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Streszczenie
W pracy metodą jednoetapowej syntezy otrzymano ceramikĊ PFN, którą poddano mody¿kowaniu potasem w iloĞci 1,0%, 2,0%, 3,0%,
4,0% i 6,0% mol. Przeprowadzono badania wpáywu domieszki potasu na strukturĊ krystaliczną, mikrostrukturĊ i podstawowe wáaĞciwoĞci
ceramiki PFN. Wykazano, Īe hetrowalencyjne domieszkowanie PFN potasem w iloĞci od 2,0% mol. do 4,0% mol. wpáywa pozytywnie na
gĊstoĞü i jednorodnoĞü mikrostruktury ceramicznych próbek. Domieszka potasu w takiej iloĞci przyczynia siĊ do ograniczenia powstawania nieferroelektrycznej fazy pirochlorowej podczas procesu technologicznego. Badania dielektryczne domieszkowanych skáadów wykazaáy, Īe potas wywoáuje spadek wartoĞci maksymalnej przenikalnoĞci elektrycznej i zmniejsza nieznacznie stopieĔ rozmycia przemiany
fazowej. ZwiĊkszeniu ulegają takĪe straty dielektryczne oraz przewodnictwo elektryczne. Nie zaobserwowano jednoznacznej tendencji
wpáywu wprowadzanej domieszki potasu na podstawowe parametry ceramiki PFN.
Sáowa kluczowe: ferroelektromagnetyki, relaksor, materiaáy typu perowskitu, wáaĞciwoĞci dielektryczne

BASIC PROPERTIES OF THE PFN CERAMIC DOPED BY POTASSIUM
In the work, PFN ceramics were obtained by a one-step synthesis. The ceramics were modi¿ed with the help of potassium incorporated
in an amount of 1.0%, 2.0%, 3.0%, 4.0% and 6.0 mol%. Effects of the potassium dopant on the crystal structure, microstructure and main
properties of the PFN ceramics were studied. It has been shown that the heterovalence doping of PFN by the potassium in the amount of
2.0-4.0 mol%. had a positive effect on the density and microstructural homogeneity of the ceramic samples. Such a potassium admixture
limited the formation of the non-ferroelectric (pirochlore) phase during the technological process. Measurements of dielectric properties
of the doped compositions have shown that potassium causes a decrease of the maximum permittivity and reduces slightly the degree
of blur of the phase transition. There is also an increase in the dielectric loss and electrical conductivity. There was no a clear trend in the
effect of the incorporated potassium additive on the basic parameters of the PFN ceramics.
Keywords: Ferroelectromagnetics, Relaxor, Perovskite type materials, Dielectric properties

1. Wprowadzenie
Ceramika Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 (PFN) jest materiaáem
o strukturze perowskitu z jednoczesnym uporządkowaniem
magnetycznym i spontaniczną polaryzacją elektryczną, co
jest charakterystyczne dla materiaáów o wáaĞciwoĞciach
multiferroicznych [1-2]. WystĊpowanie zarówno wáaĞciwoĞci ferroelektrycznych, jak i anty-ferro(ferri)-magnetycznych
w materiale PFN moĪe byü wykorzystane do produkcji
wielu elektronicznych i elektromechanicznych urządzeĔ
sterowanych zarówno polem elektrycznym, jak i polem
magnetycznym (ceramiczne sensory piezoelektryczne, pasywne i aktywne struktury inteligentne, przetworniki magnetoelektryczne, detektory piroelektryczne, elektrostrykcyjne siáowniki, mikronastawniki, urządzenia pamiĊciowe,
itd. [np. 3, 4].
Podczas otrzymywania ceramiki PFN wystĊpuje szereg
niekorzystnych zjawisk, m.in.: brak jednofazowoĞci materiaáu (powstawanie nieferroelektrycznej fazy pirochlorowej),
wysokie przewodnictwo elektryczne i wysokie straty dielektryczne. KoĔcowe parametry uĪytkowe ferroelektrycznej ce-

