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Streszczenie
Opracowano technologi otrzymywania wieloskadnikowej ceramiki typu PZT o skadzie Pb0,94Sr0,06(Zr0,46Ti0,54)0,99Cr0,01O3 i zbadano jej
podstawowe waciwoci zyczne. Przedstawiono równie wpyw domieszki neodymu, wprowadzanej do bazowego skadu, na dielektryczne waciwoci materiau. Wieloskadnikowa ceramika typu PZT bya otrzymywana metod spiekania mieszaniny prostych tlenków w fazie
staej, w wysokiej temperaturze, a zagszczana metod swobodnego spiekania. Zespó elektrozycznych parametrów otrzymanej ceramiki wskazuje na moliwo jej zastosowania w elektronice, jako materiau przydatnego do budowy ltrów elektrycznych.
Sowa kluczowe: PZT, waciwoci dielektryczne, mikrostruktura, ltr elektryczny

STRUCTURE AND PHYSICAL PROPERTIES OF 54/46 PZT CERAMICS MODIFIED WITH STRONTIUM,
CHROMIUM AND NEODYMIUM
A technology of producing the multicomponent PZT type ceramics with the composition of Pb0,94Sr0,06(Zr0,46Ti0,54)0,99Cr0,01O3 was developed
and basic physical properties of the materials were examined. An in uence of the neodymium admixture added to the base composition
on dielectric properties of the material was also presented. The multicomponent ceramics of the PZT type was obtained by the solid state
reaction of a mixture of simple oxides at a high temperature, enabling the powders to be synthesized, which were compacted and further
consolidated by the free sintering method. A set of electrophysical parameters of the obtained ceramics shows that it may be used in
electronics as a material for building electric lters.
Keywords: PZT, Dielectric properties, Microstructure, Wave lter

Wprowadzenie
W ostatnich dziesicioleciach szerokie zastosowanie
w rónych dziedzinach techniki, takich jak elektrotechnika, piezoelektronika czy elektroakustyka, znajduj ceramiczne tworzywa na bazie roztworu staego Pb(Zr1-xTix)O3
(ogólnie: A(B’B”)O3). Zespó parametrów dielektrycznych
i piezoelektrycznych decydujcych o przydatnoci ceramiki
Pb(Zr1-xTix)O3, lub w skrócie PZT, do konstrukcji rónorodnych ltrów czy przetworników elektromechanicznych zaley
od jej skadu chemicznego i warunków otrzymywania [1-4].
Dobór i obróbka substratów do uzyskania ceramiki, stopie
ich rozdrobnienia, rodzaj stosowanych domieszek, zapewnienie odpowiedniej temperatury, czasu i atmosfery spiekania to gówne czynniki jakie naley wzi pod uwag podczas
procesu otrzymywania ceramiki ferroelektrycznej. Optymalizacji zespou parametrów uytkowych ceramiki PZT mona dokona przez odpowiedni dobór koncentracji kationów
Zr i Ti, jak równie przez modykowanie skadu bazowego
odpowiednimi domieszkami. Zastpowanie kationów podstawowego skadu dotyczy pozycji A, czyli oowiu Pb, jak
równie pozycji B, czyli Zr (Ti). Kationy o promieniach jonowych zblionych do kationów zastpowanych podstawiane
s homo- lub heterowalencyjne.

Zespó parametrów roztworu Pb(Zr1-xTix)O3 nie jest optymalny dla potrzeb wspóczesnej techniki, dlatego obecnie
materiay ceramiczne typu PZT produkowane s jako wieloskadnikowe roztwory stae o wzorze [5]:
⎛ n
⎞
(x)PbTiO3 - (1-x-y) PbZrO3 - y ⎜ ∑ Pb(B1-′ α Bα′′)O3 ⎟
(1)
⎝ i =1
⎠
gdzie:
n = 1, 2, 3,
B’ = najczciej kationy Nb5+, Sb5+, Ta5+i W6+,
B” = najczciej kationy Li+, Mg2+, Ni2+, Zn2+, Co2+, Mn2+, Cd2+,
Fe2+, La3+, Nd3+,Bi3+ i Sb3+,
α = 1/2, 1/3 lub 1/4 (w zalenoci od wartociowoci B’ i B”).
Celem niniejszej pracy byo opracowanie technologii otrzymywania ceramiki typu PZT o skadzie
Pb0,94Sr0,06(Zr0,46Ti0,54)0,99Cr0,01O3 i zbadanie jej podstawowych
waciwoci zycznych, a take zbadanie wpywu domieszki neodymu (wprowadzanej do bazowego skadu w postaci
tlenku Nd2O3) na jej parametry dielektryczne.

