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. و خواص آن مطالعه شده است،) به روش رسوب الکتروشیمیایی تهیهBSCCO(  بیسموت- ماده ابررسانای سرامیکی پایه، در این پژوهش:چکیده
[ و نیتراتCa(NO9)2]  نیترات کلسیم،[Cu(NO9(2]  نیترات مس، [Bi(NO9)9] الکترولیت مورد استفاده بر پایهی ترکیبات نیترات بیسموت
) برای تهیهی رسوبAg( ) و کاتد نقرهایCu(  از آند مسی.([ استCH9)2SO, DMSO] [ در حالل دیمتیلسولفواکسیدSr(NO9(2] استرانسیم
. بهینه پتانسیل و دما برای تولید رسوب مادهی ابررسانا مشاهده شد،55˚C  و دمای5V  در شرایط اختالف پتانسیل.الکتروشیمیایی استفاده شده است
پراش

طیف

 را نشان85 K )Tc(  برگشکل با دمای گذار- یک ساختار نانو، این نمونه. را در نمونه تأیید کردBSCCO-2212  وجود فاز،(XRD)  ایکس-پرتو
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Abstract: In this paper, BSCCO bismuth-based superconductor material is prepared by the
electrodeposition method. The electrolyte compositions are based on bismuth nitrate [Bi(NO3)3] copper
nitrate [Cu (NO3)2], calcium nitrate [Ca(NO3)2], strontium nitrate [Sr(NO3)2] and DMSO [(CH3)2SO] as the
solvents. The properties of BSCCO are studied by X-ray diffraction (XRD) and scanning electron
microscope (SEM). In the electrodeposition method, copper (Cu) and silver (Ag) are used as the anode and
cathode, respectively. The optimal efficiency for electrodeposition of a superconductor material is
observed at voltage: 5V and temperature: 55˚C. BSCCO-2212 phase in the electrodeposited sample is
confirmed by XRD. The sample shows nano-leaf morphology, with a transition temperature (Tc) is 85 K.
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 .1مقدمه

همچنین با تزریق عنصر نقره در ابررسانای پایه -بیسموت و

ابررساناها موادی مهم ،استراتژیک و پرکاربرد در صنایع مختلف

تشکیل ابـررسـانـای  Bi-2212/Agبـا دمـای گـذار  ،44 Kسنتز

هستند (استفاده به صورتهای سیم و کابل در ترانسفورماتور و

بـه روش

موتورها ،ذخیرهساز مغناطیسی( )1و سوئیچهای ابررسانا) .همچنین
یکی از کاربردهای مواد ابررسانا در راکتورهای گداخت هستهای
است ] .[2 ،1در مواد ابررسانا ،اگر دما به کمتر از یک مقدار

CuO2

مشخص برسد ،مقاومت ماده صفر میشود .دمایی که یک
()2

ابررسانا در آن مقاومت خود را از دست میدهد ،دمای گذار

CuO2

ابررسانا ( )TCنامیده میشود .این دما از پارامترهای مهم و کلیدی
در تعیین کارایی مواد ابررسانا است.

c=91/4 Å

مواد مختلف به شکل عنصر ،آلیاژ ،ترکیب فلزی و یا ترکیب
سرامیکی از خود رفتار ابررسانایی نشان میدهند .در میان انواع
سرامیکی ،ابررساناهای پایه -بیسموت به دلیل دمای گذار باال از
اهمیت ویژهای برخوردارند .روشهای رسوب شیمیایی ،رسوب

CuO2

بخار فیزیکی ،رسوب بخار شیمیایی و سل -ژل برای تهیهی مواد
ابررسانا استفاده میشوند ].[8-9 ،1

CuO2

هدف از این مقاله ،تهیهی ابررسانای پایه -بیسموت
( )BSCCOبه روش رسوب الکتروشیمیایی ،و بهینهسازی عوامل
مؤثر در سنتز (ولتاژ ،زمان رسوبدهی و دمای الکترولیت) است.

a=5/1 Å

 .2تئوری
در شکل  ،1ساختار بلوری یک ابررسانای پایه -بیسموت نشان

شکل  .1ساختار بلوری ابررسانای .[9] )BSCCO-2212( Bi2Sr2Ca1Cu2Ox

داده شده است .روش رسوب الکتروشیمیایی ،به عنوان یک
روش ساده و کمهزینه در سنتز مواد ابررسانای سرامیکی ،مانند

رسوب الکتروشیمیایی انجام شده است ] .[15همانند سایر

 YBCO)9( ،BSCCOو یا ابررسانای فلزی مانند  FeSeاستفاده

فرایندهای سنتز الکتروشیمیایی ،عواملی مانند نوع الکترولیت،

میشود

دما ،زمان و پتانسیل به کار رفته در سنتز الکتروشیمیایی نقش

] .[19-3از دیگر مزایای این روش میتوان به سرعت مناسب

مؤثری دارند و تعیین شرایط بهینهی این عوامل مهم است.