ramiki zaleĪą od jej struktury krystalicznej i mikrostruktury,
na które wpáyw mają warunki otrzymywania ceramiki np.:
sposób rozdrobnienia proszku, metoda i sposób syntetyzowania i zagĊszczania (spiekania) proszków, temperatura,
czas spiekania i szybkoĞü nagrzewania, itd [5, 6].
Jednym ze sposobów sterowania wáaĞciwoĞciami ¿zycznymi ceramiki PFN jest dobór odpowiednich warunków technologicznych oraz domieszkowanie podstawowego skáadu
[7]. RozróĪnia siĊ kilka sposobów izowalencyjnego i heterowalencyjnego domieszkowania PFN, np.: domieszkowanie
miĊkkie (kationami o wartoĞciowoĞci wyĪszej od wartoĞciowoĞci kationów bazowych i o zbliĪonych do nich promieniach
jonowych), domieszkowanie twarde (kationami o niĪszej
wartoĞciowoĞci od wartoĞciowoĞci kationów bazowych),
domieszkowanie zmiĊkczająco-utwardzające, domieszkowanie Ğrednio-twarde. Domieszki miĊkkie zmniejszają ferroelektryczną twardoĞü PFN, domieszki twarde wywoáują
jej wzrost, natomiast domieszki zmiĊkczająco-utwardzające
speániają równoczeĞnie obydwie te funkcje [7, 8].
W pracy metodą jednoetapowej syntezy otrzymano ceramikĊ PFN domieszkowaną potasem w iloĞci od 1,0% do
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6,0% mol. i przeprowadzono badania struktury krystalicznej, badania mikrostrukturalne i podstawowych wáaĞciwoĞci
otrzymanych ceramicznych próbek.

2. Eksperyment
Proszek PbFe1/2Nb1/2O3 (PFN) o wáaĞciwoĞciach multiferroicznych, otrzymany metodą kalcynacji, poddano domieszkowaniu potasem w iloĞci (0-6,0)% mol. Jako materiaáy startowe do otrzymywania PFN wykorzystano tlenki:
oáowiu – PbO (POCH 99,5%), Īelaza – Fe2O3 (Sigma-Aldrich 99,98%) oraz niobu – Nb2O5 (Sigma 99,9%). Domieszka potasu w postaci wĊglanu potasu K2CO3 (POCH 99%)
byáa wprowadzana w iloĞci 1,0%, 2,0%, 3,0%, 4,0% i 6,0%
mol.; proszki domieszkowane oznaczono odpowiednio, jako:
PFN-1K, PFN-2K, PFN-3K, PFN-4K i PFN-6K. MieszaninĊ proszków startowych PFN i wĊglanu potasu mieszano
w planetarnym máynie kulowym FRITSCH Pulwerisette 6
na mokro (w alkoholu etylowym) przez czas t = 8 h. Syntezowanie proszku przeprowadzono metodą kalcynacji w nastĊpujących warunkach: temperatura syntezy Tsynt = 850°C,
czas syntezy tsynt = 3 h.
Zsyntezowane proszki materiaáów PFN prasowano pod
ciĞnieniem 300 MPa w wypraski o Ğrednicy 10 mm przy
uĪyciu prasy hydraulicznej. ZagĊszczanie (spiekanie) wyprasek przeprowadzono metodą spiekania swobodnego
(bezciĞnieniowo) w nastĊpujących warunkach: Tsp = 1125°C
przez tsp = 2 h. Po procesie spiekania próbki ceramiki PFN
zostaáy poddane procesowi obróbki mechanicznej. Po szlifowaniu i polerowaniu powierzchni próbek i uzyskaniu odpowiedniej ich gáadkoĞci, próbki wygrzewano w temperaturze
750°C w celu usuniĊcia wewnĊtrznych naprĊĪeĔ powstaáych
podczas obróbki mechanicznej. Do badaĔ elektrycznych na
powierzchnie próbek naáoĪono elektrody metodą wpalania
pasty srebrnej.
Pomiary rentgenowskie wykonano na dyfraktometrze polikrystalicznym ¿rmy Phillips X’Pert APD. Rentgenogramy
rejestrowano w temperaturze pokojowej w zakresie kątowym 20°-95° 2ș, z krokiem ǻ2ș = 0,02° i czasem pomiaru
tp = 4 s/krok. Badania mikrostrukturalne przeáamów próbek
wykonano na mikroskopie skaningowym z emisją polową
HITACHI S-4700, wyposaĪonym w system EDS Noran Vantage. Temperaturowe pomiary parametrów dielektrycznych
wykonano na mostku pojemnoĞci QuadTech 1920 Precision
LCR Meter przy czĊstotliwoĞci pola pomiarowego v = 1 kHz
dla cyklu grzania. Badania staáoprądowego przewodnictwa
elektrycznego przeprowadzono na elektrometrze Keithley
6517B w przedziale temperatur 20-200°C przy naáoĪonym
polu o wartoĞci 5 V.

