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Streszczenie
W prezentowanej pracy przedstawione zostały wybrane zagadnienia dotyczące technologii wytwarzania i charakterystyki właściwości
ceramiki Bi1−xNdxFeO3 (x = 0,6-1). Materiał ceramiczny otrzymano metodą reakcji w fazie stałej ze stechiometrycznej mieszaniny tlenku
bizmutu Bi2O3, tlenku żelaza Fe2O3 i tlenku neodymu Nd2O3, stosując metodę spiekania bezciśnieniowego w atmosferze powietrza. Metoda syntezy w fazie stałej pozwoliła na wytworzenie jednorodnych pod względem składu chemicznego materiałów, które odznaczają
się zachowaniem zadanej stechiometrii. Dla stechiometrycznej mieszaniny tlenków wyjściowych przeprowadzono analizę termiczną. Na
podstawie analiz termograwimetrycznej ustalono temperaturę syntezy i spiekania. Mikrostrukturę wytworzonej ceramiki obserwowano
przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego. Domieszka Nd ma duży wpływ na rozmiar ziarna. Ze wzrostem ilości domieszki
neodymu wielkość ziaren stopniowo zmniejsza się. Analizę składu chemicznego przeprowadzono metodą EDS, a strukturę krystaliczną
badano metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego. Analiza RTG otrzymanej ceramiki pozwoliła stwierdzić, że strukturę wytworzonego materiału ceramicznego należy opisywać symetrią rombową (typową dla NdFeO3).
Słowa kluczowe: BiFeO3, domieszkowanie, ceramika.

STUDY OF THE STRUCTURE, PHASE AND CHEMICAL COMPOSITIONS OF Bi1−xNdxFeO3 CERAMICS
In the present research Bi1−xNdxFeO3 (x = 0.6-1) ceramics were synthesized by the standard solid-state reaction method from a mixture
of oxides, followed by free sintering at a temperature T = 1000 °C. Ceramic powder was obtained from simple oxides Bi2O3, Fe2O3 and
Nd2O3 using classical technology. A thermogravimetric analysis of the stoichiometric mixture of starting oxides was carried out, allowing
the determination of synthesis and sintering temperatures. The influence of Nd-doping on the chemical composition and microstructure of
Bi1−xNdxFeO3 ceramics was studied by scanning electron microscopy and energy dispersion spectroscopy. It has been found that an increase in Nd content (x) caused a decrease in the average size of ceramic grains. The crystal structure was determined by X-ray diffraction.
Keywords: BiFeO3, ceramics, Nd3+ doping

1. Wprowadzenie
Doskonałym sposobem na otrzymanie nowoczesnych
i wysoko wydajnych materiałów jest wytworzenie w jednym
materiale różnorodnych właściwości fizycznych w celu osiągnięcia bogatej funkcjonalności. Dlatego też materiały multiferroiczne – czyli takie, które odznaczają się jednocześnie
właściwościami ferromagnetycznymi i ferroelektrycznym,
a często również właściwościami ferrosprężystymi lub ferrotoroidalnymi – wzbudzają szerokie zainteresowanie ze
względu na fizyczną istotę zjawiska oraz obiecujące zastosowania praktyczne w zakresie obróbki oraz przechowywania informacji [1]. Interesującą klasą materiałów o bardzo
dużych możliwościach aplikacyjnych jest ceramika ferroelektryczna o strukturze typu perowskitu ABO3, a wśród tych
materiałów szczególnie interesujący jest żelazian bizmutu BiFeO3, który tworzy roztwór stały z innymi związkami
o strukturze typu ABO3, tworząc multiferroiczną ceramikę
o nowych właściwościach [2]. Żelazian bizmutu jest obiektem niezwykłego naukowego zainteresowania nie tylko ze
względu na swe właściwości multiferroiczne, lecz również

