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Streszczenie
Niobian baru strontu Sr xBa 1-xNb 2O 6 (SBN) w zakresie 0,25<x<0,75 jest ferroelektrykiem o strukturze typu tetragonalnego brzu wolframowego. W niniejszej pracy do otrzymania kompozytów o ukierunkowanej strukturze Sr 0,7 Ba 0,3 Nb 2 O 6 PVDF (SBN70-PVDF) uyto proszków ceramicznych syntezowanych metod zolowo-elow. Jako prekursorów do syntezy ceramicznych proszków niobianu baru strontu Sr 0,7Ba 0,3Nb 2O 6 (SBN70) uyto: octanu strontu (CH 3COO) 2Sr, octanu baru
(CH3COO)2Ba i etanolanu niobu (C2H5O)5Nb. Otrzymane proszki zostay umieszczone w matrycy polimerowej z poli uorku winylidenu
(PVDF). Wykonano kompozyt 0-3 SBN70-PVDF. Obrazy powierzchni kompozytu otrzymano za pomoc mikroskopu si atomowych AFM
(NT-MDT Solver P47).
Kompozyt SBN70-PVDF o ukierunkowanej strukturze moe by zastosowany do budowy przetworników piezo- i piroelektrycznych.
Badanie piroprdu dla kompozytu przeprowadzono za pomoc elektrometru Keithley 6517A.
Sowa kluczowe: kompozyt o ukierunkowanej strukturze, niobian baru strontu, SBN, metoda zolowo-elowa

PREPARATION OF Sr0.7Ba0.3Nb2O6 FOR TEXTURED COMPOSITES BY THE SOL-GEL METHOD
Strontium barium niobate SrxBa1-xNb2O6 (SBN) in the range of 0.25<x<0.75 is a ferroelectric material with the tetragonal tungsten bronze type structure. In this work, ceramic powders obtained by a sol-gel method were used to obtain Sr0.7Ba0.3Nb2O6-PVDF (SBN70-PVDF)
textured composites. The powders of strontium barium niobate Sr0.7Ba0.3Nb2O6 (SBN70) were prepared using strontium acetate, barium
acetate and niobium ethoxide as precursors. The powders were dispersed in a polyvinylidene uoride (PVDF) matrix, providing a composite with 0-3 connectivity. Composite surface images were obtained by AFM tapping mode (NT-MDT Solver P47) in air at room temperature.
The textured SBN70-PVDF composite has a high potential to be used as piezo- and pyroelectric elements. The pyroelectric current of
composites was measured using the Keithley 6517A electrometer.
Keywords: Textured composite, Strontium barium niobate, SBN, Sol-gel method

Wprowadzenie
Naukowcy i praktycy zajmujcych si piezoelektronik, elektroakustyk, hydroakustyk, optoelektronik i innymi dziaami nowoczesnej techniki, wykorzystujcymi sensory i przetworniki elektroceramiczne d do otrzymania
takich materiaów do budowy przetworników, które daj jak
najwiksz odpowied.
Trudno jest osign wysokie odpowiedzi piezoelektryczne losowo zorientowanych polikrystalicznych materiaów ceramicznych ze wzgldu na dwuwymiarowy charakter ferroelektrycznych przecze , std denie do otrzymania ceramiki o ukierunkowanej strukturze. Moliwo  ukierunkowania struktury ma fundamentalne znaczenie dla poprawy
wa ciwo ci piezoelektrycznych ceramiki, a co za tym idzie
poprawy zdolno ci wykrywania sygnau przez zbudowane
z tej ceramiki przetworniki.
Podejmowano próby otrzymywania ceramiki o ukierunkowanej strukturze rónymi metodami: prasowania na gorco
(hot pressing) [1], kucia (hot forging) [2], odlewania elowe-
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go (gel casting) [3], spiekania wspomaganego polem (spark
plasma sintering, FAST) [4].
Opracowano nowe technologie: wzrostu ziaren z uyciem
“szablonu” (templated grain growth - TGG) [5] i reaktywnego wzrostu ziaren z uyciem “szablonu” (reactive templated
grain growth - RTGG) [6]. Podjto równie próby otrzymania
steksturowanych cienkich warstw np. metod wzrostu ziaren z uyciem sitodruku wielowarstwowego (screen-printing
multilayer grain growth) [7].
Przetworniki mona równie budowa z kompozytów ceramiczno-polimerowych. Kompozyty te maj szereg zalet w
porównaniu z ceramik monolityczn. Naley pamita, e
ograniczenia w zastosowaniach piezoceramiki monolitycznej 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 ) [8].
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Kompozyty ceramiczno-polimerowe w porównaniu z ceramik monolityczn maj t zalet, e mona je wykonywa w dowolnym ksztacie i wielko ci, s wytrzymae mechanicznie na ciskanie i zginanie.
Materiay kompozytowe o ukierunkowanej strukturze
i o wysokiej odpowiedzi piro- lub piezoelektrycznej mog znale szerokie zastosowanie. W literaturze brak jest doniesie
o otrzymaniu kompozytów ceramiczno-polimerowych o ukierunkowanej strukturze do budowy piro- i piezodetektorów.

