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 الخالصة

طريقاة  م( الفائق التوصيل عند درجاا  الحارارا اللالياة وذلاس خاسات داBi2Ba2Ca1 Cu2O7-δمن المركب )تم تحضير النماذج 

( اسات دمر تقنياة وياود اة الة 790,830,860,890) °C ها والم تلفاة   دتفاعل الحالاة اللالبة تحار درجاا  الحارارا التلبيا

( ذا  نظااام Bi2Ba2Ca1 Cu2O7-δدراسااة التركيااب البلااورك للمركااب ودرااار  الدراسااة ا  المركااب )ل ((X-rayالسااينية 

وذلاس    [Tetragonal]إلاى Orthorhombicالطاور  مان  نجاد تحاو C°  860 د( والمحضر فا  درجاة وارارا التلبيا2212)

°A ةكوخإخلااد البابي(a,b)ونقلاا  المحاورين Cخسابب يياادا محاور 
    a=b=5.4   C=31.5 A°

ولكان عنادما وضار       

 تحاو  فا  الطاور مان   (Bi2Ba2Ca1 Cu2O7-δ) دراار  الدراساة للمركاب C°     890 دالنماوذج فا  درجاة وارارا التلبيا

Tetragonal إلىOrthorhombic   خسبب تقلص المحورC ( وييادا ف  المحورين(a,b  ة .بيكاذ د  قيم دخلاد الب 

 a=5.45 A°        
  b=5.48 A° 

             c=30.95A°
            

     
     

لااه  المركاب مان  ا       Tc   است دمر طريقة قياا  المقاومياة الكارخاا ئياة لحساا  قايم  درجاة الحارارا التحاو  )الحرجاة(

 °C           خاادرجا  واارارا التلبيااد االمحضاار ا اساات دام منظومااة  التبريااد التاا  تلماال خااالنتروجين السااائل ودرااار المركباا

نساابة ا  و K ((89.0,101.5,121.0,85.0التااوال    كاااالت  ىدرجااا  واارارا ورجااة وعلااتمتلااس ) 790,830,860,890)

علاى اساا  االنتظاام فا  البنياة   Tc(وفسر  التغيرا  ف  قيم 6.25,6.43,6.51,6.75كسجين ف  المركب وعلى التوال  )واال

وكهلس يياادا نسابة االوكساجين فا  المركاب الاهك تللاب دورا اساسايا فا  رفا   البلورك الناتج عن ييادا ف  درجة ورارا التبليد

 . Tcدرجة ورارا التحو  

 

 المقدمة
 

 )1988ية منه اكتبافاا  عام ملللتلد مركبا  الفائقة التوصيل ذا  اهمية كبيرا ف  تطبيقا  ا   

2000,Selman) 

 

(الهك يسمى Bi-Sr-Ca-Cu-Oم )من اكتباف النظا1988ف  عام Meade, et   alتمكن الباوث  

( (BSCCO  والهك يمتلسTc (1988 اعلى  ,Meade, et   al ) 

 

 Ca-Cu-O )لمركباا    105Kوجماعته من التوصل الاى درجاة وارارا ورجاةKleeتمكن 1988وف  عام 

Bi(Pb)-Sr- ) والمحضر عاا  هيةاة ايباية رقيقاة  (,et   al  1988 ,Klee خينماا)Yuich وا ارو  عاام 

 Cu-O (  لمركب )K (153-160درسة تاثير الضغط الايدروليك  على رف  درجة ورارا التحو  من1989

Hg-Ba-Ca-  )  (1989  ,Yuichi,et   al     )  الباوثاSamir & Fath تاثير التلادين درسوا  1994عام

 637K  تلادين  وارارا  عناد درجاة  137Kكانار Tc    (وتوصالوا   Bi-Ca-Sr-Cu-O علاى مركباا  ) 

                المركاب   فا   نقاص نسابة االوكساجين  الاى التغييار فا  الطاور النااتج فا     السابب   واعاووا 

(1994, AL -  Jobur&Fath) (   درToshizo تحو  الطور من  1989وا رو  عام    Tetragonal 

  2212    المركاب) ف Caاصر النادرا كتلويض جوئ  للنلر نوذلس خاضافة الل  Orthorhombic    لىا 

