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Abstract
Three samples of (YBa2CU3O7-ó) were prepared for the research samples by using – solid interaction
status method and annealing method under pressure of 8tan/CM2 ,at temperature 800oC via partial
particles compensation of (SrTiO3) Nano in the rates (X=1.5X=1 X=0.5,) of the element Ba . The
electrical inspections indicated large increase of critical temperature value Tc, upon compensation of
the substance with value X=0.5 for Ba value, whereas critical temperature degree value reached 133k
value, but decreased clearly upon compensation of substance X=1 for Ba value, whereas critical
temperature degree value Tc reached 102.2K and when the substance compensated with value X=1.5 ,
improved critical temperature degree value to 122.2K Tc. The formation inspections of rays deviance
indicated an obvious existence trapezium structure which existed in the three value in different
variations of net distances A,B,C there was obvious increase in C distance . and upon inspections of
Sample by FESEM instrument and in amplification rate of 100.00kx---500kx, it was found that
granular size rate for the best sample was 33.38 in sample X=0.5 and the images of three samples
indicated high accuracy and very detailed and shows makeup formation is bright which was related to
light substances and dark areas related to heavy substances. The magnetic inspections indicated
through Hystereris curve of the samples and the relationship between magnetic saturation MS and
remained magnetic Mr and coerced force Hc and Represent Hystereris circles made-up in
superconductors samples complete contrary relation between narrow of circles and improve of critical
temperature degree Tc.
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السيونتيوم والتيتانيوم  SrTiO3النانوي عىل الخواص ر
ر
اليكيبية
الجزئ لجسيمات أوكسيد
تأثي التعويض
ر
ي
الكهربائ  YBa2Cu3O7-δعند درجات الحرارة العالية
والكهربائية والمغناطيسية للمركب الفائق التوصيل
ي
4

فالح محمد عبد
عبد الكريم دهش عىل5
ي
اسماعيل خليل جاسم 6
الملخص:

