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uyciu metody Warrena-Averbacha oraz na podstawie
analizy poszerzenia refleksów rentgenowskich przy
uyciu wzoru Scherrera. Metod XRD badano równie
stopie doskonaoci struktury krystalicznej proszków
ceramicznych wyznaczajc nastpujce parametry: (1)
rednie rozmiary obszarów koherentnego rozpraszania

Wprowadzenie
Waciwoci ferroelektrycznej ceramiki bardzo silnie zale od jakoci zsyntetyzowanych proszków, poddawanych
w kocowym etapie procesu technologicznego zagszczaniu poprzez spiekanie w wysokiej temperaturze. Istotne
znaczenie ma zwaszcza jednorodno chemiczna, stopie
wykrystalizowania, stan uziarnienia (redni rozmiar ziarn r ,
rozkad rozmiarów ziarn w próbce proszkowej, stan aglomeryzacji ziarn) i wstpny stan konsolidacji próbek proszkowych
(surowych wyprasek) poddawanych spiekaniu [1-6].
Badano proszki zsyntetyzowane: (I) wysokotemperaturow metod reakcji w fazie staej mieszaniny prostych tlenków
(ang. mixed oxides method) [7, 8] i (II) niskotemperaturow
metod zolowo-elow [2, 9].
Próbki zsyntetyzowane metod (I) rozdrabniano i mielono w mynku wysokoenergetycznym uzyskujc proszki
o rednich rozmiarach ziarn r = 1 Pm.
W przypadku produktów otrzymanych metod (II) badano
zarówno sproszkowane, amorﬁczne ele po utlenieniu czci
organicznych, jak i krystaliczne proszki uzyskane w wyniku
kalcynacji eli. Produkty elowania rozdrabniano poprzez
ucieranie w mo dzierzu, mielenie w mynku i dyspergowanie
ultrad wikowe ( r p < 0,2 Pm).
W badaniach ferroelektrycznych proszków o skadach
chemicznych, dobranych pod ktem konkretnych zastosowa produktu ﬁnalnego, stosowano rónorodne metody,
w tym [10-14]:
x XRF, EDS, ICP-AES. Metody te wykorzystywano w analizie skadu chemicznego i zachowania stechiometrii.
x XRD. Metod rentgenowskiej dyfraktometrii proszkowej zastosowano do analizy fazowej próbek i badania
rozkadu rozmiarów ziarn w poszczególnych próbkach.
W badaniach zastosowano dyfraktometr rentgenowski
ﬁrmy Siemens typ DIE FRAC-5000 z promieniowaniem
CuKD (40 kV; 30 mA). Rozmiary krystalitów i rozkady
ich rozmiarów w próbach byy obliczane na podstawie
poszerzenia wybranych reﬂeksów rentgenowskich przy
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promieni rentgenowskich (krystalitów) D i (2) rednie
wartoci wzgldnych znieksztace sieciowych <'d/dhkl>
w krystalitach. Parametry te wyznaczono na podstawie
analizy poszerzenia dyfrakcyjnych reﬂeksów rentgenowskich w stosunku do wzorca, stosujc metod aproksymacji [13].
ASAP2010 (Micromeritics). Metod absorpcji z fazy gazowej badano rozwinicie powierzchni proszków.
AcuPyc 1330 (Micromeritics). Metod pikonometrii helowej mierzono gsto rzeczywist proszków.
Analiza termiczna (DTA, TG, DTG). Za pomoc analizy termicznej (TA) optymalizowano warunki procesów
kalcynacji i krystalizacji oraz badano przemiany fazowe
w proszkach.
Mikroskopia optyczna (Neophot21 i OLYMPUS BX 60M
sprzony z ukadem do komputerowej analizy stereologicznej) i laserowy miernik rozmiarów cz stek (Particle
Sizer Analysette’ 22 COMFORT). Metodami tymi wyznaczono rednie rozmiary ziarn proszków oraz wyznaczono
rozkady rozmiarów ziarn w próbkach proszkowych dla
r p > 1 Pm.
Mikroskopia elektronowa (SEM - ang. Scanning Electron Microscopy i FESEM - ang. Field Emission Scanning
Microscopy). Metody te zastosowano do wizualizacji mikrostruktury próbek proszkowych ( r p > 0,1 Pm i r p < 0,1 Pm)
oraz oszacowania rednich rozmiarów ziarn ( r p ) i rozkadu
ich rozmiarów w poszczególnych próbkach, w oparciu
o komputerow analiz mikrofotograﬁi [14].
RS (ang. Raman Spektroscopy). Za pomoc spektrometru ramanowskiego badano struktur krystaliczn
nanoproszków ( r p t15 nm) w temperaturze pokojowej.
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ródem wiata by laser Spectra – physics: (514,5 nm;
600 mW).
x DSC (ang. Differential Scaning Calorymetry). Metoda rónicowej kalorymetrii skaningowej suya do wyznaczenia
temperatury Curie (Tc) i stwierdzenia, czy w proszkach zachodzi przemiana fazowa wywoana zmian temperatury
(aparatura typu Perkin Elmer DSC7; szybko grzania od
10 do 40 K/min).
W/w metodami badano ferroelektryczne proszki i nanoproszki ceramiczne PZT, PLZT, BPT i SBN o skadach
podanych w Czci I. W niniejszym artykule (Cz II)
przedstawione zostan niektóre wyniki tych bada, dotyczce zarówno proszków syntetyzowanych niskotemperaturow metod zolowo-elow (metoda II) jak i otrzymanych
w wyniku wysokotemperaturowych reakcji w fazie staej
(metoda I).