Bi)  ((  1989 ,Toshizo,et   al, Chu درسوا ال واص الكارخائية للمركب) 1988وا رو  عامBi-Sr-

Ca-Cu-Oوالوظوا ان فاض ف  المقاومية من)K (110-100)     ( 1988 ,Chu,et al  الباوث الجباورك)

فضال درجاة وارارا التحاو  (وولال علاى اBCSCOدر  تاثير درجة ورارا التلبيد لمركباا ) 1999عام 

ال ااواص الكارخائيااة 1999وا اارو  عااام Wangدر  الباوااث   K (112) AL- Jobouri] [ 1999ها 

  85K(       (1999,Wong&Green  ( ووللوا على درجة ورارا التحو Bi   2212لمركب )



 يالجزء العمل
 

   تحضير العينات

 -على : دل تلتما  طريقة تحضير المادا السيراميكية الفائقة التوصي

  كل الموصل الفائق المريو  تحضير   مثل )قرص,يباء رقيق, ريط,سلس( .1

,المقاومية,التيار الحرج وقوا تماسس  Tcكفاءا الموصل المراد تحضير  من ويث درجة الحرار   .2

 البكل البلورك 

 نقاوا المادا االساسية المكونة للمركب  .3

ر النماذج لكن اهماا واكثرها  يوعا ه  طريقة تفاعل الحالة وهنالس اللديد من الطرق المست دمة ف  تحضي

 (solid state reactionالللبة )

وه  من الطرق التقليدية ويث يست دم  فيااا  لايط مان مساحوق علاى  اكل كارخوناا  واكاسايد عالياة النقااو  

م  اضاافة  agate morterوخنسب وينية ثاختة ووسب االويا  الهرية للمركبا  واكاسيد خمطحنة من اللقيق 

ايووخروخانو  اليه للمحافظة على المسحوق من التناثر     عملية السحق الجال يياادا التجاان   او االسيتو 

ف  رروف ملينة من ويث درجا  الحرارا والضغط ونوع الغاي  annealedوتلد   Calclinatedثم تحرق 

 الموصفا  الناائية للنموذج . دالم م  للنموذج الت  تحد

 

 تحضير النموذج

 ثلغاااارض تحضااااير اللينةاساااات دمنا مقااااادير ثاختااااة ووسااااب االويا  الهريااااة لمركبااااا  كارخونااااا  البومااااو

BiCO3 وكارخونا  الباريومBaCO3 وكارخونا  الكالسيوم Ca CO3 واوكسايد النحااCuO)  ذا  النقااوا)

يااتم موجاااا موجااا جياادا   0.001gmاعاا   خواسااطةميوا  الحسااا  ذك وساسااية  اللاليااة خلااد وي  المركبااا 

ياتم 0ويساتمر الطحان لمادا سااعة تقريباا  Agate mortarوتطحان طحناا جيادا خاسات دام مطحناة مان اللقياق 

  لاا اضافة مادا ايوو خروخانو  لتفادك تسااقط اجاواء المساحوق اثنااء عملياة الطحان ولضاما  افضال والاة 

 ف خلدها المسحوقفموج وكهلس ولو  على مادا متجانسة ,يج

,يوضا  °60C°-70Cيووخروخانو  وذلس خاد اله ف  فر  كارخائ  وخدرجاة وارارا تتاراون خاين االمن مادا 

ثاام توضاا  البودقااة دا اال فاار  واارارك ترفاا  درجااة  Ceramic boatخلاادها المسااحوق دا اال خودقااة  وفيااة 

الاى ا  تلال  ذلاس يبارد النماوذج خلاد  h 12 يبقى فياا النموذج لمدا °h  120C/خملد  °790C الى ورارته

  quenchingخدو  اللجوء الى است دام اال ماد السري    60C°/hخملد  الى درجة ورارا الغرفة

  °C(890,860,830)خدرجا  م تلفة  ا ر   م تلفة نماذج وهكها نكرر اللملية الساخقة على

لملية الساخقة لفلل ون وظ عند ا راج المسحوق من الفر  وخلد تبريد  يكو  لونه اسود قاتم والغرض من ال

