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АНОТАЦІЯ 

Пилипенко А.О. Синтез та дослідження ВТНП сполук в системі       

Ln-Ba-Cu-O. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2019. 

В даній дисертаційній роботі наведено результати досліджень ВТНП 

сполук в системі Ln-Ba-Cu-O: Ln3Ba5Cu8O18+δ, Ln2Ba5Cu7Oх (де Ln: Nd, Sm, 

Eu, Gd, Ho, Dy та Y) та фази, в якій вперше було знайдено надпровідність 

складних оксидних купратів – YBa2Cu3O7-δ (Y-123). Проведено аналіз 

літературних даних стосовно сучаного стану методів синтезу даних сполук, 

різного типу заміщень в системі Y-123, а також стану досліджень нових 

надпровідних фаз Y3Ba5Cu8O18+δ (Y-358) та Y2Ba5Cu7Oх (Y-257). Так, було 

виявлено, що дослідженням ВТНП матеріалів з точки зору методів їх синтезу 

приділено багато уваги, проте будь-який з пропонованих методів не є 

універсальним та потребує певних змін та корегувань. Надпровідній фазі      

Y-123 присвячено значну кількість досліджень, включаючи різноманітні типи 

заміщень в катіонній та аніонній підрешітці та в наукових роботах такого 

типу досягнуто значних результатів щодо підвищення критичної 

температури переходу в надпровідний стан, тому цей факт дає великі надії на 

подальше вивчення даної фази. Стосовно фаз Y-358 та Y-257, встановлено, 

що вони є практично не вивченими, оскільки вчені ніяк не узгодять питання 

щодо просторової групи, параметрів кристалічної решітки, кисневого індексу 

та кристалічної структури даних сполук. 

З метою оптимізації умов синтезу було вивчено процеси фазоутворення 

за допомогою термічного аналізу дані якого підтверджувались 

рентгенофазовими дослідженнями. Кожний етап твердофазної реакції 

контролювався ІЧ-спектроскопічним аналізом. Таким чином було 

встановлено, що оптимальні умови синтезу для сполук в системі                   
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Y1-xBixBa2Cu3O7-δ (0 ≤ x ≤ 0,25) складають 800 
о
С впродовж 100 годин та 

400
о
С в потоці кисню протягом 7 годин. Вивчено зміни на дифрактограмах 

твердих розчинів Y1-xBixBa2Cu3O7-δ (0≤х≤0,25) в залежності від кількості 

замісника. Встановлено, що синтезовані тверді розчини мають 

перовськітоподібну структуру з дещо деформованою орторомбічною 

решіткою. Результати досліджень заміщення Y на Bi у надпровідній системі 

Y-123 показали, що при вмісті Bi 10 % і більше, утворюється домішкова фаза 

Ba2YBiO6.  

При вивченні процесів фазоутворення для Y-358 було виявлено 

температури утворення даного надпровідного купрату, що лежать в межах 

870 - 890 °С. У ході експерименту було визначено, що найефективніший 

метод синтезу є золь-гель технологія, адже зразки отримані цим методом 

мають найкращі надпровідні та структурні характеристики. За даними 

порошкової рентгенівської дифракції встановлено, що у всіх зразках основна 

фаза Y-358 кристалізується в орторомбічній сингонії (пр. гр. Pmm2). 

Визначено, що значення параметрів a і b для отриманих зразків близькі до 

відповідних значень періодів кристалічної решітки надпровідної фази Y-123, 

а параметр с для Y-358 – приблизно втричі більше параметра c, для Y-123. 

Рентгенофазовий аналіз підтвердив однофазність зразку одержаного золь-

гель методом, на відміну від ТФ і CОГ зразків. За даними резистивних 

вимірювань встановлено, що всі зразки є надпровідниками, але слід 

відзначити, що ЗГ-зразок має найвищу температуру переходу в надпровідний 

стан близько 95 К і хімічний склад Y3Ba5Cu8O18.3. Досліджено морфологію 

частинок за допомогою трьох методів: використовуючи СЕМ (скануючу 

електронну мікроскопію), розрахунком за Формулою Шеррера та методом 

Вильямсона-Холла. Так, результати отримані скануючим електронним 

мікроскопом мають такий самий порядок величин, як і в двох інших методах. 

Виявлено, що мікрочастинки отриманих складних надпровідних купратів 

виявляють агрегативну та седиментаційну нестійкість. Значення 

мікродеформації для зразків знаходяться в одному порядку. Однак 
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мікродеформації кристалічної решітки для зразків зростає в ряду: ЗГ-зразок - 

ТФ-зразок- СОГ-зразок.  

Як і при підготовці до синтезу основної фази – Y-358, було проведено 

термічні дослідження реакційних сумішей аналогових заміщених зразків   

Ln-358 ( Ln: Nd, Sm, Eu, Gd, Ho, Dy) та визначені температури утворення 

даних фаз для кожного з методів синтезу. За допомогою ІЧ-спектроскопії 

відбувався контроль видалення домішковіх речовин із реакційної шихти. 

Сполуки цього ряду синтезовано двома методами синтезу: твердофазним та 

золь-гель, адже зразок Y-358 синтезований сумісним осадженням, показав 

гірші надпровідні характеристики. За результатами рентгенофазового аналізу 

(РФА) для заміщених сполук отриманих золь-гель технологією встановлено, 

що в зразках: Nd-358, Sm-358, Eu-358, Gd-358 – основна надпровідна фаза 

Ln-358 кристалізується в орторомбічній сингонії (пр. гр. Pmm2), проте, 

кожний зразок містить також і домішкові фази у різному відсотковому 

співвідношенні. Однак, у зразку Но-358 основна фаза кристалізована у 

тетрагональній сингонії, що призвело до відсутності явища надпровідності в 

даній сполуці. Таке явище можна пояснити відносно малим радіусом Но
3+

 у 

зв‘язку з чим вміст оксигену став більшим, що призвело до утворення 

неупорядкованої тетрагональної фази.  

Отримані дані рентгенофазового аналізу для заміщених РЗЕ зразків 

синтезованих класичним твердофазним методом показали, що для зразків: 

Nd-358, Sm-358, Eu-358, Gd-358 – фаза також кристалізується в 

орторомбічній сингонії з пр. гр. Pmm2, крім того,отримані зразки містять 

лише сліди домішок, тому їх можна вважати практично однофазними. Проте, 

зразки Но-358 та Dy-358 синтезувати твердофазним методом не вдалося. 

Значення елементарних комірок для отриманих за допомогою твердофазного 

синтезу фаз: Nd-358, Sm-358, Eu-358, Gd-358 близькі за значеннями між 

собою та своїми аналогами, синтезованими золь-гель технологією. 

Результати вимірювання електрофізичних властивостей підтвердили, 

що зразки з орторомбічною сингонією мають надпровідні температури вище 
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температури кипіння рідкого азоту. Проаналізовано результати скануючої 

електронної мікроскопії, отже розміри зерен та мікроструктура зразків 

суттєво залежить від методу синтезу. Так зразки одержані ТФ мають більші 

розміри зерен та чіткі границі, натомість, зразки синтезовані ЗГ більш пухкі, 

пористі, дрібнодисперсні та деякі з них мають нанорозмірність (з Sm, Nd та 

Y). 

Синтез полікристалічних зразків Y2Ba5Cu7Ox, як і для сполук типу       

Y-358, було проведено трьома способами: твердофазним, сумісним 

осадженням гідроксокарбонатів і золь-гель технологією. Однак одержати 

дану сполуку методом сумісного осадження не вдалося. Процес 

фазоутворення досліджували термогравіметричним аналізом, а розклад 

шихти контролювали ІЧ-спектроскопічним методом. Отже, було виявлено 

оптимальні температури синтезу для даної сполуки: 950 °С – для 

твредофазного синтезу та 860 °С – для золь-гель технології. Крім суттєвої 

різниці в температурних режимах та в часі прожарювання, великий плюс 

методу хімічної гомогенізації в тому, що одержані зразки володіють 

кращими функціональними властивостями. Так за результатами РФА 

Y2Ba5Cu7Ox синтезованого ТФ встановлено наявність домішкової фази 

BaCuO2 в кількості ≈ 5-10%. Результати РФА ЗГ-зразку також показали 

наявність домішкової фази BaCuO2 в кількості ≈ 3-7%. Обидва зразки 

кристалізуються в орторомбічній сингонії (пр. гр. Pmm2).  

Отримані надпровідні характеристики для зразків свідчать про 

присутність у них надпровідної фази з критичними температурами переходу 

в надпровідний стан при 85 К та 86 К, відповідно. Кінцева температура 

переходу знаходиться вище температури кипіння рідкого азоту (Т>77 К) і 

суттєво залежить від якості зразків, умов спікання, наявності ненадпровідних 

фаз, в тому числі купрату барію, який, як було встановлено за допомогою 

рентгенофазового аналізу, присутній в обох зразках. 

Для уточнення фазового складу та вивчення мікроструктурних 

характеристик надпровідної фази Y-257, яку було отримано двома методами: 
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ЗГ і ТФ, проводились дослідження порошків на скануючому електронному 

мікроскопі. Дані СЕМ показали, що структура обох зразків однорідна, 

поверхні зерен чисті, що в свою чергу є доказом однофазності сполук. 

Розміри зерен для ТФ-порошку знаходяться в межах 2-4 µm, крім цього, 

спостерігається злипання частинок з розміром утворень до 13 µm. Розміри 

агрегованих частинок для другого зразку значно менші до 7 µm, а зерна 

коливаються від 0,2 до 0,6 µm. Отже, ЗГ-зразок має нанорозмірність, що 

також добре узгоджується з минулими дослідженнями.  

Після успішного одержання надпровідної фази Y-257, для продовження 

досліджень в системі Ln-Ba-Cu-O було проведено твердофазний і золь-гель 

синтези її рідкоземельних аналогів. У ході проведення термічного аналізу 

виявлено, що для реакційних сумішей з заміщеннями ітрію на диспрозій та 

гольмій, на кривих ДСК спостерігається лише екзо-ефекти відповідні 

утворенню ненадпровідної фази LnBaCuO2 (де Ln= Dy, Ho), з подальшим її 

розкладом. Експериментально отримати фази типу Dy-257 та Но-257 не 

вдалось. Для інших сполук даного ряду: Nd-257, Sm-257, Eu-257, Gd-257 

були встановлені температури утворення необхідних кінцевих продуктів. 

Крім того, помічено значну різницю між температурами фазоутворення для 

ЗГ-методу і ТФ-методу, так наприклад для зразку Nd-257 температура 

утворення становить 860 °С та  960 °С, відповідно. Така різниця призвела до 

того, що ТФ методом не вдалось отримати однофазні сполуки через високі 

температури прожарювання. 

За результатами РФА Ln2Ba5Cu7Ox  (Ln: Nd, Sm, Eu, Gd) для всіх 

зразків синтезованих ЗГ-методом встановлено наявність домішкової фази 

BaCuO2 в кількості ≈ 5-10%. Зразки Gd-257 та Eu-257 кристалізуються в 

орторомбічній сингонії (пр. гр. Pmm2), проте для зразків Nd-257 та Sm-257 

основна фаза кристалізується в тетрагональній сингонії з просторовою 

групою P4/mmm. Важливо, що заміщені аналоги фази Y-257 вдалось 

одержати більш чистими, ніж попередню фазу. Розраховані дані 

елементарних комірок для отриманих зразків близькі за значеннями та їх 
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незначна відмінність узгоджується з іонними радіусами відповідних 

рідкоземельних катіонів. 

Ключові слова: високотемпературна надпровідність, надпровідні 

купрати, система Ln-Ba-Cu-O, твердофазний синтез, золь-гель синтез.  
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SUMMARY 

Pylypenko A.O. Synthesis and investigation of the HTS compounds in the 

system Ln-Ba-Cu-O. - Manuscript. 

Dissertation for the degree of a candidate of chemical sciences in the specialty 

02.00.01 - inorganic chemistry. - Taras Shevchenko National University of Kyiv of 

MES of Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv of MES of 

Ukraine, Kyiv, 2019. 

In this dissertation, the results of the research of the HTS compounds in the 

system Ln-Ba-Cu-O: Ln3Ba5Cu8O18 + δ, Ln2Ba5Cu7Ox (where Ln: Nd, Sm, Eu, Gd, 

Ho, Dy and Y) and the phase in which the first was found superconductivity of 

complex oxides of cuprates - Y-123. The analysis of the literary data of the present 

condition of the methods of synthesis of these compounds, different types of 

substitutions in the Y-123 system, as well as the state of studies of new 

superconducting phases Y3Ba5Cu8O18 + δ and Y2Ba5Cu7Oх are carried out. It has 

been found that much attention has been paid to the research of materials from the 

point of view of their synthesis methods, but any of the proposed methods is not 

universal and requires some changes and corrections. The superconducting phase 

Y-123 is devoted to a large number of studies, including various types of 

substitutions in the cationic and anionic sublattices, and in scientific papers of this 

type, significant results have been achieved to increase the critical transition 

temperature to the superconducting state, which is why this fact gives great hopes 

and further study of this phase. It has been found that the Y-358 and Y-257 phases 

have not been practically investigated. In addition, scientists can not come to a 

common conclusion about the spatial group, the parameters of the crystal lattice, 

the oxygen index and the crystalline structure of these compounds. 

In order to optimize the synthesis conditions for this class of compounds, 

phase formation processes were studied by thermal analysis, and each phase of the 

solid phase reaction was controlled by an IR spectroscopic analysis. Thus, it has 

been found that optimal synthesis conditions for compounds in the system           



9 

 

Y1-xBixBa2Cu3O7-δ (0 ≤ x ≤ 0.25) are 800 °C for 100 hours and 400 °C in an oxygen 

stream for 7 hours. The changes on the diffraction patterns of Y1-xBixBa2Cu3O7-δ 

(0≤x≤0.25) solid solutions, depending on the number of substituents, have been 

studied. It is established that the synthesized solid solutions have a perovskite-like 

structure with somewhat distorted orthorhombic symmetry. The results of studies 

on the substitution of Bi on Y in the superconducting Y-123 system showed that 

with a content of Bi 10% or more, an impurity phase of Ba2YBiO6 is formed.  

To establish the influence of the synthesis methods on the properties of 

compounds Y-358 was synthesized by three methods: solid phase (SPh), 

compatible precipitation(CoP) of hydroxocarbonates and sol-gel (SG)technology. 

In the study of phase formation processes, the temperatures of the formation of this 

superconducting cuprate, which lie in the range of 870 - 890 °C., were determined. 

During the experiment, it was determined that the most effective method of 

synthesis is the sol-gel technology, since the samples obtained by this method have 

the best superconducting and structural characteristics. According to powder X-ray 

diffraction, it has been found that in all samples, the main phase of Y-358 

crystallizes in orthorhombic symmetry (Pmm2). It is noted that the values of the 

parameters a and b for the three samples are close to the corresponding values of 

the periods of the crystalline lattice of the superconducting phase Y-123, and the 

parameter c for Y-358 is approximately three times greater than the parameter c, 

for Y-123. The X-ray diffraction analysis confirmed the single-phase pattern 

obtained by the SG method, in contrast to the other two specimens. According to 

the resistive measurements, it was found that all samples are superconductors, but 

it should be noted that the SG sample has the highest transition temperature to the 

superconducting state of about 95 K and the chemical composition of 

Y3Ba5Cu8O18.3. The morphology of the particles was studied using three methods: 

using SEM, Scherrer formula and Wilmsman-Hall method. Thus, the results 

obtained by the scanning electron microscope have the same order of magnitude as 

in the other two methods, but they are not identical. It was found that 

microparticles of the obtained compounds exhibit aggregate and sedimentation 
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instability. The values of the microdeformation for samples are in the same order. 

However, the microdeformations of the crystal lattice for the samples grow in a 

series: SG-sample - SPh-sample-CoP-sample.  

As in the preparation for the synthesis of the main phase - Y-358, thermal 

analysis of the reaction mixtures of analogue substituted samples Ln-358 (Ln: Nd, 

Sm, Eu, Gd, Ho, Dy) was performed and the temperatures of these phases were 

determined for each of the methods synthesis The infrared spectroscopy controlled 

the reaction of removing impurities from the reaction mixture. The compounds of 

this series are synthesized by two synthesis methods: solid-phase and sol-gel, since 

the sample Y-358 is synthesized by a compatible deposition, not showing 

impressive results. According to the results of X-ray diffraction analysis (RFA) for 

the substituted compounds, the obtained by sol-gel technology revealed that in the 

samples: Nd-358, Sm-358, Eu-358, Gd-358 - the main superconducting phase of 

Ln-358 crystallizes in an orthorhombic symmetry (Pmm2). However, each sample 

also contains impurity phases in different percentages. However, in the No-358 

sample, the main phase is crystallized in a tetragonal symmetry, which led to the 

absence of the phenomenon of superconductivity in this compound. Such a 

phenomenon can be explained by the relatively small radius of Ho
3 + 

in which the 

oxygen content has become larger, which led to the formation of an unordered 

tetragonal phase.  

The obtained X-ray diffraction analysis data for rare erth elements (RЕE) 

samples synthesized by the classical solid-phase method showed that for samples: 

Nd-358, Sm-358, Eu-358, Gd-358-phase also crystallized in an orthorhombic 

symmetry with parameters of the spatial lattice Pmm2. In addition, the samples 

obtained contain only traces of impurities, so they can be considered almost single-

phase. However, samples of No-358 and Dy-358 synthesized by the solid phase 

method failed. The values of elementary cells obtained by sol-gel synthesis:        

Nd-358, Sm-358, Eu-358, and Gd-358 are close to each other and to their 

counterparts synthesized by sol-gel technology. Dependences of the parameters of 

the elementary cells of the resulting phases on the effective ion radii of 
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lanthanides, show a directly proportional nature, that is, with the increase of the 

radius of the element there is an increase in the parameters of elementary cells. The 

results of the measurement of electrophysical properties have confirmed that 

specimens with orthorhombic syngony have superconducting properties above the 

temperature of liquid nitrogen. The results of scanning electron microscopy are 

analyzed, therefore the grain size and microstructure of the samples significantly 

depends on the synthesis method. The samples obtained from SPh have larger 

grain size and clear boundaries. However, the samples synthesized by SG are 

loose, porous, fine, and some of them have a nanosized dimension (Sm, Nd, and 

Y). 

Synthesis of polycrystalline samples Y2Ba5Cu7Ox was carried out in three 

ways: solid phase, compatible hydroxycarbonate deposition and sol-gel 

technology. However, it was not possible to obtain this compound by the method 

of co-precipitation. The phase formation process was investigated by 

thermogravimetric analysis and the IR spectroscopic method. Thus, the optimum 

synthesis temperatures for this compound were found: 950 °C for solid phase 

synthesis and 860 °C for sol-gel technology. In addition to a significant difference 

in temperature regimes and in the time of calcination, the big plus of the method of 

chemical homogenization is that the resulting samples have better functional 

properties. So, according to the results of the RFA Y2Ba5Cu7Ox synthesized SPh, 

the presence of the impurity phase of BaCuO2 in the amount of ≈ 5-10% was 

established. The results of the RFA SG specimens also showed the presence of the 

impurity phase of BaCuO2 in the amount of ≈3-7%. Both specimens crystallize in 

the orthorhombic symmetry (Pmm2). 

 The obtained superconducting characteristics for the samples indicate that 

they have an superconducting phase with critical temperatures of transition to the 

superconducting state at 85 K and 86 K, respectively. The final transition 

temperature is higher than the boiling point of liquid nitrogen (T>77 K) and 

essentially depends on the quality of the samples, the conditions of sintering, the 
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presence of non-conducting phases, including barium cuprate, which, as 

established by X-ray diffraction analysis, is present in both samples. 

 To clarify the phase composition and study of the microstructural 

characteristics of the superconducting phase Y-257, which was obtained by two 

methods: SG and SPh, powder scanning was performed on a scanning electron 

microscope. The SEM data showed that the structure of both samples is 

homogeneous, the surface of the grains is pure, which in turn is evidence of single-

phase compounds. The grain size for SPh powder is in the range of 2-4 μm, 

besides, there is a sticking of particles with the size of formations up to 13 μm. The 

size of the aggregated particles for the second sample is significantly less than 7 

μm, and the grain varies from 0.2 to 0.6 μm. Consequently, the SG sample has a 

nanoscale, which is also well consistent with past research. 

After successfully obtaining the superconducting phase Y-257, a solid-phase 

and sol-gel synthesis of its rare-earth analogues was carried out to continue the 

studies in the Ln-Ba-Cu-O system. During the thermal analysis, it was found that 

for the reaction mixtures with dysprosium and golmium, only exoeffects 

corresponding to the formation of the non-superconducting phase of LnBaCuO2 

(where Ln= Dy, Ho) are observed on the DSC curves, followed by its 

decomposition. Experimentally, it was not possible to obtain phases of type Dy-

257 and No-257. For other compounds of this series, temperatures for the 

formation of the required end products were established. In addition, a significant 

difference was observed between the temperatures of phase formation for the SG 

method and the SPh method, for example, for an Nd-257 sample, the formation 

temperature was 860 °C and 960 °C, respectively. This difference led to the fact 

that it was not possible to obtain monophase compounds due to high calcining 

temperatures. 

According to the results of the RFA Ln2Ba5Cu7Ox (Ln: Nd, Sm, Eu, Gd), for 

all samples synthesized by the SG method, an admixture phase of BaCuO2 in the 

amount of ≈ 5-10% was established. Samples Gd-257 and Eu-257 crystallize in 

orthorhombic symmetry (Pmm2). However, for samples Nd-257 and Sm-257, the 
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main phase crystallizes in the tetragonal spatial group with P4/mmm. It is 

important that substituted analogues of the Y-257 phase are clearer than the 

previous phase.  

Key words: high-temperature superconductivity, superconducting cuprates, 

Ln-Ba-Cu-O system, solid phase synthesis, sol-gel synthesis. 
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ВСТУП 

 

Явище надпровідності було відкрито ще у 1911 році Камерлінгом-

Оннесом, проте протягом тривалого часу про такий надзвичайно важливий та 

несподіваний для науки феномен знала обмежена група людей, а 

експерименти для розвитку надпровідності проводили лише в декількох 

наукових лабораторіях. Однак, сьогодні в дослідах з надпровідними 

сполуками цікавлять не тільки фізиків, надзвичайний інтерес виявляють 

хіміки, інженери, представники медицини та біології. Така неослабна 

зацікавленість викликана багатообіцяючими перспективами у застосуванні 

даного явища в різних напрямах науки, техніки та промисловості, адже у 

1986 році після відкриття першого купратного високотемпературного 

надпровідника причини досліджень поступово перейшли до практично 

значущих, не зменшуючи при цьому їх наукової важливості.  

Крім того, виявилось що синтезовані надпровідні оксиди-купрати, 

радикально відрізняються від звичайних надпровідників і зараз даний тип 

сполук систематизують в окремий ряд надпровідних матеріалів [1].  

Актуальність роботи. Створення нових функціональних матеріалів, а 

також покращення різноманітних властивостей вже існуючих сполук – 

основна задача сучасної хімії, адже застосування таких матеріалів є 

важливою ланкою в практичній діяльності людини. При одержанні сучасних 

матеріалів з необхідними електрофізичними, каталітичними чи магнітними 

властивостями, значне місце займають складнооксидні речовини з 

структурою типу перовськіта в основі яких є 3d-перехідні метали та 

рідкоземельні елементи [2]. 

Високотемпературні надпровідні матеріали на основі купруму мають 

структурно-чутливі функціональні характеристики, навіть сьогодні вони 
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залишаються не тільки складними та недостатньо вивченими, а й найбільш 

перспективними для практичного та фундаментального вивчення.  

Після відкриття надпровідності у фазі Y-123 [3], впродовж довгого часу 

вчені приділяли увагу дослідженням цієї сполуки та поступово перейшли до 

напряму видозміни хімічного складу, а саме: заміщення в катіонній та 

аніонній підрешітці [124-154]. Такий напрям почав розвиватися з метою 

вдосконалення фізико-хімічних характеристик сполук. 

Повідомлення про синтез нової надпровідної сполуки в родині            

Y-Ba-Cu-O: Y-358 [4], викликало не меншу зацікавленість з боку багатьох 

наукових груп, проте дану фазу не було достатньо досліджено, а видозмінам 

в катіонній чи аніонній підрешітці присвячено взагалі дуже мало наукових 

експериментів [5-15]. У зв‘язку з відкриттям Y-358, та значним підвищенням 

критичної температури, зацікавленість системою Y-Ba-Cu-O не може 

згаснути, адже попереду широкі горизонти у відкритті суттєво нових 

надпровідних фаз чи вивченні катіонних/аніонних заміщень для вже відомих 

сполук з рекордними в цій системі надпровідними температурами.  

Крім того, в дослідженнях ВТНП сполук часто виникають складнощі 

при синтезі матеріалів з відтворюваними фізико-хімічними 

характеристиками, через те, що на властивості даних сполук суттєво 

впливають температурні режими та середовища в процесі одержання, методу 

синтезу, від чого, в свою чергу, залежить вміст оксигену в кінцевих 

продуктах. Адже, для досліджених надпровідних фаз в системі Ln-Ba-Cu-O 

[16-20], особливе значення для електрофізичних властивостей має вміст 

оксигену.  

Так, актуальною проблемою є оптимізація методів одержання 

надпровідних сполук, встановлення взаємозв‘язків між методом синтезу, 

хімічним складом кристалічною структурою, електрофізичними 

характеристиками, вмістом оксигену та модифікацій в катіонних та аніонних 

підрешітках сполук в системі Ln-Ba-Cu-O, адже, такі дані потрібні для 
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вдосконалення технічних і функціональних характеристик ВТНП сполук та 

застосування в практичній діяльності людей. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами та темами. 

Дисертаційну роботу виконано на кафедрі неорганічної хімії 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка у рамках 

держбюджетних тем: ―Синтез неорганічних та координаційних сполук для 

створення нових функціональних матеріалів‖ (номер державної реєстрації 

0111U005046, 2011-2015р.) та ―Cинтез та дослідження складнооксидних та 

різнометалічних координаційних сполук як основи нових 

поліфункціональних матеріалів‖ (номер державної реєстрації 0116U002560, 

2016-2018р.) 

Мета та задачі дослідження. 

Оптимізувати метод синтезу для нових надпровідних сполук в системі 

Ln-Ba-Cu-O, провести дослідження їх властивостей, визначити кисневу 

нестехіометрію сполук, встановити кристалографічні параметри та вплив 

заміщень в катіонній підрешітці на електрофізичні властивості. 

Для вирішення даної мети необхідно виконати такі задачі: 

 Вивчити процеси фазоутворення для вдосконалення та розробки 

методів синтезу нових надпровідних складнооксидних сполук; 

 Синтезувати нові надпровідні сполуки, зокрема Y3Ba5Cu8O18+δ, 

Y2Ba5Cu7O15+δ та заміщені сполуки Ln3Ba5Cu8O18+δ (Ln: Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, 

Ho), Ln2Ba5Cu7O15+δ (Ln: Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho). 

 Виявити залежність властивостей одержаних фаз від методу їх 

синтезу; 

 Підібрати оптимальний метод синтезу; 

 Дослідити фазовий склад одержаних сполук; 

 Встановити кисневу нестехіометрію досліджуваних сполук; 

 Дослідити вплив заміщень на надпровідні властивості сполук; 

 Вивчити електрофізичні властивості синтезованих купратів; 

 Встановити кристалографічні параметри сполук та їх 
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морфологічні характеристики. 

Об’єкт дослідження: складнооксидні надпровідні купрати в системі 

Ln-Ba-Cu-O. 

Предмет дослідження: синтез надпровідних сполук в системі Ln-Ba-

Cu-O, фазовий склад, киснева нестехіометрія, електрофізичні властивості та 

кристалографічні параметри. 

Методи дослідження. 

ІЧ-спектроскопічні дослідження (забезпечення контролю над 

твердофазною реакцією та видаленням з реакційної суміші домішкових 

сполук), термічний аналіз (вивчення процесів розкладу реакційної шихти, 

визначення температур кристалізації необхідних фаз та виявлення 

оптимальних умов термообробки зразків), рентгенофазовий аналіз 

(визначення параметрів кристалічної комірки, фазового складу одержаних 

сполук, контроль кристалізації фаз в одержаних зразках, а також розрахунки 

розмірів частинок синтезованих порошків та величин мікродеформацій 

кристалічної решітки); електронно-мікроскопічні дослідження (встановлення 

морфології та розмірів часток синтезованих полікристалічних зразків), 

електрофізичні дослідження (вимірювання питомого електричного опору 

одержаних сполук та аналіз їх надпровідних властивостей), титрометричні 

дослідження (встановлення вмісту відповідних металів у вихідних 

речовинах; визначення оксигенового індексу сполук та середнього ступеню 

окислення купруму). 

Наукова новизна отриманих результатів. 

Результати та підсумки, які було одержано під час розв`язання 

запропонованих завдань та являють собою наукову новизну даного 

дослідження, полягають в наступних пунтках: 

1) Удосконалено методи синтезу для надпровідних купратів в 

системі Ln-Ba-Cu-O, шляхом оптимізації умов проведення синтезу, 

застосовуючи термічний, ІЧ-спектроскопічний та рентгенофазовий аналізи.  

2) Встановлено оптимальний метод синтезу для досліджуваних 
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сполук, а саме – золь-гель технологія. 

3) Вперше синтезовано двома різними методами заміщені 

складнооксидні купрати: Ln3Ba5Cu8O18+δ (Ln: Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho), 

Ln2Ba5Cu7O15+δ(Ln: Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho). 

4)  Досліджено фазовий склад сполук: Ln3Ba5Cu8O18+δ (Ln: Nd, Sm, 

Eu, Gd, Dy, Ho), Ln2Ba5Cu7O15+δ(Ln: Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho). Встановлено, що 

для більшості зразків основна надпровідна фаза Ln-358 кристалізується в 

орторомбічнії сингонії (пр. Гр. Pmm2). 

5) Досліджені електрофізичні властивості купратів : Ln3Ba5Cu8O18+δ 

(Ln: Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho), Ln2Ba5Cu7O15+δ(Ln: Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho). 