natomiast aglomeraty proszkowe otrzymane w wyniku syntezy zolowo-elowej (metoda II) – do aglomeratów mikkich
(ang. soft agglomerates). Stosujc wysokoenergetyczne
mynki mona wprawdzie rozdrobni zarówno twarde jak
i mikkie aglomeraty, lecz pojawiaj si wtedy dwa problemy,
a mianowicie: (a) zdefektowanie struktury krystalitów i (b)
tendencja do wtórnej aglomeryzacji [1].
Stan doskonaoci struktury krystalicznej ferroelektrycznych proszków ceramicznych otrzymywanych w rónych
warunkach okrelono poprzez pomiar metod XRD dwu
parametrów: rednich odksztace sieciowych <'d/dhkl>
i rednich rozmiarów obszarów koherentnego rozpraszania

Aglomeratowa struktura proszków

rednie rozmiary krystalitów D zale przede wszystkim
od temperatury kalcynacji proszków. Stosujc tradycyjn
technologi ceramiczn nie mona otrzyma nanokrystalicznych proszków o wysokiej doskonaoci struktury (mae
<'d/dhkl>). W przypadku materiaów bdcych przedmiotem
bada oznacza to, e nie moe wystpi w nich stan ferroelektryczny. Stan taki wykazuj tylko nanokrystality o wysokiej
jakoci struktury. Mona je otrzyma jednym z podstawowych
procesów nanotechnologicznych, do jakich naley synteza
zolowo-elowa [1, 18].
Aglomeraty ceramiki PZT zsyntetyzowanej metod zolowo-

Badania mikroskopowe i rentgenowskie jednoznacznie
wykazay, e zarówno proszki zsyntetyzowane metod (I) jak
i (II) stanowi zbiór aglomeratów, zbudowanych z krystalitów (rys. 1, 2). Aglomeryzacja i jej kontrola s kluczowymi
problemami w technologii wytwarzania submikrometrowych
proszków, charakteryzujcych si duym rozwiniciem powierzchni, zapewniajcym doskona spiekalno .
Ze wzgldu na stopie podatnoci na rozdrobnienie
(dyspergowanie) i odksztacenie, aglomeraty proszkowe
otrzymane w wyniku syntezy w fazie staej (metoda I) zaliczy
mona do aglomeratów twardych (ang. hard agglomerates),

promieniowania rentgenowskiego (krystalitów) D [13].
rednie znieksztacenia sieciowe <'d/dhkl> s integraln
miar liniowych defektów struktury krystalitów (wywoywane s one najczciej przez niejednorodne pola napre mechanicznych powstajcych np. wokó dyslokacji).

elow s zbudowane z mniejszych krystalitów ( D ), o wyszej
doskonaoci struktury krystalicznej (mniejsze <'d/dhkl>) od

a)

b)

c)

d)

Rys. 1. Obrazy SEM proszków SBN zsyntetyzowanych metod zolowo-elow, po wypaleniu czci organicznych [15, 16]:
a – x1000; b – x5000; c – x10000; d – x30000
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„nanoziarnowej” ceramiki ferroelektrycznej. Osignicia
autorów w zakresie ograniczenia tendencji nanoproszków
do wtórnej aglomeryzacji zostan przedstawione w Czci
III niniejszego cyklu artykuów.

a)

Waciwoci proszków syntetyzowanych
metod zolowo-elow .

b)

Rys. 2. Obrazy SEM proszków 12/65/35 PLZT (a)
i 13/65/35 PLZT (b) zsyntetyzowanych metod wysokotemperaturowej reakcji w fazie staej, (Ts1 = 1223 K/3 h) uformowanych w wypraski rozdrobnione po spiekaniu (x5000) [17]

