
Appendix 1: Projektbeskrivelse

Højtemperatursuperledning blev opdaget i 1986 af Bedmorz og Müller, og er s̊aledes et for-
holdsvist nyopdaget fysisk fænomen. I dette projekt vil vi fremstille vores egen højtemperatur
superleder, og herefter fortage m̊alinger p̊a denne. Resultaterne vil vi sammenligne med m̊a-
linger udført p̊a en proffesionelt fremstillet superleder af samme type.

Vores projekt best̊ar af følgende faser:

Fysisk baggrund for superledning
Vi vil undersøge de teoretiske forklaringer der er udviklet vedrørende fænomenet superled-
ning, med henblik p̊a at opn̊a en dybere forst̊aelse af de underliggende mekanismer. Denne
fase skal udmynte sig i et teoriafsnit, som skal udgøre ca. en trediedel af den endelige rapport.

Syntese af superleder
Vi vil benytte faciliteterne p̊a Risø til at syntetisere vores egen højtemperatursuperleder.
Under fremstillingen vil vi løbende kontrollere produktets renhedsgrad vha røngentdiffrak-
tion samt evt. skanningelektromikroskopi I rapporten vil vi dokumentere syntesen med korte
beskrivelser af forsøgsdesignet ledsaget af billedmateriale.

Målinger p̊a superleder
Med m̊alingerne vil vi danne grundlag for en vurdering af den fremstillede superleders kva-
litet, samt illustrere karakteristiske egenskaber ved højtemperatursuperledere. Herunder op-
stille et fasediagram over den kritiske temperatur, -strøm og -magnetfelt, samt p̊avise den
superledende egenskab vha Meissner-effekten.

Resultaterne vil vi s̊a vidt muligt sammenstille med resultater fra forsøg udført p̊a en
proffesionelt fremstillet superleder.

Projektet vil munde ud i en rapport af 15 siders længde, som afleveres i slutningen af blok 3.

Niels Hessel Andersen Geir Sletten



Appendix 2: Journal over syntese af superledere

Form̊al

Vi vil syntetisere 4 g superleder af typerne YBCO, Bi-2212 og Bi-2223. Produkterne ønskes
tilstrækkelig rene til at superledning kan opst̊as.

Teori

Den kemiske formel for superlederen ’YBCO’ er YBa2Cu3O6+x. At der i strukturen indg̊ar
6+x oxygenatomer skal forst̊as p̊a den m̊ade, at der ved syntesen af superlederen sætter sig
6 oxygenatomer i halvdelen af enhedscellerne, og 7 i den anden halvdel, hvorfor antallet af
iltatomer gennemsnitligt bliver 6,5. Ved afkølingen af superlederen efter syntesen kan der
yderligere bindes et antal oxygenatomer i metalgitteret, eller nogle af de eksisterende iltato-
mer kan forlade metalgitteret. For at forskriften skal g̊a op, skal x−1

2
oxygenatomer binde sig

i metalgitteret fra luften. Mængden af optaget ilt i YBCO skal være stor, for at f̊a de bedste
superledende egenskaber. Senere i projektet vil vi undersøge iltens rolle i YBCO.

Bi-2212 og Bi-2223 har de kemiske formler Bi2Sr2CaCu2O8+x hhv. Bi2Sr2Ca2Cu3O10+x. For
Bi-2223 har det dog vist sig at man kan forbedre de superledende egenskaber ved at substi-
tuere noget af bismuthen med bly, samt ændre p̊a den kemiske sammensætning s̊a formlen
bliver Bi1,84Pb0,34Sr1,83Ca1,87Cu3,13O10,03. Vi vil derfor benytte denne formel ved udregning
af reaktantmængderne.

De tre produkter kan fremstilles ved en en faststofreaktion mellem saltene Y2O3, BaCO3,
CaCO3, CuO, Bi2O3, PbO og SrCO3. Disse stoffer er bedre egnet som reaktanter end de rene
grundstoffer, da de alle er stabile, lette at afveje og lette at h̊andtere.

