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Wprowadzenie
Spolaryzowane ferroelektryczne materiay ceramiczne s obecnie piezoelektrykami najszerzej stosowanymi
w technice. W zasadzie dopiero od odkrycia piezoceramiki
mona mówi o powszechnym i dynamicznym wykorzystaniu piezoelektryków w technice elektronicznej oraz w wielu
innych dziedzinach nauki i techniki. W piezoelektronice ferroelektryczna ceramika jest stosowana gównie jako róda fal
ultradwikowych duej (rzdu kW) mocy akustycznej i maej
mocy, w pasmie czstotliwo ci od pojedynczych kHz do
okoo 100 MHz, jako pasmowe ﬁltry sygnaów elektrycznych
w zakresie od kilkudziesiciu kHz do kilkudziesiciu MHz
oraz jako elementy funkcjonalne w wielu urzdzeniach, w tym
np. stabilizatory, transformatory, modulatory, wzmacniacze
parametryczne, powielacze czstotliwo ci, ukady logiczne,
sensory, emitery elektronów itd [1-9].
Ograniczenia w zastosowaniach piezoceramiki
w miejsce krysztaów piezoelektrycznych (kwarcu, LiNbO3
itd.) wi si z trudno ci otrzymania piezoceramiki o powtarzalnych parametrach, ma temperaturow i czasow
stabilno ci tych parametrów, silnymi efektami nieliniowymi, silnym tumieniem fal ultradwikowych itd. Wikszo 
z wymienionych niedostatków wynika z samej natury
piezoceramiki, zwizanej z technologi jej otrzymywania
(ziarnisto , niejednorodno , porowato ) [9].
Ze wzgldu na ekonomik procesu wytwarzania
i moliwo  przemysowej produkcji wieloseryjnej, w wielu
o rodkach naukowych prowadzone s intensywne badania
majce na celu udoskonalenie technologii otrzymywania
elektroceramiki ferroelektrycznej. Autorzy niniejszej pracy
podjli kompleksowe badania w tym zakresie obejmujce
midzy innymi:
zaprojektowanie skadów chemicznych pod ktem
konkretnych zastosowa elektroceramiki (na podstawie
kryteriów krystalochemicznych, strukturalnych itd.);
optymalizacj warunków syntezy pozwalajcych otrzyma
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nanoproszki i proszki o submikrometrowych rozmiarach
ziarn, strukturze wysokiej jako ci i o zadanym skadzie
chemicznym (m.in. w oparciu o rentgenowsk i termiczn
analiz procesów syntezy w wyniku reakcji w fazie staej
podczas spiekania w wysokiej temperaturze oraz badania
procesu kalcynacji amorﬁcznego proszku otrzymanego
w wyniku syntezy zolowo-elowej);
zbadanie skadu chemicznego, struktury krystalicznej,
uziarnienia (rozkadu rozmiarów ziarn w próbkach proszkowych, stanu aglomeryzacji itd.) otrzymanych proszków
i nanoproszków ceramicznych (XRD, SEM, EDS, laserowy miernik czstek Analysette 22, ICP-AES) i okre lenie
wpywu jako ci proszków na proces ich zagszczania
i spiekania oraz na wa ciwo ci ﬁzyczne otrzymanych
materiaów ceramicznych;
optymalizacj warunków wytwarzania ceramiki ferroelektrycznej w wyniku zagszczania i spiekania zsyntetyzowanych proszków rónymi metodami (XRD, SEM, EDS,
EPMA) i otrzymanie ceramiki strukturalnie jednofazowej,
nieporowatej (o gsto ci wzgldnej zblionej do gsto ci
rentgenowskiej), jednorodnej chemicznie i o rozmiarach
ziarn zapewniajcych optymalne warto ci parametrów
i charakterystyk uytkowych;
zbadanie wzajemnych relacji midzy warunkami wytwarzania ceramiki a jej struktur krystaliczn, mikrostruktur
i wa ciwo ciami uytkowymi;
przeprowadzenie specjalistycznych bada otrzymanych
materiaów ceramicznych, wybranych pod ktem konkretnych zastosowa , w tym do budowy: detektorów
piroelektrycznych, transformatorów piezoelektrycznych,
pasmowych ﬁltrów elektrycznych, wysokoczstotliwo ciowych przetworników piezoelektrycznych, wysokotemperaturowych przetworników piezoelektrycznych; ceramicznych elementów elektrooptycznych i pozystorów.
Gówne rezultaty przeprowadzonych bada autorzy zamierzaj opublikowa w formie serii artykuów pod
wspólnym tytuem z nadziej, e spotkaj si one z zain-
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Materia

Lp

Typ struktury

Moliwo ci aplikacyjne

perowskit

przetworniki elektroakustyczne

W-PZT

perowskit

ﬁltry elektryczne, przetworniki
wysokiej czstotliwo ci,
transformatory piezoelektryczne,
detektory piroelektryczne

(Pb1-xLax)(ZryTi1-y)O3

PLZT

perowskit

detektory piroelektryczne, elementy
elektrooptyczne

(Ba1-xPbx)TiO3 +(y)DM

BPT

perowskit

pozystory

perowskito-podobna
struktura warstwowa

przetworniki wysokotemperaturowe

tetragonalny brz
wolframowy

detektory piroelektryczne

Skad chemiczny

Skrót

1.

Pb(Zr1-xTix)O3

PZT

2.

Wieloskadnikowe roztwory stae na
bazie PZT:
(x)PbTiO3 + (1-x-y)PbZrO3+
(y) Pb(B’1-αB”α)O3

3.
4.

Am-1Bi2BmO3m+3

m=1, 2, 3, 4, 5

BLPO

5.
A2m-2Bi4B2mO6m+6

m=1,5; 2,5; 3,5; 4,5

M-BLPO

Sr5xBa5(1-x)Nb10O30

SBN

Sr4Na2Nb10O30

SNN

6.
Tabela 1.

teresowaniem rodowisk naukowych i praktyków
zajmujcych si piezoelektronik, elektroakustyk,
hydroakustyk, optoelektronik i innymi dziaami
nowoczesnej techniki, wykorzystujcymi sensory
i przetworniki elektroceramiczne.
W niniejszym (pierwszym) artykule przedstawiona zostanie krótka charakterystyka materiau
bada i wyniki bada w zakresie optymalizacji
procesu syntezy ceramicznych proszków ferroelektrycznych.