تحضي ثالث نماذج من العينات  YBa2Cu3O7-δبطريقة تفاعل الحالة الصلبة وباستخدام طريقة
يف هذا البحث تم
ر
ر
الجزئ لجسيمات أوكسيد السيونتيوم
التلدين وتحت ضغط  tan/cm² 8ودرجة حرارة  ℃800وذلك بالتعويض
ي
والتيتانيوم  SrTiO3النانوي بنسب  X=0.5 , X=1 , X=1.5من قيم العنرص  Baللمركب أظهرت الفحوصات
كبية يف قيمة درجة الحرارة الحرجة Tcعند تعويض المادة بقيمة  X=0.5لقيم  Baحيث وصلت
الكهربائية زيادة ر
درجة الحرارة الحرجة  Tcإىل قيمة  k 133لكنها انخفضت بشكل واضح عند التعويض المادة  X=1لقيم  Baحيث
وصلت درجة الحرارة الحرجة  Tcإىل  K 102.2وعند تعويض المادة بقيمة  X=1.5تحسنت إىل درجة حرارة حرجة
 Tc 122.2 Kان فحوصات ر
معين قائم يف القيم الثالث مع
اليكيبية لحيود العشعة للنماذج أظهرت وجود طور
ي
اختالفات متفاوتة يف ابعاد الشبكة  a , b , cمع زيادة واضحة يف البعد  cوعند فحص العينات بجهاز FESEM
الحبين لفضل النماذج كان  33.38عند العينة X=0.5
تكبي  kx--- 100.00kx500وجد ان معدل الحجم
وبمعدل ر
ي
وتظهر الصور للعينات الثالث صور عالية الدقة ومفصلة جدا ويظهر تكون هياكل فاتحة تعود إىل العنارص الخفيفية
ر
الهسية للعينات والعالقة
ومناطق داكنة تعود إىل العنارص الثقيلة وأظهرت الفحوصات المغناطيسية من خالل منىح
ر
الهسية المتكونة يف عينات
ربي مغناطيسية التشبع  Msوالمغناطيسية المتبقية  Mrوالقوة المرغمة  Hcان حلقات
التوصيل الفائق تكون ضيقة جدا وان هناك عالقة عكسية تماما ربي ضيق الحلقات وتحسن درجة الحرارة الحرجة .Tc
الكلمات المفتاحية ، YBa2Cu3O7-δ ،(SrTiO3( :درجات الحرارة العالية.
المقدمة:
الكهربائ بدرجات حرارية فائقة االنخفاض وتسىم هذه الظاهرة
تفقد بعض المواد جميع مقاومتها لتيار
ي
ر
الن تتحول فيها إىل موصالت فائقة بدرجة حرارة التحول
بتوصيلية الفائقة  Superconductivityوتسىم درجة حرارة ي
وه رفض
أو درجة الحرارة الحرجة  cortical temperatureولهذه المواد خاصية أخرى أيضا يف سلوكها
المغناطيس ي
ي
متمية يف سجل المواد فائقة
المغناطيس وتسىم هذه الظاهرة بظاهرة مزنر] . [ 1حصلت بعد ذلك قفزة
المجال
ر
ي
التوصيل عندما ر
اميك هوLa-
نش كل من جورج بدنورز وكارل ميولر تقريرعام  1986يف نجاحهما
بتحضي مركب ر
ر
سي ي
 Ba-Cu-Oدرجة تحوله يف حدود  30كلفن وقد استحق العالمان جائزة نوبل ورسعان ما قاد ذلك االكتشاف مجموعة
ر
المريكيتي إىل استبدال عنرص اللنثانيوم بعنرص
هيوسي بالتعاون مع مجموعة مماثلة يف جامعة ألباما
البحث يف جامعة
ر
ر
السياميك  Y-Ba-Cu-Oوالذي فاقت حرارة تحوله والول مرة يف التاري خ درجة الغليان لغاز
اليييوم للحصول ع ى
ر
النييوجي والبالغة  77كلفن .لقد وصلت حرارة التحول إىل ر
ر
أكي من  90كلفن لذلك المركب الذي اكتشف يف عام
ر
 [ 2 ] 1987يتمي ر
وكسجي يكون
اليكيب البلوري للمركب  YBa2Cu3O7-δربيتيب مستويات وسالسل النحا وال
ر
ر
كبية عن
تسلسل طبقات  YBCOع ى طول المحور  Cللبلورة [ 3] CuO2-Y-CuO2-BaO ، Cu-BaOتم اجراء بحوث ر
الخواص ر
اليكيبية والكهربائية والمغناطيسية ع ى خصائص مركب التوصيل الفائق YBa2Cu3O7حيث در Nasri
تأثي إضافة جسيمات  MgOالنانوية ع ى مركبات الفائقة  Bi2Sr2Ca2Cu3O8التوصيل فوجدوا
واخرون عام  2011ر
تعط أفضل خواص ميكانيكة وكهربائية ] [ 4بينما حرص Asbullah
بان عند إضافة  %5من جسيمات MgO
ي
ر
واخرون عام  2012مركبات  Bi2223بعد إضافة  MgOالنانوية لها وبنسب %2، %4، %6، %8، %10باليتيب
فوجدوا بان أفضل نسبة كانت رتياوح ربي %4، %6ر
والن اعطت أفضل نتائج ]  . [ 5درست  Ghazalaواخرون عام
ي
4
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5
