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Streszczenie
Cyrkonian tytanian oowiu domieszkowany lantanem (PLZT) jest materiaem, który cechuje wiele interesujcych waciwoci, wynikajcych z odpowiednio dobranych proporcji bazowego PZT i iloci wprowadzonego do lantanu. Skady ferroelektryczne, oprócz waciwoci piezoelektrycznych, moe charakteryzowa wysoka przewiecalno, podany efekt elektrooptyczny oraz dua szybko odpowiedzi.
Materiay typu PLZT mona otrzymywa w rónych postaciach np. wókien, ceramiki obj tociowej czy warstw ceramicznych. Wókna
piezoelektryczne wykazuj wiele zalet w porównaniu do obj tociowej ceramiki tego samego typu. Wród nich mona wyróni lepsz
anizotropi waciwoci, doskona elastyczno oraz wi ksz wytrzymao. Jednak metody, jako skadników wyjciowych oraz warunki wytwarzania tego typu wókien dalej pozostaj ogromnym obszarem bada i poszukiwa , aby w efekcie ko cowy materia posiada
odpowiedni jako i parametry.
Celem niniejszej pracy byo wytworzenie elektrooptycznych wókien PLZT metod termoplastycznego wytaczania i zbadanie, w funkcji parametrów spiekania, podstawowych waciwoci zycznych, takich jak g sto, porowato i mikrostruktura otrzymanych wókien
ceramicznych.
Sowa kluczowe: wókna ceramiczne, ceramika piezoelektryczna, metoda ekstruzji

MANUFACTURING PLZT ELECTRO-OPTICAL FIBRES BY THE THERMOPLASTIC EXTRUSION METHOD
Lanthanum-modi ed lead zirconate titanate (PLZT) ceramics are known to exhibit a range of interesting electro-optical properties. The
advantages of PLZT ceramics include high optical transparency, desirable electrooptic properties, and fast response.
Piezoelectric bers present many advantages comparing to conventional piezoelectric bulk materials ie. higher anisotropy, excellent
exibility and higher strength, but processing methods and conditions of manufacturing are still actively studied because they affect signi cantly the nal bres properties.
The aim of this study was to develop PLZT powder for the production of transparent or translucent thin bers. The in uence of different
sintering parameters on the resultant microstructure and phase composition of the bres was checked. The main goal of the experiments
was to determine a sintering atmosphere suitable to achieve proper density, porosity and microstructure of the bres.
Keywords: Ceramics bres, Piezoelectric ceramics, Extrusion method

Wprowadzenie
Cyrkonian tytanian oowiu domieszkowany lantanem
(PLZT) jest materiaem, który cechuje wiele interesujcych
waciwoci zwizanych z przeroczystoci i oddziaywaniem fali wietlnej na parametry piezoelektryczne. Tworzywa te moe charakteryzowa wysoka przewiecalno i poczony z ni obj tociowy efekt elektrooptyczny [1-3].
Materiay typu PLZT mona otrzymywa w rónych postaciach np. wókien, ceramiki obj tociowej czy cienkich
warstw ceramicznych.
Wókna piezoelektryczne wykazuj wiele zalet w porównaniu z obj tociow ceramik tego samego typu. Mona
wród nich wyróni lepsz anizotropi waciwoci, doskona elastyczno oraz wi ksz wytrzymao. Jednak metody, jako skadników wyjciowych oraz warunki wytwarzania tego typu wókien dalej pozostaj ogromnym obszarem
bada i poszukiwa , aby w efekcie ko cowy materia posiada odpowiedni jako i parametry uytkowe.
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Celem niniejszej pracy byo opracowanie skadu podsypki, wytwarzajcej atmosfer ochronn wykorzystan w technologii produkcji elektrooptycznych wókien PLZT metod termoplastycznego wytaczania i zbadanie jej wpywu na nast pujce podstawowe waciwoci otrzymanych materiaów: g sto, porowato oraz mikrostruktura.

Eksperyment
Proszki ceramiczne PLZT do wykonania tego celu zostay przygotowane z mieszaniny prostych tlenków metod
syntezy w fazie staej.
Przygotowywanie proszków ceramicznych PLZT o skadach 3/52/48 i 7/65/35, rozpocz to od waenia stechiometrycznych iloci czterech wysokiej czystoci tlenków (>99%):
tlenku oowiu(II) (PbO) (Sigma Aldrich), tlenku lantanu (III)
La2O3 (Sigma Aldrich), tlenku cyrkonu (IV) (ZrO2) (Sigma
Aldrich) i tlenku tytanu (IV) (TiO2) (Sigma Aldrich).