Ogólna charakterystyka materiau
bada
Kierujc sie potrzebami szeroko pojtej elektroniki, optymalizacj procesu syntezy ferroelektrycznych proszków ceramicznych prowadzono
w zakresie skadów chemicznych i struktur ujtych
w tabeli 1.
x PZT. Najbardziej znanym staym roztworem o wa ciwo ciach ferroelektrycznych jest
Pb(Zr1-xTix)O3, nazywany PZT [9,10]. Otrzymuje
Rys.1. Diagram fazowo-temperaturowy roztworów staych (x)PbTiO3 –
si go najcz ciej w wyniku reakcji w fazie staej:
(1-x)PbZrO3 [5]:
PbTiO3 + PbZrO3 = Pb(Zr,Ti)O3 (diagram fazowy
PK - paraelektryczna faza regularna (Pm3m);
– rys.1). PbTiO3 jest to, obok BaTiO3, modelowy
AF - antyferroelektryczna faza rombowa (Pba2); x ≤ 0,042;
ferroelektryk, bdcy w Tpok=293K w fazie tetragoFR1 - ferroelektryczna wysokotemperaturowa (RHT) faza romboedryczna
nalnej; jego temperatura przemiany z tetragonalnej
(R3m); 0,38 ≤ x ≤ 0,47;
w regularn faz paraelektryczn wynosi Tc=763K.
FR2 - ferroelektryczna niskotemperaturowa (RLT) faza romboedryczna
Z kolei PbZrO3 jest antyferroelektrykiem z rombo(R3c); 0,042 ≤ x ≤ 0,38;
w deformacj regularnej komórki elementarnej,
GM - granica (obszar) morfotropowa (R+T); 0,47 ≤ x ≤ 0,48;
o temperaturze przej cia do regularnej fazy paraFT - ferroelektryczna faza tetragonalna (P4mm); 0,48 ≤ x ≤ 1.
elektrycznej wynoszcej Tc=503K. Ze wzrostem
Uwaga: wartoci x dotycz temperatury pokojowej (Tr = 293K).
temperatury do T=Tc, stae roztwory PZT niezalenie od fazy krystalicznej przechodz zawsze
piroelektryczne itd.) ceramiki PZT i moliwo ci jej praktyczdo paraelektrycznej fazy regularnej (Pm3m). Ze wzrostem
nych zastosowa (sensory, przetworniki, siowniki, przesuwkoncentracji PbTiO3 wzrasta Tc (rys. 1).
niki, wibratory itd) zale od stosunku koncentracji Zr/Ti, od
Na bazie staych roztworów Pb(Zr1-xTix)TiO3 otrzymano
rodzaju i koncentracji domieszek wprowadzanych najcz wikszo  stosowanych na skal przemysow materiaów
ciej w postaci rónego rodzaju tlenków (Bi2O3, Cr2O3, MnO2,
piezoceramicznych.
Nb2O5 itd.) oraz od struktury krystalicznej i mikrostruktury,
Wa ciwo ci ﬁzyczne (dielektryczne, piezoelektryczne,
o których decyduj warunki wytwarzania [9].
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x W-PZT, czyli wieloskadnikowe roztwory stae na bazie
PZT i strukturze perowskitu opisuje ogólny wzór [2,9]:
n

(x)PbTiO3 – (1-x-y)PbTiO3 - (y) Σ Pb(B’αB”1-α)O3 ,

(1)

i=1

Qm= 2030 lub Qm = 15.
Podobnie jak czysty PZT równie roztwory trójskadnikowe nie osigaj zestawu parametrów niezbdnych
równocze nie dla konkretnych ich zastosowa (np. równocze nie wysokie warto ci ε33σ/ε0, kp, dij i Qm oraz niskie
- tgδ). Stosunkowo najlepsze zestawy parametrów elektroﬁzycznych wykazuj stae roztwory typu PbTiO3 – PbZrO3
– PbNb2/3Mg1/3O3 oraz stae roztwory zawierajce wolfram
(PbTiO3 – PbZrO3 – PbW1/2Bs1/2O3).

gdzie:
20 mol.% < x < 60 mol.%;
y – domieszka o koncentracji 2-5 mol.%;
n – 1, 2, 3;
α – 1/2, 1/3, 1/4 w zaleno ci od warto ciowo ci kationów
B’, B’’;
B’, B’’ – kationy domieszek.
Otrzymano liczne
funkcjonalne materiay elektroceramiczne
produkowane na bazie wieloskadnikowych roztworów staych PbTiO3 – PbZrO3
– Σ P b ( B ’ αB ” 1-α) O 3.
Pocztkowo byy to
roztwory stae trójskadnikowe (n =1).
W chwili obecnej znanych jest ju wiele
staych roztworów
czteroskadnikowych
(n = 2) i kilkana cie
picioskadnikowych
(n = 3) po raz pierwszy otrzymanych
i zbadanych przez
autorów niniejszej
pracy.
Najprostszym
n
przykadem ukadów
Rys. 2. Zaleno podstawowych parametrów piezoceramiki PbTiO3-PbZrO3- Σ Pb(B’1-αB α)O3 od
i=1
wieloskadnikowych
koncentracji PbTiO3 [4 : Re- faza romboedryczna, T – faza tetragonalna, MR – obszar morfotropowy; HF
na bazie PZT, otrzy– twardy ferroelektryk, MHF – rednio twardy ferroelektryk; I – przetworniki wysokoczstotliwociowe
(mae ε33σ /ε0); II – przetworniki o wysokiej czuoci (due gij); III – przetworniki niskoczstotliwociowe
manym przez auto(due ε33σ /ε0 ); IV – przetworniki niepodatne na oddziaywanie elektryczne i mechaniczne ferroelektrycznie
rów, byy trójskadnitwarde, np. piezotransformatory); V – przetworniki niepodatne na oddziaywanie elektryczne i
kowe roztwory stae
mechaniczne (ferroelektrycznie rednio twarde – np. generatory ultradwików); VI – przetworniki
typu [10]:
o wysokiej temperaturowej stabilnoci czstotliwoci rezonansowej (mae fr/fr); VII – przetworniki
P b Ti O 3 – P b Z r O 3
– Pb(B’αB”1-α)O3 , (2)

wysokotemperaturowe (wysokie Tc);
ε33σ /ε0 – przenikalno elektryczna spolaryzowanej ceramiki (stae naprenie mechaniczne )
dij – tensor staych piezoelektrycznych;
kij – tensor wspóczynników sprzenia elektromechanicznego;

