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Wprowadzenie
Po etapie syntezy drugim istotnym etapem technologii
otrzymywania ferroelektrycznej ceramiki jest proces spiekania zsyntetyzowanych proszków. W czasie wysokotemperaturowego spiekania nastpuje midzy innymi [1-4]:
x dokoczenie procesów syntezy;
x wzrost stopnia doskonaoci struktury krystalicznej poszczególnych ziarn;
x zanik lub zmniejszenie wewntrznych napre w ziarnach;
x wzrost ziarn, silne ich zespolenie i stopniowy zanik porów;
x zagszczenie proszków i wzrost gstoci spiekanych
próbek;
x formowanie si struktury granic przylegajcych ziarn;
x zwikszenie uporzdkowania rozmieszczenia poszczególnych atomów roztworu staego w ekwiwalentnych
pozycjach krystalograﬁcznych.
Wikszo w/w zjawisk wie si z procesami dyfuzyjnymi. Ich aktywacj wywouj zarówno czynniki zewntrzne
(T, p) jak i czynniki wewntrzne (domieszki i odstpstwa od
stechiometrii skadu, rónego rodzaju defekty, np. wakanse,
itd). Czynnikiem porednim midzy czynnikami zewntrznymi i wewntrznymi jest czynnik dyspersyjnoci spiekanych proszków. Kinetyka spiekania zwiksza si bowiem
silnie wraz ze wzrostem rozwinicia powierzchni ziaren
proszku. Oznacza to, e „spiekalno” ukadu poprawia si
przy przejciu od proszków mikrometrowych do proszków
submikrometrowych i nanoproszków. Widoczne to jest przy
spiekaniu proszków ferroelektrycznych syntetyzowanych
w wyniku reakcji w fazie staej ( r p > 1 Pm) i nanoproszków
ferroelektrycznych syntetyzowanych metod zolowo-elow
( r p < 1 Pm) [5-8].
Autorzy niniejszego artykuu (Cz III) podjli prób optymalizacji warunków spiekania ferroelektrycznych proszków
o rónorodnych skadach chemicznych i syntetyzowanych w
rónych warunkach. Materiaem bada byy [np. 9-20]:
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x ferroelektryki o strukturze typu perowskitu:
Pb(Zr1-xTix)O3 czyli PZT; wieloskadnikowe roztwory stae
na bazie PZT, czyli W-PZT; (Ba1-xPbx)TiO3, czyli BPT;
(Pb1-xLax)(Zr1-yTiy)O3, czyli x/(1-y)/y PLZT;
x ferroelektryki o perowskitopodobnej strukturze warstwowej oraz skadach A m-1Bi 2B mO 3m+3, czyli BLPO
i A2m-2Bi4B2mO6m+6, czyli M-BLPO;
x ferroelektryki o strukturze tetragonalnego brzu wolframowego, czyli TBW, o skadach Sr5(1-x)Ba 5xNb10O30, czyli
SBN i Sr4Na2Nb10O30, czyli SNN.
Zoono podjtego problemu polega na tym, e do
dzisiaj brak jest prostego sposobu optymalizacji procesu
spiekania. Dlatego to przeprowadzono wielokierunkowe,
kompleksowe badania, przy uyciu rónorodnych metod
badawczych (patrz tabela 1) [np. 21, 22].
Osobliwoci spiekania ceramiki ferroelektrycznej jest
to, e proces ten zachodzi w fazie paraelektrycznej (Ts > Tc).
Ochadzanie próbek ceramicznych od Ts poprzez Tc do
temperatury pokojowej Tr (Tr < Tc) prowadzi do przemiany
fazowej, w której pojawiaj si spontaniczna deformacja komórki elementarnej oraz mniej lub bardziej zoona struktura
domenowa (domeny elektryczne: 180o, domeny strukturalne:
nie-180o). Bardzo istotnym parametrem procesu spiekania
staje si w tej sytuacji szybko chodzenia próbki od Ts do
Tr, czyli vT = 'T/'t [23].
Stan ferroelektryczny jest bardzo podatny na obecno defektów strukturalnych, w tym wakansów kationowych i tlenowych. W zwizkach zawierajcych oów
s to najczciej wakanse V Pb, natomiast we wszystkich ferroelektrykach tlenkowych dugotrwae spiekanie
w wysokiej temperaturze wywouje pojawienie si wakansów
tlenowych (VO). Wzmoonej generacji defektów mona zapobiec obniajc temperatur (Ts) i czas spiekania (ts), bez
pogorszenia si innych waciwoci ceramiki.
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Lp.

Charakterystyki
próbek

Metoda kontroli

Mierzony parametr

1.

Krzywe skurczu

Dylatometria

Wspóczynnik
Skurczu

2.

Porowato
otwarta

Higroskopijno

Procent porów otwartych

3.

Gsto
wzgldna

Piknometria,
rentgenograﬁa

Gsto realna
(eksperymentalna),
gsto teoretyczna
(rentgenowska)

4.

Wytrzymao
mechaniczna

Metody
mechaniczne

Sstat, Sdyn

5.

Mikrostruktura

Mikroskopia optyczna
i elektronowa (SEM),
laserowy miernik
czstek, stereologia
komputerowa

Rozmiar i forma ziaren; rozkad
rozmiarów ziaren; rozwinicie
powierzchni ziaren

6.

Strukturalna
doskonao
krystalitów

XRD

Fazy krystaliczne, parametry
komórki elementarnej, spontaniczna deformacja, redni
rozmiar krystalitów ( ), rednie
odksztacenia sieciowe <'d/dhkl>

Zgodno fazy krystalicznej
i parametrów komórki elementarnej
z wzorcem; <'d/dhkl> < 10-3; uporzdkowana struktura domenowa

7.

Jednorodno
skadu chemicznego
w caej objtoci
próbki

EDS, EPMA, XRF

Rozkad pierwiastków chemicznych w krystalitach i w granicach
midzyziarnowych

Zmiany koncentracji pierwiastków
chemicznych w granicach czuoci
poszczególnych metod
(mniejsze od 1%).