Результати вимірювання електрофізичних властивостей показали, що зразки, 

що кристалізуються в орторомбічній сингонії мають надпровідні 

температури вище за температуру кипіння рідкого азоту.  

6) Прослідковано вплив заміщень ітрію на електрофізичні 

властивості, фазовий склад, кисневу нестехіометрію та кристалічні 

параметри досліджуваних фаз. Залежності параметрів елементарних комірок 

одержаних фаз від ефективних іонних радіусів лантаноїдів демонструють 

лінійний прямо пропорційний характер. Зі збільшенням радіусу лантаноїдів 

спостерігається зменшення орторомбічності системи, що призводить до 

погіршення надпровідних характеристик зразків.  

7) Вивчено морфологію та розмір часток для досліджуваних сполук. 

Вперше, для даного типу сполук, розраховані розміри зерен, застосовуючи 

дифракційні методи аналізу. 

8) Встановлено кристалографічні параметри для досліджуваних 

сполук. 

Практичне значення отриманих результатів:  

У даному досліджені було вдосконалено та оптимізовано методики 

синтезу для нових надпровідних сполук та встановлено найбільш 

підходящий варіант для одержання ВТНП фаз в системі Ln-Ba-Cu-O. 

Вивчено процеси фазоутворення надпровідних складнооксидних сполук, в 
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результаті чого отримано надпровідні сполуки з критичними температурами , 

що лежать в межах 80-95 К. Крім того, вивчено залежність властивостей 

одержаних зразків від методу їх синтезу, досліджено фазовий склад 

одержаних зразків, киснева нестехіометрія та вплив видозмін в катіонній 

підрешітці на фізико-хімічні властивості. І на довершення, встановлено 

розміри частинок в порошкоподібних зразках та кристалічну структуру 

одержаних сполук.  

Отже, дане дослідження має нерозривний зв'язок з практичними 

задачами, тому що отримані результати мають велике значення у вирішенні 

проблеми щодо вдосконалення функціональних властивостей надпровідних 

сполук. Адже, високотемпературні надпровідники мають широке 

використання в багатьох галузях науки і техніки. Так, ВТНП застосовують 

для створення надпровідних датчиків та вимірювачів [21-22], фільтрів для 

мобільної мережі [23], обчислювальної техніки [24-26], деталей для 

космічної техніки [27], кабелів для передачі енергії [28, 29], двигунів [30], 

електромоторів [31-33], надпровідних магнітів та трансформаторів, а також 

застосування в енергетиці [34,35] та військовій техніці [36-40]. 

Особистий внесок здобувача. 

Автор самостійно отримав усі практичні та теоретичні результати 

досліджень, що винесені для захисту. Здобувач особисто займався пошуком, 

аналізом та систематизацією літературних даних для дисертаційної роботи. 

Крім того, усі результати одержані за допомогою різноманітних фізико-

хімічних досліджень (аналіз термічних досліджень, ІЧ-спектрів та фазового 

складу зразків, розрахунок параметрів елементарних комірок, обробка 

мікрофотографій, розрахунки розмірів зерен, аналіз електрофізичних 

властивостей тощо) було проаналізовано і оброблено автором самостійно. 

Мету дисертаційного дослідження, його завдання та тему було обрано 

спільно з науковим керівником доктором хімічних наук, професором 

Неділько Сергієм Андрійовичем. План роботи, методика експериментів та 

інтерпретація одержаних результатів були обговорені разом з науковим 
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керівником теми та науковими співробітниками к.х.н. Дзязько О.Г. та к.х.н. 

Фесич І.В.  

Апробація результатів дисертації. Одержані результати 

оприлюднено та обговорено на: ХVI Міжнародній конференції студентів та 

аспірантів «Сучасні проблеми хімії» (Київ, 2015); двоє тез (усна та 

стендова) представлені на міжнародній конференції у Львові: The XX
th 

International Seminar on Physics and Chemistry of Solids (Львів, 2015); ХVIІ 

Міжнародній конференції студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії» 

(Київ, 2016); IX Українська наукова конференція студентів, аспірантів і 

молодих учених з міжнародною участю «Хімічні проблеми сьогодення», та 

отримано диплом за кращу стендову доповідь (Вінниця, 2016); VIII 

Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні 

Каразінські читання-2016» (Харків – 2016); XVIII Наукова молодіжна 

конференція «Проблеми та досягнення сучасної хімії» (Одеса, 2016); NAP 

2017: 7th International Conference Nanomaterials: Application&Properties '2017 

(Оdesa, 2017); 2018 IEEE 38th International Conferenceon Electronics and 

Nanotechnology, (Kyiv, 2018); ХХ Українська конференція з неорганічної 

хімії за участю закордонних вчених до 100-річчя заснування Національної 

академії наук України (XX UCIC, Дніпро, 2018).  

Публікації. Найголовніші результати експериментів дисертаційної 

роботи опублікувались у 8 статтях наукових журналів: з яких – 4 є фаховими 

виданнями, а решта – видання, що входять до наукометричних баз даних, 

зокрема Scopus. Крім того, основні результати було представлено в 8 тезах 

доповідей на конференціях вітчизняного та міжнародного значення. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, п‘яти розділів, висновків та списку використаних літературних 

джерел, що нараховує 196 найменувань. Загальний обсяг дисертації складає 

195 сторінок. Дисертація містить 80 рисунків і 34 таблиці. 



29 

 

 

РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДАНИХ 

 

1.1. Дослідження високотемпературних надпровідних купратів 

Високотемпературні надпровідні (ВТНП) купрати є важливими 

об'єктами для фундаментальних, і прикладних досліджень при створенні 

електричних моторів, надпотужних магнітів, накопичувачів енергії, 

компонентів надвисокочастотного діапазону, надчутливих електронних 

пристроїв. [27]. Саме тому, відкриття оксидних надпровідників є одним з 

найважливіших подій в дослідженнях надпровідності. Матеріали з 

високотемпературною надпровідністю було відкрито у 1986 році видатними 

вченими Мюллером і Беднорцом в системі La-Ba-Cu-O з температурою 

переходу у надпровідний стан Тс=30 К [3]. Ця подія викликала активні 

дослідження в сфері ВТНП, з метою пошуку нових надпровідних сполук та 

покращення функціональних властивостей вже існуючих матеріалів [41-43, 

18, 20]. Так, наукова група Чу К. і Ву М. змогла синтезувати надпровідну 

фазу YBa2Cu3O7-δ (Y-123), що володіє значно кращими електрофізичними 

характеристиками з Тс біля 93 К [44]. Однак на цьому дослідження в системі 

Ln-Ba-Cu-O не припиняються і вже в 2009 році була синтезована нова 

надпровідна сполука Y3Ba5Cu18+δ (Y-358), що має критичну температуру 

вище 100K [4]. А вже у 2012 році з‘являється перша згадка про надпровідну 

сполуку Y2Ba5Cu7O15+δ (Y-257) з Тс ≈ 94 К [45], однак дослідження цієї фази 

не набуває великого масштабу і залишається практично не вивченим. 

Слід зазначити, що в системі Y-Ba-Cu-O широко відомо чотири 

надпровідних сполуки, а саме: YBa2Cu3O7-δ (Y-123), YBa2Cu4O8-δ (Y-124), 

Y2Ba4Cu7O14+δ (Y-247) і Y3Ba5Cu8O18+δ (Y-358), які характеризуються 

шаруватою перовськітоподібною структурою з різною кількістю площин 

CuO2 і ланцюжків CuO, і їх взаємним розташуванням [46-48, 4] і велика 
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кількість проміжних купратів, з яких найбільш термодинамічно стабільними 

є BaCuO2 і Y2BaCuO5 (так звана "зелена фаза" або Y-211) . Цікавим є те, що 

фаза Y3Ba5Cu18+δ (Y-358) є досі недостатньо вивченою та деякі вчені ставлять 

її існування під сумнів. Крім того, надпровідна фаза Y2Ba5Cu7O15+δ (Y-257), 

також викликає багато питань, адже з моменту першої згадки про неї 

проводилось недостатньо досліджень [49-54], в яких так остаточно і не було 

з‘ясовано її структури та фазового складу. 

В надпровідних сполуках вищенаведеної системи є деякі 

закономірності в структурі їх кристалічних комірок. Так, наприклад, Y-123 

має дві CuO2-площини і один CuO-ланцюжок, що проходить 

перпендикулярно до аксіальної осі с. Y-124 має деякі відмінності від Y-123, а 

саме додатковий ланцюг CuO, при цьому створюючи подвійний ланцюг CuO, 

а також є послідовним поєднанням структурних фрагментів Y-123 вздовж осі 

z [55-62]. У свою чергу, Y-247 має одну CuO2-площину, тільки один CuO-

ланцюжок і один подвійний ланцюг CuO, тобто, в кристалічній структурі Y-

247 відбувається своєрідне чергування блоків Y-123 таY-124 уздовж осі с 

[63-64]. Експериментально підтверджено, що при збільшенні кількості 

площин CuO2 для Y-вмісних ВТНП - купратних надпровідників, температура 

надпровідного переходу збільшується [65, 66].  

Тобто, на різноманітні характеристики надпровідних матеріалів, а 

особливо на електрофізичні та магнітні властивості, суттєво впливає їх 

кристалічна структура. Різноманітні дослідження синтезованих ВТНП сполук 

показали, що вони мають перовськітоподібну структуру. При цьому каркасна 

структура перовськіту стає пошаровою, тобто впорядкування кисневих 

вакансій призводить до утворення шарів. Таким чином практично всі ВТНП 

сполуки мають перовськітоподібну структуру, дефектну за оксигеном. 

Присутність значної кількості кисневих вакансій і можливість упорядкування 

останніх в структурі, визначає для більшості електрофізичні властивості. 

Геолог Г. Росе в 1939 році описав мінерал перовськіт, що має формулу 

CaTiO3. Цей мінерал отримав назву в честь Л.О. Перовського – російського 
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вченого мінералога [68]. Так складнооксидні сполуки, що мають шарувату 

кристалічну будову та загальну формулу – АВО3 (А – катіон: 

рідкоземельного елемента (РЗЕ), лужного чи лужноземельного металів; B– 

катіон перехідних металів: 3d-5d), що є подібною до вперше відкритого 

перовськіта [69]. Також відомо, що кристалічна решітка CaTiO3 і подібних, 

має елементарну комірку з кубічною сингонією, при цьому катіони 

перехідних металів (з к.ч. = 6) значно менші за розміром, тому займають 

октаедричне оксигенове оточення, а катіони типу А (з к.ч. = 12) займають 

позиції в кубооктаедричному оточенні оксигенів [70-76]. 

Сполуки з дефіцитною за оксигеном перовськітною будовою (як 

правило, складнооксидні сполуки купруму та подібних 3d-елементів), через 

існування певної залежності між фазовим складом, структурою та 

різноманітними функціональними характеристиками (магнітні, електричні 

тощо), привертали значну увагу вчених. Особливий інтерес викликає 

можливість створити матеріали з певним набором запрограмованих та 

необхідних фізико-хімічних властивостей, які можна спрогнозувати, усього 

лише, варіюючи заміщення катіонів у даних сполуках. Крім того, на 

функціональні параметри оксидних матеріалів впливає також перекривання 

катіонних оболонок 3d-електронів перехідних металів і аніонних 2p-

орбіталей оксигену [77]. 

Питання кристалічної структури для фаз Y-358 та Y-257 залишається 

відкритим, адже і досі є сумніви чи це окремі фази, чи надструктури 

надпровідної фази Y-123, але в будь-якому разі, ці сполуки також відносяться 

до структурного типу оксиген-дефіцитних перовськітів. Таким чином можна 

достатньо аргументовано вважати, що родоначальником цих фаз є 

надпровідна сполука YBa2Cu3O7-δ, особливістю якої є кристалічна структура, 

яка пов‘язана з нестехіометричним оксигеном, що має істотний вплив на 

надпровідні характеристики, завдяки чому відбувається упорядкований 

орторомбічний чи неупорядкований тетрагональний переходи. 
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Для тетрагональної фази YBa2Cu3O7-δ з просторовою групою P4/mmm 

оксигеновий індекс лежить в межах 0,04 ≤ δ ≤ 1, а для орторомбічної Y-123 з 

просторовою групою Pmmm,індекс оксигену буде дорівнювати нулю, δ = 0 

(Рис.1.1 а-б). Іони купруму розташовані в структурах обох фаз у двох 

нееквівалентних положеннях Сu1 та Cu2. Так Сu1 оточують іони оксигену, 

утворюючи при цьому квадрат (Сu1)O4, де оксиген знаходиться в вершинах 

квадрату. А в свою чергу, Cu2 оточують оксигени, утворюючи піраміду  

(Cu2)O5, займаючи положення по її вершинах. Крім того, площини квадратів 

розташовані перпендикулярно до вісі а [78]. 

 

а)      б 

Рис. 1.1. Орторомбічна (а) та тетрагональна (б)фази YBa2Cu3O7- 

[79]. 

У надпровідній орторомбічній Y-123 фазі заселеність положень О1 

дещо більше за заселеність положень О5, а в ненадпровідній тетрагональній 

заселеність однакова. На етапах синтезу цієї фази, за допомогою варіювання 

параметрів середовища, прожарювання та парціального тиску оксигену, 

можна змінювати величину (δ), що призведе до фазового переходу з 

тетрагональної в орторомбічну структуру. Такий фазовий перехід в даній 

купратній системі обумовить наявність надпровідних властивостей. 

Валентний стан купруму в складнооксидних надпровідниках є 

ключовим фактом для існування надпровідності. Адже, через нестачу 

оксигену в YBa2Cu3O7-δ купрум має гібридний валентний стан та існує у в 
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двох нееквівалентних станах Cu
2+

 та Сu
3+

, а хімічна формула має вигляд 

YBa2Cu2
2+

Cu1
3+

O7. Отже, надлишок оксигену призводить до утворення дірок 

на купрумі, що мають вигляд Сu
3+

.Проте, зниження вмісту оксигену зменшує 

орторомбічне спотворення структури та надпровідні характеристики 

пригнічуються [80-83]. 

 

1.2. Найважливіші методи синтезу ВТНП в системі Ln-Ba-Cu-O 

Дослідження високотемпературних надпровідників показали, що 

надпровідність властива оксидній кераміці, що найчастіше проявляє 

діелектричні та напівпровідникові властивості. Вивчення властивостей та 

синтезу таких сполук є досить складною проблемою, адже вони досить 

чутливі до різних умов синтезу, термообробці та експлуатації. Однак варто 

зазначити, що дослідження принципів синтезу металооксидних 

надпровідників представляє інтерес не тільки в окремих галузях хімії, а й для 

цієї науки в цілому. Адже вивчення процесів, що сприяють реалізації різних 

методів отримання ВТНП-матеріалів, не тільки дозволяє вирішити важливу 

практичну задачу знаходження кореляцій типу склад-взаємодія-структура-

властивість, але й сприяє розвитку загальних хімічних уявлень про природу 

складних оксидних систем: взаємодії їх компонентів, вплив взаємного 

заміщення РЗЕ, високотемпературних фазових співвідношеннях, природі 

перитектичних реакцій, структурі та властивостях купратних розплавів, не 

стехіометрії твердих фаз за киснем та катіонами, структурних фазових 

переходів . 

Синтез ВТНП сполук є дуже важливим, адже дані сполуки 

використовують у енергетиці, медицині, електроніці. Саме тому необхідно 

отримати ВТНП матеріали зі заданими властивостями та характеристиками. 

На сьогоднішній день існує значна кількість різних методів одержання 

складнооксидних сполук на основі купруму, проте, важливе місце, за свою 

поширеність і практичність займає твердофазний метод синтезу (ТФ), або 

як його ще називають – керамічний. Така популярність легко пояснюється 
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простотою в технологічному плані, адже великим плюсом є можливість 

контролювати усі стадії твердофазної реакції. Хоча технологія даного 

синтезу і не складна, вона складається з декількох стадій [84-92]: 

1. Утворення гомогенної реакційної маси шляхом ретельного 

перетирання (перемішування) усіх компонентів системи відібраних 

у стехіометричному співвідношенні. 

2.  Прожарювання одержаної реакційної суміші. Ця стадія обов‘язково 

проводиться ступінчасто і після кожного етапу термообробки 

необхідно ретельно роздрібнювати та перетирати одержану суміш. 

Такі операції проводяться доки не утвориться необхідна сполука з 

відповідним мольним та фазовим співвідношенням. 

3. Наступні дії пов‘язані з покращенням електрофізичних 

характеристик отриманого матеріалу шляхом термічної обробки в 

певних режимах та в певному середовищі. 

Таким чином, стадією, яка найбільше впливає на подальші властивості 

сполуки є остання – оптимізація надпровідних характеристик, за допомогою 

певних параметрів термообробки: атмосфера, час прожарювання, 

температурний діапазон та, навіть, умови наступного зберігання отриманого 

зразку [93-96]. 

Проте, окрім переваг, ТФ має і суттєві недоліки: 

1. Довготривалість прожарювання, яке чергується разом з 

перетиранням та гомогенізацією прекурсорної маси. 

2. Високі температури відпалу.  

3.  Найважливішою проблемою є можливість того, що кінцевий 

продукт не буде однофазним, адже під час багатостадійного процесу 

відпалювання та гомогенізації відбувається утворення проміжних 

сполук та певна сегрегація компонентів, що в свою чергу 

призводить до утворення поверхні розділу у реакційній масі. 
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Однак, керамічний метод все одно займає важливу ланку серед інших 

методів синтезу, адже він є універсальним в одержанні найскладніших ВТНП 

систем. 

До більш сучасних та технологічних методів синтезу відносять хімічну 

гомогенізацію (ХМГ, хімічні методи) [55,93, 95, 97-103]. 

Великою перевагою хімічних методів є створення умов гомогенізації 

сполук на атомно-молекулярному рівні. Крім цього, в більшості випадків 

вдається зберегти такий ступінь гомогенізації протягом наступних стадій 

обробки. Слід зауважити, що синтезовані таким чином сполуки є 

дрібнодисперсними порошками, завдяки чому забезпечується гарний контакт 

зерен в процесі спікання через високу питому поверхню. Такі позитивні 

моменти приводять до найголовнішої переваги даних методів утворення 

хімічно однорідних матеріалів з меншим відсотком домішкових фаз чи 

взагалі повністю однофазних продуктів. Крім того, такі переваги дають 

можливість створення матеріалів з необхідним складом [93,95].  

Основні методи хімічної гомогенізації та їх характеристики занесені в 

таблицю 1.1  

Таблиця 1.1. Характеристика хімічних методів синтезу 

Назва методу Основні стадії чи 

опис процесу 

Недоліки Переваги 

1 2 3 4 

Золь-гель 

технологія 

(метод 

полімерних 

комплексів) 

[93, 95, 104 – 

108]. 

В якості реагентів ви-

користовують: нітра-

ти, ацетати, цитрати 

тощо. Катіонні роз-

чини переводять у 

геле- чи золеподібний 

стан. Далі суху реак-

ційну суміш під-

вергають термо-

обробці. 

Зниження про-

дуктивної здат-

ності (через 

наявність вугле-

вмісних сполук 

та невеликі кон-

центрації реа-

гентів), що при-

водить до утво-

рення карбона-

тів лужноземе-

льних металів. 

Не дорогий та 

простий, адже іс-

нує можливість 

регулювання 

в‘язкості гелю 

(шляхом зміни 

співвідношення 

компонентів, 

часу термо-

обробки та 

температурного 

режиму). 

Цитратний 

[93, 95, 

Утворення хелатних 

комплексів α-

Такі ж, як і в 

попередньому. 

Не має потреби 

використовувати 
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109-112] гідроксокислот з йо-

нами металів (100-

140
о
С). Наступним 

етапом є полімеріза-

ція (180-200
о
С) з 

утворенням гелю з 

однорідно розподіле-

ними атомами металу. 

При наступному 

підвищенні темпера-

тури гель розкла-

дається і утворюється 

оксидний порошок. 

спеціальні при-

лади та в якості 

реагентів застосо-

вують нітрати. 

1 2 3 4 

Співосадження 

[93, 95, 113-

115] 

Найчастіше, оса-

джуються вуглеце-

вмісні солі (оксалати 

та карбонати). 

Наступним етапом є 

термічна обробка при 

високих температу-

рах. Термоліз яких 

завершується при 

900-950
о
С. 

Можлива зміна 

хімічного 

складу кінце-

вого продукту 

через ймо-

вірність не-

повного 

осадження та 

отримання него-

могенних спо-

лук, що мають 

не відтворювані 

характеристики. 

Наявність 

вуглецвмісних 

сполук, що 

може привести 

до утворення 

оксикарбо-

натних фаз. 

Отримання 

дрібнодисперсної 

та однорідної су-

міші солей із від-

повідним 

співвідношенням 

катіонів, при 

умові, що катіони 

з розчину 

осаджуються 

одночасно і з 

однаковою швид-

кістю. 

 

Розпилювальна 

сушка[93, 95] 

Диспергування роз-

чинника в потоці 

газу-носія. Таким чи-

ном відбувається 

швидке випарову-

вання розчинника. В 

якості вихідних спо-

лук застосовують 

нітрати та ацетати, а в 

якості розчинників – 

Масові втрати 

кінцевого про-

дукту та 

неконтрольо-

ване отримання 

побічних про-

дуктів. 

 

Швидкість про-

цесу утворення 

реакційної суміші 
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воду, аміачно-спир-

тові та водно-спир-

тові суміші. 

Кріохімічний 

[93, 95]. 

Перший крок: утво-

рення кріогранулята - 

швидке заморожу-

вання тонко розпоро-

шеного розчину 

солей. 

Далі проходить сублі-

маційна сушка з 

утворенням високо-

дисперсної і 

високогомогенної 

сольової суміші, з 

якої отримують 

оксидний порошок. 

Зниження про-

дуктивності 

через низьку 

розчинність 

Ba(NO3)2. 

Наявність 

аморфних фаз, 

що може спри-

чинити 

плавлення в 

процесі 

сублімаційної 

сушки. 

 

Прискорення фа-

зоутворення та 

отримання спо-

лук, які складно 

отримати іншими 

методами. 

Можливості при-

готування розчи-

нів, які містять 

будь-які катіони з 

необхідною 

стехіометрією. 

 

1 2 3 4 

Піроліз 

aерозолів 

[93, 95] 

Переведення суміші 

сольових розчинів в 

стан «аерозольного 

туману». Газ-носій 

переносить аеро-

зольну суміш в гарячу 

камеру, де 

здійснюється миттєве 

розкладання, а про-

дукт фільтрується при 

виході газу із зони, де 

відбувалось розкла-

дання. 

Необхідність 

очищення газу-

носію від СO2. 

Забруднення 

продукту 

реакції мате-

ріалами з яких 

зроблені ка-

мери. 

 

Можливість 

одержання гомо-

генного порошку 

та швидкість 

реакції. 

 

 

Науковий інтерес до купратів Ln-358 викликаний відносною простотою 

їх синтезу і високою критичною температурою переходу в надпровідний стан 

(Тс ~ 100 K), що вище, наприклад, ніж у Y-123, що широко застосовується в 

промисловості (Тс ~ 93 K) [116]. Відомо, що надпровідники Y-358 отримують 

в основному керамічним методом з суміші оксидів металів [50, 116-121] і 

золь-гель технологією [14, 122, 123], при цьому відомості про можливість 

отримання Y-358 іншими методами в літературі відсутні. 

Синтез ВТНП матеріалів є дуже важливим, адже дані сполуки 
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використовують у енергетиці, медицині, електроніці тощо. Саме тому 

необхідно отримувати матеріали зі заданими властивостями та 

характеристиками. 

Отже, на сьогоднішній день існує багато різноманітних способів 

одержання високотемпературних надпровідних матеріалів, кожний з яких 

має ряд недоліків та переваг. На підставі проаналізованої літератури можна 

зробити висновок, що найперспективнішими методами синтезу вважаються 

хімічні методи, через те, що вони дозволяють підвищити хімічну 

однорідність кераміки, а також дають можливість отримати сполуки з певним 

вмістом та розподілом домішок. Однак, і ці методи потребують оптимізації 

умов та режимів проведення процесів синтезу та в підсумку, можна 

запевнити, що в залежності від бажаних кінцевих характеристик матеріалу, 

його функціональних властивостей напряму залежить вибір методу синтезу. 

Таким чином оптимальними для кожного окремого матеріалу з певним 

набором характеристик можуть бути різні методи синтезу. 

 

1.3. Заміщення у фазі Y-123 

З моменту відкриття надпровідності при 90 К в шаруватому складному 

перовськітоподібному купраті YBa2Cu3Oх (Y-123) було здійснено ряд 

заміщень в цій системі. Такі зміни проводили для розуміння механізмів 

надпровідності та можливості синтезу нових надпровідних сполук з більш 

високими температурами переходу в надпровідний стан [77]. Ці дослідження 

довели, що заміщення ітрію, барію, купруму в сполуках такого типу на інші 

атоми, впливає на різноманітні властивості купратів. Тому будь-які зміни в 

катіонній підгратці в купраті барію-ітрію представляють великий інтерес для 

розвитку науки. Покращення електричних властивостей надпровідних сполук 

системи Ln-Ba-Cu-O відіграє важливу роль у розвитку ВТНП матеріалів. 

Тому заміщення іонів в різних позиціях в структурі надпровідних сполук 

представляє актуальне завдання, тому що може впливати на їх електронну 

будову, вміст кисню, динамічні властивості кристалічної решітки, що в свою 
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чергу впливає на характеристики надпровідного переходу. Науковий і 

практичний інтерес в дослідженні ізоморфного заміщення в родині 

надпровідників типу Y-123 полягає в знаходженні впливу заміщень катіонів 

у різних підгратках, або в декількох одночасно, на структурні та 

електрофізичні властивості заміщених надпровідників, а також кореляції між 

їх фізико-хімічними властивостями і вмістом нестехіометричного кисню. Від 

початку відкриття надпровідності в класі сполук типу Y-123 і до 

теперішнього часу ведуться дослідження по впливу ізоморфних заміщень на 

фізико-хімічні властивості цих сполук з метою покращення їх 

експлуатаційних характеристик. Приймаючи до уваги, що в кристалічній 

структурі 123 ВТНП є 4 нееквівалентні положення атомів металів, які можуть 

бути заміщені на катіони з близькими йонними радіусами, теоретично 

очікувана кількість ізоморфно-заміщених сполук буде досить велика.  

Відомо декілька основних варіантів заміщення атомів: 

1. Заміна атомів ітрію: 

- Повна ізовалентна заміна атомів ітрію на рідкоземельні елементи 

(РЗЕ=R ): RBa2Cu3Ox. 

- Часткове ізовалентне заміщення ітрію на РЗЕ: Y1-y RyBa2Cu3Ox 

(0<x<1). 

- Гетеровалентне заміщення ітрію на метали з близькими 

значеннями іонних радіусів: Y1-yMyBa2Cu3Oх. 

2. Заміна атомів барію:  

- Ізовалентна заміна катіонів барію: RBa2-yMyCu3Ox . 

- Гетеровалентна заміна барію на одно- та тривалентні катіони: 

YBa2-y𝑀𝑦∗Cu3Oх. 

3. Заміна атомів купруму: 

- Ізовалентна заміна купруму: RBa2Cu3-yMyOx . 

- Гетеровалентна заміна купруму на одно- та трьох- і 

чотиривалентні катіони: RBa2Cu3-yMyOх. 

4. Одночасне заміщення декількох різних атомів. 
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Зокрема, зміни в кисневій стехіометрії [124, 125], заміщення для 

купруму [126, 127], і для ітрію [128-130] представляли величезний 

практичний та теоретичний інтерес, адже мали вплив на температуру 

надпровідного переходу та надпровідні властивості в цілому [77]. 

Бурхливі дослідження керамічного складу Y-123 призвели до 

численних заміщень катіонів та аніонів в даній фазі. Заміщення катіонів ітрію 

на інші рідкоземельні [131-135] елементи довели існування надпровідних 

сполук, в яких Y замінено на: La, Nd, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Yb та Lu, натомість 

заміна на катіони Се та Tb не призвела до утворення надпровідних структур 

[93]. 

Вдалося встановити залежність кисневого індексу від радіусів атомів, 

що заміщували атом ітрію [136]. Отже, збільшення йонного радіусу РЗЕ (від 

Y, Er до Sm) призводить до зменшення вмісту кисню. У заміщених купратів 

типу Ln-123, де Ln= La, Pr, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Tm ,Yb, було 

прослідковано, що значення оксигенового індексу для всіх сполук ряду 

LnBa2Cu3Ox лежить в інтервалах 6,7 x≤6,98, проте х для фази з Pr дорівнює 

7,06 – це може свідчити про існування Pr
+4

. 

Дослідження властивостей фаз із заміщенням [137, 138] (Gd, Eu, Er) в 

залежності від температури відпалу та атмосфери (кисень чи повітря), 

показали, що відбуваються деякі зміни у властивостях. Адже, на відміну від 

фази Y-123, яка зберігає фіксовану катіонну стехіометрію в широкому 

інтервалі параметрів стану, її аналоги, що містять замість ітрію рідкоземельні 

елементи, є фазами зі значною катіонною нестехіометрією [139]. 

Результати досліджень зміни температури переходу від ромбічної фази 

в тетрагональну в залежності від радіусу РЗЕ, показали, що температура 

фазового переходу підвищується зі зменшенням йонного радіусу. Проте, зі 

зростанням радіусу зростає коефіцієнт дифузії оксигену в структурі, тому 

збільшується загальний вміст кисню в точці структурного переходу від ітрію 

до неодиму, а температура фазового переходу, навпаки, знижується [140, 

141]. Повне заміщення ітрію в сполуці YBa2Cu3O7-x на інші рідкоземельні 
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елементі не призводить до суттєвих змін у функціональних характеристиках 

за рахунок невеликої різниці у властивостях та радіусах елементів, окрім 

фази з заміщенням на лантан. Така різниця пояснюється присутністю в 

системі «надстехіометричного кисню», який займає вакантні позиції вздовж 

осі а та деформує решітку, зменшуючи ромбічне перекручування системи та 

впливаючи на ланцюгову структуру O-Cu-O в напрямку осі b, це призводить 

до зниження критичної температури [142-146].  