gdzie:
B’ – Nb5+, W6+,
B’’ – Mn2+, Mg2+.
gij – tensor staych piezoelektrycznych gij = dj/εjσ;
Takie trójskadniγ – wspóczynnik piroelektryczny;
kowe roztwory stae
Qm – dobro mechaniczna ( = 0);
charakteryzuj si
Qmσ – dobro mechaniczna ( = 13 MPa);
znacznie lepszymi
kij2 Qmσ – dobro piezoelektryczna;
parametrami dielekε33σ /ε0 – gsto mocy piezoelektrycznego przetwornika,
trycznymi i piezoelekfr/fr – wzgldna temperaturowa zmiana czstotliwoci rezonansowej fr piezoelektrycznego rezonatora.
trycznymi w porównaniu z odpowiedWysokoefektywne piezoelektryczne materiay ceramiczne
nimi parametrami ukadów dwuskadnikowych (x)PbTiO3 –
otrzymano
jednak dopiero w przypadku cztero- i picioskad(1-x)PbZrO3. W przypadku niektórych skadów chemicznych
nikowych
roztworów
staych na bazie PZT. Skady chemiczne
pooonych na diagramie fazowym w otoczeniu obszaru
czteroskadnikowych
(n = 2) roztworów staych to [9]:
morfotropowego MR (rys.2) elektrofizyczne parametry
PbTiO
–
PbZrO
–
PbNb
3
3
2/3Mn1/3O3 – PbW1/2Mg1/2O3; (3)
ukadów trójskadnikowych osigaj warto ci ekstremalσ
σ
PbTiO
–
PbZrO
–
PbNb
3
3
2/3Mn1/3O3 – PbW1/2Mn1/2O3. (4)
ne: kp = 0,25 lub kp = 0,71; ε33 /ε0 = 3200 lub ε33 /ε0 = 630;
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Badano równie kilka picioskadnikowych ukadów (n
= 3), z których ze wzgldu na moliwo ci aplikacyjne na
szczególn uwag zasuguj:
PbTiO3 – PbZrO3 – PbNb2/3Zn1/3O3 – PbW1/2Mg1/2O3
– PbSb2/3Mn1/3O3;
(5)
PbTiO3 – PbZrO3 – PbZn2/3Zn1/3O3 – PbW1/2Mg1/2O3
– PbNb2/3Mn1/3O3.
(6)
x PLZT. Roztwory stae znane pod nazw PLZT maj
struktur typu perowskitu ABO3 i skad chemiczny opisany
ogólnym wzorem [11]:
(Pb1-xLax)(ZryTi1-y)O3,

(7)

3+

w którym jony La zastpuj w perowskitowej podsieci A
jony Pb2+ w zakresie x=(0-16)at.%, natomiast x/y/(1-y) to

koncentracje odpowiednio jonów La/Zr/Ti.
Struktura krystaliczna, wa ciwo ci ﬁzyczne i moliwo ci
zastosowa ceramiki PLZT zale od stosunku koncentracji
jonów Zr/Ti i koncentracji jonów La (diagram fazowy –
rys. 3).
Materiaem bada byy skady, w których stosunek
Zr/Ti=y/(1-y) by stay, natomiast zmieniaa si koncentracja
La (x=0-16): (a) x/65/35 PLZT; (b) x/80/20 PLZT; (c) x/90/10
PLZT.
x BPT. Ceramiczne ferroelektryki o strukturze typu perowskitu najcz ciej s dielektrykami i charakteryzuj si bardzo
wysokim oporem elektrycznym wa ciwym (np. BaTiO3:
ρ(293K)>108 :m). W ramach niniejszej pracy opracowano
technologi otrzymywania póprzewodnikowych ferroelektryków BPT (ρ (293K)|0,01-1 :m) o skadach:
(Ba1-xPbx)TiO3+(y) wag.% DM,

(8)

gdzie DM to domieszka modyﬁkujca (w
postaci pierwiastków ziem rzadkich lub
szka specjalnego). Tego typu ferroelektryczne materiay na bazie BaTiO3 nale
do rodziny póprzewodnikowych tworzyw
ceramicznych z aktywnymi granicami
ziarn [13,14]. Aktywno  ta przejawia si
gwatownym wzrostem oporu wa ciwego
ceramiki w temperaturowym obszarze tu
powyej ferroelektrycznego punktu Curie
(Tc), wic ju w fazie paraelektrycznej. Tego
typu anomalne zachowanie si ρ(T) w ferroelektrycznych póprzewodnikach w obszarze
przemiany fazowej w T > Tc nazywane jest
efektem PTC-R (ang. Positive Temperature Coefﬁcient of Resistance) lub efektem
pozystorowym, a termistory ρ (T) na bazie
takich materiaów okre lane s mianem
Rys. 3. Diagram fazowy PLZT w T=293K [12]:
pozystorów (rys.4). Efekt PTC-R wystpuje
FETet – ferroelektryk w fazie tetragonalnej;
tylko w póprzewodnikowych ferroelektrykach
FERh – ferroelektryk w fazie romboedrycznej;
AFE – faza antyferroelektryczna;
ceramicznych i zaley nie tylko od ich skadu
PEc – paraelektryk w fazie regularnej;
chemicznego (x,y) lecz równie od warunków
SFE – faza ferroelektryczna z wsk ptl histerezy dielektrycznej, czyli tzw.
wytwarzania, decydujcych o aktywno ci
faza relaksorowa;
granic midzyziarnowych. Wytworzenie
MPh – faza mieszana (ang. Mixed Phase).
materiaów pozystorowych stanowi trudny
problem technologiczny, gdy na granicy
ziarn ceramiki musi by wytworzona bariera potencjau
typu Schottky’ego, której wysoko  gwatownie wzrasta
tu powyej punktu Curie, ze wzgldu na zmniejszanie
si wzgldnej przenikalno ci elektrycznej materiau
ziarn [15-17].
x BLPO i M-BLPO. Skad chemiczny ceramicznych
ferroelektryków o tego typu strukturze opisuj nastpujce wzory ogólne [18,19]:
(a) BLPO: Am-1Bi2BmO3m+3,
gdzie m=1,2,3,4,5;
(b) M-BLPO: A2m-2Bi4B2mO6m+6,
gdzie <m> = 1,5; 2,5; 3,5; 4,5,

Rys. 4. Zaleno rezystywnoci (ρ) od temperatury (T) dla
póprzewodnikowej ceramiki BaTiO3 + DM (efekt pozystorowy
w obszarze Tc + ΔT) [14].

