care caracterizează 

interacţiunile între spini, aceştia se orientează aleatoriu şi entropia lor este 

maximă. Atunci când temperatura este micşorată suficient, ES devine 

comparabilă cu kT şi materialul devine fero- sau anti-feromagnetic. Deoarece 

spinii nu mai sunt orientaţi aleatoriu, entropia lor scade foarte mult şi se 

anulează la T = 0, aşa cum impune principiul al III-lea al termodinamicii. În 
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prezenţa unui câmp magnetic, spinii au tendinţa de a se alinia, astfel că 

entropia lor va scădea. Atunci când scade temperatura, entropia scade cu atât 

ai mult cu cât câmpul magnetic este mai intens. Acest fenomen este ilustrat 

3+

gnet

ează 

mic (segmentul A-B în figura 4.28). 

 Căldura furnizată prin magnetizarea de la 

m

foarte bine de către figura 4.28. 
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Figura 4.28: Entropia pentru sarea paramagnetică 2Ce (NO3)33Mg(NO3)2.24H2O. Ciclul 
ma izare izotermă (AB) – demagnetizare adiabată (BC) permite coborârea 
temperaturii. Pe porţiunea (CA) aceasta creşte datorită contribuţiilor externe. 
 

 Ordonarea spinilor prin aplicarea unui câmp magnetic micşor

entropia sistemului şi în consecinţă scade entalpia sa. Realizat la temperaturi 

constante, procesul este deci exoter

B = 0 la un B finit Bf la 

temperatură constantă este dată de 

[ ]),(),0( f TBSTSnTQ −= ,                               (4.22) 

unde n este numărul de moli şi S(B,T) entropia molară la o temperatură T şi 

într-un câmp magnetic B. Această căldură poate fi evacuată spre o baie 

criogenică, de exemplu 4He răcit la 1.4 K. În cazul invers, micşorarea 
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câmpului magnetic produce o creştere a entalpiei şi va fi un proces 

endotermic. Dacă demagnetizarea este realizată adiabatic, ea provoacă o 

răcire a materialului (secţiunea B - C). Această demagnetizare a permis 

bţinerea temperaturii record de 0.002 K (2 mK) în 1934. Figura 4.29 

paramagnetice folosite pentru realizarea refrigerării. 

friger
2+ 2+

 A. 

Căldura consumată de această încălzire corespunde componentei utile a 

procesului de răcire. Ea este dată de către partea haşurată din figura 4.28: 

o

ilustrează dependenţa de temperatură a entropiei la B = 0 a unor săruri 
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Figura 4.29: Dependenţa de temperatură a entropiei unor săruri paramagnetice folosite la 
re are; CMN = 2Ce3+(NO3)33Mg(NO3)2.24H2O, CPA = Cr2

3+SO4K2SO4.24H2O, 
MAS = Mn SO4(NH4)2SO4.6H2O, FAA = Fe2 (SO4)3(NH4)2SO4.24H2O. 
 

 În final, deoarece sistemul nu poate fi izolat strict, iar experimentul în 

sine produce căldură, temperatura creşte progresiv, urmărind curba C –

T
T
STnSTnQ

A

C

A

C

dd
⎠
⎞

⎝
⎛

∂
∂

== .                             (4.23) ⎟⎜∫∫
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 Din punct de vedere practic, magnetizarea izotermă urmată de 

demagnetizarea adiabatică pot fi realizate folosind o legătură termică între un 

material paramagnetic a cărui conductivitate termică poate fi modificată din 

exterior şi baia criogenică. Un astfel de întrerupător este realizat de cele mai 

xperimente şi pe de altă parte faptul că 

cirea

ra electronilor 

multe ori dintr-un material metalic supraconductor (slab conductor termic) 

care devine “non supraconductor” (şi bun conductor termic) atunci când se 

aplică un câmp magnetic. 