krystalitów w proszkach zsyntetyzowanych z tlenków. W obydwu przypadkach ze wzrostem temperatury
syntezy (kalcynacji) rosn rozmiary
krystalitów i zmniejsza si warto
rednich znieksztace sieciowych
(tabela 1).
Mechaniczne mielenie proszków
zolowo-elowych zbudowanych
z mikkich aglomeratów nie wpywa
na rozmiary krystalitów ( D ) i nie
pogarsza ich strukturalnej jakoci.
W krystalitach, tworzcych aglomeraty twarde, mechaniczne mielenie
wywouje wzrost wartoci rednich
odksztace sieciowych (tabela 2).
Rozwój nanotechnologii w zakresie tworzyw ceramicznych wiza naley zatem z technologi
wytwarzania proszków i nanoproszków ceramicznych zbudowanych
z mikkich aglomeratów, o wskim
gaussowskim rozkadzie rozmiarów
i sabo podatnych na wtórn aglomeryzacj w procesie zagszczania
i spiekania [19]. Proces wtórnej
aglomeryzacji jest gówn barier
uniemoliwiajc wytworzenie
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xPZT. Materia bada stanowi zsyntezowany metod zolowo-elow i rozdrobniony nanoproszek o rednich rozmiarach ziarn r p = 10 nm i skadzie Pb(Zr0,5Ti0,5)O3 [20-22].
Krystaliczny proszek o coraz wikszych rozmiarach
ziarn uzyskiwano w wyniku dugotrwaej (ts = 3-25 h) obróbki termicznej w wysokiej temperaturze (Ts = 600-1300 K),
w atmosferze mieszaniny PbO i powietrza pod normalnym
cinieniem. Otrzymano w ten sposób 8 rodzajów próbek
proszkowych o rónych rednich rozmiarach ziarn r p
( r1 - r8 ) – tabela 3.
Na rys. 3 przedstawiono przykadowe mikrofotograﬁe
otrzymane metod FESEM dla proszków Pb(Zr0.5Ti0.5)O3,
poddawanych obróbce termicznej w rónych warunkach
(tabela 3). Na podstawie tych mikrofotograﬁi oszacowano
rednie rozmiary ziarn ( r p ) i okrelono rozkady rozmiarów ziarn w poszczególnych próbkach proszkowych (rys.
4). Rezultaty otrzymane metod FESEM przedstawiono
w tabeli 4, porównujc je z wartociami r p wyznaczonymi
metodami XRD.
Z porównania rezultatów otrzymanych metod FESEM
i metodami XRD (tabela 4) wynika, e s one do rozbiene,
zwaszcza w przypadku próbek „gruboziarnistych” (3)-(6).
Nie pokrywaj si równie wartoci r p wyznaczone rónymi metodami XRD i obliczone na podstawie poszerzenia

Temperatura
syntezy
(kalcynacji)
Ts [K]

D [nm]

<'d/dhkl>
x 103

D [nm]

<'d/dhkl>
x 103

1023

38

5,4

10

2,5

1073

42

5,0

12

2,2

1123

45

4,7

14

2,0

1173

47

4,3

17

1,8

1223

49

4,0

20

1,6

Synteza w fazie staej

Synteza zolowo-elowa

Tab. 1. Zaleno parametrów D i <d/dhkl> dla nie mielonych proszków Pb(Zr0,65Ti0,35)O3,
otrzymanych rónymi metodami i w rónych temperaturach syntezy (kalcynacji)

Synteza w fazie staej

Synteza zolowo-elowa

Czas
mielenia
tm [h]

D [nm]

< d/dhkl>
x 103

D [nm]

< d/dhkl>
x 103

bez mielenia

49

4,0

20

1,6

1

49

4,5

20

1,6

2

49

4,8

20

1,7

3

49

4,9

20

1,7

4

49

5,4

20

1,8

Tab. 2. Zaleno parametrów D i <'d/dhkl> od czasu mielenia proszków Pb(Zr0,65Ti0,35)O3,
otrzymanych rónymi metodami w temperaturze syntezy (kalcynacji) Ts= 1223 K

NAUKA, TECHNOLOGIA

a
x80000

b
x60000

c
x60000

d
x60000

e
x60000

f
x60000

g
x60000

h
x30000

Rys. 3. Mikrofotograﬁe proszków Pb(Zr0,5Ti0,5)O3 poddawanych dugotrwaej obróbce termicznej: a - Ts = 600 K, ts = 3 h; b - Ts =
700 K, ts = 25 h;c - Ts = 800 K, ts = 25 h; d - Ts = 900 K, ts = 6 h; e - Ts = 1000 K, ts = 25 h; f - Ts = 1100 K, ts = 25 h; g - Ts = 1200 K,
ts = 25 h; h - Ts = 1300 K, ts = 25 h

Nr próbki

Temperatura ogrzewania
Ts [K]

Czas ogrzewania
ts [h]

1-a

600

3

2-b

700

25

3-c

800

25

4-d

900

6

5-e

1000

25

6-f

1100

25

7-g

1200

25

8-h

1300

25

Tab. 3. Warunki termicznej obróbki poszczególnych próbek nanoproszku PZT

rónych reﬂeksów rentgenowskich. Mona to tumaczy
tym, e poszerzenie linii dyfrakcyjnych jest zwizane nie
tylko z rozmiarami krystalitów (obszarów koheretnego
rozpraszania promieniowania X), lecz równie z efektami
deformacyjnymi, wywoanymi napreniami wewntrznymi.
Jeli te naprenia s niewielkie (mae ziarna w próbkach (1)
i (2)) to pomiar r p metodami XRD jest obarczony mniejszym
bdem, a wyniki s bardziej zgodne z rezultatami bada
mikroskopowych.
Niezalenie od procentowej zawartoci PbTiO3 w PZT
próbki proszkowe o rednich rozmiarach ziarn r p d rcr |
55 nm (rys. 3 i 4) posiadaj struktur regularn Pm3m (analiza XRD) i nie wykazuj w punkcie Curie (Tc) typowej dla