(9)
(10)

w których A i B to kationy speniajce kryteria powstawania struktury perowskitu (rys.5), natomiast m to liczba
monooktaedrycznych warstw perowskitowych w jednym
pakiecie wzdu jego grubo ci.
Zwizki i roztwory stae opisywane wzorem (a)
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nazywane s fazami Aurivilliusa (ang. bismuth oxide layered
perovskites: BLPO). W strukturach takich perowskitowe,
oktaedryczne warstwy Am-1BmO3m+1, przeplataj si z tlenowobizmutowymi, tetraedrycznymi warstwami (Bi2O2)2+ wzdu
jednego z gównych kierunków krystalograﬁcznych (rys.6).
W przypadku nieuporzdkowanego przeplatania si

warstw, odpowiadajcych rónym warto ciom liczby m,
powstaje struktura tzw. mieszanych faz Aurivilliusa (skad
b). Struktur krystaliczn mieszanych faz Aurivilliusa
(ang. mixed bismuth oxide layered perovskites: M-BLPO)
mona zbudowa przeplatajc poow komórki elementarnej struktury BLPO z liczb m=m’ oktaedrów tlenowych
(Am’-1Bi2Bm’O3m’+3) z poow komórki elementarnej struktury
z liczb m = m’’ oktaedrów tlenowych (Am’’-1Bi2Bm’’O3m’’+3)
wzdu osi c (rys.6 i 7).
x TBW. Skad chemiczny ferroelektrycznych roztworów
staych o strukturze tetragonalnego brzu wolframowego
(TBW) opisuje wzór (rys.8) [21]:
(A1)2 (A2)4 (C)4 (B1)2 (B2)8 O30

(11)

Pozycje A1, A2, C, B1 i B2 mog by cz ciowo lub cakowicie obsadzone przez róne kationy. W przypadku najbardziej interesujcych ze wzgldów aplikacyjnych niobianów,
pozycje B1 i B2 zajmowane s przez kationy Nb5+, natomiast
pozycje A1, A2 i C zajmowane s albo przez kationy ziem
alkalicznych, albo przez kationy metali alkalicznych, lub przez
kationy obydwu rodzajów. W niniejszej pracy otrzymano
i badano ceramiczne materiay o niekompletnie zapenionej strukturze typu tetragonalnego brzu wolframowego
o skadach [23-25]:
Sr5xBa5(1-x)Nb10O30 (SBN), gdzie 0,25 d x d 0,75; (12)
Sr4Na2Nb10O30 (SNN).

(13)

Synteza ferroelektryków metod reakcji
w fazie staej.
Rys. 5. Struktura regularna typu perowskitu ABO3 [9].

a)

Synteza w wyniku reakcji w fazie staej zachodzi podczas spiekania wyprasek w wysokiej temperaturze (Ts).
W przypadku kadego skadu optymaln temperatur
syntezy ustalano w oparciu o termiczn analiz (DTA, TG),
b)

Rys. 6. Schemat struktury faz Aurivilliusa (BLPO) z m = 1 (a) i z m = 2 (b) [20].
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niejednofazowe powstaj w przypadku syntetyzowania
ukadów wieloskadnikowych w zbyt niskich temperaturach
i w zbyt krótkich czasach. Otrzymane proszki poddawano
rozdrabnianiu i mieleniu w wysokoenergetycznym mynku,
a do otrzymania drobnoziarnistego proszku ceramicznego
o submikrometrycznych rozmiarach ziarn. W chwili obecnej
technologia wytwarzania elektroceramiki z mieszaniny prostych tlenków jest najekonomiczniejsza (tania) i stosunkowo
atwa do wdroenia w skali przemysowej. Niestety jako 
tak wytworzonej ceramiki nie zawsze nada za potrzebami
materiaowymi wspóczesnej techniki.
x PZT. Powszechnie przyjmuje si, e PZT powstaje
w wyniku reakcji w fazie staej mieszaniny prostych tlenków,
w odpowiednio wysokiej temperaturze (Ts) zgodnie z równaniem:
2PbO + ZrO2 + TiO2 o 2Pb(Zr,Ti)O3.

Rys. 7. Hipotetyczna struktura mieszanej fazy Aurivilliusa ( M-BLPO) z <m>=1,5 [20].

(14)

Nasze badania potwierdziy jednak wcze niejsze doniesienia literaturowe [4] o tym, e proces syntezy PZT jest bardziej zoony. Wskazuj na to badania skadu chemicznego
i struktury krystalicznej (XRD, EDS, TA) proszków PbO, ZrO2
i TiO2 zmieszanych w stosunku molowym 2:1:1, poddanych
kalcynacji w rónych temperaturach (293 -1173K).
Z bada tych wynika, e:
–w obszarze temperatur od 293K do 643K nie zachodz
adne reakcje chemiczne;
–w obszarze temperatur od 643K do 953K zachodz
stopniowo reakcje:
PbO + TiO2 o PbTiO3;

(15)

–w obszarze temperatur od 903K do 1073K
zachodz stopniowo reakcje:
PbTiO3 + PbO + ZrO2 o Pb(Zr1-xTix)O3;
(16)
– w obszarze temperatur od 1073K do
1373K zachodz stopniowo reakcje:
Pb(Zr1-xTix)O3 + PbTiO3 o Pb(Zr1-x’Tix’)O3,
gdzie x < x’.
(17)
Roztwór stay PZT powstaje zatem w wyniku zoonych reakcji chemicznych i formuje
si stopniowo. Proces syntezy ko czy si w T
|1073 K. Je li w ukadzie obok PZT pozostaj jeszcze nadwyki PbTiO3, to spiekanie
w wyszych temperaturach wywouje reakcje
PZT z PbTiO3 i zwiksza jednorodno  chemiczn produktu.
W ramach niniejszej pracy syntez PZT
prowadzono poprzez kalcynacj dwuetapow: I etap: T = 923 K, t = 2 h; II etap: T =
1123 K, t = 2 h.
x W-PZT. Proces syntezy prowadzono
Rys. 8. Projekcja struktury typu brzu wolframowego na paszczyzn (001).
Elementarn komórk tetragonaln zaznaczono lini ciag [22].
dwuetapowo z po rednim mieleniem spieków i mieszaniem otrzymanych proszków.
Stosowanie metody dwuetapowej zwizane
dokonywan za pomoc derywatografów (Netzsch STA 409;
byo z tym, e proces syntezy ukadów wieloskadnikowych
Q-1500D system F. Paulik, J. Paulik, L. Erdey). Je li analiza
zachodzi wieloetapowo. W tych warunkach dwuetapowo 
rentgenowska (dyfraktometry Philips PW 3040/60, Philips
zapewnia wiksz jednorodno  otrzymywanych produkPW 1710, Philiphs PW 3710; Siemens DIEFRAC-5000)
tów. Wyboru optymalnych warunków syntezy dokonano
wykazaa, e otrzymane proszki nie s jednofazowe, to
w oparciu o badania reakcji chemicznych zachodzcych
poddawano je ponownej kalcynacji w tej samej lub w wyszej
w rónych temperaturach spiekania mieszaniny proszków.
temperaturze (synteza dwustopniowa). Najcz ciej ukady
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W badaniach tych wykorzystywano derywatograﬁ
oraz rentgenowsk analiz fazow. Rezultaty bada zostan przedstawione na przykadzie trzech
rónych ukadów (rys.9).
Ukad 1:
PbTiO3 – PbZrO3 – PbW1/2Mg1/2O3 .

