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 عمى الخواص التركيبية والكهربائية لممركب (  Pb مرصاص)تأثير التعويض الجزئي ل       

Ti2Ba2Ca2Cu3O10+  الفائق التوصيل الكهربائي عند درجات الحرارة العالية 

 عبد المجيد عيادة ابراهيم           خالد حمدي رزيج         عبد الكريم دهش عمي     عبد السالم سافي باقي
 كمية التربية –جامعة تكريت 
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(  بطريقممممة ت اعمممم  ير عيهمممات المركمممم   تضممممهت  مممماس الحرا ممممة ت ضمممم 
ال الة الصمبة وبا متدحا  طريقمة التممحيت وت مت ضميوط  يحرو متاتيكية مدتم مة وحرجمات  مرارخ تممحيت مدتم مة 

 مما اضضم  الظمرو   ،  ton / cm28  تاتيكي موضميط  يحرو م  0C 850 وجمحت ات حرجمة  مرارخ تممحيت 
مماكور ال اويمة عممى داصمية التوصمي  الكيربمااي ال مااج ضمي حرجمات ال مرارخ لم صو  عمى عيهات المرك  ال

( والم ضمر عهمح حرجمة حرا ة  يوح االشمعة ال ميهية لممركم    ظيرتا العالية.
اظيممرت اهيمما اات تركيمم  بمممورو مممت الهمموع الربمماعي القمماا   2طممت س  مم  8وضمميط   0C 850 ممرارخ تمممحيت 

 Tetragonal)، ض الجزاممممممممي لمعهصممممممممر مالتعويمممممممموعهممممممممحPb   عهصممممممممربممممممممحTi    ليصممممممممب  المركممممممممTl2-

اظيمرت  )  (0.3 ,0.2 ,0.1 ,0.05   ( م ماوية المىxمدتم مة لمم   بقمي ( و 
وزيماحخ ،(Tetragonalحرا ة ض ص التركيم  البممورو بمات التركيم  يبقمى م اضظما عممى الهموع الربماعي القماا   

وضمي   ( 0.20-05، ( ممتxوالم  عهمح زيماحخ ةيممة    K 136 المى   K 130 ممت حرجمة ال مرارخ ال رجمة  ضمي
( الممى المعيهممي القمماا  Tetragonalمممت الربمماعي القمماا    تركيمم تييممر ال 0.3,0.4 الممى  x الممة زيمماحخ ةيمممة 

 Orthorhombic)،   مالتركيممم  البممممورو لمعيهمممات بوا مممطة المجيمممر االلكتروهمممي الما ممم  حرا مممةض مممص و  تممم  
 Scanning Electron Microscope )SEM)  ومعرضمة ه م  العهاصمر ضمي المركم  وممحر تماةير حرجمة

 ممرارخ التممممحيت والضمميط الم ممممط وكمممال  مممحر تممماةير التعمممويض الجزاممي ضمممي العهاصمممر لممركمم  وت حيمممح ه مممبة 
 .التركيز الكمي لمعهاصر ضي المرك 

 

 الكلمات المفتاحية:
 مرصاص، التعويض الجزئي ل
  ، كيبية والكهربائيةعمى الخواص التر 

 ،Ti2Ba2Ca2Cu3O10+ لممركب 
  ،التوصيل الكهربائي  

 .الحرارة العالية

  

 

 

 

 

 

 

  المقدمة

بحأ اال تما  ضي االوهة االديرخ بال صمو  عممى ممواح اات توصميمية 
الصممممهاعية ، وتعممممر   ضممممي التطبيقممممات ضااقممممة لمكيرباايممممة والمممم  ال ميتيمممما

( Superconductivity - S.C ممااج  داصممية التوصممي  الكيربممااي ال
باهيممما ظممما رخ اهعمممحا  كممم  ممممت المقاوممممة الكيرباايمممة وال ممميض الميهاطي مممي 

[ 1حادممم  عمممحح ممممت الممممواح عهمممح تبريمممح ا المممى حرجمممات  مممرارخ مهد ضمممة  
 – Critical   وت ممى  ماس الحرجمة ال راريمة بالحرجمة ال راريمة ال رجمة

Temperature)،  ويرمز ليما بمالرمز Tc  ةيممة حرجمة ال مرارخ وتدتمم  
 ،مت ماحخ الى ادرر  Tc ال رجة 