Відносно часткового ізо- та гетеровалентного заміщення ітрію, можна 

стверджувати, що було присвячено значно менше досліджень, порівняно з 

повним заміщенням.  

У твердих розчинах типу Y1-xRxBa2Cu3O7-δ (де R-рідкоземельний 

елемент) існування відповідних фаз R123 призводить до утворення 

необмежених твердих розчинів. Тільки у випадку заміщень на Ce та Tb, для 

яких більш характерний ступінь окислення +4, граничне заміщення х 

становить 0,03 та 0,33 відповідно [126]. У роботі [147] показано, що повне 

заміщення ітрію в сполуці YBa2Cu3O7-δ на РЗЕ, крім Ce, Pr, Tb, Pm, 

практично не впливає на температуру переходу в надпровідний стан 

(Тс≈90К). Аналізуючи літературні джерела можна відзначити, що при 

збільшенні іонного радіусу іонів Ln
3+

 (Ln= La, Nd, Sm, Eu, Pr і Gd) в 

положенні Y температура переходу у надпровідний стан (Тс) трохи 

підвищується від лютецію до неодиму, а потім знижується до лантану [148-

151]. 

При дослідженні систем Y1-xАxBa2Cu3O7-δ (A=In, Tl) [152], було 

доведено існування твердих розчинів до х=0,6. Температура переходу в 

надпровідний стан у випадку індію при невеликих заміщеннях зростає, а 

потім поступово зменшується зі збільшенням х. У системі Y1-xTlxBa2Cu3O7-δ 

спостерігається поступове зростання Tc при збільшенні вмісту Tl.  

Дослідженню системи Y1-xBixBa2Cu3O7-δ присвячено декілька робіт 

[152-154] автори досліджень сходяться на думці, що заміщення Y на Bi не 

відбувається взагалі. Так, вже при мінімальній кількості Bi= (0,01) [152], 
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спостерігається утворення суміші фаз. Тим не менше, було зафіксовано 

покращення електропровідних властивостей при малому вмісті Bi, що може 

бути наслідком зміни коефіцієнту нестехіометричності по відношенню до 

недопованого зразку. У роботі [153] показано, що сполука з х=0,1 має 

кисневий індекс більший, ніж сполука з х=0,05 [154]. 

 

1.4. Дослідження фази Y-358 

Дослідження фази Y-358 [4, 5-15, 155-170] не створюють однозначно 

повної картини, що являє собою ця сполука, чи можна вважати її окремою 

фазою [4, 155-157], чи це суміш фаз [12-13], чи надструктура вже давно 

відомої фази Y123. Проте, більшість дослідників згодні з авторами [4], що 

надпровідник Y-358 має подібну кристалічну структуру до Y-123. Як відомо 

вперше надпровідну фазу Y358, було синтезовано за допомогою золь-гель 

технології у 2009 році [4], та повідомлено про її надзвичайні надпровідні 

властивості в порівнянні з іншими надпровідними купратами (рис.1.2).  

 

Рис. 1.2. Залежність опору від температури 

для купрату Y3Ba5Cu8O18 [4]. 

Так, вперше синтезований надпровідник Y3Ba5Cu8O18 мав критичну 

температуру Тс=102 К. Та за думкою авторів, кристалізувався в Pmm2 пр.гр. з 

параметрами кристалічної гратки: a = 3.888 Å, b = 3.823 Å, c = 31.013 Å, і 

об‘ємом V = 460.971 Å
3
. В дослідженні не було наведено кристалічної 

структури нової сполуки, але були представлені деякі уявлення про 
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структуру фази з якими і на сьогодні згодні більшість вчених. Отже, 

надпровідна сполука Y-123 має дві площини CuO2 і один CuO-ланцюг, 

натомість Y-124 має один подвійний ланцюг замість одного ланцюга, в свою 

чергу Y-247 має один одинарний, і один подвійний CuO-ланцюг та площину 

CuO2. У порівнянні, з вище перерахованими, найвищий Tc має Y-358, що 

дорівнює 102 К, ця фаза має кристалічну структуру, подібну до Y-123, за 

винятком, кількості ланцюгів CuO та CuO2площин. Так Y-358 має п'ять 

площин CuO2 і три ланцюга CuO, тобто збільшується кількість площин CuO2, 

а також змінюється положення ланцюгів CuO, що позитивно впливає на 

значення температури переходу у надпровідний стан. Такі припущення вчені 

висловили на основі дифрактограми даної сполуки, яку було уточнено за 

допомогою програмного забезпечення MAUD (рис.1.3). 

 

 

Рис. 1.3. Дифрактограма надпровідного купрату Y3Ba5Cu8O18 [4]. 

Пізніше, ці ж вчені, у дослідженні [155] намагалися встановити 

причини підвищення надпровідності виходячи із структури сполук. 

Дослідження еволюції кількості носіїв заряду в різних ділянках площин CuO2 

і ланцюгів CuO, в порівнянні з відомими надпровідними фазами, а саме       

Y-123, Pr-123, Y-124 та Y-247, показало результати, що дозволяють 

припустити, що витягування діркових носіїв провідності з ланцюгів до 

площин підвищує температуру переходу. Такі дослідження проводились на 
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основі методу розширених плоских хвиль (FP-LAPW) та теорії функціонала 

густини в узагальненому градієнті апроксимації (GGA). 

Надзвичайно цікавим є дослідження [156], в якому деталі кристалічної 

структури, нещодавно виявленого надпровідника Y3Ba5Cu8O18+δ визначалися 

функціональною теорією DFTab-initio. Було теоретично розраховано 

загальну кількість енергії для трьох різних запропонованих структур з різним 

вмістом кисню. Таким чином, структура з інверсійною симетрією та 

найвищою концентрацією кисневого значення (зразок С) має найнижчу 

загальну енергію і, отже, найбільш стійку фазу (рис.1.4.). Автори пропонують 

поділити структуру даної фази на підструктурні блоки: YBa2Cu3O7 і 

YBaCu2O5 або YBaCu2O5 і BaCuO2 (рис. 1.5). 

 

Рис. 1.4. СтруктуриY-358 з різним вмістом оксигену: 

(А)- Y3Ba5Cu8O17; (B) – Y3Ba5Cu8O18; (C) – Y3B5Cu8O19 [156]. 

Структури A, B і C з відповідною стехіометрією Y3Ba5Cu8O17, 

Y3Ba5Cu8O18 і Y3Ba5Cu8O19. C1-C4, P1-P6 та O1-O5 вказують CuO-ланцюги, 

площини CuO2 та верхівкові оксигени, відповідно. 
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Рис. 1.5. Будова підструктурних блоків в кристалічній структурі  

Y-358 [156]. 

 

Окрім золь-гель методу Y3Ba5Cu8O18+δ одержано і за допомогою 

твердофазного синтезу [157]. Таким чином, синтезовано два надпровідних 

зразка Y-358 з різницею тільки в режимах прожарювання: зразок 1 –900°С , 

24 год. (без оксигенизації), зразок 2 – 900°С, 24 год. з оксигенизацією, за 

допомогою відпалу при температурі 500°С протягом 24 год. в атмосфері 

кисню. Фазову структуру зразків проаналізовано в порівнянні з Y-123 та 

порошкової рентгенівської дифракції. Так, автори стверджують, що 

надпровідник Y-358 має кристалічну структуру подібну до Y-123, за 

винятком того, що Y-358 має п'ять CuO2 площин та три CuO ланцюги (при 

цьому, не наводячи, в своєму дослідженні кристалічну структуру одержаних 

зразків). 
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Вимірювання опору визначили надпровідний характер з критичними 

температурами 92,3 К і 100,2 К для зразку 1 та 2, відповідно, що трохи 

відрізняється від попередніх досліджень. Таким чином, можна зробити 

висновок, що оксигенизація зразків підвищує надпровідні властивості.  

У роботах [158-160] дослідники за допомогою твердофазного методу 

синтезу отримали нові надпровідні фази: Y5-6-11, Y7-9-16, Y5-8-13, Y7-11-

18, Y1-5-6, Y3-8-11, і Y13-20-23. Вибір сполук для синтезу було узгоджено з 

припущеннями зробленими із аналізу літературних джерел про властивості і 

синтез надпровідних фаз у системі Y-Ba-Cu-O. Таким чином автори 

висувають припущення: 

1. Кількість CuO2 і кількість атомів Ва дорівнюють. 

2. Кількість ланцюгів СuО і число атомів Y рівні. 

3. Кількість атомів Ва плюс кількість атомів Y дорівнюють 

кількості атомів Cu. 

У статті не має доказів, що є співвідношення між кількістю площин 

CuO2 і числа атомів Ba, і кількість ланцюжків CuO та кількість Y-атомів 

насправді є якийсь зв'язок. Тим не менш, експеримент показав, що кількість 

Ba-атомів плюс Y-атомів дорівнює кількості Cu-атомів. Наприклад, для Y-

123, є один Y-атом і два Ba-атоми, тому вчені отримали три Cu-атоми. У Y-

358, є три Y-атоми і п‘ять Ba-атомів, так отримали вісім Cu-атомів. Саме 

тому, вважається, що в основі ідеї синтезу нового надпровідника в системі Y-

Ba-Cu-O це кількість Ba-атомів плюс Y-атоми, що дорівнює кількості Cu-

атомів.  

Таким чином, вчені намагаються знайти умови при яких можливо буде 

отримати матеріали з заданими властивостями. Так наприклад, для синтезу 

нових надпровідників в системі Y-Ba-Cu-O, необхідно створити композиції, в 

яких число атомів Ва + Y дорівнює кількості атомів Cu і в якому число 

атомів, Y може бути зменшено за умови, що вищевказана сума зберігається. 

Це робить можливим досягнення високих значень температури 

надпровідного переходу. Для досягнення найвищої критичної температури, 
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нові надпровідні сполуки повинні містити більшу концентрацію дірок. Так як 

CuO2 площини відносяться до числа Ba-атомів, а необхідно, щоб було більше 

число CuO2 площин та кількість барію залишити сталою, для того щоб 

утворились дірки, Y-атом повинен бути відсутній. Ця концепція узгоджена з 

припущенням синтезувати Y-123, якщо замінити La-атомом атом Y в BaCuO2 

перовськіта; Y
3 +

 має радіус менше, ніж La
3 +

 та критична температура вище. 

Тому, автори мають припущення, що Y-атомів повинно не вистачати, щоб 

створити більше дірок для підвищення критичної температури. Наприклад, у 

Y-123 не має відсутніх атомів ітрію, а у Y-358 відсутній один атом ітрію на 

кожний п‘ятий атом барію, тому надпровідні властивості цієї фази кращі. 

Автори стверджують, що всі синтезовані ними сполуки проявляють ефект 

Мейснера при температурі від 77 К, проте найвищі показники має фаза         

7-11-18, Тс якої дорівнює 109 K (рис.1.6).  

 

Рис. 1.6. Електричні властивості сполук [160] 

Крім того, було проведено рентгенофазовий аналіз, який показав, що 

дані сполуки мають аналогічні до Y-123 рефлекси на дифрактограмі з 

деякими домішковими піками (рис.1.7). Результати XRD-спектрів показали, 
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що усі сполуки у своєму складі мають надпровідну і не надпровідні фази    

(Y-211, BaCuO2 та Ba2Cu3O6). 

 

Рис. 1.7. Дифрактограми синтезованих зразків [160] 

 

Однак, автори не встановлюють кристалічну структуру даних сполук і 

питання про реальне існування цих надпровідних фаз залишається відкритим.  

Застосовуючи Melt–Powder–Melt–Growth (MPMG) було синтезовано 

надпровідну фазу Y-358 [161]. Синтезований зразок було досліджено за 

допомогою SEМ, DTA та рентгенофазового аналізів. Продемонстровано 

надпровідні властивості (табл.1.2). Результати усіх аналізів були порівняні з 

результатами отриманими для фази Y-123, що була одержана, тим самим 

методом. Проте, кристалічна структура Y3Ba5Cu8O18+δ встановлена не була.  
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Таблиця 1.2. Надпровідні характеристикиY-358 [161]. 

 

У дослідженні [162], вивчено вплив умов термообробки на структурні / 

мікроструктурні, електричні і транспортні властивості, такі як 

термоелектрична потужність та теплопровідність системи Y-358. XRD і SEM 

аналізи показали, що найкраще структуроутворення відбувається для зразку  

приготованого при 900 ° С протягом 24 год. У всіх зразках Tc спостерігається 

близько 91 К, крім того для всіх зразків спостерігався діамагнітний перехід, 

що вказує на те, що окремі зерна зберігають магнітне поле. Встановлено, що 

домінуючими носіями зарядів є дірки, що добре збігається з іншими 

літературними джерелами. Також виявлено, теплопровідність зразків 

зменшується при збільшенні температури відпалу. 

Вивчення мікроструктурних характеристик [163] фази Y3Ba5Cu8Oy 

синтезованою цитратним методом показали, що отриманий порошок має 

дуже дрібні зерна розміром близько кількох нанометрів. Особливості 

морфології пояснюються тим, що термічна агломерація частинок 

зменшується із зменшенням температури відпалу і скорочення часу відпалу. 

Крім цього, повне утворення фазової форми Y3Ba5Cu8Oy залежить від 

температури відпалу та часу відпалу. 

Схоже дослідження у [164], де проводили порівняння надпровідних 

сполук Y-123 та Y-358, що показали істотні покращення надпровідності в 

фазі Y-358. Обидва зразки синтезовано твердофазним методом та досліджено 

на магнітнорезистивні властивості. Виявлено, що енергія активації зразка Y-

358, незалежно від прикладеного магнітного поля, вище ніж у зразку Y-123. 
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Крім цього було встановлено емпіричні формули сполук Y3Ba4.74Cu8.07Oy та 

YBa1.92Cu3.26Ox. 

Досить цікавою стала робота [165], в якій автори твердофазним 

методом синтезували сполуки YBa2Cu3Oy, Y3Ba5Cu8Oy та Y7Ba11Cu18Oy, після 

чого порошки були розділені на дві частини, перша з яких була подрібнена 

методом high-energymilling (HEM), а друга перетиралася в ручну.  

За допомогою рентгенівської порошкової дифракції було встановлено 

фазовий склад сполук та охарактеризовано параметри комірки, для 

встановлення кристалічної структури використовували уточнення Рітвельда, 

та на жаль структура у даному дослідженні представлена не була. 

Елементний аналіз встановлювали, використовуючи EDX, з елементарною 

методикою відображення. Результати досліджень показали, що параметри 

кристалічних граток були більшими для порошків із застосуванням HEM, 

крім того, такий метод подрібнення призвів до підвищення температур 

переходу у надпровідний стан (табл. 1.3) та сильно вплинув на 

мікроструктурні характеристики. Так, коефіцієнт анізотропії для зразків 

перетертих вручну був значно вищий, а кількість пор у таких зразках 

навпаки, зросла.  

Таблиця 1.3. Критичні температури зразків перетерті вручну та 

подрібнені НЕМ [165]. 

 

Також було вивчено вплив гамма-випромінювання на надпровідну фазу 

Y-358 [166], отриману стандартним керамічним методом. Зразки 
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опромінювали джерелом гамма 
60

Co при кімнатній температурі, а їх 

характеристичні властивості визначалися за допомогою XRD, SEM, 

електричного опору та термічного аналізу. Встановлено, що піки на 

дифрактограмах зменшуються зі збільшенням гамма-доз, що за думкою 

авторів, також можна прослідкувати за допомогою SEM. Надпровідність 

зразків зменшується під дією випромінювання та збільшується 

напівпровідникова поведінка матеріалів в нормальному стані. Такі зміни 

пояснюють зменшенням вмісту кисню, що виникає через дифузію кисню 

площин CuO, викликаної гамма-випромінюванням.  

Дослідження [167] показують, що утворення фази Y-358 відбувається 

вже після першої стадії спікання, проте вчені не вказують тривалість 

прожарювання зразків, лише згадують про температуру термообробки. Так, 

автори синтезували чотири надпровідні зразка: А1 –Y-123 – прожарювання 

при 900 °С в атмосфері кисню (2 рази), А2-Y-123 – прожарювання при 950 °С 

в атмосфері кисню (2 рази), В1 –Y-358- прожарювання при 860 °С та 890 °С в 

атмосфері кисню, В2 –Y-358 - відпалювання в дві стадії при 840°С та при 950 

°С, обидві стадії проводили без оксигенизації.  

Отже, вчені у дослідженнях [4, 155-167], схильні до думки, 

щоY3Ba5Cu8O18+δ існує як окрема фаза, що кристалізується в орторомбічній 

симетрії та має високі значення надпровідності. Натомість автори досліджень 

[168, 169], стверджують, що Y-358 не є окремою фазою.  

Так, цікавими є дослідження [168] надпровідної фази Y-358 в 

залежності від впливу на неї різних температур прожарювання 850, 875, 900, 

925, 950 °С. Як і в попередніх дослідженнях автори вважають, що параметри 

решітки а, b подібні до параметрів Y-123, але с відрізняється приблизно в три 

рази. В цьому дослідженні автори стверджують, що окремо фаза Y-358 не 

існує, цю фазу можливо отримати лише в суміші з фазою Y-123. При чому 

при збільшенні температури відпалу від 850-950 °С, авторами встановлено, 

що найбільший масовий відсоток Y-358 утворюється при 900 °С, близько 

50%, при інших температурах домінуючою залишається Y-123.  
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У [169] проведено структурне порівняння фаз Y-358 та Y-123, для 

доведення існування Y-358, як окремої фази. Для синтезу обох сполук 

використовували золь-гель технологію. Для встановлення структури сполук 

застосовували рентгенофазовий аналіз з Рітвельд-уточненням, який показав, 

що одержаний зразок Y3Ba5Cu8O18 складається з двох надпровідних фаз: 

власне Y-358 (близько 32%, з Pmm2 пр. гр. ), та Y-123 (близько 68%, з Pmmm 

пр. гр. ). Отже, авторам не вдалося підтвердити існування Y-358, як окремої 

фази. Однак, запропоновано кристалічну структуру цієї фази (рис.1.8), що 

дещо відрізняється від уявлень у минулих дослідженнях. 

Однак, дослідження фази Y3Ba5Cu8O18+δ не зупиняється та вчені з 

метою покращення надпровідних чи інших функціональних характеристик 

продовжують синтезувати цю фазу, але вже з заміщенням атомів Y, Ba, Cu на 

інші.  

 

 

Рис. 1.8. Кристалічна структура Y-358 [169]. 

 

Так, було розглянуто в [170] вивчення впливу додавання кальцію у 

структуру Y-358, таким чином, автори стверджують, що легування кальцієм 

призводить до несуттєвого погіршення надпровідних характеристик та 
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зменшення густини критичного струму. Синтез проводили за допомогою 

золь-гель технології. Однак виникає питання, що до представленої формули, 

а саме Y3Ba3Ca2Cu8O18, при цьому структура даної фази також не була 

досліджена. 

Подібні дослідження проводять у [5], де надпровідний купрат легують 

іонами кальцію. Зразок отримують за допомогою золь-гель технології. Таким 

чином, вимірювання сприйнятливості змінного струму та вимірювання опору 

показали, що Tc, пригнічується (стає нижче на ≈ 6 К) з додаванням Ca у 

основну сполуку.  

Наступне дослідження допування системи Y3Ba5Cu8O18 атомами 

кальцію, призвело до аналогічних результатів [6]. Так, сполуки Y3Ba5Cu8O18 

(Y-358) та Y3Ba5Ca2Cu8O18 (YCa-358) були успішно синтезовані за 

допомогою золь-гель метода. Вимірювання електричного опору показали, що 

температури переходу у надпровідний стан для Y-358 і YCa-358 близькі, та 

становлять - 92,7 і 86,6 К, відповідно (рис.1.9). Очевидно, що додавання Ca в 

сполуку Y-358 викликає зниження надпровідності, однак, це практично не 

впливає на орторомбічність структури.  

 

 

Рис. 1.9. Електричні властивості зразків в роботі [6]. 



54 

 

Іншими словами, кристалічні структури сполук Y-358 та YCa-358 є 

майже однаковими про що свідчить РФА (Рис.1.10). Проте, ряд запитань 

викликає хімічна формула, яку визначають дослідники для свого зразку, а 

саме – Y3Ba5Ca2Cu8O18 . 

 

 

 

Рис. 1.10. Дифрактограми зразків в роботі [6]. 

 

У цьому ж напрямку проводили цілий ряд досліджень [7 - 9], де 

проводився твердофазний синтез сполук ряду Y3-xNdxBa5-xCaxCu8O18 х=0;0,05; 

0,1;0,15;0,2;0,25;0,3;0,35;0,4, для вивчення впливу поступового часткового 

заміщення ітрію на Nd
3+

 та барію на Ca
2+

 іони. Показано що, орторомбічна 

структура фази не змінюється від заміщень в катіонній підрешітці, проте 

збільшення Nd та Ca до х = 0,4 (Y3-xNdxBa5-xCaxCu8O18) призводять до 

зменшення вмісту оксигену в сполуці, вміст якого контролювали за 

допомогою RBS-спектроскопії. Результати електричного опору показали, що 
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Тс в інтервалі від х=0 до х=0,4 знижується та крива опору в нормальному 

стані набуває більш виражений напівпровідниковий характер. 

Вивчалися також механічні властивості утворених фаз, які показали, 

що модуль еластичності, межа текучості, в‘язкість та коефіцієнт крихкості 

зменшується зі збільшенням х [9]. 

Заміщення в фазі Y-358 ітрію на самарій та неодим проводили у [10]. 

Сполуки було синтезовано за допомогою золь-гель технології. Фазовий склад 

зразків було встановлено за допомогою XRD-аналізу (Рис.1.11), також 

авторами наводяться параметри кристалічних граток (табл.1.4). Автори 

пояснюють, що піки, позначені зірочками неможливо ідентифікувати на 

будь-яких етапах, наявних у програмному забезпеченні XRD, а інші є 

поширеними у багатьох фазах Ln-Ba-Cu-O:Ln-123, Ln-124 і Ln-247.  

Таблиця 1.4. Параметри кристалічних комірок для фаз Ln-358 [10] 

 

У даній роботі також не розшифрована кристалічна структура 

досліджуваних фаз, а наведенні на дифрактограмах піки, що приписують 

трьом різним надпровідним фазам, ставить під сумнів існування Ln-358 

(Ln=Y, Sm, Nd), як окремих сполук. Однак автори стверджують, що 

синтезовані ними зразки є новими сполуками та кристалізуються в 

орторомбічній сингонії. 

Проте, вимірювання критичних температур для отриманих сполук 

представляють інтерес: Tc= 97,5 К для Y, 97 К для Sm та 95 К для Nd. Отже, 

надпровідні характеристики погіршуються в ряду: Y-Sm-Nd. 
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Рис. 1.11.  Дифракційні рентгенограми зразків (a), (b), (c) 

Ln3Ba5Cu8O18+δ (Ln = Y, Sm і Nd), відповідно [10]. 

У [11] автори продовжили свої дослідження та приділили увагу 

встановленню впливу оксигенизації на надпровідні фази типу Ln-358, дe в 

якості Ln виступають ітрій, самарій та неодим. У даному дослідженні 

показано, що надпровідні властивості зразків цілком чутливі до процедури 

оксигенації. Надпровідні температури переходу збільшуються на 13 К після 

відпалу при швидкості потоку кисню 0,5 л/хв. Такі характеристики 

властивостей цих композицій відрізняються від Ln-123 фаз, в яких може 

спостерігатися надпровідність при 90 К, навіть без оксигенації. Однак, 
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автори дослідили вплив оксигенизації лише за непрямими функціональними 

характеристиками, адже розрахунків кисневих індексів сполук чи методи за 

якими їх отримали – відсутні.  

Дослідження впливу часткового заміщення купруму на цинк в системі 

Y3Ba5Cu8−xZnxO18−δ (х=0;0,02;0,04;0,06) показали, що параметри кристалічної 

решітки залишаються практично не змінними, натомість надпровідні 

властивості пригнічуються з ростом х. Такі погіршення, пояснюються 

перерозподілом зарядів в системі через введення катіонів цинку, що 

призводить до зменшення концентрації оксигену, адже відбувається 

руйнування площин CuO [12].  

Вивчення впливу фторування надпровідної сполуки Y-358 показало, 

що відбувається значне покращення надпровідності фторованого зразку. 

Автори вважають, що такі зміни можуть бути доказом однофазного 

існування Y-358. Збільшення Тс, пояснюється тим, що додавання фтору 

викликало оптимізацію оксигену в зразку.  

Отримані сполуки було одержано керамічним синтезом та досліджено 

за допомогою РФА та СЕМ. Чотирьох зондовим методом виміряно 

електрофізичні властивості, результати якого показали, що фторований 

зразок Ba5Cu8Oy-0.2F0.2 має Тс 110 К, в той час як зразок без фтору лише        

Тс= 92 К [13]. 

Високотемпературний надпровідник Y3Ba5Cu3-xAgxO18 з значенням x = 

0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 було синтезовано методом золь-гель [14]. У даному 

дослідженні було вивчено вплив допування Ag на надпровідні та транспортні 

властивості кераміки Y-358. Аналіз рентгенівських рефлексів не показав піки 

для фази з Ag. Отже, висунуто припущення, що заміна Ag / Cu знаходиться в 

площині CuO2 симетричної фази, натомість як Ag / Cu у надпровіднику Y-123 

замістився в ланцюзі Cu-O, Cahenetal. (1987). Авторами представлена 

кристалічна структура утвореної сполуки (рис.1.12). Критична температура 

зразків спадає від 101 до 98 К, крім того, крива опору від температури в 
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нормальному стані переходить від напівпровідникової до металевої 

поведінки (рис.1.13).  

 

 

Рис. 1.12. Кристалічна структура Y3Ba5Cu8-x AgxO18-δ [14]. 

 

Рис. 1.13. Електрофізичні характеристики зразків Y3Ba5Cu8-x AgxO18-δ з 

x = 0, 0,1, 0,3[14]. 
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Великий інтерес викликає синтез Y3Ba5Cu8-xFexO18, де x = 0,0597, 

0.0625, 0,0925 і 0,1225, адже дослідження впливу включення атомів феруму в 

фазу Y-358 може призвести до позитивного впливу на функціональні 

характеристики сполуки. Повідомляється, Fe може бути включений в 

систему без дестабілізації надпровідності. Однак, додавання заліза сприяє 

формуванню багатофазної системи. Так утворюється змішана композиція, що 

складається з фаз 123, 358 та 211, що були встановлені за допомогою XRD 

аналізу. Проте, надзвичайну зацікавленість являє той факт, що практично усі 

леговані зразки мають аномальну поведінку намагніченості в нормальному 

стані, цей висновок випливає головним чином з факту, що нижче широкого 

максимуму при 150 К, намагніченість різко зменшується і зразок стає 

діамагнітним близько 130 К (рис.1.14). Таке спостереження може свідчити 

про існування фази в системі Y-Ba-Cu-O критичною температурою вищою 

150 K [15]. 

 

Рис. 1.14.Намагніченість зразків Y3Ba5Cu8FexO18-d. Вставка 

показує масштабування звичайного режиму з акцентом на аномалії 

навколо Т ~ 150 К [15]. 

Таким чином, інформація про надпровідну фазу типу Y-358 досить 

суперечлива, адже, досі не розв‘язана проблема кристалічної структури 

сполуки. Крім того, виникає багато запитань про існування її, як окремої 

фази.  
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1.5. Дослідження фази Y-257 

 

Фаза Y2Ba5Cu7Oy є однією з найменш досліджених в системі La-Ba-Cu-

O. Деякі вчені [45] в ході своїх експериментів прийшли до висновку, що Y-

257, подібно до надпровідної фази Y-123, може існувати в двох сингоніях: в 

орторомбічній та тетрагональній. Автори стверджують, що на перших етапах 

синтезу утворюються тетрагональна фаза, але після відпалу протягом лише 

однієї години в атмосфері кисню, відбувається орторомбічний фазовий 

перехід. Крім того, пропонується припущення, що фази Y-358 та Y-257 

усього лише суміш ізоструктурних оксидів різних катіонних композицій 

разом з фазою Y-123. 

Натомість, дослідники іншої наукової групи [49], стверджують, що 

змогли синтезувати абсолютно нову надпровідну сполуку. Синтез проводили 

стандартним керамічним методом. Однак, висунуто припущення, що даний 

матеріал складається з двох фаз: надпровідної і не надпровідної. Основна 

надпровідна фаза має Pmmm просторову групу (пр. гр.) та параметри 

кристалічної гратки: а = 3,8108 Å, b = 3,8544 Å та c = 26,4967 Å. У свою 

чергу, автори відмічають, що ненадпровідна фаза проявлялась у двох 

просторових групах Pccm та Im-3m, з параметрами елементарних комірок: 

пр.гр. та параметри елементарної комірки: а=12,9770 Å, b = 20,54780Å і c = 

11,3530 Å та a = 18,2104 Å, відповідно. Критична температура переходу у 

надпровідний стан Тс = 90 К, що на думку авторів, значно нижче, ніж у фази 

Y-123. 

Подальші дослідження цієї ж наукової групи [50] були пов‘язані з 

синтезом сумішей надпровідних фаз (Y-123, Y-358 та Y-257) із 

ненадпровідною Y-211 (Y2BaCuO5). Синтез проводили за допомогою 

твердофазного метода та результати одержані в ході експерименту виявились 

досить передбачуваними – зі збільшенням відсотку ненадпровідної фази, 

погіршились надпровідні характеристики зразків (див. табл. 1.5). Параметри 

решітки зразків, легованих Y-211, показали менший c параметр, ніж чисті 
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зразки. Що також очевидно, відсоток надпровідної фази зменшився зі 

збільшенням вмісту Y-211 (а насправді, не змінився по відношенню до 

чистого зразка, адже при додаванні ненадпровідної фази збільшується 

загальна маса зразка).  