(18)

W temperaturach 723-773K formuje si faza
o skadzie bliskim PbW1/2Mg1/2O3 (o pseudoregularnej strukturze typu perowskitu; = 0,401 nm)
i seria roztworów staych na bazie PbTiO3 (o tetragonalnej strukturze perowskitu; aT = 0,393 nm,
cT = 0,407 nm). W temperaturze 973K zaczynaj
si pojawia roztwory stae na bazie PbZrO3 (o
pseudoregularnej strukturze typu perowskitu: =
0,412 nm). Ze wzrostem temperatury koncentracja
tej fazy wzrasta; redni parametr komórki elementarnej najpierw si zmniejsza, lecz od 1123 K =
const. Liczba i koncentracja pozostaych faz zmniejsza si, a w T > 1123 K formuje si jednofazowy
roztwór stay o danym skadzie chemicznym (np.
Pb(Ti0,4Zr0,4)(W1/2Mg1/2)0,2O3).
Ukad 2:
PbTiO3 – PbZrO3 – PbNb1/2Mn1/2O3.

(19)

W temperaturach 723-773K formuje si
Pb3Nb4O13 (faza regularna, a = 1,055 nm) i seria
staych roztworów na bazie PbTiO3 (aT = 0,393 nm,
cT = 0,409 nm). W 873 K powstaje PbNb1/2Mn1/2O3
(faza pseudoregularna o strukturze typu perowskitu; a=0,403 nm), za w 973K formuj si roztwory
stae na bazie PbZrO3 ( = 0,410 nm). Jednofazowy roztwór stay o danym skadzie chemicznym
(np. Pb(Ti0,4Zr0,4)(Nb2/3Mn1/3)0,2O3; faza tetragonalna
o strukturze typu perowskitu; aT = 0,407 nm, cT =
0,413 nm) formuje si w 1173 K.

Rys. 9. Wzgldna koncentracja (k) faz powstajcych w mieszaninach
tlenków w rónych temperaturach (T):
I – roztwór stay na bazie PbW0,5Mg0,5O3;
II – roztwór stay na bazie PbTiO3;
III – Pb3Nb4O13;
IV – roztwór stay na bazie PbNb0,5Mn0,5O3;
V – Pb2Nb2O7;
VI – roztwór stay na bazie PbZrO3;
VII-IX – roztwory stae o zadanym skadzie chemicznym.

Ukad 3:
PbTiO3 – PbZrO3 – PbW1/2Mn1/2O3 –
PbNb1/2Mn1/2O3.

(20)

W czteroskadnikowym ukadzie ma miejsce identyczna kolejno  formowania si poszczególnych faz
jak w ukadach trójskadnikowych. W temperaturze wyszej od 673 K formuje si PbW 1/2Mg 1/2O 3 ( = 0,401
nm) i stae roztwory na bazie PbTiO 3 (a T = 0,393 nm,
cT = 0,410 nm); w 773 K docza si do tego Pb3Nb4O13
(faza regularna). W 823K cznie z PbW1/2Mg1/2O3 powstaje
PbNb1/2Mn1/2O3 (a = 0,412 nm). Roztwory stae na bazie
PbZrO3 (a = 0,412 nm) pojawiaj si dopiero w T = 973 K;
formuje si wtedy równie Pb2Nb2O7 (faza romboedryczna).
W 1173 K otrzymuje si jednofazowy roztwór stay o danym skadzie chemicznym (np. Pb(Ti0,25Zr0,25)(Nb2/3Mn1/3)0,25
(W1/2Mg1/2)0,25O3; faza pseudoregularna o strukturze typu
perowskitu; = 0,403 nm).
x PLZT. Roztwory stae typu x/y/(1-y) PLZT syntetyzowano
w wyniku kalcynacji mieszaniny proszków PbO + TiO2 + ZrO2
+ La2O3. Lantan La3+ zastpuje cz ciowo w perowskitowej
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podsieci A jony Pb2+, std te naley przyj, e dla zachowania obojtno ci elektrycznej w ukadzie musz powstawa
wakanse. Wakanse te mog si tworzy w podsieci A (VPb),
w podsieci B (VTi, VZr), lub zarówno w podsieci A jak i B.
Obok wakansów kationowych mog pojawia si wakanse
anionowe (Vo).
W przypadku roztworów staych x/65/35 PLZT przyjto,
e wakanse powstaj w podsieci B (VB) i dlatego ich skad
chemiczny ustalono na podstawie wzoru:
(1-x)PbO+ (x)La2O3 + (y)ZrO2 + (1-y)TiO2 o
(Pb1-xLax)(ZryTi1-y)1-0,25x VB0,25xO3.

(21)

Stwierdzono, e podczas kalcynacji PZT domieszkowanego lantanem w T < 1073 K powstaj zwizki przej ciowe
La2Zr2O7 i La2Ti2O7, dlatego optymalna temperatura syntezy x/65/35 PLZT bya wysza ni dla czystego 65/35 PZT
i wynosia 1193 K/3 h, przy szybko ci ogrzewania pieca
vT = 250 K/h.
Natomiast w przypadku roztworów staych x/80/20 PLZT
i x/90/10 PLZT przyjto, e wakanse powstaj w podsieci A
(VPb) i dlatego ich skad chemiczny ustalono na podstawie
wzoru [11,12]:
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(1-x)PbO+ (x)La2O3 + (y)ZrO2 + (1-y)TiO2 o
(Pb1-3xLa2xVxB)(ZryTi1-y)O3