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تاثي تعويض  MnOجزئيا ع ى  Caيف مركبات  Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2Cu3O10الفائق التوصيل وبنسب
2014
ر
ر
ر
وئ
الن اعطت أفضل نتائج عند استخدام المجهر الكي ي
 0،0.1،0.2،0.3،0.4،0.5فوجد بان أفضل نسبة عند  X=0.3ي
تأثي إضافة حبيبات  Auالنانوية ع ى مركبات  Bi2223فائق
الماسح ] . [ 6الباحث  Jabbar Abdulعام  2015در
ر
الرباع القائم كلما ازداد التعويض مع زيادة بقيم  . [ 7 ] Tcقاما & Jannah
التوصيل فالحظ بأنها احتفظت ربيكيبها
ي
 Abdshukorعام  2017بدراسة الخصائص ر
اليكيبة عند إضافة جسيمات  Co3O4النانوية إىل مركب Bi1.6 Pb0.4
تعط أفضل خواص تركيبية
Sr2 Ca2 Cu3 O10الفائق التوصيل فوجدوا انه عند إضافة  0.1من هذه الجسميات
ي
تودي إىل زيادة قيم Tcإىل . [ 8]102 k
تاثي تعويض  Ag2Oالنانوي ع ى المركبات
Alyaaوأخرون عام  2019درسوا
ر
Ti1.6Hg0.4AgxBa2Ca2Cu3O10الفائق التوصيل عند0.2 ،0.1،0.05، X=0فأزدات قيمة  Tcمن  k120إىل
 130kيهدف البحث المقدم إىل ايجاد أفضل نسبة تعويض لجسيمات  Al2O3النانوي ع ى المركبات
Bi2Ba2Ca2cu3O10الفائق التوصيل وع ى هيئة م رياكب وذلك لتحسي خواصها ر
اليكيبية والكهربائية ولحصول ع ى
ر
أع ى قيمة لدرجة الحرارة الحرجة ] . [ 9
در  Foudو  2020 Hussainتاثي إضافة  Al2O3النانوي ع ى الخواص ر
اليكبية والكهربائية للمركب
ر
 Bi2Ba2Ca2Cu3O10أظهرت الضافة بان قيمة  Tcتزداد من  126kإىل  139kمع زيادة قيمة التعويض من  X=0إىل
. [10 ] X=0.5
يهدف هذا البحث إىل التوصل إىل أفضل نسبة استبدال لجسيمات  SrTiO3النانوية ع ى المركب
 YBa2Cu3O7-δالفائق التوصيل الكهربائ لتحسي الخواص ر
اليكيبية والكهربائية والمغناطيسية وكذلك الحصول
ر
ي
ع ى درجة حرارة حرجة أع ى.
تحضي العينات :
.1 .2
ر
االيتيوم اكسيد Y2O3وأكسيد الباريوم ، BaOوأوكسيد النحا  CuOو أوكسيد
حرصت العينات باستخدام
ر
ر
بميان حسا واعتمادا ع ى وزنها الذرية مع مراعاة إضافة أكسيد
السيونتيوم والتيتانيوم  SrTiO3النانوي بعد وزنها ر
ر
السيونتيوم والتيتانيوم  SrTiO3النانوي وبنسب  X=1.5 ، X=1 ، X=0.5من قيم العنرص  Baللمركب فائق التوصيل
الكهربائ YBa 2-x(SrTiO3)xCu3O7
ي
يتم مزج هذه المساحيق وذلك بعد وضعها يف هاون من العقيق  Agate mortarويستمر الطحن ويتم إضافة
كحول ايزوبروبانول  propanolلتسهيل عملية الطحن إىل ان نحصل ع ى مسحوق متجانس ،وللتخلص من الكحول
100 °Cثم يتم وزن العينات بعد
كهربائ لمدة ساعة واحدة وبدرجة ،
الموجودة يف المركب توضع داخل فرن
ي
هيدروليك وبضغط
التسخي تكبس العينات ع ى هيئة اقراص بقطر  15 ،mmوسمك 2 mmوذلك باستخدام مكبس
ر
ي
8 tan/cm²
كهربائ ويتم اختيار درجة ℃ 800مراعاة لدرجة انصهار المواد المكونة للمركب.
ثم توضع االقراص يف فرن
ي
التسخي من درجة حرارة الغرفة وبمعدل 120 C°/ hrاىل ان تصل إىل درجة ℃ 600لتسىم هذه العملية
ويستمر
ر
وكسجي يف الفرن ويتم رفع درجة الحرارة من ℃ 600إىل ℃800
بعملية التلبيد ، sinteringبعدها يتم ضخ ال
ر
ر
وبمعدل  20 C°/ hrلتسىم هذه العملية بالتلدين ) (Annealingتبق العينات بهذه الدرجة داخل الفرن لمدة  24مع
ر
عملين التلبيد والتلدين
وكسجي بعدها ييد وبمعدل  5 C°/hrإىل ان تصل لدرجة حرارة الغرفة .ان
االستمرار بضخ ال
ر
ي
ر
ر
لها دور ك ربي للتخلص من العيوب اليكيبية والتصنيعية للمركبات وكذلك تقوم هذه المركبات بأخذ قالبها اليكيبية .
][11
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 2.2القياسات الكهربائية للعينات :
تستخدم هذه القياسات لحساب درجة حرارة التحول  Tcوذلك بعد قيا