wej w materiale. Na dyfraktogramach otrzymanych skáadów
wystĊpują równieĪ piki (o niewielkiej intensywnoĞci), które
Ğwiadczą o wytworzeniu siĊ w materiale dodatkowej fazy
(odmiennej od fazy gáównej czyli PbFe1/2Nb1/2O3 o strukturze
tetragonalnej P4mm). Przeprowadzona analiza wykazaáa, Īe
dodatkową fazą w otrzymanych skáadach jest Pb2FeNbO6
z regularnego ukáadu krystalogra¿cznego Fd-3m (JCPDS
00-052-1796). W próbce PFN-6K iloĞü powstaáej dodatkowej
fazy jest najwiĊksza.
Mikrostruktura niedomieszkowanej ceramiki PFN charakteryzuje siĊ gĊsto upakowanym ziarnem (o zbliĪonym rozmiarze) z brakiem nieciągáego rozrostu (Rys. 2a). Charakter
mikrostruktury ceramiki PFN wskazuje na znaczny udziaá
pĊkania po granicy ziaren oraz pĊkania Ğródziarnowego.
Po wprowadzeniu do podstawowego skáadu PFN domieszki
potasu udziaá pĊkania Ğródziarnowego ulega zmniejszeniu.
Ten rodzaj pĊkania w analizowanych skáadach osiąga minimum dla próbki PFN-3K (Rys. 2d). Dalszy wzrost iloĞci
domieszki potasu w podstawowym skáadzie PFN wywoáuje
ponowny wzrost udziaáu pĊkania Ğródziarnowego, osiągając
stan dominujący dla próbki PFN-6K (Rys. 2f).
Obrazy mikrostrukturalne otrzymanych skáadów (Rys. 2)
przedstawiają w mikroobszarach zróĪnicowanie wielkoĞci
i ksztaáty ziaren, z róĪną iloĞcią sąsiednich ziaren. Wprowadzenie do PFN domieszki potasu w iloĞci od 2,0% mol.
do 4,0% mol, zmniejsza Ğredni rozmiar ziaren. Najmniejsze
ziarna i najwiĊkszą jednorodnoĞü mikrostruktury obserwuje
siĊ dla skáadów PFN z 2,0% i 3,0% iloĞcią domieszki potasu. Wprowadzenie do PFN domieszki potasu w iloĞci 6,0%
powoduje zwiĊkszenie wytrzymaáoĞci granic ziaren, kosztem
wytrzymaáoĞci ich wnĊtrza, co prowadzi do pĊkania poprzez
ziarna, a mikrostruktura ceramiki wykazuje wysoki stopieĔ
spieczenia (Rys. 2f). Granice ziaren są bardziej zdefekto-

3. Wyniki badaĔ i ich interpretacja
Ceramika PFN w temperaturze pokojowej ma strukturĊ
typu perowskitu, naleĪącą do ukáadu tetragonalnego P4mm
(najlepsze dopasowanie uzyskano do wzorca JCPDS 01089-8042). W przypadku niedomieszkowanej ceramiki PFN
oprócz fazy perowskitowej na dyfraktogramach obserwuje
siĊ równieĪ wystĊpowanie niewielkiej iloĞci fazy pirochlorowej (Rys. 1). Wprowadzenie domieszki potasu do bazowego
skáadu PFN wywoáuje zmniejszenie iloĞci fazy pirochloro-
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Rys. 1. Rentgenogramy dla ceramiki PFN i ceramiki PFN domieszkowanej potasem.
Fig. 1. X-ray diffraction patterns of PFN ceramics and PFN ceramics doped by potassium.