Eksperyment
Materiaem bada bya ceramika typu PZT, stanowica wieloskadnikowy roztwór stay o wzorze
Pb0,94Sr0,06(Zr0,46Ti0,54)0,99Cr0,01O3. Do bazowego skadu do-
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mieszk neodymu wprowadzano w postaci tlenku neodymu (Nd2O3) w iloci 0,5, 1,0, 1,5 oraz 2,0%. Zagszczanie
mieszaniny proszków odbywao si w wyniku dwukrotnego spiekania swobodnego (pierwsze spiekanie w temperaturze Ts1 = 1250°C przez ts1 = 3h; drugie spiekanie w Ts2 =
1280°C przez ts2 = 3h).
Pomiary rentgenowskie wykonano na dyfraktometrze polikrystalicznym rmy Phillips z lamp Cu i monochromatorem
gratowym. Badania proszku Pb0,94Sr0,06(Zr0,46Ti0,54)0,99Cr0,01O3
oraz mikrostruktury przeamu ceramiki wykonano z uyciem
mikroskopu skaningowego SEM HITACHI S-4700 z emisj
polow, z zimn katod. Pomiary parametrów dielektrycznych, takich jak przenikalno elektrycznej i tangensa kta
strat dielektrycznych, przeprowadzono na mostku pojemnoci typu QuadTech 1920 Precision LCR Meter z prdkoci
grzania 0,5°/min i przy czstotliwoci pola pomiarowego ν
= 100Hz-20kHz. Badania elektrycznej ptli histerezy przeprowadzono z wykorzystaniem zasilacza wysokiego napicia typu Matsusada Precision Inc. HEOPS-5B6.

Rys. 2. Mikrostruktura przeamu ceramiki
Pb0,94Sr0,06(Zr0,46Ti0,54)0,99Cr0,01O3.
Fig. 2. Microstructure of fracture of the
Pb0,94Sr0,06(Zr0,46Ti0,54)0,99Cr0,01O3 ceramics.

Wyniki bada i ich omówienie
Na Rys.1 przedstawiono rentgenogram zsyntetyzowanego proszku o chemicznym skadzie
Pb0,94Sr0,06(Zr0,46Ti0,54)0,99Cr0,01O3, który wykazuje, e otrzymany materia posiada struktur typu perowskitu.

Rys. 1. Dyfraktogram rentgenowski zsyntetyzowanego proszku
Pb0,94Sr0,06(Zr0,46Ti0,54)0,99Cr0,01O3 .
Fig. 1. X-ray diffraction pattern of the synthesized
Pb0,94Sr0,06(Zr0,46Ti0,54)0,99Cr0,01O3 powder.

Mikrostruktura ceramiki jest drobnoziarnista, z gsto upakowanym ziarnem. Jest to widoczne na zdjciach mikrostrukturalnych SEM przeamu ceramiki
Pb0,94Sr0,06(Zr0,46Ti0,54)0,99Cr0,01O3 (Rys. 2).
Na Rys. 3 przedstawiono wykresy zalenoci przenikalnoci elektrycznej od temperatury dla ceramiki
Pb0,94Sr0,06(Zr0,46Ti0,54)0,99Cr0,01O3 dla czstotliwoci pola pomiarowego v od 100 Hz do 20 kHz. Wraz ze wzrostem czstotliwoci pola pomiarowego maksymalne wartoci przenikalnoci elektrycznej zmniejszaj si. Nie obserwuje si
przy tym dyspersji nisko czstotliwociowej czyli przesunicia temperatury przemiany fazowej wraz ze zmian czstotliwoci pola pomiarowego.
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Rys. 3. Temperaturowe i czstotliwociowe zmiany przenikalnoci
elektrycznej, ε, i tangensa kta strat dielektrycznych, tgδ, dla ceramiki Pb0,94Sr0,06(Zr0,46Ti0,54)0,99Cr0,01O3
Fig. 3. Temperature and frequency changes of permittivi t y, ε, a n d d i e l e c t r i c l o s s a n g l e t a n g e n t , t g δ, f o r t h e
Pb0,94Sr0,06(Zr0,46Ti0,54)0,99Cr0,01O3 ceramics.