 الكارخو  من االكاسيد

يووخروخاانو  لمادا سااعة ثام تلااد عملياة االمطحناة ما  اضاافة محلاو  المرا ا ر  تسحق الليناا  خاسات دام 

 خلاد ا تاوا خنف  الملد  ف  الحالة االولى للتس ين وخهلس نحلل على النموذج المطلاو  و التس ين والتبريد

خطرن وي  اللينة خلد التس ين مان  خلد اال توا  را  وييرها ويتم التاكد من ذلسالكثير من الكارخونا  والنت

وي  الليناااة قبااال التسااا ين والفااارق خيناماااا يمثااال وي  الكارخوناااا  والنتااارا  المتحاااررا علاااى هيةاااة اكاسااايد 

 .ونماذج افضل تلاد اللملية اكثر من مرا,وللحلو  على دقة اكبر

ال  هاه  القيماة  - 9tons/cm²است دام مكاب  هيادروليك  وتحار ضاغط خلد ذلس تات  مرولة كب  النماذج خ

  مقارنة خبقية القيم المجرخة تلط  افضل متانة واوسن نتائج تركيبية و واص كارخائية

   (Jobouri1999)        ( 0.8الى 1.2mm)وخسمس (10mm)كو  خقطريوالجدير خالهكر هنا خا  القرص 

 (°790C)جةوراراالغرفةالىئ  وترف  درجة ورارا الفر  من دروتوضـ  االقراص دا ل فر  كارخا

ثم تترك اللينة ف  هه  الدرجة لمدا يوم كامل الجل ولو  على افضل  60C)وخملد  ثاخر اك خملد  

 نموذج ,ولتبريد اللينة تترك ايضا يوم كامل وتى يبرد خبكل تدريج  الى ا  تلل الى درجة ورارا الغرفة 

  (L/h 1)ف  جو مبب  خاالوكسجين مست دما خهلس االوكسجين النق  خقدر ضخ وتتم هه  اللملية 

 °C(890,860,830)وياتم اعااادا اللمليااة السااخقة  علااى االقااراص )الليناا (اال ر  وخاادرجا  م تلفااة مناااا 

  والغاية هو الحلو  على البنية البلورية الت Sinteringويطلق على عملية التس ين )التلبيد( (2212)للطور

تتميو خاكثر قدر ممكن مان االنتظاام  مان  ا   هاه  الملاملاة الحرارياة والخاد اال اارا الاى  ا  درجاة وارارا 



التلبيااد ويماان التلبيااد وملااد  التساا ين والتبريااد وملااد  ضااخ االوكسااجين تللااب دورا مامااا فاا  تحديااد البنيااة 

 ضير النماذج.البلورية وعلى ال واص  الكارخائية لها تم مراعاا هه  الظروف ف  تح

وخلد االنتااء من مرولة تحضير النماذج يتم فحلاا خواسطة ويود اال لة السينية خطريقة المسحوق 

powder method النماذج  التركيب البلورك على والغرض منه هو الجل دراسة تاثير درجة ورارا التلبيد

 ن المستويا  والهرا  وودا ال لية ايضا لتحديد اخلاد وودا ال لية لللينة وا يرا لقيا  المسافة خي و

 ا  قانو  خراك للحيود يتمثل خالملادلة االتية 

 

2dhklSinθ =nλ--------------(1)          

والتا  يمثال  (abc)للبحاوث السااخقة ياتم وساا   hklخواسطة الملادلة اع   وعند مقارنتاا م  ملام   ميلر 

 اخلاد ال لية ووسب الملادال  االتية 

1/d²hkl =h²/a²+k²/b²+l²/c²--------(2) 

  Orthorhombicللنماذج الت  لاا طور  a,b,cويث  a≠b≠cويث ا  

 

خاست دام خرنامج  اص خلغة خيسس وخاست دام الحاسو  يمكن ملرفة االخلاد الهرية للتركيب البلورك للمركاب 

 [Jasm1994]ضير مركب المراد تحه  الت  تحدد نوعية ال a,b,cوودا ال ليةالمراد فحله علما ا  االخلاد 

 

       