PZT przemiany fazowej w zakresie 293-873K.
W przypadku próbek proszkowych z ziarnami r p > 55 nm
struktura krystaliczna w temperaturze pokojowej (Tr = 293 K)
bya uwarunkowana zawartoci PbTiO3 w staym roztworze
Pb(Zr1-xTix)O3. Próbki proszkowe o x = 0,35 posiaday w Tr
struktur romboedryczn (R3m), która ze wzrostem temperatury w Tc przechodzia do fazy regularnej (R3moPm3m).
Próbki proszkowe o x = 0,45 charakteryzowaa dwufazowo ,
typowa dla skadu PZT z tzw. obszaru morfotropowego.
Analiza XRD wykazaa, e obok fazy romboedrycznej (R3m)
w takich próbkach wystpuje równie faza tetragonalna
(P4mm). Ze wzrostem temperatury ten dwufazowy ukad w Tc
przechodzi do ukadu regularnego Pm3m. Próbki proszkowe
o x = 0,50 i x = 0,65 wykazyway w Tr struktur tetragonaln
(P4mm), która ze wzrostem temperatury w Tc przechodzia
równie do fazy regularnej (P4mm oPm3m).
Zaobserwowany efekt rozmiarowy, polegajcy na przejciu w Tr próbek proszkowych do fazy Pm3m z faz P4mm,
R3m lub z ukadu dwufazowego P4mm+R3m w wyniku
zmniejszenia redniego rozmiaru ziarn poniej rozmiaru
krytycznego ( r p < rcr), nosi nazw efektu SDPT (ang. Size
Driven Phase Transition). Efekt taki by obserwowany wczeniej przez Schlaga et al. [23-25] w nanoproszkach BaTiO3,
a teoretycznie zosta przeanalizowany przez Wanga et al.
[26-27].
W ramach niniejszego artykuu szczególna uwaga powicona bdzie nanoproszkom PZT o skadzie
Pb(Zr0,5Ti0,5)O3 wykazujcym w Tr = 293 K struktur tetragonaln (P4mm). Dla próbki „masywnej” Pb(Zr0.5Ti0.5)O3 (np.
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XRD ( r p [nm] )
Nr
próbki
(tabela 4)

r p [nm]
FESEM

Metoda WarrenAverbacha

Poszerzenie linii dyfrakcyjnych
(wzór Scherrera)

(reﬂeksy 111 i 222)

101, 110

111

202, 220

222

1-a

15

17

12

14

11

12

2-b

18

24

20

19

18

21

3-c

45

33

35

34

35

38

4-d

55

61

57

63

40

58

5-e

95

118

-

190

-

185

6-f

155

140

-

195

-

-

7-g

250

-

-

-

-

-

8-h

600

-

-

-

-

-

Tab. 4. rednie rozmiary ( r p ) ziarn proszków (1)-(8) obliczone metodami FESEM i XRD dla
nanoproszków o skadzie Pb(Zr0,5Ti0,5)O3 (faza tetragonalna)

W penej zgodnoci
z wynikami analizy fazowej próbek o rónych r p ,
przeprowadzonej metodami
XRD, s rezultaty otrzymane metod DSC (rys. 6).
Z bada kalorymetrycznych
wynika, e przemiana fazy
tetragonalnej w regularn, wywoana wzrostem
temperatur, zachodzi tylko
w próbkach o r p t rcr . Próbki
o r p < rcr w caym zakresie
temperatur wykazuj symetri ukadu regularnego (brak
punktu Curie, Tc). Z danych
na rys. 6 i 7 wynika ponadto,
e dla próbek o r p t rcr ze
wzrostem r p maleje Tc.
W badaniach proszków
PZT metod RS (rys. 8)
otrzymano rezultaty odmienne od wyników bada
metodami XRD. Stwierdzono, e nawet proszki o najmniejszych ziarnach wykazuj
struktur niecentrosymetryczn (tetragonaln). Sprzeczno midzy wynikami bada
metodami XRD i RS staje si
zrozumiaa jeli przyj , e
wyniki bada metodami XRD
dotycz „urednionej” struktury
krystalicznej krysztau a wyniki
bada metod RS - symetrii elementów tworzcych
t struktur. Symetri ukadu tetragonalnego wykazuj
w przypadku PZT oktaedry
tlenowe Ti(Zr)O6.

