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Półprzewodnikowe właściwości ceramiki
(Ba0,6Pb0,4)TiO3 domieszkowanej szkłem specjalnym
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Streszczenie
Półprzewodnikowa ceramika ferroelektryczna, charakteryzująca się wysoką wartością dodatniego współczynnika temperaturowego
rezystancji PTCR, znajduje coraz większe zastosowanie we współczesnej technice. Materiały pozystorowe stanowią sporą grupę tworzyw
ceramicznych, których właściwości elektryczne są uwarunkowane przez obecność barier potencjału na granicach ziarn. Klasycznym
przykładem tego typu materiałów są związki bazujące na ceramice ferroelektrycznej tytanianu baru (BaTiO3) i tytanianu ołowiu (PbTiO3).
Czyste związki BaTiO3 oraz PbTiO3 ze względu na dalekie od optymalnych parametry elektryczne nie odgrywają większej roli w technice.
Interesujące właściwości posiada natomiast ich roztwór stały, który można zapisać za pomocą ogólnego wzoru (Ba1-x Pbx)TiO3. Celem
pracy było otrzymanie właściwości półprzewodnikowych, a następnie pozystorowych w tytanianie baru, poprzez wprowadzenie w jego
sieć krystaliczną jonów ołowiu, tworząc roztwór stały (Ba1-x Pbx)TiO3 dla koncentracji ołowiu x = 0,4, a następnie domieszkowanie otrzymanej ceramiki tlenkowym szkłem specjalnym z układu PbO-B2O3 -Al2O3 -WO3 w ilości 1,5%, 4%, 6% i 8% wag. Badania charakterystyk
prądowo-napięciowych otrzymanej ceramiki jednoznacznie potwierdziły zachowanie typowe dla półprzewodników samoistnych o dużej
koncentracji nośników generowanych termicznie w objętości próbki w obszarze fazy ferroelektrycznej oraz istnienie powierzchniowych
stanów akceptorowych generowanych napięciem większym niż U = 20 V w fazie paraelektrycznej. Odnotowany został również znaczący
wpływ wyżej wymienionych stanów na prąd przewodnictwa. Warto również nadmienić, że niewielkie ilości kationów W6+, wprowadzonych w postaci tlenkowego szkła specjalnego, powodują przejście (Ba0,6Pb0,4)TiO3 wykazującego przewodnictwo dziurowe typu p do
przewodnictwa elektronowego typu n, czyli w stan półprzewodnikowy, a w zakresie T > TC w stan pozystorowy.
Słowa kluczowe: ceramika półprzewodnikowa, ceramika pozystorowa, efekt PTCR, szkło specjalne, domieszkowanie ceramiki

SEMICONDUCTOR PROPERTIES OF (Ba0.6Pb0.4)TiO3 CERAMICS DOPED WITH THE SPECIAL GLASS
The demand for semiconductive ferroelectric ceramics, that is characterized by high values of positive temperature coeﬃcient of
resistivity (PTCR), in modern technology is constantly increasing. Posistor materials create a large group of ceramic materials which
electrical properties are conditioned by the presence of the potential barriers at grain boundaries. A classic example of this kind of materials are those based on ferroelectric barium titanate (BaTiO3) and lead titanate (PbTiO3) ceramics that in a pure form have no large
signiﬁcance in technology due to their suboptimal electric parameters. However, the solid solution of BaTiO3 and PbTiO3, represented
by the formula (Ba1-x Pbx)TiO3, have remarkable electrical properties. The main scope of the study was to obtain semiconductive and
afterwards posistor properties in barium titanate by introducing lead ions into its crystal lattice, creating the (Ba0.6Pb0.4)TiO3 solid solution,
and then by doping the ceramics with special oxide glass from the PbO-B2O3 -Al2O3 -WO3 system in amounts of 1.5%, 4%, 6% and 8% by
weight. The investigation of current-voltage characteristics of the resultant ceramics have undoubtedly demonstrated the behaviour which
was typical for spontaneous semiconductors with high density of carriers generated thermally in the sample volume in the ferroelectric
phase area, and the existence of surface acceptor states generated with a voltage greater than U = 20 V in the paraelectric phase. The
signiﬁcant inﬂuence of the aforementioned states on conductivity has also been noted. It is also worth mentioning that small amounts
of W6 + cations introduced in the form of special oxide glass cause the transition of (Ba0.6Pb0.4)TiO3 from the state of p-type conductivity
to the semiconductor state with n-type one, and in a range of T > TC to the posistor state.
Keywords: Semiconductive ceramics, Posistor ceramics, PTCR eﬀect, Special glass, Doping of ceramics