سنتز ابررسانا ،سنتز در دمای پایین ،و امکان تزریق مواد مختلف

از حاللهای آلی مورد استفاده در سنتز الکتروشیمیایی

در ساختار ابررسانا و تهیهی مواد ابررسانا بر سطح الکترودهای

مواد ابررسانا میتوان دی متیل سولفو اکسید ()DMSO

مختلف از نظر اندازه و شکل هندسی اشاره کرد .الکترولیت مورد

و اتیل  9متیل ایمیدازولیوم کلراید/کلرید آلومینیم

استفاده در سنتز الکتروشیمیایی مواد ابررسانا ،حاوی یونهای

( )1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride/AlCl3را نام

سازندهی مادهی ابررسانا و حالل (آب یا حاللهای آلی) است.

برد .نتایج نشان میدهد که در سنتز ابررسانای فلزی ،FeSe

به عنوان مثال ،با استفاده از روش رسوب الکتروشیمیایی،

پتانسیل به کار رفته نقش مهمی دارد ] ،[14 ،11به طوری که

ابررسانای  BSCCOبا دمای گذار  85تا  31Kتهیه شده است

ساختارهای متفاوتی از این مادهی ابررسانا برحسب مقدار آن در

].[11

ابعاد نانومتری تشکیل میشود .یکی دیگر از عوامل مؤثر بر فرایند
12
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سنتز الکتروشیمیایی مواد ابررسانا ،زمان فرایند است .زمان فرایند

الکترونی روبشی ( )2111 AISاستفاده شد .عملیات حرارتی

تهیهی مادهی ابررسانای به روش الکتروشیمیایی باید به دقت

نمونه در دمای گذار ( 821˚C )Tcبه مدت  ،1hدر آزمایشگاه

کنترل شود .چرا که در زمانهای زیاد ،به دلیل افزایش ضخامت،

ابررسانایی دانشکدهی فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد.

امکان جدا شدن رسوب ابررسانا از سطح الکترود وجود دارد .به

در جدول  ،1شرایط رسوب الکتروشیمیایی (ولتاژ ،زمان و

عنوان مثال در سنتز الکتروشیمیایی ابررسانای –Bi(Pb)–Sr–Ca

دما) و وزن رسوب حاصل در سطح کاتد ارائه شده است.

 ،Cuزمان  11 minبرای رسوبدهی الکتروشیمیایی انتخاب شده

جدول  .1پتانسیل به کار رفته ،دمای الکترولیت ،جرم رسوب و زمان

است ].[11

رسوبگیری
پتانسیل

دمای رسوب

جرم رسوب

زمان رسوبگیری

()V

()˚C

()mg

()min

در این پژوهش ،یک صفحهی مسی به صورت آند (اندازهی

1

1

91

93/1

11

 9×11cmبا سطح غوطهوری  )18 cm2در نظر گرفته شد .کاتد

2

1

91

41/3

21

9

1

91

81/3

21

در الکترولیت برابر با  1cm2است .با توجه به این که سطح آند

1

5

91

19/1

11

5

5

91

41/1

21

بیشتر از کاتد است ،میتوان گفت که توزیع چگالی جریان در

1

5

91

89/2

29

4

1

91

11/1

11

8

1

91

82/1

18

ردیف

 .3روشهای تجربی

نقرهای با اندازهی  1×11cmانتخاب شد که سطح غوطهوری آن

تمامی سطح کاتد به صورت یکنواخت خواهد بود .کاتد به
فاصلهی  1/5cmاز آند قرار گرفت .عملیات جالی مکانیکی با
استفاده از کاغذ سمباده (با درجات سختی متفاوت) به منظور

 .8نتایج و بحث

حذف الیهی اکسید طبیعی تشکیل شده بر روی الکترودها

 1.8ولتاژ بهینه

صورت میگیرد .سپس نمونهها با آب مقطر و استون و با کمک

پتانسیل به کار رفته ،پارامتر اساسی در فرایند رسوب

دستگاه فراصوت تمیزکاری میشوند.