PODSTAWOWE WàAĝCIWOĝCI CERAMIKI PFN DOMIESZKOWANEJ POTASEM

wane niĪ objĊtoĞü struktury krystalicznej (samych ziaren)
i tworzą wąskie obszary przejĞciowe pomiĊdzy stykającymi
siĊ sąsiednimi, krystalicznymi ziarnami o zróĪnicowanych
orientacjach krystalicznych [9]. Nadmiar domieszki gromadzącej siĊ na granicy ziaren moĪe byü jedną z przyczyn
zwiĊkszenia wytrzymaáoĞci granic ziaren, kosztem wytrzymaáoĞci samego ziarna.
W typowym przypadku ceramicznej mikrostruktury ziarna posiadają najczĊĞciej Ğciany piĊcioboczne, sąsiadujące
z ziarnami o cztero – i szeĞciobocznych Ğcianach. W rzeczywistoĞci liczba Ğcian poszczególnych ziaren w mikrostruk-

turze wykazuje na ogóá znaczne odstĊpstwa i przewaĪnie
mieĞci siĊ w przedziale od kilku do kilkunastu Ğcian. Tego
typu mikrostrukturĊ ziarnową charakteryzują siĊ próbki
otrzymanych materiaáów PFN.
W mikrostrukturze ceramicznego spieku kaĪda krawĊdĨ
jest wspólną dla trzech sąsiadujących ziaren. Kąty miĊdzy
Ğcianami ziaren są tym wiĊksze, im wiĊkszą liczbą Ğcian
odznacza siĊ wieloĞcian. W idealnym przypadku, zgodnie
z równowagą napiĊü powierzchniowych dziaáających wzdáuĪ
kaĪdej Ğciany (prostopadle do krawĊdzi), kąty dwuĞcienne
powinny byü bliskie 120°. W przypadku sąsiedztwa dwóch

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rys. 2. Obrazy mikrostruktury przeáamów próbek ceramiki PFN: a) PFN, b) PFN-1K, c) PFN-2K, d) PFN-3K, e) PFN-4K, f) PFN-6K.
Fig. 2. SEM images of the microstructure of fractures of PFN ceramics: a) PFN, b) PFN-1K, c) PFN-2K, d) PFN-3K, e) PFN-4K, f) PFN-6K.
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Rys. 3. ZaleĪnoĞci staáoprądowego przewodnictwa elektrycznego
ceramiki PFN.
Fig. 3. Direct current dependences of electric conductivity for PFN
ceramics doped by potassium.

ziaren znacznie róĪniących siĊ od siebie liczbą Ğcian, kąty
dwuĞcienne bliskie 120° mogą powstawaü w wyniku zakrzywienia powierzchni. To zjawisko powoduje zmniejszenie
kątów w ziarnie o wiĊkszej iloĞci Ğcian, przy jednoczeĞnie
zwiĊkszeniu kątów w ziarnie o mniejszej iloĞci Ğcian. Prowadzi to do tego, Īe duĪe ziarna sąsiadujące z maáymi bĊdą siĊ
odznaczaü Ğcianami wklĊsáymi, a ziarna maáe bĊdą posiadaü
Ğciany wypukáe, co moĪna zaobserwowaü na mikrostrukturalnych obrazach SEM.
Domieszkowanie PFN potasem jest przykáadem domieszkowania heterowalencyjnego (WDA < WA) z nadmiarem PbO.
Jon potasu (138 pm) podstawia siĊ w pozycje A komórki
elementarnej w miejsce oáowiu Pb2+, wprowadzając do sieci
krystalicznej lokalne defekty punktowe w postaci obcego
atomu wĊzáowego i wywoáując lokalne znieksztaácenie sieciowe. Kompensacja áadunku dodatniego jonu domieszki
zachodzi poprzez wytwarzanie wakansów Īelaza w pozycji
B komórki elementarnej [8]. Domieszkowanie jonami potasu K+ bazowego skáadu PFN nie zmniejsza przewodnictwa
elektrycznego.
Wzrost iloĞci domieszki potasu w PFN, zmniejsza wartoĞü maksymalnej przenikalnoĞci elektrycznej İm (Rys. 4)
przy jednoczesnym braku zmiany temperatury przemiany
fazowej. Przemiana fazowa w niedomieszkowanej ceramice