 ,فيما يل   لائص ومواصفا  جااي اال لة السينية المستلمل ف  فحص النماذج   

Source =C uk α             

Wave length =1.5405A° 

Time constant =2second  

Current =20 MA            

Voltage =40k V                     

Range =2000Count/ second 

Scanning speed =20/min 

من     قيا  المقاومة الت  تلتبر دالة لدرجة ورارا اللينا   Tcخلد ذلس يتم وسا  درجة الحرارا الحرجة 

ولكن قبل القيا  نلمل على تحضير النماوذج خمواصافا   اصاة كقطا  النماوذج علاى  اكل مساتطي   ذا  

ل الليناة خاسات دام جاااي التنلايم ثام ياتم عمال ارخا  نقااط للتوصايل وصق ونلمل على تنليم )  mm(1*2*3اخلاد

مسات دما مجاار الجال الحلاو   Silver pasteالكارخائ  على سطح اللينة وذلس خاسات دام ملجاو  الفضاة 

اماا النقطتاا   على اصغر نقطة ايلا  واتقانه خبكل مضبوط ويث ا  النقطتا  ف  الادا ل لقياا  فارق الجااد

ذا  مقادار تفريا   Rotray pumpملادر التياار الثاخار ,وياتم اسات دام المضا ة الميكانيكياة اال رين لارخط 

10ˉ²torr  مااودوج واارارك(Thermo couple)  فاا  المنظومااة ذا  النااوعPTC  ويمكاان ايجاااد المقاومااة

 R =V/I--------(3)الكارخائية من الل قة االتية 

 لللينة وطو  اللينة كما ف  الل قة ادنا اما المقاومية فتلتمد على مساوة المقط  اللرض  

 ρ =RA/L--------------(4 (المقاومية (ρ)تمثل المقاومة وتمثل (R)ويث

 تمثل طو  اللينة الواقلة خين نقطتين فرق الجاد (L)مساوة المقط  اللرض  للنموذج و (A)تمثل 

 

 

 

 (Idometric Titrationتحديد نسبة االوكسجين خأست دم طريقة التسحيح)
 

يتم تلين نسبة االوكسجين ف  اللينا  خأست دام طريقة كيميائية خسيطه ويمكن تل يلاا كاالت   

(Jobori1999 AL-) 

 conical flaskخادورق م روطا  ويوضا  (مان النماوذج 100-200)mgوي  خحادود يطحن المسحوق ثم ي

 KIياد البوتاسايوم المباب محلاو  يود يضااف واثنااء ال لاط magnetic stirrerماوود خ  طاة مغناطيساية 



127mg kI)(لكل )100mg(وختركيو )10 ml ن وظ تغير لو  السائل ف  الدورق الى البن  الغامق مبيرا )

 .I 2الى تحرير اليود

لغرض ت فيف لو  السائل من البن  الغامق الى البن  الفاتح نلمل على اضافة محلاو  ثاايو سالفا  اللاوديوم 

Na2S2O3.5H2O  0.015 ذاخة ثايوسلفا  اللوديوم خنسبة الناتج من اmg( 1لكل منml من الماء المقطر )

( والاهك يسات دم ككا اف ثام نحلال علاى starchونضيف ايضا قليل مان قطارا  النباأ ) buretمن سحاوة 

التغير ف  الو  السائل االيرق الى االيرق الغامق ةجال ت فياف لاو  الساائل نضايف قطارا  مان ثايوسالفا  

تى يلبح السائل عديم اللو  وهها يد  على ا  التقاعل قد اكتمل ونبدد نوقف عملية التسحيح ونبدد اللوديوم و

المساحح وياتم وسااا  نسابة االوكساجين خمااا Na2S2O3.5H2Oخحساا  وجام المحلاو  ثايوساالفا  اللاوديوم 

 -يل :

 MA/MB-3ma/mb       /           2ma/mb-MO /MB  …………(5)       =δ 

 -ويث ا  :

δ.تمثل نسبة االوكسجين ف  المركب: 

MA              تمثل الوي  المول  للنموذج:Bi-Ba-Ca-Cu-O. 

MB    تمثل الوي  المول  لثايوسلفا  اللوديوم:Na2S2O3.5H2O. 