 
* Corresponding author at: Tikrit University - College of 

Education, Iraq; 

  

 

ات او  ممممممممممت اكتشممممممممم  ظممممممممما رخ اهعمممممممممحا  المقاوممممممممممة  مممممممممو العمممممممممال  
 Kamerlling Onnes  اا ال ممممظ اهد مممماض مقاوميممممة  1911( عمممما

الزابممج الصممم  و بوطيمما الم مماجص الممى الصمم ر عهممح حرجممة  ممرارخ  رجممة 
 ،[4.2K    2 حار ا مممق

( و ممممميت بيمممماا BCSوضممممعت هظريممممة با مممم    1957ي عمممما  مممممموض
 ، Cooper, and Schriefferا و م  كم  ممت  اال   ه بة المى مكتشم يي

Bardeen)،  وةمممح ض مممرت  ممماس الهظريمممة اليمممة اهتقممما  االلكتروهمممات ال ااقمممة
التوصممي  الكيربممااي لتكممويت أزواال مممت االلكتروهممات والتممي ت مممى بممازواال 

 (.Cooper Pairsكوبر  
األب ممماا والحرا مممات التمممي كمممات  معظممم بعمممح  ممماس الهظريمممة ا مممتمرت 

ةريبممة جممحا   Tc كتشمما  مممواح ليمما حرجممة  ممرارخ  رجممة  ممحضيا األ ا ممي ا
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 ( والتمي ت ماوو Liquid Nitrogenمت حرجة غميات الهتروجيت ال ماا   
77 K    3]، 

[ أت ي ص  عمى حرجة  مرارخ Chu   4ا تطاع  1987وضي عا  
لممواح  مميراميكية التركيمم  و مماس  Tc = 94 K( أكةممر مممت  Tc رجمة  

 ،عبارخ عت مركبات دزضيةو ي  Y Ba Cu Oالمركبات  ي 
تمممم  التوصمممم  الممممى حرجممممة  ممممرارخ  رجممممة ت مممماوو  1993وضممممي عمممما  

133K   لمركممHg2Ba2Ca2Cu3O10+δ  وبيمماا ت ققممت ة ممزخ كبيممرخ
ضي حرجة ال رارخ ال رجة لمركبات ضااقة التوصي  الكيربااي عهمح حرجمات 

 ،[5 ال رارخ العالية  
  ضممممي مممممت حرا ممممة تمممماةير الضمممميط  الم ممممتدح (Chu كممممال  تمكممممت 

الكمممممممممممممممممممممبس عممممممممممممممممممممممى حرجمممممممممممممممممممممة ال مممممممممممممممممممممرارخ ال رجمممممممممممممممممممممة لممركممممممممممممممممممممم  
Hg2Ba2Ca2Cu3O10+δ    وال مظ  ارت ماع حرجمة  1995وال  عما

ح كمممات أضضممم  ضممميط [ وةمممK   6 160المممى   K 153الت مممو  ممممت 
( ا تعراضما لتماري  1 ويبميت الشمك    ، cm2 8 ton/ يحرو متاتيكي  مو

رارخ ال رجمة اكتشا  بعض المواح ضااقة التوصي  الكيربمااي وحرجمات ال م
 [.7دال  ال هوات الماضية  

 
ا تعراض لتاري  اكتشا  بعض المواح ضااقة التوصي   ( : 1الشك   

 [7  الكيربااي وحرجة ال رارخ ال رجة ليا دال  ال ترخ الماضية  

او   [8]1986عما   Bednozer and  Mullerاكتش  البا ما 
ضي المركم    HTSCالية هوع لمتوصيمية ال ااقة عهح الحرجات ال رارخ الع

La2CuO7  اا عوضتLa  بمBa, Ga, Sr  يا ات Tc  ازحاحت الى
 .K 40ةيمة أعمى مت 
 [9,10] 1987عممما   Chu and Ashburn اتالبا ةمم اكتشمم 

وات  مممماا    Y1Ba2Cu3O7ضممممي المركمممم   HTSCالهممموع الةمممماهي لمممم 
 95مقمحار ا   Tcالمركم    ماس جمحا له مبة االوك مجيت  والماو يمتمم 

K)). 
( K 125عهمح   Tcأعممى    [11] 1988 عما    Parkınوجمح   
 .Tl2Ba2Ca2Cu3O10لهظا  

بحرا مة الدمواص  [12 ] 1993عما   وآدمروت  Natatameةما    
والم ضممر عمممى  ياممة أغشممية رةيقممة وبا ممتدحا    Tl-2223ة لممم مممممالتركيبي
ا ممتدحموا و   Laser ablation methodة ا تاصمما  الميممزرو ممممطريق

وح االشمممعة ال ممميهية اا بيهممموا ات الهظممما  المممماكور  مممو ممممت هممموع طريقمممة  يممم
 رباعي ةاا .