1. Wprowadzenie
Interesującą klasą materiałów o bardzo dużych możliwościach aplikacyjnych jest półprzewodnikowa ceramika
ferroelektryczna charakteryzująca się wysoką wartością
dodatniego współczynnika temperaturowego rezystancji,
tzw. PTCR (ang. positive temperature coeﬃcient of resistivity). Materiały o właściwościach PTCR, służące do produkcji
pozystorów, stanowią sporą grupę tworzyw ceramicznych,
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których właściwości elektryczne są uwarunkowane przez
obecność barier potencjału na granicach ziarn półprzewodnikowego polikryształu ceramicznego. Sztandarowym
przykładem tego typu materiału jest tytanian baru. Na ogół
ceramika BaTiO3 znana jest jako dobry materiał izolacyjny
o wysokiej rezystancji (ρ >1010 Ω∙cm dla Tr = 293 K). Jednak w wyniku domieszkowania ceramika ta może przejść
w stan półprzewodnikowy (ρ = 1–102 Ω∙cm dla Tr = 293 K).
Jony baru i tytanu w sieci krystalicznej BaTiO3 podstawiane
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są częściowo jonami o innej wartościowości dzięki czemu
wzrasta liczba swobodnych nośników i materiał staje się
półprzewodnikiem [1].
Zgodnie z modelem Heywanga i wynikami eksperymentalnymi efekt PTCR występuje w ceramice BaTiO3 w temperaturze tylko nieco wyższej od temperatury przemiany
fazowej (TC = 393 K). Dla otrzymania efektu PTCR w zakresie temperatur znacznie wyższych od TC stosuje się układy
(1-x)BaTiO3 -(x)PbTiO3, których temperatura Curie wzrasta
ze wzrostem x, a wartość maksymalnej przenikalności elektrycznej obniża się [2].
Stan półprzewodnikowy ceramiki ferroelektrycznej jest
jedynie warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym dla
powstania anomalii, jaką jest efekt PTCR. Konieczne jest,
aby na granicach ziarn wytworzyć bariery potencjału typu
Schottky’ego, których wysokość gwałtownie zwiększy się
tuż powyżej TC. Efekt ten uzyskuje się poprzez wprowadzenie odpowiedniej modyﬁkacji typu donorowego lub akceptorowego [3]. Dodatkowo warto nadmienić, że pozystory, które
są otrzymywane na bazie tytanianu baru i jego roztworów
stałych, wykazują duże wartości efektu PTCR, jeśli domieszkuje się je tlenkami, które w procesie spiekania wytworzą
fazę ciekłą. Faza ta przyczynia się do lepszego formowania
półprzewodnikowych właściwości tytanianu baru.
Wprowadzenie odpowiedniego szkła specjalnego do
ceramiki ferroelektrycznej, jako domieszki modyﬁkującej
powoduje między innymi uzyskanie właściwości półprzewodnikowych oraz obniżenie temperatury spiekania. Ponadto modyﬁkacja ta wpływa na zwiększenie gęstości poprzez
zmniejszenie porowatości, a także zwiększenie wytrzymałości mechanicznej poprzez zmniejszenie wewnętrznych
naprężeń mechanicznych. Dzięki niej ziarna krystaliczne
zwiększają stopień graniastości. Domieszka szkła specjalnego wpływa również na oczyszczenie krystalitów przez
dyfuzję „obcych” atomów do fazy szklistej i zmniejsza skutki
parowania lotnych składników [4].

