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Streszczenie
Celem pracy było otrzymanie wieloskładnikowej ceramiki typu PZT domieszkowanej chromem, tantalem i manganem, wykorzystując
mokrą metodę chemiczną zol-żelową. Proces technologiczny otrzymywania ceramiki składał się z kilku etapów. W pierwszym etapie
ceramiczny proszek o składzie Pb(Zr 0,75Ti0,25)O3 otrzymano w wyniku syntezy zol–żelowej, a następnie w drugim etapie do bazowego
składu wprowadzono domieszki w postaci tlenków chromu (w ilości 0,15% wag.), tantalu (w ilości 0,03% wag.) oraz manganu (w ilościach 0,5% wag. lub 1,0% wag.). Syntezowanie poszczególnych składników przeprowadzono metodą reakcji w fazie stałej, natomiast
spiekanie zsyntezowanego materiału przeprowadzono dwiema metodami zagęszczania: spiekaniem swobodnym (FS) i metodą jednoosiowego prasowania na gorąco (HUP). Przeprowadzono badania mikrostrukturalne, rentgenowskie, homogeniczności składu (EDS)
oraz podstawowych właściwości ferroelektrycznych i dielektrycznych.
Badania wykazały, że wielopierwiastkowe modyfikowanie podstawowego składu Pb(Zr 0,75Ti0,25)O3 domieszkami tlenków chromu, tantalu i manganu poprawia parametry użytkowe otrzymanych materiałów. Natomiast zastosowanie w procesie technologicznym metody
jednoosiowego prasowania na gorąco (HUP) pozwala uzyskać próbki o jednorodnej drobnoziarnistej mikrostrukturze z większymi
wartościami maksymalnej przenikalności elektrycznej. Wieloskładnikowe materiały typu PZT o tego typu właściwościach mogą znaleźć zastosowania w mikroelektronice i mikromechatronice do budowy wysokoczęstotliwościowych przetworników piezoelektrycznych.
Słowa kluczowe: ceramika PZT, metoda zol-żel, domieszkowanie, właściwości dielektryczne

TECHNOLOGY AND BASIC PROPERTIES OF MULTICOMPONENT CERAMICS
BASED ON SOL-GEL METHOD SYNTHESIZED Pb(Zr 0.75Ti0.25)O3
The aim of this work was to obtain multicomponent PZT-type ceramics doped with chromium, tantalum and manganese oxides.
A technological process of obtaining the ceramics consisted of several stages. In the first step, the Pb(Zr 0.75Ti0.25)O3 ceramic powder
was synthesized by a sol-gel method, and in the second one, an admixture of chromium (0.15 wt.%), tantalum (0.03 wt.%) and manganese (0.5 wt.% or 1.0 wt.%) oxides was introduced to the base composition. The synthesis of individual components was performed by
a solid phase reaction, and the sintering process was carried out by two methods: free sintering (FS) and hot uniaxial pressing (HUP).
Microstructural studies, X-ray diffraction phase analysis, studies of the material homogeneity (EDS), and the basic ferroelectric and
dielectric properties were carried out.
The studies have shown that the multi-elemental modification of the basic composition of Pb(Zr 0.75Ti0.25)O3 by the admixtures of chromium, tantalum and manganese oxides improve the performance of the obtained ceramics. The application of the hot uniaxial pressing
method (HUP) in the technological process allows obtaining a sample with the homogeneous fine-grained microstructure and higher
values of the maximum dielectric permittivity. The multicomponent PZT-based materials with that type of properties can be used in
microelectronics and micromechatronics to build high-frequency piezoelectric transducers.
Keywords: Multicomponent PZT-type ceramics, Sol-gel method, Doping, Dielectric properties

