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Streszczenie
Celem pracy byo pokazanie wpywu mikrostruktury ceramiki na jej waciwoci dielektryczne i piezoelektryczne. W pracy przedstawiono analiz mikrostruktury ceramiki PZT domieszkowanej kadmem i wolframem. Materia bada otrzymano na drodze syntezy metod
reakcji w fazie staej oraz zagszczania dwoma metodami: metod spiekania swobodnego oraz metod prasowania na gorco. Analizy
mikrostruktury dokonano na podstawie zdj wykonanych za pomoc mikroskopu skaningowego Hitachi S-4700. Do obliczenia redniego rozmiaru ziaren oraz okrelenia jednorodnoci rozmiaru ziaren wykorzystano system VISILOG 4.
Przedstawiono równie rezultaty pomiarów parametrów dielektrycznych (przenikalnoci elektrycznej i tangensa kta strat dielektrycznych) oraz piezoelektrycznych (wspóczynnika sprzenia elektromechanicznego, moduu piezoelektrycznego). Parametry piezoelektryczne wyznaczono metod rezonansu-antyrezonansu.
Przeprowadzono analiz wpywu gstoci, porowatoci, wielkoci ziarna i jednorodnoci wielkoci ziaren na parametry dielektryczne i piezoelektryczne.
Sowa kluczowe: PZT, waciwoci dielektryczne, waciwoci piezoelektryczne, mikrostruktura

INFLUENCE OF THE PZT CERAMICS MICROSTRUCTURE ON DIELECTRIC
AND PIEZOELECTRIC PROPERTIES
The aim of this work was to show the in uence of the microstructure on dielectric and piezoelectric properties of the PZT ceramics. The
analysis of the microstructure of PZT type ceramics containing cadmium and tungsten was presented. The studied material was obtained
by the solid state synthesis. The pressureless sintering and hot pressing methods were used to sinter the samples. The SEM micrographs
were delivered by the Hitachi S-4700 microscope. It was a base to analyze the microstructures. The VISILOG 4 system was applied to
calculate average grain sizes and homogeneity of grain size distributions.
The results of measurements of dielectric parameters (dielectric permittivity, loss tangent) and piezoelectric parameters (electromechanical coupling coefcient, piezoelectric modulus) are presented. The resonance-antiresonance method was used to calculate piezoelectric
properties.
The in uence of density, porosity, grains size and homogeneity of grain size distribution on dielectric and piezoelectric parameters is shown.
Keywords: PZT, Dielectric properties, Piezoelectric properties, Microstructure

Wstp
Potencjalne zastosowania materiaów ceramicznych
obejmuj wszystkie dziedziny wspóczesnego ycia. Wynika to z korzystnej kombinacji ich zycznych i chemicznych
waciwoci. Waciwoci materiaów ceramicznych s czsto unikalne w porównaniu z innymi rodzajami materiaów.
Wród materiaów ceramicznych wystpuj zarówno materiay elektroizolacyjne, póprzewodniki, jak i cieszce si
szczególnym zainteresowaniem ferroelektryki - piezoelektryki. Ceramika piezoelektryczna jest obecnie najszerzej stosowanym w technice materiaem piezoelektrycznym. O powszechnym i dynamicznym wykorzystaniu piezoelektryków
w technice elektronicznej oraz w wielu innych dziedzinach
nauki i techniki, np. chemii, biologii, medycynie, optyce, metalurgii, automatyce mona mówi dopiero od momentu odkrycia ceramiki o waciwociach piezoelektrycznych. Ceramika ta stosowana jest jako przetworniki piezoelektryczne,
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przetworniki elektroakustyczne, czujniki (wibracji, cinienia),
siowniki, ltry sygnaów elektrycznych, stabilizatory, transformatory piezoelektryczne, silniki, modulatory, wzmacniacze
parametryczne, powielacze czstotliwoci, ferroelektryczne
pamici. Znajduje ona zastosowanie w takich urzdzeniach
jak mikrofony, detonatory, zapalniczki piezoelektryczne, gowice w adapterach, przyciski do fotolamp, akceleratory, suchawki, aparaty suchowe, goniki wysokiej czstotliwoci, lokatory hydroakustyczne, bramki elektromechaniczne,
w urzdzeniach do kontroli przepywu cieczy i gazów [1-6].
Najbardziej znanym roztworem staym o waciwociach
ferroelektrycznych jest piezoceramika PZT (Pb(Zr1-x,Tix)O3),
stanowica roztwór stay tytanianu i cyrkonianu oowiu.
Waciwociami dielektrycznymi i piezoelektrycznymi, zarówno tego jak i innych materiaów ceramicznych, mona sterowa w szerokim zakresie poprzez dobór skadu chemicznego podstawowego roztworu staego (zawartoci procentowej poszczególnych zwizków tworzcych roztwór stay) [7].
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Na waciwoci materiaów ceramicznych znaczcy
wpyw ma równie mikrostruktura ceramiki. Waciwoci niedomieszkowanego PZT s niewystarczajce do wielu zastosowa . Parowanie PbO podczas spiekania powoduje, e
trudno jest kontrolowa mikrostruktur tej ceramiki, a wic
i jej waciwoci [8-10].
Szeroki izomorzm roztworu staego pozwala na wprowadzenie rónorodnych domieszek w miejsce B’, np. Nb5+,
Ta5+, W6+), B’’ (Li1+, Ni2+, Mg2+, Co2+, Cd2+, Fe2+, Cr2+, La2+
i Bi3+, prowadzc do powstania licznej rodziny roztworów
staych wieloskadnikowych - (x)PbTiO3–(1-x-y)PbZrO3–(y)
n