W temperaturze pokojowej ceramika
Pb0,94Sr0,06(Zr0,46Ti0,54)0,99Cr0,01O3 posiada charakterystyczn
dla materiaów ferroelektrycznie twardych ptl histerezy
elektrycznej (Rys. 4). Oznacza to, e materia ten ma wysok odporno na zewntrze pole polaryzujce i przepolaryzowujce. Dla ptli histerezy otrzymanej w temperaturze pokojowej przy czstotliwoci v = 5 Hz wartoci polaryzacji resztkowej wynosz Pr = 6,9·103 C/m2, natomiast pole
koercji wynosi EC = 5,7·105 V/m.
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Rys. 4. Ptla histerezy dla ceramiki Pb0,94Sr0,06(Zr0,46Ti0,54)0,99Cr0,01O3
(v = 5 Hz).
Fig. 4. Electric hysteresis loop for the Pb0,94Sr0,06(Zr0,46Ti0,54)0,99Cr0,01O3
ceramics (v = 5 Hz).

Rys. 5. Wpyw domieszki neodymu na temperaturowe zalenoci
przenikalnoci elektrycznej ceramiki typu PZT po pierwszym spiekaniu.
Fig. 5. Inuence of neodymium admixture on temperature dependences of permittivity for the PZT type ceramics after the rst
sintering.

Rys. 6. Wpyw domieszki neodymu na temperaturowe zalenoci
tangensa kta strat dielektrycznych ceramiki typu PZT po pierwszym spiekaniu.
Fig. 6. Inuence of neodymium admixture on temperature dependences of dielectric loss angle tangent of the PZT type ceramics
after the rst sintering.

Analiz wpywu domieszkowania neodymem na wartoci przenikalnoci elektrycznej i tangensa kta strat dielektrycznych dla ceramiki Pb0,94Sr0,06(Zr0,46Ti0,54)0,99Cr0,01O3 przeprowadzono dla przypadku jednokrotnego i dwukrotnego jej
spiekania. Po pierwszym spiekaniu wraz ze wzrostem do-

mieszki neodymu w bazowym skadzie wzrasta maksymalna warto przenikalnoci elektrycznej, εm, w temperaturze
przemiany fazowej, Tm, (Rys. 5). Wzrostowi wartoci εm towarzyszy przesunicie temperatury przemiany fazowej w stron niszych temperatur.
Wprowadzenie domieszki neodymu zmniejsza stopie
rozmycia przemiany fazowej w porównaniu z niedomieszkowanym skadem ceramiki bazowej. wiadczy o tym wzrastajcy stopie rozmycia przemiany fazowej, εm/εp, czyli stosunek maksymalnej przenikalnoci elektrycznej do przenikalnoci elektrycznej w temperaturze pokojowej.
Straty dielektryczne skadów domieszkowanych neodymem zmniejszaj si (Rys. 6). Szczególnie znaczny spadek
strat dielektrycznych obserwuje si dla skadów z domieszk Nd2O3 w iloci powyej 1%.
Na Rys. 7 i 8 przedstawiono wpyw domieszki neodymu na dielektryczne parametry ceramiki
Pb0,94Sr0,06(Zr0,46Ti0,54)0,99Cr0,01O3, otrzymanej w wyniku dwukrotnego spiekania. Obserwuje si analogiczne do otrzymanych dla próbek po pierwszym spiekaniu przebiegi temperaturowych zmian przenikalnoci elektrycznej (przesunicie przemiany fazowej w stron niszych temperatur, wzrost

Tabela 1. Dielektryczne parametry ceramiki typu PZT z domieszkami Nd2O3 po pierwszym spiekaniu.
Table 1. Dielectric parameters of the PZT type ceramics with Nd2O3 admixtures after the rst sintering.
Nd2O3 [%]

ρ [g/cm3]

TC [K]

ε w Tp

tgδ w Tp

ε w TC

tgδ w TC

εm/εp

0,0

7,12

655

325

0,150

4380

1,423

13,48

0,5

6,41

640

350

0,075

5150

0,682

17,71

1,0

6,76

635

320

0,083

6160

0,096

19,25

1,5

6,74

610

340

0,066

6590

0,093

19,38

2,0

6,80

584

430

0,030

8420

0,069

19,58
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Rys. 7. Wpyw domieszki neodymu na temperaturowe zalenoci
przenikalnoci elektrycznej ceramiki typu PZT po drugim spiekaniu.
Fig. 7. Inuence of neodymium admixture on temperature dependences of permittivity for the PZT type ceramics after the second
sintering.

Rys. 8. Wpyw domieszki neodymu na temperaturowe zalenoci tangensa kta strat dielektrycznych ceramiki typu PZT po drugim spiekaniu.
Fig. 8. Inuence of neodymium admixture on temperature dependences of dielectric loss angle tangent of the PZT type ceramics
after the second sintering.

