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-Bi2-yTlxBa2)الخصائص التركيبية الكمية والنوعية والكهربائية للمركب 

ySryCa2Cu3O10+δ)   فائق التوصيل الكهربائي 
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بط يقممممت ت   مممم   Bi2Ba2Ca2Cu3O10+δ)تضممممهذه اممممسة تحضيت ممممت تلضمممم)   )ذمممم   تحه  مممم    
ية تامممضرو دديجمممت  ممم ت 2لممموم  ممم  8تحل حمممت تحةممماست دا  مممقةضتل ل يقمممت تحقامممضرو دتلمممه  ممم   ا)ضيد مممق ت    

(850Co)   (اهمم  ضلضمم  تح مم دو حالةممين  اممم  )ذمم   تحه  مم  تحهممس يي تحل ديممت  اممم    مم ت تحقي مم ،
تحكه امممممم ا  تح مممممم ال لمممممم  ديجمممممم   تحلمممممم تية تحأل ح ممممممتة لل تحضيت ممممممت ض همممممم    )مممممميد ت  ممممممألت تح مممممم)ذ ت حاه  مممممم  

 (Bi2Ba2Ca2Cu3O10+δ   دتحهلض   ذض ديجت   تية تاضرو(850CO)     ض ه   2لوم    9د  
لمم   TL ذممض تحقألممييج تح لامم  حاألذةمم   ة (Tetragonal)ضنه  ذت  ت  )  باييي مممو تحذممير تح امم    تحقمم ا  

-Bi2)لممممم  حل دت مممممض ح ةمممممسة تحه  ممممم  ب حةممممم  ت ت ت مممممت    Baلممممم  تحألذةممممم   Srدتحألذةممممم   Biتحألذةممممم  

yTlxBa2-ySryCa2Cu3O10+δ)  داذ   حم(X,Y)  م  ديت لحم(X = 0.05, Y= 0.1, 0.2, 0.3) ة
 همممممم   ديت ممممممت للممممممب تحق  )مممممم  تححاممممممييي بممممممبل تحق  )مممممم  رسقممممممم مل ل مممممم    اممممممم  مممممم  ت تح امممممم    تحقمممممم ا  ض

(Tetragonal) ب)ذهمم  تادتد  م هممت ديجممت تحلمم تية تحل جممت ،Tc  مممو(132k)  دذحممع  ذممض ن ممست  (138)لحممم
ضكثمم  مممو  (X)مممث وحممي  م هممت  (Y)دحكممو  ذممض ايمم دة ن ممست تحقألممييج حممم  (X= 0.05, Y= 0.1)تحقألممييج 

ةتهمممه ديت مممت دللمممب تحق  )ممم  تححامممييي حاأل)ذممم   بيت مممطت  125تنة ضمممه ديجمممت تحلممم تية لحمممم  (0.3 ,0.2)
تحه همم  تكحكق دنمم  تحه  ممة دمأل لممت ن مم  تحألذ  مم  لمم  تحه  مم  دمممض  تممبو)  ديجممت  مم تية تحقاممضرو دتحضمم   

  حاألذ  مم  لمم  تحق  )ممل تحكهمم تحه ا  د سحع مض  تبو)  تحقألييج تح لا  ل  تحألذ    حاه  مم  دتلضرممض ن ممست 
 ة تحه   

 

 الكلمات المفتاحية: 
خصائص تركيبية الكمية والنوعية 

-Bi2-yTlxBa2)والكهربائية للمركب 

ySryCa2Cu3O10+δ)   فائق

 . التوصيل الكهربائي

  

 

 

 

 

 

 

 ة  ـــالمقدم
 تح مممممممممممممممممممم ال تحكه امممممممممممممممممممم ا   مممممممممممممممممممم ا ة تحقي مممممممممممممممممممم)  قحمممممممممممممممممممم تأل

 Superconductivity تحل حمممممت تح ممممميتا  لممممم  ل)ليممممم    ضاممممم ( ممممممو ض مممممض
تحةمماستو دتألمم و ببنهمم   مم ا ة تنألممضتل تحهق دمممت تحذيا ممت حألممضد مممو تح امملت  

 اممم نممير تألقهممض دتحه  سمم    ذممض تح يممضا  لحممم ديجممت  مم تية دتل ممت مأل)ذممت 
 ضدنمممم   دتكقشممم ه  مممم ا ة تحقي ممم)  تح ممم ال مممممو  حممم  تحألممم ح  ة[1] تحهممم دة