x PLZT. Podobnie jak
w przypadku PZT ele x/65/35
PLZT po wysuszeniu przyjmuj
skonsolidowane, nieregularne
formy (rys. 9A). Rozdrabniano
je rcznie w mo dzierzu na
czstki o r |4 Pm (rys. 9B).
Po wypaleniu czci orgaRys. 4. Rozkady rozmiarów ziarn r(N/N o) i rednie rozmiary ziarn ( r ) nanoproszków
Pb(Zr0,5Ti0,5)O3, okrelone przez pomiar i zliczenie ziarn z odpowiednich mikrofotograﬁi (a)-(h)
nicznej (po kalcynacji w T =
przedstawionych na rys. 3: No - cakowita liczba zliczanych ziarn; N - liczba ziarn o okrelonych
873 K), z amorﬁcznego elu
rozmiarach, N/No - wzgldna liczba ziarn o okrelonych rozmiarach
otrzymuje si krystaliczny
proszek (rys. 10A). Proszek
ceramicznej) parametr deformacji tetragonalnej δT |0.026
stanowi zbiór aglomeratów (rys. 10B) charakteryzujcych
si porowatoci (rys. 10C) i zbudowanych z nieporowatych
§c ·
[1]. Tak wartoci δ T ¨  1¸ charakteryzuj si równie
agregatów (rys. 10D). Do bada struktury submikrometro©a ¹
wych agregatów wykorzystano metody XRD. Stwierdzono,
„gruboziarniste” proszki ( r p = 600 nm). W miar zmniejszania
e agregaty zbudowane s z krystalitów, czyli obszarów
si rednich rozmiarów ziarn nanoproszków maleje równie
koherentnego rozpraszania promieniowania X, o rednich
parametr deformacji tetragonalnej, a dla r p < rcr = 55 nm
rozmiarach D 100 nm. rednie rozmiary krystalitów D
przyjmuje warto zero (tabela 5; rys. 5).
i rednie znieksztacenia sieciowe <'d/dhkl> wyznaczano
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z oszerzenia charakterystycznych dla fazy romboedrycznej
maksimów dyfrakcyjnych, stosujc metod aproksymacji.
δT
Badania XRD wykazay, e el suszony w temperaturze
próbki
pokojowej ma budow amorﬁczn. Pocztki krystalizacji
Modelowanie
zauway mona ju na rentgenogramach elu wysuszonego
Indeksowanie
pod promiennikiem IR. Dalsza obróbka cieplna w coraz to
101 i 110
202 i 220
wyszej temperaturze zwiksza stopie wykrystalizowania
1-a
0
0
0
PLZT (rys. 11) [28-30].
2-b
0
0
0
Mikkie aglomeraty PLZT rozdrabniano najpierw
mechanicznie (mynek typu attritor; alkohol etylowy;
3-c
0
0
0
2h) a nastpnie poprzez dyspergowanie ultrad wi4-d
0.0200
0.0198
0.0.202
kowe (sonifikacj). Uzyskano w ten sposób proszki zoone z ziarn submikrometrowych (rys. 12).
5-e
0.0235
0.0231
0.0230
Obok budowy ziarn, rednich rozmiarów i charakteru rozka6-f
0.0240
0.0235
0.0235
du rozmiarów ziarn, wanymi wskaznikami jakoci proszków
s gsto rzeczywista proszku ρh, i powierzchnia waciwa
7-g
0.0245
0.0238
0.0242
proszków SBET (tabela 6).
8-h
0.0247
0.0240
0.0245
Otrzymane proszki PLZT charakteryzuj si du gTab. 5. Zaleno parametru deformacji tetragonalnej
stoci, a jej warto maleje wraz ze wzrostem zawartoci
(GT ), wyznaczonego rónymi metodami XRD, od rednich
lantanu (od 8,0773 g/cm3 dla 65/35 PZT, do 7,6912 g/cm3
rozmiarów ( r p ) ziarn nanoproszków (1)-(8) o skadzie
dla 10/65/35 PLZT). Wartoci powierzchni waciwej SBET
Pb(Zr0,5Ti0,5)O3 (patrz tabela 3)
wszystkich badanych proszków s stosunkowo mae, co
jest charakterystyczne dla nieporowatych cia
staych.
Kolejnym kryterium jakoci proszków x/65/35
8
7
PLZT, otrzymanych po kalcynacji elu, byo za0.024
6
chowanie stechiometrii ich skadu chemicznego
w stosunku do skadu wyjciowych prekursorów.
5
4 - 55 nm
Analiz chemiczn proszków x/65/35 PLZT
5 - 95 nm
0.022
prowadzono metod EDS (dla x = 0y20 at.%
6 - 155 nm
La) i metod atomowej spektrometrii emisyjnej
7 - 250 nm
ICP–AES (dla x = 0y12 at.% La). Uzyskane
8
600
nm
wyniki
wiadcz o tym, e skad chemiczny
4
0.020
proszków jest zbliony do zaoonego (tabela
7 i rys. 13) [33].
Przed wysokotemperaturowym spiekaniem
zolowo-elowe
proszki poddawano analizie
50
150
250
350
450
550
650
termicznej (DTA, TG, DTG). Na krzywych
r [nm]
DTA, niezalenie od koncentracji lantanu
Rys. 5. Zaleno parametru deformacji tetragonalnej (δT) komórki elew x/65/35 PLZT, obserwowano zawsze pik egmentarnej nanopro-szków Pb(Zr0.5Ti0.5)O3 od rednich rozmiarów ( r p ) ziarn
zotermiczny w otoczeniu 573 K (rys. 14). Jest
w próbkach (1)-(8) - patrz tabela 3
on zwizany z nukleacj i wzrostem krystalitów,
gdy po ochodzeniu proszku do temperatury pokojowej
i powtórzeniu procesu ogrzewania na krzywych DTA nie
pojawia si pik egzotermiczny do T = 1473 K. Ubytki
masy zarejestrowane na krzywych TG w tym samym
obszarze temperaturowym mog wiadczy o wypaleniu
si resztek organicznych elu (rys. 14).
Waciwoci proszków ferroelektrycznych syntetyzowanych metod wysokotemperaturowej reakcji
w fazie staej.
W wyniku rcznego lub mechanicznego rozdrobnienia
zsyntetyzowanych w wysokiej temperaturze wyprasek
otrzymuje si proszki ceramiczne zbudowane z twardych
aglomeratów. W zalenoci od metody rozdrabniania
aglomeraty proszkowe uzyskuj rozmiary od 0,1 do 200
Pm. Badania rentgenowskie wykazay, e aglomeraty