Reaktionsskemaet for syntesen af YBa2Cu3O6+x er som følger:

Y2O3 + 4 BaCO3 + 6 CuO + (x−1
2

) O2 → 4 CO2 + 2 YBa2Cu3O6+x

Reaktanterne forbindes alts̊a i et metalgitter under udskillelse af CO2. Efterfølgende optages
en mængde ilt fra luften.

Syntesen af Bi2Sr2CaCu2O8+x har følgende reaktionsskema:

Bi2O3 + 2 SrCO3 + CaCO3 + 2 CuO + x
2

O2 → 3 CO2 + Bi2Sr2CaCu2O8+x

Grundet de skæve koefficienter er reaktionsskemaet for syntesen af Bi1,84Pb0,34Sr1,83Ca1,87Cu3,13O10,03

svært overskueligt. Vi viser derfor her kun reaktionsskemaet fra syntesen af Bi2Sr2Ca2Cu3O10+x.

Bi2O3 + 2 SrCO3 + 2 CaCO3 + 3 CuO + x
2

O2 → 4 CO2 + Bi2Sr2Ca2Cu3O10+x

Reaktantmængder

Vi ønsker at bestemme den nødvendige masse af reaktanterne til syntetisering af 4g af hver
type superleder. Vi finder først molmasserne M af superlederne, og herudfra de nødvendige
stofmængder efter formlen n = m

M
:



Stof M [g/mol] n[mol]
YBa2Cu3O6,5 666,200 0,0060004
Bi2Sr2CaCu2O8 888,368 0,0045026
Bi1,84Pb0,34Sr1,83Ca1,87Cu3,13O10,03 1053,647 0,0037963

I følgende regneeksempel er illustreret hvordan de nødvendige mængder af reaktanterne be-
stemmes. Vi vil finde den nødvendige masse af Bi2O3 til syntetisering af 4 g Bi1,84Pb0,34Sr1,83Ca1,87Cu3,13O10,03:

Først findes den nødvendige stofmængde af Bismuth:

n(Bi) = 1, 84 · n(Bi1,84Pb0,34Sr1,83Ca1,87Cu3,13O10,03)
= 1, 84 · 0, 0037964mol
= 0, 0069854mol

Herefter findes den nødvendige stofmængde af Bi2O3:

n(Bi2O3) = 1
2
· n(Bi)

= 0, 0034927mol

S̊a kan den nødvendige masse af Bi2O3 findes:

m(Bi2O3) = M(Bi2O3) · n(Bi2O3)
= 465, 959g/mol · 0, 0034927mol
= 1, 6274g

P̊a denne m̊ade bestemmes den nødvendige mængde af alle reaktanter til følgende:

Masse af reaktanter for YBa2Cu3O7

Stof M [g/mol] m[g]
Y2O3 225.81 0.6779
BaCO3 197.323 2.3695
CuO 79.5474 1.4328

Masse af reaktanter for Bi2Sr2CaCu2O8

Stof M [g/mol] m[g]
Bi2O3 465,959 2,0980
SrCO3 147,629 1,3294
CaCO3 100.089 0.4507
CuO 79.5474 0.7163

Masse af reaktanter for Bi1,84Pb0,34Sr1,83Ca1,87Cu3,13O10,03

Stof M [g/mol] m[g]
Bi2O3 465,959 1,6274
PbO 223,199 0,2881
SrCO3 147,629 1,0256
CaCO3 100.089 0,7485
CuO 79.5474 0.9453



Reaktionsbetingelser

For at syntesen af superlederne kan forløbe, skal reaktanterne p̊a molekylær skala have en rette
energi - aktiveringsenergien. Des højere temperaturen er, des større brøkdel af reaktanterne vil
have denne energi, og des hurtigere vil syntesen forløbe. Reaktionshastigheden kan beskrives
ved hastighedskonstanten k, som er givet af Arrheniusligningen til: ln(k) = −Ea

R
1
T

+ ln(k0).
Her er T temperaturen og R gaskonstanten. Aktiveringsenergien Ea og konstanten k0 er
konstanter specifikke for reaktionen.

