
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

ژل با استفاده از  -به روش سل Bi1.64Pb0.36Sr2Ca2Cu3Oyساخت ابررساناي پایه بیسموت 
  ترکیبات آلی

  3؛ کاهانی،سید ابوالقاسم2؛ خوشنویسان،بهرام1نوري،اسماء

  دانشگاه آزاد قم گروه فیزیک 1

  دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان 2

  دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان3

  

  چکیده

آن بر خالف روشهاي گزارش شده معمول  و در ژل ساخته شد - با ناخالصی سرب، با استفاده از روش سل Bi-Sr-Ca-Cu-Oابررساناي پایه بیسموت  تحقیقدراین 
و   پختو دماي عملیات حرارتی مدت  کاهشهمچنین اثرات  .آنها استفاده شده است نمک هاي نیترات بجاي استات نمک هاي از الکلها به عنوان حالل و از

تهیه شده وجود فاز ابر   يبراي تمامی  نمونه ها  الگو پراش اشعه ایکس در ضمن  مشاهده اثر مایسنر و. بررسی گردید نیز حاصل  نمونه هاي برروي  pH تغییرات
  .رسانایی را تایید می کند

Fabrication of Bismuth based superconductor, Bi1.64Pb0.36Sr2Ca2Cu3Oy , by sol-gel 
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Abstract 

Here we have fabricated Pb impurity doped Bi based superconductor with employing the sol-gel method and we 
have used Alcohols as solvent and Acetates salts instead of Nitrate salts as precursors. Effects of reduction in 
heat treatment's time and variation of the solution pH have been studied and performing of the Misner test 
along with XRD patterns confirmed the construction of the superconducting phase in the samples. 

PACS No.: 74 

 

   قدمهم

-Bi-2201 ،Biپایه بیسموت داراي سه فاز  دماي باالي  ابررساناي

به  Bi-2223در میان این سه فاز، فاز . می باشد Bi-2223و  2212

علت دماي گذار باالتر و توان باالي انتقال انرژي الکتریکی در 
اما . دماي نیتروژن مایع، مناسب ترین گزینه محسوب می شود

به صورت کامال خالص تا کنون  Bi-2223ساخت ابررساناي فاز 
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تولید این فاز، فازهاي دیگر  فرآیندمحقق نشده است و همواره در 
از روش  تالش کردیم با استفاده قدر این تحقی. هم تولید می شوند

  و همچنین  استات مواد اولیهنمک هاي  و با به کار گیري  ژل-سل
با اندازه گیري دقیق مواد و کنترل و جهت دهی واکنش هاي 

یی با درصد باالیی از فاز مورد نظر دست نمونه هاشیمیایی، به 
ژل،  -براي ساخت ابررساناي پایه بیسموت به روش سل. یابیم

به عنوان  و اکسید هامحققان از نمک هاي معدنی و نیترات  اغلب
مواد اولیه و از آب مقطر به عنوان حالل و از اسید نیتریک یا 

EDTA  از آنجا . می کنندبه عنوان عامل کمپلکس دهنده، استفاده
ژل اساس کار بر مبناي واکنش هاي شیمیایی  -که در روش سل

ر مواد اولیه و مراحل انجام واکنش بین مواد است و هرگونه تغییر د
می تواند در ساختار و خصوصیات ماده ي حاصل موثر باشد، در 
تحقیق حاضر جهت ساخت ابررساناي 

Bi1.64Pb0.36Sr2Ca2Cu3Oy  از الکل ها و آب مقطر به عنوان
حالل و از اسید استیک به عنوان عامل کمپلکس دهنده استفاده 

جهت ایجاد کمپلکس در مرحله ژل شدن از دو ماده ي . گردید
زیرا در . استفاده شد NH3و آمونیاك  NaOHهیدروکسید سدیم 

تیتراسیون کاتیون هایی مثل کلسیم که کمپلکس هاي ضعیفی با 
عامل کمپلکس دهنده ایجاد می کنند، نیاز به یک محیط قلیایی 

یه ، همچنین اثرات در پایان اثرات تغییر حالل و مواد اول. داریم
برروي خواص  pH دما و مراحل پخت و تغییراتتغییر در 