 

 

Cv: 

:V.تمثل وجم ثايوسلفا  اللوديوم المست دم ف  عملية التسحيح 

C.التركيو لثايوسلفا  اللوديوم: 

 

 

 قشةالمنا
وجود قمم  ˚790C( ف  درجة ورارا التبليد 2212( للنماذج المحضرا للنظام )X-rayدراسة ا لة ) ارار 

صغيرا ومت صقة م  خلضاا ويير واضحة وتمتاي خقواعد عريضة وهها يبير الى عادم وجاود االنتظاام فا  

 (.1التركيب البلورك.م  وجود  وائب ف  هه  المادا كما ف  البكل )

( اراار  الدراساة قمام عالياة واقال عرضاامقارنة ما  830C˚المحضرا ف  درجة ورارا التبليد )اما النماذج 

 (.2( وهها يد  على ا  البنية البلورية ف  طريقاا الى االنتظام والتحسن كما ف  البكل )(˚790Cدرجة 

مقارناة (قمم خاريا وعالياة ومنفلالة ما  خلضااا الابلض X-ray(ارار  الدراسة )860C˚ولكن ف  درجة )

 (.3م  النماذج الساخقة كما ف  البكل )

اك يياادا فا  وجام الحبيباا  وهاه  النتيجاة  ,ياة البلورياةنويمكن تفسير ذلس نتيجة تأثير وارارا التبلياد علاى الب

 ((Mohammed2005تتفق م  الباوث.

   الاى  Orthorhombic ( ولل تحاو  فا  الطاور مان860C˚الجدير خالهكر ا  هه  النماذج ف  هه  الدرجة )

Tetragonalييادا ف  المحور  خسببC . 

 ˚c=31.55A ˚            a=b=5.43A(  a,bوتقلص المحورين)

( ه  المسؤولة عان تولياد )ايواج كاوخر( CUOوذلس خسب ييادا ف  نسبة النحا  ف  المركب ولكن الطبقة )

(cooper parisوهها يبير الى التحسن البنية البلورك للنموذج وتوفي ) كثرعدد  )ايواج ْْ ر مسارا  امنة  ْة

( الت  تبين يوايا االنلكا  للمركاب فا  1( الوظ الجدو  )AL-dahash1997كوخر( وهه  تتفق م  اخحاث)

 ( .830C˚هه  الدرجة )

( خوجود قمم عالية خاريا ووادا ˚890C( للنماذج المحضرا خدرجة ورارا التبليد )X-rayوارار  الدراسة )

 (.4ا وقواعد اقل عرضا وم  راور اكاسيد النحا  كما ف  البكل )ومنفللة م  خلضا

نتيجاة ييااادا فاا   Orthorhombicالااى  Tetregonalففا  هااه  الدرجاة نجااد ولااو  تحاو  فاا  الطاور ماان 

 ( فكانر كاالت 860C˚مقارنة م  الدرجة) c( ونقلا  ف  قيمة المحور a,bالمحورين )

a=5.45A˚                b=5.48A˚                 c=30.95A˚ 

لااهلس نجااد  اا   مرولااة التبليااد ا  ايوانااا  النحااا    Tcيااؤثر علااى قيمااة   cوا  هاها التغياار فاا  قيمااة محااور 

CU
+2

تتحو  الى اكاسيد النحا  اك ا  المادا تتاكسد     مرولة التبلور ولاهلس فاأ  اللوامال الماؤثرا علاى  



وكسجين وخدورها تؤدك الاى تغيار فا  االطاوار البلاورك فا  رروف التحضير تؤدك الى التغير ف  تركيو اال

( التااا  تباااين يواياااا 2( الواااظ الجااادو  )AL-Jobouri1999مااادا فائقاااة التوصااايل وهاااهاتتفق مااا  الباواااث )

 (.890C˚االنلكا  ف  الدرجة)

تساااوك   Tc( ذا  درجااة واارارا تحااو  ˚790Cوارااار  الدراسااة للنماااذج المحضاارا عنااد درجااة واارارا )

(89Kال )(5وظ البكل.) 