1. Wprowadzenie
Dwuskładnikowy roztwór stały (1-x)PbZrO3 -xPbTiO3 od
wielu dziesiątek lat stanowi dla światowych badaczy bazę
do projektowania i otrzymywania wieloskładnikowych materiałów na bazie PZT [1–3]. Dzięki szczególnej właściwości
tego roztworu stałego, związanej z szerokim izomorfizmem
PbZrO3 i PbTiO3, proporcje ilościowe składowych tlenków
można zmieniać praktycznie w całym zakresie x. Ta niezwykła właściwość daje także możliwość wprowadzania do
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bazowego składu szeregu modyfikatorów w postaci domieszek [4–6]. To z kolei stwarza gamę możliwości wszechstronnego zastosowania wieloskładnikowych roztworów
stałych we współczesnej szeroko pojętej mikroelektrotechnice i mikromechatronice, np.: w postaci filtrów, przetworników piezoelektrycznych, czujników i sensorów, tensorów,
aktuatorów, akcelerometrów, aktorów itp. [7–15]. Aby materiały piezoceramiczne tego typu były w stanie spełnić coraz
to nowsze zadania aplikacyjne, proces technologiczny ich
otrzymywania musi być przeprowadzony w optymalnych
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warunkach, stosując odpowiednio dobrane metody syntezy (kalcynowania) i mielenia (rozdrabniania) proszków, ich
formowania (np. drogą prasowania) i zagęszczania podczas
spiekania. Jedną z możliwości otrzymywania proszków,
dającą zamierzony efekt, jest zol-żelowa metoda syntezy
proszków o wysokiej jednorodności składu chemicznego
i ziarnach monodyspersyjnych [16, 17].
Celem niniejszej pracy było otrzymanie metodą zol-żel
i zbadanie podstawowych właściwości wieloskładnikowych
materiałów na bazie PZT o następujących składach chemicznych:
(i)
Pb(Zr 0,75Ti0,25)O3,
(ii)
Pb(Zr 0,75Ti0,25)O3 + 0,15% wag.Cr 2O3 + 0,05% wag.
Ta2O5 + 0,5% wag. MnO2,
(iii) Pb(Zr 0,75Ti0,25)O3 + 0,15% wag. + 0,05% wag. Ta2O5
+ 1,0% wag. MnO2.

2. Eksperyment
Proces technologiczny otrzymywania wieloskładnikowych materiałów typu PZT obejmował cztery główne etapy. W pierwszym etapie syntezę proszku podstawowego
składu Pb(Zr 0,75Ti0,25)O3 przeprowadzono metodą zol-żelową. Prekursorami w procesie zol-żelowym były octan ołowiu Pb(CH 3COO)2 (POCH, 99,99%) , n-propanolan cyrkonu Zr(C3H7O) 4 (ALDRICH, 98%) i n-propanolan tytanu
Ti(C3H7O) 4 (ALDRICH, roztwór 70% w n-propanolu), które
rozpuszczano w odpowiednich proporcjach w n-propanolu
(POCH, 99,99%). W wyniku reakcji powstały kompleksy
alkoholanów metali oraz ester (produkt uboczny reakcji),
do usunięcia którego zastosowano destylację prostą, a następnie do przeprowadzenia hydrolizy do środowiska reakcji
wprowadzono wodę destylowaną. W wyniku reakcji hydrolizy powstawał zol, a następnie układ koloidalny tracił swą
płynność i przechodził w żel. Powstałe żele suszono pod
lampą IR do postaci przedstawionej na Rys. 1. Po wysuszeniu i rozdrobnieniu w moździerzu proszek poddano kalcynacji w temperaturze 600 °C przez 24 h, celem usunięcia
części organicznych.

Rys. 1. Wysuszony żel - precursor materiału Pb(Zr 0,75Ti0,25)O3
powstały w procesie zol-żelowym.
Fig. 1. The dried gel - a precursor of the Pb(Zr 0.75Ti0.25)O3 material
obtained in the sol-gel process.