مقاومية العينات.وباستخدام الجهزة

التالية:
ٔ
ر
السايل ،مجهز قدرة مستمر
وجي
منظومة تييد )(Cryostat Systemتعمل بالني ر
فولتميي رقىم نانوي ، (Digital Nano voltmeterر
ر
اميي) ،(Ammeterجهاز قيا
)،(D.C power supply
ي
درجات الحرارة ) (Digital Nano voltmeterو مضخة مفرغة(Rotary Pump).
ٔ
ر
تغي المقاومية مع درجة الحرارة و ٔباستخدام المنظومة ر
السايل وبذلك
وجي
حيث يتم دراسة ر
والن تعمل بالني ر
ي
ٔ
يتم حساب  Tcع ى اسا انها منتصف المسافة ربي بداية هبوط المقاومية ونهاية هبوط المقاومية اي ان:
)( 1

Tc= Tc on+ Tc off / 2

 3.2القياسات ر
اليكيبية للعينات:
تم استخدام جهاز حيود العشعة السينية )(XRDوباستخدام المعادلة التالية -:
)(2

2d sin θ = n λ

مسطحي متواز ريي من مسطحات البلورة
 dالمسافة ربي
ر
λ

طول موجة العشعة

 θزاوية السقوط (الزاوية الموجة الساقطة ومستوى التشتت )
 nعدد صحيح يحدد درجة الحيود
وباستخدام برنامج  X'Pert HighScore Plusتم ايجاد معامالت ميلر  hklوايجاد أفضل تطابق ربي النماذج
المعين القائم )[12] (Orthorhombic
للمركب  YBa2Cu3O7-δوأظهر بان جميع النماذج من النوع
ي
 . 3النتائج والمناقشة:
أظهرت دراسة الخصائص الكهربائية للمركب  YBa2-x (SrTiO3) x Cu3 O7ان أفضل درجة الحرارة الحرجة
ه عند التعويض  X=0.5حيث وصلت إىل  133 kولكنها انخفضت بشكل واضح عند التعويض  X=1حيث
 Tcي
وصلت إىل  102.2kوتحسنت عند التعويض  X=1.5حيث وصلت إىل  122.2kوكما يف الشكل 1
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شكل  : 1ر ن
تغي المقاومية مع درجة الحرارة للمركب  YBa2-x (SrTiO3) x Cu3 O7لقيم X=1،X=1.5 ، X=0.5
يبي ر