بحرا ة التعويضات  [13] 2004عا   Mohammed،ةا  البا ا
 Tcض صممم  عممممى   Bi2Ba2Can-1CunO2n+yالمكاضامممة لممركبمممات 

 2223اات طمور  Bi2Ba2CaCu2O10كم ت لممرك    116ت اوو 
اوية كاعمى حرجة  رارخ  رجمة م 850والم ضر عهح حرجة  رارخ التمبيح 

Tc      ةيا ممممما المممممى بقيمممممة االطممممموار وات المركمممممBi-2223 اات طمممممور 
 .Tetragonal رباعي ةاا 
بحرا ممممممة الدمممممممواص  Ali.A.D. [14]ةمممممما  البا مممممما  2007عمممممما  

وتمممم  ال صممممو   Bi2Ba2CaCu2O10التركيبيممممة والكيرباايممممة لممركمممم  
جزاممي  ( والمم  عهممح تعممويضTc = 138 Kعمممى حرجممة  ممرارخ ت ممو   

 . Biبحال عت Tl و  Baبحال عت  Srلعهصر 
ال صممو  عمممى اعمممى حرجممة   الممى الحرا ممة ال اليممةيممح  ت       
ويممت  المم  مممت دممال    لممركمم  Tc ممرارخ 

 ضمممممي المركممممم  عهصمممممر الرصممممماصا تقصممممماي تممممماةير التعمممممويض الجزامممممي ل
يت وه مبة والضيط الييحرو متاتيكي الم ممط وحرجمات  مرارخ التممح الماكور

 .االوك جيت عمى الدواص  التركيبية وال جمية وال ط ية (
ليصممب  المركمم  الرصمماص عهصمر لاليايمة مممت التعممويض الجزاممي و  

وبه مم   -Tl2التيممة ابالصمميية 
محر تأةير  و    0.40.05 ,0.3 ,0.2 ,0.1 , ت اوو   X مدتم ة لقي  
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(  Tcرو وحرجممممة ال ممممرارخ ال رجممممة   مممماا التعممممويض عمممممى التركيمممم  البمممممو 
 لت  يت دواص المرك  ال ااج التوصي  الكيربااي.

  
 Sample preparationتحضير العينات 

 ت  ا تدحا  المواح االتية ضي ت ضير العيهات :

% و ممي اوك مميح الةمماليو  99.9يممة اات هقمماوخ تصمم  الممى ا. مممواح كيميا1
Tl2O3  واوك ممممممممممميح اله مممممممممممماسCuO و  وكاربوهمممممممممممات البمممممممممممماريBaCO3 

 المممممماهي  Pb2O3 الرصممممماصواوك ممممميح  CaCO3وكاربوهمممممات الكال ممممميو  
 المهشأ(.

وي مممى ايضمما  Isopropanol (C3H7OH). ك ممو  االيزوبروبمماهو  2
2-propanol، 

وةممح ا ممتدح  لتمموضير الجممو المشممبا بيمماا اليممماز  O2. غمماز االوك ممجيت 3
 ،(Annealing( وعممية التمحيت  Sintringاةهاي عممية التمبيح  

  Instruments  االجهزة المستخدمة   
 ،(g 0.0001 ( او حةة مقحار ا G.M.B.A. ميزات   اس هوع  1

 Ceramic Boat. بوحةة دزضية 2
 Gate mortar.  اوت صيير مت العقيج 3
1150  عالية. ضرت  رارو او حرجة  رارية 4

0
C )مهظ  لحرجات  ما

 .(Furnace Controlling    ال رارخ العالية 
 15الى  1( او محر مت  Hydraulic press. مكبس  يحروليكي  5