Таблиця 1.5. Надпровідні температури синтезованих зразків [50] 

 

Проте на цьому дослідження в цьому напрямі не зупинились, та ці ж 

вчені спробували синтезувати Y-257 за допомогою ХМГ – методом із 

розтопу [52]. Автори пишуть, що синтезований таким методом надпровідник 

мав значно нижчі критичні температури, ніж отриманий за допомогою 

керамічного методу. Проте, у статті вказана Тс=92 К, що є більше за 

попередні досліди. Крім того, дослідникам вдалося встановити фазове 

співвідношення у даному зразку: 60% - надпровідної фази і 40% - 

ненадпровідної. Також було встановлено, що основна фаза даної сполуки 

кристалізується в орторомбічній сингонії.  

Однак, надалі автори показують, що у зразку Y-257, отриманого 

методом розплаву, присутні вже не дві ненадпровідні фази, а три (див. табл. 

1.6), та окрім загального відсоткового вмісту ненадпровідних фаз, дані про 

відсотковий внесок кожної з них відсутній. 
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Таблиця 1.6. Параметри елементарних комірок для не надпровідних фаз у 

зразку Y-257[52] 

Зразок 

Ненадпровідні фази 

Y-211,  

Pbnm 

BaCuO2, 

Im-3m 

Ba2Cu3O6,  

Pccm 

Y-257 

a, Å b, Å c, Å a, 

Å 

b, 

Å 

c, 

Å 

a, Å b, Å c, Å 

7,209(8) 12,184(5) 5,684(7) - - - 13,092(5) 20,710(2) 11,123(3) 

 

Отже, отримані результати досить суперечливі та цікавим залишається 

факт структурних характеристик фази Y-257.  

Наступні вчені вважають, що також відкрили новий надпровідний 

купрат з коротким позначеннямY-257 [51], проте, вони висувають 

припущення, що даний надпровідник складається з двох надпровідних фаз: 

Y-123 та Y-124 з деякими домішками сполуки BaCuO3. Однак, у висновках 

автори описують структуру отриманої фази інакше, а саме: Y-257 

складається із блоків Y-123 та  Y-124 з додатковим шаром BaO. Тобто можна 

віднести цю інформацію до припущення вченими, що Y-257 – це не суміш 

фаз, а однофазна сполука в якій інші фази лише є будівельними блоками її 

структури. Проте, просторову групу визначають також як і в минулих 

експериментах – Pmmm. Параметрами решітки a = 3,832 Å, b = 3,851 Å ° та 

c= 28,683 Å, що також є подібними до попередніх досліджень. Та в цьому 

експерименті вчені отримали Тс вище, ніж у Y-123, близько 98 К, що є 

близьким до Y-358. Таке збільшення надпровідних параметрів пояснюється 

присутністю BaO шару, що викликає збільшення хімічного тиску структури 

та призводить до полегшення перекачування носіїв заряду в площині CuO2.  

Наступні свої дослідження вчені присвятили магнітно-резистивним 

характеристикам даної фази [53]. Подальші експерименти інших вчених [54] 

проводились в напрямку легування даної фази атомами титану: 

Y2Ba5Cu7TixO15-x, де x = 0, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25. Такі зразки отримували 
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керамічним методом та вивчали зміну критичної температури Тс (див. табл. 

1.7). 

 

Таблиця 1.7. Критичні температури отриманих зразків [54]. 

 

Порівнюючи дані критичних температур попередніх дослідників, 

очевидно, що дані [54] мають проміжні величини, крім того, навіть 

максимальна Тс легованого титаном зразка при х=0,20, все одно є значно 

нижчою, ніж Тс чистого зразка в [53]. На жаль, в роботі [54], про структуру 

даної фази дані відсутні. 

Отже, дані про надпровідну фазу типу Y-257 суперечливі та не зв‘язані, 

крім того залишається питання не тільки значення критичної температури 

переходу у надпровідний стан, вибору оптимальних умов  та методів синтезу, 

а й, що найголовніше – особливостей структури даної фази, що ставить під 

сумнів її існування та усі нечисленні дослідження.  

1.6. Короткі висновки 

На основі проаналізованих літературних даних можна прийти до 

висновку, що не дивлячись на те, що дослідженням високотемпературної 

надпровідності в системі Ln-Ba-Cu-O присвячено велику кількість наукових 

робіт, проблема щодо синтезу ВТНП матеріалів із заздалегідь заданими 

функціональними властивостями і досі є не розв‘язаною. Отже, подальші 

дослідження у даному напрямку, а саме: відкриття нових надпровідних 

сполук, поліпшення різноманітних властивостей вже створених та 

вдосконалення методик синтезу є, безперечно, актуальним питанням.  
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Дослідженням ВТНП матеріалів з точки зору методів їх синтезу 

приділено багато уваги, проте будь-який з пропонованих методів не є 

універсальним та потребує певних змін та корегувань. Оскільки, на 

властивості ВТНП сполук суттєво впливають температурні режими та 

середовища в процесі одержання – оптимізація методів синтезу відіграє 

надзвичайно важливу роль.  

Надпровідна фаза Y-123, була відкрита ще в 1986 році, їй присвячена 

багата кількість досліджень, включаючи різноманітні типи заміщень в 

катіонній та аніонній підрешітці. У наукових роботах такого типу досягнуто 

значних результатів щодо підвищення критичної температури переходу в 

надпровідний стан, тому цей факт дає великі надії і на подальше вивчення 

даної фази. В свою чергу, фази Y-358 та Y-257 є остаточно не вивченими, 

оскільки вчені ніяк не узгодять питання щодо просторової групи, параметрів 

кристалічної решітки даних сполук, кисневого індексу, а тим більше 

кристалічної структури, та багато дослідників ставлять під питання їх 

існування. Отже, доцільним є розв‘язання даних проблем для подальшого 

розвитку досліджень в галузі надпровідних сполук системи Ln-Ba-Cu-O, 

адже надпровідні фази Y-358 та Y-257 показали вищі температури переходу 

у надпровідний стан, ніж вже давно відомі сполуки даної системи, тому ми 

вважаємо, що актуальним є вивчення властивостей цих сполук, 

вдосконалення умов синтезу та спроба заміщення атому ітрію на лантаноїди з 

близькими іонними радіусами. 
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РОЗДІЛ 2.  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА. 

2.1. Аналіз вихідних речовин 

Як реактиви були обрані речовини з кваліфікацією не нижче «х.ч.»: 

оксиди вісмуту, купруму(ІІ), ітрію, гадолінію, європію, гольмію, неодиму та 

самарію, а також карбонати, диспрозію та барію.  

Для встановлення вмісту відповідних металів у вихідних речовинах, 

проводився їх попередній аналіз. таким чином для визначення іонів 

рідкоземельних елементів та ітрію застосовували пряме трилонометричне 

титрування, де в якості індикатора використовували ксиленовий оранжевий 

[149]. Для аналізу йонів купруму проводили пряме трилонометричне 

титрування з індикатором мурексидом [150]. однак, для визначення вмісту 

Ba
2+

було обрано термогравіметричний метод аналізу [151]. Такий вибір 

методів аналізу пояснюється тим, що для рідкоземельних елементів, іонів 

Сu
2+

трилонометричне титрування проявляє яскравий перехід в точці 

еквівалентності та інтенсивну зміну кольору титрованих розчинів, для Ba
2+

 

при використанні зворотного трилонометричного титрування перехід в точці 

еквівалентності візуально важко помітний, що призводить до значних 

похибок в експерименті. Натомість, гравіметрія – один з найбільш точних 

методів аналізу, межі визначення якого лімітуються лише розчинністю осаду 

та чутливістю аналітичних терезів, точність визначення для карбонату барію 

складає 0,1–0,2% [151]. 

Слід зазначити, що при проведенні синтезів, що потребують 

використання розчинів, застосовували тільки розчини нітратів необхідних 

металів. Тому що, солі нітратів повністю відповідають властивостям 

необхідним для успішного проведення синтезу. Адже, вони добре розчинні у 

воді, стійкі до реакцій гідролізу, не містять заважаючих процесам синтезу 

йонів та є доступними для їх одержання чи придбання.  
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 Кожний розчин був свіже приготований та проаналізований. Таким 

чином, відповідні оксиди чи карбонати лантаноїдів та ітрію розчиняли у 

розбавленій нітратній кислоті. Кожний з утворених розчинів фільтрували від 

домішок, навіть, якщо розчин був прозорий. Крім того, для видалення із 

вихідних сполук вологи, карбонатів тощо, оксиди попередньо піддавали 

термічній обробці протягом 12 год. на повітрі при температурі 900ºС.  

 

Табл. 2.1. Вміст іонів металів у вихідних речовинах 

Катіон Сполука 

Теоретичний 

вміст елементу, % 

Знайдено за 

аналізом, % 

Ba
2+

 ВаСO3 70,66 68,72 

Bi
3+

 Bi2O3 89,70 88,55 

Сu
2+

 СuO 79,87 79,83 

Y
3+

 Y2O3 78,74 78,68 

Nd
3+

 Nd2О3 85,74 80,89 

Sm
3+

 Sm2О3 86,25 83,90 

Eu
3+

 Eu2O3 86,36 85,61 

Gd
3+

 Gd2O3 86,76 85,11 

Dy
3+

 Dy2(СО)3 56,32 56,12 

Ho
3+

 Ho2O3 87,30 85,52 
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2.2. Обґрунтування вибору методів синтезу сполук 

Як вже було встановлено раніше, найдоступнішим методом синтезу для 

полікристалічних оксидних надпровідних сполук зі структурою подібною до 

перовськіта є твердофазний метод [49-57]. Не дивлячись на відносну 

простоту даного методу, в останні роки все більшої поширеності набувають 

методи, в яких одержання оксидних матеріалів відбувається з водних 

розчинів відповідних солей – «мокрі методи». Розчини необхідних іонів 

системи змішують у відповідних стехіометричних співвідношеннях та в 

подальшому піддають необхідним етапам синтезу. В даній роботі 

використовувалися тільки два види «мокрих методів» синтезу: золь-гель 

технологія та співосадження компонентів.  

Проте, слід зазначити, що основними методами все ж таки були 

твердофазний та золь-гель синтези. Метод сумісного осадження 

використовувався лише в доповнення, для встановлення впливу методу 

синтезу на процеси утворення надпровідних/ненадпровідних фаз, а також 

різноманітних фізико-хімічних характеристик досліджуваних оксидних 

матеріалів, через те, що основним недоліком цього методу є вірогідність 

неповного осадження одного з компонентів, що може призвести до зміни 

стехіометричного чи навіть, хімічного складу, а помітна різниця в добутках 

розчинності може призвести до одержання неоднорідних матеріалів з не 

відтворюваними властивостями. Крім того, матеріали отримані цим методом 

можуть містити сторонні йони. Через неможливість позбутися таких 

домішок, функціональні характеристики сполук погіршуються та знижується 

якість матеріалу [58, 60, 79-81]. Такі значні недоліки досить важко усунути, 

як наприклад, для видалення залишків органічного вуглецю (золи та сажі) 

при золь-гель синтезі, проводили прожарювання синтезованих зразків в 

потоці оксигену. 

Перехід у сучасних дослідженнях від синтезу з оксидів або твердих 

солей до методів, в яких одержання сполук відбувається із розчинів, 
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пояснюється рядом переваг останніх. Методи синтезу із розчинів не 

вимагають значно вищих температур прожарювання та забезпечують 

гомогенізацію сполук практично на молекулярному рівні. Завдяки таким 

перевагам вдається отримати матеріали з високим ступенем однорідності, 

збільшити питому поверхню складних оксидів і покращити, таким чином, їх 

функціональні характеристики [58, 60, 62- 69]. 

 

2.3. Методика експерименту 

Існують різноманітні підходи для успішного синтезу мікро- та 

наночастинок, що об‘єднують у собі цілий ряд методів . У даному 

дослідженні використовували твердофазний метод, золь-гель та метод 

сумісного осадження.  

Синтез надпровідних сполук в системі La-Ba-Cu-Oпроводили в два 

етапи: 

I. Синтез гомогенного прекурсору, який містить усі елементи, що 

входять до складу кінцевих продуктів  

II. одержання із отриманого прекурсору надпровідний кінцевий 

продукту оптимізація його електричних властивостей. 

І Етап. Синтез гомогенного прекурсору 

Твердофазний метод (рис.2.1) 

Взяті у відповідних мольних співвідношеннях оксиди ітрію, купруму та 

карбонат барію перетирали у агатовій ступці до утворення однорідної маси. 

отриману шихту поміщали у фарфорові тиглі та прожарювали в інтервалі 

температур 600 - 950°С з кроком 50 °С впродовж 40 годин, з проміжними 

перетираннями. Після цього полікристалічний порошок пресували у таблетки 

при тиску 100 мПа та витримували близько 10 год. При 900 °С на повітрі з 

послідуючим проміжним перетиранням та пресуванням. Процес спікання 

купратів був необхідним для забезпечення контакту між поверхнею таблетки 

та електродами вимірювальної комірки. 
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Для протікання реакції між двома та більше твердими фазами 

необхідна певна рухливість її структурних елементів, а також можливо 

більша поверхня дотику частинок. Саме тому для протікання твердофазних 

реакцій треба створити велику реакційну поверхню: ретельно подрібнюючи 

та перемішуючи порошки, та пресуючи їх у таблетки. Для покращення 

контактів між зернами під час синтезу зразки було декілька разів розмелено 

за допомогою агатової ступки, перемішано та знов спресовано. 

 

Рис.2.1. Схема керамічного методу синтезу 
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Очевидно, що для синтезу матеріалів з необхідними функціональними 

властивостями потрібні високі температури та тривалий режим відпалу для 

того щоб позбутися небажаних домішок карбонатів, не рідко для 

забезпечення оптимальних умов синтезу потребується високий тиск. Крім 

того, для отримання однорідного кінцевого продукту необхідно створити 

умови для ретельної механічної обробки з великою кількістю проміжних 

перетирань. Не дивлячись на це, керамічний метод характеризується 

простотою та універсальністю. 

Золь-гель синтез (ЗГ) [192] 

Для ряду синтезів сполук системиLn-Ba-Cu-O готували розчини 

нітратів РЗЕ, купруму та барію. Добра розчинність у воді нітратів ітрію 

(149 г
25°С

/100 мл), та купруму (150 г
25°С

/100 мл) дозволяє варіювати 

концентрацію їх розчинів відповідно до умов синтезу.  

Зважаючи на стехіометрію сполук, в яких максимальна кількість 

припадає на купрум, розчин нітрату купруму може бути більш 

концентрований за розчин нітратів РЗЕ.  

В свою чергу концентрація розчину нітрату барію обмежується його 

розчинністю у воді (10,5 г
25°С

/100 мл). Підбираючи концентрацію даного 

реагенту не варто брати граничну концентрацію, адже при невеликих 

стрибках температури повітря в робочій зоні в область більш низьких 

температур, нітрат барію може випасти в осад. 

Розрахунки для синтезу проводили спираючись на стехіометричний 

склад сполук. Першим етапом було визначення теоретичної маси сполуки, 

яка синтезується. Проводились розрахунки для отримання кінцевого 

продукту масою m = 5 г. Це оптимальна маса для успішного в лабораторних 

умовах синтезу та дослідження отриманих сполук. 

Для зручного проведення синтезу та уникнення помилок усі 

розрахунки проводили в програмі для роботи з електронними таблицями з 

можливістю проводити статистичні розрахунки (Microsoft Excel). 
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Таблиця 2.2. Електронна таблиця розрахунків для золь-гель синтезу. ( 

Де F – позначення для системиLn-Ba-Cu-O; KBa, KCu, KLn – відповідні 

стехіометричні коефіцієнти барію, купруму і лантаноїдів, відповідно, в 

кінцевих сполуках).· 

 

Реагенти 

молярна 

концентрація 

C, моль/л 

Кількість 

речовини 

n, моль 

об’єм 

V, л·1000= V, мл 

Ba(NO3)2 C(Ba 
2+

) ν(F)·KBa (ν(F)·KBa)/ C(Ba
2+

) 

Cu(NO3)2 C(Cu 
2+

) ν(F)·KCu (ν(F)·KCu)/ C(Cu 
2+

) 

Y((NO3)3)
 

C(Y 
3+

) ν(F)·KY (ν(F)·KY)/ C(Y
3+

) 

    

∑ν, моль 
(ν(F)·KBa)+(ν(F)·KCu)+ 

+(ν(F)·KY) 

    

Гелеутворювач 

Кількість 

речовини 

n, моль 

маса 

m, г 

С6Н8о7·Н2о ∑n м(С6Н8о7·Н2о) ∑n 

    
Кінцева 

сполука 

маса 

m, г 

Кількість речовини 

n, моль 

Х 5.0 n(F) 

 

Як гелеутворювач в даних системах використовували моногідрат 

лимонної кислоти (кваліфікація х.ч.). Кількість молей кислоти повинна 

дорівнювати сумі молей реагентів в системі. Для повного зв‘язування металів 

в хелатні комплекси необхідно взяти невеликий надлишок кислоти.  
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Процес синтезу (див. рис.2.2) 

Розраховані стехіометричні кількості вихідних розчинів нітратів 

металів (кваліфікації «ч.д.а.») зливали в склографітову чашку. Сутність 

методу полягала в хімічній гомогенізації компонентів додаванням 

гелеутворювача – моногідрату лимонної кислоти. Розчини вихідних сполук 

переходять в гель, з якого видаляють розчинник, а суху масу піддають 

термічній обробці. Хімічна гомогенність одержаного гелю фактично і 

визначає гомогенність прекурсору, і кінцевого продукту. Утворені частинки 

малого розміру краще контактують одна з одною, що сприяє одержанню 

матеріалів з оптимальними електрофізичними характеристиками. Значною 

перепоною для низькотемпературного синтезу керамічних матеріалів золь-

гель методом є застосування вуглецевмісних сполук — гелеутворювачів, при 

термічному розкладі яких утворюється термостабільні карбонати 

лужноземельних металів.  

В сильно кислому середовищі цитрат існує в розчині у вигляді H2Cit- 

або навіть H3Cit і утворює вкрай нестабільні комплекси. В сильно лужному 

середовищі є небезпека випадання гідроксилів РЗЕ [152-154]. тому рН 

реакційної суміші контролюється додаванням розчину амоніаку з 

концентрацією 1,5 моль/л до установлення рН = 6 (кислотність середовища 

перевіряли індикаторним папером). така суміш полімеризується з утворенням 

смолоподібного прекурсора з відносно рівномірним розподілом атомів 

металів. 

Реакційну суміш повільно випаровували на водяній бані до утворення 

гелеподібної маси. Подальше нагрівання гелю приводило до утворення 

смолоподібої суміші чорного кольору. Смола поступово зневоднюється та 

починає повільно тліти, утворюючи темну порошкоподібну масу 

(температура процесу нагріву не повинна перевищувати 150 °С, щоб не 

допустити інтенсивне самозаймання утвореної смоли). Охолоджену 

порошкоподібну суміш перетирали в агатовій ступці до утворення 
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рівномірно коричневої маси та переносили у тигель. одержаний порошок 

містить значну кількість органічної складової, щоб позбутись її порошок 

прожарюють у муфелі при температурі 400 °C (нагрівання – 4 години; 

утримання – 6 годин). На цій стадії пробу шихти відбирали для термічного 

аналізу, завдяки якому встановлювали особливості процесу розкладу шихти 

та визначення оптимальних температурних умов для термообробки.  

Після встановлення температур кристалізації надпровідних фаз шихту 

піддавали ступінчастому нагріванню зі швидкістю 100 К/год (крок = 50 °C) з 

проміжними перетираннями, щоб уникнути ініціювання ланцюгової реакції 

розкладу шихти. Кінцева температура відпалу визначалась термічним 

аналізом.  

 

 

Рис. 2.2. Схема золь-гель синтез 
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Метод сумісно-осаджених гідроксокарбонатів (СОГ) (рис.2.3) 

Твердий залишок перетирали в агатовій ступці, пресували у таблетки та 

витримували послідовно на повітрі (10 год.) та в атмосфері кисню (10 год.) 

при температурах кристалізації надпровідних фаз.  

Шихту для даного методу синтезу отримували з водних розчинів 

нітратів відповідних металів, що були змішані у відповідних 

стехіометричних пропорціях та осаджені при інтенсивному перемішуванні на 

магнітному змішувачі одномолярним розчином Na2CO3 ( „х.ч.‖) у мольному 

співвідношенні 1:1,75.  

Після процесу старіння осади фільтрували, промивали водно-

ацетоновою (1:1 по об‘єму) сумішшю та великою кількістю дистильованої 

води. Продукти осадження висушувались на повітрі, розтирались в агатовій 

ступці та піддавались термічній обробці при 600– 900ºС впродовж 36 годин з 

проміжним перетиранням після 12 та 24 годин термообробки.  

Метод сумісно-осаджених гідроксооксалатів (СОГО) 

На першому етапі синтезу водні розчини нітратів металів змішуються у 

відповідному мольному співвідношенні. Оксалатну кислоту з концентрацією 

0,5 М нагрівають до температури близько 80 °С. У нагрітий розчин кислоти 

невеликими порціями додаються водні розчини відповідних нітратів металів. 

Потім при ретельному перемішуванні додавали по краплям 1м розчин 

гідроксиду калію KOH для досягнення pH осадження. Процес старіння осаду 

тривав понад 3 доби, під час цього відбувався процес коагуляції колоїдних 

частинок. Після чого осад відфільтровували, промивали дистильованою 

водою та висушували на повітрі. Сумісно-осаджені гідроксооксалати 

перетирали та підвергали ступінчастому прожарюванню до 750°С зі 

швидкістю 100°С/год. Відпалювання суміші при 750°С тривало впродовж 36 

годин з проміжним перетиранням після кожних 12 годин термообробки.  
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Рис. 2.3. Схема методу сумісного осадження 

ІІ Етап. одержання надпровідних фаз та оптимізація їх 

електричних властивостей 

 

Синтезовані зразки набували надпровідних властивостей при 

повільному охолодженні від температури синтезу до кімнатної зі швидкістю 

1-2°С/хв. у струмі кисню з ізотермічною витримкою при 400°С протягом 4-6 

годин.  

Загартування зразків проводили при швидкому охолодженні від 

температури прожарювання до кімнатної температури, поміщаючи одержані 

зразки у ексикатор. 
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2.4. Методи дослідження 

2.4.1. ІЧ-спектроскопічні дослідження 

Для забезпечення контролю над твердофазною реакцією та видаленням 

з реакційної суміші домішкових сполук застосовували ІЧ-спектроскопічний 

метод аналізу. Таким чином, ІЧ-спектри зразків на кожній стадії 

прожарювання в області поглинання 400-4000 см
-1

 записували на 

спектрофотометрі Spectrum BX FT-IR (Perkin Elmer) в таблетках з калій 

бромідом. 

 

2.4.2. Термічні дослідження 

З метою дослідження процесів розкладу реакційної шихти, визначення 

температур кристалізації необхідних фаз та виявлення оптимальних умов 

термообробки зразків використовували термічний аналіз. Термічні 

дослідження зразків проводили на синхронному термічному аналізаторі STA 

449 F1 Jupiter німецької фірми Netzsch. Експеримент проводили в платинових 

тиглях в атмосфері повітря з постійною швидкістю нагріву 10 град./хв., маса 

наважок  приблизно становила 10 мг. 

 

2.4.3. Рентгенофазові дослідження 

Для встановлення фазового складу та параметрів елементарної комірки 

синтезованих сполук застосовували рентгенівську порошкову дифракцію на 

дифрактометрах: Shimadzu LabX XRD-6000 (CuKα – випромінювання,                  

λ = 1,54178 Ǻ, діапазон кутів 5≤2θ≤90°), ДРОН-3 (CuK – випромінювання,         

λ = 1,54178 Ǻ, діапазон кутів 11≤2θ≤74). Зйомку проводили зі швидкістю 1-2 

°/хв. Співставлення та віднесення одержаних рефлексів на дифрактограмах, 

розрахунки та уточнення параметрів кристалічних комірок проводили за 

допомогою ПК, застосовуючи програми Match [155], FullProf [156], X-ray та 

Difwin. При ідентифікації фаз використовували базу даних міжнародного 

комітету порошкових дифракційних стандартів (JCPDS PDF-2)[157]. 
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2.4.4. Дослідження за допомогою скануючого електронного 

мікроскопу (СEM) 

Для визначення морфологічних особливостей: розмірів зерен, рельєфу, 

однорідності тощо, одержаних полікристалічних сполук використовували 

скануючий електронний мікроскоп Hitachi S-2400, також застосовували 

трансмісійну елеткронну мікроскопію (ТЕМ) на приладі SELMI-125К (зі 

прискорюючою напругою 100 кВ. Для підготовки до даних видів аналізу 

зразки ретельно перетирали в агатовій ступці, додаючи невелику кількість 

спирту , утворюючи таким чином суспензію, яку в свою чергу наносили на 

сітку із міді, що була вкрита спеціальною вуглецевою плівкою. За допомогою 

програми ImageJ [158] було розраховано розміри частинок.  

 

2.4.5. Дослідження електрофізичних властивостей 

За допомогою пристроїв Pillar-1UM та АСТН чотирьох-зондовим 

методом виміряно питомий електричний опір одержаних сполук. Для цього, 

порошкоподібні зразки пресували у таблетки (диски), що мали діаметр 

близько 15 мм і товщину 1,5 – 2,5 мм. Вимірювання проводилось при 

температурах 300 – 77К. На рисунку 2.4. представлена схема для 

вимірювальної комірки       Pillar-1UM. 

 

Рис. 2.4. Влаштування вимірювальної комірки для приладу Pillar-1UM: 

1 – гвинт із міді; 2 – кільце з тефлону; 3 – корпус вироблений із бронзи; 

4 – контакти (платинові); 5 – штанга із сталі; 6 – диск. 
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Вимірювальна комірка для даного приладу – це стальна штанга 

(довжина l=1м)(5), на її кінці розташований корпус з отвором (3). Зразок 

спресований у диск розміщують в ізоляційне кільце(2) та обережно 

закріплюють за допомогою гвинта (1) на платинових зондах(4). 

На рис. 2.5 накреслено схему пристрою АСТН, що вимірює 

електричний опір. Основні технічні та функціональні характеристики двох 

вимірювальних пристроїв наведені в табл. 2.3. 

 

Рис.2.5. Блок-схема влаштування приладу АСТН: 

 

1– генератор звукової частоти ГЗ-130; 2 – вольтамперметри ФЗО; 3 – 

вимірювач відношення напруг В8-7; 4 – високочастотний фільтр; 5 – 

розділювальний трансформатор; 6 – дьюар із льодом та водою (0
 
С); 7 – 

спай порівняння купрум-константанової термопари; 8 – вимірювальний 

спай купрум-константанової термопари;  

9 – вимірювальна комірка. 
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Таблиця 2.3. Технічні характеристики АСТН та Pillar-1UM. 

Параметр АСТН Pillar-1UM 

Фізична величина, що 

реєструється 

опір R, ом Питомий опір ρ, 

ом·см 

Вимірювальний діапазон 

опору R (ρ), ом (ом·см) 

10
-5

 – 10
2
 10

-4
 – 1,8·10

3
 

Помилка вимірюваньR (ρ), % ±(0,01+10
-5

)/R·100 ±2,5 

Діапазони температурних 

вимірюваннь, К 

73 – 300 73 – 373 

Помилка при вимірюванні 

температур, К 

±1 ±0,2 

 

2.4.6. Визначення оксигенового індексу за 

допомогою йодометрії 

 

Для визначення вмісту оксигену існує декілька актуальних методів 

аналізу, наприклад: вагові, гравіметричні, волюмометрія, рентгенографічні, 

фотоемісійні, титрометричні методи дослідження тощо. 

Визначення нестехіометричного оксигену в даній роботі проводилось 

за допомогою йодометричного титрування. Адже серед інших способів 

визначення, даний метод є найбільш точним, економічним та простим. 

Отже, аналіз на вміст оксигену для синтезованих сполук проводився в 

дві стадії. 

1). Знаходження загальної кількості купрума з різними ступенями 

окислення (Cu
1+

і Cu
2+

 або Cu
2+

 і Cu
3+

). 

Відбиралась наважка досліджуваного зразку з масою 75-85 мг. До 

зваженого порошку обережно доливали суміш розчинів HCl/КІ. Після чого 
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одержана суміш піддавалась ретельному перемішуванню протягом 30-40 

хвилин на магнітній мішалці. В цей час відбувається реакція: 

 

2Cu
1+Δx

+ 2ΔxI
-

 HCl  ΔxI2 + 2Cu
+ 

Як видно з реакції, відбувається виділення йоду, який титрувався 

розчином 0,1 (моль. екв. /л ) Na2S2O3. Проходить реакція: 

 

ΔxI2 + 2ΔxS2O3
2-

→ 2ΔxI
-
+ ΔxS4O6

2- 

У даному випадку, Δx – це кількість молів титранту (Na2S2O3), який 

приходиться на один моль купруму або кількість електронів, потрібних для 

переходуCu
1+Δx

у Cu
+
. 

Отже,  

1

r11

mn

MVC

купрумумолькількість

титрантумолькількість
Δx




 ,  (1) 

 

де С1 – молярна концентрація титранту (моль/л), V1 – об‘єм титранту, 

який витратили при титруванні на першій стадії, мr – молекулярна маса 

сполуки без врахування нестехіометричного оксигену; n – кількість атомів 

купруму, що припадає на елементарну комірку. 

2). Під час другої стадії відбиралась наважка приблизно з такою 

самою масою (m2  75-85 мг) та додавали до 0,7 моль/л соляної кислоти HCl 

та розчиняли протягом 30-40 хвилин, перемішуючи на магнітній мішалці, 

при необхідності дана суміш піддавалась нагріву для перетворення усього 

купруму в Cu
2+

. Таким чином, проходить реакція: 

 

Cu
1+Δx

+ H2O + O2→ Cu
2+

 + . . . 

Після розчинення до утвореного розчину додавали 10 мл KI з 

концентрацією 1 моль/л. При цьому відбувалось виділення йоду, який 

титрували розчином Na2S2O3 з концентрацією 0,1н об‘ємомV2: 
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2Cu
2+

 + 2I
-
 → 2Cu

+
 + I2 

Приймаючи до уваги, що кількість молів титранту дорівнює кількості 

молів купруму в сполуці, 
r

2
22 M

mn
VC


 , одержуємо: 

122

211

mVC

mVC

купрумумолькількість

титрантумолькількість
Δx




 .  (2) 

Враховуючи, що концентрація титранту при двох стадіях титрування 

залишається однаковою, формула для Δx прийме вигляд: 

12

21

mV

mV
Δx




 .     (3) 

При проведенні двох стадій йодометрії для визначення купруму на 

етапі встановлення точки еквівалентності застосовували свіже 

приготовлений розчин крохмалю. Таким чином, крохмаль в даній реакції 

виступає в якості індикатора, адже з вільним йодом у крохмальному розчині 

утворюється комплексна сполука та розчин стає темно синього кольору.  