dlatego, że nie zawiera ołowiu i tym samym stanowi alternatywę dla tradycyjnej ołowiowej ceramiki piezoelektrycznej,
jaką jest ceramika pochodząca z układu PbTiO3-PbZrO3 [3].
Związek ten w formie objętościowej krystalizuje w układzie
romboedrycznym o grupie przestrzennej R3c [4], parametry
komórki elementarnej wynoszą: a = b = c = 5,633 Å, a = ß =
γ = 59,4º [5]. Żelazian bizmutu jest równocześnie ferroelektrykiem (Tc = 1103 K) i antyferromagnetykiem (Tn = 650 K)
[6, 7]. Charakteryzuje się uporządkowaniem antyferomagnetycznym typu G [8], w którym magnetyczne momenty
Fe są ułożone ferromagnetycznie wzdłuż pseudoregularnych płaszczyzn (111) i antyferromagnetyczne pomiędzy
płaszczyznami przyległymi [9]. Stan jego uporządkowania
magnetycznego wykazały badania neutronograficzne, natomiast stan uporządkowania ferroelektrycznego badania
dielektryczne i rentgenowskie [10].
Domieszkowanie żelazianu bizmutu BiFeO3 jest interesujące ze względu na możliwość modyfikacji właściwości
materiału. Sterowanie właściwościami fizycznymi zwiększa
możliwości aplikacyjne materiałów ceramicznych. Zamiana
jonów Bi3+ na kationy metali ziem rzadkich, tj. La3+, Nd3+ czy
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Sm3+, powoduje zmianę struktury krystalicznej żelazianu
bizmutu, jak również polepsza właściwości magnetyczne
materiału [11].
Celem niniejszej pracy było zbadanie procesu syntezy
oraz wytworzenie ceramiki Bi1−xNdxFeO3 dla x = 0,6-1. Przy
pomocy jednoczesnej analizy termicznej (TG/DTG/DTA)
oraz rentgenowskiej analizy strukturalnej scharakteryzowano proces syntezy związku otrzymanego z prostych tlenków
Bi2O3, Fe2O3 i Nd2O3. Przy użyciu dyfraktometru rentgenowskiego zbadano strukturę krystaliczną.

2. Eksperyment
Proszki Bi1-xNdxFeO3 (x = 0,6-1) otrzymano metodą
syntezy w fazie stałej z mieszaniny prostych tlenków.
Jako materiały wyjściowe zastosowano tlenek bizmutu(III)
(Bi2O3, Sigma-Aldrich, 99,9%), tlenek żelaza(III) (Fe2O3,
Sigma-Aldrich, 99%), tlenek neodymu(III) (Nd2O3, Sigma-Aldrich, 99,9%).
Wysuszone w suszarce w temperaturze T = 150 °C tlenki bizmutu(III), żelaza(III) i neodymu(III), zważone w odpowiednich proporcjach stechiometrycznych, mieszano na
mokro w pojemnikach poliamidowych z dodatkiem alkoholu
etylowego C2H5OH (POCH, 96%) w młynie planetarnym
przez t = 24 h. Jako mielniki zastosowano kulki cyrkonowo-itrowe (3Y-TZP) o średnicy d = 10 mm.
W celu ustalenia najlepszych parametrów syntezy i późniejszego spiekania, wysuszone mieszaniny tlenków poddano analizie termicznej. Kolejnym etapem technologicznym
było prasowanie wysuszonych mieszanin tlenków w dyski
o średnicy d = 23 mm na prasie hydraulicznej w stalowej
matrycy pod ciśnieniem p = 30 MPa. Otrzymane wypraski
umieszczano w tyglu korundowym, układając je w stosy
i przesypując podsypką z obojętnego chemicznie tlenku
glinu Al2O3 (POCH, 99,9%). Tygiel zamykano pokrywką
i dodatkowo uszczelniano mieszaniną tlenku glinu i szkła
wodnego sodowego. Próbki syntezowano w temperaturze
T = 750 °C przez czas t = 10 h. Prędkość nagrzewania pieca
wynosiła v = 5 °C/min. Programowalna regulacja temperatury pieca zapewniała liniowy wzrost temperatury i dobrą jej
stabilizację z dokładnością DT = ±1 °C.
Reakcję syntezy Bi1-xNdxFeO3 w fazie stałej można zapisać równaniem:

 1-x

 2


x
 1
Bi2O3 +  Nd2O3 +  Fe2O3 → B
i 1−x NdxFeO3 (1)

2
2

Po syntezie wypraski oczyszczono z podsypki, następnie
rozdrobniono w moździerzu, po czym ponownie mielono na
mokro w pojemnikach poliamidowych w młynie planetarnym
przez czas t = 24 h, stosując alkohol etylowy jako środowisko mielenia i kulki cyrkonowo–itrowe jako mielniki.
Po wysuszeniu otrzymane proszki Bi1-xNdxFeO3 konsolidowano metodą spiekania swobodnego. W tym celu formowano dyski o średnicy d = 10 mm pod ciśnieniem p = 60 MPa
metodą jednoosiowego prasowania na zimno w stalowych
matrycach, stosując prasę hydrauliczną. Próbki umieszczano w tyglu z podsypką z tlenku glinu. Tygiel uszczelniano
mieszaniną szkła wodnego sodowego i tlenku glinu. Spiekanie swobodne przeprowadzono w temperaturze T = 1000 °C
przez t = 24 h.
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Badania termiczne wykonane zostały z wykorzystaniem
analizatora STA409 firmy Netzsch, który umożliwia jednoczesną rejestrację ubytków masy (TG) oraz efektów cieplnych (DTA), zachodzących podczas liniowego ogrzewania
próbki. Analizę próbki o masie ~10 mg wykonano w zakresie
temperatur T = 30 °C do T = 1000 °C przy stałej szybkości
grzania wynoszącej 10 °C/min. Próbki do badań przygotowano w formie proszku przez rozdrobnienie i mielenie badanego materiału w moździerzu. Materiałem referencyjnym
był tlenek glinu Al2O3. Rejestrowano przebieg krzywych TG,
DTA i DTG. Analiza termiczna pozwoliła scharakteryzować
zachowanie się proszku Bi1-xNdxFeO3 w trakcie jego ogrzewania.
Badania mikrostruktury spieczonych próbek przeprowadzono przy pomocy skaningowej mikroskopii elektronowej
(SEM), wykorzystując mikroskop skaningowy HITACHI
S-4700 z systemem mikroanalizy EDS NORAN Vantage.
Zakres badań obejmował odwzorowanie morfologii i powierzchni przełomów badanych próbek. Powierzchnia każdej spieczonej próbki była poddana badaniu homogeniczności rozkładu pierwiastków metodą EPMA z zastosowaniem
mikrosondy rentgenowskiej.
Strukturę krystaliczną i skład fazowy materiałów
Bi1-xNdxFeO3 badano przy użyciu dyfraktometru rentgenowskiego Philips PW 3710, stosując następujące warunki
pomiarowe: geometria q –2q, promieniowanie CuKa, zakres kątowy 2q =10º – 90º, krok przesuwu licznika Dq =
0,01º, typ skanowania ciągły, czas zliczania impulsów t = 7
s. Analizę dyfraktogramów rentgenowskich proszków ceramicznych przeprowadzono z wykorzystaniem powszechnie
dostępnego programu komputerowego PowderCell [12] oraz
specjalistycznego oprogramowania X’Pert HighScore Plus
(PANalytical B.V.), będącego na wyposażeniu dyfraktometru
rentgenowskiego X’Pert Pro. Oba zastosowane programy
wyposażone są w możliwość dopasowania dyfraktogramu
do założonego modelu struktury przy pomocy metody Rietvelda. Program X’Pert HighScore Plus pozwala ponadto
na przeprowadzenie analizy fazowej, wykorzystując do tego
najnowszą dostępną bazę danych ICSD i ICDD [13]. Analizę
fazową przeprowadzono również z wykorzystaniem ogólnie
dostępnej bazy IUCr/COD/AMCSD przy pomocy programu
Match! (Crystal Impact).