Kryteria spiekania

p < 1%

Maksymalna wytrzymao próbek
Optymalne rednie rozmiary ziarn zalene od zastosowa ( = 0,1-5 Pm);
wskie gaussowskie rozkady rozmiarów ziarn; nieobecno wtrce
obcych; minimalna objto granic
ziaren; graniasto ziaren

Tab. 1 Kryteria jakoci ceramiki ferroelektrycznej i sposoby ich pomiaru

Stosowane metody spiekania (zag szczania)
Zsyntetyzowane proszki i nanoproszki po wymieszaniu
ich z olejem paraﬁnowym (5 wag.%) formowano na drodze
prasowania na zimno za pomoc prasy hydraulicznej pod
cinieniem pz = 200 MPa. Wypraski miay form dysków o
rednicy 10 mm i gruboci 2-4 mm.
Spiekanie prowadzono jedn z nastpujcych metod:
x swobodnego spiekania (ang. free sintering: FS);
x spiekania szybkociowego (ang. rapid thermal annealing:
RTA);
x jednoosiowego prasowania na gorco (ang. hot uniaxial
pressing: HUP);
x dwuetapowego spiekania (jednoosiowe prasowanie na
gorco z pó niejszym spiekaniem swobodnym w wyszej
temperaturze; ang. two-step sintering: T-SS).
Spiekanie swobodne. Wypraski ukadano w stosy
w tyglach korundowych, które szczelnie zamykano. Jako
podsypk stosowano proszek o skadzie identycznym jak
ceramika z 5% wag. naddatkiem PbO w przypadku ceramiki zawierajcej oów. Spiekanie odbywao si w piecu
elektrycznym KS 1350 ze stabilizacj temperatury r 5 K.
W zalenoci od skadu chemicznego i rodzaju proszków
szybko grzania pieca wynosia od 100 do 300 K/h, temperatura pierwszego spiekania Ts1 = 1173-1373 K, czas
spiekania (czas przetrzymywania w Ts1) wynosi ts1 = 2-16 h,

szybko chodzenia vT = 60-150 K/h. Ochodzone do temperatury otoczenia próbki ceramiczne ponownie kruszono
i rozdrabniano na proszek, z którego formowano wypraski
do ponownego spiekania (Ts2, ts2). Procedur t powtarzano dla kadej serii próbek dwu- lub trzykrotnie (zazwyczaj
Ts1 b Ts2 b Ts3 d 1573 K).
Wypraska przed spiekaniem stanowi ukad daleki od
stanu równowagi termodynamicznej. Si napdow procesu
zagszczania podczas spiekania swobodnego jest cinienie
dodatkowe ps pod powierzchni sferyczn, opisane wzorem
Laplace’a
,

(1)

gdzie:
A - wspóczynnik napiciapowierzchniowego [N/m] lub
[J/m2];
r - promie krzywizny.
Spiekanie szybkociowe. W zwizku z tym, e metoda
spiekania swobodnego proszków w Ts < 1500 K nie pozwolia otrzyma ceramiki PZT o submikrometrowych rednich
rozmiarach ziarn ( < 1 Pm) i gstoci Reksp > 0,92Rrentg
zastosowano odmian metody szybkociowego spiekania
(RTA). Metoda ta pozwala znaczco skróci czas procesu spiekania oraz zapewnia lepsz stechiometri skadu
chemicznego (zmniejsza moliwo ulatniania si oowiu
z próbki) i wiksz gsto ceramiki (Reksp = (0,96-0,97)Rrentg).
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Stosowany ukad (Heat Pulse 300 Rapid Thermal
Processor-RTP) pozwala na spiekanie w zakresie
Ts < 1500 K, z szybkoci ogrzewania vT = 100-300
K/min. Proces szybkociowego spiekania próbek
przerywano w okrelonych momentach metod
„zamraania”, co pozwolio przeledzi kinetyk
formowania mikrostruktury ceramiki tak w procesie wzrostu temperatury próbki, jak i podczas
wytrzymania w staej temperaturze. Na struktur
i mikrostruktur ceramiki ferroelektrycznej silny
wpyw ma szybko spiekania (vT) i maksymalna
temperatura spiekania (Tsmax).
Jednoosiowe prasowanie na gor co. Celem
zwikszenia gstoci ceramiki (Reksp), obnienia
temperatury (Ts) i skrócenia czasu (ts) spiekania
oraz zmniejszenia rednich rozmiarów ziarn ( )
zastosowano metod jednoosiowego prasowania
na gorco (HUP).
Szybko zagszczania próbki

pod-

czas prasowania na gorco opisuje równanie:
,

(2)

Rys. 1. Dwa (a i b) najczciej stosowane czasowe przebiegi ps(t) i Ts(t)
podczas prasowania na gorco z uyciem stanowiska USSK-1.

gdzie:
R – wzgldna gsto próbki,
H – wspóczynnik efektywnej lepkoci,
ps – cinienie prasowania,
t – czas spiekania,
– szybko zagszczania podczas swobodnego
spiekania (ps=0),
– wzrost szybkoci zagszczania, wywoany
przyoonym cinieniem (ps > 0).
Z równania (2) wynika, e szybko zagszczania mona zwikszy przez podwyszenie cinienia (ps) lub przez
zmniejszenie lepkoci spiekanego materiau (H), czyli podwyszenie temperatury spiekania (Ts). Bardziej efektywne
jest podwyszenie Ts, gdy lepko zmniejsza si dziesitki
razy przy nieznacznych wzrostach temperatury spiekania,
natomiast cinienie prasowania (ps) mona zwikszy zaledwie o rzd wartoci.
Prasowanie na gorco prowadzono na specjalnym laboratoryjnym stanowisku USSK-1.
Wypraski w formie dysków o rednicy 10 mm i gruboci
2 mm, uformowane z zsyntetyzowanego proszku, spiekano w Ts d 1473 K, ts d 3 h, od cinieniem ps d 20 MPa, w
atmosferze powietrza oraz zgodnie z moliwymi do zaprogramowania rónymi przebiegami p(t) i T(t), przedstawionymi
przykadowo na rys. 1a, b.
Optymalne warunki prasowania na gorco okrelano
ju w trakcie procesu spiekania, w oparciu o rejestracj
termicznej deformacji próbki w funkcji temperatury i czasu
jej spiekania (rys. 2 i 3).
Dylatometryczne badania wzgldnego skurczu próbki
proszkowej poddanej prasowaniu na gorco (rys. 2) wykazay, e proces spiekania przy staej szybkoci ogrzewania
(vT =const.) obejmuje nastpujce stadia:
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Rys. 2. Krzywe skurczu ($L/L) = f(Ts) charakteryzujce proces prasowania na gorco ceramiki typu PZT przy rónych
szybkociach grzania: 1 – vT =100 K/h; 2 – vT =70 K/h

