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بر روی خواص ریزساختاری و چگالی جریان بحرانی  اکسید سربنانوذرات آالیش  تأثیر
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 چكیده
 x=0/0، 2/0، 4/0و 6/0با مقادیر  آالیش نانوذرات اکسید سربسپس تأثیر  شد. تهیه به روش واکنش حالت جامد Bi2-xPbxSr2Ca2Cu4Oyبررسانای در این مقاله، ا

 یربوط به نمونهچگالی جریان بحرانی م و Bi-2222درصد فاز بیشترین  که دهندبررسی گردید. نتایج نشان میاین ابررسانا  زساختار و چگالی جریان بحرانیبر ری

  باشد.   ساعت می 00و زمان پخت   x=4/0با مقدار 
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Abstract  
 

In this paper, the Bi2-xPbxSr2Ca2Cu4Oy superconductor was prepared using the solid state reaction method. The 

effect of doping lead oxide nanoparticles with the amount of x=0.0, 0.2, 0.4 and 0.6 on the microstructure and 

critical current density of the superconductors was studied. The results show that the maximum value of the 

critical current density for the sample with amount of x=0.4 and annealing time of 90 hours was obtained. 

  

PACS No. 74 

 

  قدمهم
، Bi-2201دارای سه فاز اصلی به صورت  Biابررسانای پایه     

2212-Bi  2222و-Bi  2222است. در بین این فازها، فاز-Bi  با

-. روش]1[ ( باال بیشتر مورد توجه استTcگذار بحرانی ) دمای

یگر نسبت به فازهای د Bi-2222هایی برای افزایش مقدار فاز 

آرام و توان فرآیند پخت از آن جمله می .صورت گرفته است

نوع و مقدار آالیش را نام برد و  سازی، دمای کلوخه]2[ طوالنی

ای و اتصال به علت داشتن طبیعت دانه ابررساناهای سرامیکی .]2[

. ای از چگالی جریان بحرانی کمی برخوردارندضعیف بین دانه

این  دادناین وضعیت، آالیشها برای بهبود یکی از روش

کردن سرب باعث بهبود ابررساناها با مواد دیگر است. اضافه

شده و تشکیل  Bi-Ca-Sr-Cu-Oخواص ابررسانایی ابررسانای 

های اخیر با رشد در سال. ]4[ بخشدرا تسریع می Bi-2222فاز 

های نانومتری مثل نانوتکنولوژی، آالیش ابررساناها با مواد در اندازه

جدیدی را در  طور وسیعی انجام شده و حوزهانواع نانوذرات به

  .]6-5[ تحقیقات ابررسانایی باز کرده است

شده به روش تهیه ر نانوذرات اکسید سربیثدر این مقاله تأ    

      فاز بر  x=0/0, 2/0, 4/0و 6/0 ربا مقادی ،]7[ امواج مایکرو

2222-Biو  دمای بحرانی، ، ریزساختار، چگالی جریان بحرانی

با زمان  Bi2-xPbxSr2Ca2Cu4Oyابررسانای انرژی میخکوبی شار 

  مورد بررسی قرار گرفته است.ساعت  00پخت 
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 هاگیریشرح آزمایش و اندازه
، 2SrCOی ، مقدار معینی از پودرهای اولیههابرای ساخت نمونه    

CuO ،2CaCO ،2O2Bi و نانوذرات  6/00%ی خلوص با درجه

PbO نانومتر  25ی میانگین شده با روش امواج مایکرو با اندازهتهیه

رها به های وزنی مناسب وزن شدند. پس از آسیاب پودبه نسبت

ی                         از ابررسانا مدت یک ساعت، چهار نمونه

Bi2-xPbxSr2Ca2Cu4Oy  0/0، 2/0، 4/0و 6/0با مقادیر=x  تهیه

گیری از فازهای ناخواسته و شکل جلوگیری به منظور گردید.