الکتروشیمیایی است و انتخاب مناسب آن در تشکیل محصول

مواد استفاده شده به عنوان حالل شامل  1183/1 mgاز

نهایی در سطح کاتد نقش مهمی دارد .دمای الکترولیت ،جنس

 582/1 mg ،Bi(NO9)9 5H2Oاز ،Cu(NO9)2 1H2O

آند و کاتد ،نوع الکترولیت و نوع رسوب موردنظر بر مقدار این

 111/9 mgاز  914/2 mg ،Sr(NO9)2از  Ca(NO9)2 1H2Oو

پارامتر تأثیر به سزایی دارد .در یک فرایند الکتروشیمیایی ،یک

 211mlاز  (DMSO) )CH9)2SOاست .مواد شیمیایی تماماً از

محدودهی پتانسیل مجاز وجود دارد که بهترین رسوب در یک

خلوص آزمایشگاهی برخوردار بودند .پس از آنکه نمکها

مقدار پتانسیل بهینه ،ایجاد میشود .برای این محدوده ،دو حد

درون بوته کوبیده و ریز شدند ،اندازهی مورد نیاز با ترازو

پایینی و باالیی وجود دارد .در صورتی که پتانسیل به کار رفته

اندازهگیری ،و درون بشر ریخته شد .در ادامه ،حالل دی متیل

کمتر از مقدار مجاز باشد ،شرایط ترمودینامیکی رسوب

سولفواکسید به بشر افزوده ،و به مدت  2hبر روی همزن قرار داده

الکتروشیمیایی آماده نیست .بنابراین طی فرایند الکتروشیمیایی،

شد .در مرحلهی تهیهی الکترولیت ،دمای محلول برابر با 91˚C

رسوبی به دست نمیآید .در صورتی که این پتانسیل بیشتر از

تنظیم شد .همزدن به منظور همگن شدن محلول انجام شد .پس از

مقدار مجاز باشد ،امکان وقوع واکنشهای جانبی (احیا یا

مرحلهی تهیهی نمونهها و عملیات حرارتی ،برای تعیین ساختار

اُکسایش حالل ،اکسیژن و دیگر اجزای محلول) وجود دارد .این

و

نتایج نشان میدهند که در پتانسیلهای کمتر از  ،1Vرسوبی به

بلوری

مطالعات مورفولوژی نمونهها به ترتیب از دستگاه پراش پرتو-

دست نمیآید ،چرا که شرایط ترمودینامیکی برای تهیهی رسوب

ایکس

وجود ندارد .همچنین نتایج نشان میدهد که در پتانسیلهای بیش

(91kV

 )Shimadzu X-ray-Cu Kaو میکروسکوپ

از  ،1Vرسوب بیشتری در یک زمان مشخص تشکیل میشود.
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اما به دلیل وقوع واکنش احیا برای دیمتیل سولفواکسید

 3.8دمای بهینه

] [)CH9(2SOو تولید متان تیول ( )CH9SHکه به صورت گاز

نتایج جدول  1براساس دمای  91˚Cاست .در مرحلهی بعد با

است ،نمونههای حاصل از پیوستگی مناسب برخوردار نیستند.

ثابت نگهداشتن اختالف پتانسیل در  5 Vتأثیر تغییرات دمای

بنابراین با توجه به شرایط انتخابی برای الکترولیت ،حد پایین و

الکترولیت بر فرایند رسوبگیری مطالعه ،و نتایج در جدول 2

باالی پتانسیل در مقادیر  1و  1Vدر نظر گرفته ،و بهینه پتانسیل

ارائه شده است .نتایج به دست آمده نشان میدهد که حداکثر

رسوبگیری  5 Vانتخاب شد.