  . ابررساناي حاصل بررسی شد

  آزمایش

پودرهاي اولیه شامل استات مس، استات استرانسیم، نیترات 
بیسموت، استات کلسیم و استات سرب به دقت و با استوکیومتري 

: براي هر نمونه در یک ظرف محلول مواد شامل . شد وزندقیق 
و یا ) متانول، اتانول، بوتانول(پودر هاي اولیه و آب مقطر یا الکل 

الکل و : ترکیبی از هردو، و در ظرف دیگري محلول حالل شامل 
در الکل با نسبت هاي  NaOHاسید استیک و آمونیاك یا محلول 

محلول حالل به صورت ونه براي هر نم .تهیه شدند  3،1،1: مولی
در دقیقه به محلول مواد در  ml 1 قطره قطره و با سرعت متوسط

حال هم زدن و گرما دهی افزوده شد و تا ایجاد محلول شفاف و 

سپس . آبی رنگ هم زدن و گرما دهی محلول حاصل ادامه یافت
pH محلول ها اندازه گیري شده و با افزودن آمونیاك )NH3(  و یا

ي در الکل به هر کدام از محلول ها نمونه ها NaOH محلول
 pHپس از افزایش . تهیه شدند 7و  6و  5هاي pHبا  متفاوتی

تا  ،دش هم زده و گرم شده c 80°دماي  تامحلول ها همچنان 
 c 160°دما تا حدود  ،پس از تشکیل ژل. تشکیل شود جایی که ژل

ه و تا آّب گیري کامل ژل حرارت دهی ادامه یافت هافزایش داده شد
پس  .از خشک شدن ژل پودر قهوه اي تیره رنگی حاصل شد. است

  تحت فشار و با هاون دستی آسیاب شد انمونه ه ،از خشک شدن

MPa20  به مدتmin 5 ،قرص هایی به ضخامت  از پودر خاصل
کوره قرار قرص ها در  .متر تهیه شد سانتی 1میلی متر و قطر  3

و با زمانبندي مورد نظر براي هر نمونه در مراحل مختلف  هگرفت
اثر مایسنر ، نمونه ها پس از انجام مرحله نهایی پخت .پخته شدند

  .) 1شکل(  براي آنها بررسی شد

     
جهت این کار، نمونه ها  -بررسی اثر مایسنر نمونه هاي ساخته شده : 1شکل

  .درون نیتروژن مایع و برروي مگنت قرار داده شدند

نمونه ها پودر شده از  پس از مشاهده اثر مایسنر براي قرص ها،
با مقایسه نتایج در پایان . شد گرفته ایکس پراش پرتوي الگويآنها 

نتایج ثبت شده در مقاالت  ساخته شده و مربوط به نمونه هاي
 pHتغییرات  ،دیگر، به بررسی اثرات زمان و مراحل پخت نمونه ها

تغییر ترکیبات اولیه و نوع حالل برروي خصوصیات فیزیکی  ،
  .ترکیب ابررساناي حاصل می پردازیم
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  نتایج و بحث

  

                  
مربوط به محلول حالل محتوي  1مراحل و زمان پخت نمونه شماره :  2شکل

NaOH   7با =pH .  

نمونه ها به سرعت سرد  C 700°تا دماي زیر  C 800°از دماي 
ازدماي . شد تا از ایجاد فازهاي میانی تا حد امکان پیشگیري شود

تا دماي اتاق جهت افزایش محتواي اکسیژن نمونه ها  C 700°زیر 
  .دما کاهش یافت سرعت کاهش

  
  NaOHبا محلول حالل محتوي  1 نمونه شمارهالگو پراش اشعه ایکس :  3شکل

و  2با  2212-و فاز H با 2223-هاي مربوط به فاز  قله،  pH=7 و
Ca1.6Sr0.4CuO  نشانه گذاري شده است 1با.  

                   
و  NH3 با محلول حالل محتوي 2مراحل و زمان پخت نمونه شماره :   4شکل

6 =pH .  