x w zakresie Ts = 293y973 K skurcz wsadu nie nastpuje;
x w zakresie Ts = 1023y1123 K wystpuje wyra ny skurcz
wsadu, co prawdopodobnie jest zwizane z pocztkiem
topnienia warstw midzyziarnowych (zawierajcych
np. naddatek PbO); powstanie fazy ciekej prowadzi do gwatownego zmniejszenia si gazowych por
w wyniku dziaania si napicia powierzchniowego;
x anomalia 'L/L(Ts) w Ts | 1273 K moe by zwizana
z procesem wzrostu ziarn, który zmniejsza szybko
skurczu;
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Takie warunki zagszczania i spiekania przyjto celem
otrzymania próbek nieporowatych (z maksymaln gstoci)
i minimalnymi stratami oowiu w trakcie procesu prasowania
na gorco i wypraania.

Kalcynacja proszków i spiekanie
wyprasek

Rys. 3. Zaleno skurczu ($L/L) ceramiki ferroelektrycznej od czasu spiekania (ts) metod prasowania na gorco
w rónych temperaturach

x w temperaturach Ts > 1273 K nastpuje ponownie skurcz
zwizany w tym stadium z zanikiem por midzyziarnowych, z rekrystalizacj i ze zmniejszeniem liczby defektów rónego rodzaju.
Zaleno °'L/L° od
przy rónych temperaturach
spiekania (Ts) jest w przypadku ceramiki typu PZT zalenoci liniow (rys. 3). Mona zatem przyj , e w warunkach
izotermicznych (Ts = const) mechanizm spiekania si nie
zmienia, czyli nie zaley od czasu przetrzymywania wsadu
w temperaturze Ts.
W procesie spiekania ferroelektrycznych proszków wyróni mona zatem trzy etapy:
x w pierwszym etapie zachodzi przegrupowanie ziarn
proszku z szybkoci lepkiego przepywu;
x w drugim etapie nastpuje rozpuszczenie fazy staej
w obszarze kontaktów czstek i ich wtórna krystalizacja;
x w trzecim etapie zachodzi przejcie od spiekania
z udziaem fazy ciekej do spiekania w fazie staej z silnym
zahamowaniem procesu zagszczania wsadu.
Analiza krzywych lg('L/Lo) = f[lg(ts)] pozwala na okrelenie mechanizmu spiekania wsadów ceramicznych: I
– lepki przepyw; II – spiekanie w obecnoci fazy ciekej; III
– dyfuzja objtociowa; IV spiekanie w obecnoci fazy ciekej
i z dyfuzj w jej objtoci (rys. 4).
W ferroelektrykach tlenowo – oktaedrycznych procesy
spiekania wsadu w trzech rónych temperaturach (1178,
1223, 1278 K) przebiegaj gównie wg mechanizmu dyfuzji
objtociowej (III). Tylko przy niskiej temperaturze spiekania
(Ts = 1178 K) pocztek tego procesu zachodzi w obecnoci
ciekej fazy (zaleno I i II).
Spiekanie dwuetapowe:
x pierwszy etap stanowio prasowanie na gorco w próni
lub w powietrzu, w matrycach z Al2O3 (cinienie gazu
roboczego 133310-4 - 133310-5 Pa, optymalna temperatura spiekania Ts =1473 K, czas przetrzymywania
w temperaturze spiekania ts = 1 h, cinienie prasowania
ps |20 MPa);
x drugi etap to wypraanie w odpowiednio dobranej atmosferze (Tw = 1523 K, tw = 5-10 h) i w tyglu platynowym
(rys. 5).

PZT. Wysuszony el Pb(Zr0,9Ti0,1)O3 poddawano obróbce termicznej (kalcynacji) w temperaturze 873K przez
24h, w wyniku czego otrzymano nie zagszczony proszek.
Wyjciowe proszki PZT zbudowane byy z aglomeratów
o rednich rozmiarach
= 2-3 Pm, natomiast mikrometrowe aglomeraty byy zoone z drobniejszych agregatów
o rednicach od 20 do 200 nm ( | 50 nm).
Przed kocowym procesem spiekania i zagszczania,
prowadzcym do otrzymania ceramiki, proszki zolowo-elowe poddawano wst pnemu zag szczaniu (konsolidacji)
w wyniku dwu rónych procesów.
Pierwszy i drugi sposób obejmowa najpierw etap zdyspergowania proszku PZT w zdejonizowanej wodzie, bez
obecnoci innych dodatków, w wannie ultrad wikowej
(pH proszku w wodzie wynosio 5,7, a zmierzony potencja
zeta proszków o tym pH wynosi +25 mV). Ultrad wikowe
dyspergowanie kadorazowo trwao 30 min.

Rys. 4. Zaleno skurczu wsadów ceramicznych na bazie
PZT [lg ($L/Lo)] od czasu lg ts i temperatury spiekania (Ts),
dla rónych mechanizmów spiekania (I-IV):
I - lepki przepyw;
II - spiekanie w obecnoci fazy ciekej;
III - dyfuzja objtociowa;
IV - spiekanie w obecnoci fazy ciekej i z dyfuzj w jej
objtoci