3. Rezultaty i dyskusja
Na Rys. 1 przedstawiono obrazy SEM i odpowiednie widma analizy EDS ceramiki Bi1-xNdxFeO3 spiekanej w temperaturze T = 1000 °C przez czas t = 24 h. Analizując obrazy
SEM można zauważyć, że stężenie neodymu ma znaczący
wpływ na rozmiar ziarna. Ze wzrostem stężenia domieszki
neodymu wielkość ziaren stopniowo zmniejsza się. Obrazy
SEM wykazują jednorodne pod względem wielkości i upakowania ziarna w badanej ceramice. Analiza EDS potwierdziła
jakościowy i ilościowy skład chemiczny wytworzonej ceramiki Bi1-xNdxFeO3 i wykluczyła udział w niej obcych pierwiastków czy ewentualnych zanieczyszczeń. Analizując otrzymane wyniki można stwierdzić, że zastosowana metoda
otrzymywania ceramiki sprzyjała zachowaniu stechiometrii
ceramiki Bi1-xNdxFeO3. Procentowe zawartości poszczególnych składników w badanych materiałach wykazywały nie-
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Rys. 1. Obrazy SEM i widma analizy EDS badanej ceramiki: a) Bi0,4Nd0,6FeO3, b) Bi0,3Nd0,7FeO3, c) Bi0,2Nd0,8FeO3, d) Bi0,1Nd0,9FeO3 i e)
NdFeO3.
Fig. 1. SEM images of fracture and EDS spectra for studied ceramics: a) Bi0.4Nd0.6FeO3, b) Bi0.3Nd0.7FeO3, c) Bi0.2Nd0.8FeO3, d) Bi0.1Nd0.9FeO3
and e) NdFeO3.

wielkie odchylenia od założonych teoretycznie ilości tlenków,
jednak mieściły się w granicach błędu zastosowanej metody
oznaczenia. Różnica pomiędzy teoretycznym i eksperymentalnym składem chemicznym jest mniejsza od ± 4,65%.
Pokazane na Rys. 2 mapy przedstawiają rozmieszczenie
pierwiastków w analizowanych obszarach próbek. Obecność charakterystycznych pierwiastków jest potwierdzona
w formie punktów. W przypadku zwiększenia koncentracji
danego pierwiastka w określonym miejscu próbki, wzrasta
w nim również zagęszczenie punktów. Pomiary, przedstawione na Rys. 2 dla ceramiki Bi0,4Nd0,6FeO3, wykonane na
losowo wybranej powierzchni próbek wykazały równomierne rozmieszczenie pierwiastków składowych, tj. bizmutu,
żelaza i neodymu. Potwierdziły również skład jakościowy
próbek Bi1-xNdxFeO3.
Wyniki analizy termograwimetrycznej stechiometrycznej
mieszaniny tlenków o składzie Bi0,3Nd0,7FeO3 przedstawiono
na Rys. 3. W wyniku przeprowadzonych badań zauważono
proces ubytku masy, zachodzący począwszy od temperatury
T ≈ 200 °C – i osiągający w T ≈ 800 °C wartość Dm = -1,5%.
Na krzywej DTA występują efekty termiczne. Widoczne są
minima endotermiczne w T = 370 °C i w T = 515 °C, rozciągające się aż do T ≈ 800 °C. Efektom endotermicznym
towarzyszy ubytek masy.