Drugim etapem procesu technologicznego było domieszkowanie podstawowego składu. Zsyntezowany proszek
Pb(Zr 0,75Ti0,25)O3 domieszkowano następującymi domieszkami: chromem (0,15% wag. Cr 2O3; POCH, 99,9%), tantalem (0,05% wag. Ta2O5; SIGMA-ALDRICH, 99%) i manganem (0,5% wag. i 1,0% wag. MnO2; ALDRICH, 99%).
Zestawiono mieszaniny proszku podstawowego i tlenków
domieszkujących na następujące składy wieloskładnikowej
ceramiki typu PZT:
(i)
Pb(Zr 0,75Ti0,25)O3 (oznaczony jako PZT),
(ii)
Pb(Zr 0,75Ti0,25)O3 + 0,15% wag. Cr 2O3 + 0,05% wag.
Ta2O5 + 0,5% wag. MnO2 (oznaczony jako PZT-CTM0.5),
(iii) Pb(Zr 0,75Ti0,25)O3 + 0,15% wag. Cr 2O3 + 0,05% wag.
Ta2O5 + 1,0% wag. MnO2 (oznaczony jako PZT-CTM1.0).
Proszki o powyższych składach poddano homogenizującemu mieleniu w planetarnym młynie kulowym przez 8 h
na mokro w alkoholu etylowym. Syntezowanie proszków
wyjściowych do spiekania przeprowadzono metodą reakcji w fazie stałej w następujących warunkach temperatury
i czasu syntezy: Tsynt = 1000 °C i tsynt = 3 h.
W trzecim etapie formowano wypraski o średnicy 10 mm
w prasie hydraulicznej pod jednoosiowym ciśnieniem
300 MPa.
Czwarty etap obejmował spiekanie przeprowadzone
dwiema metodami: swobodnym spiekaniem FS w warunkach: Ts-FS = 1200 °C i ts-FS = 4 h oraz prasowaniem na gorąco HUP w warunkach: Ts-HUP = 1200 °C, ps-HUP = 20 MPa
i ts-HUP = 1 h.
Po procesie technologicznym próbki szlifowano, polerowano i odprężano w temperaturze 750 °C, a na ich powierzchnie nakładano elektrody przewodzące metodą wpalania pasty srebrnej.
Badania rentgenowskie proszku wykonano w temperaturze pokojowej na dyfraktometrze rentgenowskim firmy Phillips z lampą Cu i monochromatorem grafitowym. Badania
mikrostrukturalne przełamów próbek wykonano za pomocą mikroskopu skaningowego z emisją polową HITACHI

Rys. 2. Rentgenogramy materiałów PZT, PZT-CTM0.5 i PZTCTM1.0 spiekanych swobodnie w 1200 °C przez 4 h.
Fig. 2. XRD patterns of the PZT, PZT-CTM0.5 and PZT-CTM1.0
materials naturally sintered at 1200 °C for 4 h.
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S-4700 (SEM) i z systemem EDS. Temperaturowe pomiary
dielektrycznych parametrów wykonano, wykorzystując mostek pojemności typu Quad Tech, przy częstotliwości pola
pomiarowego ν = 1,0 kHz dla cyklu chłodzenia. Badania
procesów przepolaryzowania (elektrycznej pętli histerezy)
wykonano z wykorzystaniem zasilacza wysokiego napięcia
typu Matsusada Precision Inc. HEOPS-5B6.