∑

i =1

.

Pb(B’1-αB”α)O3.

Wprowadzenie do roztworu domieszek oraz sterowanie
mikrostruktur daje moliwoci otrzymania ceramiki o optymalnych parametrach do rónorodnych zastosowa . Zmian
w mikrostrukturze ceramiki mona dokona poprzez odpowiedni dobór poszczególnych etapów procesu technologicznego, poprzez sterowanie temperatur i czasem syntezy oraz zagszczania, poprzez zastosowanie cinienia podczas spiekania [11,12].
Celem niniejszej pracy jest okrelenie wpywu mikrostruktury na waciwoci dielektryczne i piezoelektryczne
ceramiki typu PZT domieszkowanej kadmem i wolframem.
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Materia bada i sposób postpowania
Badanym materiaem byy próbki wieloskadnikowej ceramiki typu PZT domieszkowanej chromem i wolframem
o wzorze:
(x) PbTiO3 – (1-x-y) PbZrO3 – y[Pb(W0,5 Cd0,5)O3].
Otrzymano dwa skady o rónej koncentracji PbTiO3:
skad 1 - 0,49PbTiO3 – 0,49PbZrO3 – 0,02[Pb(W0,5Cd0,5)O3],
skad 2 - 0,60PbTiO3 – 0,38PbZrO3 – 0,02[Pb(W0,5Cd0,5)O3].
Ceramik typu PZT otrzymano na drodze syntezy metod
reakcji w fazie staej wychodzc z tlenków: PbO, ZrO2, TiO2,
CdO i WO3. Proszki mielono przez 15 godzin, po czym przeprowadzono syntez w temperaturze 1223K przez 3 godziny stosujc sprasowane pastylki o rednicy 10 mm. Nastpnie pastylki kruszono, mielono przez 6 godzin, prasowano
i ponownie spiekano w temperaturze 1223K przez 3 godziny
w celu zwikszenia jednorodnoci materiau ceramicznego.
Kolejny etap procesu technologicznego przeprowadzono z zastosowaniem dwóch metod zagszczania: spiekania
swobodnego oraz prasowania na gorco. Podczas spiekania swobodnego próbek zastosowano temperatur 1423K
i czas spiekania wynoszcy 6 godzin.
W metodzie prasowania na gorco, polegajcej na spiekaniu wypraski w matrycy gratowej przy równoczesnym

a)

b)

c)

d)

Rys. 1. Mikrostruktura ceramiki typu PZT: a) skad 1 – spiekanie swobodne, b) skad 1 – prasowanie na gorco, c) skad 2 – spiekanie
swobodne, d) skad 2 – prasowanie na gorco.
Fig. 1. Microstructure of the PZT-type ceramics: a) composition 1 – free sintering, b) composition 1 – hot pressing, c) composition 2 – free
sintering, d) composition 2 – hot pressing.
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dziaaniu cinienia zewntrznego, temperatura spiekania wynosia 1400K, cinienie - 20 MPa, a czas spiekania - 45 minut.
Na otrzymane próbki nanoszono elektrody z pasty srebrowej i poddawano polaryzacji metod niskotemperaturow (T = 423K, E = 30 kV/cm, t = 30 min.).