وتلو  تفسير ذلس الى ال نتظام ف  التركياب البلاورك والاى وجاود  اوائب فا  المركاب المحضاروكهلس الاى 

( ذا  درجاة ˚830Cواين نجاد وارارا التبلياد ) ( فا 6.25ةوكسجين ف  المركب التا  تسااوك ) النسبةالقليلة

 ( 6.43 الى 6.25بة االوكسجين من)( وذلس خسب نس101.0Kورارا تحو  افضل من الساخق والت  تساوك )

 وكمية االوكسجين م  تغير درجة ورارا التبليد. Tcالت  تبين تغير قيم  3) الوظ الجدو  )

والتاا   Tc( ارااار  الدراسااة ييااادا ملحورااة فاا  قاايم ˚860Cولكاان النماااذج المحضاارا عنااد درجااة واارارا )

 (.5( الوظ البكل )121.0Kتساوك )

الى عدا اسبا  مناا خسب االنتظام الجيد فا  البنياة البلاورك والتا  تاوفر  Tcف  قيم  ويمكن تفسير هه  الويادا

ا او رخأمااا  دو  االسااتطا ر( المااروcooper pairsالمسااارا  االمنااة ةيواج كااوخر )وااام   البااحنة( )

الاى   6.43الى ييادا ف  مقدار االوكساجين مان)  Tcالتلادم خالقلو  االيونية الموجبة  وكهلس ترج  ف  قيمة 

6.51                ) 

( والتاا  تساااوك ˚860Cالااى اقلااى قيمااة لاااا عنااد هااه  الدرجااة)C ( وتلاال قيمااة محااور 3الوااظ الجاادو  )

C=31.55A˚ 

 (˚890Cو النماذج المحضرا ف  درجة) Tetragonalالى  Orthorhombicوخهلس يتحو  المركب من 

تقال الاى ادناى قيماة لااا وخباكل ملحاور والتا  تسااوك ( نجد درجة وارارا التحاو  5وكما ن وظ ف  البكل )

(85K( ون وااظ وجااود قفااوا او طفاارا فاا  قيمااة او مقاادار االوكسااجين ماان )والتاا  اد  6.75 الااى   6.51 )

وخساب  ˚C= 30.95Aوالتا  تسااوك C وكاهلس نقلاا  فا  قيماة محاور  Tcخادورها الاى نقلاا  فا  قيماة 

الااااى  Tetragonal ااااباع ولاااااها يتحااااو  المركااااب ماااان اوتااااواء المركااااب خاالوكسااااجين اكثاااار ماااان وااااد اال

Orthorhombic وكهلس يلو  االن فااض فا  قيماة Tc  890فا  المركاب عناد هاه  الدرجاةC˚  الاى رااور

( ا  المركب ف  هه  الدرجة قد يلل الى والة التبو  او النلاار فا  عملياة CUO وائب ةكاسيد النحا  )

الواظ الباكل  (.(Selman-2000اليتفاق ما  الباواث هاهابنياة البلورية(واالنماء البلورك )عدم االنتظاام فا  ال

 (3( والجدو  )5)

 

 االستنتاجا 
 -من     مناقبة النتائج اللملية وتحليلاا تم التوصل الى االستنتاجا  التالية:

وياث اراار المركاب تحاوال  C° 860 .ا  افضل درجة ورارا التلبيد المست دمة ف  تحضير المركب كانار1

 وكانر اخلاد ال لية  a,bونقلا  ف  المحورين  C   الطور   وذلس نتيجة ييادا محور ف

C=31.55 A˚       a= b=5.43 A˚   

وخالتال   هناك ع قة طردية خين كل من يمن التلبيد ويمن التبرياد التا  تتلارض لااا النمااذج مان جااة وخاين 

التا   Cلمركاب كبيارا اد  ذلاس الاى يياادا محاور من جاة ا ار , فكلماا كانار نسابة النحاا  فا  ا  Tcقيمة 

 ( .ه   المسؤولة عن توليد ايواج كوخر CuOلكو  طبقة ) Tcخدورها تللب دورا اساسيا ف  رف  قيم 

( علماا ا  نسابة 121Kتسااوك ) Tcفا  قيمة  C° 860 دراسة ال واص الكارخائية للمركب عند درجة ا  .2

وتلل قيماة االوكساجين الاى  Tc=85.0Kفا  قيمة   C° 890 رجةولكن عند د  [6.51]االوكسجين تساوك 

اك ا  التغيار ,وعلى البنية البلورية ايضاا Tcفا  هه  الطفرا ف  نسبة االوكسجين تؤثر سلبيا على قيمة  6.75