3. Wyniki badań i ich interpretacja
Na Rys. 1 przedstawiono dyfraktogramy rentgenowskie
(pomiar w temperaturze pokojowej) spieków bazowego składu Pb(Zr0,75Ti0,25)O3 (PZT), otrzymanego metodą zol-żelową,
oraz dwóch składów domieszkowanych: PZT-CTM0.5 i PZT-CTM1.0, które wytworzono drogą spiekania swobodnego
FS w 1200 °C przez 4 h. Analiza rentgenowska wykazała,
że w temperaturze pokojowej (Tr < TC) badane materiały,
niezależnie od zastosowanej metody spiekania, wykazują
strukturę romboedryczną (grupa przestrzenna R3m).

a)

Obrazy SEM prezentowane na Rys. 3 przedstawiają mikrostrukturę próbek domieszkowanej ceramiki PZT, otrzymanych metodą spiekania swobodnego. Próbki wykazują
wysoką gęstość. Mikrostrukturalne obrazy SEM tej grupy
próbek odznaczają się mocno zwartą i spieczoną budową, co jest wynikiem zastosowania w procesie technologicznym wysokiej temperatury spiekania (1200 °C) w ciągu
4 h. Połączenie w technologii otrzymywania materiałów
ceramicznych syntetyzowania proszków metodą zol-żelową z następczym zagęszczaniem metodą prasowania na
gorąco pozwala uzyskać materiał o mikrostrukturze z drobnym, prawidłowo wykrystalizowanym i gęsto upakowanym
jednorodnym ziarnie (Rys. 4).
Próbki spieków poddano badaniom homogeniczności
składu na przełomach metodą spektroskopii z dyspersją
energii EDS (Rys. 5) w oparciu o punktową i powierzchniową analizę. Badania EDS potwierdziły wysoką czystość
i skład jakościowy otrzymanych składów bez obecności
pierwiastków obcych.

b)

Rys. 3. Zdjęcia SEM mikrostruktury przełomów próbek otrzymanych metodą FS: a) PZT-CTM0.5FS, b) PZT-CTM1.0FS.
Fig. 3. SEM images of the fracture microstructure of samples obtained by the FS method: a) PZT-CTM0.5FS, b) PZT-CTM1.0FS.

a)

b)

Rys. 4. Zdjęcia SEM mikrostruktury przełomu ceramiki otrzymanej metodą HUP: a) PZT-CTM0.5HUP, b) PZT-CTM1.0HUP.
Fig. 4. SEM images of the fracture microstructure of samples obtained by the HUP method: a) PZT-CTM0.5HUP, b) PZT-CTM1.0HUP.
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Rys. 5. Widma EDS składu pierwiastkowego materiałów: PZT, PZT-CTM0.5 i PZT-CTM1.0.
Fig. 5. EDS spectra of element distribution for materials: PZT, PZT-CTM0.5 and PZT-CTM1.0.

Na Rys. 6 przedstawiono zbiorcze, temperaturowe zależności przenikalności elektrycznej w przypadku materiałów otrzymanych metodą spiekania swobodnego (Rys. 6a)
i prasowania na gorąco (Rys. 6b) dla częstotliwości pola
pomiarowego od 20 Hz do 1 MHz (na rysunku linią pogrubioną wyróżniono przebieg uzyskany dla częstotliwości
ν = 1 kHz). Temperaturowe badania przenikalności elektrycznej, ε, wykazały, że wielopierwiastkowe modyfikowanie
podstawowego składu Pb(Zr 0,75Ti0,25)O3 w sposób istotny
zwiększa maksymalne wartości przenikalności elektrycznej
przy jednoczesnym zmniejszeniu temperatury przemiany
fazowej z fazy ferroelektrycznej w paraelektryczną. Domieszkowane składy w porównaniu z niedomieszkowaną
ceramiką Pb(Zr 0,75Ti0,25)O3 wykazują bardziej ostrą przemianę fazową, co wpływa pozytywnie na zespół elektrofizycznych parametrów ceramiki. Charakter rozmycia przemiany
fazowej świadczy o stopniu uporządkowania struktury krystalicznej. Im uporządkowanie jest większe, tym przemiana
fazowa zachodzi w węższym zakresie temperatur.
Porównując wykorzystane w technologii otrzymywania
ceramiki metody zagęszczania spieku można stwierdzić, że
zastosowanie jednoosiowego spiekania metodą prasowania na gorąco pozwala uzyskać znacznie wyższe wartości
przenikalności elektrycznej w porównaniu z próbkami otrzymanych w metodzie spiekania swobodnego.
Na Rys. 7 przedstawiono zbiorcze, temperaturowe zależności tangensa kąta strat dielektrycznych, tgδ, dla składów otrzymanych metodą spiekania swobodnego (Rys. 7a)
i prasowaniem na gorąco (Rys. 7b) w przypadku częstotliwości pola pomiarowego ν = 1 kHz. Badania strat dielektrycznych otrzymanych materiałów wykazały nieznaczny
ich wzrost w przypadku składów domieszkowanych, jednak
do temperatury ponad 250 °C dalej są niskie i nie przekraczają wartości 0,2 przy częstotliwości pola pomiarowego
1 kHz. Na przebiegach temperaturowych tgd(T) widoczna
jest wyraźna histereza termiczna w przypadku składów
domieszkowanych, otrzymanych obydwoma metodami zagęszczania. Występujące tuż przed przemianą fazową ferroelektryk-paraelektryk wyraźne maksimum związane jest
z przeorientowaniem większości domen 90° w materiale