Слід зауважити, що похибка експерименту при встановленні вмісту 

оксигену на формульну одиницю дорівнює 0,02. Проте, похибка може бути 

більш значною, якщо досліджуваний порошкоподібний зразок неповністю 

розчинився чи був погано перетертий.  

Крім того, часточки можуть вкритися нерозчинним шаром йодиду 

купруму (І), що значно ускладнює перебіг реакції. Щоб уникнути такої 

проблеми, аналізований розчин потрібно піддавати ретельному 

перемішуванню, проте перемішування повинно бути повільним та 

рівномірним, щоб часточки не потрапляли на стінки колби.  

Через те, що йодид калію KI в присутності оксигена повітря 

окислюється на світлі:  

4KI + O2 + 2H2O → 2I2 + 4KOH, 

Проводиться «холостий дослід» для того, щоб мінімізувати втрати 

вільного йоду. 
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2.4.7. Розрахунок розмірів частинок за допомогою 

рентгенофазового аналізу 

Для розрахунку розмірів частинок, дифрактограми були проаналізовані та  

скореговані за допомогою програми автоматичного підбору PeakFit [159].  

У розрахунках розмірів частинок по дифрактограмам використовували 

метод побудови Вільямсона-Холла, заснований на співвідношенні: 

 

де β - фізичне уширення дифракційного максимуму; θ – кут 

брегівського відбиття; λ - довжина хвилі випромінювання (CuKα1), що 

дорівнює 0,1541 нм; D– cередній розмір області когерентного розсіювання 

(ОКР); е – середня довжина мікродеформації; d
*
=(2sin θ)/λ - довжина вектора 

зворотної решітки [160-163]. 

Значення β – фізичне уширення дифракційного максимуму знаходили 

за формулою: знаходили також за допомогою програми PeakFit, за 

формулою:                  
22

exp
)()(

R
FWHMFWHM   

Величини FWHMexp експериментальних рефлексів та значення FWHMR 

функції розширення рентгенівського дифрактометра знаходили після 

описування кожного рефлексу на дифрактограм і в програмі PeakFit. 

Графічно залежність  від являє собою пряму лінію, по 

відрізку, що відсікається на вісі ординат, визначають 1/D, а за нахилом 

прямої –е.  

Також розрахунки розмірів частинок проводили за допомогою формули 

Шерерра: 

 
деd – діаметр частинки, нм; β— ширина рентгенівського максимума на 

полувисоті; λ— довжина хвилі рентгенівського випромінювання, нм; k – 

деякий коефіцієнт, що прийнято вважати ≈ 0,9 [164-165]. 
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РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДЖЕННЯ РОДОНАЧАЛЬНОЇ ФАЗИ Y-123 

В СИСТЕМІ Ln-Ba-Cu-O 

 

Покращення електричних властивостей надпровідних сполук системи 

Ln-Ba-Cu-O відіграє важливу роль у розвитку ВТНП матеріалів. Заміщення 

іонів в різних позиціях в структурі надпровідних сполук представляє 

актуальне завдання, тому що впливає на їх електронну будову, вміст кисню, 

динамічні властивості кристалічної решітки, і це в свою чергу впливає на 

характеристики надпровідного переходу [195]. 

 

3.1. Синтез та властивості твердих розчинів 

Y1-xBixBa2Cu3O7-δ (0 ≤ x ≤ 0,25) 

 

Для системи складнооксидних купратів Ln-Ba-Cu-O першою 

надпровідною фазою стала Y-123 [3]. Таким чином, дана фаза стала початком 

розвитку надпровідних сполук в даній системі. Тому, починаючи наукове 

дослідження, доцільно вивчити фазоутворення та властивості фази Y-123 

[196]. Науковий і практичний інтерес в дослідженні ізоморфного заміщення в 

родині надпровідників типу Y-123 полягає в знаходженні впливу заміщень 

катіонів у різних підгратках, або в декількох одночасно, на структурні та 

електрофізичні властивості заміщених надпровідників, а також кореляції між 

їх фізико-хімічними властивостями і вмістом нестехіометричного кисню. [77, 

93, 124-154].  

Так вивченню системи Y1-xBixBa2Cu3O7-δ присвячено декілька робіт [46-

50] автори досліджень сходяться на думці, що заміщення Y на Bi не 

відбувається взагалі. Так уже при мінімальній кількості Bi = (0,01) [50], 

спостерігається утворення іншої фази. Тим не менше було зафіксовано 

покращення надпровідних властивостей при малому вмісті Bi. У роботі [46] 
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показано, що сполука з х=0,1 має кисневий індекс більший, ніж сполука з 

х=0,05. 

Отже, наявність неоднозначних свідчень про систему Y1-xBixBa2Cu3O7-δ, 

а також відсутність даних кисневої нестехіометрії для цих твердих розчинів 

потребує додаткового їх дослідження. По-перше, оптимальна температура 

для синтезу з оксидом вісмуту становить 817-825 °С, тому можна очікувати 

формування рідкої фази при відносно низькій температурі і відповідно 

покращення зв‘язку між надпровідними зернами. По-друге іонний радіус 

вісмуту (1,20 Å) є суттєво більший за йонний радіус ітрію (1,06 Å), що 

призводить до обмеження заміщення, а також може викликати збільшення 

відстаней між площинами CuO2 та збільшення вмісту активного кисню в цих 

сполуках. 

Для вивчення можливостей стабілізації та спроби поліпшення 

надпровідних властивостей було досліджено вплив заміщення Y на Bi в 

системi Y1-xBixBa2Cu3O7-δ (0 ≤ x ≤ 0,25) [189]. 

Твердофазний метод синтезу зразків у системі Y1-xBixBa2Cu3O7-δ 

здійснювали за хімічною реакцією: 

 

4BaCO3+ (1-x)Y2O3+ xBi2O3+6CuO+ (1/2−x) O2→ 2Y1-xBixBa2Cu3O7−x+ 4CO2 

  

Для реалізації оптимальних умов синтезу були проаналізовані режими 

термообробки у роботах з дослідженням системи Y1-xBixBa2Cu3O7-δ (див. 

таблицю 3.1). 
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Таблиця 3.1.Порівняння умов твердофазного синтезу в системі  

Y1-xBixBa2Cu3O7-δ. 

 

Температура 

синтезу, 
о
С, 

(атмосфера) 

Тривалість 

прожарювання, 

год 

Посилання 

860 

930(О2) 

940(О2) 

400(О2) 

10 

18 

6 

24 

[46] 

950 

500(О2) 

16 

12 

[48] 

900 72 [49] 

870 48 [47] 

 

Спираючись на режими термообробки у попередніх роботах, та кінцеві 

результати, що були отримані, відомості про термодинамічні данні по 

окисленню систем перехідних металів MeO-O2 (Me – Mn, Co, Ni, Cu) [52] та 

за допомогою термічного аналізу, визначено оптимальні умови синтезу. 

На початкових етапах реакційна суміш містить значну кількість 

карбонатів, тому, у даному випадку, класичний твердофазний метод 

обумовлює контроль над вмістом карбонатів у шихті сполук. Відсутність 

карбонатів свідчить про кінець розкладу шихти від небажаних домішок. Коли 

на ІЧ-спектрах зразків у вигляді порошку стали відсутні смуги поглинання 

характерні карбонатам, порошок пресували у таблетки. 

До процесу термообробки та на перших її стадіях (10-30 годин) шихта 

містила значну кількість карбонатів (ν= 1430-1500 см
-1

) та води (ν= 3400, 

2400 см
-1

та δ= 1640 см
-1

). Однак після процесу термообробки вода і 

карбонати поступово видалилися, тому на кінцевих ІЧ-спектрах зразків (100 
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год.) в діапазоні 400-4000 см
-1

відсутні домішкові смуги поглинання 

карбонатів та води (див. рис 3.1). 

 

 

 

Рис. 3.1. Типові ІЧ-спектри зразків Y1-xBixBa2Cu3O7-δ (0≤х≤0,25) на 

різних етапах термообробки: 

А). 0 годин термообробки; B). 10 годин при 800
о
С; С). 30 годин при 

800
о
С; D). 60 годин при 800

о
С; Е). 100 годин при 800

о
С. 

 

На рисунку 3.2, показано зміни на дифрактограмах твердих розчинів 

Y1-xBixBa2Cu3O7-δ(0≤х≤0,25) в залежності від кількості замісника. Було 

ідентифіковано основну фазу Y-123 та домішкові фази: Ba2YBiO6 та CuO, що 

були виявлені при підвищенні ступеню заміщення. За допомогою 
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рентгенофазового аналізу було встановлено, що синтезовані тверді розчини 

мають перовськітоподібну структуру з дещо спотвореною орторомбічною 

симетрією.  

 

 

Рис. 3.2. Кінцеві дифрактограми зразків Y1-xBixBa2Cu3O7-δ після 100 год. 

при 800 °С та 7 год. при 400 °С 

 

Розраховані параметри елементарної комірки та їх довірчі інтервали 

для фази Y-123 наведені на рисунку 3.3. Параметр с для фази Y-123 є 

практично не змінним, а зміна параметрів b відповідає симбатній зміні вмісту 

оксигену в даних зразках. 
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Рис. 3. 3. Параметри елементарної комірки фази Y-123 для зразків з 

різним ступенем заміщення Y на Ві. 

 

Результати досліджень заміщення Bi на Y у надпровідній системі Y-123 

показують, що при вмісту Bi 10 % і більше, утворюється домішкова фаза 

Ba2YBiO6. Невелика кількість домішкової фази, що утворилася при синтезі, 

може сприяти кращому контакту зерен фази Y-123. Таким чином, результати 

аналізу зразків та розраховані значення елементарних комірок показали, що 

тверді розчини утворюються при значеннях х=0’0,1 та при х >0,1 

утворюються суміш фаз.  

Враховуючи, параметри елементарної комірки та їх довірчі інтервали 

для фази Y-123, що наведені на рисунку 3.3, можна відмітити, що параметр с 

для фази Y-123 є практично не змінним, а зміна параметрів b відповідає 

симбатній зміні вмісту оксигену в даних зразках. Для визначення індексу 

нестехіометричності було проведено йодометричне титрування результати 

якого показані в таблиці 3.2.  
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Таблиця 3.2. Результати йодометричного титрування зразків  

Y1-xBixBa2Cu3O7-δ (0≤х≤0,25). 

Вміст Вi, 

Мол. частка 

Наявність 

домішкових 

фаз 

Кисневий 

індекс  

(7-δ) 

0 однофазний 6,71 

0,05 однофазний 6,64 

0,1 однофазний  6,65 

0,15 не однофазний 6,64 

0,20 не однофазний 6,65 

0,25 не однофазний 6,61 

 

Результати досліджень електричних властивостей зразків з відповідним 

вмістом вісмуту показують, що зразок з х=0,05 має вищу температуру 

початку переходу в надпровідний стан Тс=88 К, а для зразку з x=0,1 

спостерігається незначне зменшення опору в нормальному стані відносно 

нелегованого зразку, це може бути обумовлено кращим контактом зерен 

надпровідної фази. При збільшені вмісту вісмуту при x≥0,1 суттєво зростає 

опір, що може бути спричинено великою кількістю домішок на границях 

зерен. Температура початку переходу для зразків знаходиться в межах         

80-84 К. 

До надпровідного переходу питомий опір зразків з х=0,20 та х=0,25 має 

слабку напівпровідникову залежність (dρ/dT<0). Натомість, зразки з х=0’0,15 

демонструють металічний характер провідності при Т <Тс (dρ/dT≥0). Висока 

електропровідність зразків з х=0 та х=0,05 може бути зумовлена внеском 

провідності на міжкристалічних зернах за рахунок їх високої дисперсності. 

Відомо [53], що в кристалічній структурі орторомбічної фази 

RBa2Cu3O7-δатоми Cu знаходяться в плоско квадратному оточенні, 

утвореному атомами кисню. Плоскі фрагменти CuO4 об‘єднуються в 
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ланцюжки (CuO2). По мірі зменшення вмісту кисню орторомбічне 

викривлення кристалічної гратки, пов‘язане з впорядкованим розміщенням 

кисневих вакансій в площині Cu, зменшується та погіршуються надпровідні 

властивості. Однак в синтезованих нами зразках (див. табл. 3.2) кисневий 

індекс (7-δ) практично не відрізняється, спостерігається більший вміст кисню 

у зразку з х=0, що добре корелює з електричними властивостями (див. 

рис.3.4). 

 

Рис 3.4. Залежність питомого опору зразків Y1-xBixBa2Cu3O7-δ (x=0; 

0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25) від температури 

Результати досліджень заміщення Bi на Y у надпровідній системі Y-123 

показують, що при вмісту Bi 10 % і більше, утворюється домішкова фаза 

Ba2YBiO6. Невелика кількість домішкової фази, що утворилася при синтезі, 

сприяє кращому контакту зерен фази Y-123. При додаванні вісмуту понад 

10%, відносно Y, резистивні характеристики керамічного продукту 

погіршуються, опір зразків при кімнатній температурі більший в порівнянні з 

чистим Y-123, а Тс (кінцева) збільшується при збільшені вмісту Ba2YBiO6. 
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При зниженні температури питомий опір зразків з х=0,20; 0,25 має слабку 

напівпровідникову залежність. Натомість, зразки з х=0’0,15 демонструють 

металічний характер провідності. Висока електропровідність зразків з х=0 та 

х=0,05 може бути зумовлена внеском провідності на міжкристалічних зернах 

за рахунок їх високої дисперсності. Результати рентгенофазового аналізу 

зразків, розраховані значення елементарних комірок та встановлений 

методом йодометричного титрування кисневий індекс, показали, що тверді 

розчини утворюються при значеннях х=0’0,1, а при х >0,1 утворюється 

суміш фаз. Таким чином заміщення Y на Вi хоча призводить до 

неоднорідності фазової структури, але суттєво не погіршує надпровідні 

властивості.  

За допомогою СЕМ та програми ImageJ було досліджено морфологію 

поверхні та розмір зерен у зразках.  

 

a) 

 

б) 

Рис.3.5. Мікрофотографії сполуки YBa2Cu3O7-δ: а) Приближення 10 µm; б) 

Приближення 6 µm 

На рис.3.5. представлені мікрофотографії зразку без додавання вісмуту. 

Показано, що структура зразка однорідна, без домішкових вкраплень, рельєф 

зерен достатньо чіткий. Крім того, розміщення  та орієнтація зерен вільні, 

вони не мають певної форми, адже спостерігається агрегація та агломерація 

частинок. Спостерігається також деяка пористість зразка, що може бути 

пов‘язана з ретельним перетиранням порошку в агатовій ступці для 

досягнення кращої дрібнодисперсності. 
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Розмір зерен лежить в інтервалі 2-3 µm, натомість, агреговані частинки 

досягають розмірів 5-6 µm. Також помітні і значні утворення – агломерати, 

що досягають 8-9 µm. 

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 3.6. Мікрофотографії сполуки Y0,95Bi0,05Ba2Cu3O7-δ: 

а) Приближення 30 µm; б) Приближення 10 µm 

 

Мікрофотографії зразку з вмістом Ві
3+

, що дорівнює 0,05, показані, на 

рис. 3.6. Отже, структура однорідна, для неї характерні чітко огранені зерна з 

чистими поверхнями. Зерна вільно упаковані та довільно розміщені, як і для 

чистого зразку спостерігається агрегація та агломерація частинок, проте вже 

не помічається великої пористості і через це, напевно, агрегатів та 

агломератів значно менше. Таким чином, розміри зерен не перевищують      

3-4 µm, агрегати досягають 7 µm, в свою чергу, агломеровані зерна мають 

розміри ~16 µm. 
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а) 

 

б) 

Рис. 3.7. Мікрофотографії сполуки Y0,90Bi0,1Ba2Cu3O7-δ:  

а) Приближення 10 µm; б) Приближення 30 µm 

 

Зерна сполуки Y0,90Bi0,1Ba2Cu3O7-δ, як видно на рис. 3.7, як і для 

попереднього зразка, мають чисті поверхні, що свідчить про однофазність, а 

також чіткі границі зерен. Як і в двох попередніх зразках, помітні злипання 

зерен, що призводять до утворення крупних частинок.  

Невпорядковані, вільно орієнтовані зерна мають розміри ~ 4,5 µm, 

агрегативні формування коливаються в межах 8-13 µm, незначна кількість 

агломератів досягає 30 µm. 

Проаналізувавши отримані дані скануючої електронної мікроскопії, 

очевидним є факт, що зі збільшенням значення х від 0 до 0,1 відбувається 

збільшення розмірів зерен. Такі результати можна пояснити тим, що іонний 

радіус Ві є більшим за радіус Y. 

Крім того, методом СЕМ були підтверджені дані одержані 

рентгенофазовим аналізом. 
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3.2. Кристалічна структура Y1-xBixBa2Cu3O7-δ (x=0; 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25) 

 

Відомі представники родини Y-Ba-Cu-O кристалізуються в дефектній 

перовськітній структурі, що походить від кубічної структури ідеального 

АВО3 [142]. Первоськітні блоки, що утворюють кристалічну комірку 

дефіцитні по відношенню до оксигену. Перовськітні структури надпровідних 

купратів містять CuO-ланцюжки. Проте особливістю є спосіб накладання 

СuO-ланцюгів. Наприклад, для Y-123 спостерігається чергування одинарних 

ланцюжків СuO, в свою чергу, для Y-247 відбувається чергування одинарних 

і подвійних СuO-ланцюгів, а для Y-124 – чергування тільки подвійних.  

Як вже було встановлено за допомогою РФА, тверді розчини мають 

перовськітоподібну структуру з дещо деформованою орторомбічною 

симетрією [190]. Основна орторомбічна фаза в ряду сполук Y1-xBixBa2Cu3O7-δ 

(0 ≤ x ≤ 0,25) має типову кристалічну структуру для Y-123 (рис.3.8). Дану 

кристалічну структуру побудували по положенням атомів за 

ізоструктурністю. Так, Сu знаходиться в орторомбічній структурі в двох 

позиціях, які являються нееквівалентними та позначаються Сu1 та Сu2. 

Очевидно, що спостерігається певні зміни для параметрів комірки a тa b, при 

цьому існує невелика різниця між ними. Вважається, що так на структуру 

впливає невпорядковане розміщення вакансій оксигену в площинах де 

міститься купрум в позиціях Сu1. Крім цього, такі атоми купруму лежать 

майже у центрі плоских квадратів, що складаються з атомів О4 та О1. Отже, 

структура складається з шарів та границя кожного шару – це площина 

плоских блоків CuO4, які розділяють 4 вершини. Оксиген в положенні О1 

поєднує блоки CuO4, утворюючи таким чином (СuO2)∞-ланцюжки.  
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Рис. 3.8. Кристалічна структура Y1-xBixBa2Cu3O7-δ (x=0) 

Для сполук в системі Y1-xBixBa2Cu3O7-δ (0 ≤ x ≤ 0,25), зі збільшенням х 

відбувається зниження вмісту оксигену, що призводить до зменшення 

орторомбічної деформації решітки та надпровідних характеристик.  
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3.3. Висновки 

На основі літературних даних, термічного аналізу та 

експериментальних досліджень визначено оптимальні умови синтезу для 

твердих розчинів Y1-xBixBa2Cu3O7-δ  (0 ≤ x ≤ 0,25), що для твердофазного 

методу складають: 800 
о
С впродовж 100 годин та 400

о
С в потоці кисню 

протягом 7 годин. Контроль перебігу реакції контролювали ІЧ-

спектроскопічним методом.  

За допомогою рентгенофазового аналізу було встановлено, що 

синтезовані тверді розчини мають перовськітоподібну структуру з дещо 

деформованою орторомбічною симетрією. Аналіз зразків та розраховані 

параметри елементарних комірок показали, що тверді розчини утворюються 

при значеннях х=0’0,1, а при х >0,1 утворюється суміш фаз.  

Розраховані параметри елементарної комірки та їх довірчі інтервали 

для фази Y-123 та за допомогою йодометричного титрування встановлено 

вміст оксигену в зразках. Враховуючи, параметри елементарної комірки та їх 

довірчі інтервали для фази Y-123, можна відмітити, що параметр с для фази 

Y-123 є практично не змінним, а зміна параметрів b відповідає симбатній 

зміні вмісту оксигену в даних зразках.  

При заміні понад 10% ітрію на вісмут, резистивні характеристики 

керамічного продукту погіршуються, опір зразків при кімнатній температурі 

більший в порівнянні з чистим Y-123, а Тс (кінцева) збільшується при 

збільшені вмісту Ba2YBiO6.  

За допомогою СЕМ та програми ImageJ було досліджено морфологію 

поверхні та розмір зерен у зразках.  
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  РОЗДІЛ 4 

СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЛУК: Y-358, Ln-358 (Ln=  

(Ln=Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho) 

 

Для термообробки купратних ВТНП використовують емпірично 

підібрані режими [50-57], які, як правило, зводяться до тривалого (десятки 

годин) відпалювання при температурах, близьких до температури плавлення. 

Довгий час відпалювання обумовлюється тривалістю процесів 

фазоутворення, що для ВТНП купратів є багатостадійним. 

Для знаходження оптимальних режимів термообробки та вивчення 

процесів фазоутворення нами були проведені термічні, ІЧ-спектроскопічні та 

рентгенофазові дослідження шихти синтезованих сполук.  

 

4.1. Дослідження надпровідної фази Y3Ba5Cu8O18+δ 

4.1.1. Оптимізація умов синтезу Y3Ba5Cu8O18+δ 

 

Термогравіметричні дослідження   

З метою встановлення особливостей процесів розкладання шихти і 

визначення оптимальних температурних інтервалів синтезу Y-358 купрата 

були проаналізовані дані термічного аналізу шихти зразків приготованих А – 

твердофазним методом, Б – сумісним осадженням гідроксокарбонатів і В – 

золь-гель технологією [191]. Термограми зразків наведені на рис. 3.1. Для 

підтвердження даних отриманих термічним аналізом проводили 

рентгенофазові дослідження. 

У разі ТФ методу синтезу на кривій ТГ (див. Рис. 4.1, а) вдається 

зафіксувати три ділянки в температурному інтервалі 25-900 °С, що 

супроводжуються втратою маси. В межах 80-100 °С і ~ 325 °С відбувається 

видалення залишків води і розкладання слідів гідроксокарбоната ітрію, 
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відповідно. Починаючи з 810° С відбувається розкладання карбонату барію, 

про що свідчить сильний спостережуваний ендо- ефект (ΔH = -23,4 Дж / г) на 

кривій ДСК і різка зміна маси на кривій ТГ.  

Зразок Б в температурному інтервалі 25-220°С втрачає адсорбовану 

воду та ОН-групи (див. Рис. 4.1, б). Втрата маси зразка при цьому становить 

5%. Наявність екзо- ефектів в області 400-700°С обумовлено утворенням 

діоксомонокарбоната і монооксодікарбоната ітрію, а також 

монооксокарбоната міді. Ці проміжні сполуки є термічно нестабільними і 

розкладаються при подальшому збільшенні температури. Про це свідчить 

широкий ендо- ефект в діапазоні температур 400-650°С, який пов'язаний з 

видаленням СО2. Загальна втрата маси (Δm) зразка становить 22,3%. 

З метою видалення продуктів неповного розкладання органічної 

складової, шихту для отримання зразка В попередньо прожарювали при 

400°С, після чого проводили ДСК / ТГ аналіз. На кривій ТГ (див. Рис. 4.1, в) 

вдається зафіксувати 3 ділянки в температурному інтервалі 25-960 ºС, на 

яких спостерігаються ендо- ефекти, що супроводжуються втратою маси. 

Область втрати маси в інтервалі температур 50-250 °С, ймовірно, 

пов'язана з видаленням адсорбованої, кристалізаційної води (Δm ≈ 0,6%), яка 

з'явилася після зберігання шихти протягом 3 діб на повітрі. Друга 

спостережувана область втрати мас знаходиться в інтервалі температур ≈ 

600-870 ºС (Δm ≈ 11%), що, напевно, відповідає розкладанню карбонату 

барію за рахунок хімічної взаємодії компонентів шихти.  
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Рис. 4.1. Термограми шихти для синтезу сполуки Y3Ba5Cu8O18+δ ТФ (А), 

СОГ (Б) методами і ЗГ технологією (В). 

 

Крім ендо- ефектів, що супроводжуються втратою маси, на кривій ДСК 

спостерігається екзо- ефект, який можна віднести до процесу кристалізації 

надпровідної фази. Таким чином, за отриманими експериментальними 

даними можна припустити, що надпровідний купрат Y-358 утворюється в 

інтервалі температур 870-890 °С. 
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ІЧ-спектроскопічні дослідження надпровідної фази Y-358 

Класичний твердофазний метод синтезу обумовлює контроль над 

вмістом карбонатів у шихті сполук за допомогою ІЧ-спектроскопічного 

аналізу. Коли на ІЧ-спектрах порошкоподібних зразків відсутні смуги 

поглинання характерні карбонатам, порошок пресують у таблетки. 

 

 

Рис. 4.2. ІЧ-спектри зразку Y-358 синтезованого класичним 

твердофазним методом на різних етапах термообробки: 1). 0 годин 

термообробки; 2). 10 годин при 650 
о
С; 3). 24 годин при 900

о
С. 

До процесу термообробки та на перших її стадіях (0-10 годин) шихта 

містила значну кількість карбонатів (ν= 1430-1500 см
-1

) та води (ν= 3400, 

2400 см
-1

та δ=1640 см
-1

). Однак після процесу термообробки вода і карбонати 

поступово видаляються, тому на кінцевих ІЧ-спектрах зразків (24 год. при 

900
о
С) в діапазоні 400-4000 см

-1 
відсутні домішкові смуги поглинання (див. 

рис 4.2). 

Для шихти отриманої золь-гель технологією, також характерні деякі 

домішки карбонатів та води. У пористому дрібнодисперсному порошку 

добре зберігається адсорбована вода. 

Попередньо прожарена при 400
о
С шихта зразку, синтезованого ЗГ, 

містила карбонати (ν=1430-1500 см
-1

) та воду (ν=3400, 2400 см
-1 

та δ = 
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1640см
-1

). Після прожарювання домішки видалилися, тому на ІЧ-спектрах 

зразків (24 год. при 800
о
С) в діапазоні 400-4000 см

-1 
відсутні смуги 

поглинання характерні карбонатам та ОН-групам (див. рис 4.3). 

 

 

 

Рис. 4.3. ІЧ-спектри зразку Y-358 синтезованого золь-гель технологією 

на різних етапах термообробки:1). 4 години 400
о
С; 2). 10 годин при 650

о
С; 

3). 24 годин при 800
о
С 

Шихту для синтезу зразку Б отримували сумісним осадженням з 

водних розчинів нітратів ітрію, міді і барію, змішаних в стехіометричних 

пропорціях з додаванням одномолярного розчину Na2CO3. Таким чином, 

очевидно, що реакційна суміш на стадії до відпалу,окрім СОГ-металів, може 

містити домішки нітратів, карбонатів та води. Слід зазначити, що ІЧ-спектри 

зразка показали наявність смуг поглинання характерних карбонатам              

(ν = 1430-1500 см
-1

) та води (ν = 3400, 2400 см
-1 

та δ= 1640 см
-1

). Після 

відпалювання при 600 
о
С протягом 5 годин, домішки поступово зникають і в 

ІЧ-спектрах зразків (24 год. при 800 
о
С) в діапазоні 400-4000 см

-1 
відсутні 

характерні їм смуги поглинання(див. рис 4.4). 
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Рис. 4.4. ІЧ-спектри зразку Y-358 синтезованого СОГ на різних етапах 

термообробки:1). 0 години термообробки; 2). 5 годин при 600
о
С; 3). 24 годин 

при 800
о
С 

Рентгенофазові дослідження надпровідної фазиY-358 

Остаточне формування фаз відбувається після прожарювання зразків 

спресованих у таблетки в атмосфері кисню при температурі 400 
о
С протягом 

7 годин. Так за результатами РФА встановлено, що однофазним є тільки 

зразок В, для якого на дифрактограмі не спостерігається наявності 

дифракційних рефлексів домішкових фаз (див. Рис. 4.5, а). При цьому для 

зразків А і Б зафіксовано наявність піків, віднесених до Y-211 (JCPDS-PDF-2 

картка № 80-0770) і CuO (JCPDS-PDF-2 картка № 65-2309). Наявність Y-211 

фази на поверхні таблетованих зразків, а також на стінках тигля, в якому 

проводився синтез, вказує на дифузний механізм розкладання шихти.  

За даними порошкової рентгенівської дифракції встановлено, що у всіх 

зразках основна фаза Y-358 кристалізуються в орторомбічній сингонії (пр. 

Гр. Pmm2). Індексування рефлексів на дифрактограмах і розрахунок 

кристалографічних параметрів показали, що значення a і b для трьох зразків 

близькі до відповідних значень періодів кристалічної решітки надпровідної 

фази Y-123, а параметр с для Y-358- приблизно втричі більше параметра c, 

для  Y-123 що добре узгоджується з літературними даними [43].  
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Рис. 4.5. Дифрактограми сполуки Y3Ba5Cu8O18+δ, отриманої ТФ (а), 

СОГ (б) і ЗГ технологією (в);* – Y-211, • – CuO. 

Таблиця 4.1. Фазовий склад і параметри елементарної комірки 

надпровідного купрату Y-358. 