 YBa2-xوباستخدام برنامج
أظهرت دارسة حيود العشعة السينية للمركب(SrTiO3) x Cu3 O7
 X'Pert HighScore Plusوقانون براك يف الحيود تم حساب قيم معامالت ميلر) (hklومن ثم حساب قيم ابعاد وحدة
ر
مبي يف عشكل  .2تم حساب
الخلية وعند إضافة أوكسيد السيونتيوم والتيتانيوم  SrTiO3النانوي وبنسبة  X=0.5وكما ر
قيم ابعاد وحدة الخلية حيث كانت ، C=11.8565A°، °a=3.8224A° b=3.8665A°وعند إضافة أوكسيد
ر
السيونتيوم والتيتانيوم  SrTiO3النانوي وبنسبة  X=1فان قيم ابعاد وحدة الخلية ،°a=3.9784A° b=3.9877A°
ر
السيونتيوم والتيتانيوم  SrTiO3النانوي وبنسبة
مبي يف الشكل  3وعند إضافة أوكسيد
 C=13.7633A°وكما ر
مبي يف الشكل  ،4أظهرت
 X=1.5فان قيم ابعاد وحدة الخلية  C=12.5312A°،°a=3.9113A° b=3.9212A°وكما ر
ر
وه ذات تركيب من
الخصائص اليكيبية بتحسن واضح وانتظاما يف تركيبها البلوري وكانت أفضل ومن مالحظة القيم ي
المعين القائم Orthorhombicللعينات الثالث مع أفضلية واضحة للعينة الوىل
النوع
ي
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X=0.5  لقيمYBa2-x (SrTiO3) x Cu3 O7  حيود الشعة السينية للمركب: 2 شكل
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X=1  لقيمYBa2-x (SrTiO3) x Cu3 O7  حيود الشعة السينية للمركب: 3 شكل

268

www.minarjournal.com

Volume 4, Issue 2, June 2022

B
)(103

2500

2000

)(116

1000

)(113

)(013

SrTiO3

)(005

)(006

)Intensity(cps

1500

)(115

SrTiO3

SrTiO3

)(012
SrTiO3

)(003
)(100

500

0
90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

)(2θ
شكل : 4حيود الشعة السينية للمركب  YBa2-x (SrTiO3) x Cu3 O7لقيم X=1.5

تكبي  500kxو  10000kxلوحظ هناك هياكل ذات كثافة
وعند فحص العينات بجهاز  FESEMوبمعدل ر
ر
عالية فاتحة اللون وأخرى داكنة بدرجة قليلة تعود إىل العنارص الثقيلة ابعادها تياوح  33.38 nmإىل  131 nmبقوة
تكبي  500kxرتياح ابعادها  366.9 nmإىل  2.44mmوأفضل النتائج عند التعويض
تكبي  10000kxوعند قوة ر
ر
X=0.5

تكبي 500kx
شكل  :5صور فوتوغرافية للمركب  YBa2-x (SrTiO3) x Cu3 O7لقيم  X=0.5بقوة ر

269

www.minarjournal.com

MINAR International Journal of Applied Sciences and Technology

10000kx تكبي
 بقوة رX=0.5  لقيمYBa2-x (SrTiO3) x Cu3 O7 صور فوتوغرافية للمركب: 6 شكل

500kx تكبي
 بقوة رX=1  لقيمYBa2-x (SrTiO3) x Cu3 O7  صور فوتوغرافية للمركب: 7 شكل
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تكبي 10000kx
الشكل  :8شكل  6صور فوتوغرافية للمركب  YBa2-x (SrTiO3) x Cu3 O7لقيم  X=1بقوة ر

تكبي 500kx
شكل  : 9صور فوتوغرافية للمركب  YBa2-x (SrTiO3) x Cu3 O7لقيم x=1.5بقوة ر
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تكبي 10000kx
شكل  :10صور فوتوغرافية للمركب  YBa2-x (SrTiO3) x Cu3 O7لقيم  X=1.5بقوة ر

تم استخدام تقنية  EDXلتحليل العنارص المستخدمة يف العينات ان هذة التقنية تستخدم لقيا
وبي المواد الموكنة لها
المكونة للعينات ويظهر فيها مكونات العينات بشكل واضح ومدى التطابق بينها ر