Analizę RTG otrzymanych proszków ceramicznych przeprowadzono w temperaturze pokojowej. Otrzymane dyfraktogramy przedstawione zostały na Rys. 4. Przeprowadzona
strukturalna analiza rentgenowska pozwoliła na stwierdzenie, że wytworzone proszki Bi1-xNdxFeO3 są jednofazowe
i wykazują strukturę rombową Pnma (No 62) – typową dla
żelazianu neodymu.
Wyniki rentgenowskiej analizy fazowej proszku
Bi0,4Nd0,6FeO3 spiekanego w temperaturze T = 1000 °C przez
t = 24 h przedstawione zostały na Rys. 5. Współczynnik jakości dopasowania dla wzorca żelazianu neodymu oznaczonego kodem 00-025-1149 wynosi FOM = 0,826, dla wzorca
żelazianu bizmutu 01-072-2112 FOM = 0,71, natomiast dla
silenitu opisanego kodem 99-100-8287 FOM = 0,726.
W przypadku ceramiki Bi0,3Nd0,7FeO3 podstawowy współczynnik dyfraktogramu obliczonego ze zmierzonych położeń
linii dyfrakcyjnych wynosił Rp = 5,6%. Współczynnik jakości
dopasowania dla wzorca żelazianu neodymu oznaczonego kodem 00-025-1149 wynosił FOM = 0,83, dla żelazianu
bizmutu 01-072-2112 FOM = 0,712, natomiast dla silenitu
– wzorca 99-100-8287 FOM = 0,731.
Wyniki rentgenowskiej analizy fazowej spieku
Bi0,2Nd0,8FeO3 przedstawione zostały na Rys. 6. Współczynnik jakości dopasowania dla wzorca żelazianu neody-
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Rys. 2. Mapy rozkładu Fe, Bi i Nd w ceramice Bi0,4Nd0,6FeO3.
Fig. 2. Maps of distribution of Fe, Bi, and Nd in Bi0,4Nd0,6FeO3 ceramics.

Rys. 4. Porównanie dyfraktogramów rentgenowskich proszków
Bi1−xNdxFeO3 syntezowanych w 750 °C przez 10 h.
Fig. 4. Comparison of X-ray diffraction patterns of Bi1−xNdxFeO3
powders synthesized at 750 °C for 10 h.
Rys. 3. Termogramy DTA i TG mieszaniny stechiometrycznej tlenków składowych ceramiki Bi0,3Nd0,7FeO3.
Fig. 3. DTA and TG curves for stoichiometric mixture of oxides used
for fabrication of Bi0.3Nd0.7FeO3 ceramics.

mu oznaczonego kodem 00-025-1149 wynosi FOM = 0,830,
dla wzorca żelazianu bizmutu 01-086-1518 FOM = 0,707,
natomiast dla wzorca 99-100-8287 silenitu FOM = 0,725.
Współczynnik dyfraktogramu obliczonego z położeń eksperymentalnych linii dyfrakcyjnych wynosił Rp = 5,3%.
W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla ceramiki
Bi0,1Nd0,9FeO3 stwierdzono, że podstawowy współczynnik
dyfraktogramu obliczonego z położeń eksperymentalnych
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linii dyfrakcyjnych wynosi Rp = 4,8%. Współczynnik jakości
dopasowania dla wzorca żelazianu neodymu oznaczonego
kodem 00-025-1149 wynosi FOM = 0,877, a dla wzorca żelazianu bizmutu 01-072-2112 FOM = 0,697.
Dla NdFeO3 współczynnik jakości dopasowania dla wzorca żelazianu neodymu oznaczonego kodem 00-025-1149
wynosi FOM=0,879, natomiast współczynnik dyfraktogramu
obliczonego z położeń eksperymentalnych linii dyfrakcyjnych wynosi Rp=9,1%.
Podsumowanie wyników rentgenowskiej analizy fazowej
proszków ceramicznych Bi1-xNdxFeO3 przedstawiono w Tabeli 1.
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Rys. 5. Wynik rentgenowskiej analizy fazowej ceramiki
Bi0,4Nd0,6FeO3 przedstawiający nałożenie eksperymentalnych linii
dyfrakcyjnych i linii wzorców. Dolny wykres przedstawia różnicę
pomiędzy intensywnościami dyfraktogramu eksperymentalnego
i intensywnościami obliczonymi.
Fig. 5. Results of X-ray phase analysis of Bi0.4Nd0.6FeO3 ceramics,
showing correspondence of experimental diffraction lines and diffraction peaks of reference samples.

