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  Tl2Ba2-ySryCa2Cu3O10+δ ة للمركبـــعلى الخواص التركیبی Sr ي لــض الجزئـر التعویــتأثی
  الفائق التوصیل الكهربائي عند درجات الحرارة العالیة

  2، عبد السالم ساقي باقي  2خالد حمدي رزیج ، 1صبحي سعید الراوي
  ، تكریت ، العراق جامعة تكریت كلیة الهندسة ، ، قسم الكهرباء 1
  ، تكریت ، العراق جامعة تكریت كلیة التربیة ، ، قسم الفیزیاء 2

  الملخص
 الصـلبة،بطریقـة تفاعـل الحالـة ،    (Tl  Tl2Ba2-ySryCa2Cu3O10+δ)2223(ع د درجات الحرارة العالیـة مـن النـو عینات فائقة التوصیل عن حضرت

دراســة حیــود  أظهــرت ،)   / ton 8) وضــغط هیدروســتاتیكي (2o C/min) بمعــدل تســخین (24hلمــدة ( )840o C( وعنــد درجــة الحــرارة التلبیــد
 ) وذات ابعـــــــــاد شـــــــــبیكةTetragonalنـــــــــوع الربـــــــــاعي القـــــــــائم () انـــــــــه ذو تركیـــــــــب بلـــــــــوري مـــــــــن Tl2223) للمركـــــــــب (XRDاالشـــــــــعة الســـــــــینیة (

)a=b=3.91  )و(c=33.54  .(  التعـویض الجزئـي للعنصـر  تـأثیرتم دراسة كذلك و)Sr ( فـي)Ba (ـلـ    وبنسـب مختلفـة )y) (0.1,0.2,0.25 (
≥ ضــمن المــدى (بــان التركیــب یبقــى محافظــا علــى النــوع الربــاعي القــائم للمركــب فحــص التركیــب البلــوري مــن خــالل دراســة النتــائج  أظهــرتحیــث   ≤  .  (..  

 المقدمة:
-TlmBa2Canمركبات الثالیوم یمكن ان توصف بالصیغة التالیة 

1CumOm+2n+2   حیث عندماn=1,2,3 , m=1,2  شخصت من قبل
begom [1] البروفسكایت مثال  هناك ستة انواع من هذه المنظومة

 , Tl1Ba2Ca2Cu3O9 , Tl1Ba2Ca1Cu2O7على ذلك 

Tl1Ba2Cu1O5  عندماn=1,2,3 , m=1  نحصل على وحدات
شبیهة بیروفسكایت النحاسي  التي تحتوي على واحدة واثنتین وثالث 

احادي الطبقة  Tl-Oمفصولة ب  CuOطبقات منفصلة من طبقات 
نحصل على ثالث وحدات  n=1,2,3 , m=2على التوالي . عندما 

من بروفسكایت النحاسي تحتوي واحدة واثنین وثالث من مستویات 
CuO  مفصولة بطبقةTl-O .مزدوجة على التوالي  

-Tl-2223 , Tl-2122 , Tlلالختصار تشیر هذه الى االطوار 

2021 , Tl-1223 , Tl-1021, Tl-1122   2]- [7  مثل سائر
HTSC  وهذه العناصر لها تراكیب طبقیة ولكن التركیب یبدو واضحا

  . n,mللتراكیب المتعددة مع مختلف 
 Sheng andمن قبل   HTSC اكتشف  ) م(1988عام ي ف

Haman نظام   ذوTl-Ba-Cu-O)(  والذي یملك)TC(  اعلى من
الى المركب وكانت النتیجة  )(Caاضیف  درجة غلیان سائل النتروجین

الطوار ا ىللتعرف عل لعلماء الى اجراء عدة أبحاث مما دفع اجیدة 
التركیب في نفس العام Beyers درس كما هذا النظام. ل المرافقة

 Tl-2223ولنظام  Tl-2122وكذلك  Tl-2022البلوري لالنظمة 
 ، Tl-2122، وان كل من Orthorhombicطور  فوجد ان األول ذو

Tl-2223طور  وذTetragonal  الثالثة  األطواروان وحدة الخلیة في
 لوحدة الخلیة البنائیة هي  الشبكیةهي من نوع متمركز الجسم وان أبعاد 

Ao  a=b=3.85 وانc=29.39 Ao  لـTl-2122   وانAo  

a=b=3.822، c=36.26 Ao  لـTL-2223 . قام كذلكKajitan  
-Tl-2122،  Tlالتركیب البلوري لـ   باعادة دراسة  (1990) وآخرون 

وبینوا ان أبعاد ایضا باستقصاء تقنیة تفاعل الحالة الصلبة   2223
، Ao  a=b=3.85، c=29.24 Ao، هي رةالشبیكة لألطوار المذكو 

Ao  a=b=3.853، c=35.63 Ao.1993عام في على التوالي 
  Tl-2223وآخرون  بدراسة الخواص التركیبیة لـ  Natatameقام

ستئصال االغشیة رقیقة وباستخدام طریقة األ المصنع بطریقة تقنیة
اذا استخدموا طریقة حیود   Laser ablation methodاللیزري 