على قيمته   ولكان عنادما تكاو  نسابة االوكساجين كبيارا فا  المركاب  Tcالبسيط ف  مقدار االوكسجين وافظ 

 . °C 890 و °C 860و اصة عندما يلبد المركب ف  درجة  Tcان فاض لقيمة  ستؤدك الى

البلورية وتلمل البنية ينلار وهها ال ي دم عملية تنظيمفانه  °C 900.عندما يلبد المركب خدرجا  اكثر من 3

ولااها السابب لام تتجااوي درجاة وارارا نتيجة تحو  طور المركب وراور  وائب فا  الماادا  Tcعلى  فض 

 تلبيد اكثر من ال

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 (C˚ 860( المحضرا خدرجة خــــ)2212( يوايا انلكا  لمسحوق )1جدو  )

a=b≠c , (Tetragonal ) , a=b= 5.43A˚ , c= 31.55A˚ 
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 (C˚890( المحضرا خدرجة خــــ)2212( يوايا انلكا  لمسحوق )2جدو  )

a≠b≠c , (orthorhombic ) , a=5.45 A˚ ,b= 5.48 A˚, c= 30.95 A˚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Өdegree 

 

d(A˚) 

 

hkl 

 

19.4 

22.5 

26.8 

31.4 

33.5 

43.8 

46.9 

49.4 

52.5 

55.0 

58.3 

 

 

 

4.5715 

3.9481 

3.3236 

2.8465 

2.6727 

2.0651 

1.9356 

1.8433 

1.7415 

1.6681 

1.5813 

 

 

 

009 

113 

105 

0010 

115 

0115 

1115 

0214 

135 

039 

139 

 

درجة ورارا  نسبة االوكسجين

 Kالتحو 

 Cدرجة ورارا التلبيد

6.25 89.0 790 

6.43 101.0 830 

6.51 121.0 860 

6.75 85.0 890 

 

 

 

 

 

 2212م  تغيير درجة التلبيد للنماذجTc(تغيير قيم 3جدو  )

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وخجو مبب  من االوكسجين °C 790( ويود اال لة السينية للمركب المحضر خدرجة 1البكل )

 

 

 

 وخجو مبب  من االوكسجين °C 830لسينية للمركب المحضر خدرجة ( ويود اال لة ا2البكل )



 

 وخجو مبب  من االوكسجين C° 860 ( ويود اال لة السينية للمركب المحضر خدرجة3البكل )

 وخجو مبب  من االوكسجين °C 890( ويود اال لة السينية للمركب المحضر خدرجة 4البكل )



 

   (Bi2Ba2Ca1 Cu2O7-δ)                        لحرارا للمركب( تغير المقاومية م  درجة ا5البكل )

 C° ((790, 830, 86., 890 المحضر خدرجا  ورارا التلبيد
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Abstract 
 

 

samples of high temperature superconductors(Bi2 Ba2 Ca1 Cu2 O7-δ) [System2212] were 

prepared by solid state reaction method with different sintering temperature (i.e790,830,860,890). 

C° 

X-ray analysis techniques were used to examine the structure of  the compound, the study 

showed ,that the sample prepared during sintering temparture at 860 ċ exhibite tetragonal phase 

with lattice parameter,  (a=b=5.43A
°
  ,c=31.55 A°) while the compound prepared at 890C°  

Exhibit achange of structure from (tetragonal to orthorhombic) phase this is due to decreasing 

in(c) axise and increasing in the other two axises (a,b)and the value of lattice parameters were  

a=5.45A°
 , b=5.48A°

  ,c=30,9 5A° 

  Electric resistivity method were used to determine the critica temperature T 

  of these compounds using liquid nitrogen cryostat                           
 

 the compounds prepared at [790,830,860 and 890]. 
C°Showed Tc  volues of [89, 101.5,121.0 

and85]k respective and the values of Oxygen content is[6.25,6.43,6.51,and6.75] 

      The change of TC values can be explained on the basis that increasing the sintering 
temperature produces a more uniform crystal  structure and an increased oxygen 
content in the compound .  

 

 

 

 

 
Hussein Ali Mohammed 

 

 
 