Rys.6. Wynik rentgenowskiej analizy fazowej ceramiki
Bi0,2Nd0,8FeO3 przedstawiający nałożenie eksperymentalnych linii
dyfrakcyjnych i linii wzorców. Dolny wykres przedstawia różnicę
pomiędzy intensywnościami dyfraktogramu eksperymentalnego
i intensywnościami obliczonymi.
Fig.6. Results of X-ray phase analysis of Bi0.2Nd0.8FeO3 ceramics,
showing correspondence of experimental diffraction lines and diffraction peaks of reference samples.

Tabela 1. Zestawienie wyników rentgenowskiej analizy fazowej dla ceramiki Bi1-xNdxFeO3.
Table 1. Results of X-ray diffraction phase analysis for Bi1-xNdxFeO3 ceramics.
Skład ceramiki

Rp [%]

Wzorzec
BiFeO3

FOM dla BiFeO3

Wzorzec
NdFeO3

FOM dla
NdFeO3

Wzorzec
Bi12,5Fe5O19,48

FOM dla
Bi12,5Fe5O19,48

Bi0,4Nd0,6FeO3

5,5

01-072-2112

0,71

00-025-1149

0,826

99-100-887

0,726

Bi0,3Nd0,7FeO3

5,6

01-072-2112

0,712

00-025-1149

0,83

99-10-8287

0,731

Bi0,2Nd0,8FeO3

5,3

01-086-1518

0,707

00-025-1149

0,83

99-100-8287

0,725

Bi0,1Nd0,9FeO3

4,8

01-0722112

0,697

00-025-1149

0,877

-

-

NdFeO3

9,1

-

-

00-025-1149

0,879

-

-

4. Wnioski
Materiały Bi1-xNdxFeO3 (x = 0,6-1)otrzymano metodą
reakcji w fazie stałej ze stechiometrycznej mieszaniny
tlenków bizmutu Bi2O3, żelaza Fe2O3 i neodymu Nd2O3,
stosując metodę spiekania bezciśnieniowego w atmosferze
powietrza. Metoda syntezy w fazie stałej pozwoliła na wytworzenie jednorodnych pod względem składu chemicznego materiałów, które odznaczają się zachowaniem zadanej
stechiometrii.
Zbadano ich mikrostrukturę, skład chemiczny, rozmieszczenie pierwiastków oraz skład fazowy i strukturę krystaliczną.
Na obrazach SEM ceramiki Bi1-xNdxFeO3 spiekanej w temperaturze T = 1000 °C przez czas t = 24 h można zauważyć,
że stężenie neodymu ma znaczący wpływ na rozmiar ziarna.
Ze wzrostem domieszki neodymu wielkość ziaren stopniowo
zmniejsza się. Analiza EDS potwierdziła jakościowy i ilościowy skład chemiczny wytworzonej ceramiki Bi1-xNdxFeO3, jak
również wykluczyła udział obcych pierwiastków czy ewentualnych zanieczyszczeń. Stwierdzono zgodność z założonym
składem chemicznym z dokładnością 4,65%.
Badania metodą EPMA potwierdziły skład jakościowy
próbek Bi1-xNdxFeO3, jak również wykazały równomierne
rozmieszczenie pierwiastków składowych (Bi, Fe i Nd).
W wyniku przeprowadzonych badań termograwimetrycznych zauważono proces ubytku masy osiągający wartość
Dm= -1,5%.

Zidentyfikowano strukturę krystaliczną otrzymanej ceramiki jako rombową opisywaną grupą przestrzenną Pnma
(No 62). Ze wzrostem koncentracji neodymu następuje
zmiana intensywności maksimów dyfrakcyjnych.
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