 Demagnetizarea adiabatică “electronică” nu mai este folosită în zilele 

noastre, ea fiind înlocuită de către celelalte două tehnici: refrigerarea cu 3He 

şi cea prin diluţie de 3He în 4He, care au fost obiectul unei analize mai 

detaliată. Principalele motive sunt pe de o parte faptul că demagnetizarea 

adiabatică necesită utilizarea unui câmp magnetic intens care nu este 

întotdeauna compatibil cu anumite e

ră  nu este continuă. Adică, dacă sistemul trebuie încălzit puţin, răcirea 

se va opri, iar dacă dorim din nou să-l răcim trebuie pornite din nou ciclurile 

magnetizare demagnetizare (ABC). 

 Pentru a atinge temperaturi ultrajoase, cu un record de 12 μK, se 

foloseşte demagnetizarea “nucleară”, numele venind de la faptul că se 

bazează pe spinii nucleelor atomice. Această temperatură este la ora actuală 

cea mai joasă atinsă de către un solid, în sensul că temperatu

este egală cu temperatura reţelei atomilor. Au fost atinse şi temperaturi de 

10-9 K, dar este vorba doar de temperatura sistemului de spini nucleari, în 

tim ce restul sistemului se găseşte în intervalul zecilor de μK. 

 Figura 4.30 ilustrează comportamentul energetic al spinilor nucleari ai 

cuprului (a) şi variaţia termică corespunzătoare a entropiei (b). Magnetizarea 
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izotermă a nucleelor la B = 8 T şi T = 6 mK dă o repartiţie a spinilor între 

nivelele permise conform schemei din stânga din figura 4.30.a. 

emagnetizarea fiind realizată în condiţii adiabatice, repartiţia spinilor pe 

diferite n  între nivele a  

ost redusă proporţional cu câmpul magnetic. 

Figura 4.30: Comportamentul energetic al spinilor nucleari ai 

 la 

 = 6 μK (figura 4.30.b). Demagnetizarea ca şi metodă de refrigerare are 

rea intrinsecă a nivelelor de spini care face 

ca entropia să se anuleze la o temperatură finită la B = 0 (figura 4.30.b) 
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cuprului (a) şi variaţia termică corespunzătoare a entropiei. 
 

La B = 8 mT temperatura sistemului de spini nucleari scade deci

T

totuşi o limită, dată de degenera
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4.9 Refrigerarea termoelectrică 

 În prezent, conversia termoelectrică cu ajutorul termocuplelor este 

departe de a face concurenţă sistemelor convenţionale, poate cu excepţia 

unor aplicaţii particulare. Refrigerarea prin efect Peltier sau prin efect 

magneto-termoelectric poate fi totuşi luată în seamă pentru viitorul apropiat 

în scopul refrigerării termoelectrice la temperaturi foarte joase. De asemenea, 

apariţia supraconductorilor cu temperatură critică ridicată readuc în discuţie 

aplicaţiile acestui domeniu. Efectele termoelectrice au fost definite în 

apitolul 2. Acum va fi examinat mai îndeaproape efectul Peltier, prin prisma 

urilor joase. 

 de mare, putem, 

c

posibilităţii folosirii lui la producerea temperat

 

4.9.1 Principiul generatoarelor termoelectrice 

 Dacă facem să treacă un curent prin joncţiunea dintre două 

semiconductoare n şi p în serie, datorită efectului Peltier temperatura acestei 

joncţiuni poate să scadă. Dacă curentul este suficient

plecând de la temperatura ambiantă, să atingem temperaturi sub 0°C. Acesta 

este principiul de refrigerare cu ajutorul efectului Peltier. 

 Refrigeratorul termoelectric realizează conversia energiei electrice 

direct în energie termică folosind efectul Peltier. Termocuplul este format 

din două semiconductoare legate electric şi termic printr-un element metalic, 

în partea dinspre sursa caldă. Semiconductoarele sunt de tip p respectiv n. 