Tabela 2. Dielektryczne parametry ceramiki typu PZT z domieszkami Nd2O3 po drugim spiekaniu.
Table 2. Dielectric parameters of the PZT type ceramics with Nd2O3 admixtures after the second sintering.
Nd2O3 [%]

ρ [g/cm3]

TC [K]

ε w Tp

tgδ w Tp

ε w TC

tgδ w TC

0,0

7,36

650

485

0,213

5640

0,640

11,63

0,5

6,88

644

415

0,037

6570

0,427

15,83

1,0

6,99

630

400

0,026

6745

0,063

16,06

1,5

7,19

620

480

0,033

7920

0,082

16,50

2,0

7,23

580

500

0,019

8350

0,047

16,70

przenikalnoci elektrycznej w temperaturze Tm oraz zmniejszenie strat dielektrycznych ze wzrostem zawartoci Nd2O3
w skadzie bazowym). Wzrost maksymalnej wartoci przenikalnoci elektrycznej w temperaturze Curie jest niewielki,
natomiast znacznemu zmniejszeniu ulegaj wartoci strat
dielektrycznych.
Zarówno dla ceramiki spiekanej jednokrotnie, jak i dwukrotnie obserwuje si podobne zmiany tgδ(T) wraz ze wzrostem domieszki neodymu - straty zmniejszaj si. Zmniejszenie strat dielektrycznych wystpuje zarówno w fazie ferroelektrycznej (T < Tm), jak i w fazie paraelektrycznej (T > Tm).
Obserwuje si przesunicie temperatury przemiany fazowej w stron niszych temperatur wraz ze wzrostem zawartoci neodymu domieszki w bazowym skadzie. Przesuniciu temu towarzyszy zwikszenie wartoci maksymalnej
przenikalnoci elektrycznej w TC.

Podsumowanie
Struktura, mikrostruktura i elektrozyczne waciwoci
ceramiki typu PZT silnie zale od warunków otrzymywania
i od sposobu modykowania (domieszkowania) bazowego
skadu. Zastpienie jonów oowiu Pb2+ (RPb = 84nm) jona-
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εm/εp

mi strontu Sr2+ (RSr = 126nm) zmniejsza temperatur przemiany fazowej, TC, o okoo 9,5K na kady procent atomowy domieszki, wywouje wzrost przenikalnoci elektrycznej
w temperaturze pokojowej, εp, i wartoci moduu piezoelektrycznego, d33. Stosunkowo niskie straty dielektryczne nie
ulegaj wikszym zmianom. Ceramika typu PZT modykowana jonami strontu staje si ferroelektrycznie twarda, czyli bardziej odporna na dziaanie zewntrznych oddziaywa ,
takich jak przepolaryzowujce i polaryzujce pola elektryczne oraz oddziaywania mechaniczne [6].
Wprowadzenie do PZT oprócz strontu równie niewielkiej iloci domieszki chromu (w postaci tlenku Cr2O3) wywouje zmniejszenie przewodnictwa elektrycznego, zwiksza dobro mechaniczn, hamuje procesy starzenia, poprawia temperaturowe charakterystyki staych czstotliwociowych oraz zmniejsza zaleno wspóczynnika sprystoci od temperatury. Biorc pod uwag wielko promieni jonowych Cr3+ (RCr = 52 nm) naley przypuszcza e domieszka chromu bdzie podstawia si w pozycje B zwizku czyli w pooenia Zr (RZr = 80 nm) lub Ti (RTi = 68 nm) [6].
Duy promie neodymu (RNd = 98,3nm) wprowadzanego
do bazowego skadu Pb0,94Sr0,06(Zr0,46Ti0,54)0,99Cr0,01O3, wskazuje na to, e bdzie si on podstawia w pozycje A (w po-
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zycje oowiu). Jest to podstawienie heterowalencyjne, wywoujce deformacj komórek elementarnych. Ze wzgldu
na wyszy stopie utlenienia neodymu (3+) w stosunku do
podstawianego oowiu Pb (2+) domieszkowanie takie bdzie
domieszkowaniem mikkim, wywoujcym wzrost iloci wakansów oowiowych V”Pb; ceramika nabywa waciwoci materiau ferroelektrycznie mikkiego.
Domieszkowanie ceramiki Pb0,94Sr0,06(Zr0,46Ti0,54)0,99Cr0,01O3
tlenkiem neodymu Nd2O3, powoduje wzrost maksymalnych
wartoci przenikalnoci elektrycznej, εm, przesunicie przemiany fazowej w stron niszych temperatur oraz znaczny spadek wartoci strat dielektrycznych, tgδ. Przeprowadzenie dwukrotnego spiekania ceramiki poprawia wartoci
maksymalnej przenikalnoci elektrycznej w sposób niewielki, natomiast znacznie zmniejsza wartoci tangensa kta
strat dielektrycznych.
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