Rys. 4. Temperaturowe zaleĪnoĞci przenikalnoĞci elektrycznej dla
ceramiki PFN domieszkowanej potasem.
Fig. 4. Temperature dependences of dielectric permittivity for PFN
ceramics doped by potassium.

Rys. 5. Temperaturowe zaleĪnoĞci strat dielektrycznych dla ceramiki PFN domieszkowanej potasem.
Fig. 5. Temperature dependences of dielectric loss for PFN ceramics doped by potassium.

Tabela 1. Wpáyw domieszki potasu K na parametry ceramiki PFN.
Table 1. Effects of K-addition on parameters of the PFN ceramics.
PFN

PFN-1K

PFN-2K

PFN-3K

PFN-4K

PFN-6K

ZawartoĞü potasu [% mol.]

0

1,0

2,0

3,0

4,0

6,0

ȡ [g/cm3]

8,14

8,23

8,07

8,42

8,05

8,24

Tm [°C]

107

102

102

102

102

102

İr

1920

1750

1552

1575

1492

1834

İm

26290

22480

16200

19120

18200

18270

İm/İr

13,70

12,84

10,44

12,14

12,20

9,96

tgį w Tr

0,14

0,47

0,52

0,37

0,48

0,57

tgį w Tm

0,45

0,97

0,68

0,72

0,98

0,74

gdzie: ȡ – gĊstoĞü próbki, Tm – temperatura przemiany fazowej, İr, İm – przenikalnoĞü elektryczna odpowiednio w temperaturze pokojowej
i w temperaturze Tm, tgį w Tr, (Tm) – tangens kąta strat dielektrycznych w temperaturze pokojowej (w temperaturze Tm).
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PFN ma charakter rozmyty. Rozmyty charakter przemiany
fazowej jest związany ze stopniem uporządkowania struktury krystalicznej (z niejednorodnym rozáoĪeniem jonów Īelaza
i niobu w pozycji B oraz jonów oáowiu i potasu w pozycji
A komórki elementarnej). To niejednorodne rozáoĪenie jonów
w pozycji A i B związku prowadzi do formowania siĊ mikroskopijnych obszarów z róĪnymi temperaturami przemian
fazowych (z róĪnymi temperaturami Curie).
W domieszkowanych skáadach PFN obserwuje siĊ nieznacznie zwiĊkszenie rozmycia przemiany fazowej z fazy
ferroelektrycznej w fazĊ parelektryczną. Brak jest równieĪ
jednoznacznej tendencji zmian przebiegów na temperaturowych zaleĪnoĞciach przenikalnoĞci elektrycznej pod wpáywem zwiĊkszenia iloĞci domieszki potasu w skáadzie PFN.
Badane materiaáy PFN charakteryzują siĊ typowymi dla
ferroelektryków przebiegami strat dielektrycznych w funkcji
temperatury (Rys. 5). Od temperatury pokojowej do przemiany fazowej wystĊpuje niewielki wzrost strat dielektrycznych.
PowyĪej temperatury Curie nastĊpuje gwaátowny wzrost
strat dielektrycznych związany ze wzrostem przewodnictwa
elektrycznego. Domieszkowanie PFN potasem wywoáuje
zwiĊkszenie strat dielektrycznych.
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