z lub po jego syntezie, w postaci mieszaniny tlenków lub
w postaci zeszklonej (tabela 3). Domieszka modyﬁkujca
(22)
(DM) w postaci szklistej bya przygotowywana poprzez
Homogeniczne roztwory x/80/20 PLZT i x/90/10 PLZT
stopienie skadników w tyglu platynowym (1173K/1h), a naotrzymywano po dwustopniowej kalcynacji: (1) T=1173K/4h;
stpnie wylanie stopu na stalow pyt, szybkie ochodzenie
(2) T=1173K/4h.
i roztarcie na proszek.
x BPT. Syntez póprzewodnikowej ceramiki (Ba1-xPbx)TiO3
Dalsze badania wykazay, e najlepsze wa ciwo ci
+ (y) DM przeprowadzano dwuetapowo. W pierwszym etapie
pozystorowe wykazuje ceramika o skadzie bazowym
syntetyzowano skad bazowy (SB), czyli (Ba1-xPbx)TiO3, po(Ba0,6Pb0,4)TiO3, która po syntezie SB domieszkowana zoprzez swobodne spiekanie (Ts1 = 1233 K, ts = 4 h) mieszaniny
staa 6 wag.% szka specjalnego.
substratów, zgodnie z reakcj:
x BLPO i M –BLPO. Opierajc si na modelu bizmutowych
mieszanych struktur warstwowych, M-BLPO syntetyzowano
BaCO3 + PbO + TiO2 o (Ba1-xPbx)TiO3 + CO2 n. (23)
dwoma sposobami (tabela 4 i 5):
Otrzymano 9 rónych skadów staego roztworu SB
–spiekanie mieszaniny prostych tlenków;
(x =0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9).
–spiekanie odpowiedniej mieszaniny dwu BLPO z m = m1
W drugim etapie wypraski (Ba1-xPbx)TiO3 kruszono,
i m = m2 (m2 - m1=1).
mielono i domieszkowano tlenkami o skadzie podanym w
Optymaln temperatur syntezy mieszanin tlenków
Skad [wag.%]
i mieszanin BLPO oszacowano na podstawie analizy termicznej.
Al2O3
WO3
PbO
B2O3
x SNN. Roztwór stay Sr4Na2Nb10O30 syntetyzowano jed73,4
18,4
5,2
3,0
noetapowo i dwuetapowo.
Tabela 2.
Jednoetapowa synteza niobianu strontu-sodu (Sr4Na2Nb10O30) przebiega nastpujco:
Koncentracja
Sposób domieszkowania
4SrCO3+Na2CO3+5Nb2O5=Sr4N
Skad bazowy
domieszki
a
Nb
O
(24)
Posta domieszki (DM)
Etap technologii
2
10 30 + 5CO2 n.
(SB)
DM [wag.%]
Otrzymano w ten sposób w ró0
nych warunkach technologicznych (Ts,
Proszki tlenkowe
Przed lub po syntezie SB
t
1,5
s) serie próbek proszkowych SNN. OpFaza szklista
Przed lub po syntezie SB
tymalnymi warunkami w tym przypadku
Proszki tlenkowe
Przed lub po syntezie SB
byy: Ts=1373K i ts=16h.
4,0
Proces dwuetapowej syntezy
Faza szklista
Przed lub po syntezie SB
(Ba1-xPbx)TiO3
niobianu
strontu-sodu (Sr4Na2Nb10O30)
Proszki tlenkowe
Przed lub po syntezie SB
6,0
obejmuje:
Faza szklista
Przed lub po syntezie SB
x etap pierwszy, syntez prostych
Proszki tlenkowe
Przed lub po syntezie SB
niobianów:
8,0
Faza szklista
Przed lub po syntezie SB
SrCO3 + Nb2O5 = SrNb2O6 + CO2n;
(25)
Tabela 3. Domieszkowanie skadu bazowego (SB).
NaCO3 + Nb2O5 =2NaNbO3 + CO2n;
(26)
Synteza z
m <m>
Synteza z mieszaniny prostych tlenków
niobian
strontu
SrNb
O
i
niobian
sodu
2 6
mieszaniny BLPO
Na2Nb2O6 syntetyzowano w temperaturze
Bi2WO6 +
m=1
Bi2O3+WO3 o Bi2WO6
1473 K/16 h.
Bi3TiNbO9
m=2
3Bi2O3+2TiO2+Nb2O5 o 2Bi3TiNbO9
x etap drugi, syntez niobianu strontuBi5TiWNbO15
<m = 1,5>
5Bi2O3+2TiO2+2WO3+ Nb2O5 → 2Bi5TiWNbO15
sodu:
SrNb2O6 + 2NaNbO3 o Sr4Na2Nb10O30.
Bi3TiNbO9 +
m=2
3Bi2O3+2TiO2+Nb2O5 o 2Bi3TiNbO9
(27)
Bi4Ti3O12
m=3
2Bi2O3+3TiO2 o Bi4Ti3O12
Otrzymano w ten sposób w rónych
Bi7Ti4NbO21
<m = 2,5>
7Bi2O3+8TiO2+Nb2O5 → 2Bi7Ti4NbO21
warunkach technologicznych (Ts, ts) drug
Bi4Ti3O12 +
m=3
2Bi2O3+3TiO2 o Bi4Ti3O12
seri próbek proszkowych SNN. OptymalSrBi4Ti4O15
m=4
SrCO3+2Bi2O3+4TiO2 o SrBi4Ti4O15+CO2
nymi warunkami w tym przypadku byy
SrBi8Ti7O27
<m = 3,5>
4Bi2O3+7TiO2+SrCO3 → SrBi8Ti7O27+CO2
równie T = 1373 K i t = 16 h.
Optymalizacji warunków syntezy SNN
SrBi4Ti4O15 +
m=4
SrCO3+2Bi2O3+4TiO2 o SrBi4Ti4O15+CO2
dokonywano
metodami XRD, TA i EDS.
Sr2Bi4Ti5O18
m=5
2SrCO3+2Bi2O3+5TiO2 o Sr2Bi4Ti5O18+2CO2
Analiz termiczn procesu syntezy przeSr3Bi8Ti9O33
<m = 4,5>
4Bi2O3+9TiO2+3SrCO3 → Sr3Bi8Ti9O33+3CO2
prowadzono metodami derywatograﬁcznyTabela 4. Dwa sposoby syntetyzowania M-BLPO w wyniku reakcji w fazie staej.
mi (TG, DTG i DTA). Dotyczya ona syntezy mieszaniny proszków SrCO3,Na2CO3
i Nb2O5 oraz mieszaniny proszków SrNb2O6 i NaNbO3.
tabeli 2.
Z bada termograwimetrycznych wynika, e reakcja syntezy
Domieszki (DM) o koncentracji y = 0; 1,5; 4; 6; 8 wag.%
jednoetapowej SNN rozpoczyna si w temperaturze 619K,
wprowadzano do skadu bazowego (SB) przed jego syntea ko czy w T = 1223 K.
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skadu chemicznego. Z tego wzgldu
moliwo  obnienia temperatury
ts [h]
Ts [K]
ts [h]
Ts [K]
syntezy w stosunku do temperatury
1.
Bi2WO6
1
923
5
stosowanej w klasycznej technologii
2
923
3
2.
Bi3TiNbO9
ceramicznej uznawana jest za gówn
zalet metody zolowo-elowej.
3
1073
5
3.
Bi4Ti3O12
Wysoka czysto  i jednorodno 
4
1123
5
4.
SrBi4Ti4O15
stosowanych surowców znaczco
5
1173
5
5.
Sr2Bi4Ti5O18
wpywa na wa ciwo ci produktów
<1,5>
873
5
873
5
6.
Bi5TiWNbO15
zolowo-elowej preparatyki niskotem<2,5>
873
5
1073
5
7.
Bi7Ti4NbO21
peraturowej, Charakteryzuj si one
lepsz homogeniczno ci, czysto ci,
<3,5>
873
5
1073
5
8.
SrBi8Ti7O27
reaktywno ci chemiczn oraz wysok
<4,5>
1173
5
1123
5
9.
Sr3Bi8Ti9O33
gsto ci materiaów po spiekaniu, wyTabela 5. Warunki syntezy BLPO z mieszaniny tlenków (1-5) oraz warunki syntezy
nikajc z silnie rozwinitej powierzchni
M-BLPO z mieszaniny tlenków i z mieszaniny BLPO (6-9).
drobnoziarnistych proszków
W ramach niniejszej pracy zsynx SBN. Substancjami wyj ciowymi dla syntezy SBN byy:
tetyzowano
metod
zolowo-elow
trzy wybrane roztwory
wglan strontu SrCO3, wglan baru BaCO3 i piciotlenek
stae
o
wa
ciwo
ciach
ferroelektrycznych.
Niezalenie od
niobu Nb2O5 o czysto ci cz.d.a., w formie proszków. Proces
rodzaju
ferroelektryka
(PZT,
PLZT,
SBN)
proces
syntezy
syntezy przeprowadzono poprzez spiekanie swobodne
zolowo-elowej
przebiega
podobnie
(rys.10).
Rónice
dotymieszaniny w/w zwizków w T1 = 1473 K/16 h.
czyy
rodzaju
prekursorów,
rozpuszczalnika
oraz
temperatury
Dla Sr2,5Ba2,5Nb10O30, przebieg reakcji by nastpujcy:
i czasu kalcynacji.
0,5 SrCO3 + 0,5 BaCO3 + Nb2O5 o
Sr0,5Ba0,5Nb2O6 + CO2 n, (28)
x PZT. Wyj ciowymi zwizkami (prekursorami) w zolowoLp.