 Kamerlling Onnes ل لذ ك مممممممض تنة ممممممم   مق دممممممممت 1911(  ممممممم ل
تحةمم    ذممض ديجممت  مم تية مقممضتيا   لحمممحةمما  داحيلهمم  تحه مم ج  تحلاحممل ت

 4.2K )[2]  و لذ  ممه)ه اممسة تحضيجممت تحقمم  تهممس   ذممضا  مق دمممت تحهمم دة
 ضد( Transition Temperatureلحممم تحةمم   بضيجممت  مم تية تحقلممين  

 (ةTcديجت تحل تية تحل جت  
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 تحكه اممممممم ا  دضلَّ  ممممممميتل امممممممسة تحهممممممميتد لممممممم    حمممممممت تحقي ممممممم) 

 حمممت تةقامممث  ث)ممم ت   مممو تحل،   (Superconducting State)تح ممم ال
دذحممع ب ممح  تحق )مم  تحل  مم  لمم   N.S. )Normal Stateتك ق  ديممت  

 ة [3] ايك لحكق دن   تحقي )  
لضمممن  مممو    ممم ت تنألمممضتل تحهق دممممت تحقممم  تقه)مممل بهممم  تحهممميتد 

لإنه  تهقاع     ت مههت ض    دا   ضيته   ام ل د تحه مم ك    تتح  اق
دتمممه بةممييته  تحه ذ ل   ت مممو دت اهمم  ضد مممو تحي مم  تحممسي تلقييمم  ممم  

   ممضل تحهق دمممت حاق مم ي )  تحكه امم ا مقت تحقي مم مهيتد تح  ا متح  اقتة ل ح ايك حا
تحه ذ ل  مم  اهمم  تح ممهق ل تحس ياتمم ل حهمم  ل ألممن ل د تحه  ن  ( د تحكه ا ا 

 تحألمم ح  ة دمذممس ضل تكقشممث  [4,5]  مذه  ميتد ذت  تطح ق   غ)  ملةمميية
ممم اتن  مم الو لممإلَّ تحسلمم  تح تحكه امم ا  ضدنمم    دن ممم ة  مم ا ة تحقي مم) 

( تكحمممم   قممممم Tc ممممو   ديت  ممممميتد ذت  ديجمممم    مممم تية   جممممت   م ممممقه ت  
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تةسة تحقطح ق   تحهههت مق  ت بش   تد ثة داممض ت  مممو تككقشمم و تحممسي 
و لممإل (بممضنييا جةجةد  كةضة ممميحا    تحألمم حه)و   اممم ضرممضي  1986ت    ل  

(و 77K جممت لممي   ضنيت    جضرضة مممو تكك  مم)ض تحةلذ ممت ذت  تحممضيج   تحل
 مممممض ت مممممسله امممممضل   حاسلممممميب تحه ق  ضمممممتة دتهقامممممع بألمممممج امممممسة تحهممممميتد 

مذهمم ة  ض اممم( ضد 130Kمي مما ت ل اقممت  ذممض ديجمم    مم تية تةمم  لحممم  
ديشأل   ث)  مو تحس  ث)و لل م ه   ض ام مو اممسة تحممضيج   تحل جممت يه ممو 

تح مممم ال  تحكه امممم ا  دتل تحكث)مممم  مممممو تطح قمممم   تحقي مممم)  ،تحي ممممين لح)همممم 
 ة [6]ل  تحه ققح   ذت  تطح)ل  ها  سة قة

             التوصيل الكهربائي الفائقة خواص الموصالت 

   الحرجة الحرارةدرجة  

 (Tc)  ذض تنة    تحضيجت تحل تييت حممسألج تحهمميتد لإنهمم  ت قممض 
 مق دمقهمممممم  حاق مممممم ي تحكه امممممم ا  دتل تاممممممع تحل حممممممت تممممممض م   حممممممت تحقي مممممم) 

ت تحقمم  تقلممين ل)همم  تحهمم دة مممو تحل حممت و دتحضيجممت تحل تييمم تحكه امم ا  تح مم ال
تممض م ب حضيجممت تحل تييممت تحل جممت  ،تك ق  ديممت لحممم   حممت تحقي مم)  تح مم ال

  [7,8]ة دتةقاث اسة تحضيجت مو م دة لحم ض     (Tc دي مل حه  
  (Bc) المجال المغناطيسي الحرج

تحث ن ممممممت حاهمممممم دة ل اقممممممت تحقي مممممم)   ت    مممممم تتحة  مممممم ت تقهثمممممم  
دذحممع  ذممضم   ،تألمميد م ممضدت   ضل  اممممق دمقهمم  تحكه ا ا ممت    بقممضيةتحكه ا ا   

