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Streszczenie
Ceramika PbFe1/2Nb1/2O3 (PFN) wykazuje waciwoci multiferroiczne z dwoma uporzdkowanymi podukadami: ferroelektrycznym
(przemiana fazowa zachodzi w temperaturze ok.112°C) i antyferromagnetycznym (przemiana fazowa zachodzi w temperaturze ok.-130°C)
[1-2]). Te interesujce waciwoci powoduj, e staje si ona interesujcym materiaem do produkcji funkcjonalnych, inteligentnych
elementów, które mocno reaguj na róne typy zewntrznych oddziaywa (np.: magnetycznych, elektrycznych, mechanicznych lub
cieplnych). Materia PFN moe stanowi dielektryczny i magnetyczny orodek dla wielowarstwowych kondensatorów ceramicznych (MLCC)
i induktorów, wielowarstwowych mikrofalowych rezonatorów czy urzdze pamiciowych [3-5].
W niniejszej pracy jedno- i dwuetapow metod syntezy otrzymano i zbadano biferroikow ceramik PFN domieszkowan tlenkiem
bizmutu. Zagszczanie odbywao si drog spiekania swobodnego. Otrzymane próbki poddano badaniom mikrostrukturalnym, badaniom
parametrów dielektrycznych oraz staoprdowego przewodnictwa elektrycznego. Badania wykazay, e syntetyzowanie dwuetapow
metod kalcynacji proszku (metoda kolumbitu) zapewnia dobre warunki do otrzymania ceramiki PbFe1/2Nb1/2O3 o optymalnych parametrach
uytkowych. Domieszkowanie ceramiki PFN bizmutem zwiksza jej maksymalne wartoci przenikalnoci elektrycznej jednoczenie
zwikszajc straty dielektryczne i przewodnictwo elektryczne.
Sowa kluczowe: Metoda kolumbitu, biferroiki, perowskity, waciwoci elektryczne, kondensatory

PREPARATION AND PROPERTIES OF THE BIFERROIC PFN CERAMICS
The PbFe1/2Nb1/2O3 (PFN) ceramics shows multi-ferric properties with two well ordered subsystems: (i) ferro-electric and (ii) anti-ferromagnetic with the phase transition at about 112°C and -130°C, respectively [1-2]. Those properties cause that it becomes an interesting
material for the production of multi-functional intelligent elements, namely those, which strongly react to different types of external inﬂuences
e.g.: magnetic, electric, mechanical or thermal). The PFN material can be used as a dielectric and magnetic medium for the multilayer
ceramic capacitors (MLCC) and inductors, multilayer microwave resonators and memory devices [3-5].
The PFN ceramics and the PFN ceramics doped with bismuth were obtained by the one and two stage method and examined in the
work. Densiﬁcation was carried out by natural sintering. The specimens were subjected to microstructure and dielectric examinations and
to the tests of direct current conductivity. The tests showed that a powder synthesis by the two stage columbite method involving calcination
creates favorable conditions for obtaining the PbFe1/2Nb1/2O3 ceramics with the optimum application parameters. Admixtures of bismuth to
the PFN ceramics increased a maximum of electric permittivity, increasing simultaneously dielectric losses and electric conduction.
Keywords: Columbite method, Biferroics, Perovskites, Electrical properties, Capacitors

Wprowadzenie
Ceramika PbFe1/2Nb1/2O3 (PFN) o strukturze perowskitu
wykazuje ferroelektromagnetyczne waciwoci. Wystpowanie dwóch stanów w tym materiale zalicza go do grupy
multiferroików. Multiferroiki s szczególn grup materiaów,
które silnie reaguj na dziaanie bodców zewntrznych
takich jak pole magnetyczne, pole elektryczne, naprenie
mechaniczne, temperatura itp. W materiaach o strukturze typu perowskitu (ABX3) due jony umiejscawiaj si
w pozycjach A zwizku, mae jony w pozycjach B, natomiast
w oktaedrycznych pozycjach X najczciej wystpuje tlen.
Podczas wytwarzania materiay ceramiczne nabywaj rónorodnych defektów zwizanych midzy innymi z wakansami
tlenowymi (VO), lub niedoborem jonów w pozycjach A - VA czy
B - VB. Jest to zwizane z moliwoci ucieczki w wyszych
temperaturach niektórych lotnych tlenków, do których zalicza