Pierwszy sposób wstpnego zagszczania na mokro
proszków polega na tym, e zdyspergowana ultrad wikowo, rozrzedzona papka bya najpierw nalewana stopniowo
na papier ﬁltracyjny, a nastpnie suszona w powietrzu bez
stosowania dodatkowego cinienia zewntrznego (ang. lowforce technique). Na obrazie SEM warstwy zagszczonego
wstpnie proszku na papierze ﬁltracyjnym nie obserwowano
makrodefektów, a widoczne byy aglomeraty o submikrometrowych rozmiarach. Z porównania obrazów SEM nie
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Jak du rol w technologii ceramicznej odgrywa
proces przygotowania proszków najlepiej wskazuje
to, e z nanoproszków wstpnie zagszczonych na
mokro i wysuszonych na papierze ﬁltracyjnym nawet
w wyniku spiekania w Ts = 1373 K nie otrzymuje si
w peni zagszczonej ceramiki.
W-PZT. W zalenoci od skadu chemicznego
i metody syntetyzowania wypraski wieloskadnikowych
roztworów staych na bazie PZT (czyli W-PZT) spiekano swobodnie (Ts = 1273-1573 K; ts = 3-10 h) lub
prasowano na gorco (Ts = 1223-1473 K; ts = 45 min
– 1,5 h; ps = 10-20 MPa).
Najlepsze waciwoci (struktur krystaliczn,
Rys. 5. Schemat sposobu upakowania platynowego tygla z wymikrostruktur,
skad chemiczny i charakterystypraskami PLZT
ki elektrofizyczne) posiadaa zawsze ceramika
syntetyzowana metod zolowo-elow i spiekana
zagszczonego proszku po wstpnej kalcynacji i wstpnie
metod
jednoosiowego prasowania na gorco. Optyzagszczonego na mokro proszku na papierze ﬁltracyjnym
malizacj
procesu spiekania prowadzono metodami
wynikao, e nie wystpi proces wtórnej aglomeryzacji.
TA,
XRD,
EDS, EPMA i SEM [21,22] midzy innymi
Drugi sposób wstpnego zagszczania na mow
przypadku
skadów:
kro proszków ceramicznych polega na zastosowaniu
skad
I:
Pb(Zr
0,70Ti0,30)O3 + 0,15 wag.% Cr2O3 +
techniki centryfugowej (ang. high-force technique).
0,5
wag.%
MnO2,
Proszek PZT z wod poddany odwirowaniu odrodskad
II:
Pb(Zr
0,70Ti0,30)O3 + 0,15 wag.% Cr2O3 +
kowemu (6000 obrotów/min przez 5 min) by suszony
1,0
wag.%
MnO
(3)
2,
w powietrzu. W warstwie proszku o gruboci 25Pm nie
skad
III:
Pb(Zr
Ti
)O
+
0,15
wag.%
Cr
O
+
0,75 0,25
3
2 3
stwierdzono defektów makroskopowych a rednie rozmiary
0,5 wag.% MnO2,
aglomeratów i porów byy submikrometrowe. Równie w tym
skad IV: Pb(Zr0,75Ti0,25)O3 + 0,15 wag.% Cr2O3 +
przypadku nie nastpi efekt wtórnej aglomeryzacji.
1,0 wag.% MnO2,
Wyej wymienionymi sposobami wstpnie na mokro
syntetyzowanych
i spiekanych rónymi metodami.
zagszczone proszki PZT poddawano kalcynacji w Ts = 1173O
jednofazowoci
i stopniu doskonaoci struktury kry1373 K przez ts = 0,5 h. Stwierdzono, e niezalenie od temstalicznej
wiadcz
wyniki
bada XRD dla ceramiki o skaperatury kalcynacji atwiej zagszczaj si proszki wstpnie
dzie
I
IV
otrzymanej
metod
swobodnego spiekania (FS)
konsolidowane na mokro za pomoc wirówki odrodkowej. Ju
z
proszków
syntetyzowanych
w
wyniku spiekania prostych
po kalcynacji takich proszków w Ts = 1073 K/30 min otrzymano
tlenków
w
fazie
staej
oraz
metod
zolowo-elow. Z anaceramik PZT bez defektów makroskopowych z rozmiarami
lizy
rentgenowskiej
wynika,
e
w
temperaturze
pokojowej
ziarn i porów poniej 0,5 Pm. Ze wzrostem Ts do 1173 K/30
(T
<
T
)
badane
materiay
wykazuj
struktur
trygonaln
r
C
min obserwowano prawie pene zagszczenie, niejednorodnie
(a0 = b0 c0, A =B =90o, G =120o), grup punktow 3m i grup
rozmieszczone pory byy submikrometowe a maksymalne
przestrzenn R3m. Wyznaczone w trybie Proﬁle Matching
rozmiary ziarn – rzdu 1 Pm. W wyniku kalcynacji w Ts = 1273
parametry sieciowe dla ceramiki zestawiono w tabeli 2.
K/30 min nie nastpowa wzrost maksymalnych rozmiarów
ziarn (ok. 1 Pm), obserwowano nieliczne pory otwarte,
Skad
Metoda syntezy
Ukad
a [nm]
c [nm]
a ziarna przyjmoway formy zblione do kulistych. Dalszy wzrost temperatury spiekania (do Ts = 1373 K/30
I
reakcje w fazie staej
0,57831
1,4245
min) prowadzi do otrzymania do gsto upakowanej
I
zolowo-elowa
0,57726
1,4241
ceramiki, z bardzo ostro zaznaczonymi granicami ziarn,
trygonalny
których maksymalne rozmiary wzrosy do 2 Pm.
II
reakcje w fazie staej
0,57874
1,4273
R3m
Z przeprowadzonych bada metod SEM wynikao,
II
zolowo-elowa
0,57737
1,4244
e w przypadku proszków PZT, wstpnie zagszczanych na mokro za pomoc wirówki odrodkowej, nie
Tab. 2 Przykadowe parametry sieciowe skadów I i II W-PTZ
wystpuje wzrost pierwotnych aglomeratów w wyniku
spiekania, a do Ts = 1073 K/30 min.
Odpowiedni dobór warunków syntezy w fazie staej ma
Optymaln technologi wytwarzania drobnoziarnistej
znaczcy
wpyw na uzyskanie ceramiki o odpowiedniej gceramiki PZT jest zatem proces, w którym wykorzystuje si
stoci.
Dziki
poczeniu syntetyzowania proszków metod
nanoproszki wstpnie zagszczone na mokro za pomoc
zolowo-elow
z zagszczeniem metod prasowania na
centryfugii. Proszki takie s wystarczajco zagszczone
gorco,
otrzymano
materia ceramiczny o minimalnej pow wyniku spiekania ju w Ts = 1073-1173 K, a wic poniej
rowatoci
oraz
o
dobrze
wyksztaconym, drobnym i gsto
temperatury, w której w zwizkach na bazie oowiu (Pb) staje
upakowanym
ziarnie
(rys.
6). Przykadowy obraz przeosi aktywna faza cieka. Naley w tym miejscu przypomnie ,
mu
ceramiki
typu
PZT
(skad
I), syntetyzowanej metod
e w konwencjonalnej technologii ceramicznej wysoka temzolowo-elow,
domieszkowanej
chromem i manganem,
peratura spiekania (Ts = 1523 K/5 h) jest gówn przyczyn
przedstawiono
na
rys.
7.
Analiza
obrazów
SEM wykazaa, e
niezachowania stechiometrii (ulatnianie si oowiu).
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Rys. 6. Obraz SEM powierzchni ceramiki o skadzie I
syntetyzowanej metod zolowo-elow (x5000)