Зразок 

Наявність 

домішкових 

фаз, % 

Параметри елементарної комірки 

a, Å b, Å c, Å V, Å
3
 

A 6% Y211 3,850(1) 3,921(1) 31,033(6) 468,5(0) 

Б 
17% Y-211, 

8% CuO 
3,817(6) 3,905(6) 31,123(4) 464,0(2) 

В — 3,849(2) 3,923(2) 31,055(9) 468,9(8) 
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Результати дослідження показали, що параметри елементарної комірки 

для зразків, синтезованих ТФ і ЗГ методам подібні, а незначна їх відмінність 

пояснюється наявністю дефектів в твердофазному зразку. Рентгенофазовий 

аналіз підтвердив однофазність ЗГ-зразку та незначні домішки в двох інших 

зразках. 

 

 4.1.2. Залежність надпровідних властивостей та кисневої не 

стехіометрії зразків Y-358 від методу їх синтезу 

З метою встановлення залежності електрофізичних властивостей та 

вмісту кисню сполук від методів синтезу Y-358 купрат був одержаний : А – 

твердофазним методом, Б – сумісним осадженням гідроксокарбонатів і В – 

золь-гель технологією.  

Відповідно до досліджень залежності «хімічний склад-структура-

властивість» для купрумвмісних ВТНП-купартів, встановлено, що 

оптимальна концентрація носіїв заряду в шарах CuO2 надпровідників з         

p-провідністю знаходиться в інтервалі формального ступеня окислення міді 

від +2,05 до +2, 25 [59]. Отримані нами результати не суперечать вище 

наведеній гіпотезі: для зразків А і В середній ступінь окислення купруму  n = 

2,20, в той час як для зразка Б n = 2,18. 

Як випливає з принципу електронейтральності формула розрахунку 

загального вмісту кисню (y ≡ 18 + δ) для купрата набуває такого вигляду: 

3 • (+3) + 5 • (+2) + 8 • (+ n) + y • (-2) = 0 ⟹ y = (½) • [8 • n + 19], 

тобто для зразка А і В величина у = 18,30, а для Б - y = 18,22. 

Зменшення загального кисневого індексу y, середнього ступеня 

окислення міді Cu
n + 

спостерігається для зразка Б, може бути обумовлено 

зарядовим розупорядкуванням в катіонних і кисневих підгратках структури 

Y-358. 

На рис. 4.6, б наведено графік температурної залежності питомого 

опору зразка отриманого трьома різними методами. У нормальному стані 

питомий опір ρ зразка А практично не змінюється з температурою, проте має 
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слабку напівпровідникову залежність (dρ / dT <0) зі значенням при кімнатній 

температурі = 3,15•10
-2

 Ом•см. У свою чергу, для надпровідних купратів, 

отриманих методами хімічної гомогенізації (СОГ і ЗГ) величина менше і 

становить 1,75•10
-2

 Ом•см (зразок Б) і 5•10
-3

 Ом•см (зразок В). Крім того, 

зразки Б і В демонструють металевий характер провідності при Т <Тс (dρ / dT 

≥ 0). Висока електропровідність зразків Б і В може бути обумовлена внеском 

провідності на міжкристалічних зернах за рахунок їх високої дисперсності. 

Дані низькотемпературного вимірювання питомого електричного опору 

свідчать про те, що температура початку переходу в надпровідний стан Tc (on) 

= 87 К для зразка Б значно нижче (табл.4.2) в порівнянні із зразками А і В, 

для яких Тс (on) = 92 K і 95 К відповідно. Найвища температура початку 

переходу в надпровідний стан у зразка, отриманого ЗГ технологією, може 

бути обумовлена однофазністю даного зразка, завдяки хімічній гомогенізації 

на молекулярному рівні на стадії отримання.  

При аналізі графічних залежностей питомого опору було знайдено, що 

величина ширини надпровідного переходу ΔTc = Tc(on) -Tc(off) для    

Y3Ba5Cu8O18 + δ становить 10, 15 і 11 К для зразків А, Б і В відповідно. 

 

Таблиця 4.2 

Критичні температури переходу у надпровідний стан сполуки 

Y3Ba5Cu8O18+δ. 

Зразок Тс(on), K Tc(off), K ΔTc, K 

A 92 77 15 

Б 87 77 10 

В 95 84 11 
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Рис. 4.6. Температурні залежності питомого електричного опору для 

сполуки Y3Ba5Cu8O18+δ, одержаного ТФ (а), СОГ (б) і ЗГ технологією (в) 

 

Рентгенофазовий аналіз підтвердив однофазність В, на відміну від двох 

інших зразків. За даними резистивних вимірювань встановлено, що всі зразки 

є надпровідниками, але треба відзначити, що зразок A має напівпровідникову 

залежність питомого електричного опору до температури переходу в 

надпровідний стан, а інші два зразка - металеву залежність. Зразок В має 

найвищу температуру переходу в надпровідний стан близько 95 К і хімічний 

склад Y3Ba5Cu8O18.3 з параметрами елементарної комірки a = 3,850 (1) Å,        

b = 3,921 (1) Å, c = 31,033 (6) Å орторомбічної сингонії (пр. гр. Pmm2). 

Оптимальними умовами отримання Y-358 є випал шихти, отриманої ЗГ 

методом з витримкою 24 год. при 800 °С і 10 год. при 900 °С на повітрі. 
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Незважаючи на те, що кисневі індекси для зразків А, В практично однакові, 

для зразка А спостерігається більш сильне падіння питомої опору на відміну 

від зразка В, що має мінімальне падіння питомого опору з трьох досліджених 

зразків. Крім цього слід зазначити, що на синтез зразка отриманого ЗГ 

методом було витрачено істотно менше часу, ніж на отримання двох інших 

зразків. Беручи до уваги отримані нами результати, вважаємо, що 

оптимальним методом при синтезі надпровідного купрата з номінальним 

складом Y3Ba5Cu8O18 + δ є ЗГ технологія. 

 

4.1.3. Особливості морфології надпровідного купрату Y3Bа5Cu8O18-δ 

синтезованого різними методами 

Створення матеріалів з новими якісними властивостями та 

вдосконалення характеристик вже існуючих сполук є головною метою 

сучасної синтетичної науки. Встановлення зв‘язку Склад – Структура – 

Властивість є фундаментом для успішного прогнозування нових чи 

вдосконалення вже відомих технічних характеристик матеріалів. Аналіз 

розмірних, морфологічних та структурних характеристик сполук свідчить, 

що вони в значній мірі залежать від методу і умов отримання. Визначення 

розмірів, будови і морфології надпровідних фаз та розширює знання в галузі 

дослідження надпровідних сполук. Це дозволяє більш повно представити 

залежність будова - властивість для даного типу сполук.  

Визначення розмірів, будови і морфології частинок здійснюють 

зазвичай такими методами як скануюча і просвічуюча електронна 

мікроскопії, в тому числі з високою роздільною здатністю, тунельна і 

атомно-силова мікроскопія. Разом з тим, корисними можуть бути і методи, 

що базуються на інтегральних характеристиках порошку. Це методи, 

засновані на аналізі розширення і форми ліній рентгенівської дифракції, 

методи мало кутового рентгенівського і нейтронного розсіювання, 

динамічного світлорозсіяння, метод визначення питомої площі поверхні 

порошків, зокрема, з аналізу процесів сорбції і десорбції газів [160-166]. 
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Методи, засновані на аналізі даних рентгенівської дифракції, мають доволі 

широкий спектр визначення параметрів: фазовий склад, будова, середній 

розмір і морфологічні характеристики кристалів, точніше областей 

когерентного розсіювання (ОКР), розподіл ОКР за розмірами часточок. 

Кожен з перерахованих методів має як певні переваги перед іншими, 

так і деякі обмеження. Тому, можна зробити висновок, що для достовірної 

оцінки розміру, морфології і структури частинок необхідно використовувати 

певні комплекси методів.  

 

Дослідження морфології Y3Bа5Cu8O18-δ за допомогою СЕМ 

 

За допомогою СЕМ та програми ImageJ було досліджено морфологію 

поверхні та розмір зерен у зразках.  

Зерна в усіх зразках, як видно на рисунку 4.7, вільно упаковані та 

орієнтовані випадковим чином. Поверхня досліджуваної сполуки однорідна 

та містить частинки неправильної форми, в деяких областях мікрофотографій 

спостерігається агрегація та агломерація частинок. На рисунку 4.7 А) 

спостерігається зображення, що типове для спеченого керамічного зразку, з 

невпорядкованими зернами, що мають середній розмір 2-3 µm. Порошок 

містить значну кількість агломератів. Розміри агломератів досягають 5 µm. Із 

рисунку В) видно, що зразок містить меншу кількість агломератів та розмір 

цих утворень не перевищує 3 µm. Розмір зерен даної сполуки має середній 

розмір 1 µm. Морфологія поверхні зразка С (рис. С) дрібнодисперсна та 

навіть візуально пориста.  



109 

 

 

 

Рис. 4.7. Мікрофотографії сполуки Y3Ba5Cu8O18-δ 

(масштаб 10 µm) одержаних: А) ТФ; Б) СОГ; С) ЗГ. 

Середній розмір зерна 0,5 µm. Зразок злегка агрегований, але розмір 

агрегатів не перевищує 2 µm. Крім того, границі зерен у всіх зразках чіткі та 

мають чисті поверхні. 

Можна прослідкувати залежність між схильністю зразків до 

агломерації та ступенем їх спікання. Виявилось, що при зменшенні ступеня 

спікання зразків у ряду від А до С кількість агломератів та їх розміри 

зменшуються. 

 

A) B) 

C

)) 
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Уточнення розмірів зерен купрату Y3Bа5Cu8O18-δ  методами: Шеррера 

та Вільямсона-Холла 

 

Для уточнення розмірів зерен використовувались дифрактограми та їх 

основні характеристики. В таблиці 1 представлені основні рефлекси 

синтезованої фази. 

 

Табл. 4.3. Значення ширини рентгенівського максимума на полувисоті 

(β ) при відповідних значеннях 2 θ на дифрактограмах зразків 

 

Зразок ЗГ Зразок СОГ  Зразок ТФ 

β, нм 

 
2 θ, ° 

β, нм 

 
2 θ, ° 

β, нм 

 
2 θ, ° 

0,000247 15,17 0,000095 15,21 0,0000568 15,17 

0,000251 22,88 0,000107813 22,87 0,0000572 22,90 

0,000256 29,86 0,000122286 29,88 0,0000669 27,65 

0,000259 32,85 0,000120191 32,88 0,0000682 32,67 

0,000264 38,59 0,000125296 38,56 0,0000696 38,68 

0,000266 40,41 0,000112463 40,43 0,0000698 40,30 

0,000272 46,72 0,00012712 46,77 0,0000832 46,80 

0,000286 58,27 0,000174569 58,24 0,0000781 58,30 

 

За допомогою програми PeakFit дані отримані рентгенофазовим 

аналізом були підготовлені, систематизовані та уточнені. Cтандартне 

квадратичне відхилення для функцій, що описували дані 

дифрактометричного дослідження становило не менш ніж r
2
= 0,98. 
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Метод Шеррера 

Формула Шеррера застосовується лише для сполук розміри зерен яких 

більше 100-200 нм, таким чином, об‘єкти нашого дослідження придатні для 

використання цього методу.  

 

Табл. 4.4. Результати розрахунків за формулою Шеррера 

Зразок ЗГ Зразок СОГ  Зразок ТФ 

d, нм <d, нм> 

(середній 

розмір) 

d, нм 

 

<d, нм> 

(середній 

розмір) 

d, нм <d, нм> 

(середній 

розмір) 

560 

553,25 

(0,55 µm) 1450 

1204,4 

(1,20 µm) 2434 

2134,8 

(2,14 µm) 

558  1298  2445 

555 1161 2110 

553 1190 2097 

551 1160 2090 

550 1300 2093 

550 1176 1796 

549 900 2013 

 

Результати показали, що отримані розміри мають дещо більші значення 

в порівнянні з іншими методами, адже окрім інструментального розширення 

і розширення через розміри кристалітів, існують інші фактори, що вносять 

вклад в ширину піків на дифрактограмах. Для даних зразків такими 

факторами можуть бути спотворення і дефекти кристалічної решітки, 

дислокації, дефекти упаковки, двійникування, границі зерен та хімічна 

різнорідність. Тому розміри частинок, визначені за формулою Шеррера є не 

достатньо точними, адже в них враховується розширення, викликане тільки 
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розміром частинок. Для більш точного визначення використовують метод 

Вільямсона-Холла. Розрахунки розмірів мікрочастинок синтезованих зразків 

за допомогою формули Шеррера наведені в таблиці 2. 

 

Метод побудови Вільямсона-Холла 

Графічно залежність S*=  від d*= 2∙𝑠𝑖𝑛𝜃𝜆являє собою пряму 

лінію (див. рис. 4.8), по відрізку, що відсікається на вісі ординат, визначають 

1/D, а за нахилом прямої –ɛ, де D – розміри частинок, а ɛ - мікродеформації у 

кристалічній гратці. 

Числові значення для отриманих лінійних апроксимацій наведені в 

таблиці 4.5.  

Табл. 4.5. Результати розрахунків розмірів зерен та величин 

мікродеформації за допомогою метода побудови Вільямсона-Холла  

 

ЗГ-зразок СОГ-зразок ТФ-зразок  

ɛ 1/D D, µm ɛ 1/D D, µm ɛ 1/D D, µm 

1
.
10

-5
 0,00158 0,633 6

.
10

-5
 0,00053 1,888 2

.
10

-5
, 0,00035 2,856 

 

Значення мікродеформації для зразків представлені в таблиці 4.5, 

отримані результати лежать в одному порядку. Однак мікродеформації 

кристалічної решітки для зразків зростають в ряду: ЗГ-зразок - ТФ-зразок-  

СОГ-зразок. Такий факт добре корелює з результатами рентгенофазового 

аналізу, адже найбільше домішок в зразку одержаному сумісним осадженням 

гідкроксокарбонатів, трохи менше у твердофазному зразку. Очевидно, 

домішки викликають більш значні деформації та мікроспотворення. 
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Рис.4.8. Графіки Вільямсона-Холла  
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Результати отримані скануючим електронним мікроскопом мають той 

самий порядок величин, як і в двох інших методах, однак не є тотожним. 

Таку різницю можна пояснити здатністю даних зразків до агрегації та 

агломерації, таким чином реальні мікрочастинки можуть мати менші 

розміри. Дисперсія мікрочастинок отриманих складних надпровідних 

купратів, таким чином, виявляє агрегативну та седиментаційну нестійкість.  

Для приблизної оцінки розмірів частинок речовини може підійти будь-

який з методів, однак для реального встановлення морфології та розмірів 

зерен сполук, необхідно застосовувати комплекс методів. Порівняльна 

характеристика результатів трьох обраних методів розрахунку розмірів 

мікрочастинок наведена в таблиці 4.6. 

 

Табл. 4.6. Результати визначення розмірів частинок надпровідного 

купрату Y3Ba5Cu8Ox  одержаного різними методами 

Метод 

розрахунку 

розмірів 

мікрочастинок 

Зразок ЗГ 

Середній 

розмір 

мікрочастинок, 

<d, µm> 

Зразок СОГ 

Середній 

розмір 

мікрочастинок, 

<d, µm> 

Зразок ТФ 

Середній 

розмір 

мікрочастинок, 

<d, µm> 

Скануюча 

електронна 

мікроскопія 

0,5 1,0 2,0 

Метод 

Вільямсона-

Холла 

0,63 1,89 2,86 

Метод Шерерра 0,55 1,20 2,14 

 

Аналіз отриманих даних за трьома методами визначення розмірів, 

показав, що розмір частинок дещо збільшується під впливом різних методів 



115 

 

синтезу, однак порівняно вузький розподіл за розмірами в межах одного 

методу синтезу зберігається.  

 

4.1.4. Кристалічна структура Y3Bа5Cu8O18-δ 

 

Для сполуки Y3Bа5Cu8O18-δ спостерігається асиметричний розподіл Cu-

O площин вздовж кристалографічної осі c: 

1) Що містить два катіони барію і один ланцюг Cu-O. 

2)  Містить три катіони барію та два ланцюга Cu-O.  

У структурі чотири площини Cu-O в п'ятигранному оточенні 

узгоджуються з аніонами кисню. Катіони Ba1 та Ba2 розташовані між 

площинами Cu1-O та Cu3-O, розділені на відстані ≈ 7,70 Å. Існують також 

ланцюги Cu2-O, розміщені вздовж кристалографічної осі b. Катіони Ba3, Ba4 

і Ba5 розташовані між площинами Cu5-O та Cu8-O, розділені на відстані ≈ 

19,25. Cпостерігаються дві групи ланцюгів Cu6-O і Cu7-O вздовж осі b. 

З іншого боку, спостерігаються катіони Cu4 з аніонами кисню між 

катіонами Y2 та Y3, а також між площинами Cu3-O та Cu5-O, 

розташованими на відстані ≈ 7,70 Å. Нарешті, катіон Y1 розташований між 

кристалографічними комірками даної сполуки. 

На рисунку 4.9 представлена типова кристалічна структура для фази   

Y-358, яку було побудовано за ізоструктруністю, використовуючи 

літературні дані [10, 156]. 
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Рис. 4.9. Кристалічна структура фази Y3Ba5Cu8O18,3, синтезована      

ТФ-методом 

 

Оскільки, купрат Y-358 має кристалічну структуру подібну до Y-123 і 

складається з п‘яти CuO2-площин та трьох CuO-ланцюгів, експериментально 

підтверджено, що при збільшенні числа площин CuO2 для Y-вмісних ВТНП- 

купратних надпровідників температура надпровідного переходу 

збільшується. 
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4.2. Дослідження заміщених зразків в системі Ln3Ba5Cu8O18-δ 

(Ln=Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho) 

 

4.2.1. Синтез заміщених зразків  

 

Проаналізувавши дослідження фази Y-123 [124-154], стає зрозумілим, 

що синтез надпровідних сполук з повним заміщенням атому ітрію на 

лантаноїд є успішним за умови ізовалентності обраних атомів, що 

підтверджується, наприклад, в роботі [145], де заміщення атомів ітрію на Ce 

та Tb не призвело до утворення надпровідних сполук. Не дивлячись на це, 

можливе утворення надпровідної фази з частковим заміщенням 

гетеровалентними атомами [147], але така заміна не призводить до суттєвих 

покращень функціональних характеристик зразків, таким чином не була 

раціональною для подальших досліджень. Натомість, заміна катіонів Y
3+

 на 

інші ізовалентні атоми прогнозувала підвищення критичних температур 

вище 90 К [3,7-10].  

Після успішного одержання надпровідної фази Y-358, для продовження 

досліджень в системі Ln-Ba-Cu-O нами було проведено твердофазний і золь-

гель синтези її рідкоземельних аналогів. 

Як і при підготовці до синтезу основної фази, було проведено термічні 

дослідження реакційних сумішей аналогових заміщених зразків та 

підтверджуючі отримані дані рентгенофазового дослідження. Дані 

термічного налізу занесені в таблицю 4.8. 
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Таблиця 4.8. Результати термічного аналізу для повністю заміщених  

зразків фази Ln-358 

 

Шихта для синтезу твердофазних зразків Шихта для золь-гель синтезу 

Сполу-

ка 

Ендо-

ефекти 

Т, 
о
С 

Екзо-

ефекти 

Т, 
о
С 

Втрата 

маси 

Ендо-

ефекти 

Т, 
о
С 

Екзо-ефекти 

Т, 
о
С 

Втра-

та 

маси 

1 2 3 4 5 6 7 

Nd-358 100- 170– 

вида-

лення 

адсорбо-

ваної 

води; 

800-830 – 

розклад 

карбо-

нату ба-

рію 

Широка 

смуга в 

інтервалі 

900-910 

-відповідає 

утворенню 

основної 

фази 

≈ 10 %, 

що від-

повідає 

втраті 

води та 

розкладу 

карбо-

нату 

96-105 

– вида-

лення 

адсорбо

ваної 

води;  

Широка 

смуга в ін-

тервалі 890-

900 

-відповідає 

утворенню 

основної 

фази 

≈ 

0,8% 

 

 

Sm-358 100-200 – 

вида-

лення 

адсорбо-

ваної 

води; 

800 – 

розклад 

карбо-

нату ба-

рію 

905-910 

-відповідає 

утворенню 

основної 

фази 

(Див. 

рис.4.10, а)  

≈ 10,5%, 

що від-

повідає 

втраті 

води та 

розкладу 

карбона-

ту 

100 – 

вида- 

лення 

адсорбо

ваної 

води;  

895-907 

-відповідає 

утворенню 

основної 

фази 

(Див. 

рис.4.10, б) 

≈ 

0,76% 

 

 

Eu-358 100-210 –

вида-

лення 

адсорбо-

ваної 

води; 

800-810 – 

розклад 

BaCO3 

908-915 

-відповідає 

утворенню 

фази 

≈ 14 %, 

що від-

повідає 

втраті 

води та 

розкладу 

BaCO3 

100-115 

– вида-

лення 

ад-

сорбова

ної 

води; 

905-910 

-відповідає 

утворенню 

основної 

фази 

≈ 

0,84% 

 

 

Gd-358 100-160 – 

вида-

900-915С 

-відповідає 

≈ 10%, 

що від-

100
о
 – 

видален

Широкий 

пік 910 

≈ 

1,05% 
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лення 

адсорбо-

ваної 

води; 

800-810 – 

розклад 

BaCO3 

утворенню 

основної 

повідає 

втраті 

води та 

розкладу 

BaCO3 

ня 

адсорбо

ваної 

води; 

-відповідає 

утворенню 

фази 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Dy-358 100-170 – 

ви-

далення 

адсорбо-

ваної 

води; 

800 – 

розклад 

карбо-

нату ба-

рію 

Широка 

смуга в ін-

тервалі 450-

650 

-відповідає 

утворенню 

«зеленої» 

фази 

≈25% 

Втрата 

води, 

розклад 

домішок 

та побіч-

них 

продуктів 

реакції 

100
о
С – 

вида- 

лення 

адсорбо

ваної 

води; 

 

Широка 

смуга в ін-

тервалі 400-

550 

-відповідає 

утворенню 

«зеленої» 

фази 

≈7% 

 

Ho-358 100-230– 

вида-

лення 

адсорбо-

ваної 

води; 

800-830 
о
 

– розклад 

карбо-

нату ба-

рію 

Два піки 

при темпе-

ратурах: 

460 та 

 670, що 

характерні 

утворенню 

оксиду 

купруму та 

фази 211 

≈20% 

Втрата 

води, 

розклад 

домішок 

та побі-

чних про-

дуктів 

реакції 

100-110  

– вида-

лення 

ад-

сорбова

ної 

води; 

 

Смуга в ін-

тервалі 870 

-відповідає 

утворенню 

фази 

≈1,2% 
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а) 

 

б) 

Рис. 4.10. Термограми шихти для синтезу Sm-358: а). Твердофазний 

синтез; б). Золь-гель синтез. 

Як вже зазначалось раніше, твердофазний синтез потребує контролю 

над вмістом карбонатів у шихті сполук за допомогою ІЧ-спектроскопічного 

аналізу, адже відсутність смуг поглинання характерних карбонатам свідчить 

про розклад шихти від небажаних сполук.  

Зразки отримані золь-гель технологією також містять домішки 

карбонатів та води, однак це пояснюється великою пористістю 

дрібнодисперсного порошку, який адсорбує вологу і карбонати з повітря. 
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ІЧ-спектроскопічний аналіз для заміщених зразків показав, що ІЧ-

спектри мають аналогічні смуги поглинання, відповідно до методу їх 

синтезу, на рисунках 4.11-4.12. представлені смуги поглинання зразків до 

термічної обробки та на рисунках 4.13-4.14 – для зразків після 

прожарювання. 

 

Рис. 4.11. Типовий ІЧ-спектр для шихти одержаної твердофазним 

синтезом до термічної обробки. 

 

Рис. 4.12. Типовий ІЧ-спектр для шихти одержаної золь-гель синтезом 

до термічної обробки. 
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Рис. 4.13. ІЧ-спектр для шихти одержаної твердофазним синтезом 

після прожарювання. 

 

 

 

Рис. 4.14. ІЧ-спектр для шихти одержаної золь-гелем після 

прожарювання. 

 

Відповідно отриманим ІЧ-спектроскопічним даним, можна прийти до 

висновку, що характер розкладу шихти Ln-358 з метою видалення 

домішкових сполук, суттєво не відрізняється від початкової не заміщеної 

фази Y-358. 
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За результатами рентгенофазового аналізу (рис. 4.15) для заміщених 

сполук отриманих ТФ-методом по аналогії з не заміщеною фазою Y-358 

встановлено, що в зразках: Nd-358, Sm-358, Eu-358, Gd-358 – основна 

надпровідна фаза Ln-358 кристалізуються в орторомбічнії сингоній (пр. Гр. 

Pmm2), проте, кожний зразок містить і домішкові фази у різному 

відсотковому співвідношенні. А, у зразку Но-358 основна фаза 

кристалізована у тетрагональній сингонії, що призвело до відсутності явища 

надпровідності в даній сполуці.  

 

 

Рис. 4.15. Дифракційна картина для заміщених купратів в системі Ln-

358 одержаних ТФ-синтезом (червоними мітками позначено відсутність 

двійникових піків для Но-358, що може свідчити про утворення 

тетрагональної фази). 
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Розраховані дані елементарних комірок (табл. 4.9) для отриманих 

зразків близькі за значеннями і їх відмінність добре корелює з іонними 

радіусами рідкоземельних катіонів.  

 

Таблиця 4.9. Фазовий склад і параметри елементарної комірки заміщених 

надпровідних купратів Ln-358, отриманих ТФ-методом. 

 

Зразок 

Наявність 

домішкових 

фаз, % 

Параметри елементарної комірки 

a, Å b, Å c, Å V, Å
3
 

Nd-358 
20% Y-211, 

15% CuO 
3,881 (1) 3,941 (1) 32,011(5) 468,5 (8) 

Sm-358 
3% Y-211, 2% 

CuO 
3,864 (2) 3,927 (2) 31,054 (3) 471,2 (1) 

Eu-358 
18% Y-211, 

9% CuO 
3,861 (3) 3,924 (3) 31,064 (2) 470,6(4) 

Gd-358 

Y-211, CuO 

не перевищує 

2% 

3,851 (1) 3,923(1) 31,061(1) 469,2 (4) 

Ho-358 Однофазна 3,851(2) 3,856(3) 32,211(1) 460,9 (1) 

 

Проте, зразок Dy-358 синтезувати твердофазним методом не вдалося, 

оскільки ще на початкових етапах синтезу утворилась не надпровідна фаза 

(яскраво зеленого кольору), та наступні дії з утвореними сумішами до 

позитивних результатів не призвели. Слід також зазначити, що фазу Dy-358 

не вдалося отримати і за допомогою золь-гель технології. 

За результатами рентгенофазового аналізу (рис.4.16) для заміщених 

сполук отриманих ЗГ-методом по аналогії з не заміщеною фазою Y-358 

встановлено, що в зразках: Nd-358, Sm-358, Eu-358, Gd-358 – надпровідна 
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фаза Ln-358 кристалізується в орторомбічнії сингоній (пр. Гр. Pmm2), проте 

фазу Но-358 одержати не вдалося. 

 

 

Рис.4.16. Дифракційна картина для заміщених купратів в системі     

Ln-358 одержаних ЗГ-синтезом  

 

Також, на дифрактограмах можна помітити різницю в інтенсивності 

піків, які для зразку з гадолінієм суттєво перевищують інші лантаноїди, 

особливо на дифрактограмах в області 31-31° (2 θ). Висока інтенсивність 

піків вказує на кращу кристалізацію зразка, що призводить до підвищення 

температури переходу у надпровідний стан.  

Значення елементарних комірок для отриманих за допомогою ЗГ-

синтезу фаз: Nd-358, Sm-358, Eu-358, Gd-358 близькі за значеннями між 

собою та своїми аналогами, синтезованими твердофазним синтезом.  
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Таблиця 4.10. Параметри елементарної комірки заміщених надпровідних 

купратів Ln-358, одержаних ЗГ-методом. 

 

Зразок 

Параметри елементарної комірки 

a, Å b, Å c, Å V, Å
3
 

Nd-358 3,881(2) 3,938(1) 31,920(1) 487,7(2) 

Sm-358 3,859(1) 3,921(4) 31,051(3) 469,7(1) 

Eu-358 3,858(3) 3,921(1) 32,059(2) 469,8(4) 

Gd-358 3,851(1) 3,920(1) 31,006(3) 468,8(8) 

 

Як відомо, на електричні властивості сполук впливають методи їх 

одержання, адже, з цього найчастіше випливають такі характеристики, як 

однофазність кінцевих продуктів, пористість, щільність, твердість та, 

відповідно, різноманітні структурні переходи. Не виключним є той факт, що 

кінцевий продукт може бути однофазним, однак не володіти надпровідними 

властивостями. Яскравим прикладом такої ситуації є структурний перехід: 

орторомбічна надпровідна фаза 123 – тетрагональна ненадпровідна фаза 123 

[73]. Зважаючи на це, доцільним є розрахунок критерію орторомбічності для 

одержаних сполук. Відомо, що даний структурний параметр можна 

розрахувати за формулою σ=100
.
(b-a)/(a+b) [112]. 
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Таблиця 4.11. Критерій орторомбічності синтезованих зразків 

 

Зразок Твердофазний метод 

σ 

Золь-гель технологія 

σ 

Y-358 0,91(4) 0,95(2) 

Nd-358 0,74(2) 0,76(7) 

Sm-358 0,78(4) 0,80(9) 

Eu-358 0,80(9) 0,81(0) 

Gd-358 0,88(8) 0,92(6) 

Ho-358 - 0,064(8) 

 

Аналізуючи отримані дані, очевидним є факт, що у випадку зразків з 

лантаноїдами, більшої однофазності вдалося досягти застосовуючи золь-гель 

метод синтезу, крім того, високі значення орторомбічності властиві сполукам 

одержаним  також за допомогою ЗГ технології (як і в дослідженнях не 

заміщеної фази). 

Крім того, можна зробити висновок відносно впливу показника 

орторомбічності на надпровідні властивості: з ростом орторомбічності 

системи покращуються її надпровідні властивості. 

У літературних джерелах присутні відомості про те, що надпровідність 

фаз Y-257 та Pr-123 спостерігається вже при σ ≥ 0,50 [49,112].  