Da alle tre synteser i dette forsøg har en forholdsvis høj aktiveringsenergi, er det nødven-
digt at udføre syntesen ved en høj temperatur, for at opn̊a en tilstrækkelig reaktionshastighed.
For syntesen af YBCO vælger vi derfor en temperatur p̊a 900 ◦C. For syntesen af Bi-2212
og Bi-2223 bliver vi nødt til at vælge en lavere temperatur p̊a 780 ◦C, da Bi2O3 smelter ved
817 ◦C.

For øge produktets renhedsgrad er det vigtigt at reaktionsblandingen er s̊a homogen som
mulig. Af denne grund støder vi reaktanterne sammen i en morter inden syntesen. Kornstør-
relsen af reaktanterne bør have en radius p̊a under 10 µm [2]. Desuden vil en lang reaktionstid
øge renhedsgraden. Vi lader derfor syntesen forløbe over 100 timer.

Som tidligere beskrevet er det kritisk for produktets superledende egenskaber, at der i metal-
gitteret optages et overskud af ilt fra luften. Dette er en exoterm proces, og den høje tempe-
ratur vil derfor forskyde ligevægten mod venstre, med en lavere iltoptagelse til følge. Denne

sammenhæng kan kvantitativt beskrives ved Van’t Hoffs ligning: ln(K) = −∆Hθ
m

R
1
T
+∆Sθ

m

R
, hvor

K er ligevægtskonstanten, T temperaturen, R gaskonstanten, ∆Hθ
m er den molære standard

enthalpitilvækst og ∆Sθ
m er den molære standard entropitilvækst. Da processen er exoterm

er ∆Hθ
m < 0, af hvilken grund ligevægtskonstanten falder n̊ar temperaturen stiger, med et

lavere udbytte til følge.
Sammenhængen mellem mængden af optaget ilt ved ligevægt og temperaturen for synte-

sen kan ses som appendiks 3.
For at maksimere iltoptaget er det af ovenst̊aende grunde nødvendigt med en langsom

afkøling af reaktionsblandingen. Vi vælger at afkøle med omkring 1 K per minut.

Fremgangsm̊ade

Vi startede med at afveje de nødvendige mængder af reaktanterne, som fundet i afsnittet
’Reaktantmængder’. Afvejningen blev foretaget med en usikkerhed p̊a 0,005 g.

Reaktanterne blev stødt i en morter i ca. 20 min., og blev stillet til opvarmning i 100
timer i hver sin inerte sk̊al. YBCO blev opvarmet til 900 ◦C mens Bi-2212 og Bi-2223 blev
opvarmet til 780 ◦C. Afkølingen af blandingerne skete med 1 K pr. minut.

Blandingerne blev igen stødt i hver sin morter, og der blev udtaget en prøve til røngent-
diffraktion. Herefter blev pulverblandingerne presset til brikker under et tryk p̊a ca. 2300
atmosfære.

Disse brikker blev igen opvarmet til hhv. 900 ◦C og 780 ◦C i 100 timer med en afkøling p̊a
1 K pr. minut.



Diskussion og forsøgsforbedring

I afsnittet ’Røgentdiffraktion’ har vi undersøgt produkternes renhedsgrad kvalitativt. Det kan
dog umiddelbart ses af den fremstillede YBCO-superleder, at vi har undg̊aet store mængder af
den grønne fase Y2BaCuO5, som opst̊ar hvis syntesen er forløbet i en reducerende atmosfære.

For at forbedre forsøget ville vi kunne have benyttet BaO2 i stedet for BaCO3, da der
derved skabes et overskud af oxygen ved syntesen, og der s̊aledes kan forventes et større
oxygenoptag i superlederen.

For at gøre afvejningen af reaktanterne før syntesen mere nøjagtig, kunne vi have tørret
reaktanterne mere grundigt, samt benyttet en industivægt med større følsomhed. I stedet
for at støde reaktanterne i en morter kunne vi desuden have valgt at opslemme saltene i et
opløsningmiddel, og herefter inddampe blandingen.

Vi kunne ogs̊a have valgt at udføre syntesen i en atmosfære af ren oxygen, evt. under
tryk, for at maksimere oxygenoptaget i superlederne.

Alt dette blev fravalgt af tidsmæssige og økonomiske årsager.