WYTWARZANIE ELEKTROOPTYCZNYCH W

Dodatkowo wprowadzono 5% tlenku oowiu (II), aby zrównoway jego póniejsz ucieczk z bazowej ceramiki podczas syntezowania i spiekania w wysokich temperaturach.
Kolejnym krokiem byo mieszanie, eliminowanie agregatów i zmniejszenie wielkoci ziaren przy pomocy planetarnego myna kulowego. Preparaty proszkowe przygotowano analogicznie dla obu skadów. Do proszkowej mieszaniny tlenkowej dodawano alkohol etylowy (97%) oraz
odpowiedniej iloci mielników - kulek z dwutlenku cyrkonu
stabilizowanego tlenkiem itru YTZ - o rednicy 3 mm. Mieszanie prowadzono przez czas t = 24 godziny z pr dkoci
V = 300 obr/min.
Kolejnym etapem byo suszenie zmielonych proszków
w temperaturze pokojowej. Wysuszone proszki zostay
wst pnie zag szczone i poddane syntezie. Synteza odbywaa si w temperaturze 925°C w czasie 3 godzin. Zsyntezowane proszki ceramiczne PLZT 3/52/48 i 7/65/35 poddano rozdrobnieniu w analogiczny sposób jak na pocztku procesu.
Ze wzgl du na znaczny wpyw atmosfery spiekania na
mikrostruktur ceramiki w pracy podj to prób wytworzenia
ceramiki PLZT w funkcji materiau podsypki:
– 1,5 g PbZrO3 +1,5 g ZrO2 (PZ+Z),
– 1,5 g PbZrO3 +1,5 g PbO (PZ+P),
– 3 g PbZrO3 (PZ).
Proces spiekania przeprowadzono w temperaturze
1250oC w czasie 120 minut.
Technologia otrzymywania cienkich wókien ceramicznych jest procesem wieloetapowym i obejmowaa:
– powlekanie proszku
– przygotowanie termoplastycznego wsadu,
– oraz wytaczanie wókien, co schematycznie przedstawiono na Rys. 1.
Otrzymane po wypaleniu próbki cienkich wókien PLZT
obydwu badanych skadów 3/52/48 i 7/65/35 poddano ocenie waciwoci zycznych w funkcji przyj tych parametrów
spiekania.

Rys. 1. Schemat wytaczania tokowego.
Fig. 1. Scheme of piston extrusion.

Wyniki i dyskusja
Ze wzgl du na znaczny wpyw jakoci materiaów potrzebnych do wykonania wókien, proszki ceramiczne PLZT
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3/52/48 i 7/65/35 zostay przebadane pod wieloma wzgl dami. Zostaa wyznaczona g sto rzeczywista, redni rozmiar, rp, i powierzchnia waciwa ziaren. Wyniki pomiarów
zostay zestawione Tabeli 1.
Tabela 1. Podstawowe dane zsyntezowanych proszków PLZT.
Table 1. Basic data consering the synthesized PLZT powders.
PLZT
3/52/48

PLZT
7/65/35

Powierzchnia waciwa (BET) [m2/g]

6,74

5,44

rednia wielko ziaren

4,66

4,06

G sto rzeczywista [g/cm3]

7,83

8,07

Powierzchni waciw proszków PLZT 3/52/48 oraz
7/65/35 badano metod absorpcyjn i uzyskano wartoci
poniej 10 m2/g, co jest charakterystyczne dla nieporowatych cia staych.
rednia wielko ziaren przebadanych proszków wynosia odpowiednio 4,66 m dla proszku o skadzie PLZT 3/52/48
i 4,06 m dla proszku o skadzie PLZT 7/65/35.
Badane proszki charakteryzoway si du g stoci waciw. Odpowiednio dla proszku PLZT 3/52/48 warto ta wyniosa 7,83 g/cm3, a dla proszku PLZT 7/65/35 - 8,07 g/cm3.

