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   بر چگالي جريان بحرانيآنبررسي اثر ساخت نانوذرات نقره و 

  YBa2Cu3O7-X ابررساناي 
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 بعنوان عامل پايدار ساز  VTSدر اين روش از  .ه شدندهاي متفاوت به روش شيميايي تهيدر اين تحقيق نانو ذرات نقره با اندازه – چكيده
نانوذرات تهيه شده  . مورد بررسي قرار گرفتVTS نانوذرات كلوئيدي نقره، با تغيير غلظت منبع نقره نسبت به ةكنترل انداز. استفاده شد

 نانومتر و با 1000 تا 30ي بين يهابا اندازهاين نانوذرات  در بخش دوم كار، .مورد بررسي قرار گرفتندEDX   و همچنين  آناليز SEMبا 
ها  نمونه(JC)چگالي جريان بحراني    اضافه و اثر اندازه و غلظت نانو ذرات نقره بر رويYBa2Cu3O7-Xدرصدهاي وزني متفاوت به ابررساناي 

ها به روش   نمونهJC  .قرار گرفتبررسي مورد   XRDو  SEM، EDX هاي ساخته شده توسطحضور نانو ذرات نقره در نمونه .بررسي گرديد
يابد و سپس با بزرگ افزايش مي  JC ،  نانومتر700ت تا ا ذرةنتايج نشان دادند كه با افزايش انداز. گيري شدنداستاندارد چهار ميله اندازه

  . يابدكاهش مي  JC ،  ذراتةشدن انداز

، بحراني، نانوذرات نقره،  چگالي جريان   ابررساناي  YBa2Cu3O7-X SEM -كليد واژه

 

 مقدمه -1

هاي اخير نانوذرات فلزي به خاطر خصوصيات جالب در سال
كه از خود نشان   ...توجه الكتريكي، اپتيكي، شيميايي و

  ].1[انداند، بسيار مورد بررسي قرار گرفتهداده

هاي تهيه نانوذرات فلزي، حل كردن نمك يكي از روش
ها توسط و سپس احياي آنهاي مختلف فلزات در حالل

ها  از جمله موادي هستند كه هم الكل. عوامل احياگر است
عنوان عامل احياگر، مورد استفاده عنوان حالل و هم بهبه

  . گيرندقرار مي

نانوذرات تهيه شده نسبت به مجتمع شدن و حجيم شدن 
ناپايدارند و اين مسئله سبب از دست دادن خواص نانويي 

به همين دليل اغلب از عوامل پايدارساز، . شوداين ذرات مي
اين . شودبراي جلوگيري از مجتمع شدن ذرات استفاده مي

 ايجاد يك نيروي دافعه بين ذرات  باعثعوامل پايدارساز
ها را ، تا نيروي جاذبه واندروالس بين آنشوندكلوييدي مي

        ها جلوگيري كنندخنثي كرده و از مجتمع شدن آن
ها، تيولسورفكتانت: عوامل پايدارساز گوناگوني مانند 2] .[ 

]3[. شوداستفاده مي... ها، گلوكز، و

هاي فيزيك است كه نانوتكنولوژي ابررسانايي يكي از شاخه
يكي چگالي جريان بحراني .  استنفوذ كردهبه سرعت در آن 

ابررسانايي است كه نقش مهمي را  ترين پارامترهايمهم از
هاي ميدان  خصوصاً در،ابررساناها در كاربردهاي

ابررساناهاي گرم به علت ساختار  JC .الكترومغناطيسي دارد
اي اغلب كم است لذا اي و وجود فضاي خالي بين دانهدانه

 بكار بحرانيهاي متعددي براي افزايش چگالي جريان روش
 .شودبرده مي
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ر وارد كردن مواد ناخالصي د ،JCهاي افزايش يكي از راه
. عنوان مراكز ميخكوبي شار مغناطيسي است بهابررساناها 4][

رسانا در اين زمينه نانوذرات مختلف فلزي، مغناطيسي، نيم
ها مورد مطالعه به ابررساناهاي گوناگون افزوده و اثرات آن... و

نانو با اندازه و  وارد كردن ناخالصي در ابعاد .گيردقرار مي
بررساناهاي گرم حوزه ا JC  هبودمنظور بهاي متفاوت بهشكل

در تحقيقات ابررساناهاي گرم باز نموده است و  جديدي را
رود تا تحوالت جديدي را در اين عرصه همانند انتظار مي
.هاي نانوتكنولوژي شاهد باشيمديگر عرصه  5 ][

در اين تحقيق نانوذرات نقره از طريق احياي نيترات نقره در 
 سيالناتوكسيتريوينيل از همچنين. اتانل تهيه شدند

(VTS)عنوان عامل پايدارساز استفاده گرديد به .  