Konklusion

Ved en faststofreaktion mellem forskellige salte, udført over 100 timer ved hhv. 900 og 780 ◦C,
har vi fremstillet ca. 4 g af superlederne YBCO, Bi-2212 og Bi-2223.



Appendix 3: Iltoptag og bagningstempertur



Appendix 4: Spektre, røntgendiffration













Appendix 5: Bergning, røntgendiffraktion

For de to iltrige YBCO prøver fandt vi to peaks der stammede fra spejlingsplaner hvor den
tilhørende inverse gittervektor kun havde en komposant. Alts̊a kunne vi bruge den simple
formel:

ai =
λm

2 sin θ

Hvor ai er størrelsen af den direkte gittervektor, m er den inverse gittervektors multiplicitet
i G, λ er bølgelængden af den indkomne str̊aling, i vores tilfælde kobbers kα str̊aling der har
λ = 1.5405 Å og θ er spredningsvinklen.

YBCO pulver

G 2θ[◦]
2b3 15, 10
1b2 22, 80
1b1 23, 15
5b3 38, 50
2b2 46, 70
2b1 47, 55

Vi gennemfører beregningen for G = 2b2:

a2 =
1, 5405Å · 1

2 sin 22, 80◦/2

De andre udregninger er ækvivalente, resultatet bliver:

ai l [Å]
a3 11, 172
a2 3, 897
a1 3, 839
a3 11, 681
a2 3, 887
a1 3, 821

De gennemsnitlige værdier er funder p̊a sædvanlig vis. Udregningen er her gennemført for a1.

< a1 >=
3, 839Å + 3, 821Å

2
= 3, 83Å

Den relative usikkerhed er ligeledes funder p̊a sædvanligvis, igen er udregningen gennemført
for a1. De benyttede tabelvædier er: a1 = 3, 8186Å, a2 = 3, 8843Å, a3 = 11, 6777Å

Relativ afvigelse =
|3, 83Å− 3, 8186Å|

3, 8186Å
= 2, 99 · 10−3



YBCO pille

Da udregningerne er ækvivalente anfører jeg bare de forskellige peaks og de gittervektorer de
svarer til.

G 2θ[◦] ai l [Å]
2b3 15, 15 a3 11, 686
1b2 22, 80 a2 3, 880
1b1 23, 20 a1 3, 831
5b3 38, 50 a3 11, 681
2b2 46, 65 a2 3, 891
2b1 47, 55 a1 3, 821

Igen kan gennemsnit og relative afvigelser findes i rapporten, de samme tabelværdier som
ovenfor er benyttet.

Reduceret YBCO

Igen er de fleste udregninger ækvivalente, men da det ikke var muligt at finde en ren b2 peak
m̊atte a2 bestemmes udfra en blandet peak under antagelse af at gennemsnittet for den anden
komposant var eksakt.

G 2θ[◦] ai l [Å]
1b3 7, 35 a3 12, 017
2b3 14, 90 a3 11, 881
3b3 22, 60 a3 11, 793
1b1 22, 95 a1 3, 872
5b3 38, 05 a3 11, 814
2b1 47, 05 a1 3, 859

1b1 + 1b2 32, 75 a2 3, 862

For at bestemme størrelsen af a2 blev vi som sagt nødt til at bruge en mere kompliceret
formel.
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−
(

1
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= 3, 862Å

Igen kan gennemsnit og relative afvigelser findes i rapporten, tabelværdierne er dog her:
a1 = 3, 8581Å, a2 = 3, 8581Å, a3 = 11, 8115Å.



Appendix 6: Iltindhold og enhedscellestørrelse

Figur 1: Sammenhængen mellem iltindhold og størrelsen af enhedcellen i YBa2Cu3O6+x.
Taget fra [3]



Appendix 7: Beregning, resistivitet og kalibreringskurve

Vi aproksimerede kalibringskurven (se figur 2)til en ret linje og fandt et udtryk for denne,
ved at aflæse to punkter og opskrive en ligning for den rette linje der g̊ar gennem dem.
Punkter: (30,100) og (111,300), hvilket giver a = ∆y

∆x
= 2, 469.

y − y0 = a(x− x0) ⇔ y = 2, 469x + 25, 926 (1)