Materia

m <m>

Mieszanina tlenków

natomiast dla Sr3,75Ba1,25Nb10O30:
0,75 SrCO3 + 0,25 BaCO3 + Nb2O5 o
Sr0,75Ba0,25Nb2O6 + CO2 n, (29)
Spiekalno  w/w ukadów bya bardzo saba std te
z mieszaniny proszków po kalcynacji otrzymywano ukady
wielofazowe.

Synteza zolowo–elowa ferroelektryków
Od kilku lat w licznych laboratoriach ceramicznych podejmowane s próby wykorzystania osigni nanotechnologii
w procesie otrzymywania ferroelektrycznej elektroceramiki.
Jednym z rozwiza jest wykorzystanie procesu zolowo-elowego do syntezy ferroelektrycznych zwizków i roztworów
staych.
Technologia zolowo-elowa uznawana jest za najbardziej
nowoczesn i perspektywiczn metod syntezy proszków ferroelektrycznych. Zalety tej metody s nastpujce
[3,9,26]:
– zapewnia doskona homogeniczno  nanoproszków;
– pozwala atwo i dokadnie kontrolowa skad chemiczny
nanoproszków;
– stwarza moliwo  sterowania wielko ci ziarn nanoproszków;
– nie wymaga stosowania drogiej, skomplikowanej aparatury;
– pozwala syntetyzowa proszki ferroelektryczne o danym skadzie chemicznym i wysokiej
jako ci struktury w stosunkowo niskiej temperaturze.
Perowskitowe ferroelektryki w wysokich temperaturach
bardzo atwo ulegaj redukcji tlenowej, a zwizki typu
PbZrO3, PbTiO3, Pb(Zr,Ti)O3, (Pb,La)(Zr,Ti)O3 itp. dodatkowo
trac oów. Najtrudniejszym problemem w technologii tlenowo-oktaedrycznych ferroelektryków jest zatem zachowanie
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elowym procesie otrzymywania proszków PZT byy [9]:
– trójwodny octan oowiu: Pb(COOCH3)2) x 3H2O,
– 2 etyloheksanian oowiu:
Pb(COOCH(C2H5)CH2CH2CH2CH3)2,
– n-butanolan tytanu:
Ti(CH3CH2CH2CH2O)4,
– izopropanolan tytanu:
Ti(CH3)2CHO)4,
– n-butanolan cyrkonu:
Zr(CH3CH2CH2CH2O)4,
– n-propanolan cyrkonu:
Zr(CH3CH2CH2O)4.
Najlepsze rezultaty otrzymano wprowadzajc do rodowiska reakcji:
– oów – w postaci octanu oowiu Pb(COOCH3)2; aby
pozby si wody hydratacyjnej z trójwodnego octanu
oowiu (Pb(COOCH3)2 x 3H2O), sól t suszono w piecu
w temperaturze 423 K/8 h:
(Pb(COOCH3)2 x 3H2O o Pb(COOCH3)2; (30)
oów dodawano w nadmiarze – 5%mol.;
– tytan i cyrkon – w postaci alkoholanów Ti(OR) 4
i Zr(OR)4:
Ti(CH3CH2CH2CH2O)4 - n-butanolan tytanu,
Zr(CH3CH2CH2CH2O)4 - n-butanolan cyrkonu.
Dla sporzdzenia roztworu stosowano nastpujce rozpuszczalniki organiczne:
– n-butanol:
CH3CH2CH2CH2OH,
– n-propanol:
CH3CH2CH2OH,
– 2-etylo-heksanol:
CH3CH2CH2CH2CH(C2H5)CH2OH4,
– 2-metanoloetanol:
CH3OCH2CH2OH.
W przypadku zastosowanych prekursorów najwa ciwszym rozpuszczalnikiem okaza si n-butanol.
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swoj pynno  i przechodzi w el.
Tak przygotowany koloidalny ukad zolowo-elowy suszono w temperaturze 573K, a po otrzymaniu proszku mieszano
i mielono w modzierzu, z dodatkiem plastyﬁkatora, przez 2
godz., nastpnie proszek prasowano pod ci nieniem p =100
MPa i wstpnie wypraano w T = 873 K/2 h. Podczas wypraania nastpio utlenienie cz ci organicznej z kompleksów
alkoholanów do dwutlenku wgla i wody, które w postaci
gazów przeszy do atmosfery. Wypraony el rozdrabniano
na proszek o submikrometrowych rozmiarach ziarn.
x PLZT. Materiaami wyj ciowymi (prekursorami) sucymi
do syntezy PLZT byy wysokiej czysto ci [26]:
– octan oowiu (II) - Pb(COOCH3)2  3H2O;
– octan lantanu (III) - La(COOCH3)3  1,5H2O;
– n-propanolan cyrkonu (IV) - Zr(OCH2CH2CH3)4;
– n-propanolan tytanu (IV) - Ti(OCH2CH2CH3)4;
– n-propanol - rozpuszczalnik;
– acetyloaceton - stabilizator roztworu zolowego.
W wyniku syntezy powstaway kompleksy alkoholanów,
co mona przedstawi za pomoc schematycznego równania reakcji:
(x)La(CH3COO)3 + (1-x)Pb(CH3COO)2 +
(1-y)Ti(OCH2CH2CH3)4 + (y)Zr(OCH2CH2CH3)4 o
o (LaxPb(1-x)(ZryTi(1-y)O2(OCH2CH2CH3)2 +
2 CH3CH2CH2OOCCH3
(33)