در بخش دوم كار كه هدف بررسي اثر آاليش  
δ−732 ابررساناي OCuYBaنانوذرات نقره  است، با نانوذرات نقره

ها و درصدهاي وزني مختلف وارد با اندازه
Jها بر رويسپس اثرت آن. د شدنابررساناي δ−732 OCuYBaC  

  .مطالعه گرديد

  آزمايش - 2
ل و ونانوذرات نقره از طريق حل كردن نيترات نقره در اتان

براي اين . احياي نقره در اين محيط الكلي ساخته شدند
ل را در يك بالون سه گردنه ريخته و اتانml30منظور مقدار 

  مول نيترات نقره به آن اضافه كرده و2/2×10-5و سپس 
روي همزن مغناطيسي قرار داده تا نيترات نقره كامال حل 

 توسط يك سمپلر VTS از mol  4-10×76/1سپس . شود
  .اضافه شد

 يعني گروه VTS به محلول بخش آلي VTSبا افزودن 
Vinyl با اندركنش با نانوذرات نقره بصورت يك عامل پايدار 

ان يك تواند بعنوبنابراين، اين ماده مي. كندساز عمل مي
عامل پايدار ساز خوب براي تهيه نانوذرات مورد استفاده قرار 

، ]6[شود در حضور آب هيدروليز ميVTSاز آنجا كه . بگيرد
. بايد كليه مراحل واكنش در يك محيط بسته صورت گيرد

 به محلول از روي VTSبراي اين منظور حين اضافه كردن 
  .دهيممحلول يك جريان گاز ازت خشك عبور مي

 چند قطره از محلول را روي يك SEMبراي تصوير برداري 
  SEM تصوير 1 شكل. كنيمورقه آلومينيومي خشك مي

 دهد كه بيانگر تشكيلنانوذرات تهيه شده را نشان مي
  . نانومتر و بيشتر است30نانوذرات نقره با اندازه 

   نانوذرات نقره تهيه شدهSEM تصوير:1 شكل

دهد كه تهيه شده را نشان مي ت نانوذراEDX آناليز2 شكل
  .باشدبيانگر احياي نيترات نقره و تشكيل نانوذرت نقره مي

  
  .دهد تهيه شده را نشان مينانوذرات  EDX آناليز:2 شكل

 ابتدا با افزودن به منظور بررسي ميزان پايداري نانوذرات،
ml30  مول نيترات نقره، يك 2/2×10-5اتانول مطلق به 

هاي مختلف از محلول نمونه سپس با گرفتن .نمونه تهيه شد
  . با گذشت زمان، رشد ذرات مورد بررسي قرارگرفت

  

 SEMتوان از روي تصاوير اندازة نانوذرات ساخته شده را مي
با توجه به نسبت اندازة ذرات روي تصوير به . دست آوردبه

اندازة مقياس داده شده در زير تصوير، اندازة ذرات ساخته 
 ذره 100با مشخص كردن اندازة حدود .  مشخص شدندشده

 هاه اندازة ذرات نمونميانگيناز ذرات موجود در تصوير، 
  .مشخص شد

 نشان دادند كه پس از حل، نانوذرات نقره SEMتصاوير 
 نانومتر داشته كه با گذشت زمان در 30اي در حدوداندازه

شكل  .دوشبزرگ ميها  آنة انداز،نبود يك عامل پايدار ساز
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 هاي بر حسب زمان را براي نمونه ساخته شدهاندازة ذرات 3
   .دهد نمايش ميVTSبدون 

   نمودار تغيير اندازة ذرات با گذشت زمان :3شكل 

 نانومتر، 30با توجه به نمودار، اندازة ذرات، با گذشت زمان از 
 ساعت 12 نانومتر، 1500بالفاصله پس از ساخت تا بيش از 

  . تغيير كرده استبعد از ساخت

   از اين نتايج در مراحل بعد، براي ساخت نانوذرات با 
         هاي مختلف به منظور افزودن به ابررساناياندازه

YBa2Cu3O7-X صورت محلول هنانوذرات ب . شداستفاده
شدند تا به مواد ابررسانا اضافه كلوئيدي در الكل نگهداري مي

  .گردند

استوكيومتري  هاينسبت YBa2Cu3O7-Xيابررساناساخت براي
 gr4-10 را با دقت  CuO و Y2O3،BaO2مواد اوليه يعني 

توزين نموده و پس از مخلوط كردن به محلول كلوئيدي 
  .  كنيمحاوي نانوذرات نقره اضافه مي