Wyniki bada i ich omówienie
W Tabeli 1 zestawiono gstoci poszczególnych próbek. Dla wszystkich próbek wykonano równie zdjcia mikrostruktury (Rys. 1) za pomoc mikroskopu skaningowego HITACHI S-4700.
Nastpnie dokonano pomiaru wielkoci ziaren posugujc si systemem VISILOG 4 [13]. System VISILOG 4
jest obiektowo zorientowanym rodowiskiem programowania, ukierunkowanym na zarzdzanie, transformacj, analiz i pomiar obrazów. Warunkiem dokonania waciwej analizy jest uzyskanie przez badane obiekty (ziarna) tego samego stopnia szaroci oraz jednoznaczne okrelenie granic midzy nimi. Naleao zatem dokona konwersji zdj
mikrostruktury otrzymanych z mikroskopu skaningowego
na obrazy binarne. Obrazy te posuyy jako pliki wejciowe
do analizy wielkoci ziarna oraz rozkadu wielkoci ziarna
w poszczególnych próbkach ceramiki typu PZT. Otrzymane
rednie wielkoci ziaren zestawiono w Tabeli 2, a na Rys. 2
przedstawiono rozkad wielkoci ziaren dla badanych ma-

Tabela 1. Gstoci otrzymanych próbek ceramiki.
Table 1. Density of the obtained samples.
Rodzaj próbki

Metoda zagszczania

Gsto [kg/m3]

Próbka 1 - skad 1

Spiekanie swobodne

7137

Próbka 2 - skad 1

Prasowanie na gorco

7668

Próbka 3 - skad 2

Spiekanie swobodne

7281

Próbka 4 - skad 2

Prasowanie na gorco

7786

teriaów ceramicznych otrzymanych zarówno metod spiekania swobodnego jak i prasowania na gorco.
Analizujc mikrostruktur (Rys. 1) ceramiki typu PZT
w oparciu o analiz redniej wielkoci ziarna (Tabela 2) oraz
rozkadu ziaren (Rys. 2) stwierdzono, e próbki, o obu rónicych si koncentracj PbTiO3 skadach, otrzymane metod prasowania na gorco charakteryzuj si wiksz jednorodnoci rozmiaru ziaren i mniejszym rednim rozmiarem ziaren ni próbki otrzymane metod spiekania swobodnego. W mikrostrukturze ceramiki otrzymanej metod prasowania na gorco najwikszy udzia maj ziarna o rozmiarze zblionym do wartoci redniej (ok. 70%).
Ziarna ceramiki otrzymanej metod prasowania na gorco s lepiej wyksztacone. Ceramika ta charakteryzuje si
równie wiksz gstoci (Tabela 1), mniejsz porowatoci

a)

b)

d)

e)

Rys. 2. Rozkad wielkoci ziaren dla badanych próbek: a) skad 1 – spiekanie swobodne, b) skad 1 – prasowanie na gorco, c) skad 2 –
spiekanie swobodne, d) skad 2 – prasowanie na gorco.
Fig. 2. Grain size distributions for the studied samples: a) composition 1 – free sintering, b) composition 1 – hot pressing, c) composition 2 –
free sintering, d) composition 2 – hot pressing.
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Tabela 2. Parametry dielektryczne i redni rozmiar ziaren badanych próbek.
Table 2. Dielectric parameters and average grain size of the studied
samples.
Rodzaj
próbki

pok

m

tgpok

tgm

Tm
[K]

T0
[K]

[μm]

Próbka 1

530

21684

0,026

0,170

584

566

14

Próbka 2

546

23149

0,009

0,125

584

566

12

Próbka 3

1562

29843

0,023

0,160

592

579

16

Próbka 4

1621

35699

0,005

0,104

592

579

12

r r
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dobierajc odpowiednio parametry procesu technologicznego, sterujc mikrostruktur, mona otrzyma materia o okrelonym zestawie parametrów, koniecznych do danych zastosowa we wspóczesnej technice.