 Bcي ممما   ا)هممم  م ممم ن م ذ ل  ممم  ذت م همممت تكحممم  ممممو تح  همممت تحل جمممت 
 Tc مم ل مقممضتي م هممت ديجممت تحلمم تية ت مم  مممو تح  هممت تحل جممت    قممم د ل

 ام نيا ت  تحه دة دديجت تحل تية  Bcمقضتي تحه  ن تحل ج ديألقهض ة  حه (
 تحه دة مو تحل حت ذت  تحقي مم)  تح مم ال لحممم تحل حممت  ،  )  تقلينتحل جت

  ة] 3,9,10  [تك ق  ديت
 

 تحضير العينات 

تممم   تلضممم)  تحأل)ذممم   ب  مممقةضتل تقذ مممت ت   ممم  تحل حمممت تحةممماست 
 ة Annealingتحقاضرو   داط يقت

 : تلدين العينات 

تحهق  ممت حكمم   )ذممت دذحممع  رممق  ممملج تداتل تكك  مم)ض دتحك ياينمم  
دمممو ومم  تي ممث  ، سمم    تحأل)ذمم  ( تحهطاياممت حاضيت ممتحالةممين  اممم تحه  

( gate mortarامممسة تحهممميتد لممم  ل  ينمممت مةمممذألت ممممو مممم دة تحألق)مممل  
رممق   دتطلو للذ  ج)ضت حهضة نةث    ت حكمم  يةممسة تحةامم   مق  ن مم ة

حق مم دي حلي دة تحق مم ن  د  ( دذحعC3H8Oت  لت  لين تكرلدا دا نين  
ة داألمممض وذممم    ها مممت تحطلممموض لممم ت ممم    تد لقمممضتل تجممملت  ممممو تحه ممملي  

دت مم  لمم ل  ه امم ا  داضيجممت  مم تية تقمم تد  بمم)و   ري ممث تحه مملي  تكنقه    
 500C –600Cا داألممض ة( دذحممع حاممقةاب مممو  لممين تكرلدا دامم نين 

رممق   س ممه   اممم  مم   ت مم تل دذحممع بيت ممطت م ممس  ا)ممضيدح    دتلممه 
     8 ton / cm2)ة 

تي ممث  ، مم تلبألممض تحلةممين  اممم تحأل)ذمم   تحهلضمم ة بشمم   ض
لمممم  لمممم ل  ه امممم ا  دت لممممث ديجممممت   تيتمممم  مممممو ديجممممت  مممم تية تح  لممممت تحممممم 

 6000C  1200( داهألضنC/ hr ( و  تسقم اسة تحأل)ذت  ذممض اممسة تحضيجممت
األمممضا  رمممق  يلمممث ديجمممت  ممم تية تح ممم ل ممممو د  ،(  ممم  ت12تحل تييمممت دحهمممضة  

6000C  8500تحمممC   1200داهألممضنC/hr ديسقممم  ذممض اممسة تحضيجممت )
ومم  رممق    ممج ديجممت  ة مم  ت لمم  جممي مشممسث مممو تكد  مم )و( 24حهممضة  

( 300C / hr( داهألممضن  6000C( تحممم  8500C مم تية تحذهمميذج مممو  
داألممض ذحممع رممق  ،(  مم  ت 12ديسقم  ذممض اممسة تحضيجممت تحل تييممت تيضمم  حهممضة  

( تحمممم ديجمممت  ممم تية تح  لمممت داهألمممضن 6000C  مممج ديجمممت تحلممم تية ممممو  
 300C / hr)،   ة [11] ها ت تحقاضرو حاه   ( ري ة 1  ي   دتحش 

 
 

للمركب   الكهربائية  الخصائص  -Bi2-xTlxBa2دراسة 

ySryCa2Cu3O10+    الفائق التوصيل الكهربائي 
ديت مممت تحةةممم اب تحكه ا ا مممت حاه  ممم  دذحمممع  ذممممض حقمممض تهمممه 

لممممم    Srدتحألذةممممم   Biلممممم  تحألذةممممم   Tlتحقألمممممييج تح لاممممم  حاألذةممممم  
(   نممه xتذ تل م هممت   x، ) yحاه  مم  داذ مم  مةقا ممت حممم  Baتحألذةمم  
(ة y = 0.1 , 0.2 , 0.3(   نممه ت مم دي  y( دم هممت  x = 0.05ت  دي  

 ( ة1د ه  مح)و ل  تحش    
تألممييج  ذممضم    نممه  ضلضمم حقممض تحمم)و مممو  ممنن تحذقمم ا  بمم ل 