اكي المواد
تر ر

شكل  : 11يمثل العالقة ر ن
بي الطاقة والشدة وجدول نسب العنارص للمركب  YBa2-x (SrTiO3) x Cu3 O7لقيم X=0.5
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شكل  :12يمثل العالقة ر ن
بي الطاقة والشدة وجدول نسب العنارص للمركب  YBa2-x (SrTiO3) x Cu3 O7لقيم X=1

شكل  : 13يمثل العالقة ر ن
بي الطاقة والشدة وجدول نسب العنارص للمركب  YBa2-x (SrTiO3) x Cu3 O7لقيم X=1.5
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تم فحص العينات الثالثة والمرفقة يف االعشكال بجهاز  VSMوالذي يختص بقيا الخواص المغناطيسية للمواد
ر
الهسية والعالقة  Sqر
والن
المستخدمة يف االبحاث العلمية لتحديد وتطوير جودتها للقابلية المغناطسية ومن منحن
ي
تمثل نسبة المغناطيسية المتبقية  Remanance Magnetization Mrمقسومة ع ى مغناطسية التشبع Saturation
ر
ر
الن تربط بعالقة عكسية مع درجة الحرارة
 Magnetization Msيف النسبة المؤية وتعتي مقيا حلقات الهسية ي
ه يف العينة  X=0.5حيث قيمة  Sq=1.6%والعينة  X=1اصبحت قيمة Sq=5.5%
الحرجة  Tcوأفضل نتيجة ي
ه مواد دايا مغناطيسية
والعينة  X=1.5حيث قيمة Sq=1.6هذا يتطابق تماما مع االبحاث ان مواد التوصيل الفائق ي
][13

ر
شكل  :14يمثل العالقة ر ن
الهسية للمركب  YBa2-x (SrTiO3) x Cu3 O7لقيم X=0.5
بي المجال المطبق والمغنطة وشكل حلقات
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ر
شكل  : 15يمثل العالقة ر ن
الهسية للمركب  YBa2-x (SrTiO3) x Cu3 O7لقيم X=1
بي المجال المطبق والمغنطة وشكل حلقات

ر
شكل  : 16يمثل العالقة ر ن
الهسية للمركب  YBa2-x (SrTiO3) x Cu3 O7لقيم X=1.5
بي المجال المطبق والمغنطة وشكل حلقات
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. 4الستنتاجات:
تحضي العينات بنسب تعويض  X=0.5،X=1،X=1.5زادت قيم درجة الحرارة الحرجة  Tcبنسب متفاوتة
عند
ر
أع ى قيمة عند التعويض  X=0.5وهذا يدلل ان إضافة المادة النانوية يؤدي إىل تحسن Tcمع مالحظة ان هذة الزيادة
ترتبط بعوامل أخرى.
من دراسة الخواص ر
اليكيبية باستخدام جهاز العشعة السينية ان إضافة المادة النانوية إىل المركب ومن خالل
المعين القائم مع أفضلية واضحة للعينة
مالحظة ابعاد وحدة الخلية  ،c،b،aللعينات الثالثة بقيت محافظة ع ى النوع
ي
الوىل
يشي إىل تحسن الخواص
الفحص بجهاز  FESEMأظهر انخفاض يف االبعاد البلورية إىل  33.38nmوهذا ر
ر
اليكيبية
ر
الهسية ان العالقة ربي مغناطسية التشبع Saturation
الفحص بجهاز  VSMللعينات الثالثة ومن منىح
) Magnetization(Msوالمغناطيسية المتبقية ( Remanance Magnetization( Mrوالقوة المرغمة Coercivity
ر
الهسية المتكونة يف عينات التوصيل الفائق تكون ضيقة جدا وان هناك عالقة عكسية تماما ربي ضيق
 Hcان حلقات
ه يف العينة X=0.5
الحلقات وتحسن درجة الحرارة الحرجة  Tcوأفضل نتيجة ي
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