في السینیة اذ بینوا ان النظام المذكور هو من نوع رباعي قائم. األشعة
اص وآخرون بدراسة الخو  .Fathulla Mقام الباحث ) م1997(عام 

والذي   Tl2-xRexBa2-ySr2Cu3O10+y بوالكهربائیة للمركالتركیبیة 
درجة مئویة عن طریق تفاعل  ℃850درجات حرارة تلبید حضر عند 

 األتربةالحالة الصلبة من خالل اجراء التعویض الجزئي لعناصر 
تم الحصول علئ درجات  Tl) بدال من En,Ho,La,Tmالنادرة (

ات والتي ) لكل المركب125K() حراریة حرجة عالیة (اعلئ من السابق
  [8-11] .. لها نظام رباعي التركیب

  الجانب النظري :- 1
یمكن التعرف على التركیب البلوري لمادة ما ودراسة الترتیب الذري في 
الشبیكة البلوریة، او حتى تصویره باستخدام اشعة ذات طول موجي في 

ت وانسب حدود المسافة البینیة للذرات والتي تصل لبضعة انكرستوما
) x-rayالموجات لهذا االستخدام هي موجات االشعة السینیة (

والموجات المصاحبة لاللكترونات والنیوترونات، وللحصول على 
یقتضى ان یكون التفاعل بین الموجات تفاصیل جیدة للشبیكة البلوریة 

ضعیفة لدرجة تسمح بان تنفذ الموجات لعدة مستویات داخل البلورة 
  یتاح لها ان تداخل تداخال بناءا. بحیث

تمكن براك من فرض نموذج بسیط للتركیب البلوري یمكن بواسطته 
معرفة اتجاه حیود االشعة السینیة من البلورة بعد سقوطها علیها. وفي 
هذا النموذج افترض براغ ان المستویات المختلفة التي تتكون من ذرات 

وبذلك استنتج براك قانونه على البلورة یمكن ان تعكس االشعة السینیة. 
  صورة:

(1)                 nλ=2dhklsinΘ  
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) n) الطول الموجي لالشعة ،(λزاویة سقوط االشعة و( )Θ( حیث
) المسافة البینیة لمجموعة  dhklعدد صحیح یسمى رتبة االنعكاس و(

بعد معرفتنا ) a,b,c(ویمكن حساب ابعاد الشبیكة ). hklالمستویات (
المعطاة من بیانات ) من معلومات dوالمسافة ( )hklمیلر (العداد 

)x-ray( :وباستخدام العالقة التالیة               =      +      +          ( )         
  الجانب العملي : - 2

بطریقة تفاعل الحالة الصلبة ،في البدء توزن كمیة  النماذجحضرت 
وبنسب   BaO,CaO,CuOعالیة النقاوة من المركبات المواد من 

سطة مطحنة من العقیق للحصول  ان الخلیط  بو تطح 2:2:3)(وزنیة 
المسحوق  ).وهذا 50µm( أقطارهاالتتجاوز دقائق على مسحوق ذات 

 Tl2O3عالیة من المركب   نقاوة مواد ذومن  أخرىخلط مع كمیة ی
بعد +Tl2Ba2Ca2Cu3O10,  للحصول على خلیط من مركب وذلك 

) للحصول    /8ton( هیدروستاتیكيتكبس تحت ضغط طحن ال
حیث  )0.1cm) بسمك ( (1.3cmأقطار) ذات pellets( أقراصعلى 

 1بمعدل   O2)مبرمجة وتضخ كمیة من(  أفرانداخل  األقراصتوضع 

L\h) 24خالل (   (℃840) إلى) ویتم رفع درجة حرارة الفرنh (
) داخل الفرن ومن 12hثم تترك العینة لمدة ( )    /℃ وبمعدل  (

وبهذا تكون المركبات معدة ثم تبرد تدریجیا الى درجة حرارة الغرفة 
  .للفحوصات الالزمة

    والمناقشة : النتائج العملیة - 3
  : عینات كاالتي اربعتم تحضیر 

• Tl2Ba2Ca2Cu3O10+δ 
• Tl2 Ba1.9Sr0.1Ca2Cu3 O10+δ 
• Tl2 Ba1.8Sr0.2Ca2Cu3 O10+δ 
• Tl2 Ba1.75Sr0.25Ca2Cu3 O10+δ 

  
 ضمن   KeV ،2 Θ 40وذات  الفولتیة  mA 30) ذو التیار     Phillips PW 1140/00 Cu ) من نوع ( XRDاستخدم جهاز (

البیانات  حصلنا على.  Ao  1.54 ) وطول موجي60-20المدى (
) من X-ray( منحنیاتتم تحلیل و  والمنحنیات الخاصة لكل عینة

ثالثة عوامل مهمة وهي موقع القمم وشدة القمم وعرض متابعة خالل 

زاحةالققم (الحدة) فضال على تراكب القمم عند الزوایا الكبیرة  ٕ القمم  وا
منحني المركب یبین ) 1الشكل رقم ( .عن مواقعها