Wnioski
1. Ceramika otrzymana na drodze zagszczania metod
spiekania swobodnego charakteryzuje si gorszymi wartociami parametrów dielektrycznych i piezoelektrycznych
ni ceramika otrzymana metod prasowania na gorco.

Tabela 3. Parametry piezoelektryczne badanych próbek.
Table 3. Piezoelectric parameters of the studied samples.

Rodzaj próbki

kp

k31

VR
[m/s]

d31·1012
[C/N]

S11E·1012 [m2/N]

SE12·1012
[N/m2]

CE11·1012 [N/m2]

Próbka 1

0,41

0,23

2254

55,2

10,9

-3,90

8,5

Próbka 2

0,44

0,25

2283

58,9

11,0

-3,87

9,1

Próbka 3

0,46

0,25

2028

103,5

14,0

-6,52

6,5

Próbka 4

0,55

0,29

2034

130,4

14,2

-6,17

7,0

w porównaniu z ceramik otrzyman metod spiekania swobodnego. Natomiast w mikrostrukturze ceramiki otrzymanej
metod spiekania swobodnego wystpuje znaczna ilo ziaren o duo mniejszym rozmiarze, jak i znacznie wikszym.
Po dokonaniu analizy mikrostruktury otrzymanych próbek
przystpiono do pomiarów parametrów dielektrycznych i piezoelektrycznych badanej ceramiki. Przenikalno elektryczn, ε, oraz tangens kta strat dielektrycznych, tgδ, mierzono za pomoc mostka pojemnociowego typu BM595, który umoliwi natychmiastowy odczyt wartoci pojemnoci C
i tgδ. Parametry piezoelektryczne wyznaczono metod rezonansu-antyrezonansu [14,15]. W Tabeli 2 zestawiono wartoci przenikalnoci elektrycznej, tangensa kta strat dielektrycznych dla badanych próbek ceramiki zarówno w temperaturze pokojowej, jak i w temperaturze odpowiadajcej maksimum przenikalnoci elektrycznej.
Na podstawie analizy danych zawartych w Tabeli 2 mona
stwierdzi , e zarówno w temperaturze pokojowej, jak i temperaturze odpowiadajcej maksimum przenikalnoci elektrycznej nisz wartoci przenikalnoci elektrycznej oraz
wyszymi wartociami tangensa kta strat dielektrycznych
charakteryzuj si próbki otrzymane na drodze zagszczania metod spiekania swobodnego. Czynnikiem odpowiedzialnym za obserwowane zjawisko jest mikrostruktura tych
próbek. Ceramika otrzymana metod spiekania swobodnego charakteryzuje si mniejsz gstoci, wiksz porowatoci, wikszym rozmiarem ziaren. Wszystkie te czynniki
powoduj pogorszenie parametrów dielektrycznych w porównaniu z ceramik otrzymywan na drodze zagszczania metod prasowania na gorco.
Ceramika otrzymana metod prasowania na gorco charakteryzuje si równie wyszymi wartociami wspóczynnika sprzenia elektromechanicznego, moduu piezoelektrycznego, prdkoci d wiku i moduu sprystoci (Tabela 3). Proces technologiczny w znaczcy sposób wpywa na
waciwoci piezoelektryczne ceramiki poprzez wpyw na jej
mikrostruktur. Szczególnie znaczce rónice obserwuje si
w wartociach moduu piezoelektrycznego oraz wspóczynników sprzenia elektromechanicznego (Tabela 3). Zatem

2. Mikrostruktura ceramiki otrzymanej metod spiekania
swobodnego charakteryzuje si wikszym rozmiarem
ziaren, wiksz porowatoci ni mikrostruktura ceramiki otrzymanej metod prasowania na gorco.
3. Mikrostruktura jest decydujcym czynnikiem wpywajcym na waciwoci ceramiki.
4. Ksztatujc mikrostruktur ceramiki poprzez odpowiedni dobór poszczególnych etapów procesu technologicznego mona sterowa waciwociami materiau ceramicznego.
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