(Ba0,6Pb0,4)TiO3

Fazy ciekła roztopionego szkła, powstająca w czasie
spiekania i wnikająca pomiędzy ziarnami fazy polikrystalicznej, w istotny sposób wpływa na właściwości otrzymanego
materiału ceramicznego. W wyniku wzajemnego ﬁzyko–
chemicznego oddziaływania obu faz powstać może substancja o zupełnie nowych właściwościach.
Celem pracy było otrzymanie właściwości półprzewodnikowych, a następnie pozystorowych w tytanianie baru,
poprzez wprowadzenie w jego sieć krystaliczną jonów
ołowiu, tworząc roztwór stały (Ba0,6Pb0,4)TiO3, a następnie
domieszkowanie otrzymanej ceramiki tlenkowym szkłem
specjalnym z układu PbO-B2O3 -Al2O3 -WO3.

2. Materiał badań
Tytanian baru ołowiu o wzorze chemicznym
(Ba0,6Pb0,4)TiO3 (BPT) otrzymano w wyniku syntezy z wykorzystaniem mieszaniny węglanu baru BaCO3 (99%, POCH),
tlenku ołowiu PbO (99%, POCH) i dwutlenku tytanu TiO2
(≥ 99%, Fluka), przy stechiometrii zgodnej z reakcją:
3BaCO3 + 2PbO + 5TiO2 →
5(Ba0,6Pb0,4)TiO3 + 3CO3↑

(1)

W celu uzyskania rezystorów o dodatnim współczynniku temperaturowym rezystancji, czyli tzw. pozystorów, do składu bazowego (SB), jakim był roztwór stały
(Ba0,6Pb0,4)TiO3, wprowadzono domieszkę modyﬁkującą
(DM) w ilości 1,5%, 4%, 6% i 8% wag. w postaci ołowiowo-borowego szkła specjalnego z układu PbO-B2O3 -Al2O3 WO3 o składzie: 73,4% wag. PbO, 18,4% wag. B2O3, 5,2%
wag. Al2O3 i 3,0% wag. WO3, wykonanego według procedury
opisanej w pracy [5].
Tytanian baru ołowiu (Ba0,6Pb0,4)TiO3 nie domieszkowany,
jak również domieszkowany szkłem specjalnym, otrzymano
dwoma sposobami konsolidacji wysokotemperaturowej od-

Rys. 1. Schemat blokowy procesu otrzymywania ceramiki BPT nie domieszkowanej oraz domieszkowanej szkłem specjalnym.
Fig. 1. Scheme of manufacturing technology of BPT ceramics non-modified and modified with special glass.
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powiednich mieszanin proszkowych: metodą spiekania swobodnego (FS; ang. free sintering) i jednoosiowego prasowania na gorąco (HUP; ang. hot uniaxial pressing) (Rys. 1).
Częściowe podstawianie jonów Ti4+ w składzie bazowym jonami W6+ zawartymi w szkle, co przedstawia ogólne
równanie:
2+

2+

4+

2–

6+

2–

(Ba(1–x)Pbx )Ti O3 +yW O3 →
2+
2+
4+
6+
2–
–
(Ba(1–x)Pb x )(Ti(1–y)Wy )O 3 +ye ,

(2)