Piesa metalică şi joncţiunile sale cu cele două elemente semiconductoare 

sunt răcite prin trecerea unui curent la temperatura Tr sensibil mai mică decât 

cea a sistemului de răcit. De asemenea, joncţiunile între cele două extremităţi 
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ale elementelor şi circuitul exterior dat de sursa de curent sunt menţinute la o 

temperatură Tc uşor superioară temperaturii ambiante sau celei a rezervorului 

termic. Pentru ca un astfel de sistem să aibă un randament cât mai bun, este 

evident că avem nevoie de elemente cu coeficient Peltier cât mai mare. 

Totuşi, această condiţie nu este suficientă. Practic dacă rezistivitatea 

electrică a elementelor este prea mare, o bună parte din energia electrică se 

va disipa prin efect Joule în convertor. De asemenea, la bornele elementelor 

cu conducţie termică mare este nevoie de mai multă energie electrică pentru 

o aceeaşi putere de răcire decât pentru elemente cu conductivitate medie. 

Aşadar, pe lângă un coeficient Peltier mare este nevoie de o rezistenţă 

electrică şi o conductivitate termică mică. Este clar că obţinerea unor condiţii 

optime într-un material dat este foarte dificilă în cazul solidelor. Coeficientul 

erse 

concentraţii ale purtătorilor în apropiere de 300 K. Pentru 

metale (N ≈ 1023 cm-3) S este de ordinul a 10  V/K. Factorul de calitate 

Peltier, rezistivitatea electrică şi într-o măsură mai mică conductivitatea 

termică depind de densitatea purtătorilor. 

 Se poate calcula variaţia acestor trei parametrii pentru div

-6

κρ

2S
=

care stabileşte randamentul se poate exprima în funcţie de N. Maximul va fi 

observat pentru o 

Z                                               (4.24) 

concentraţie de ordinul a 1019 cm-3. Pentru această 

concentraţie puterea termoelectrică corespunzătoare a solidelor este de 

ordinul 10-4 V-1K-1. 

 Studiul practic al fenomenelor termoelectrice necesită deci 

cunoaşterea în prealabil a fizicii solidului. După concentraţia lor, majoritatea 
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materialelor folosite se situează între metale şi semiconductoarele obişnuite. 

Se ajunge şi în domeniul semiconductoarelor aşa zis degenerate, pentru care 

rele şi au o conductivitate termică 

reţel

ente 

obile

e pot construi higrometre, termostate, etc. Mai multe detalii tehnice şi toate 

informaţiile complementare pot fi găsite în monografia lui Goldsmid şi Joffe. 

 

nu poate fi aplicată aproximaţia statisticii clasice, ceea ce complică 

considerabil expresia matematică a fenomenelor. 

 În prezent, materialele folosite pentru refrigerarea termoelectrică sunt 

compuşi semimetalici cu o bandă interzisă foarte îngustă, în principal pe 

bază de telură de bismut (Bi2Te3). Aceştia, cu toate că au un coeficient 

Peltier mediu, sunt formaţi din elemente g

a ei κr mică. De asemenea, rezistivitatea lor electrică este mult mai mică 

decât cea a semiconductoarelor obişnuite. 

 Randamentul refrigeratoarelor termoelectrice este mic. În prezent nu 

se justifică producerea lor decât pentru aplicaţii unde proprietăţile particulare 

ale acestor sisteme compensează randamentul scăzut. Aceste proprietăţi sunt 

în principal: randamentul este independent de capacitatea sistemului, spaţiul 

este mai mare, funcţionarea silenţioasă, sunt fiabile, nu au compon

m . Principalele avantaje ale acestor refrigeratoare sunt date de absenţa 

gazelor nocive şi a elementelor mobile, precum şi de durata lor de viaţă. 

 Acest principiu poate fi aplicat pentru producerea aerului condiţionat 

în încăperi. Vara aerul poate fi răcit, iar iarna, inversând curentul, se poate 

transforma sistemul într-un dispozitiv de încălzire. De notat că în ultimul caz 

randamentul acestor sisteme este mult mai bun decât al acelora care se 

bazează pe efectul Joule. De asemenea, pe baza principiului efectului Peltier 

s
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