si tlenek oowiu PbO. Defekty w materiaach ceramicznych
tworzy si równie w celu poprawienia ko cowych waciwoci ceramiki lub zapobiegania w/w zjawisk, przykadowo
przez wprowadzenie do struktury podstawowego skadu
atomów obcych, czyli przez tzw. domieszkowanie.
W pracy przedstawiono wyniki bada nad wpywem
warunków technologicznych i domieszkowania bizmutem
na przewodnictwo elektryczne i podstawowe waciwoci
ceramiki PFN.

Eksperyment
Proszki Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 (PFN) niedomieszkowane i domieszkowane bizmutem syntetyzowano dwiema metodami:
jedn- i dwustopniow (metoda kolumbitu). Syntetyzowanie
odbywao si w drodze kalcynacji proszków z wykorzystaniem tlenków: PbO, Fe2O3, Nb2O5 oraz Bi2O3. Materia bada

75

D. BOCHENEK, Z. SUROWIAK, J. DUDEK

stanowiy nastpujce próbki ceramiczne otrzymane metod
syntezy jednostopniowej: PFN1 – Pb(Fe0,5Nb0,5)O3, PBFN1
– Pb(Fe0,5Nb0,5)O3 + 1%at Bi oraz metod dwustopniowej
syntezy: PFN2 – Pb(Fe0,5Nb0,5)O3, PBFN2 – Pb(Fe0,5Nb0,5)O3
+ 1%at Bi, PBFN3 – Pb(Fe0,5Nb0,5)O3 + 2%at Bi.
Syntetyzowanie mieszaniny tlenków Fe2O3, Nb2O5 i PbO,
metod jednostopniowej syntezy, przeprowadzono w warunkach Ts = 800oC przez ts = 3h, a zagszczenie w wyniku
jednokrotnego swobodnego spiekania w temperaturze T =
1125oC przez 2h. W przypadku skadu PBFN1 przed syntez
wprowadzono domieszk Bi2O3, mieszano, a nastpnie syntetyzowano w takich samych warunkach jak poprzednio. Syntetyzowanie metod dwustopniow odbywao si w sposób
nastpujcy: w pierwszym etapie mieszanin tlenków Fe2O3
i Nb2O5 ogrzewano w Ts = 1000oC przez ts = 4h, natomiast
w drugim etapie mieszanin otrzymanego proszku FeNbO4
i PbO ogrzewano w Ts=800oC przez ts = 3h. W przypadku
skadów z domieszk Bi2O3, wprowadzan w drugim etapie
wygrzewania, warunki syntetyzowania równie wynosiy:Ts
= 800oC i ts = 3h. Zagszczanie zsyntetyzowanego proszku
PFN odbywao si w wyniku jednokrotnego swobodnego
spiekania w temperaturze T = 1050oC przez 2h. W tabeli
1 podano oznaczenia, ilo domieszki, metod i warunki
syntetyzowania badanych próbek.
Badania mikrostruktury przeamów próbek wykonano z
uyciem mikroskopu skaningowego SEM z emisj polow
(HITACHI S-4700). Temperaturowe pomiary parametrów
dielektrycznych przeprowadzono za pomoc mostka pojemnoci typu QuadTech 1920 Precision LCR Meter, dla cyklu
grzania z postpem 0,5oC/min. Pomiary staoprdowego
przewodnictwa elektrycznego wykonano w zakresie temperatur 20 – 180oC stosujc pA meter (Tesla multimeter BM518),
a ptle histerezy elektrycznej otrzymano w temperaturze
pokojowej, z wykorzystaniem zasilacza wysokiego napicia
Matsusada HEOPS-5B6.
Energie aktywacji obliczono zgodnie z prawem Arrheniusa:
=

exp(EActkB-1T-1)

0

(1)

gdzie: – rezystywno w danej temperaturze, 0 – rezystywno , gdy T
, kB – staa Boltzmana, EAct – energia
aktywacji, T – temperatura bezwzgldna.