prowadzi do przejścia roztworu stałego (Ba0,6Pb0,4)TiO3
w stan półprzewodnikowy, a następnie powyżej temperatury
Curie do powstania anomalii w postaci znacznego wzrostu
rezystancji właściwej materiału – efekt PTCR.
Z przeprowadzonych już badań wynika, że odpowiednie
warunki do powstania efektu PTCR uzyskuje się:
– poprzez mieszanie wyjściowych tlenków przez 16 h,
dzięki czemu otrzymuje się jednorodny, drobnoziarnisty
(r ≤ 5 μm) proszek składu bazowego [6];
– dzięki wytworzeniu odpowiedniej atmosfery w trakcie syntezy poprzez zastosowanie podsypki o tym samym
składzie co spiekana ceramika, zawierającej 10% nadmiaru
PbO (nadmiar tlenku ołowiu zapobiega niekontrolowanemu
ubytkowi PbO);
– poprzez wytworzenie mikrostruktury o dobrze wykształconych granicach międzyziarnowych i dużych graniastych ziarnach o średniej wielkości d = 10 μm [7].
Wskazane warunki zostały spełnione przy przygotowywaniu próbek badanych w pracy materiałów.
Sprzyjające warunki do powstania wysokiej bariery potencjału typu Schottky’ego na granicach ziarn podstawowej fazy
roztworu stałego (Ba0,6Pb0,4)TiO3 powyżej temperatury Curie
uzyskuje się poprzez zastosowanie metody spiekania swobodnego w wysokiej temperaturze (Ts = 1473 K) bez udziału
ciśnienia zewnętrznego w atmosferze powietrza z 10-procentowym nadmiarem PbO. Otrzymane tą metodą próbki
charakteryzują się większymi wartościami przenikalności
elektrycznej i rezystancji właściwej w porównaniu z próbkami
otrzymanymi metodą jednoosiowego prasowania na gorąco.
Niezależnie od metody spiekania i ilości wprowadzonego
szkła, otrzymane próbki charakteryzowały się w temperaturze pokojowej (Tr < TC) strukturą tetragonalną i grupą
przestrzenną P4mm. Wraz ze wzrostem zawartości szkła
w badanym materiale następuje zwiększenie koncentracji
fazy amorﬁcznej oraz niewielkie zmiany struktury fazy krystalicznej wywołane częściowym podstawieniem atomów
Ti4+ atomami W6+ o mniejszym promieniu jonowym. Zmiany te polegają na zwiększeniu deformacji tetragonalnej δT
i zmniejszeniu objętości komórki elementarnej (V) [6, 7].
Właściwości elektryczne ceramiki (Ba 0,6 Pb 0,4)TiO3
nie modyﬁkowanej i modyﬁkowanej dodatkiem szkła specjalnego badano przy użyciu metody zmiennoprądowej dla napięcia U = 0,5-100 V, w zakresie temperatur T = 293-693 K,
natomiast właściwości półprzewodnikowe określono poprzez charakterystykę rezystancji właściwej r(T), którą wyliczono z pomiarów natężenia wartości prądu I przy stałym
napięciu U = 10 V, w zakresie temperatur T = 300-750 K
(pomiar przewodnictwa stałoprądowego).
Próbki do badań miały kształt dysków o średnicy 0,01 m
i grubości ok. 0,001 m.
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3. Wyniki i dyskusja
Właściwości elektryczne termistora PTCR opisują charakterystyki prądowo-napięciowe (I-U). Ilustrują one zależność pomiędzy napięciem, a natężeniem w trwałym stanie
termicznym, czyli reprezentują maksymalny prąd przepływający przez badany materiał przy każdym przyłożonym