Ved x indsættes modstanden fra termolegmet og y bliver den specifikke temperatur i Kelvin.
Strømmen holdes konstant p̊a I = 1,2mA gennem hele forsøget.
Dimensionerne af prøverne m̊alte vi til at være

Stof h [mm] b [mm] l [mm]
YBCO 3, 3 4, 0 2, 7

Bi− 2212 4, 0 3, 7 5, 0
Bi− 2223 5, 5 4, 0 3, 5
red.YBCO 2, 6 3, 7 1, 3

ρ =
U1 − U2

2
· I · h · b

l
(2)

Figur 2: Kalibreringskurve



Appendix 8: Resultater, resistivitet

Bi-2212 Bi-2223 YBCO Reduceret YBCO
Rtermo [Ω] U [µV]

65.0 12.430
63.7 12.385
62.2 12.140
61.6 12.000
59.0 11.725
56.4 11.315
54.9 11.045
52.4 10.755
50.9 10.545
49.2 10.255
48.4 10.175
47.4 10.050
46.5 9.940
45.7 9.800
44.8 9.660
44.0 9.560
43.3 9.435
42.3 9.285
41.5 9.165
40.7 9.010
39.6 8.850
38.8 8.710
37.1 8.500
36.4 8.340
35.9 8.255
35.4 8.150
34.1 8.020
33.3 7.865
32.3 7.645
31.5 7.520
30.7 3.875
30.6 3.750
30.4 3.395
30.2 3.125
29.6 2.050
29.2 1.935
29.1 1.955
28.5 1.935
28.1 1.970
28.0 1.975
27.5 1.960
23.0 1.940
22.7 1.995
21.7 1.990
21.3 1.970

Rtermo [Ω] U [µV]
80.0 97.5333
76.8 95.2548
70.8 91.4571
63.1 86.0619
57.0 81.7143
53.3 78.9381
48.9 74.8262
45.1 70.3738
42.9 65.6071
42.0 63.0929
40.6 53.6905
40.4 50.3905
40.1 45.8857
39.8 39.6524
39.7 37.7929
39.3 29.0452
39.2 25.4048
39.1 24.4357
38.6 23.4667
38.5 22.8119
38.4 22.4190
38.1 21.9214
37.5 21.1619
37.3 19.9310
37.2 19.1714
36.4 16.6048
36.1 12.4929
35.8 11.4452
35.4 7.8048
35.2 5.6310
34.7 2.5405
34.6 0.3143
33.7 0.0000
31.0 0.0000
26.0 0.0000
23.0 0.0000

Rtermo [Ω] U [µV]
63.8 18.5750
61.7 18.4800
60.2 18.5600
57.7 18.5700
54.4 18.6250
52.2 18.6000
50.2 18.6250
48.1 18.6300
46.1 18.6350
44.0 18.6250
42.2 18.5650
40.7 18.1350
39.8 18.6150
38.3 18.6000
37.3 18.5250
36.0 18.5500
35.0 18.4300
34.6 18.3650
33.4 18.3350
32.7 18.3400
31.9 18.4700
31.2 18.1800
30.6 18.1200
29.7 0.1850
29.3 0.0300
27.0 0.0000
25.0 0.0000
23.0 0.0000
20.6 0.0000

Rtermo [Ω] U [mV]
84.8 4.7555
78.2 5.6400
76.6 5.8500
75.0 6.0850
72.6 6.5050
68.9 7.3650
64.8 8.4950
62.2 9.3200
57.0 11.5200
55.6 12.2650
53.8 13.2350
50.2 15.8900
47.6 18.1800
44.8 21.3650
42.5 24.5950
37.0 35.1800
34.4 42.4050
30.0 72.2000
28.0 90.4500
20.8 113.5800



Appendix 9: Grafer, resistivitet









Appendix 10: Spektre, susceptibilitet











Appendix 11: Beregning af χ, susceptibilitet

P̊a spektrerne er susceptibiliteten m̊alt i enheden volt pr. millitesla. For at spektrerne kan
fortolkes, skal dette omregnes til traditionel, enhedsløs suceptibilitet. Til dette vil vi udlede
en omregningsformel.