ديجممت  ضلضمم  ةمماذ   اممم  لذ مميي    y =0.1( دم هممت x = 0.05م هممت  
ت يألض ت ) ت جضرضت دديجت ة داس =138k )Tc-136  تية د  نه ت  دي  
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 مم تية   جممت جضرممضة ب حذ ممست حهممست تحه  مم  د ممسحع مممو من  ممت تحق  )مم  
تححاممييي ت ممس ددي تحكهمم ن ضي تل تحه  مم  ت ممس ددي تحكهمم ن لمم  تحق  )مم  

 د  نممممه مممممم    a, b( ب حذ ممممست حممممم  cتححاممممييي دتاديمممم د لممممين تحهلمممميي   
a = b = 5.43 , c = 34.220A   لمم    مم )وت د  ممسحع ايمم دة ن ممست

 (ة1( د ه  مح)و ل  تح ضدن 10.28( تحم  10.11تحه    مو  
 = yمو   ضكث ( Srدحكو  ذض اي دة ن ست تحقألييج ب حذ ست حم  

(  ممسحع تنة مم   م هممت  cتنة ممج لممين تحهلمميي    0.3 , 0.2 , 0.1
يتا  اممست ديجممت تحلمم تية تحل جممتة  ممسحع  همميي  همم  غ يسممت  اممم ا) ممت  مم 

تممرو   اممم تحق  )مم  تححاممييي حاه  مم    (Sr ت  )ل  رضن  ام تل اي دة ن ست
كممسحع رممرو   اممم تحطمميي ديه ممو تل يألممض تحطمميي  ممو ايمم دة ن ممست تحق  )ممل 

( ة حسحع   ل تلض  Tcداست تح ح  ل  تنة    ديجت تحل تية تحل جت  
تألييج جلا  ل   هاذمم  اممست اممي  ذممض تحقألممييج تح لامم  حاألذ  مم  ن ممست 

x = 0.05  دy = 0.1  تحممسي  (1 دتح ممضدن  (2 تحشمم    د همم  مح)ذممت لمم
[ 12لممم  تحه  ممم    ت د  مم )ورحمم)و م همممت ديجمممت تحلمم تية تحل جمممت دن مممست 

 است تحأله  يألض  هن  ضرث   هو است تحه  نة لل[ة2[  13 

 
 ( العالقة بين درجة الحرارة الحرجة والمقاومية للمركب  2الشكل ) 

10+O 3Cu 2Ca ySr y-2Bax Tl x-2Bi  عن نسبةx = 0.05  وy=0.1, 

0.2 , 0.3 

 
 في المركب    األوكسجين نسبة( العالقة بين درجة الحرارة الحرجة و 1الجدول ) 

Bi2-x Tlx Ba2-y Sry Ca2 Cu3 O10+  نسبةx=0.05   و
y=0.1,0.2, 0.3 

نسبة االوكسجين 

 

درجة الحرارة 

 الحرجة 

المركب ونسبة 

 التعويض

15.11 K 128 x = 0 y = 0 
10.28 138 K x = 0.05  y = 0.1 
10.26 115k x = 0.05  y = 0.2 
10.21 95k x = 0.05  y = 0.3 

 

التركيبية   والنوعية  الخصائص  والكميـــة  ب  ــــللمركالسطحيــــــة 

10+O 3Cu 2Cay sr y-2Bax Tlx-2Bi    باستخدام المجهر االلكتروني

  Scanning Electron Microscopicالماسح

كق دنممم  حاأل)ذمممت بيت مممطت تحه هممم  تهمممه ديت مممت تحه مممة تكححقمممض 
د  Biلمم  تحألذةمم   Srد  Tlكق دنمم   ذممض تحقألممييج تح لامم  حألذةمم تكح
Ba   داذ ممx= 0.05 ,0.1, 0.2 , 0.3 , 0.4   د y= 0.05 ,0.1, 

ك  ذمم  تكنق مم ل لمم  ت مم ن  تحهمم دة د همم  ك  ذمم   ةلذ0.4 , 0.3 , 0.2
ن ممممست  ضل ذلمممممو  همممميي تحهذمممم لل تحه اهممممت تحضتكذممممت دتحهذمممم لل تحهضمممم) ت 

ممممو تحهضممم) ت د  نمممه مق  ن مممت ة امممست رمممضن  امممم  ضكثممم تحهذمم لل تحضتكذمممت 
( دتد  ممممم)ض تحذلممممم   Biايممممم دة ن مممممست تحألذ  ممممم  تحثق)امممممت مثممممم  تححلمممممميب  