Rys. 7. Obraz SEM mikrostruktury przeomu ceramiki
o skadzie I syntetyzowanej metod zolowo-elow
(x30000)

wszystkie próbki ceramiki typu PZT otrzymane z proszku syntetyzowanego metod
zolowo-elow charakteryzuj si zwart,
nieporowat struktur o dobrze wyksztaconym ziarnie, natomiast ceramik syntetyzowan metod spiekania prostych tlenków cechuje niejednorodno rozmiaru
i ksztatu ziarn.
Otrzymane materiay ceramiczne,
spiekane w rónych warunkach, poddano równie badaniom homogenicznoci
skadu metod spektroskopii EDS (rys.
8) oraz analizie rozkadu pierwiastków
metod EPMA. Zarówno punktowa jak
Rys. 8. Obraz analizy EDS rozkadu pierwiastków dla ceramiki o skadzie I
i powierzchniowa analiza EDS potwierdzia wysok czysto i skad stechiometryczno, e próbki ceramiczne otrzymane metod jednoosiowego
ny ceramiki, a otrzymane „mappingi” dla poszczególnych
prasowania na gorco w porównaniu z próbkami spiekanymi
skadników potwierdzaj równomierne rozmieszczenie
swobodnie charakteryzuj si:
poszczególnych pierwiastków w otrzymanych próbkach.
x mniejszymi odchyleniami skadu chemicznego od skadu
proszków wyjciowych (EDS);
PLZT. Wypraski x/65/35 PLZT, czyli (Pb1-xLax)(Zr0,65Ti0,35)O3
x lepszym dopasowaniem rentgenowskiego widma ekssporzdzono z proszków syntetyzowanych metod wyperymentalnego do widma teoretycznego i wzorcowego
sokotemperaturowej reakcji w fazie staej (proszki I) lub
(program komputerowy PowderCell 2.4);
z proszków zsyntetyzowanych niskotemperaturow metod
x lepsz mikrostruktur (drobnoziarnisto , mniejsza porozolowo-elow (proszki II).
wato , graniasto ziarn, realna gsto bliska gstoci
rentgenowskiej).
Proszki I.
Na waciwoci ceramiki x/65/35 PLZT (parametry
Ceramiczne proszki x/65/35 PLZT (x = 11; 12; 13 at.%)
komórki elementarnej, gsto , redni rozmiar ziarn) obok
zagszczano w wyniku spiekania swobodnego (Ts = 1523
warunków technologicznych silny wpyw wywiera koncenK/5 h) lub jednoosiowego prasowania na gorco (Ts = 1473
tracja lantanu (x). Ze wzrostem x:
K; ps=20 MPa; ts = 2 h).
x zmniejsza si redni rozmiar ziarn ( ) ceramiki (x = 11
Po wykonaniu zgadów wszystkie otrzymane serie próbek
at.%, = 4,1 Pm; x = 13 at.%, = 1,1 Pm);
poddano badaniom metodami EDS, SEM i XRD. Stwierdzo-
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Rys. 9. Widmo EDS i obraz SEM zgadu ceramiki 11/65/35 PLZT syntetyzowanej z mieszaniny tlenków
i spiekanej metod prasowania na gorco

x maleje realna gsto ceramiki (x = 11 at.%,
R = 7,23 g/cm3; x = 7,23 at.%, R = 7,14 g/cm3);
x maleje parametr tetragonalnej deformacji komórki elementarnej

; x = 11at.%,

DT = 0,0251; x = 13 at.%, DT = 0,0213.
Przykadowe rezultaty bada skadu chemicznego, struktury krystalicznej i mikrostruktury
ceramiki x/65/35 PLZT otrzymanej z mieszaniny
prostych tlenków przedstawiono na rys. 9-12
i w tabeli 3.
Proszki II.
Rozdrobnione, wykrystalizowane i pozbawione
czci organicznej proszki zolowo-elowe poddawano pastylkowaniu i wstpnemu zagszczaniu
w wyniku prasowania na zimno. Warunki formowania wyprasek optymalizowano poprzez badanie
Rys. 10. Eksperymentalny dyfraktogram rentgenowski dla ceramiki
rednich rozmiarów porów i rozkadów ich rozmia13/65/35 PLZT syntetyzowanej z tlenków i spiekanej swobodnie, z narów w kadej pastylce metod porozymetrii rtciooonymi reﬂeksami wzorca
wej (PoreMaster 60, Quantachrome Instruments)
w szerokim zakresie pomiarowym (3 nm y 250
Pm). Na przykadzie wyprasek o skadzie (8,
9 i 10)/65/35 PLZT (rys. 13 A1,B1 i C1) mona
stwierdzi , e ze wzrostem koncentracji lantanu rozkad rozmiarów porów poszerza si
od (15y100) nm dla 8/65/35 PLZT do (8-160)
nm dla 10/65/35 PLZT i zwiksza si procentowa zawarto porów najmniejszych. Rozmiary i rozkady rozmiarów porów s cile
zwizane z rozmiarami ziarn proszków i ich
rozkadem w wyprasce (rys. 13 A2, B2, C2).
Zwikszenie koncentracji La hamuje wzrost
rozmiarów ziaren w procesie kalcynacji eli
i std proszki 10/65/35 PLZT, a take sporzdzone z nich wypraski, s bardziej drobnoziarniste. Ze wzrostem koncentracji lantanu objto porów wzrasta (8/65/35 PLZT
– 90,46 mm 3 /g; 9/65/35 PLZT – 99,07
mm 3/g; 10/65/35 PLZT – 112,2 mm 3/g),
natomiast mediana porów maleje (od
Rys. 11. Eksperymentalny dyfraktogram rentgenowski dla ceramiki 13/65/35
65,25 nm dla 8/65/35 PLZT do 61,30 nm
PLZT syntetyzowanej z tlenków i spiekanej metod prasowania na gorco,
dla 10.65/35 PLZT), podobnie jak mediaz naoonymi reﬂeksami wzorca