Побудовані залежності параметрів елементарних комірок одержаних 

фаз від ефективних іонних радіусів лантаноїдів (демонструють лінійний 

прямо пропорційний характер, тобто зі збільшенням радіусу елемента 

відбувається збільшення параметрів та об‘ємів комірок. 
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Рис. 4.17. Залежність параметрів кристалічної гратки Ln-358 (де Ln= 

Y, Nd, Sm, Eu, Gd) від іонного радіусу лантаноїду: а) параметру а від r; 

б) параметру b від r; с) від об’єму комірки 

Слід зазначити, що подібні досліди з родоначальником надпровідної 

системи Ln-123, показали подібні залежності [124-127]. 
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4.2.2. Закономірності впливу радіусу елементів у фазі Ln-358 на їх 

кисневий індекс та електричні властивості 

 

Визначення вмісту кисню в твердих розчинах Ln-358, відіграє важливу 

роль, адже киснева стехіометрія є одним з основних факторів, що впливає на 

кристалічну будову сполук та їх надпровідні властивості. 

Кисневі індекси було розраховано аналогічним чином до розділу 4.2. 

для основної фази Y-358. Середні ступені окислення міді Cu
n+ 

та загальний 

кисневий індекс занесено в таблицю 4.12. 

 

Таблиця 4.12. Величини кисневих індексів та середніх ступенів 

окиснення купруму в залежності від методів синтезу 

Зразок 

Ефективний 

іонний 

радіус 

Твердофазний метод 

 

Золь-гель метод 

 

Cu
n+

 
Кисневий 

індекс 
Cu

n+
 

Кисневий 

індекс 

Y-358 1,076 2,20 18,30 2,20 18,30 

Nd-358 1,163 2,13 18,02 2,136 18,04 

Sm-358 1,132 2,15 18,10 2,15 18,10 

Eu-358 1,12  2,17 18,18 2,19 18,22 

Gd-358 1,107 2,19 18,26 2,21 18,34 

Ho-358 1,072 - - 2,35 18,90 

 

На рисунку 4.18 представлені графіки залежності вмісту кисню в 

зразках від іонних радіусів атомів лантаноїдів та ітрію для двох методів 

синтезу. 
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Рис. 4.18. Залежність кисневого індексу від ефективного іонного 

радіусу елементів. 

 

Отже, можна спостерігати обернено пропорційну залежність зміни 

кисневого індексу від радіусу катіона метала. 

Беручи до уваги той факт, що тільки фази з орторомбічною сингонією 

мають надпровідні властивості [73, 93, 124-154], можна прийти до висновку, 

що атоми близькі за радіусами взаємно заміняють один одного в катіонній 

підрешітці. Очевидно, що фактором одержання фази з орторомбічною 

структурою є розмір катіона, що в свою чергу впливає на кисневий вміст 

сполуки та, в подальшому, її надпровідні властивості.  

Результати вимірювання електрофізичних властивостей підтвердили, 

що зразки з орторомбічною сингонією мають надпровідні властивості вище 

температури рідкого азоту. Дані електричних вимірювань представлено в 

таблиці 4.13. 
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Таблиця 4.13. Критичні температури переходу у надпровідний стан 

Ln-358в залежності від методу синтезу 

 

Зразок 
Твердофазний метод Золь-гель 

Тс(on), K Tc(off), K ΔTc, K Тс(on), K Tc(off), K ΔTc, K 

Nd-358 86,5 78 8,5 88 78 10 

Sm-358 88 88 0 90 91 1 

Eu-358 90 86 4 91 86 5 

Gd-358 92 87 5 94 90 4 

 

На рис. 4.19 наведено графік температурної залежності питомого опору 

Nd-358 отриманого двома методами синтезу.  

 

Рис. 4.19. Електричні властивості Nd-358: а) одержаного 

твердофазним синтезом; б) одержаного золь-гель методом. 
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Як видно з рисунка 4.19, для обох зразків спостерігаються досить 

подібні залежності опору від температури, так у нормальному стані (при 

кімнатних температурах) можемо спостерігати різке зменшення питомого 

опору при зниженні температури. Однак, поступово крива вирівнюється і в 

інтервалі температур: 125-250 К ( для б) та 130-175 К (для а), значення 

питомого опору залишається практично незмінним ≈ 0,0015 Ом•см ( для б) та 

≈ 0,002Ом•см (для а). Слід відмітити, що незважаючи на не досить високі 

критичні температури переходу у надпровідний стан та відносно великі 

ширини надпровідного переходу Δ Т= 8,5К та 10К, порівняно з іншими 

зразками, опір зразка навіть при кімнатних температурах має достатньо 

низькі показники: а) ≈ 0,0026 Ом•см  та б) ≈ 0,004 Ом•см. Крім того, хоч 

критичні температури і не перевищують надпровідних характеристик для 

основної фази Y-358, Nd-358 має вужчі ΔТ, що є однією з найважливіших 

характеристик надпровідних сполук [4,11,13]. Порівнюючи, залежності 

опору від температур для сполуки Nd-358 для двох зразків, синтезованих 

різними методами, очевидним є факт, що надпровідні характеристики зразку 

одержаного золь-гель технологією є дещо кращими.  

На рис. 4.20 наведено графік температурної залежності питомого опору 

Sm-358 отриманого двома методами синтезу. На відміну від попередніх двох 

зразків, для Sm-358 фіксується суттєво різна поведінка кривої опору від 

температури в залежності від методу синтезу. Так у нормальному стані, для 

зразку а) питомий опір ρ практично не змінюється з температурою і 

залишається рівним ≈ 1,6∙10
-4

Ом•см, в той час як для б) відбувається різке 

зменшення питомого опору при зниженні температури, подібного для фази 

Nd-358. 
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Рис. 4.20. Електричні властивості Sm-358: а) одержаного золь-гель 

методом; б) одержаного твердофазним синтезом. 

 

Проте таке зменшення питомого опору відбувається на усьому 

проміжку аж до початкової критичної температури. Слід також зазначити, що 

для сполуки Sm-358, питомий опір при кімнатній температурі на порядок 

нижчий, ніж для Nd-358. Цікавим є те, що зразок синтезований золь-гель 

технологією має металевий характер провідності при Т <Тс (dρ / dT ≥ 0), 

подібний до Y-358, який було отримано тим самим методом, однак, зразок із 

самарієм при кімнатних температурах має на два порядки нижчі значення 

питомого опору. 

Крім того, температури переходу Тс відносно високі та найголовніша 

відмінність – значення ширини надпровідного переходу. Так в точці де 

питомий опір ρ ≈ 0 (для зразку а), Тс(off) є вищою, ніж для Тс (on), а для б ∆Тс=0. 

На рис. 4.21 наведено графік температурної залежності питомого опору 

Eu-358 отриманого двома методами синтезу.  
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Рис. 4.21. Електричні властивості Eu-358: а) одержаного 

твердофазним синтезом; б) одержаного золь-гель методом. 

Аналізуючи отримані криві питомого опору від температури для двох 

зразків Eu-358, бачимо, що для обох зразків залежності мають подібний 

характер. Аналогічна схожість спостерігалась і для зразків Nd-358, проте для 

одержаних фаз Eu-358 відбувається поступове зменшення питомого опору 

при зниженні температури (подібного для фази Sm-358 , синтезованої 

керамічним методом), та таке зниження питомого опору фіксується на 

усьому проміжку кривої аж до початку надпровідного переходу. Але, якщо, 

для Sm-358 зниження опору можна було поділити умовно на три ділянки: від 

кімнатної температури (Tr) до ≈ 240 К, від 240 – Тс(on), та від Тс(on) до Tc(off), то 

для зразків Eu-358 умовних ділянок буде лише дві: Tr - Тс(on), та від Тс(on) до 

Tc(off). Такий характер залежності ρ від Т більш наближається до металевого. 

В нормальному стані питомий опір має значення того ж порядку, що і зразки 

з неодимом: ≈0,0045 Ом•см (а) та ≈0,0025Ом•см (б), слід зазначити, що 

зразки мають досить високі критичні температури переходу у надпровідний 

стан та відносно вузькі ширини надпровідного переходу ΔТс= 4 К та 5 К. 
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Помічається також не суттєва різниця між надпровідними характеристиками 

для зразків в залежності від методу синтезу.  

На рис. 4.22 наведено графік температурної залежності питомого опору 

Gd-358 отриманого двома методами синтезу.  

 

Рис. 4.22. Електричні властивості Gd-358: а) одержаного ТФ; б) 

одержаного ЗГ. 

У нормальному стані питомий опір зразків залишається практично не 

змінним (подібно до Y-358 та Sm-358 a) та демонструє металевий характер 

провідності при Т <Тс (dρ / dT ≥ 0). Проте, значення питомого опору для 

зразків з гадолінієм знаходиться в межах: ρ(Y)< ρ(Gd)> ρ(Sm) і становить 

≈0,0022 (а) Ом•см та ≈0,0007 (б) Ом•см.  

Дані низькотемпературного вимірювання питомого електричного 

опору для Gd-358 свідчать про те, що температури початку переходу в 

надпровідний стан дорівнюють: 92 К (а) та 94 К (б), отже зразки мають 

найвищі критичні температури порівняно з іншими Ln-358. Крім того, при 

аналізі графічних залежностей питомого опору було знайдено, що величини 

ширини надпровідного переходу ΔTc становлять 5 К (а) і 4 К(б), що значно 

менше показників для Y-358. Цікавим є спостереження, що характер 

залежностей ρ від Т, електричні показники надпровідності (ΔTc, Тс(on), Tc(off)), 
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для фази Gd-358 є найбільш подібними до початкової незаміщеної фази Y-

358. 

 

Рис. 4.23. Залежність σ від r 

 

Залежність критерію орторомбічності від іонного радіусу (рис. 4.23.) 

демонструє обернено пропорційний характер, тобто відбувається зменшення 

вмісту оксигену в зразках зі збільшенням їх іонного радіусу. Так можна 

побачити, що подібну поведінку зразки демонструють на кривій залежності  

показників надпровідності від іонного радіусу (рис. 4.24).  

 

 

Рис. 4.24.Залежність Тс від r 

 

Такі результати підтверджують припущення, що атоми близькі за 

радіусами (такі, як наприклад: Y та Gd) взаємно заміняють один одного в 

катіонній підрешітці, утворюючи фази з високим критерієм орторомбічності 
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та достатнім вмістом оксигену для одержання якісних надпровідних 

характеристик. Таким чином, можна висунути припущення, що сполуки з 

високим фактором орторомбічності (беручи умовно 0,80-0,90 зважаючи, на 

вже одержані нами дані), можуть мати високі значення кисневого індексу та, 

відповідно, високі показники, що характеризують надпровідність. Так само 

як і фази з дещо викривленою решіткою (умовно σ ˂0,80), будуть мати менші 

кисневі індекси та нижчі значення Тс.  

Дослідження залежності критичної температури переходу у 

надпровідний стан від критерію орторомбічності стало ще одним доказом 

зв‘язку цих двох величин. Так на рис. 4.25. спостерігається прямо 

пропорційна залежність між Тс та σ. 

 

Рис. 4.25. Графік залежності Тс від σ: а) зразки одержані ТФ; б) 

зразки одержані ЗГ 

 

Крім того, такі дані дозволяють пояснити чому не вдалося отримати 

надпровідної фази з гольмієм. Не дивлячись на те, що розміри Но (1,07 Å) 

найближчі до розмірів Y (1,08 Å), однак все ж таки трохи менші, це зумовило 

утворення тетрагональної фази в високим вмістом кисню =18,90 та середнім 

ступенем окиснення більше за 2,25 ( для Но Cu
n+

=2,35). Такі результати 

добре узгоджуються з теоретичними розрахунками щодо вмісту кисню, 

зробленими в [59]. 
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4.2.3. Розмір зерен та морфологічні характеристики надпровідних 

фаз Nd-358, Sm-358, Eu-358, Gd-358 

Структурні та морфологічні властивості можуть залежати від методу 

добування цих сполук. Сполуки Ln-358 отримували двома найвдалішими 

методами синтезу: твердофазним та золь-гелем. 

Відомо [93,95,109-115], що високодисперсні порошки в основному 

отримують у результаті хімічної гомогенізації. При цьому вихідні 

прекурсори мають бути розчинені в рідкому реакційному середовищі. 

Натомість, керамічним методом, утворюються порошки з більшими 

розмірами зерен [84, 91], ці дослідження підтвердились і для фази Y-358. 

Проте, в сучасних публікаціях не описано, як метод синтезу оксидного 

матеріалу (вихідного прекурсора), впливає на фізико-хімічні характеристики, 

особливо на кристалічну будову частинок, їх морфологію та, навіть, 

електричні властивості фаз Ln-358. 

Мікроструктура твердофазних зразків 

Детально досліджено мікроструктуру спечених зразків, одержаних 

стандартним твердофазним методом, за допомогою СЕМ. Так, на рис. 4.26. 

продемонстровано морфологічну картину для Nd-358. 

 

 

a) 

 

б) 

Рис. 4.26. Мікрофотографії зразку Nd-358: а) Масштаб 60 µm; б) 

Приближення 10 µm 

Встановлено, що структура зразка однорідна, не містить домішкових 

вкраплень, рельєф зерен чіткий, а їх поверхня чиста. Частинки мають 
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довільне розміщення та орієнтацію. Через значне злипання зерен уточнити їх 

форму не представляється можливим. Зразок має досить крупні агломеровані 

частинки, що місцями перевищують 60 µm. Розмір зерен лежить в межах 5 - 

60 µm.  

На рисунку 4.27. показано мікрофотографію для зразку Sm-358, 

помітна однорідну структуру порошку та чітко огранені зерна. 

 

а) 

 

б) 

Рис. 4.27. Мікрофотографії зразку Sm-358: а) Масштаб 30 µm; б) 

Маштаб 10 µm 

Отже, мікрофотографії зразку з Sm
3+

 показали вільно розміщені зерна з 

чистими поверхнями. Слід відмітити, що зерна мають форму - переважно 

спотвореного орторомбу. Крім того, частинки даного зразку мають досить 

вузький діапазон розмірів до 2 µm, та зовсім не містять агломератів. Проте 

місцями спостерігаються агрегативні утворення розмірами до 10 µm.  

 

а) 

 

б) 

Рис. 4.28. Мікрофотографії зразу Eu-358: а) Масштаб 60 µm; б) 

Приближення 10 µm 
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Зерна сполуки Eu-358, як видно на рисунку 4.28, як і в попередніх 

випадках, мають чисті поверхні, що свідчить про однофазність, а також чіткі 

границі зерен. Як і в двох попередніх зразках, помітні злипання зерен, що 

призводять до утворення крупних частинок.  

Невпорядковані, вільно орієнтовані зерна мають розміри до 8 µm, 

агрегативні формування важко відзначити, але гарно видно великі утворення 

розмірами до 50 µm.  

 

а) 

 

б) 

Рис. 4.29. Мікрофотографії зразку Gd-358, масштаб: а)60 µm; б)10 µm 

На рис. 4.29 продемонстровано мікрофотографії зразку Gd-358. 

Показано, що структура зразка однорідна, поверхня чиста, а рельєф зерен 

чіткий. Крім того, розміщення та орієнтація зерен вільні, вони не мають 

певної форми, адже спостерігається агрегація та агломерація частинок. 

Розміри зерен розподілені в інтервалі 2-2,5 µm, проте, агреговані частинки 

досягають розмірів 8-10 µm. Також помітні і значні утворення – агломерати, 

що досягають 25-30 µm. 

Мікроструктура ЗГ- зразків 

Ретельно проаналізовано морфологію гомогенізованих зразків, 

одержаних стандартним золь-гель технологією, за допомогою СЕМ. Отже, на 

рис. 4.30 представлені мікрофотографії для Nd-358. 
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а) 

 

б) 

Рис. 4.30. Мікрофотографії зразку Nd-358: а) масштаб 60 µm; б) 

Маштаб 10 µm 

Виявилось, що структура порошку однорідна, а поверхня зразків чиста, 

проте можна відмітити, що чіткість границь зерен розмита. Порошок пухкий 

та достатньо пористий, подібні морфологічні характеристики були 

притаманні й фазі Y-358, що була отримана тим самим методом синтезу. 

Частинки мають довільне розміщення та орієнтацію. Крім того, зразок має 

агломеровані частинки, що місцями перевищують 20 µm. Розмір зерен 

лежить в межах 3-5 µm.  

На рис. 4.31. представлені мікрофотографії Sm-358. Порошок подібний 

до інших синтезованих золь-гелем зразків: пористий, пухкий та 

дрібнодисперсний.  

 

а) 

 

б) 

Рис. 4.31. Мікрофотографії зразку Sm-358: а) масштаб 30 µm; б) 

масштаб 10 µm 

Структура зразка однорідна, без домішкових вкраплень, рельєф зерен 

не чіткий. Орієнтація зерен у просторі вільна та спостерігається агрегація та 
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агломерація частинок. Розмір зерен значно менший, ніж для твердофазного 

зразку і лежить в інтервалі 0,5 – 0,6 µm. Однак, через свою пористість, 

пухкість та дрібнодисперсність, частинки схильні до седиментації та часом 

перевищують 15 µm. 

 

 

а) 

 

б) 

Рис.4.32. Мікрофотографії зразку Eu-358: а) масштаб 60 µm;  

б) Маштаб 10 µm 

Зерна сполуки Eu-358, як видно на рисунку 4.32, як і в інших зразках, 

мають чисті поверхні, а також не чіткі границі зерен, що характерне для 

сполук отриманих золь-гелем. Крім того, спостерігається аналогічна пухкість 

та пористість, що також призводить до утворення більш крупних частинок. 

Невпорядковані, вільно орієнтовані зерна мають розміри ~ 3 µm, а більш 

масивні утворення коливаються в межах 10-12 µm. 

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 4.33. Мікрофотографії зразку Gd-358: а) масштаб 60 µm; б) 

Маштаб 10 µm 
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Мікрофотографії зразку Gd-358 (рис. 4.33) показали вільно розміщені 

зерна з чистими поверхнями та не чіткими контурами граней. Аналогічно до 

інших структура порошку пухка та пориста. Цікавим є факт, що не дивлячись 

на те, що діапазон розміру зерен не великий від 0,6 до 1 µm, частинки 

найбільше серед інших зразків схильні до злипання. Так, найбільший 

агломерат становить ~ 60 µm. Також, можна побачити, що усі зерна 

практично однакової форми. 

Порівнюючи дані СЕМ для різних методів синтезу (табл. 4.14), можна 

побачити, що як і для фази Ln-358, більш дрібнодисперсними є зразки 

отримані ЗГ. Крім того, розміри ЗГ-зразків часто не перевищують 1 µm, 

тобто мають нанорозміри. 

На рис. 4.34. Представлені залежності розмірів зерен в сполуках від 

іонних радіусів Ln
3+

. Отже, спостерігається лінійна залежність між розмірами 

частинок в отриманих зразках та іонним радіусом катіона рідкоземельного 

елемента. Як видно з рис. 4.34., залежності лінійні для обох методів синтезу. 

Що до залежності розмірів мікрокристалітів від іонного радіусу лантаноїдів 

(рис. 4.17), то чіткої прямо пропорційної залежності не спостерігається. 

Таблиця 4.14. Розміри зерен сполук отримані за допомогою СЕМ в 

залежності від методу синтезу 

Зразок 
Твердофазний синтез Золь-гель синтез 

Розмір, µm Розмір, µm 

Nd-358 5-10 3-5 

Sm-358 до 2 0,5-0,6 

Eu-358 до 8 ~3 

Gd-358 2-2,5 0,6-1 
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Рис.3.34. Залежність розмірів зерен від іонного радіусу катіонів РЗЕ 

Отже, проаналізувавши результати скануючої електронної мікроскопії, 

можна прийти до висновку, що розміри зерен та мікроструктура зразків 

суттєво залежить від методу синтезу. Так зразки одержані ТФ мають більші 

розміри зерен та чіткі границі, натомість, зразки синтезовані ЗГ більш пухкі, 

пористі, дрібнодисперсні та деякі з них мають нанорозміри зерен (з Sm, Nd та 

Y). 

Отримані дані, добре узгоджуються з результатами рентгенофазового 

аналізу, адже мікроструктурні характеристики показують однофазність 

сполук. 

4.3. Висновки 

1). Синтез та дослідження фази Y3Ba5Cu8O18+δ. Синтезовано сполуку 

Y3Ba5Cu8O18+δ. за допомогою трьох методів синтезу: твердофазним методом, 

сумісним осадженням гідроксокарбонатів і золь-гель технологією. 

Встановлено, що надпровідний купрат Y-358 утворюється в інтервалі 

температур 870-890 °С.  

За даними порошкової рентгенівської дифракції встановлено, що у всіх 

зразках основна фаза Y-358 кристалізуються в орторомбічній сингонії (пр. 

Гр. Pmm2). Розрахунок кристалографічних параметрів показав, що значення 

a і b для зразків одержаних методами: ЗГ, ТФ і СОГ близькі до відповідних 



145 

 

значень періодів кристалічної решітки надпровідної фази Y-123, а параметр с 

для Y-358- приблизно втричі більше параметра c, для  Y-123. 

Рентгенофазовий аналіз підтвердив однофазність зразку одержаного 

ЗГ-методом, на відміну від двох інших зразків. За даними резистивних 

вимірювань встановлено, що всі зразки є надпровідниками, але ЗГ-зразок має 

найвищу температуру переходу в надпровідний стан близько 95 К. 

Досліджено морфологію частинок за допомогою трьох методів: 

використовуючи СЕМ, розрахунком за Формулою Шеррера та методом 

Вильґмсона-Холла. Так, результати отримані скануючим електронним 

мікроскопом мають такий самий порядок величин, як і в двох інших методах, 

однак не є тотожним. Аналіз отриманих даних за трьома методами 

визначення розмірів, показав, що розмір частинок дещо збільшується під 

впливом різних методів синтезу.  

2). Синтез та дослідження заміщених зразків Ln-358 ( Ln: Nd, Sm, Eu, 

Gd, Ho, Dy). Проведено твердофазний і золь-гель синтези рідкоземельних 

аналогів Y-358. Проведено термічні дослідження та встановлено процеси 

фазоутворення заміщених зразків. За результатами рентгенофазового аналізу 

для заміщених сполук отриманих золь-гель технологією встановлено, що в 

зразках: Nd-358, Sm-358, Eu-358, Gd-358 – основна надпровідна фаза Ln-358 

кристалізується в орторомбічній сингонії (пр. Гр. Pmm2), проте, кожний 

зразок містить також і домішкові фази у різному відсотковому 

співвідношенні. У зразку Но-358 основна фаза кристалізована у 

тетрагональній сингонії, що призвело до відсутності явища надпровідності. 

Розраховані дані елементарних комірок для отриманих зразків близькі за 

значеннями і їх відмінність добре корелює з іонними радіусами 

рідкоземельних катіонів.  

Отримані дані рентгенофазового аналізу для заміщених РЗЕ зразків 

синтезованих класичним твердофазним методом показали, що для зразків: 

Nd-358, Sm-358, Eu-358, Gd-358 – фаза кристалізується в орторомбічної 

сингонії з пр. гр. Pmm2, отримані зразки містять лише сліди домішок. Но-358 
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та Dy-358 синтезувати твердофазним методом не вдалося. Стосовно Но-358 

можна припустити, що утворення даної фази при ТФ-синтезі потребує більш 

високих температур. Значення елементарних ТФ-зразків: Nd-358, Sm-358, Eu-

358, Gd-358 близькі за значеннями між собою та своїми аналогами, 

синтезованими золь-гель технологією.  

Залежності параметрів елементарних комірок одержаних фаз від 

ефективних іонних радіусів лантаноїдів, демонструють лінійний прямо 

пропорційний характер. Результати вимірювання електрофізичних 

властивостей підтвердили, що зразки з орторомбічною сингонією мають 

надпровідні властивості вище температури рідкого азоту. 



147 

 

РОЗДІЛ 5. 

СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ Y2Ba5Cu7Oх ТА ЗАМІЩЕНИХ 

ЗРАЗКІВ Ln2Ba5Cu7Oх (Ln=Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho) 

5.1. Дослідження надпровідного купрату Y2Ba5Cu7Oх 

 

З моменту відкриття високотемпературних надпровідників в 

перовськітних оксидних сполуках на основі міді численні зусилля 

дослідників були спрямовані на пошук нових сполук з більш високими 

температурами переходу у надпровідний стан (Тс). Чим вище Тс та вужче 

ширина надпровідного переходу (∆T), тим кращими вважаються надпровідні 

властивості сполук. Нещодавно з`явились перші повідомлення про нову 

надпровідну фазу Y2Ba5Cu7Ox (Y-257) [45, 49-54]. Відомо, що найвищі 

критичні температури, серед надпровідних купратів, що містять барій та 

ітрій, мають Y-123 (близько 90 К) та Y-358 (90-100 К). Це цілком виправдано 

зважаючи на те що, багато вчених вважають ідеальними надпровідниками ті 

фази, в яких сума атомів Y та барію дорівнює кількості атомів міді в 

стехіометрічному складі. Крім того, кількість CuO2 площин дорівнює числу 

атомів барію, а кількість CuO ланцюгів дорівнює числу атомів ітрію [155, 

158]. При цьому повинна бути нестача атомів Y, як наприклад, у Y-123 на 

кожний третій атом барію відсутній атом Y, а для Y-358 атом ітрію відсутній 

на кожний п`ятий атом Ba, що пояснюється появою дірок за рахунок нестачі 

атомів [193]. Таким чином, існує припущення, що при нестачі певної 

кількості атомів ітрію надпровідні властивості стануть ще кращими. При 

відсутності двох атомів Y, та, приймаючи до уваги вищенаведені умови, 

загальна формула має бути Yx-3BaxCu2x-3Oy [158]. Очевидно, що склад та 

стехіометрія надпровідного купрату Y-257 відповідає даній формулі. Не 

зважаючи на те, що дана сполука визиває інтерес, через можливість 

покращення надпровідних властивостей, вона і досі залишається не 

достатньо вивченою.  
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5.1.1. Дослідження процесів синтезу та фазоутворення 

надпровідного купрату Y2Ba5Cu7Oх 

Синтез полікристалічних зразківY2Ba5Cu7Ox, як і для сполук типу Y-

358, було проведено трьома способами: твердофазним, сумісним осадженням 

гідроксокарбонатів і золь-гель технологією. Однак одержати дану сполуку 

методом сумісного осадження не вдалося, в тиглі після прожарювання 

утворилась суцільна «зелена фаза» та подальша термообробка також не дала 

результатів, тому дослідження в цьому напрямку втратили сенс. Процес 

фазоутворення досліджували термогравіметричним аналізом, результати 

якого були підтверджені рентгенофазовими дослідженнями, а розклад шихти 

контролювали ІЧ-спектроскопічним методом [194].  

На рисунку 5.1. представлена термограма для зразку Y2Ba5Cu7Ox, 

синтезованого твердофазним методом. Так, вдалося зафіксувати ендо-ефект, 

що супроводжується втратою маси (до 5%) в межах температур 100-120 °С. 

Таку картину можна спостерігати за рахунок видалення залишків води. 

 

Рис. 5.1. Результати термогравіметричного аналізу для шихти 

Y2Ba5Cu7Ox, приготованої твердофазним методом 
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Приблизно при температурі 550-600°С фіксується широкий екзоефект, 

який можна пояснити утворенням фази BаCuO2. Утворення кінцевого 

продукту можна прослідкувати у вигляді екзо-ефекта на кривій ДСК при 

температурі 950 °С. Загальна втрата маси зразку не перевищує 10%. 

На рис. 5.2.а представлені ІЧ-спектри даного зразкуY2Ba5Cu7Ox. до 

процесу термообробки шихта містила велику кількість карбонатів (ν=1430 

см
-1

) та води (ν=3400, 2400 см
-1 

та δ=1640 см
-1

), смуги поглинання яких можна 

побачити на спектрі (а). Після прожарювання сполуки протягом 24 годин при 

температурі 950°С вода і карбонати поступово видаляються, тому на ІЧ-

спектрі в діапазоні 400-4000 см
-1 

відсутні будь-які смуги поглинання (рис.5.2 

b). Зразок пресували у таблетки після того, як на ІЧ-спектрах не було смуг 

поглинання характерних для води та карбонатів. 

 

Рис. 5.2. ІЧ-спектри зразку Y2Ba5Cu7Ox: а) Шихта, що не піддавалася 

термообробці; b) Після прожарювання протягом 24 годин при температурі 

950°С. Стрілочкою відмічена частота поглинання карбонатної групи 

ν=1430см
-1
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За результатами рентгенофазового аналізу (РФА) ТФ-зразку 

Y2Ba5Cu7Ox встановлено наявність домішкової фази BaCuO2 в кількості ≈ 5-

10%. Наявність домішкової фази BaCuO2,5 можна прослідкувати і на кривій 

ДСК в термічному аналізі (рис. 5.3). 

Зразок кристалізується в орторомбічній сингонії (пр. гр. Pmm2). 

Критерій орторомбічності розраховано за формулою σ=100(b − a)/(b + a) та 

дорівнює σ=0,57(4). 

Для ідентифікації фаз використовували базу даних Міжнародного 

комітету порошкових дифракційних стандартів (JCPDSPDF-2) [179]. 

Індексування рентгенограм, визначення просторової групи та розрахунок 

кристалографічних параметрів занесені в таблицю 5.1. 

 

 

Рис. 5.3. Дифрактограма ТФ-зразку Y2Ba5Cu7Ox. Зірочками показана 

домішкова фаза BaCuO2,5 
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Таблиця 5.1. Фазовий склад, параметри елементарної комірки та 

просторові групи для Y-257 ТФ. 

Фазовий склад 
Параметри елементарної комірки 

Пр.гр. 
а, Å b, Å c, Å V, Å

3
 

90-95% - 

Y2Ba5Cu7O15,7 
3,811(6) 3,855(3) 26,532(1) 389,79(2) Pmm2 

5-10% - 

BaCuO2,5 
18,299(7) 18,299(7) 18,299(7) 6,1(3)·10

3
 Im-3m 

Для шихти отриманої золь-гель методом термограма суттєво 

відрізняється, що можна прослідкувати на рисунку 5.14. Таким чином, 

вдалося зафіксувати ендо-ефект, що супроводжується втратою маси (>5%) в 

температурному інтервалі 90-100 °С, що можна пояснити втратою води. 