Tl2Ba2Ca2Cu3O10+δ . العناصر ظهرت في مواقعها  أنوفیها نجد
 باألخص وحادةالعالمیة وفیها تظهر قمم واضحة المنحنیات مقارنة مع 

رباعي قائم  إلىوتمیل هذا الشكل  .o  Θ 2 35.2=عند
)Tetragonal(.  ومن   (2223)و   (2122)ولكن مزیج من االطوار

( المسافة بین مستویات البلوریة) المعطاة  d قیمةـخالل معرفتنا ل
   .[12].والتي تحقق قانون براك  x-rayضمن بیانات 

nλ=2dhklsinΘ  
العالمیة تم  النماذجوالمقارنة مع   Cart x-rayباستخدام برنامج
الشبیكة  أبعاد أیجاد) ومن ثم hklمیلر للقمم ( أعدادالحصول على 

=      . [12] من خالل القانون      +      +  أبعادوكانت        
 بین ) ی2،الشكل رقم ()   c=33.54) و(  a=b=3.91 ( الشبكیة

للمركب  التركیبیةخواص العلى ) Sr( لعنصر التعویض الجزئي تأثیر
بح المركب بالصیغة التالیة صلت ) (y=0.1عند

,Tl2Ba1.9Sr0.1Ca2Cu3O10+δ  ومن خالل مراقبة القمة عند 
)=35.2 o  Θ 2(  وزیادة في  شدة القمة خفاض قلیل فينانالحظ

المركب محافظا على شكله الرباعي القائم  وبقي حدتها
)Tetragonal (بیكةش وبأبعاد c=35   ، a=b=3.86   ،

خواص العلى  )(Srالتعویض الجزئي لعنصر  تأثیربین  ی )3الشكل(
 ,صبح المركب بالصیغة التالیة یل  y=0.2عندللمركب  التركیبیة

Tl2Ba1.8Sr0.2Ca2Cu3O10+δ الحیود عندفي شدة انخفاضا الحظنا 
)=35.2 o  2Θ( الشبیكة  أبعادكانت و ، مع زیادة حدة عرض القمة

ومن خالل  )  a=b=3.92  ( ) c=35.29عند هذا التعویض (
في المركب  )( Sr ) أظهرت نتائجنا عند زیادة نسبة 4الشكل (

بقي المركب محافظا على الشكل الرباعي  )y=0.25المذكور الى (
= (و  )  a=b=3.85( شبیكةالقائم وبأبعاد  ن وم.. )     .  

لم یحدث اي االربعة الجدیر بالذكر من خالل مالحظتنا لألشكال 
بشكل ملحوظ عن مواقعها وهذا یدل على  ) للقممShiftingازاحة (

ً منتظم او غیر منتظم اثناء عملیة التعویض و عدم  حدوث شد سواء
  . التلبید

  
 y=0)) یبین دراسة حیود االشعة السینیة للمركب المحضر عند( 1الشكل (
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  )y=0.1یبین دراسة حیود االشعة السینیة للمركب المحضر عند ( )2( الشكل

  
  )y=0.2یبین دراسة حیود االشعة السینیة للمركب المحضر عند ( )3( الشكل

  
  )y=0.25) یبین دراسة حیود االشعة السینیة للمركب المحضر عند (4الشكل (
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  االستنتاجات:-4
ــــــــــــــود  1 الســــــــــــــینیة للمركــــــــــــــب  األشــــــــــــــعةمــــــــــــــن خــــــــــــــالل دراســــــــــــــة حی

Tl2Ba2Ca2Cu3O10+δ حــــرارة تلــــدین  والـــذي تــــم تحضـــیره عنــــد درجـــة
)840o C8(  ) وضـغط هیدروسـتاتیكي ton /cm2  تبـین انـه یمتلـك (

  ) .Tetragonalتركیب بلوري من النوع الرباعي القائم (

للمركـــب  )Ba( العنصـــر فـــي )(Srالجزئـــي للعنصـــرعنـــد التعـــویض  -2
Tl2Ba2-ySryCa2Cu3O10+δ  وبنســـــب مختلفـــــة لــــــ)(y  بقـــــي المركـــــب

 =yتركیبه الرباعي القائم عنـدما كانـت نسـبة التعـویض لــ  علىمحافظا 
0.1, 0.2, 0.25 
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Abstract: 
The sample of high temperature superconductivity of  type Tl-2223 ( Tl2 Ba2Ca2Cu3O10+δ ) have been prepared 
by using solid state reaction method . The samples have been prepared at the sintering temperature (840o C) for 
(24h ) at average heating rate ( 2o C/ Min )  and hydrostatic pressure (8 ton  /  cm2). 
The partial substitution effect of (Sr) in (Ba) in the compound as (Tl2Ba2-ySryCa2Cu3O10+δ)  has been investigated  
where (y= 0.1, 0.2  and 0.25).  The X-Ray diffraction patterns were obtained, the compound has been 
characterized as  ( Tl-2223 ) having tetragonal structure with lattice parameters ( a=b=3.91    ) and (c= 33.54   )    for ( y=0 ). Also the X-Ray diffraction data showed that the structure of the compound is tetragonal phase 
in the range ( ≤  ≤  .  ).  

  
  
  
 