Udledning af omregningsformel

I manualen for susceptometeret er angivet følgende oplysninger til omregning:

8 mV fra 1 gram prøve med 100 % Meissner-susceptibilitet giver χ = −1 ved 0,1
A og 27 Hz. Måleudstyret giver et magnetfelt på 325 gauss pr. Ampere

En gauss er lig 1
10.000

Tesla. Ved en strømstyrke p̊a 0,1 A er magnetfeltet alts̊a:

H0 = 325
G

A
· 0, 1 A = 32, 5 G = 3, 25 mT

Måleudstyret er forsynet med en forforstærker med 100 gange forstærkning, denne er dog
ikke kalibreret s̊a vi ved ikke hvilken forstærkning den rent faktisk giver. S̊adan som vi har
opsat forsøget, vil positive magnetfelter desuden resultere i negative spændingsfald over pick-
upspolen. De 8 mV skal derfor p̊a spektret tolkes som U0 = −0, 8 V.

Som udledt i rapporten, kan susceptibiliteten findes ved følgende formel:

χ =
U0

µ0npuV H0ω
· ei(δ−π

2
) =

U0

H0

1

V ω
· k (3)

Hvor vi har indført konstanten k = 1
µ0npu

ei(δ−π
2
). At δ er konstant, er en approximation, som

viser sig at være acceptabel.
Vi ved ikke hvilken prøve der er brugt i de oplysninger vi f̊ar til omregningen, men vi

antager at der er tale om YBCO. Da YBCO har densiteten 6,88 g
cm3 vil en prøve p̊a 1 gram

have V = 0, 145 cm3.
Ved at indsætte værdierne opgivet i manualen for susceptometeret f̊as følgende værdi for

k:

k =
χH0V ω

U0

=
−1 · 3, 25 mT · 0, 145 cm3 · 27 Hz

−0, 8 V
= 15, 9

mT · Hz · cm3

V
(4)

Ud fra (3) og (4) kan den m̊alte susceptibilitet i enheden V
mT

omregnes direkte til traditionel,
enhedsløs susceptibilitet. I formlen skal indsættelses prøvens volumen V og den frekvens ω
vi foretog m̊alingerne ved, som var 20 Hz.

Omregning af resultater for YBCO

Vi udførte susceptibilitetsm̊alingerne p̊a en prøve af YBCO med V = 0, 33 cm × 0, 33 cm ×
0, 60 cm = 0, 065 cm3. P̊a spektret stabiliserer susceptibiliteten sig ved ca. -0,068 V

mT
. Dette

giver en traditionel susceptibilitet p̊a:



χ =
U0

H0

ρ

mω
· k = −0, 068

V

mT

1

0, 065 cm3 · 20 Hz
· 15, 9

mT · Hz · cm3

V
= −0, 83

Omregning af resultater for Bi-2212

Vi udførte susceptibilitetsm̊alingerne p̊a en prøve af Bi-2212 med V = 0, 39 cm× 0, 36 cm×
0, 55 cm = 0, 077 cm3. P̊a spektret stabiliserer susceptibiliteten sig først ved ca. -0,04 V

mT
, for

igen at falde mod en værdi p̊a ca. -0,11 V
mT

(men dette dog ved et svagere magnetfelt). Dette
giver en traditionel susceptibilitet p̊a hhv:

χ =
U0

H0

ρ

mω
· k = −0, 04

V

mT

1

0, 077 cm3 · 20 Hz
· 15, 9

mT · Hz · cm3

V
= −0, 41

χ =
U0

H0

ρ

mω
· k = −0, 11

V

mT

1

0, 077 cm3 · 20 Hz
· 15, 9
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Omregning af resultater for Bi-2223

Vi udførte susceptibilitetsm̊alingerne p̊a en prøve af Bi-2223 med V = 0, 45 cm× 0, 43 cm×
0, 37 cm = 0, 072 cm3. P̊a spektret stabiliserer susceptibiliteten sig først ved ca. -0,04 V

mT
, for

igen at falde mod en værdi p̊a ca. -0,13 V
mT

(igen først da vi benyttede et svagere magnetfelt).
Dette giver en traditionel susceptibilitet p̊a hhv:
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