 در محلول حاصل روي يك همزن مغناطيسي قرار گرفت و
 دهي شدند شدند حرارتحالي كه به شدت به هم زده مي

 اين .رنگي بدست آمدخاكستري پودر تا الكل تبخير و 
اي پرس شده و در كوره  پس از آسياب به صورت ميلههاپودر

 10 و زمان آن 940 دماي پخت ابررسانا .قرار گرفتند
 آهنگ گرم كردن.ساعت انتخاب گرديد

C°

h
C°5 و سرد 

h كردن
C°5/2نمونه بدين ترتيب دو سري.  انتخاب شد 

ها با يك درصد وزني از نانوذرات تهيه شدند، سري اول نمونه
 شدند و شامل چهار نمونه بودند كه اندازه هنقره آالئيد

 1000، 700، 200، 30ها به ترتيب متوسط نانوذرات در آن
  . نانو متر بود

ري اول تهيه شدند با اين تفاوت ها همانند سسري دوم نمونه
  . شدندهكه با دو درصد وزني از نانوذرات نقره آالئيد

 گيري نتيجه -3

ها  اثر مايسنر در مورد آن،هاي ابررساناپس از ساخت نمونه
شكل  . بررسي شد كه همگي به خوبي اين اثر را نشان دادند

هاي تهيه شده را نشان   الگوي پراش پودري نمونه5و  4
 نشان داده شده كه Ag مربوط به نقره با پيك. هددمي

بيانگر اين است كه نقره بصورت يك فاز مستقل در تركيب 
  .ابررسانا حضور دارد
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   بدون نقره الگوي پراش پودري نمونه:4شكل  

   حاوي نانوذرات نقره  نمونه x الگوي پراش پرتو:5شكل 

 θ2= 27/38 ةير زاود الزم به تذكر است كه پيك اصلي نقره
 شود كه منطبق با يكي از پيكهاي نمونه خالص واقع مي

 ة    زاوي شود پيكطوركه مشاهده ميهمان .باشدمي
27/38 =θ2خالص رشد كرده كه بيانگر ة نسبت به نمون 

  . صورت يك فاز مستقل استهحضور نقره در نمونه ب

درصد وزني 1(هاي مختلف سري اول  نمونهJC ،1 جدول
ها نشان       نانوذرات نقره موجود در آنةرا بر اساس انداز) نقره
 نيز JC ذرات ةگردد كه با افزايش اندازمالحظه مي. دهدمي
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گيري شده  اندازهJC نانومتر بيشترين 700افزايش يافته و در 
  .يابد كاهش ميJCها  دانهةبا افزايش بيشتر انداز. است

  ني نانوذرات نقرهرصد وزد1 هاي با نمونهJC -1جدول 

)نانومتر( ذرات ةانداز  30  200  700  1000

(چگالي جريان بحراني  12  18  22  10
2Cm

A(  

  

  درصد وزني نانوذرات نقره2 هاي با نمونهJC -2جدول

)نانومتر( ذرات ةانداز  30  200  700  1000

(چگالي جريان بحراني  10  15  25  13
2Cm

A(  

  

بر  را )  درصد وزني نقره2(هاي سري دوم نمونه JC 2جدول 
 .دهدها نشان مي نانوذرات نقره موجود در آنةاساس انداز
 نيز JC ، ذراتةگردد كه مجدداً با افزايش اندازمالحظه مي

 نانومتر به بيشترين مقدار خود 700افزايش يافته و در 
2Cm

A 25بيش از سه برابر  رسيده است كه JCخالص ة نمون 
  آن JCاست كه  

2Cm
A 8ةبا افزايش بيشتر انداز. باشد مي 

 .يابد كاهش ميJCذرات 

 :خالصه -4

هاي مختلف به  با اندازهدر تحقيق حاضر اثر نانوذرات نقره
 با اندازه و سپس اين نانوذرات. روش شيميايي ساخته شدند

  YBa2Cu3O7-Xتلف با ابررساناي مخ وزني هايدرصد
) JC(  بر روي چگالي جريان بحرانيهاآالييده شده و اثر آن

نانوذرات نقره از طريق . مورد مطالعه واقع شد ابررسانا 
 به  سپس وندهاي نقره در الكل به دست آمد يونياحيا

نتايج نشان . شدند   درصد وارد ابررسانا2 و 1نسبت وزني 
 ، نانومتر700 تا 30 ذرات از ة افزايش اندازدهند كه بامي

يابد و سپس با بزرگتر چگالي جريان بحراني افزايش مي
 درصد 2نمونه هاي با . كاهش مي يابد JC ،هاشدن اندازه آن

 را JC  مقدار نانومتر بيشترين700 ذرات ةوزني نقره و انداز
.نشان دادند
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