54

MATERIA£Y CERAMICZNE 2/2007 • tom LIX

NAUKA, TECHNOLOGIA

Gsto ceramiki [g/cm3]
x/65/35 PLZT
11/65/35

Spiekanie swobodne (FS)

Jednoosiowe prasowanie na gorco (HUP)

7,1133

7,2285

12/65/35

7,0129

7,1733

13/65/35

6,8543

7,1428

Tab. 3. Wpyw sposobu spiekania i koncentracji lantanu na realn gsto ceramiki x/65/35
PLZT syntetyzowanej z tlenków

Rys. 12. Obraz SEM ziarn w porze zgadu ceramiki 13/65/35
PLZT syntetyzowanej z tlenków i spiekanej metod prasowania na gorco

na ziarn (8/65/35 PLZT – 148,54
nm, 9/65/35 PLZT – 140,7 nm,
10/65/35 PLZT – 134,30 nm).
Przedstawione wyniki bada porozymetrycznych dotycz wyprasek
sprasowanych na zimno pod optymalnym cinieniem pc = 200 MPa.
Warto optymalnego prasowania
na zimno ustalono zarówno w opar-

Rys. 14. Obraz SEM surowej wypraski 6/65/35 PLZT syntetyzowanej metod zolowo-elow, prasowanej na zimno
pod zbyt niskim cinieniem (pc = 50 MPa)

Rys.13. Rozkady rozmiarów porów (A1, B1, C1) i rozmiarów ziarn w wypraskach (A2, B2, C2) (8, 9, 10)/65/35 PLZT prasowanych na zimno przy pc =200 MPa (piknometria helowa)
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ciu o badania porozymetryczne wyprasek jak i na podstawie
bada (SEM) mikrostruktury przeomów surowych wyprasek
(przed spiekaniem) uzyskanych przy rónych cinieniach
prasowania na zimno (rys.14-16).

Rys.15. Obraz SEM surowej wypraski 6/65/35 PLZT syntetyzowanej metod zolowo-elow, prasowanej na zimno
pod optymalnym cinieniem (pc = 200 MPa)

Rys. 16. Obraz SEM przeomu surowej wypraski
6/65/35 PLZT syntetyzowanej metod zolowo-elow,
prasowanej na zimno pod zbyt wysokim cinieniem (pc =
250 MPa)

at.% nastpuje zahamowanie rozrostu ziarn (czyste PZT = 8 Pm; 10/65/35 PLZT - = 0,9 Pm). Badania metodami
XRD wykazay, e zarówno ziarna ceramiki spiekanej metod
FS jak i metod HUP s zbudowane z nanokrystalitów (dla
FS = 85 nm; dla HUP –
= 54 nm).
BLPO i M-BLPO. Optymalizowano proces spiekania
i zagszczania proszków rodziny BLPO (ang. bismuth
oxide layered perovskites) o skadach Am-1Bi2BmO3m+3 (m =
1;2;3;4;5) syntetyzowanych z mieszaniny prostych tlenków
i rodziny M-BLPO (ang. mixed - bismuth oxide layered perovskites) o skadach A2m-2Bi4B2mO6m+6 (<m>=1,5; 2,5; 3,5;
4,5) syntetyzowanych z mieszaniny prostych tlenków i z
mieszaniny BLPO [np.24]. Zagszczanie proszków BLPO
prowadzono metod spiekania swobodnego (tabela 4),
natomiast M-BLPO spiekano swobodnie lub prasowano na
gorco (tabela 5).
Na podstawie przeprowadzonych bada ustalono midzy
innymi, e:
x optymaln metod otrzymywania ceramiki o skadach
z rodziny M-BLPO jest prasowanie na gorco proszków
zsyntetyzowanych z mieszaniny prostych tlenków;
x temperatura prasowania na gorco moe by mniejsza
nawet o 50y150 K od temperatury spiekania swobodnego
(tabela 5);
x temperatura prasowania proszków M-BLPO syntetyzowanych z mieszaniny prostych tlenków moe by o 50 K nisza od temperatury spiekania proszków syntetyzowanych
z mieszaniny BLPO (tabela 5);
x gsto eksperymentalna próbek M-BLPO prasowanych
na gorco jest wiksza od gstoci próbek spiekanych
swobodnie;
x bez wzgldu na skad chemiczny, metod syntezy i metod zagszczania ceramika BLPO i M-BLPO zbudowana
jest z ziarn o formie pytkowej (rozmiary pytek: 1y5 Pm,
w zalenoci od m i warunków spiekania) – rys. 18;
x niezalenie od warunków syntezy i zagszczania parametr co rombowej (lub tetragonalnej) komórki elementarnej BLPO i M-BLPO wzrasta ze wzrostem m (rys. 19).
 BPT. Proszek ceramiczny tytanianu baru oowiu
(Ba0,6Pb0,4)TiO3 zsyntetyzowany w fazie staej, nie domieszkowany, jak równie domieszkowany szkem specjalnym
(DM) spiekano i zagszczano dwoma sposobami: metod
swobodnego spiekania (FS) i metod prasowania na gorco