Як і для попереднього зразка, на термограмі присутній екзо-ефект при 

температурі 600 °С, що вірогідно, відповідає кристалізації фази BaCuO2. 

Проте, утворення фази Y-257 відбувається при нижчий температурі, що 

можна зафіксувати у вигляді екзо-ефекта на кривій ДСК при 860 °С. Для 

даного зразку втрата маси становить менше 5 %. 

 

Рис. 5.4. Результати термогравіметричного аналізу для шихти 

Y2Ba5Cu7Ox, приготованої золь-гель методом 
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ІЧ-спектри даного зразку, одержаного ЗГ (рис.5.5) підтверджують 

результати термічного аналізу, адже до прожарювання зразок містив нітрати 

(ν=1500 см
-1

) та значну кількість адсорбованої води (ν=3400, 2400 см
-1 

та 

δ=1640 см
-1

), смуги поглинання яких можна побачити на спектрі (а). Однак, 

після процесу термообробки сполуки протягом 24 годин при температурі 860 

°С, смуги поглинання домішкових речовин зникають (рис.5.5 b). Зразок 

пресували у таблетки після того, як на ІЧ-спектрах не було смуг поглинання 

характерних домішковим сполукам. 

 

Рис.5.5. а) Шихта, що не піддавалася термообробці; 

b) Після прожарювання протягом 24 годин при температурі 860°С. 

Результати РФА ЗГ-зразку також показали наявність домішкової фази 

BaCuO2 в кількості ≈ 3-7%. Як і попередній, зразок має орторомбічну 

симетрію (пр. гр. Pmm2) з параметрами кристалічної гратки, наведеними в 

табл. 5.2. ЗГ-зразок має вищий критерій орторомбічності σ = 0,585, що може 

свідчати про кращі надпровідні властивості. 
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Таблиця 5.2. Фазовий склад, параметри елементарної комірки та 

просторові групи для Y-257 ЗГ. 

 

Фазовий склад 
Параметри елементарної комірки 

Пр.гр. 
а, Å b, Å c, Å V, Å

3
 

93-97% - 

Y2Ba5Cu7O15,74 
3,821(4) 3,866(2) 26,332(2) 389,03(9) Pmm2 

3-7% - 

BaCuO2,5 
18,299(7) 18,299(7) 18,299(7) 6,1(3)·10

3
 Im-3m 

 

 

Рис. 5.6. Дифрактограма зразку Y2Ba5Cu7Ox (ЗГ). Зірочками показана 

домішкова фаза BaCuO2,5 

 

Сполука отримана золь-гелем більш чиста, адже містить меншу 

кількість домішкової (ненадпровідної) фази. При цьому на одержання даного 
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зразку було витрачено набагато менше часу та різниця в максимальному 

прожарюванні, практично 100 °С, також є суттєвим плюсом.  

 

5.1.2. Вивчення електрофізичних властивостей та встановлення 

кисневого індексу для фазиY2Ba5Cu7Oх 

 

Для з`ясування впливу методу синтезу на вміст кисню та в свою чергу 

на  електрофізичні властивості сполук, Y-257 купрат було синтезовано: А – 

твердофазним методом і Б – золь-гель технологією.  

Для встановлення вмісту кисню було проведено йодометричне 

титрування, результати якого занесені в таблицю 5.3. 

Спираючись на дослідження оптимальної концентрація носіїв заряду в 

шарах CuO2 надпровідників з p-провідністю [59], дані йодометричного 

титрування підтверджують, що оптимальна концентрація носіїв заряду в 

шарах CuO2 надпровідників знаходиться в інтервалі формального ступеня 

окислення купруму від +2,05 до +2, 25 [59], адже середній ступінь окислення 

купруму для зразка ТФ: n = 2,20, а для зразка ЗГ n = 2,21(табл. 5.3). Дані 

значення n можна вважати однаковими, адже знаходяться в межах похибки 

експерименту.  

Застосовуючи принцип електронейтральності формула розрахунку 

загального вмісту кисню (х ≡ 15 + δ) для одержаних сполук приймає вигляд: 

2 • (+3) + 5 • (+2) + 7• (+ n) + х • (-2) = 0 ⟹х = (½) • [7 • n + 16]. 

Отже, для Y-257, одержаного ТФ-методом, х=15,70, а в свою чергу, для 

зразка, одержаного ЗГ-технологією, х= 15,74.  

Порівнюючи дані йодометрії, рентгенофазового аналізу та 

розрахованих факторів орторомбічності, можна спрогнозувати, що для фази 

Y-257, синтезованої золь-гелем, можуть бути властиві більш високі 

надпровідні характеристики. 
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Таблиця 5.3. Результати йодометричного титрування та критерій 

орторомбічності 

 

Фазовий склад 

Критерій 

орторомбічності, 

σ 

Кисневий 

індекс 
Сu 

n+
 

ТФ-зразок 

90-95% 

Y2Ba5Cu7O15,7 

0,57(4) 15,70 2,20 

ЗГ-зразок 

93-97% 

Y2Ba5Cu7O15,74 

0,58(5) 15,74 2,21 

 

На рис. 5.7 наведено графік залежності питомого опору від 

температури зразку синтезованого твердофазним методом.  

 

 

Рис. 5.7. Температурна залежність питомого електричного опору 

зразку одержаного твердофазним методом 
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Крім того, на графіку (рис.5.7) позначено основні характеристики 

надпровідного переходу: початкову та кінцеву критичні температури 

переходу в надпровідний стан, що становлять 85 К та 80 К відповідно. В 

нормальному стані питомий опір зразку практично не змінюється з 

температурою, проте демонструє слабку напівпровідникову залежність із 

значенням при кімнатній температурі 4,6 mΩcm.  

Ширина надпровідного переходу досить вузька та становить ΔTc = 

Tc(on)-Tc(off)=5 К. Не дивлячись на відносну невисоку Тс синтезований зразок 

має вузьку ширину переходу в  надпровідний стан, що є гарною властивістю 

надпровідних сполук.  

Залежність питомого опору від температури для зразка синтезованого 

золь-гель технологією продемонстрована на рисунку 5.8. Основні 

характеристики надпровідного переходу: початкову Тс(on) та кінцеву Tc(off) 

критичні температури переходу в надпровідний стан становлять 86 К та 82К 

відповідно. Отже, при переході у надпровідний стан (4 К), критичні 

характеристики не суттєво вищі від характеристик зразка отриманого 

твердофазним методом синтезу.  

 

Рис. 5.8. Температурна залежність питомого електричного опору 

зразку одержаного золь-гель методом 
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Отримані надпровідні характеристики для зразків свідчать про 

присутність у них надпровідної фази з критичними температурами переходу 

в надпровідний стан при 85 К та 86 К, відповідно. Кінцева температура 

переходу знаходиться вище температури кипіння рідкого азоту (Т>77 К) і 

суттєво залежить від якості зразків, умов спікання, наявності ненадпровідних 

фаз, в тому числі купрату барію, який, як було встановлено за допомогою 

рентгенофазового аналізу, присутній в обох зразках. 

 

5.1.3. Особливості морфології для фази Y2Ba5Cu7O15-δ 

 

Для уточнення фазового складу та вивчення мікроструктурних 

характеристик надпровідної фази Y-257, яку було отримано двома методами: 

ЗГ і ТФ, проводились дослідження порошків на скануючому електронному 

мікроскопі. На рисунку 5.9 а-б, наведені мікрофотографії одержаних зразків. 

 

 

а) 

 

б) 

Рис.5.9. Мікрофотографії сполуки Y2Ba5Cu7O15-δ в масштабі 10 µm: а) 

синтезованої твердофазним методом; б) синтезованої золь-гель 

технологією 
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Дані СЕМ показали, що структура обох зразків однорідна, поверхні 

зерен чисті, що в свою чергу є доказом однофазності сполук. Проте, контур 

граней для зразку ТФ більш чіткий, що вказує на певну подібність з іншими 

сполуками отриманими цим методом синтезу. У свою чергу, порошок ЗГ має 

не чіткі контури, він більш дисперсний, пористий та пухкий, що також 

корелює з іншими зразками синтезованими цим методом. 

Розміри зерен для ТФ-порошку (рис 5.9 а) знаходяться в межах 2-4 µm, 

крім цього, спостерігається злипання частинок з розміром утворень до 13 µm. 

Розміри агрегованих частинок для другого зразку (рис 5.9 б) значно менші до 

7 µm, а зерна коливаються від 0,2 до 0,6 µm. Отже, ЗГ-зразок має 

нанорозмірність, що також добре узгоджується з минулими дослідженнями.  

Таким чином, отримані дані добре корелюють з результатами 

рентгенофазового аналізу та аналогічними експериментами для сполук в 

системі Ln-Ba-Cu-O. 

 

5.1.4. Кристалічна структура Y2Ba5Cu7O15-δ 

 

Що до структури Y-257, то опираючись на літературні дані та оримані 

результати, її можна представити:  

1) як впорядковану комбінацію Y-123 та Y-124 з площинами CuO2. 

яких в даній сполуці чотири, та CuO [51-53]. Крім того, дана сполука містить 

додатковий шар BaO вздовж вісі с.  

2) Структуру Y-257 можна представити як надструктуру Y-123, що 

складається з двох фрагментів Y-123, що розділені ізоляційним шаром 

BaCuO2.  
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Рис. 5.10. А) Дифрактограми з уточненням Рітвельд для Y-123 та Y-

358 [169]; Б) Дифрактограма зразку Y-257 одержаного ТФ-методом. 

 

Після вивчення літературних даних та аналізу результатів 

експерименту можна зробити припущення, що сполука Y-257 є 

надструктурою Y-123. Порівнюючи дифракційну картину Y-123 та        Y-257 

(рис. 5.10.), спостерігається відмінності у рефлексах, що характерні 

ненадпровідній фазі BaCuO2. 
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5.2. Дослідження зразків в системі Ln2Ba5Cu7Oх 

 

Після успішного одержання надпровідної фази Y-257, для продовження 

досліджень в системі Ln-Ba-Cu-O було проведено твердофазний і золь-гель 

синтези її рідкоземельних аналогів. 

 

5.2.1. Дослідження процесів синтезу та фазоутворення Ln-257 

 (Ln=Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho) 

Як і при підготовці до синтезу основної фази, було проведено термічні 

дослідження реакційних сумішей аналогових заміщених зразків, данні яких 

підтверджувались рентенофазовими дослідженнями. Дані термічного налізу 

занесені в таблицю 5.4 

 

Таблиця 5.4. Результати термічного аналізу зразків Ln-257 

 (Ln=Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho) 

Шихта для синтезу твердофазних 

зразків 

Шихта для золь-гель синтезу 

Спо-

лука 

Ендо-

ефекти 

Т, 
о
С 

Екзо-

ефекти 

Т, 
о
С 

Втрата 

маси 

Ендо-

ефекти 

Т, 
о
С 

Екзо-

ефекти 

Т, 
о
С 

Втрата 

маси 

1 2 3 4 5 6 7 

Nd-

257 

80-120  

– вида-

лення 

адсор-

бованої 

води 

Смуга при 

950 

-відповідає 

утворенню 

основної 

фази; 

740-760– 

утворення 

«зеленої 

фази» 

≈ 10%, 

що від-

повідає 

втраті 

води та 

розклад

у карбо-

нату 

60-105 
о
С 

– вида-

лення ад-

сорбован

ої води 

Смуга при 

850 

-відповідає 

утворенню 

основної 

фази; 

750– утво-

рення «зе-

леної фази» 

≈ 5% 

 

 

Sm-

257 

100 – 

видале-

ння 

940 

-відповідає 

утворенню 

≈ 7,5%, 

що від-

повідає 

100 – ви-

далення 

адсорбо-

857 

-відповідає 

утворенню 

≈ 4% 
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адсор-

бовано 

води 

основної 

фази; 

760 -775
 

–утворення 

«зеленої 

фази» 

втраті 

води та 

розклад

у карбо-

нату 

ваної 

води; 

основної 

фази; 

753– 

утворення 

«зеленої 

фази» 

1 2 3 4 5 6 7 

Eu-

257 

98-105  

– вида-

лення 

адсор-

бованої 

води; 

 

930 

-відповідає 

утворенню 

основної 

фази; 

765 - утво-

рення «зе-

леної фази» 

(Див.рис. 

5.11, а) 

≈ 9 %, 

що від-

повідає 

втраті 

води та 

розклад

у карбо-

нату 

100 – ви-

далення 

адсорбо-

ваної 

води; 

860 

-відповідає 

утворенню 

основної 

фази 

(Див.рис. 

5.11, б) 

≈ 6% 

 

 

Gd-

257 

100– 

вида-

лення 

адсорб

ованої 

води 

930 

-відповідає 

утворенню 

основної 

фази; 

750- утво-

рення «зе-

леної фази» 

≈ 8%, 

що від-

повідає 

втраті 

води та 

розклад

у карбо-

нату 

95-100 – 

видален-

ня 

адсорбова

ної води; 

Широкий 

пік 830 

-відповідає 

утворенню 

основної 

фази; 

750- утво-

рення 

«зеленої 

фази» 

≈ 5% 

 

 

Для реакційних сумішей з заміщеннями ітрію на диспрозій та гольмій, 

на кривих ДСК спостерігались лише екзо-ефекти, ймовірно, відповідні 

утворенню ненадпровідної фази LnBaCuO2 (де Ln=Dy, Ho), з подальшим її 

розкладом. Експериментально отримати фази типу Dy-257 та Но-257 не 

вдалось, вже після перших етапів синтезу в тиглі утворювалась суцільна 

зелена фаза.  
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а) 

 

б) 

Рис. 5.11. Результати термогравіметричного аналізу для шихти 

Eu2Ba5Cu7Ox: а) приготованої твердофазним методом; б) приготованої 

золь-гель технологією 

 

Як вже зазначалось раніше, твердофазний синтез потребує контролю 

над вмістом карбонатів у шихті сполук за допомогою ІЧ-спектроскопічного 

аналізу, адже відсутність смуг поглинання характерних карбонатам свідчить 

про завершення твердофазної реакції.  
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Зразки отримані золь-гель технологією також містять домішки 

карбонатів та води, однак це пояснюється великою пористістю 

дрібнодисперсного порошку, який адсорбує вологу і карбонати з повітря. 

ІЧ-спектроскопічний аналіз для заміщених зразків показав, що ІЧ-

спектри мають подібні смуги поглинання, відповідно до методу їх синтезу, 

на рисунку 5.12 представлені смуги поглинання для зразків синтезованих 

ТФ-методом, на рисунку 5.13 -  для зразків одержаних ЗГ-методом. 

 

Рис. 5.12. ІЧ-спектри для зразків синтезованих ТФ-методом: А) 

Шихта до термообробки; B) 5 годин прожарювання при температурі 650 

о
С; С) після прожарювання при 800 

о
С;  

D) після прожарювання при 900 
о
С 

 

Зразки одержані керамічним способом до термообробки містили 

значну кількість карбонатів і води, тому на ІЧ-спектрі термічно не 

обробленої шихти спостерігаються смуги поглинання при ≈ 1500 см
-1

 та ≈ 

3500 см
-1

, що характерні валентним коливанням (СО3
2- 

) та (ОН
-
). Проте, 

поступово зі збільшенням температури прожарювання та загального часу 

термічної обробки домішкові сполуки видаляються. 
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Загальна картина ІЧ-спектрів сполук одержаних ЗГ-методом трохи 

відрізняється від попередніх зразків, адже вже на початковому етапі синтезу, 

а саме після прожарювання отриманої реакційної суміші при температурі 400 

о
С (щоб позбутися органічної складової), відсутні смуги поглинання 

характерні карбонатній групі (рис.5.13 А). 

 

Рис.5.13. ІЧ-спектри для зразків синтезованих ЗГ-методом: А) після 

400 °C (нагрівання – 4 години; утримання – 6 годин); B) 5 годин 

прожарювання при температурі 650 
о
С;  

С) після прожарювання при 800
о
С; 

 D) після прожарювання при 850 
о
С 

 

На основних стадіях синтезу ЗГ-зразки поступово зневоднюються та на 

їх ІЧ-спектрах відсутні поглинання характерні ОН-групам води. 

Згідно з отриманими ІЧ-спектроскопічними даними, можна прийти до 

висновку, що характер розкладу шихти Ln-257 з метою видалення 

домішкових сполук, суттєво не відрізняється від початкової не заміщеної 

фази Y-257. 

За результатами РФА (рис.5.14) Ln2Ba5Cu7Ox  (Ln: Nd, Sm, Eu, Gd) для 

всіх зразків синтезованих ЗГ-методом встановлено наявність домішкової 



165 

 

фази BaCuO2 в кількості ≈ 5-10%. По аналогії до фази Y-257, встановлено що, 

зразки Gd-257 та Eu-257 кристалізуються в орторомбічній сингонії (пр. гр. 

Pmm2) з параметрами просторової гратки наведеними в табл.5.5, проте для 

зразків Nd-257 та Sm-257 основна фаза кристалізується в тетрагональній 

сингонії з просторовою групою P4/mmm. Така відмінність може 

пояснюватись недостатньою кількістю оксигену в фазах Nd-257 та Sm-257, 

чи більш високою температурою утворення орторомбічних фаз.  

 

 

 

Рис.5.14. Дифрактограми зразків Ln-257, одержаних   

ЗГ-технологією. 

 

Розраховані дані елементарних комірок для отриманих зразків близькі 

за значеннями та їх незначна відмінність узгоджується з іонними радіусами 

відповідних рідкоземельних катіонів (табл.5.5).  
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Таблиця 5.5 

Фазовий склад, параметри елементарної комірки та критерій 

орторомбічності заміщених надпровідних купратів Ln-257, синтезованих 

ЗГ-технологією 

Зразок 

Наявність 

домішкових 

фаз, % 

Параметри елементарної комірки 

основної фази –  

Ln-257 

Орто- 

ромбічність, 

σ 

 a, Å b, Å c, Å V, Å
3
 

Nd-

257 

≈7%, 

3,851(1) 3,852(3) 27,322(1) 406,34(8) 0,013 
BaCuO2,5  

Sm-

257 

≈4%, 

3,849(2) 3,851(1) 27,219(2) 405,02(4) 0,026 
BaCuO2,5 

Eu-

257 

≈5%, 

3,826(4) 3,889(3) 26,904(4) 400,31(3) 0,82 
BaCuO2,5 

Gd-

257 

≈6%, 

3,825(1) 3,886(2) 26,783(4) 398,10(1) 0,79 
BaCuO2,5 

 

Зразки, що було синтезовано ТФ-методом потребували більш високих 

температур прожарювання, це показав і термічний аналіз, і результати 

одержані експериментально.  

Основна фаза починає формуватися лише після термообробки при 

температурі вище за 900 
о
С, довго не вдавалось отримати дифрактограми з 

кінцевою фазою, для інших зразків формування кінцевого продукту 

починалось вже після прожарювання при температурах 700-750 
о
С . 

Однак, для зразків Ln-257 при ТФ-синтезі з підвищенням температури 

прожарювання приблизно до 950 
о
С, спостерігалось явище утворення в 

тиглях «зеленої» фази. Дана субстанція (імовірно BaCuO2), формувалась 
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шаром зверху над шихтою та на стінках тигля, таким чином всередині тигля 

порошок залишався чорним. Такі процеси, мабуть, можна пояснити 

процесами відновлення через нестачу оксигена в печі.  

 

Рис.5.15. Дифрактограми зразків Ln-257, одержаних ТФ-методом. 

Як видно з дифракційної картини порошків рис.5.15, можна 

прослідкувати основні піки характерні для фази Ln-257, проте визначити 

фазовий склад так і не вдалось. За допомогою програми PeakFit було 

розраховано відсотковий вміст основної фази, що становить ≈ 40 %.  

 

5.2.2. Дослідження електричних властивостей та встановлення 

вмісту оксигену для зразків в ряду Ln2Ba5Cu7Oх 

 (Ln=Nd, Sm, Eu, Gd) 

 

Визначення вмісту оксигену в твердих розчинах Ln-257, має велике 

значення, тому що киснева стехіометрія є одним з основних параметрів, що 

впливають на  кристалічну будову сполук та їх електрофізичні властивості. 
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Оксигенові індекси було розраховано аналогічним чином до розділу 

5.1.2 для основної фази Y-257. Середні ступені окислення купруму Cu
n+ 

та 

загальний кисневий індекс занесені в таблицю 5.6. 

Через те, що отримати однофазові продукти ТФ-методом не вдалося, а 

фази Но-257 та Dy-257 не вдалось отримати жодним з методів, вміст 

оксигену та середній ступінь окислення купруму для них не визначали.  

Таблиця 5.6. Величини кисневих індексів та середніх ступенів окиснення 

купруму  

Зразок 

Ефективний 

іонний 

радіус, Å 

Золь-гель метод 

 

Cu
n+

 
Кисневий 

індекс 

Y-257 1,019  2,21 15,74 

Nd-257 1,109 2,00 15,00 

Sm-257 1,079 2,02 15,07 

Eu-257 1,066 2,15 15,53 

Gd-257 1,053 2,17 15,60 

На рисунку 5.16 представлені графік залежності вмісту кисню в зразках 

від іонних радіусів атомів лантаноїдів та ітрію. 

 

  

Рис. 5.16. Залежність кисневого індексу від ефективного іонного 

радіусу елементів.  
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Отже, можна спостерігати обернено пропорційну залежність кисневого 

індексу від ефективного іонного радіусу катіонів. Таким чином, зі 

збільшенням радіусу елемента зменшується вміст оксигену в зразках. Так, 

для зразків Nd-257 та Sm-257, кисневий індекс значно нижчий, ніж у інших в 

цьому ряді, що добре узгоджується з даними РФА, тому що ці сполуки не 

вдалось одержати орторомбічними. Оскільки, недостача кисню (як і його 

надлишок), призводять до утворення тетрагональної структури, бо в наслідку 

зміни оксигенового вмісту ланцюги лишаються притаманного для 

орторомбічної структури довго лінійного порядку [16-20]. 

Такі результати добре корелюють з [59], що оптимальна концентрація 

носіїв заряду в шарах CuO2 надпровідників з p-провідністю знаходиться в 

інтервалі формального ступеня окислення купруму від +2,05 до +2, 25. 

Результати вимірювання електрофізичних властивостей показали, що 

тільки зразки, що кристалізуються в орторомбічній сингонії мали 

надпровідні властивості вище температури рідкого азоту. Зразки одержані 

твердо фазним методом не проявили жодних надпровідних властивостей. 

Дані електричних вимірювань представлено в таблиці 5.7. 

Таблиця 5.7. Критичні температури переходу у надпровідний стан Eu-

358 та Gd-358 

Зразок 
ЗГ-метод 

Тс(on), K Tc(off), K ΔTc, K 

Eu-257 86 77 9 

Gd-257 93 87 6 

На рис. 5.15 наведено графік температурної залежності питомого опору 

Eu-257 та Gd-257. Дані низькотемпературного вимірювання питомого 

електричного опору для Eu-257 свідчать про те, що температури початку 

переходу в надпровідний стан дорівнюють: 86 К (а), отже даний зразок має 

практично таку саму критичну температуру, як і незаміщена фаза Y-257, 

проте значно більшу ширину переходу у надпровідний стан ΔTc=9, порівняно 
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Y-257 ΔTc=4 (для ЗГ-зразку). Характер залежності ρ від Т, для даної сполуки 

має полупровідниковий характер. Опір зразка змінюється лінійно спадає на 

відрізку (до температури ≈ 86 К) від 0,0018 до 0,0012 Ом•см, а потім різько 

спадає до нуля.  

 

Рис.5.15. Температурна залежність опору для зразків: а) Eu-257;  

б) Gd-257 

Аналізуючи отриману криву питомого опору від температури для 

зразку Gd-257, можна прослідкувати металевий характер залежності при 

якому опір практично не змінюється з температурою до моменту досягнення 

Тс=93К. Однак, в інтервалі температур 295-243 К спостерігається 

полупровідниковий характер, при якому опір поступово лінійно знижується 

на відрізку: 0,0015-0,0012 Ом•см. Слід зазначити, що зразок має найвищу Тс 

серед сполук даного ряду та відносно вузьку ширину надпровідного 

переходу ΔТс= 6 К. 

 

5.3. Висновки 

1).Дослідження надпровідної фази Y2Ba5Cu7Ox: Синтез 

полікристалічних зразківY2Ba5Cu7Ox проведено трьома способами: 

твердофазним, сумісним осадженням гідроксокарбонатів і золь-гель 

технологією. Одержати дану сполуку методом сумісного осадження не 

вдалося.  
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За результатами РФА Y2Ba5Cu7Ox синтезованого ТФ встановлено 

наявність домішкової фази BaCuO2 в кількості ≈ 5-10%. Встановлено, що 

утворення фази Y-257, синтезованою ЗГ-методом, відбувається при нижчий 

температурі 860 °С. Результати РФА також показали наявність домішкової 

фази BaCuO2 в кількості ≈ 3-7%. Як і попередній, зразок має орторомбічну 

симетрію (пр. гр. Pmm2).  

Отримані надпровідні характеристики для зразків свідчать про 

присутність у них надпровідної фази з критичними температурами переходу 

в надпровідний стан при 85 К та 86 К, відповідно.  

Розміри зерен для ТФ-порошку  знаходяться в межах 2-4 µm, а зерна 

ЗГ-порошку коливаються від 0,2 до 0,6 µm. Отже, ЗГ-зразок має 

нанорозмірність, що також добре узгоджується з минулими дослідженнями.  

1).Дослідження надпровідної фази Ln-257 (Ln=Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho): 

Для реакційних сумішей з заміщеннями ітрію на диспрозій та гольмій, на 

кривих ДСК спостерігались лише екзоефекти, ймовірно, відповідні 

утворенню ненадпровідної фази LnBaCuO2 (де Ln=Dy, Ho), з подальшим її 

розкладом. Експериментально отримати фази типу Dy-257 та Но-257 не 

вдалось. 

За результатами РФА Ln2Ba5Cu7Ox (Ln: Nd, Sm, Eu, Gd) для всіх зразків 

синтезованих ЗГ-методом встановлено наявність домішкової фази BaCuO2 в 

кількості ≈ 5-10%. Зразки Gd-257 та Eu-257 кристалізуються в орторомбічній 

сингонії (пр. гр. Pmm2), проте для зразків Nd-257 та Sm-257 основна фаза 

кристалізується в тетрагональній сингонії з просторовою групою P4/mmm.  

Як видно з дифракційної картини порошків отриманих ТФ-методом 

можна прослідкувати основні піки характерні для фази Ln-257, проте 

визначити фазовий склад так і не вдалось. Встановлено пропорційну 

залежність кисневого індексу від ефективного іонного радіусу катіонів. 

Результати вимірювання електрофізичних властивостей показали, що тільки 

зразки, що кристалізуються в орторомбічній сингонії мали надпровідні 

властивості вище температури рідкого азоту.  
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ВИСНОВКИ 

1. Встановлено оптимальний метод синтезу для ВТНП сполук в системі Ln-

Ba-Cu-O, а саме золь-гель технологія. 

2. Вперше, за допомогою трьох методів синтезу: ТФ, СОГ і ЗГ, синтезовано 

Y3Ba5Cu8O18+δ. Твердофазним та золь-гель методами одержано 

складнооксидні купрати фазвого складу: Ln3Ba5Cu8O18+δ (Ln: Nd, Sm, Eu, 

Gd, Dy, Ho), Y2Ba5Cu7Ox та Y2Ba5Cu7Ox  (Ln: Nd, Sm, Eu, Gd). За 

допомогою класичного керамічного методу синтезовано зразки фазового 

складу – Y1-xBixBa2Cu3O7-δ (0≤х≤0,25).  

3. Для зразків – Y1-xBixBa2Cu3O7-δ (0≤х≤0,25) встановлено, що тверді розчини 

утворюються при значеннях х=0’0,1. Результати досліджень показали, що 

зразки мають перовськітоподібну структуру з деформованою 

орторомбічною коміркою, а заміщення Y на Вi призводить до 

неоднорідності фазової структури, але суттєво не погіршує надпровідні 

властивості. 

4. Досліджено, що в зразках складу Y3Ba5Cu8O18+δ, фаза Y-358 

кристалізуються в орторомбічній сингонії (пр. гр. Pmm2). РФА 

підтвердив однофазність ЗГ-зразку, на відміну, від двох інших зразків. 

Досліджено морфологію частинок за допомогою трьох методів: СЕМ, 

розрахунками за Формулою Шеррера та Вильямсона-Холла та 

встановлено такі результати: розмір частинок залежить від методу 

синтезу, однак порівняно вузький розподіл за розмірами в межах одного 

методу синтезу зберігається, значення мікродеформації кристалічної 

решітки для зразків зростає в ряду: ЗГ-зразок–ТФ-зразок – СОГ-зразок. 

5. Визначено, що для більшості зразків складу Ln3Ba5Cu8O18+δ основна 

надпровідна фаза Ln-358 кристалізуються в орторомбічної сингонії (пр. 

гр. Pmm2). Показано, що зразки з орторомбічною сингонією мають Тс 

вище температури кипіння рідкого азоту. Зразок Gd-358, синтезований 

золь-гель технологією має вище Тс за Y-123 та знаходиться в межах 

похибки зі значенням Тс для Y-358. 
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6. Визначено, що полікристалічні зразки Y2Ba5Cu7Ox містять домішкову 

фазу BaCuO2. Визначені температури переходу в надпровідний стан, 

становлять: 85 К – для ТФ-зразка та 86 К-для ЗГ- зразка, що є вищими за 

Тс деяких фаз в родині Ln-Ba-Cu-O.  

7. Встановлено, що аналогічно до фази Y-257, фази - Eu-257, Gd-257 

кристалізуються в орторомбічній сингонії (пр. гр. Pmm2), проте для 

зразків Nd-257 та Sm-257 основна фаза кристалізується в тетрагональній 

сингонії з просторовою групою P4/mmm. Визначено, що температура 

переходу в надпровідний стан для зразку Gd-257 навіть вище, ніж Y-257 і 

становить 93 К, що є вищою, ніж для фази Y-123. 
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