 CuO ( دايمم دة ن ممست تكد  مم )و لقممض تط بقممه مممث ديت ممت  )مميد تك ممألت
حهممست تحه  مم  ة د همم  محمم)و  تح مم)ذ ت حاه  مم  دايمم دة ديجممت تحلمم تية تحل جممت

اممست رممضن  اممم  مملت تحألهمم  ديطمم بل تحذقمم ا   (5د  (4 (3  ت  مم  ن  لمم 
تذ ت مممس تحه  ممم  ددي تحكهممم ن لممم  تحق  )ممم  تححامممييي دايممم دة ديجمممت تحلممم تية 

 ت د  مم )ودايمم دة ن ممست  CuO ممح  ايمم دة ن ممست لسقمم   ب اممست د تحل جممت 
دل  ممت  ت  ممألتد همم  محمم)و لمم  تحألن ممت تحح  ن ممت بمم)و  ممضة ، لمم  تحه  مم  

، دحكممو  [13  [15تل اممسة تحذقمم ا  تر ممضا  ديت مم    مم بقت  ،  تإلحكقمم دل 
تحه    ك  ذ  تنة      ل ( 0.3مو   ضكث ( x و اي دة ن ست ت  )ل  

 ت  ألت هاذ  ل  ديت ت  )يد  تبك)ضل   ضة تحقه  حهسة تحهيتد دكحت  ام  
لممم  تحه  ممم  د ممم  تكنق ممم ل لممم   ت د  ممم )وتنة ضمممه ن مممست  لذتح ممم)ذ ت 

[ 15  ديجمممت تحلممم تية تحل جمممت لممم  تنة   ممم ييي مهممم   مممح  تحق  )ممم  تححاممم 
 ة[14 
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 Bi2-xTlx Ba2-yللمركب )  ألمجهري ( : يبين الفحص 3الشكل ) 

SryCa2Cu3 O10+ طن ودرجة حرارة    9( تحت ضغط هيدروستاتيكي
 y = 0.1و   x =0.05ْم عندما 850تلدين 

 

 

 Bi2-xTlx Ba2-y( : يبين الفحص المجهري للمركب )4الشكل ) 

SryCa2Cu3 O10+ طن ودرجة حرارة    9( تحت ضغط هيدروستاتيكي
 y = 0.2و  x =0.05ْم عندما 850تلدين 

 

 
 Bi2-xTlx Ba2-yللمركب )  ألمجهري ( : يبين الفحص 5الشكل ) 

SryCa2Cu3 O10+ طن ودرجة حرارة    9( تحت ضغط هيدروستاتيكي
 y = 0.3و  x =0.05ْم عندما 850تلدين 
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 Bi2-xTlx Ba2-y( : يبين الفحص المجهري للمركب )6) الشكل  

SryCa2Cu3 O10+ طن ودرجة حرارة   9( تحت ضغط هيدروستاتيكي
 y = 0.4و  x =0.05ْم عندما 850تلدين 

 

 

 
 Bi2-xTlx Ba2-y( : يبين الفحص المجهري للمركب )7الشكل ) 

SryCa2Cu3 O10+ طن ودرجة حرارة    9( تحت ضغط هيدروستاتيكي 
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ABSTRACT; 

This study included preparing samples of the compound  (Bi2Ba2Ca2Cu3O10+δ) by the reaction of the solid 

state under a hydrostatic pressure 8ton/cm2 and annealing temperature 850Co. These are the  best circumstances to 

obtain samples of the mentioned superconductivity compound at high temperatures. The study demonstrated the X-

rays diffraction for the compound  (Bi2Ba2Ca2Cu3O10+δ) prepared at annealing temperature 850Co and pressure 

9ton/cm2. The study showed that it has Tetragonal type of crystal structure. At partial substitution for the component 

TL in Bi, and Sr component  in Ba simultaneously, the compound becomes (Bi2-yTlxBa2-ySryCa2Cu3O10+δ)  with 

(X,Y) values equal to (X = 0.05, Y= 0.1, 0.2, 0.3). The study of the crystal structure test showed that the structure 

retains on the tetragonal type, and the critical temperature Tc steps-up from (132k) to (138k) at substitution rate (X= 

0.05, Y= 0.1). But at increasing the substitution rate for (Y) and the stability of (X) rate more than (X= 0.05, Y= 0.1), 

the temperature declines to (125k). Finally, The crystal structure of the samples has been studies and tested by 

Scanning Electron Microscope; knowing the components' rates in the compound; how the annealing temperature and 

the imposed pressure affect the compound; how the compound partial substitution affect in the components; and 

specifying the quantitative and qualitative rates of the components in the compound. 
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