به  C̊ 020 دمای فازهای اولیه، عمل تکلیس در اتمسفر هوا در

. پودرهای تکلیس شده مجدداً به انجام گرفتساعت  15مدت 

هایی مدت یک ساعت آسیاب شدند و تحت فشار به شکل نمونه

تحت  C 045  سازی در دمایی کلوخه. مرحلهای در آمدندمیله

ام گرفت. پس از پایان ساعت انج 00ا با زمان پخت مسفر هوات

اثر مایسنر در  ها آزمایشسازی، بر روی نمونهی کلوخهمرحله

 x=0ی ها به جز نمونهدمای ازت مایع صورت گرفت. تمام نمونه

ای، چهار میلهاین اثر را نشان دادند. با استفاده از روش استاندارد 

)به و انرژی میخکوبی شار دمای بحرانی، بحرانی چگالی جریان

گیری شد. با تغییر جریان عبوری از ها اندازه( نمونهUو Jcترتیب 

ها، منحنی آن ها در دمای ازت مایع و با داشتن سطح مقطعنمونه

V-J نمودار تغییرات ولتاژ برحسب ، 1ها رسم شد. شکلنمونه

با آالیش داده شده  ی نوعینمونهیک چگالی جریان برای 

برای بررسی  .دهدرا نشان می ،(x=4/0)د سرب ات اکسینانوذر

های تهیه شده، بندی نمونهی دانهشده و نحوهمیزان فازهای تشکیل

 یمیکروسکوپ شده، الگوی پراش و تصاویریهای ساختهنمونهاز 

 .هیه گردیدتها از سطح نمونه

سنج با پراش  XRDی دستگاه ی پراش به وسیلهوریزساختار و الگ

PW1840  ساخت شرکت فیلیپس و همچنین تصاویرSEM  با

ساخت شرکت  1455VPمیکروسکوپ الکترونی روبشی مدل 

LEO   .بررسی شد 

 

 

 

 یج و بحثنتا
های ابررسانای                         الگوی پراش نمونه ،2شکل     

Bi2-xPbxSr2Ca2Cu4Oy 0/0، 2/0، 4/0و 6/0 با مقادیر=x  زمان با

استفاده از الگوی پراش و دهد. با ت را نشان میساع 00پخت 

 Bi-2202و  Bi ،2212-Bi-2222در صد فازهای ( 1ی )رابطه

 .]5[محاسبه گردید موجود در هر نمونه
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 آالیش داده شده با نانوذرات اکسید سرب یبرای نمونه V-J: نمودار 1شکل

 .ساعت 00با زمان پخت  x=4/0 به مقدار

 

، x=4/0، ج( x=2/0، ب( x=0/0(الف ها با مقادیرالگوی پراش نمونه :2شکل

 ساعت. 00نانوذرات اکسید سرب با زمان پخت   x=6/0د( 

 

 الف

 ب

 ج

 د
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ن داده شده ( نشا2جدول ) ها درگیرینتایج حاصل از این اندازه

شود با افزایش مقدار نانوذرات (، مشاهده می2است. از جدول )

بد. در یاافزایش می Bi-2222در صد فاز  x=4/0اکسید سرب تا 

 Bi-2222درصد فاز ابررسانای x>4/0و  x<4/0های با مقادیر نمونه

 یابند. ازافزایش می Bi-2202و  Bi-2212یفازهای ثانویه کاهش و

 هایپیوندگاهنقش  Bi-2202و  Bi-2212آنجایی که فازهای 

 چگالی کاهش باعث لذا ،کنندمی بازی هانمونه در را ضعیف

 .شوندمی هانمونهدر این  بحرانی جریان

 :]2[ ریمبا توجه به تعریف جریان بحرانی دا

             (2)                                           
0

F
J c   

( است. بررسی 0نیروی وارده بر شار ) F(، 2ی )در رابطه

ها در دهد که منحنیهای چگالی جریان بحرانی نشان میمنحنی

-(، از مدل توانی زیر پیروی می1، شکل) cJو  0cJی بین ناحیه

 کنند.

          (2                                               )IV   

ضرایبی هستند که به دما بستگی دارند. از  βو  α(، 2ی )در رابطه

ی در ناحیه log V-log Iشود که منحنی ( مشاهده می2ی )رابطه

        ی شیب نمودارهای. با محاسبهخطی است cJو  0cJبین

log V-log I ضریب ،β سازی وابسته که مطابق زیر به انرژی فعال

 است، محاسبه شد.