Wy p r a s k i x / 6 5 / 3 5 P L Z T s p i e k a n o s w o b o d n i e
(Ts1 =1423 K/5 h; Ts2 =1523 K/5 h) lub prasowano na gorco (Ts =1473 K,
p s = 20 MPa, t s =
Warunki
Spiekanie swobodne
R [g/cm3]
2 h). Z porównaBLPO
syntezy
nia obrazów SEM
T [K], t [h]
I
II
Reksp
Rrentg
przeomów ceramiki
x/65/35 PLZT spie- m=1 Bi WO
923/5
1123/8
1123/8
9,505
7,074
74,18
2
6
kanej swobodnie
923/3
1423/5
1423/5
8,250
7,528
90,78
i spiekanej metod m=2 Bi3TiNbO9
jednoosiowego pram=3 Bi4Ti3O12
1073/5
1373/3
1423/5
8,097
7,373
91,06
sowania na gorco
(rys.17) wynika, e m=4 SrBi4Ti4O15
1123/5
1523/3
1523/3
7,455
7,091
94,38
jako tej drugiej
1173/5
1523/3
1523/3
7,056
6,232
88,04
jest nieporównywal- m=5 Sr2Bi4Ti5O18
nie lepsza. Ze wzroTab. 4 Optymalne warunki swobodnego spiekania proszków ceramicznych BLPO syntetyzowanych
stem koncentracji
z prostych tlenków
lantanu od 0 do 10
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Rys. 17. Obrazy SEM przeomów ceramiki x/65/35 PLZT syntetyzowanej metod zolowo-elow i spiekanej swobodnie (x2000)oraz metod jednoosiowego prasowania na gorco (x5000)
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Spiekanie swobodne
M-BLPO

Synteza z prostych
tlenków

Jendoosiowe prasowanie na gorco

Synteza z mieszaniny
BLPO

T [K] / t [h]

T [K] / t [h]

Synteza z prostych tlenków

Synteza z mieszaniny BLPO

T [K] / t [h] / p [MPa]

I

II

I

II

m=1,5 Bi5TiNbWO15

1323/3

1323/3

1323/3

1323/3

1273/1/10

1323/1/10

m=2,5 Bi7Ti4NbO21

1473/5

1473/5

1473/5

1473/5

1323/1/10

1373/1/10

m=3,5 SrBi8Ti7O27

1523/3

1523/3

1523/3

1523/3

1373/1/10

1423/1/10

m=4,5 Sr5Bi8Ti9O33

1523/3

1523/3

1523/3

1523/3

1373/1/10

1423/1/10

Tab. 5 Optymalne warunki procesu spiekania i zagszczania proszków ceramicznych M-BLPO

a)

b)

si w peni z dyfraktogramem
wzorca (rys. 21). Tetragonalna struktura ceramiki zostaje
zachowana równie po modyﬁkowaniu jej domieszkami
szka (DM). Ze wzrostem koncentracji DM obserwuje si
jednak (rys. 22, 23) nieznaczne
zmiany parametrów komórki
elementarnej (ao, co), objtoci
komórki elementarnej (V ),
parametru deformacji tetragonalnej

, gstoci

rentgenowskiej krystalitów
(Rrentg), gstoci eksperymentalnej (Reksp ) i gstoci wzgldnej
(Reksp/Rrentg). Sposób zagszRys. 18. Pytkowate formy ziarn widoczne na obrazach SEM (a) - BLPO (m = 2)
czania nie wpywa lub wpywa
i (b) - M-BLPO (<m> = 2,5)
bardzo sabo, na strukturalne
parametry domieszkowanej
ceramiki. Ze wzrostem koncentracji szka maleje objto komórki elementarnej (rys. 22)
natomiast wzrasta realna gsto ceramiki (Ba0,6Pb0,4)TiO3
(rys. 23).
Koncentracja domieszki szka, metoda i warunki spiekania wpywaj silnie na mikrostruktur ceramiki (Ba1-xPbx)TiO3
(rys. 24). Obserwacj mikrostruktury prowadzono metod
optycznego mikroskopu metalograﬁcznego (OLYMPUS BX
60 M). Obraz wytrawionej powierzchni próbek ceramicznych
poddawano komputerowej analizie stereologicznej (rys. 25
i 26). Stwierdzono, e najsilniejszy efekt PTC-R wystpuje
w ceramice (Ba 0,6Pb 0,4)TiO 3 + DM zbudowanej z ziarn
o rednich rozmiarach = (3-4) Pm i wskim rozkadzie
rozmiarów ziarn (r = 0,5-8 Pm). W ceramice o ziarnach wycznie submikrometrowych (r < 1 Pm) nie obserwowano
efektu PTC-R.
Rys.19. Zaleno parametru komórki elementarnej co
otrzymanych BLPO i M-BLPO od liczby warstw m

(HUP), w warunkach przedstawionych na rys. 20.
Rentgenowska analiza fazowa wykazaa, e ceramika
(Ba0,6Pb0,4)TiO3 (SB po trzecim spiekaniu) posiada struktur
tetragonaln (ao=boxco, A=B=G=90o; grupa punktowa 4mm;
grupa przestrzenna P4mm), a jej rentgenogramy pokrywaj
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 SNN. W wyniku spiekania swobodnego otrzymano
w rónych warunkach seri próbek ceramicznych SNN
(Sr4Na2Nb10O30) z proszków zsyntetyzowanych jednoetapowo i z proszków zsyntetyzowanych dwuetapowo metod
reakcji w fazie staej.
Podstawowym kryterium optymalizacji warunków
spiekania proszków bya gsto wzgldna otrzymanej
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ceramiki, czyli stosunek gstoci
wyznaczonej eksperymentalnie
i gsto rentgenowskiej (teoretycznej) wyznaczony w procentach (Reksp/Rrent). Ze wzgldu na maksymaln gsto
wzgldn optymalnymi warunkami spiekania swobodnego
ceramiki SNN syntetyzowanej
jednoetapowo i dwuetapowo
okazay si Ts1 = 1373 K/16 h
i Ts2 = 1623 K/16 h. Próbki ceramiczne SNN syntetyzowane
dwuetapowo charakteryzuj
si zawsze wysz gstoci
wzgldn (96%) w porównaniu
z próbkami syntetyzowanymi
jednoetapowo (92%) pomimo
spiekania w tych samych warunkach.
Optymalne warunki spiekania
okrelano równie na podstawie
Rys. 20. Schemat procesu otrzymywania ceramiki (Ba0,6Pb0,4)TiO3: SB – skad bazowy,
bada mikrostruktury, zmieniajDM – domieszka modyﬁkujca
cej si w funkcji Ts1 i Ts2 (rys. 27).
Kolejnym kryterium optymalizacji
warunków spiekania bya analiza
XRD. Wykazaa ona, e niobian strontu-sodu posiada struktur zapenion typu tetragonalnego
brzu wolframowego TBW. W temperaturze pokojowej (Tr < Tc) wykazuje niecentrosymetryczn
struktur tetragonaln (grupa punktowa 4mm,
grupa przestrzenna P4bm). Reﬂeksy dyfrakcyjne zarejestrowane dla ceramiki syntetyzowanej
dwuetapowo maj mniejsz szeroko poówkow i ich natenia s wiksze ni dla ceramiki
syntetyzowanej jednoetapowo. Korzystajc
z programu Powder-Cell wyliczono parametry tetragonalnej komórki elementarnej SNN. Stopie
doskonaoci struktury krystalicznej okrelono
wykorzystujc reﬂeksy 140 i 320.
W przypadku ceramiki SNN optymalne
Rys. 21. Dyfraktogram ceramiki (Ba0,6Pb0,4)TiO3 spiekanej swobodnie,
z naoonymi reﬂeksami wzorca
warunki otrzymywania to synteza dwuetapowa

