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Абстракт:
Високотемпературната свръхпроводимост е широко
изследвана поради потенциалните й приложения в
преноса на електрическа енергия без загуби,
магнитната левитация и др. Системата от вида YBCO
е открита през 1987 г. със свръхпроводящи свойства
при температури над 90 K [1]. Предишни наши
изследвания показват, че синтез на свръхпроводима
керамика с номинален състав YBa3Cu4O7-x (Y134)
води до образуването на Y123/BaCuO2 композит с
фазово съотношение 2:1, свръхпроводящ преход при
92.6 К и висока химическа устойчивост в алкален
разтвор, при което се запазват свръхпроводящите и
магнитните свойства на Y123 [2,3]. С цел да се
подобрят свойствата на системата Y134, е внесена
добавка от нано-Fe3O4 [4] и Ag2O респективно и
получените образци са физикохимично
охарактеризирани.
Свръхпроводимият керамичен композит Y134 с
номинална стехиометрия Y:Ba:Cu (1:3:4) е синтезиран
чрез тристепенен твърдофазен синтез от реагенти с
аналитична чистота (Y2O3, BaCO3 и CuO), като след
третия етап от синтеза се добавят нано-Fe3O4/Ag2O
(0.20 тегл.%), пресоват се в таблетки при 4 MPa и се
подлагат на термична обработка отново.
От направения рентгеноструктурен анализ (XRD) на
получените образци се вижда, че в пробата с Fe3O4

(Фиг. 1а) са идентифицирани свръхпроводяща фаза
Y123, както и фазите YFe2O4, BаFe2O4 и BaCuO2 [5],
притежаващи магнитни свойства. Образеца с
добавка от Ag2O (Фиг. 1б) също показва фазите Y123 и
BaCuO2, както се наблюдава и Ag2O фаза, от което
следва, че сребърната добавка не реагира с
керамиката и не влиза в кристалната структура на
YBCO. Процентното съдържание на фазите и
измерената критична температура за изследваните
образци са показани в Табл. 1. Резултатите от
сканиращата електронна микроскопия (SEM)
показват, че образците са поликристални с
нееднороден състав (Фиг. 1а/1б) и хомогенно
разпределение по повърхността на желязото и
среброто, съответно. Енергийно-дисперсионния
анализ (EDX) потвърждава наличието на
регистрираните от XRD фази и следи от CuO за двата
образеца.
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Фиг. 1. XRD рентгенограми на: а) Y134 + 0.20 wt.% Fe3O4, б) Y134 + 0.20 wt.% Ag2O.

Резултати:

Таблица 1. Процентно съдържание на фазите и 
критична температура на изследваните образци
(За изчисляване на процентното съдържание на 

фазите в образците е използвана Topas-4.2)

Образец Фази %-но съдържание Тс

Y134 + 0.20 

тегл.% Fe3O4

YBa2Cu3O7

Fe2YO4

BaCuO2

BaFe2O4

40

4

56

0(<1)

91.5 К

Y134 + 0.20 

тегл.% Ag2O

YBa2Cu3O7

Ag2O

BaCuO2

53

0(<1)

46

92.6 К

Фиг. 3б. EDX мап анализ на Y134 с Fe3O4 добавка (0.20 wt.%)Фиг. 3а. EDX мап анализ на Y134 с Ag2O добавка (0.20 wt.%)Литература
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Изводи:
От направените изследвания можем да заключим, че изследваните образци с добавки
(нано-Fe3O4, Ag2O) са немонофазни и независимо от наличието на други фази в тях, те са
свръхпроводими и преходът е много тесен (Δ ~ 6 К) за желязно дотираната Y-Ba-Cu-O
система, а наличието на нови фази с магнитни свойства могат да разширят сферите им
на приложение.
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СВРЪХПРОВОДИМОСТ:
явление, характеризиращо материалите с нулево
съпротивление при определена температура

Ефект на МайснерЗависимост между
критичното магнитно поле (Нс)

критична температура (Тс)

критична плътност на тока (Jc)
Критична температура – Тс

Температурата, под която
материалът е в

свръхпроводимо състояние.
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