poddanym termicznemu oddziaływaniu do temperatury Curie (TC). Wywołuje to spadek strat materiału (straty na przepolaryzowanie) widoczne na wykresach tgδ(T). Podczas
dalszego ogrzewania (powyżej temperatury Curie) następuje gwałtowny wzrost wartości tangensa kąta strat związany
ze wzrostem przewodnictwa elektrycznego próbek.
Wyniki podstawowych, elektrofizycznych właściwości
otrzymanych składów zestawiono w Tabeli 1.
Zależności polaryzacji w funkcji pola elektrycznego
w temperaturze pokojowej dla składów otrzymanych metodą spiekania swobodnego przedstawiono na Rys. 8, natomiast dla próbek spiekanych metodą prasowania na gorąco na Rys. 9 (częstotliwość pola pomiarowego ν = 1 kHz).
Z otrzymanych pętli histerezy wynika, że otrzymane materiały odznaczają się różną „twardością” ferroelektryczną
(różne wartościach pól koercji). Wprowadzenie domieszki
manganu do podstawowego składu PZT zwiększa wartość
pola koercji (zwiększenie twardości ferroelektrycznej), jak
również występuje wzrost wartości polaryzacji resztkowej
i polaryzacji maksymalnej. Domieszka manganu wprowadzona do PZT zwiększa zarówno pole koercji EC , jak
i zwiększa wartość polaryzacji resztkowej Pr. Jednocześnie domieszka manganu redukuje jednak nasycenie pętli histerezy ceramiki na bazie PZT. Otrzymane wartości
polaryzacji resztkowej oraz pola koercji dla najwyższego
przyłożonego do próbki natężenia pola elektrycznego zestawiono w Tabeli 1.
Na Rys. 10 przedstawiono temperaturowe zależności lnσ DC (1000/T) dla materiałów otrzymanych metodą
spiekania swobodnego (Rys. 10a) oraz metodą prasowania
na gorąco (Rys. 10b). Badania przewodnictwa elektrycznego w postaci konduktywności przeprowadzone dla napięcia
5 V wykazały, że wszystkie otrzymane składy ceramiki mają
podobne przebiegi. Wraz ze wzrostem temperatury stałoprądowe przewodnictwo elektryczne wzrasta. Wprowadzenie domieszek chromu, tantalu i manganu do bazowego
składu PZT nieznacznie zwiększa wartości przewodnictwa stałoprądowego. Nie obserwuje się wyraźnej tendencji
związanej ze zmienną ilością domieszki manganu w składzie PZT.
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a)

b)