 .2طت س   
 Sample preparation methods طرائق تحضير العينات

 Sintringت  ت ضير العيهات بطريقتيت  ما طريقة التمبيح 

method  وطريقمة التممحيتAnnealing method   1 . والجمحو )
   الطريقتيت.يبيت الهمااال التي ت  ت ضير ا با تدحا

 المحضرة التي أجريت عمى العينات لعمميات( : ا1 الجدول )

 العينة
المتغيرات خالل 
 الغاية من التحضير عممية التحضير

Tl2 Ba2 Ca2 

Cu3 O10 

عممية التمبيد 
 والتمدين

لغرض دراسة تاثير طرائق 
التحضير عمى درجة الحرارة 

 الحرجة والتركيب البموري

Tl2-

xPbxBa2Ca2Cu

3 O10+ 

التعويض الجزيئي  
 بدل Pbلمعنصر 

 Tlالعنصر 

لغرض دراسة تاثير التعريض 
 بدل Pbالجزيئي لمعنصر 

 لممركب Tlالعنصر 
 

 Sintring methodطريقة التمبيد  
ضي حاد  ضرت  رارو ضي جو مت اليواي وترضا الهمااال  توضا 

يبقممى   1200C / hr وبمعممح  ت ممديت   8500C حرجممة  رارتيمما الممى 
هقمو   ةم   C   8500  ماعة عهمح حرجمة  مرارخ   12 ا الهممواال لممحخ  ما

 /300C ليبرح الى حرجة  رارخ اليرضة وبمعح   بد ض حرجة  رارخ ال رت

hr    التمي   ( 3( ،   2  االشكا  ويمكت توضي   اس العممية مت دال
 ضي جو مت اليواي واالوك جيت. لتمبيحتبيت عممية ا
 

 
 ] 15في جو من الهواء ] التمبيد ة( مخطط لعممي2 ل )شك

 

 
 [ 15 في جو مشبع باالوكسجين ] عممية التمبيد ل مخطط( 3الشكل )

 
  Annealing method  طريقة التمدين

بعح ال صو  عممى العيهمات الم ضمرخ بشمك  اةمراص ممت ال قمرخ 
توضما ضمي ضمرت كيربمااي وترضما حرجمة  رارتيما  ،أو عممية التمبيح ال ابقة

ةم  تبقمى   1200C / hr وبمعمح    6000C رخ اليرضمة المىمت حرجة  مرا
 مماعة بعممح ا يممت  رضمما   12  ماس العيهممة عهممح  مماس الحرجممة ال راريممة ولمممحخ 

  600C/hr وبمعمممممح   8500Cالممممى  6000Cحرجممممة  ممممرارخ ال مممممرت مممممت 
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(  ماعة ضمي جمو مشمبا ممت االوك مجيت 24ويبقى عهح  اس الحرجة لمحخ  
  6000C الممممى   8500C مممممت  ةمممم  يممممت  د ممممض حرجممممة  ممممرارخ الهمممممواال

  12 ويبقى عهح  اس الحرجة ال راريمة ايضما لممحخ   300C / hr وبمعح  
الى حرجة  رارخ   6000C  اعة وبعح ال  يت  د ض حرجة ال رارخ مت 

( يوضمم  عمميممة التمممحيت 4 والشممك      300C / hr اليرضممة وبمعممح  
 ، لممرك  

اكبممر ةممحر مممت ات اليايممة مممت  مماس العمميممة  ممو ال صممو  عمممى 
االهتظمما  ضممي التركيمم  البمممورو لممركمم  لم صممو  عمممى التركيمم  الربمماعي 

 ،(Tetragonal)القاا 

 
 [ 15 ( يبين عممية التمدين لممركب في جو مشبع من االوكسجين ]4الشكل )

 
 قياس المقاومة الكهربائية لمعينات كدالة لدرجة الحرارة 
ال مرارخ ال رجمة ات اليح  اال اس ضي الب ا  مو ةيماس حرجمة 

لمعيهممممات وبممممما ات عممممح  وجمممموح طريقممممة مباشممممرخ لقيمممماس تممممم  الحرجممممة ضمقممممح 
ة الكيربااية والتي عهح ا تكاح ات تكوت صم را عهمح ياعتمحها ةياس المقاوم