  
، در pH=6با  NH3داراي محلول حالل محتوي  2نمونه شماره  XRD :  5شکل

و  3با  2201و فاز  4با  CuOو  1با  Ca1.8Sr0.2CuO3هاي مربوط به  قلهشکل 
  .مشخص شده است Hبا  2223و فاز  2با  2212فاز  

  
  

                     
و  NH3با محلول حالل محتوي  3مراحل و زمان پخت نمونه شماره  :  6شکل

7=pH .  

  

  
با محلول  3قبل از پخت نهایی از نمونه شماره   الگو پراش اشعه ایکس : 7شکل

 ،1با  Pb7Bi6O16هاي مربوط به  قلهدر شکل  .pH=7و  NH3حالل محتوي 
CuO  با  2223و فاز  2با  2212فاز   ، 3با  2201فاز  ، 4باH  مشخص شده
  .است
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با محلول حالل محتوي  3بعد از پخت نهایی از نمونه شماره   XRD : 8شکل
NH3  7و=pH . هاي مربوط به  قلهدر شکلBi1.2Ca0.2Sr0.2O2.2  1با  ، CuO 

  .مشخص شده است Hبا  2223و فاز  2با  2212فاز   ، 3با  2201فاز  ، 4با 
 

نمونه هایی که در ترکیب حالل آنها از الکل هاي متانول یا اتانول 
به  C300  - 270° استفاده شده بود، پس از رسیدن به دماي حدود 

دلیل قابل اشتعال بودن این الکل ها دچار سوختن خود به خودي 
خشک . سیاه رنگ از بوته خارج شدند هشده، کامال به صورت دود
کاهش سرعت افزایش دما هم تاثیري  کردن نمونه ها با آون یا

بنابراین در این روش براي ترکیب . برروي حفظ نمونه ها نداشت
هاي با زنجیره ي بلند کربنی مثل بوتانول الکل  حالل استفاده از
  .توصیه می شود

در این تحقیق فاز ابررساناي مورد نظر و اثر مایسنر در نمونه هاي 
اگر چه در . هم مشاهده شد) 5.5-6.5حدود(هاي پایین تر  pH با

هاي فاز مورد نظر  مشخص تر و با  قله pH= 7این روش هم در
می توان از  pHجهت افزایش . شدت بیشتر به چشم می خورد

ه استفاد NH3و آمونیاك  NaOHي هیدروکسید سدیم هردو ماده 
اما . نمود، و در هردو حالت براي نمونه ها اثر مایسنر مشاهده شد

در ساختار ابررساناي  Na2Oشگیري از ایجاد ناخالصی به جهت پی
  .در ترکیب حالل توصیه می شود NH3حاصل استفاده از 

  نتیجه گیري

ژل شدن سل  زماندر این روش مراحل ساخت ژل ساده تر و 
همچنین آبگیري ژل به علت وجود الکل در ترکیب . کوتاه تر است

و نیز مراحل و زمان پخت نمونه ها . حالل سریعتر انجام می شود
در این روش کاهش چشم گیري دارد، چنانکه در ساخت نمونه 

- 200حدود زمان پخت نمونه ها بین  ]7 [ و ]3[،  ]1[هاي مشابه

 10-  20بین C845°مونه در دماي  و زمان پخت ن ساعت 100
در حالی که در نمونه ي تهیه شده در  ،گزارش شده است ساعت

ساعت و زمان پخت نمونه در  64این مقاله زمان پخت در کل 
با این وجود . ساعت می باشد 6-7تقریبا  C845°حدود دماي 

تکرار مراحل پخت نمونه ها و افزایش زمان پخت چنانکه از 
مشهود است، موجب کاهش ناخالصی هاي  8و7مقایسه شکل 

تشکیل فاز مورد نظر  در نتیجه ناشی از عدم ترکیب دلخواه مواد و
بهبود بخشیده هاي مورد نظر را  قله و در ترکیب ابررسانا شده

نسبت  CuOترکیب  هاي مربوط به قله، 8همچنین در شکل. است
که این خود  ،مشخص تر شده و شدت بیشتري دارند 7به شکل

نشانگر افزایش محتواي اکسیژن ترکیب با انجام مرحله دوم پخت 
  .نمونه ها می باشد
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