Pomiar skurczu liniowego
Dla okrelenia wpywu wysokotemperaturowego zag szczania cienkich wókien na skurcz liniowy tych materiaów, zostaa zmierzona rednica surowych wókien (Rys.
2a i 2b), a nast pnie wókien otrzymanych w procesie spiekania w tych samych warunkach termicznych (1250oC przez
2 godziny), lecz w rónych atmosferach ochronnych (Rys.
2c-2h). Podczas pomiarów skurczu wykonano zdj cia wókien za pomoc optycznego mikroskopu (Leica Wild M32)
przy powi kszeniu 40x. Zaobserwowano znaczne zmiany
koloru oraz du rónorodno powierzchni zewn trznej
spieków, wraz ze zmian uytej podsypki. Powysze zmiany zostay przedstawione odpowiednio dla ceramiki PLZT
3/52/48 w lewej kolumnie na Rys. 2c, 2e i 2g, a dla PLZT
7/65/35 w prawej kolumnie na Rys. 2 d, 2f i 2h. Najlepszej
jakoci wókna zostay otrzymane, gdy proces spiekania zosta przeprowadzony w podsypce b dcej mieszanin cyrkonianu oowiu PbZrO3 i tlenku cyrkonu ZrO2 (PZ+Z) (Rys.
2c i 2d). Powierzchnia tych wókien jest gadka i niezarysowana. Pozostae atmosfery spiekania znacznie obniaj jako otrzymanych wókien, a mianowicie:
– Podsypka samego cyrkonianu oowiu PbZrO3 (PZ) powoduje powstanie p kni  powierzchni zewn trznej oraz
nadmierny wzrost krystalitów, najprawdopodobniej ZrO2
(Rys. 2e oraz 2f).
– Podsypka cyrkonianu oowiu PbZrO3 z dodatkiem tlenku oowiu PbO (PZ+P) powoduje powstanie p kni  powierzchni zewn trznej oraz mniejszy wzrost krystalitów,
najprawdopodobniej ZrO2 (Rys. 2g oraz 2h). Dodatkowym
efektem jest zmiana barwy powierzchni na kolor óty, co
zwizane jest z wydzielaniem si na powierzchni tlenku
oowiu.
Analiza wyników pomiarów skurczu liniowego cienkich
wókien PLZT 3/52/48, spiekanych w czasie 2 godzin w zakresie jednej uytej temperatury spiekania, wykazuje niedue
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rónice dla poszczególnych materiaów podsypki. Najwi ksz warto skurczu liniowego w przypadku tej kompozycji odnotowano dla cienkich wókien spiekanych w atmosferze PZ+Z; wynosi ona 16,33% w temperaturze 1250°C, za
najmniejsz warto odnotowano dla atmosfery PZ+P równ 15,3% (Tabela 2).
Analiza pomiarów skurczu liniowego dla cienkich wókien
PLZT 7/65/35, wykazuje wzgl dn stabilno w obr bie poszczególnych wariantów spiekania. Najwi ksz warto skurczu liniowego odnotowano dla spiekania w temperaturze w
przypadku atmosfery PZ+Z; wynosi ona 15,48%, a najmniejsz warto odnotowano dla PZ równ 14,69% (Tabela 2).
Tabela 2. Zestawienie pomiarów skurczu liniowego wraz z odchyleniem standardowym dla badanych cienkich wókien PLZT.
Table 2. Linear shrinkage together with standard deviation for the
studied thin PLZT bres.
Skurcz liniowy [%] dla PLZT 3/52/48; 1250oC/2 godz.
PZ+Z

Dev

PZ+P

Dev

PZ

Dev

16,33

3,8

15,33

0,99

15,8

2,6

o

Skurcz liniowy [%] dla PLZT 7/65/35; 1250 C/2 godz.
PZ+Z

Dev

PZ+P

Dev

PZ

Dev

15,48

1,2

15,12

2,2

14,69

1,8

nych wariantach materiau podsypki, przebadano z wykorzystaniem zdj  z elektronowego mikroskopu skeningowego
(SEM) a odpowiednie wartoci porowatoci wyliczono za pomoc programu komputerowego Gatan Digital Micrograph.
Tabela 3. Zestawienie pomiarów porowatoci wraz z odchyleniem
standardowym dla wókien PLZT.
Table 3. Porosity values together with standard deviation for the studied thin PLZT bres.
Porowato [%] wókien PLZT 3/52/48; 1250oC/2 godz.
PZ+Z

Dev

PZ+P

Dev

PZ

Dev

0,67

0,5

0,63

0,4

0,3

0,2

o

Porowato [%] wókien PLZT 7/65/35; 1250 C/2 godz.
PZ+Z

Dev

PZ+P

Dev

PZ

Dev

0,5

0,3

0,1

0,05

0,1

0,06

Porowato cienkich wókien PLZT cile zaleaa od
uytego materiau podsypki. Wókna PLZT 7/65/35 wykazay
duo mniejsz porowato w stosunku do PLZT 3/52/48 we
wszystkich warunkach spiekania w zastosowanej temperaturze spiekania 1250oC w czasie 2 godzin. Zmierzona warto porowatoci wynosia poniej 1%. Przekroje porzeczne tych wókien pokazano na Rys. 3.