Rys. 22. Wpyw koncentracji szka na objto komórki elementarnej ceramiki (Ba0,6Pb0,4)TiO3 + DM spiekanej swobodnie

Rys. 23. Zaleno gstoci eksperymentalnej (realnej)
ceramiki (Ba0,6Pb0,4)TiO3+ DM od koncentracji domieszki
szka
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i spiekanie swobodne w
Ts1 = 1373 K/16 h i Ts2 =
1623 K/16 h. Tak otrzymana ceramika ma optymaln gsto wzgldn
(96%), optymaln mikrostruktur oraz struktur krystaliczn najbardziej zblion do wzorca
i wykazujc najwyszy
stopie doskonaoci
(<'d/dhkl > | 10-4 i Dhkl |
69 nm). Zbudowana jest
z ziarn bdcych aglomeratami zoonymi z nanokrystalitów (Dhkl |69 nm).

Rys. 24. Mikrostruktura ceramiki (Ba0,6Pb0,4)TiO3: a) bez domieszki szka; b) 1,5 wag.%; c) 4 wag.%;
d) 6 wag.%

Rys. 25. Mikrostruktura trawionej termicznie ceramiki (Ba0,6Pb0,4)TiO3 (a) i jej obraz binarny (b)

Rys. 26. Rozkady NA(d) i NV(d) ziarn ceramiki (Ba0,6Pb0,4)TiO3
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SBN. Spiekaniu poddano zarówno proszki
Sr5(1-x)Ba5xNb10O30 (SBN)
syntetyzowane metod
reakcji w fazie staej jak
i proszki otrzymane metod zolowo-elow.
W pierwszym przypadku spiekanie swobodne odbywao si
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a)

b)

Rys. 27. Mikrostruktura trawionych termicznie powierzchni próbek SNN 12
(a) i SNN 16 (b) syntetyzowanych jednoetapowo (Ts1 =1448 K, ts1 = 16 h), po
drugim spiekaniu w Ts2 = 1573 K (a), i w Ts2 = 1623 K (b); x500

pach struktury (perowskitu (1-4); warstwowej
strukturze perowskito – podobnej (5) i tetragonalnego brzu wolframowego (6)) ustalono
kilka ogólnych zasad spiekania swobodnego
ferroelektryków tlenowo – oktaedrycznych.
Otrzymaniu wysokiej jakoci ceramiki ferroelektrycznej sprzyja:
x stosowanie nanoproszków syntetyzowanych niskotemperaturow metod chemiczn
(proces zolowo – elowy);
x wstpne zagszczanie nanoproszków
przed ich spiekaniem;
x spiekanie wyprasek metod prasowania
na gorco.
Optymalne parametry spiekania ferroelektryków o konkretnych skadach chemicznych
dobierano na podstawie wyników bada
derywatograficznych, dilatometrycznych,
rentgenowskich i mikroskopowych.

w Ts =1623 K/24 h, natomiast w drugim przypadku w Ts =1623 K/16 h, przy szybkoci grzania
i chodzenia pieca vT =150 K/h. Pomimo licznych
prób z proszków zsyntetyzowanych metod reakcji w fazie staej nie udao si otrzyma ceramiki
SBN o waciwociach ferroelektrycznych (wielofazowo , dua porowato , nie uksztatowane
ziarna).
Znaczco lepsze rezultaty otrzymano natomiast w przypadku swobodnego spiekania
nanoproszków SBN syntetyzowanych metod
zolowo-elow. Otrzyman z takich proszków ceramik poddano badaniom rentgenowRys. 28. Dyfraktogram rentgenowski ceramiki SBN otrzymanej z naskim na dyfraktometrze rentgenowskim Philips
noproszków zolowo-elowych spiekanych swobodnie w Ts -1623K/16h
o
z uyciem promieniowania CuKD w zakresie 20
(SN – niobian strontu)
o
d 24 d 60 , w temperaturze pokojowej. Uzyskany
dyfraktogram przedstawiono na rys. 28. Stwierdzono, e poza maksimami pochodzcymi od niobianu strontu baru o strukturze tetragonalnego brzu wolframowego
widoczne s w 24= 29,1o i 31,7o maksima charakterystyczne
dla niobianu strontu.
Obrazy SEM trawionej termicznie powierzchni ceramiki
SBN ujawniy dobrze uksztatowane ziarna, o charakterystycznym dla TBW wyduonym ksztacie (rys. 29).
Celem obnienia temperatury i czasu spiekania oraz
zwikszenia gstoci, cz próbek proszkowych, syntetyzowanych metod zolowo-elow poddawano prasowaniu
na gorco (Ts = 1470 K, ts = 4 h, ps = 5 MPa). W rezultacie
otrzymano ceramik SBN o gstoci wzgldnej 97% i bardzo
dobrych parametrach uytkowych.

Podsumowanie
Przedstawiono wyniki bada majcych na celu optymalizacj warunków otrzymywania ceramiki ferroelektrycznej
na etapie spiekania i zagszczania proszków, zsyntetyzowanych rónymi metodami i w rónych warunkach. Na
podstawie wybranych skadów (1 - PZT; 2 – W-PZT; 3 – PLZT;
4 – BP, 5 – BLPO i M-BLPO; 6 – SNN i SBN) o rónych ty-

Rys. 34. Obraz SEM powierzchni ceramiki SBN otrzymanej
z nanoproszków zolowo - elowych spiekanych swobodnie
w Ts =1623K/16h (x3000)
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