Wyniki bada i ich omówienie
Wprowadzenie do bazowego skadu Pb(Fe1/2Nb1/2)O3
niewielkiej iloci domieszki bizmutu, zmniejsza gsto
otrzymanej ceramiki (tabela 1).
Na rysunku 1 przedstawiono obrazy SEM przeamów
próbek ceramiki PFN domieszkowanej i niedomieszkowa-

nej tlenkiem bizmutu. Mikrostruktury maj zwart budow
o gsto upakowanych ziarnach i szcztkowej porowatoci.
Dua ilo bizmutu (2 % at.) stworzya dobre warunki do wyksztacenia ziaren, jednoczenie jednak wywoaa nadmierny
ich rozrost (Rys. 1e).
Wraz ze zmian temperatury mechanizm przewodnictwa
elektrycznego zwizków tlenowo-oktaedrycznych moe si
zmienia . Zmiany te wida na wykresach zalenoci lnR =
f(1/T) (Rys. 2) w postaci prostych odcinków o rónym nachyleniu dla poszczególnych zakresów temperatur. Z nachylenia
tych prostych mona wyznaczy energie aktywacji noników
adunku. Jeden z typów zmian w nachyleniu odcinków prostoliniowych na wykresach lnR = f(1/T) wystpuje w obszarze
przemiany fazowej, czemu towarzyszy zmiana wielkoci
energii aktywacji. Te rónice energii aktywacji wystpujce
podczas przemiany fazowej s zwizane ze zmian szerokoci pasma energii wzbronionej lub zmian pooenia
poziomów domieszkowych. Rónice wartoci przewodnictwa
elektrycznego zwizane s ze zmian ruchliwoci i koncentracji noników, która jest wynikiem zmienionych warunków
„wstrzykiwania” noników z elektrod wskutek przemiany
fazowej [6].
Ceramika PFN otrzymana jednostopniow metod syntezy posiada wysok rezystywno zmniejszajc si wraz
ze wzrostem temperatury z charakterystycznym przegiciem
krzywej lnR = f(1/T) w temperaturze przemiany fazowej.
Wprowadzenie do PFN domieszki Bi w iloci 1 % at. powoduje, e w przedziale temperatur 95-127°C na przebiegach
zalenoci lnR = f(1/T) obserwuje si anomalie zwizane
z ograniczeniem linowego spadku rezystywnoci, której
wartoci w tym obszarze ulegaj niewielkim zmianom. Po
przekroczeniu temperatury T = 127°C wystpuje ponowny jej
spadek. W przypadku próbek PFN otrzymanych w technologii
syntezy dwuetapowej nie obserwuje si opisanych wyej
anomalii. Nie domieszkowana ceramika PFN wykazuje wysz rezystywnoci w caym obszarze pomiarowym w porównaniu z jej odpowiednikiem otrzymanym w drodze syntezy
jednoetapowej. Bizmut wprowadzony do skadu bazowego
PFN zmniejsza wartoci rezystywnoci zarówno w fazie
ferroelektrycznej, jak i paraelektrycznej. Jednoczenie nie
obserwuje si wyranego przegicia na krzywej zalenoci
lnR = f(1/T) w miejscu przemiany fazowej.
Jak wiadomo, w ceramice PFN przewodnictwo elektryczne polega na przeskoku swobodnych noników adunku i ma zwizek z powstawaniem wakancji tlenowych
podczas spiekania w wysokich temperaturach. W ceramice
tej wikszo swobodnych noników adunku to elektrony
generowane przez jony elaza Fe2+, które zachowuj si
jak centra donorowe [2].