GT = (c/a -1)

§c ·
¨  1¸
©a ¹

Rys. 6. Badanie metod DSC nanoproszków Pb(Zr 0.5Ti0.5)O3
o rónych rednich rozmiarach ziarn (tabela 3) w otoczeniu punktu
Curie (dla ceramiki Tc = 654 K). Szybko ogrzewania w przypadku
wszystkich próbek vT = 35 K/min

zbudowane s z krystalitów o rednich rozmiarach D
< 80 nm. Stwierdzono, e otrzymana z takich proszków
ceramika wykazuje najlepsze waciwoci jeli:
 rozkad rozmiarów ziarn proszków po syntezie jest
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665

4
5
6

7

TC [K]

660

4 - 55 nm
5 - 95 nm
6 - 155 nm
7 - 250 nm
8 - 600 nm

8
655

0.000

0.005

0.010

0.015

A

r-1 [nm-1]
Rys. 7. Przesunicie punktu Curie (Tc) wywoane zmian rednich rozmiarów ( r p ) ziarn nanoproszków Pb(Zr0.5Ti0.5)O3 (4-8;
tabela 3)

1 - 15 nm
2 - 18 nm
3 - 45 nm
4 - 55 nm
5 - 95 nm
6 - 155 nm
7 - 250 nm
8 - 600 nm

8
7

I wzgl.

6
5
4

B

3
2
1

10

20

30

40

50

60

70

80

k . 10-3 [m-1]
Rys. 8. Zaleno wzgldnego natenia widma RS (Iwzgl) od liczby falowej promieniowania (k) dla nanoproszków Pb(Zr0.5Ti0.5)O3
o rónych rednich rozmiarach ziarn (1)-(8)

C

Rys. 9. Obrazy SEM wysuszonego elu 8/65/35 PLZT przed
rozdrobnieniem (A, x1000) i po rozdrobnieniu w mo dzierzu
(B, x15000) [12]

10
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Rys. 10. Obrazy SEM proszku 6/65/35 PLZT otrzymanego w wyniku kalcynacji elu:
A – ziarna proszku (x1000); B – aglomeratowa struktura
proszku (x10000); C – porowata mikrostruktura aglomeratów (x30000); D – porowate aglomeraty zbudowane
z agregatów (x50000) [31]

NAUKA, TECHNOLOGIA

Proszek
x/65/35 PLZT
La/Zr/Ti

Gsto helowa
ρh [g/cm3]

Powierzchnia waciwa
SBET [m2/g]

0/65/35

8,0773

2,34

6/65/35

7,8165

3,73

8/65/35

7,7059

4,87

10/65/35

7,6912

4,36

Tab. 6. Wpyw koncentracji lantanu (x) na gsto helow
Uh i powierzchni waciw SBET proszków x/65/35 PLZT
[12]

Rys. 11. Wpyw temperatury obróbki termicznej na stopie
wykrystalizowania x/65/35 PLZT [32]

a)
Size Distribution by Intensity

Intensity (%)

20
15
10
5
0
0.1

1

10

100

1000

10000

1000

10000

Diameter (nm)

Record 122: cyrkon 08/65/35 iirozp po sonif ic 30 min

b)
Size Distribution by Intensity
12

Intensity (%)

10
8
6
4
2
0
0.1

1

10

100
Diameter (nm)

Record 250: cyrkon 8% po II sonif ikacji 30 min

Rys. 12. Rozkady rozmiarów ziarn w proszkach 8/65/35 PLZT rozdrabnianych mechanicznie a nastpnie dyspergowanych ultrad wikowo:
a - rozkad po pierwszej soniﬁkacji przez 30 min ( r ≈ 1 μm);
b - rozkad po drugiej soniﬁkacji przez 30 min ( r ≈ 0,5 μm; rmin < 100 nm)

zbliony do gaussowskiego (rys. 15b i rys. 16 i 17);
rozmiar najwikszych ziarn proszków po syntezie nie
przekracza r p = 5 Pm (rys.17);
gaussowski rozkad rozmiarów ziarn jest moliwie najwszy (0,1-4,0 Pm) – rys. 17a;
redni rozmiar ziarn wynosi r p d 1 Pm (rys. 17a).
Istotny wpyw na proces samej syntezy, zachodzcej
podczas spiekania, ma stopie rozdrobnienia i homogenicznoci mieszaniny substratów. Przykad le przygotowanej
mieszaniny proszków do syntezy ilustruje rys. 15a (miesza-