napięciu [8].
Charakterystyki I-U ceramiki BPT wyznaczono poprzez
stopniowy wzrost napięcia od 0,5 V do 100 V dla żądanej
temperatury, tj. w obszarze temperatury Curie (TC ≈ 600 K)
[9] oraz poniżej i powyżej przejścia fazowego (Rys. 2).
Badania charakterystyk prądowo-napięciowych określiły
napięcie graniczne U = 20 V, do którego stosuje się prawo
Ohma, a więc zakres, w którym można jednoznacznie wyznaczyć przewodnictwo właściwe materiału.
Ceramika (Ba0,6Pb0,4)TiO3 bez szkła i z niewielką zawartością domieszki (≤ 4% wag.) wykazuje w pełnym zakresie temperatur liniową (omową) charakterystykę I-U,
co świadczy o wykładniczym energetycznym rozkładzie
pułapek i może być wynikiem uwalniania nośników z centrów pułapkowych dzięki obniżeniu bariery potencjału pod
wpływem zewnętrznego pola elektrycznego. Natomiast
charakter krzywych I-U otrzymanych pozystorów (ceramika BPT z 6% i 8% wag. szkła) wykazuje, że w obszarze
ferroelektrycznym, w którym współczynnik m = 1, mamy
do czynienia z prądem aktywowanym termicznie (prądem
czysto dyfuzyjnym), a w obszarze paraelektrycznym I~U tylko do U = 20 V, a powyżej napięcia granicznego, zgodnie
z modelem Heywanga, współczynnik m > 2, co sugeruje
istnienie powierzchniowych stanów akceptorowych (pułapek), które w znacznym stopniu wpływają na prąd przewodnictwa. W tym obszarze zachodzą równocześnie procesy
generacji i rekombinacji par dziura-elektron. Odzwierciedlenie tego zjawiska widoczne jest na krzywej r(T), na której
obserwowano nagły wzrost rezystancji właściwej w T > TC
(Rys. 4a). Anomalie w postaci wzrostu rezystywności wraz
ze wzrostem temperatury są charakterystyczne dla pozystorów, których własności elektryczne są uwarunkowane przez
obecność barier potencjału na granicach ziarn podstawowej
fazy tytanianu baru. Odpowiednio wykształcone duże ziarna
(d = 10 μm) w ceramice (Ba0,6Pb0,4)TiO3 domieszkowanej
szkłem przyczyniają się do wzrostu przenikalności elektrycznej (em = 57235) [9] i silnego spadku rezystancji właściwej w fazie ferroelektrycznej, a powyżej temperatury Curie,
poprzez wytworzenie bariery potencjału na granicach ziarn,
gwałtownego skoku rezystywności sięgającego ok. 3 rzędów wielkości (dla ceramiki BPT z 6% wag. szkła) (Rys. 3).
Z przeprowadzonych badań elektrycznych wynika, że
nie domieszkowany roztwór stały (Ba0,6Pb0,4)TiO3 wykazuje przewodnictwo elektryczne dziurowe typu p, a więc
koncentracja wakansów ołowiowych (VPb) jest znacząco
większa od koncentracji wakansów tlenowych (VO). Wystąpienie przewodnictwa elektrycznego typu p związane jest ze
stosunkiem pustych i zapełnionych wakansów VO. Wakanse
tlenowe mogą być zapełnione przez jeden elektron (tworząc
centra F1), przez dwa elektrony (centra F 2) lub mogą być
puste – nie zapełnione przez elektrony – (centra V). Stan,
w którym centrów V jest więcej niż centrów F 2 odpowiada
przewodnictwu elektrycznemu typu p [10].