Pomiar porowatoci
Porowato wókien PLZT 3/52/48 i 7/65/35, wytworzonych metoda termoplastycznego wytaczania, poddanych
zag szczaniu wysokotemperaturowemu w 1250oC przy ró-

Rys. 3. Zdjcia SEM przekrojów poprzecznych wókien PLZT.
Fig. 3. SEM photographs of cross-sections of the PLZT bres.

Pomiar wielkoci ziaren
Dla penego scharakteryzowania cienkich wókien PLZT
3/52/48 oraz PLZT 7/65/35 konieczne byo zbadanie ich wewn trznej mikrostruktury. W celu ujawnienie granic mi dzyziarnowych oraz wyznaczenia wielkoci ziaren, wypolerowane powierzchnie próbek zostay poddane trawieniu chemicznemu mieszanin kwasów (HCl + HF).
Tabela 4. Zestawione pomiary rozmiaru ziaren wraz z odchyleniem
standardowym dla wókien PLZT.
Table 4. Grain size together with standard deviation for the studied
thin PLZT bres.
rednia wielko ziaren [μm] dla PLZT 3/52/48; 1250 oC/2 godz.
PZ+Z

Dev

PZ+P

Dev

PZ

Dev

3,66

1,25

4,00

1,04

4,73

1,52

rednia wielko ziaren [μm] dla PLZT 7/65/35 1250 oC /2 godziny
Rys. 2. Zdjcia wykonane optycznym mikroskopem podczas pomiaru
skurczu wókien.
Fig. 2. Optical microscope photographs taken during the linear
shrinkage measurements of the bres
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Wnioski

Rys. 4. Obrazy SEM przeomów wókien PLZT.
Fig. 4. SEM images of fractures of the PLZT bres.

Najbardziej drobnoziarnist ceramik okazaa si ceramika PLZT 3/52/48 spiekana w podsypce PZ+Z, która miaa redni wielkoci ziaren równ 3,66 m.
Nie udao si uzyska pomiaru rozmiaru ziaren dla wókien PLZT 7/65/35 z powodu odpornoci tak uzyskanej ceramiki na trawienie. Udao si uzyska obrazy wytrawionych
powierzchni tylko dla 4. z 18. próbek. Próbki, w których zlokalizowano granice mi dzyziarnowe, byy spiekane w atmosferze PZ+P; ich rednia wielko ziaren bya równa 2,27 m.
Widoczny na Rys. 4b przeom przedstawia wókno, którego ziaren nie udao si zmierzy. Analizujc wykonane przeomy, w celu zidenty kowania struktury wewn trznej wókna,
stwierdzono nadmierny rozrost i przeamywanie si ziaren
po obj toci w ceramice PLZT 7/65/35 (Rys. 4b). Zaobserwowano take znaczne zmiany obj tociowe mikrostruktury wókien PLZT 3/52/48 szczególnie w cz ciach zewn trznych wókien (Rys. 4a).

1. Metod termoplastycznego wytaczania, z mieszaniny
prostych tlenków, uzyskano wysokiej klasy wókna ceramiczne PLZT 3/52/48 oraz 7/65/35.
2. Wraz ze zmian atmosfery spiekania obserwowano rónice w wielkoci ziaren oraz wartoci porowatoci zarówno w przypadku wókien z ceramiki PLZT 3/52/48
jak i PLZT 7/65/35, a take to e, wókna PLZT 7/65/35
spiekane w atmosferach PZ+Z i PZ nie ulegaj chemicznemu trawieniu.
3. Za najkorzystniejsze dla wykonania cienkich wókien
PLZT 3/52/48 oraz PLZT 7/65/35 uznano spiekanie
w temperaturze 1250°C w podsypce PZ+Z (1,5 g PbZrO3
+ 1,5 g ZrO2).
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