 رجممة ومممت الحرجممة ال راريممة ال اعتبار مماحرجممة  ممرارخ معيهممة والتممي يمكممت 
 :  تدحمها الم تمزمات التاليةااج  اجراي  اس التجربة 

 االجيزخ الم تدحمة لقياس المقاومة الكيربااية لمعيهات
 ةة الكيرباايممة كممما مبيهمميمميمماس الم اوماالجيممزخ الم ممتدحمة لقات 

 (  ي :5ةي الشك  رة   
( ومضمممممدة حوارخ الماهيمممممة الصمممممها Turbo. جيممممماز ت ريممممم  ممممممت هممممموع  1

 Rotary Pump Type LTC 60) 
 Digital Nano  ،Digital   . مجيممز ةممحرخ مممت الهمموع الرةمممي 2

power supply 

 Digital Nano Voltmeter typeضولتميتر رةمي الماهي الصها  .3

LTC 60 Germany 

  ي الصهاه. مهظ  لحرجات ال رارخ المهد ضة الما4

Low Temperature control type LTC 60  Germany  

 Closed cycle . مهظوممممة تبريمممح ميمقمممة ت مممتدح  غممماز الييميمممو  5

refrigerator 
 Critical temperature ،. جياز ةياس حرجات ال مرارخ المهد ضمة6

measurement 

 
لجهد والتيار لممركب في الدرجات (  منظومة لقياس فرق ا5 الشكل )

 الحرارية المنخفضة

 :النتائج والمناقشة
 Tl2-xPbxBa2Ca2Cu3O10+لمركااااب لخصااااائص التركيبيااااة ا

 العالية :الفائق التوصيل عند درجات الحرارة 

لقممح تمممت حرا ممة الدصممااص التركيبيممة لممركمم  عهممح التعممويض 
 Tl2-x PbxBa2 Ca2لممركم   Tlضمي العهصممر  Pbالجزامي لمعهصممر 

Cu3 O10+ ة لمم ممممممدتم  قمي وب  x   اا ات x = 0.05 ,  0.1 , 0.2 , 

850 والم ضممرخ بحرجممة  ممرارخ تمممحيت   0.4 , 0.3
0
C   وت ممت ضمميط

ton / cm 8   يحرو تاتيكي 
2
 ، 
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 KV 40اات جيممح  االشممعة ال مميهيةحرا ممة  يمموح لقممح اظيممرت 
با تدحا  جياز االشمعة ال ميهية لياس العيهات عهح ت ضير الهمااال وال  

ا ماهتظامم  x= 0.05 , 0.1 رك  به مبة مممضمي الم  x ة مممويض ةيممح تعممعهم
و ( 6  ا مبيهة ضي الشك   مة كمم  واض مور ةممورو وظيمركي  البممضي الت

ةم   ،dhklهوت برا  ضي ال يوح ت    ا  ةمي  ( ومت دال  ا تدحا  ةا7  
وبا تدحا  برهامج داص بمية بي م  تم  ايجماح  hklايجاح معامالت ميمر 

a = b= 5.42A  ةمي  ابعماح و محخ الدميمة 
0
 , c = 32.18A

0و  0
a = 

b= 5.44A
0
 , c = 34.21A الربماعي  هموع أو اهيما ممت عممى التموالي

اظيرت هتااج  يموح االشمعة   x = 0.2  لمتعويض زياحخ ه بة  عهحالقاا  
ال ممميهية بمممات التركيممم  البممممورو بقمممى م اضظممما عممممى هوعممم  أو ممممت الهممموع 

اح الدميمة ممموكاهمت ةمي  ابع c الرباعي مما زيماحخ واضم ة ضمي طمو  م مور 
 (8 وكمما مبميت ضمي الشمك    a=5.43 , b=5.42 , c=34.82ت ماوو 

هال ممظ مممت   ,x   0.40.3لقممي  ضممي المركمم   Pb ه ممبة بيهممما عهممح زيمماحخ
دال  حرا تها ل يوح االشعة ال يهية لممرك  ات التركي  ةح تييمر واظيمر 

( مممممما orthorhombicالمممممى   Tetragonal) تييمممممرا ضمممممي الطمممممور ممممممت 
( 10و  ( 9 ادت ماي ةمم  بعممض زوايما االهعكماس وكممما مبميت ضمي الشممك   