P

(Ba0,6Pb0,4)TiO3

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rys. 2. Charakterystyki prądowo-napięciowe ceramiki (Ba0,6Pb0,4)TiO3 domieszkowanej szkłem specjalnym w funkcji dodatku szkła
specjalnego, temperatury i sposobu konsolidacji wysokotemperaturowej: a) 0% wag. (FS), b) 1,5% wag. (FS), c) 4% wag. (FS),
d) 6% wag. (FS), e) 6% wag. (HUP) i f) 8% wag. (FS).
Fig. 2. Current-voltage characteristics (Ba0.6Pb0.4)TiO3 ceramics doped with special glass as a function of glass content, temperature and
way of high temperature consolidation: a) 0 wt.% (FS), b) 1,5 wt.% (FS), c) 4 wt.% (FS), d) 6 wt.% (FS), e) 6 wt.% (HUP), and f) 8 wt.% (FS).

Wprowadzone do ceramiki (Ba0,6Pb0,4)TiO3 dodatnie jony
domieszki miękkiej (W6+) o większej wartościowości niż jony
podstawiane (Ti4+) wnoszą do struktury jony dopełniające,
które odgrywają rolę donorów. Będąca źródłem elektronów
domieszka donorowa W6+, wprowadzona przez szkło w ilości
(1,5–4)% wag., zmniejsza koncentrację dziur elektronowych

(zapełnia poziomy akceptorowe elektronami) i tym samym
obniża przewodnictwo elektryczne (Ba0,6Pb0,4)TiO3, a więc
zmniejsza przewodnictwo dziurowe typu p zgodnie z prawem
działania mas, które wymaga żeby iloczyn koncentracji
elektronów i dziur pozostał stały [11].
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a)

b)

Rys. 3. Zależności ρ(T) dla ceramiki (Ba0,6Pb0,4)TiO3 spiekanej metodą FS: a) bez domieszki szkła, b) zawierającej 6% wag. szkła (efekt
PTCR).
Fig. 3. ρ(T) dependencies for (Ba0.6Pb0.4)TiO3 ceramics sintered by FS: a) without glass admixture, b) containing 6 wt.% glass (PTCR eﬀect).

a)

b)

Rys. 4. Zależności ρ(T) dla ceramiki (Ba0,6Pb 0,4)TiO3: a) zawierającej 6% i 8% wag. szkła, spiekanej metodą FS, b) zawierającej
6% wag. szkła spiekanej metodami FS i HUP.
Fig. 4. ρ(T) dependencies for (Ba0.6Pb0.4)TiO3 ceramics: a) containing 6 wt.% and 8 wt.% of special glass sintered with the FS method,
b) containing 6 wt.% of special glass and sintered by the FS and HUP methods.
Tabela 1. Półprzewodnikowe parametry pozystorowej ceramiki (Ba 0,6Pb0,4)TiO3.
Table 1. Semiconductive parameters of posistor (Ba0.6Pb0.4)TiO3 ceramics.
Materiał
badań

Metoda
spiekania

rmin
[Ω∙m]

rmax
[Ω∙m]

DTPTCR
[K]

aT
[%/K]

(Ba0,6Pb0,4)TiO3
+ 6% wag. szkła

FS

93

86571

599–683

23,79

(Ba0,6Pb0,4)TiO3
+ 6% wag. szkła

HUP

37

9442

609–743

12,80

(Ba0,6Pb0,4)TiO3
+ 8% wag. szkła

FS

1153

24225

604–663

9,40

Zwiększenie koncentracji domieszki (od 6% do 8% wag.
szkła) wywołuje nadmiar elektronów; tworzą się tzw. poziomy donorowe nieco poniżej pasma przewodnictwa. W wyniku przemieszczania się elektronów z poziomów donorowych
do pasma przewodnictwa powstaje przewodnictwo elektronowe typu n, charakteryzujące się wzrostem przewodnictwa
elektrycznego (zmniejszeniem oporu właściwego) roztworu
stałego BPT. Wywołanie przewodnictwa typu n wprowadza
ceramikę (Ba0,6Pb0,4)TiO3 w stan półprzewodnikowy, a następnie powyżej punktu Curie w stan pozystorowy (efekt
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PTCR), obserwowany jako ostre przegięcie na krzywej
zależności ρ(T) i istnienie zakresu temperatur, w których
temperaturowy współczynnik rezystywności αT wykazuje
wysokie dodatnie wartości (Rys. 4).
Wpływ ilości domieszki szkła oraz metody spiekania
na wartości podstawowych parametrów półprzewodnikowych takich jak: minimalna oporność elektryczna właściwa
– rezystywność (ρ min), maksymalna rezystywność (ρ max),
temperaturowy zakres występowania efektu PTCR ('TPTCR)
oraz wartość dodatniego temperaturowego współczynnika