بازده در دمای  55˚Cاتفاق میافتد و در دماهای باالتر و پایینتر

 2.8زمان بهینه

از این دما ،مقدار ماده رسوبی کمتر خواهد بود .بر اساس این

براساس اطالعات جدول  ،1در هر سه ولتاژ به کار رفتهی  5 ،1و

نتایج ،در دمای  ،55˚Cشرایط ترمودینامیکی و سینتیکی در

 ،1Vبا افزایش زمان رسوب ،مقدار آن نیز افزایش مییابد .زمان

فرایند رسوبگیری به مقدار بهینهی خود نزدیک شده و بیش-

رسوبگیری اشاره شده در این جدول ،مربوط به حداکثر زمانی

ترین بازدهی رسوب گیری در این دما حاصل میشود.

است که رسوب در سطح الکترود باقی میماند و پس از آن
ریزش اتفاق میافتد .در  1Vپس از گذشت حدود ،21 min

 8.8مشخصهیابی

ریزش رسوب اتفاق میافتد .در  5Vمقدار حداکثر رسوب

بعد از تهیهی نمونه و عملیات حرارتی ،ساختار بلوری،

در  21 minبه دست میآید که این زمان برای  1Vدر حدود

مورفولوژی و دمای گذار نمونه به کمک روشهای ،XRD

 18 minاست .یکی از مهمترین نکات در تهیهی مواد ابررسانا

 SEMو آزمون دمای گذار انجام شد .نتایج آزمون  XRDبرای

به روش الکتروشیمیایی ،زمان الزم فرایند است .چرا که با

نمونهی خام (دمای  )25˚Cو نمونهی عملیات حرارتی شده

گذشت زمان و ایجاد رسوب در سطح الکترود( ،وابسته به شرایط

(دمای  )821˚Cبه ترتیب در شکلهای  2و  9نمایش داده شده

کاری) ،ریزش رسوب از سطح الکترود در یک زمان مشخص

است.

اتفاق میافتد .این پدیده در سایر فرایندهای الکتروشیمیایی مانند
آبکاری نیز معمول است .بنابراین برای زمان رسوبگیری از یک

جدول  .2دمای الکترولیت ،زمان رسوبگیری و جرم رسوب

الکترولیت ،یک زمان بهینه وجود دارد .در اینجا هدف ،تعیین

پتانسیل

دمای رسوب

جرم رسوب

زمان رسوبگیری

()V

()˚C

()mg

()min

1

5

91

89/2

29

کاتد ،با در نظر گرفتن آغاز ریزش رسوب تعیین شد .به بیان

2

5

15

81/4

41

9

5

55

88/1

11

دیگر ،با شروع ریزش رسوب ،فرایند متوقف شد.

1

5

15

85/5

21

ردیف

زمان بهینهی رسوبگیری الکتروشیمیایی مواد ابررسانا است.
زمان مناسب برای حصول رسوبی با چسبندگی مناسب به سطح
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111
151
111
191
121
111

شدت پراش ()%

111
31
81
41
11
51
11

91
21
11

111

111 115

35

31

85

81

45

111

115

111

35

31

85

81

45

41

15

11

55

15

51

11

95

91

25

21

15

11

°

°

5

-5

درجه ()2θ

شکل  .2طیف پراش پرتو -ایکس رسوب بدون عملیات حرارتی.
811
451
411
151

111
511
151
111

شدت پراش ()%

551

951
911
251
211
151
111
51

°
41

15

11

51 55
درجه ()2θ

15

11

95

91

25

21

15

11

5

°

-5

شکل  .3طیف پراش پرتو -ایکس رسوب بعد از عملیات حرارتی.

روابط ( )1تا ( )1نشاندهندهی پتانسیل واکنش کاهش هر

دچار اُکسایش میشود ] .[13 ،18 ،11بنابراین قلههای مشاهده

یک از اجزای  BSCCOاست .بر این اساس میتوان گفت که

شده در طیف پراش پرتو ایکس ،نمونهی خام و بدون عملیات

در الکترولیت پایه دی متیل سولفو اکسید ( ،)DMSOواکنش

حرارتی (شکل  ،)2نشاندهندهی یک ساختار آمورف بر مبنای

کاهش اتفاق افتاده است و پوششی از فلزهای احیا شده در سطح

عناصر مشارکتکننده در مادهی ابررسانا و زیرالیهی نقرهاند.

الکترود نقره (کاتد) تشکیل میشوند .اما بالفاصله بعد از خروج

حضور سدیم میتواند مرتبط با ناخالصیهای موجود در مواد

نمونهی پوشش یافته با الکترولیت ،به دلیل حضور اکسیژن به

اولیه و یا آب مقطر مورد استفاده برای شستشوی تجهیزات باشد.