         (4         )                                       
kT

U
    

دمای  Tثابت بولتزمن و  kسازی، انرژی فعال U(، 4ی )در رابطه

های چگالی گیری(، نتایج حاصل از اندازه1جدول )در  مطلق است.

Tcدمای بحرانی پایانی)، جریان بحرانی
offset)  و انرژی میخکوبی

توان (، می1با توجه به جدول ) .ها آورده شده استشار نمونه

باعث  x=4/0گفت که با افزایش مقدار نانوذرات اکسید سرب تا 

 شود.می و انرژی میخکوبی شار افزایش چگالی جریان بحرانی

نوعی آالیش داده شده با  ینمونه Tنمودار (، 2شکل)

Tc)و دمای بحرانی آستانه  (x=4/0نانوذرات اکسید سرب )
onset

و  (

Tc)پایانی 
offset

-، مشاهده می2و 1های از جدول .دهدرا نشان می (

-مای بحرانی افزایش مید Bi-2222شود که با افزایش درصد فاز 

 یابد.

 
 

 
 

 

آالیش داده با  هاینمونه و انرژی میخکوبی شار : چگالی جریان بحرانی1جدول

 ساعت. 00با زمان پخت  نانوذرات اکسید سرب

 مقدار آالیش 0/0 2/0 4/0 6/0

39/6 39/11 14/1 0 U 

42/9 44/10 0034/0 0 )( 2
0 cmAJc 

66/4 29/14 09/0 0 )( 2cmAJc 

104 104 41 77> )(KT offset
c 

آالیش داده شده با نانوذرات ابررسانای های نمونههای فازدرصد نسبی  :2جدول 

 ساعت. 00اکسید سرب در دمای 

(2201)Bi 

% 

(2212)Bi 

% 

(2229)Bi 

% 

مقدار نانوذرات 

 اکسید سرب

99 44 21 0/0 

16 42 40 2/0 

0 20 62 4/0 

6 40 46 6/0 

 

های تهیه شده با نانوذرات اکسید نمونه SEM، تصاویر 4شکل 

طور همان دهد.را نشان می x=0/0، 2/0، 4/0و 6/0سرب با مقادیر

با آالیش سرب تا مقدار  د،شومی مشاهده SEMکه از تصاویر 

4/0=x ای رشد کردهبه صورت صفحه هاتخلخل کمتر شده و دانه-

چگالی جریان ای شده و باعث بهبود پیوند بین دانه اند که این

برای مقادیر باالتر نانوذرات اکسید هرچند یابد. بحرانی بهبود می

تخلخل  ولی در این نمونه باشندمیای ها صفحهانه، د(x>4/0)سرب

ی آالیش داده شده با نانوذرات اکسید سرب به نمونه T: نمودار 2شکل

 ساعت. 00با زمان پخت  x=4/0مقدار 
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-این پدیده باعث کاهش چگالی جریان بحرانی میافزایش یافته و 

   .گردد

 
 

 
 

 
 

 
با زمان  6/0و د( 4/0، ج(2/0، ب(0/0های، الف(نمونه SEMتصاویر  :4شکل

 ساعت. 00پخت 

 

  نتیجه گیری
توان نتیجه گرفت که با شده میهای تهیهالگوی پراش نمونهاز     

 صد فازدر x=4/0افزایش مقدار نانوذرات اکسید سرب به مقدار 

 Bi-2201و Bi-2212درصد فازهای  و افزایش Bi-2222ابررسانای

اتصال بین  Bi-2201و  Bi-2212با کاهش فازهای یابد.کاهش می

 و انرژی میخکوبی شار چگالی جریان بحرانیای بهبود یافته و دانه

عالوه بر  ذرات اکسید سرببا افزایش بیشتر نانو یابد.افزایش می

 نیز Bi-2201و  Bi-2212صد فاز ابررسانای در افزایش تخلخل،

ن به عنوا Bi-2201و  Bi-2212یفازهاچون  .یابدمی افزایش

چگالی  کنند، لذا با افزایش این فازهاهای ضعیف عمل میپیوندگاه

  .یابندکاهش میو انرژی میخکوبی شار  جریان بحرانی

 

  سپاسگزاری
ی مالی دانشگاه شهید چمران اهواز در این تحقیق تشکر و هاحمایتاز       

   گردد.قدردانی می
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