 :ت كما يميعمى التوالي وات ةي  ابعاح الشبيكة تكو 
 0a = 5.42A

0
  = b 5.22A

0
 , c = 30.18 A a = 

5.21A
0
 , b = 5.11A

0
 , c = 28.22A

0
لمال  تبميت بمات اضضم     

 ،(0.2 و   Tlضي  Pbتعويض جزاي لعهصر 
Intensity 

 
(Degree) 2 

 Tl2-x PbxBa2 Ca2Cu3( حيود االشعة السينية لممركب )6 الشكل )

O10+عندما ) x = 0.1 

Intensıty 

 
2 (Degree)     

 Tl2-xPbxBa2) ( حيود االشعة السينية لممركب  7الشكل )

Ca2Cu3O10+عندما ) x = 0.05 
 

Intensıty 

 

Degree))  2   
 Tl2-x PbxBa2) ( حيود االشعة السينية لممركب 8 الشكل )

Ca2Cu3O10+)    عندما x = 0.3 
 

Intensıty 

 
Degree (2) 

 Tl2-x PbxBa2 Ca2Cu3) شعة السينية لممركبحيود اال ( 9 الشكل )

O10+)   x=0.2 
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Intensity 

 
2 (Degree) 

 Tl2-x PbxBa2 Ca2Cu3ركب )اا( حيود االشعة السينية لمم11 الشكل )

O10+ندما ا( عx =0.4 
 Tl2-x Pbx Ba2 Ca2 Cu3الخصااائص الكهربائيااة لممركااب 

O10+  الفائق التوصيل الكهربائي: 
ة الدصااص الكيربااية لممرك  عهح التعويض لقح تمت حرا 

 Tl2-x Pbx Ba2 Ca2لممرك   Biضي العهصر  Pbالجزاي لمعهصر 

Cu3 O10+    وبه   مدتم ة لمxة ممم( اا كاهت ةيمx = 0.05 , 0.1 , 

 ،( 11 وكما مبيت ضي الشك    ،0.3 , 0.2
لقح بيهت الحرا ة لمهمااال الم ضرخ عهحما كاهت ه بة 

 K 130 ازحاحت حرجة ال رارخ ال رجة لمعيهة مت   x= 0.05 التعويض 

ازحاحت حرجة  x = 0.1وعهح زياحخ ه بة التركيز الى   K 132 الى  
 ، K 134 الى   K 130 ال رارخ ال رجة مت 

ازحاحت حرجة ال رارخ  x = 0.2به بة  Pbه بة التركيز لم وعهح زياحخ 
يمكت ت  ير ا تيجة الهات  اس   K 136 الى   K 130 ال رجة مت 

عمى ات المرك  ادا حور الكما  ضي التركي  البمورو و اس اله بة مت 
عهحما ازحاحت ه بة و  التعويض احت الى زياحخ حرجة ال رارخ ال رجة

ال ظها  بوطا ضي حرجة ال رارخ ال رجة  x = 0.3به بة  Pbالتركيز لم 
وال ب   Tc =115 Kضقح اهد ضت حرجة ال رارخ ال رجة لممرك  الى 

( cضي اهد اض حرجة ال رارخ ال رجة يعوح الى هقصات طو  الم ور  
أو  Tcوالاو بحورس يؤحو الى اهد اض ضي ةيمة حرجة ال رارخ ال رجة 

ب ب  تييير ضي  0.4و  0.3( اكبر مت xزياحخ ه بة التركيز لم  
 ،التركي  البمورو لممرك 

 
 Tl2-xالحرارة الحرجة لممركب  ة ودرجةي( : العالقة بين المقاوم11 الشكل )

Pbx Ba2 Ca2 Cu3 O10+  ( عندما تكونx تساوي )x= 0.05 , 0.1 , 

0.2 , 0.3 
 

 Tl2-x Pbx Ba2 Ca2  خصائص التركيبية السطحية  لممركبدراسة ال

Cu3 O10+  باستخدام المجهر االلكتروني الماسح 

المجير  لقح تمت حرا ة الم   االلكتروهي لمعيهة بوا طة        
وبه     Tlضي عهصر  Pbااللكتروهي عهح التعويض الجزاي لعهصر 

x = 0.05 , 0.1 , 0.2  اا ال ظها االهتظا  ضي تجاهس الماحخ وكما
 ال ظها مت 

ظيور المهاطج المظممة الحاكهة والمهاطج المضياة اا ات ه بة المهاطج 
حخ ه بة  اا يح  عمى زيا ،الحاكهة اكةر مت المضياة وكاهت متجاه ة