شکل یک عامل اکسیدکنندهی قوی ]واکنش ( ،[)5پوشش فلزی
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(+1/91 V/SHE)1

()1

e- → Cu

Cu2++2

+1/91 V/SHE

()2

e- → Bi

+9

Bi +9

-2/84 V/SHE

()9

e- → Ca

Ca2++2

-2/83 V/SHE

()1

e- → Sr

2+

Sr +2

+1/29 V/SHE

()5

e- → 2H2O

+

O2+1H +1

(الف)

براساس طیف پراش پرتو -ایکس (شکل  ،)9ساختار بلوری
مناسبی با قلههای تیز و مشخص برای  Bi2Sr2Ca1Cu2Oxدر
نتیجهی عملیات حرارتی حاصل میشود .کد مرجع طیف پراش
پرتو ایکس برای  BSCCO-2212عبارتست از .11-115-1158
در مادهی ابررسانای  ،Bi2Sr2Ca1Cu2Oxپارامتر شبکه براساس
شدت قلهی  2θ ≈ 94-98°که نشاندهندهی صفحهی ()211
است تعیین میشود که برای این نمونه پارامتر  cشبکه  91/8 A°به
دست آمد .این مقدار ،مشابه مقادیر گزارش شده در سایر مراجع
است ] .[21 ،21 ،9موضوع دیگری که در آزمون  XRDبرای
نمونهی بازپخت شده در عملیات حرارتی نتیجه میشود این است

(ب )

که جهتگیری غالب در راستای محور  cاست و بر سطح کاتد

شکل  .8تصاویر ( SEMالف) نمونه قبل از پخت و (ب) نمونه عملیات

عمود است .حضور قلهی نقره مربوط به زیرالیهی نقرهای است.

حرارتی شده در .821 ˚C

تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونهی خام و پخت
شده در شکل  1نشان داده شدهاند .تصاویر  SEMدر نمونهی
خام و بدون عملیات حرارتی ،ساختار کلوخهایشکل را نشان

2×11-5

میدهند ،اما برای نمونهی پخت شده ،ساختاری نانو -برگیشکل
بلوری ،بر مورفولوژی نمونهها هم اثرگذار است.

(xʹʹ(m9/kg

نتیجهی آزمون خاصیت ابررسانای نمونه و تعیین دمای گذار

)M(emu

را نشان میدهد .به بیان دیگر ،عملیات حرارتی عالوه بر ساختار

(xʹ(m9/kg

º/º

-2×11-5

( )Tcدر شکل  5نشان داده شده است .نتیجهی به دست آمده
نشان میدهد که نمونهی حاصل دمای گذار  85Kدارد .این نتیجه

-1×11-5

در مقایسه با سایر گزارشهای موجود ،از هماهنگی مناسبی
115

برخوردار است.

111

115

111

35
)T(k

31

85

81

شکل  .1نتیجهی آزمون دمای گذار (.)Tc
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45
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4. Standard Hydrogen Electrode

 نتیجهگیری.1
رسوب الکتروشیمیایی یک روش مناسب و کارامد برای تهیهی
 عواملی چون، در این روش.مواد ابررسانای سرامیکی است
اختالف پتانسیل و دمای الکترولیت نقش مهمی در بازدهی میزان
 ضمن بهینهسازی این، در این پروژه.تولید مواد ابررسانا دارند
 رسوب مناسب با،55˚C  و دمای5V عوامل در اختالف پتانسیل
821˚C  عملیات پخت نمونه در دمای.حداکثر بازده به دست آمد
 مورفولوژی،انجام شد و مشخصهیابی نمونه شامل ساختار بلوری
 و آزمونSEM ،XRD و دمای گذار نمونه به کمک روشهای
 اما، نمونهای خام فاقد ساختار بلوری است.دمای گذار انجام شد
- ساختار بلوری در نمونهها مشاهده می،با انجام عملیات حرارتی
 مطالعات مورفولوژی نشان از حضور ساختار برگیشکل در.شود
 مقدار حدود، آزمون دمای گذار.رسوب مادهی ابررسانا دارد
 را برای مادهی ابررسانای سرامیکی پایهی بیسموت85K
.) حاصل از فرایند الکتروشیمیایی نشان میدهدBSCCO(
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