nina PbO – ZrO2 – TiO2 - La2O3 o PLZT), natomiast przykad
waciwego przygotowania – rys. 16d (mieszanina BaCO3
– PbO – TiO2 o (Ba,Pb)TiO3).
Obok uziarnienia istotne znaczenie w procesie wytwarzania ceramiki ferroelektrycznej ma stechiometria skadu
chemicznego i struktura krystaliczna zsyntezowanych
proszków, poddawanych dalszym etapom technologicznym
(zagszczaniu i spiekaniu w wysokiej temperaturze).
Skad chemiczny proszków badano metodami XRF,
EDS i ICP-AES. Stwierdzono, e zwizki i roztwory stae nie

MATERIA£Y CERAMICZNE 1/2007 • tom LIX

11

NAUKA, TECHNOLOGIA

Proszki
x/65/35
PLZT
La/Zr/Ti

Zawarto procentowa pierwiastków liczona z wzoru (15)
w przeliczeniu na tlenki [wag.%]

Zawarto procentowa pierwiastków
w x/65/35 PLZT w przeliczeniu na tlenki (ICP-AES)
[wag.%]

PbO+5%wag.

La2O3

ZrO2

TiO2

PbO+5%wag.

La2O3

ZrO2

TiO2

0/65/35

68,60

-

23,45

8,18

69,94

-

2,1,81

8,25

2/65/35

67,62

0,96

23,46

8,19

69,04

0,86

21,77

8,33

6/65/35

65,61

2,91

23,50

8,20

68,20

2,40

21,06

8,34

8/65/35

64,59

3,91

23,51

8,21

66,74

3,83

21,16

8,27

10/65/35

63,56

4,91

23,53

8,22

65,57

4,97

21,25

8,21

12/65/35

62,52

5,93

23,55

8,22

64,53

5,99

21,34

8,14

Tab. 7. Wyniki analizy chemicznej ICP-AES proszków x/65/35 PLZT otrzymanych po kalcynacji elu

zawierajce oowiu nie wykazuj
odstpstw od stechiometrii zaoonego skadu chemicznego,
wynikajcego z równa reakcji
syntezy prostych tlenków wyjciowych. W przypadku PZT
i PLZT, w zwizku z ulatnianiem
sie oowiu w wysokiej temperaturze, stosowano 5 wag.% nadmiar
PbO. Przykadowe wyniki bada
skadu x/65/35 PLZT metod
EDS (ang. Energy Dispersive
Spektrometry) przedstawiono na
rys. 18 i 19 oraz w tabeli 8.

A

B

Podsumowanie
Stosujc róne, nawzajem
uzupeniajce si metody badawcze, przeprowadzono kompleksowe badania ceramicznych
proszków ferroelektrycznych
zsyntezowanych zarówno metoda zolowo-elow jak i metod
reakcji w fazie staej. Z bada
tych wynika co nastpuje:
x Proszki zsyntetyzowane metod wysokotemperaturowej
reakcji w fazie staej zbudowane s z tzw. twardych
aglomeratów o rozmiarach 0,1
÷ 200 Pm. Aglomeraty te mona rozdrabnia mechanicznie, lecz konsekwencj tego
jest znaczce pogorszenie
si stopnia doskonaoci ich
struktury krystalicznej. Nanoproszki otrzymane w wyniku
mielenia twardych aglomeratów s tak silnie zdefektowane, e zanika w nich stan
ferroelektryczny. Proszkowe
aglomeraty nie poddawane

12

MATERIA£Y CERAMICZNE 1/2007 • tom LIX

C

Rys. 13. Wpyw koncentracji lantanu na obrazy SEM (x10000) i widma EDS próbek proszkowych x/65/35 PLZT zsyntetyzowanych metod zolowo-elow:
A – 0/65/35 PLZT, czyli 63/35 PZT; B – 6/65/35 PLZT; C – 20/65/35 PLZT

NAUKA, TECHNOLOGIA

Rys.14. Rezultaty analizy termicznej proszków 12/65/35 PLZT syntetyzowanych metod zolowoelow [29]

Rys. 15. Analiza ziarnowa proszków x/80/20 PLZT syntetyzowanych z mieszaninytlenków (ANALYSETTE 22) [34]:
a – przed syntez; mielenie rczne w mo dzierzu przez 2,5 h;
b – przed syntez; mielenie 8 h;
c – po syntezie; mielenie 2,5 h;
d – po drugim swobodnym spiekaniu; mielenie 1 h

mieleniu zbudowane s z krystalitów o rozmiarach D
d 80 nm (zalenie od temperatury syntezy) wykazujcych niewielkie rednie znieksztacenie sieciowe rzdu
<'d/dhkl> |4.10-3. Najlepsz spiekalnoci i najwiksz
podatnoci na zagszczanie charakteryzuj si proszki,
w których maksymalny rozmiar ziarn nie przekracza r = 5
Pm, redni rozmiar ziarn jest rzdu r p d1 Pm, a rozkad
rozmiarów ziarn ma charakter gaussowski i jest moliwie
najwszy (0,1-4 Pm).