Tabela. 1. Parametry niedomieszkowanej i domieszkowanej ceramiki PFN.
Table 1. Parameters of the undoped and doped PFN ceramics.
Oznacz.
próbek

Metoda
syntezy

Warunki syntezy
Ts / ts

Warunki spiekania
Ts / ts

PFN1

Jednoetapowa

800°C/3h

1125°C/2h

PBFN1
PFN2
PBFN2

Dwuetapowa

I etap 1000°C/4h
II etap 800°C/3h

PBFN3
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1050°C/2h

x103 [kg/m3]

w Tr
[m]

w Tm
[m]

8,08

1,39 x108
6

exp

EAct in I
[eV]

EAct in II
[eV]

4,21 x105

0,45

0,93

5

7,90

7,11 x10

0,54

0,69

8,20

5,14 x108

2,42 x106

0,42

1,02

7,96

9,21 x10

5

4

0,44

0,65

8,10

1,40 x107

2,83 x105

0,57

0,72

1,52 x10

1,95 x10

OTRZYMANIE I WACIWOCI BIFERROIKOWEJ ELEKTROCERAMIKI PFN

Wprowadzanie Bi3+ w miejsca Pb2+ w ceramice PFN, czyli
pierwiastka o wyszym stopniu utlenienia od pierwiastka
zastpowanego, powoduje zwikszenie w materiale iloci
swobodnych noników adunku, a defektujc struktur
ceramiki, wywouje zwikszenie w niej liczby cieek prze-

wodzcych, co w konsekwencji zwiksza przewodnictwo
elektryczne domieszkowanego materiau.
Wród wszystkich badanych skadów, niedomieszkowana ceramika PFN posiada najnisze wartoci energii
aktywacji, EAct w fazie ferroelektrycznej i najwysze w fazie
paraelektrycznej w porównaniu z próbkami domieszkowanymi bizmutem (Tab. 1).
Temperaturowe zalenoci przenikalnoci elektrycznej
dla badanych skadów przedstawiono na rysunku 3.

Rys. 2. Zalenoci logarytmu rezystywnoci staoprdowej od
odwrotnoci temperatury dla domieszkowanej bizmutem i niedomieszkowanej ceramiki PFN.
Fig. 2. Logarithm of direct current resistivity as a function of reciprocal
temperature for the undoped and doped PFN ceramics.

Rys. 1. Zdjcia SEM mikrostruktury przeamów niedomieszkowanej
i domieszkowanej ceramiki PFN: a) PFN1, b)PBFN1, c) PFN2, d)
PBFN2, e) PBFN3.
Fig. 1. SEM micrographs of fractures of the undoped and doped PFN
ceramics: a) PFN1, b)PBFN1, c) PFN2, d) PBFN2, e) PBFN3.