P

rezystancji (αT) dla ceramiki (Ba0,6Pb0,4)TiO3 przedstawiono
w Tabeli 1.
Różne oddziaływanie mniejszej i większej koncentracji
domieszki donorowej jest rezultatem różnic w typie kompensacji, który zależy od odległości pomiędzy sąsiednimi
jonami donorowymi. Przy małych koncentracjach (większe
odległości) kompensacja zachodzi poprzez redukcję Ti4+
w Ti3+, podczas gdy przy większych koncentracjach (mniejsze odległości), kompensacja zachodzi przez tworzenie się
wakansów ołowiowych (w położeniach A).
W czasie podstawiania jonów Ti4+ w (Ba0,6Pb0,4)TiO3 przez
jony W6+, czyli o wartościowości o dwa większej, przy czym
potrzebny jest jeden wakans na każdy podstawiany jon
(dla koncentracji (6–8)% wag. szkła) następuje zwiększenie
przewodnictwa elektrycznego (spadek oporu). Takie podstawienie dopuszcza możliwość kompensacji wakansów
w ten sposób, że przyłączają się one do jonu donorowego.

4. Podsumowanie
Elektroceramika (Ba0,6Pb0,4)TiO3 jest interesującym i zależnym od wielu czynników materiałem. Na dielektryczne
i półprzewodnikowe właściwości mogą wpływać tak własny
skład stechiometryczny i mikrostruktura, metoda otrzymywania, jak i domieszki jonów wchodzących w komórkę krystaliczną roztworu stałego. Przy czym jeden i ten sam jon
może zupełnie różnie wpływać na elektroﬁzyczne właściwości w zależności od jego koncentracji i wpływu na skład
stechiometryczny.
Niewielkie ilości kationów W6+ wprowadzonych w postaci
tlenkowego szkła specjalnego z układu PbO-B2O3 -Al2O3 WO3 w ilości (6–8)% wag. powodują przejście BPT wykazującego przewodnictwo dziurowe typu p do przewodnictwa elektronowego typu n, czyli w stan półprzewodnikowy
w zakresie T < TC (zwiększenie przewodnictwa elektrycznego właściwego), a w zakresie T > TC w stan pozystorowy
(zmniejszenie przewodnictwa elektrycznego właściwego
i gwałtowny wzrost rezystywności).
Charakterystyki prądowo-napięciowe ceramiki
(Ba0,6Pb0,4)TiO3 wykazały w obszarze ferroelektrycznym zachowanie typowe dla półprzewodników samoistnych o dużej
koncentracji nośników generowanych termicznie w objętości próbki (prąd czysto dyfuzyjny), natomiast w obszarze
paraelektrycznym powyżej napięcia granicznego U = 20 V
istnienie powierzchniowych stanów akceptorowych (pułapek) i ich wpływ na prąd przewodnictwa.
Ołowiowo-borowe szkło specjalne w ilości (6–8)% wag.
pozwala na otrzymanie efektu PTCR w ceramice
(Ba0,6Pb0,4)TiO3 powyżej temperatury Curie zgodnie z przyjętym modelem Heywanga, natomiast optymalne właściwości
pozystorowe uzyskano poprzez wprowadzenie jonów W6+
w postaci szkła specjalnego w ilości 6% wag.
Przeprowadzone badania pozwoliły na otrzymanie nowego półprzewodnikowego materiału przeznaczonego na
pozystory, o wysokich wartościach temperaturowego współczynnika rezystancji właściwej αT, na bazie zsyntezowanego
roztworu stałego (Ba0,6Pb0,4)TiO3 domieszkowanego tlenkowym szkłem specjalnym.
Opracowana technologia znacząco wpływa na poprawienie właściwości pozystorowych oraz zmniejszenie kosztów

(Ba0,6Pb0,4)TiO3

produkcji, co ma znaczące zastosowanie praktyczne otrzymanego i zbadanego materiału (np.: jako ograniczniki prądu
elektrycznego w układach grzewczych) tym bardziej, że
w Polsce nie produkuje się termistorów, a ich zapotrzebowanie w świecie przekracza pół miliarda elementów rocznie.
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