x Aglomeratow budow maj równie proszki zolowoelowe po wypaleniu skadników organicznych. W tym
przypadku ziarna proszku s tzw. mikkimi aglomeratami.
atwo daj si rozdrobni (ultrad wieki, mielenie) nawet
do rozmiarów r p d10 nPm bez wyra nej zmiany stopnia
doskonaoci ich struktury krystalicznej. Nanoproszki zolowo-elowe (podobnie jak proszki zbudowane z twardych
aglomeratów) wykazuj niestety tendencj do wtórnej
aglomeryzacji podczas procesów kalcynacji i spiekania,
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Rys. 16. Rozkad rozmiarów ziarn w mieszaninie proszków BaCO3, PbO i TiO2, rozdrabnianych rcznie w mo dzierzu przez [35,
36]: a) – 1 h; b) – 4 h; c) – 8 h; d) – 16 h

Rys. 17. Charakterystyki ziarnowe proszku (Ba0,6Pb0,4)TiO3 po syntezie w fazie staej [35, 36]: a) – bez domieszki, b) – 1,5 wag.%
szka, c) – 6 wag.% szka

co uniemoliwia w praktyce otrzymanie nanoziarnistej
ceramiki ferroelektrycznej. Autorzy opracowali metod
ograniczenia tych tendencji do wtórnej aglomeryzacji, lecz
bdzie ona przedstawiona dopiero w Czci III pracy.
x Opracowano metodyk otrzymywania proszków PZT
o coraz to wikszych rednich rozmiarach ziarn ( r p |

14
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15-600 nm) w wyniku dugotrwaej obróbki termicznej
w coraz to wyszej temperaturze. Pozwolio to na przeprowadzenie kompleksowych bada skadu chemicznego, struktury krystalicznej, mikrostruktury i przemian
fazowych w proszkach PZT w funkcji rednich rozmiarów
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Rys. 18. Widmo EDS i obraz SEM proszku 12/65/35 PLZT po pierwszym etapie syntezy w fazie staej (Ts1 = 1223 K/3 h); x5000

Rys. 19. Widmo EDS i obraz SEM proszku 12/65/35 PLZT po drugim etapie syntezy w fazie staej (Ts1 = 1223 K/3 h
i Ts2 = 1423 K/3 h); x5000

Tlenki

Skad mieszaniny tlenków przed
syntez
[wag.%]

Skad proszków x/65/35 PLZT w przeliczeniu na tlenki
(po spiekaniu; EDS) [wag.%]
I etap syntezy (1223K/3h)

II etap syntezy (1423K/3h)

11/65/35

12/65/35

13/65/35

11/65/35

12/65/35

13/65/35

11/65/35

12/65/35

13/65/35

66,76

66,23

65,23

66,70

66,14

65,05

66,24

65,94

64,48

La2O3

5,57

6,09

6,62

5,48

6,03

6,44

5,32

5,43

5,93

ZrO2

24,22

24,22

24,22

24,02

23,82

24,02

23,93

23,84

23,76

TiO2

8,45

8,45

8,45

8,44

8,43

8,41

8,51

8,71

8,73

PbO+5 wag.%

Tab. 8. Skad chemiczny proszków x/65/35 PLZT po I i II etapie syntezy w fazie staej w porównaniu ze skadem mieszaniny
tlenków przed syntez

ziarn. Stosujc róne metody bada wykazano, e dla
ziarn PZT istnieje rozmiar krytyczny (rcr), poniej którego
zanikaj waciwoci ferroelektryczne. Dla Pb(Zr0,5Ti0,5)O3
rcr | 55 nm. Zmniejszajc rednie rozmiary krystalitów
mona indukowa w temperaturze pokojowej przemian
ferroelektrycznej fazy tetragonalnej w paraelektryczn
faz regularn. Przemiany typu SDPT (ang. Size Driven
Phase Transition) maj charakter przemian porzdeknieporzdek. W proszkach PZT o r t rcr poprzez wzrost

temperatury mona indukowa przemian ferroelektrycznej fazy tetragonalnej w paraelektryczn faz regularn.
Ze wzrostem r p punkt Curie przesuwa si w stron niszej
temperatury. Otrzymane rezultaty pozostaj w dobrej
zgodnoci z wynikami uzyskanymi przez Schlaga et. al
[23-25] w badaniach przemian fazowych w nanoproszkach BaTiO3 oraz z termodynamiczn teori efektów rozmiarowych w ferroelektrykach, opracowan przez Wanga
et al. [26-27] na bazie teorii ferroelektrycznych przemiana
fazowych Landaua - Ginzburga - Devonshire’a [37-39].
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Podzi kowanie
Praca bya czciowo sfinansowana ze rodków
MNiSzW w ramach projektu badawczego N507 142
31/3568.
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