Rys.10. Schemat ogólny technologii wytwarzania nanoproszków ferroelektrycznych metod syntezy zolowo-elowej
[26].

Reakcje syntezy przeprowadzono w atmosferze powietrza, ogrzewajc roztwór przez (1-2) godz. poniej temperatury wrzenia. Tworz si wówczas kompleksy alkoholanów
metali, zgodnie z poniszymi równaniami reakcji:
Pb(CH2COO)2 + Ti(CH3CH2CH2CH2O)4 o
PbTiO2(CH3CH2CH2CH2O)2 + 2CH2COO-CH3CH2CH2CH2;
Pb(CH2COO)2 + Zr(CH3CH2CH2CH2O)4 o
PbZrO2(CH3CH2CH2CH2O)2 + 2CH2COO-CH3CH2CH2CH2.
(31)
Produkt uboczny tej reakcji – ester (octan butylu) – usunito ze rodowiska reakcji przez destylacj prost . Po
ochodzeniu roztworu do temperatury pokojowej dodano
rozpuszczalnika tak, aby roztwór by (0,8-1) molowy. Z uwagi
na niestabilno  alkoholowych roztworów, w celu ich stabilizacji, dodano acetyloaceton:
CH3 – C – CH2 – C – CH3
__
__
(32)
O
O
Oprócz acetyloacetonu jako stabilizatorów uywano
równie ywic polimeryzujc i urotropin, czyli heksametylotetraamin (HMTA). Po dodaniu stabilizatora roztwór
poddano hydrolizie. W wyniku serii reakcji hydrolizowych
formowa si zol, czyli roztwór koloidalny z ciekym o rodkiem dyspersyjnym. Wskutek zwikszenia si wzajemnego
oddziaywania midzy czstkami zolu ukad koloidalny traci

Otrzymany w drodze procesu zolowo-elowego wysuszony proszek poddano wstpnej obróbce termicznej
w T=873K.
Pena procedura postpowania przy syntezie zolowoelowa bya zgodna z ogólnym schematem przedstawionym na rys.10 i pokrywaa si z dziaaniami prowadzonymi
w przypadku PZT.
x SBN. W porównaniu z SNN „technologiczno” SBN jest
znacznie gorsza. Bardzo trudne do otrzymania s zarówno
monokrystaliczny SBN jak i jednofazowa, nieporowata
ceramika SBN. Ze wzgldu na bardzo dobre wa ciwo ci
piroelektryczne nie ustaj jednak badania nad technologi
wytwarzania jednofazowej ceramiki SBN. W ramach niniejszej pracy podjto pierwszy raz prób zsyntetyzowania SBN
metod zolowo-elow.
Procedura postpowania bya zbliona do tej, któr
stosowano w przypadku PZT i PLZT (rys.10).
Jako prekursorów uyto [25]:
– octanu strontu (CH3COO)2Sr,
– octanu baru (CH3COO)2Ba,
– etanolanu niobu (C2H5O5)Nb.
Octan strontu i octan baru rozpuszczano w kwasie octowym, a etanolan niobu rozpuszczano oddzielnie w glikolu
etylenowym. Badania rentgenowskie wykazay, e równie
metod zolowo-elow otrzymanie jednofazowego nanoproszku SBN o strukturze TBW (grupa punktowa 4mm)
jest trudne. Jednofazow struktur TBW otrzymuje si dla
x=0,5. W przypadku x < 0,5 otrzymuje si mieszanin niobianu strontu baru (TBW) i niobianu baru, natomiast, gdy
x > 0,5 mieszanin niobianu strontu baru (TBW) i niobianu
strontu.
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Podsumowanie

Literatura

W oparciu o analiz chemiczn, rentgenowsk i termiczn oraz badania mikroskopowe dokonano optymalizacji
procesu syntezy ferroelektrycznych proszków ceramicznych
o kilkunastu rónych skadach chemicznych i o rónych
typach struktury krystalicznej. Syntez prowadzono metod
wysokotemperaturowych reakcji w fazie staej mieszaniny
prostych skadników wyj ciowych (tlenków i wglanów) oraz
niskotemperaturow metod zolowo-elow z wykorzystaniem gównie alkoholanów metali jako prekursorów.
Badania wykazay, e wieloskadnikowe ferroelektryczne
zwizki i roztwory syntezowane w fazie staej formuj si
w szerokim zakresie temperatur kalcynacji lub spiekania.
Powstanie produktu ko cowego w maksymalnej temperaturze syntezy poprzedza formowanie si faz przej ciowych
w niszych temperaturach. Dlatego te istotne znaczenie
w tej metodzie syntezy odgrywa szybko  ogrzewania,
maksymalna temperatura syntezy i czas przetrzymywania
syntezowanej mieszaniny w maksymalnej temperaturze.
Jednofazowo  produktów syntezy zaley równie od stopnia
homogeniczno ci i rozdrobnienia mieszaniny sproszkowanych substratów.
Znacznie lepsze rezultaty w zakresie zapewnienia stechiometrii skadu chemicznego, jednofazowo ci, stopnia
doskonao ci struktury krystalicznej i stopnia rozdrobnienia
proszków zapewnia synteza zolowo-elowa. Jest to jednak
metoda mao ekonomiczna (wysokie ceny prekursorów).
Moe ona te by stosowana przede wszystkim w skali
laboratoryjnej w procesie otrzymywania elektroceramiki
dla specjalnych zastosowa . W produkcji wieloseryjnej nie
do zastpienia jest cigle wysokotemperaturowa synteza
w fazie staej.
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