( وزياحخ CuO( واوك يح اله اس  Tl  الةاليو العهاصر الةقيمة مة  
ه بة االوك جيت ضقح تطابقت ما حرا ة  يوح االشعة ال يهية لممرك  

وكما مبيهة ضي االشكا  االتية  ،وزياحخ حرجة ال رارخ ال رجة لياا المرك 
 12 )، 13)،  14). 

 

Intensity(counters/second) 
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Energy (KeV) 

 الفحص المجهري للمركب  ( : 21 الشكل )

(Tl2-xPbxBa2Ca2Cu3 O10+ تحت ضغط هيدروستاتيكي )(8 ton / cm
2

 )

 C) ودرجة حرارة تلدين
o

 x =0.1عندما  (058

 

Intensity(counters/second) 

 
 

 
nergy (KeV) 

الفحص المجهري لممركب ( : 13 الشكل )  

(Tl2-xPbxBa2Ca2Cu3 O10+تحت )  8)ضغط هيدروستاتيكي ton / cm
2

) 

 C)رارة تلدين ـــودرجة ح
o

 x =0.2عندما  (058

 

Intensity(counters/second) 

 

Energy (KeV) 
 الفحص المجهري للمركب ( :21الشكل )

(Tl2-xPbxBa2Ca2Cu3 O10+ تحت ضغط هيدروستاتيكي )(8 ton / cm
2

) 

 C)ودرجة حرارة تلدين 
o

 x =0.3عندما  (058

 
لممركممم   Tlضمممي العهصمممر  Pbعهمممح التعمممويض الجزامممي لمعهصمممر        

Tl2-xPbxBa2Ca2Cu3O10+  وبه مممم  مدتم ممممة لمممممx ةيمممممة  تلقممممح ازحاح
عهممحما كاهممت ه ممبة ( K – 136 K 132 حرجممة ال ممرارخ ال رجممة مممت 

ولكت عهح زياحخ ه بة التعويض اكةر ممت  x  x= 0.1 , 0.2التعويض لم 
ت ةيممة حرجمة ال مرارخ ال رجمة وت مو  اهد ضم x = 0.3 , 0.4الم  أو 

( ضقح اظيرت حرا ة Orthorhombic( الى  Tetragonalالطور مت  
ض ص التركي  البمورو بات التركيم  يبقمى م اضظما عممى صميية الربماعي 

( ولكممممت عهمممممح زيمممماحخ ه مممممبة 0.1و  0.05القمممماا  عهمممممح ه ممممبة التعمممممويض  
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 ( Tetragonal  ( تييمر التركيم  البممورو مممت 0.2التعمويض اكةمر ممت  
 .(Orthorhombic  الى
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EFFECT OF PARTIAL SUBSTITUTION OF PB ON STRUCTURAL AND 

ELECTRICAL PROPERTIES OF HIGH TEMPERATURE 

TI2BA2CA2CU3O10+  SUPERCONDUCTORS 

ABDUL MAJEED EYADA IBRAHIM               KHALID HAMDI RAZEG   

 ABDUL KARIM DAHASH ALI                  ABDUL SALAM SAKI BAKI 

ABSTRACT: 

The high Temperature (Tl2Ba2Ca2Cu3O10+) super conductors have been prepared using solid state reaction 

method،With different annealing temperature  8100C  to  890 0C  and two different hydraulic pressure  6  ton/cm2  to  

9 ton/cm2، It has been found that the optimum Tc has been obtained  with pressure  8 ton / cm2  and 850 0C  , So the 

critical temperature increased from  124 K  to  130 K ،  The partial substitution effect of the  Pb  in  Ti  metal of the  

compound as Ti2-

temperature increased from 130 K to136 K  due to increasing oxygen content and increasing C-axis by using X-ray 

diffraction،The study and examination of crystalline structure of samples by scanning electron microscopie completed 

with investigation the rate of elements in compound and the effect of annealing temperature with pressure in addition 

to partial substitution of elements of compound and determination the quantitative concentration rate of elements in 

the compound، 

 