Rys. 3. Zaleno E = f(T) dla domieszkowanej i niedomieszkowanej
ceramiki PFN (N = 1 kHz).
Fig. 3. The E = f(T) relationship for the undoped and doped PFN
ceramics (N = 1 kHz).
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Wprowadzenie domieszki bizmutu do bazowego skadu
ceramiki Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 powoduje przesunicie temperatury przemiany fazowej w stron niszych temperatur.
Im wicej wprowadzono domieszki bizmutu do materiau
PFN, tym wiksze byo przesunicie temperatury przemiany
fazowej. Jedn z przyczyn przesunicia temperatury przemiany fazowej w domieszkowanej ceramice PFN moga by
zmiana szerokoci pasma wzbronionego Eg w temperaturze
TC wywoana obecnoci atomu domieszki oraz wzrost
koncentracji noników adunku elektrycznego [7]. Inn
przyczyn tego zjawiska moe by równie wpyw wielkoci
promienia jonowego atomu domieszki. W PFN w pozycjach A
promie jonowy oowiu, Rj(Pb2+), wynosi 132 pm, a promie
jego zamiennika bizmutu, Rj(Bi3+), jest znacznie mniejszy
i wynosi 96 pm.
Oprócz przesunicia temperatury przemiany fazowej
mona zaobserwowa równie zwikszenie wartoci maksymalnej przenikalnoci elektrycznej, Em, skadów domieszkowanych w porównaniu ze skadami PFN niedomieszkowanymi. Podobnie jak w przypadku wartoci przesunicia
temperatury przejcia fazowego, zwikszenie zawartoci
domieszki zwiksza maksymaln warto przenikalnoci
elektrycznej.
Na rysunku 4 zestawiono temperaturowe zalenoci strat
dielektrycznych dla badanych materiaów. Najnisze straty
wykazuje niedomieszkowana ceramika PFN syntetyzowana
dwuetapow metod kolumbitu zarówno w fazie ferroelektrycznej, jak i paraelektrycznej. Wprowadzenie domieszki
bizmutu w iloci 1%.at zwiksza straty dielektryczne ceramiki, natomiast domieszkowanie PFN w iloci 2%at. w fazie
ferroelektrycznej, ogranicza ich wzrost. Straty dielektryczne
w ceramice PFN poniej przemiany fazowej zwizane s
ze stratami na przepolaryzowanie. Obserwowany powyej
temperatury przemiany fazowej gwatowny wzrost strat dielektrycznych zwizany jest ze znacznym przewodnictwem
elektrycznym w tego typu póprzewodnikowym materiale, co
widoczne jest równie dla skadów domieszkowanych bizmutem. Wyjtek stanowi tylko próbka PBFN1, której anomalny
charakter przewodnictwa elektrycznego, opisany wyej,
przesuwa nieco ten gwatowny wzrost strat dielektrycznych
w stron wyszych temperatur.
Na rysunku 5 zestawiono zalenoci polaryzacji od
przyoonego zewntrznego pola elektrycznego, PR = f(E),
okrelone w temperaturze pokojowej przy czstotliwoci v =
1 Hz. Niedomieszkowana ceramika (Rys. 5a i 5c) wykazuje
typow ptl histerezy elektrycznej. Ceramika PFN otrzymana w technologii dwuetapowej syntezy, charakteryzuje
si ptl histerezy blisk nasycenia (Rys. 5c). Posiada ona
jednak nisze wartoci polaryzacji resztkowej Pr oraz pola

Rys. 4. Tangens kta strat dielektrycznych, tgD, w funkcji temperatury dla domieszkowanej i niedomieszkowanej ceramiki PFN
(N = 1 kHz).
Fig. 4. Loss tangent as a function of temperature for the undoped
and doped PFN ceramics (N = 1 kHz).

koercji EC w porównaniu z jej odpowiednikiem z technologii
jednoetapowej syntezy (Tab. 2). W temperaturze pokojowej
i przy zaoonych warunkach pomiaru, obrazy ptli histerezy dla skadów PFN z zawartoci 1%at. bizmutu (Rys.
5b i 5d) maj wygld charakterystyczny dla kondensatora
ze stratami.

Podsumowanie
Ceramika PbFe1/2Nb1/2O3 syntetyzowana metod dwuetapow posiada lepszy zespó parametrów w porównaniu
z ceramik otrzyman w wyniku syntezy jednoetapowej.
Domieszkowanie bizmutem ceramiki PFN zwiksza maksymalne wartoci przenikalnoci elektrycznej przesuwajc jednoczenie przemian fazow w stron niszych temperatur.
Wzrostowi wartoci przenikalnoci elektrycznej towarzyszy
jednak wzrost strat dielektrycznych i przewodnictwa elektrycznego w domieszkowanych bizmutem skadach ceramiki
PFN, pogarszajc tym samym jej parametry uytkowe.
Praca ta zostaa zrealizowana w ramach projektu badawczego N507 142 31/3568 ﬁnansowanego przez MNiSzW.

Tabela 2. Dielektryczne parametry ceramiki PFN.
Table 2. Dielectric parameters of the PFN ceramics.

Tm [°C]
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r

(tg)Tr

m

(tg)Tm

Pr [C/cm2]

EC [kV/mm]

PFN1

105

2860

0,022

10480

0,059

11,0

0,53

PBFN1

99

4460

0,077

11150

0,117

-

-

PFN2

110

3180

0,016

9430

0,013

5,7

0,44

PBFN2

96

2700

0,034

11820

0,120

-

-

PBFN3

84

3300

0,012

14610

0,030

23,6

0,76
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Rys. 5. Obrazy ptli histerezy badanych materiaów.
Fig. 5. Hysteresis loops for the studied materials.
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