Rys. 6. Wykresy temperaturowych zależności przenikalności elektrycznej dla materiałów otrzymanych metodą: a) FS i b) HUP w funkcji
częstotliwości w zakresie od 20 Hz do 1 MHz; linia pogrubiona - 1 kHz.
Fig. 6. Temperature dependencies of electric permittivity for materials obtained by the FS (a) and HUP (b) method as a function of frequency in the range from 20 Hz to 1 MHz; bold line - 1 kHz.

a)

b)

Rys. 7. Wykres temperaturowych zależności strat dielektrycznych dla materiałów otrzymanych metodą: a) FS i b) HUP (1 kHz).
Fig. 7. Temperature dependencies of dielectric loss for materials obtained by the FS (a) and HUP (b) method (1 kHz).
Tabela 1. Podstawowe elektrofizyczne parametry otrzymanych materiałów.
Table 1. Basic electrophysical parameters of the obtained materials.
Metoda spiekania
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FS

HUP

Materiał

PZT

PZT-CTM0.5

PZT-CTM1.0

PZT

PZT-CTM0.5

PZT-CTM1.0

ρ [g/cm3]

6,79

6,88

6,85

7,05

7,12

7,08

TC [°C]

351

324

312

356

317

298

ε w Tp

540

439

385

726

581

474

ε w TC

13913

22525

20785

8758

25100

25964

tgδ w Tp

0,038

0,042

0,032

0,023

0,053

0,065

tgδ w TC

0,163

0,106

0,148

0,027

0,200

0,198

Pr [μC/cm2]

13,39

13,64

14,49

7,14

33,97

21,56

Ec [kV/mm]

0,82

1,04

1,34

0,70

1,09

1,55
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a)

b)

c)

Rys. 8. Pętle histerezy materiałów otrzymanych metodą FS (temperatura pokojowa, 1 kHz).
Fig. 8. Electric hysteresis loops for materials obtained by the FS method (room temperature, 1 kHz).

a)

b)

c)

Rys. 9. Pętle histerezy materiałów otrzymanych metodą HUP (temperatura pokojowa, 1 kHz).
Fig. 9. Electric hysteresis loops for materials obtained by the HUP method (room temperature, 1 kHz).

a)

b)

Rys. 10. Zależność lnσDC (1000/T) dla materiałów otrzymanych metodą FS (a) oraz metodą HUP (b).
Fig. 10. The lnσDC (1000/T) dependence for the materials obtained the FS (a) and HUP (b) method.
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4. Podsumowanie

Literatura

Celem pracy było otrzymanie wieloskładnikowej ceramiki
na bazie Pb(Zr 0,75 Ti0,25)O3 syntezowanej metodą zol-żelową
i domieszkowanej tlenkami chromu w ilości 0,15% wag.,
tantalu w ilości 0,03% wag. oraz manganu w ilościach 0,5%
wag. lub 1,0% wag. W procesie technologicznym wykorzystano dwie metody zagęszczania: spiekanie swobodne FS
i prasowanie na gorąco HUP.
Zastosowana metoda zagęszczania oraz wprowadzone
do bazowego składu Pb(Zr 0,75Ti0,25)O3 modyfikujące tlenki
chromu, tantalu i manganu wpływają wyraźnie na parametry użytkowe otrzymanej ceramiki. Przeprowadzone badania wykazały także, że zastosowanie w procesie technologicznym syntetyzowania proszków składowych metodą
zol-żelową, a następnie ich zagęszczanie metodą prasowania na gorąco (HUP), pozwala otrzymać elektroceramikę
na bazie PZT o lepszym zespole parametrów użytkowych
w porównaniu z ceramiką otrzymaną w wyniku spiekania
swobodnego (FS). Dzięki niskim wartościom przenikalności elektrycznej w temperaturze pokojowej materiały domieszkowane o badanych składach chemicznych wykazuje
predyspozycje do zastosowań we współczesnej mikroelektronice i mikromechatronice np.: do budowy przetworników
elektroakustycznych wysokiej częstotliwości opartych na
technologii akustycznych fal powierzchniowych.
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