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 الملخص

   و  (Bi2Ba2Ca2Cu3O10+δ) (YBa2Cu3O7−δ)و كل من المركبات  تحضير تم

(Bi2Sr2Ca2Cu3O10+δ) المركب تحضير تم. ،بطريقة تفاعل الحالة الصلبة 

(YBa2Cu3O7−δ) تلبيد حرارة درجة عند (900 °C)  لمدة (24 hrs) المركب تحضير وتم 

(Bi2Ba2Ca2Cu3O10+δ)مختلفة تلبيد حرارة درجة عند (850,800 and 780 °C) 24)) لـ 

hrs ، المركب تحضير تم بينما  (Bi2Sr2Ca2Cu3O10+δ)800) مختلفة تلبيد حرارة درجة عند 

and 780 °C)     24)) لمدة hrs. 

 الحالة تفاعل بواسطة المحضرة ( للعينة  δ قيمة) المقدر اإلضافي األكسجين محتوى كان      

 لـ وبالنسبة( 0.36)هو(C° 900) التلبيد حرارة درجة عند(YBa2Cu3O7−δ)لـ الصلبة

(Bi2Ba2Ca2Cu3O10+δ)  التلبيد حرارة درجة عند (850,800 and 780 °C)  كانت 

 حرارة درجة كانت ، (Bi2Sr2Ca2Cu3O10+δ) لـ بالنسبة التوالي على (0.15 ,0.17 ,0.22)

 .التوالي على (0.16 ,0.18) حوالي  (and 780 °C 800) التلبيد

  (YBa2Cu3O7−δ)  أن  ووجد ، السينية األشعة حيود باستخدام البلوري التركيب تأكيد تم     

 a = 3.82030 Å, b = 3.88548 Å))شبيكة  معامالت مع معيني قائم انه نظامأظهر

c=11.68349 Å)الفضاء مجموعة ( مع ((Pmmmالمركب . كان 

(Bi2Ba2Ca2Cu3O10+δ)شبيكة بمعامالت الزوايا رباعي طور عن عبارة (a=b=4.2967, 



 

 

(c=36.5248 Å الفضاء مجموعة مع (.(P4 / mm المركب كان (Bi2Sr2Ca2Cu3O10+δ) 

 ,a=b=3.8072) معامالت الشبيكة باستخدام عليه الحصول تم الزوايا رباعي طور عن عبارة ،

c=38.8232 Å.) 

 الحالة تفاعل طريق عن (YBa2Cu3O7−δ) لـ المحضرة للعينة الحرجة الحرارة درجة كانت     

 لـ بالنسبة بينما ، (K 92) حوالي (C° 900) التلبيد حرارة درجات عند الصلبة

(Bi2Ba2Ca2Cu3O10+δ) ، 850,800) للتلبيد مختلفة حرارة درجات في تحضيره تم الذي, 

(780 °C، حوالي كان (95 ,120 and 92 K) .مركب (Bi2Sr2Ca2Cu3O10+δ) المحضر 

 .(and 93 K 106) حوالي  (C° 800,780) للتلبيد مختلفة حرارة درجات عند

 مطابقتها من للتأكد المركبات لجميع EDX تحليل باستخدام الخليط في العناصر نسبة تحديد تم

 ، السيراميك عينات لجميع السطح مورفولوجيا عن SEM تحليل كشف. المطبق العنصر لتركيز

 .الحبوب وحجم بطبيعة متبوعة

 هذه تعتمد. التوصيل آلية في التجريبية النتيجة حساب تطبيق كيفية هو المشروع هذا في شيء أهم

 إن. المقاومة وقياسات السينية األشعة محاكاة من عليها الحصول تم التي البيانات بعض على اآللية

 حساب خالل من الثاني النوع من الفائق الموصل مظهر إثبات في الموصلية هو اآللية هذه إخراج

 ))القيمة من أعلى ممهد هو وسيط الترتيب أن وجد. وسيط الترتيب
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Abstract 

      The samples were prepared for a group of superconducting compounds 

𝑌𝐵𝑎2𝐶𝑢3𝑂7−𝛿 , Bi2Ba2Ca2Cu3O10+δ and Bi2Sr2Ca2Cu3O10+δ  by solid-

state reaction method. The compound 𝑌𝐵𝑎2𝐶𝑢3𝑂7−𝛿 was prepared at a 

sintering temperature (900 °C) for a period of (24 hours), and the 

compound Bi2Ba2Ca2Cu3O10+δ was prepared at a different sintering 

temperature (850,800 and 780 °C) for (24 hours), while the compound 

Bi2Sr2Ca2Cu3O10+δ was prepared at a different sintering temperature (800 

and 780 °C) for a period of (24 hours). 



 

 

      The estimated additional oxygen content (δ-value) for the sample 

prepared by solid-state reaction of 𝑌𝐵𝑎2𝐶𝑢3𝑂7−𝛿 at sintering temperature 

(900 °C) was (0.36) and for Bi2Ba2Ca2Cu3O10+δ at sintering temperature 

(850,800 and 780 °C) was (0.22, 0.17, 0.15) respectively For 

Bi2Sr2Ca2Cu3O10+δ , the sintering temperature (800,780 °C) was (0.18, 

0.16( respectively. 

     The crystal structure was confirmed using X-ray diffraction, and it was 

found that the YBa2Cu3O7−δ showed the Orthorhombic phase with lattice 

parameters (a = 3.82030 Å, b = 3.88548 Å and c = 11.68349 Å) with space 

group (Pmmm). The compound Bi2Ba2Ca2Cu3O10+δ was tetragonal phase 

with lattice parameters (a=b=4.2967, and c=36.5248 Å) with space group 

(P4 /mmm). The compound Bi2Sr2Ca2Cu3O10+δ , was a tetragonal phase 

was obtained using lattice parameters (a=b=3.8072, and c=38.8232 Å). 

     The critical temperature of the sample prepared for 𝑌𝐵𝑎2𝐶𝑢3𝑂7−𝛿 by 

solid-state reaction at sintering temperatures (900 °C) was about (92 K), 

while for Bi2Ba2Ca2Cu3O10+δ, which was prepared at different sintering 

temperatures (850, 800 and 780 °C), was about (120, 95 and 92 K). The 

Bi2Sr2Ca2Cu3O10+δ  compound prepared at different sintering 

temperatures (800,780 °C) is about (106 and 93 K). 

The elemental ratio in the mixture was determined using EDX analysis for 

all compounds to ensure that it matched the applied element concentration. 

SEM analysis revealed the surface morphology of all ceramic samples, 

followed by the nature and size of grains.  

The most important thing in this project is how to apply pull the 

experimental result in conductivity mechanism. This mechanism is 

depending on some data was obtained from X-ray simulation and 

resistivity measurements. The out put of this mechanism is conductivity on 



 

 

proofing the appearance of type II superconductor through the calculation 

of order parameter. It was found that the order parameter is grader than the 

value ( 
1

√2
 ). 

 



 

 

 