Wybór materiau bada i metody jego
syntezy, charakterystyka niobianu baru
strontu SrxBa1-xNb2O6 (SBN)
Otrzymanie kompozytu o ukierunkowanej strukturze byo
moliwe dziki:
– wybraniu odpowiedniej ceramiki,
– zastosowaniu metody zolowo-elowej do jej syntezy.
Zaoono, e tekstur bdzie mona uzyska dla materiaów, które rosn anizotropowo. Materiay ceramiczne
z asymetrycznymi komórkami elementarnymi lub struktur
krystaliczn skadajc si z a cuchów lub warstw wielociennych czsto rosn anizotropowo i maj anizotropow
energi powierzchniow.
Materiaów takich moemy szuka w ród ferroelektryków o strukturze typu tetragonalnego brzu wolframowego
(TBW). Ferroelektryki o strukturze typu tetragonalnego brzu wolframowego s uywane do zastosowa elektrooptycznych, piezoelektrycznych, piroelektrycznych, do urzdze pracujcych na falach milimetrowych oraz jako materiay fotoreaktywne [9, 10]. Piezoelektryczne i elektrooptyczne wa ciwo ci materiaów o strukturze typu TBW przedstawi Neurgaonkar i wsp. [11].
Do bada wybrano materia o strukturze typu tetragonalnego brzu wolframowego - niobian baru strontu - o wzorze
ogólnym SrxBa1-xNb2O6 (SBN), gdzie 0,25 ≤ x ≤ 0,75.
Niobian baru strontu SrxBa1-xNb2O6 (SBN), wykazuje silne wa ciwo ci piroelektryczne zalene od skadu (stosunku
Sr/Ba). Od stosunku Sr/Ba zaley równie jego temperatura
Curie. Podwysza si ona wraz ze wzrostem zawarto ci baru
od TC ≈ 330K dla x = 0,75, do TC ≈ 520K dla x = 0,25 [12].
W ramach niniejszej pracy otrzymano niobian baru strontu o skadzie Sr0,7Ba0,3Nb2O6 (SBN70). Skad ten charakteryzuje si duym wspóczynnikiem piroelektrycznym.
SBN posiada struktur niekompletnie zapenion, typu
tetragonalnego brzu wolframowego (TBW). Komórka elementarna SBN (Rys. 1) skada si z dziesiciu oktaedrów
tlenowych i ma wysoko  jednego oktaedru. Centralne pooenie w oktaedrach tlenowych zajmuj jony niobu. Pomidzy oktaedrami tworz si trzy typy tuneli. Tunele picioktne (otoczone picioma oktaedrami), tunele czteroktne (otoczone czterema oktaedrami) oraz tunele trójktne (otoczone trzema oktaedrami). W SBN na sze  moliwych do obsadzenia pozycji w tunelach piecioktnych i czteroktnych
zajtych jest pi. S one obsadzone przez jony strontu Sr2+
i baru Ba2+. Tunele C pozostaj nieobsadzone. Monokrysztay SBN rosn anizotropowo, tworzc dugie, cienkie igy.
Uprzywilejowany kierunek wzrostu to kierunek prostopady
do paszczyzny Rys. 1.
Autorka niniejszej pracy zsyntezowaa proszki
Sr0,7Ba0,3Nb2O6 (SBN70) metod konwencjonaln i meto-

Rys. 1. Komórka elementarna niobianu baru strontu SrxBa1-xNb2O6.
Fig. 1. Unit cell of strontium barium niobate SrxBa1-xNb2O6.

a)

b)
Rys. 2. Mikrostruktura ceramiki Sr0,7Ba0,3Nb2O6 (SBN70) zagszczanej w Ts=1620K, przez ts=16 godzin: a) ceramika z proszków
zsyntezowanych metod zolowo-elow; b) ceramika z proszków
zsyntezowanych metod konwencjonaln z SrCO3, BaCO3 i Nb2O5.
Fig. 2. Microstructure of Sr0.7Ba0.3Nb2O6 (SBN70) ceramics densyed
at Ts=1620K for ts=16 hours: a) ceramics derived from powders synthesized by the sol-gel method; b) ceramics obtained from powders
synthesized by conventional method from SrCO3, BaCO3 i Nb2O5.
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d zolowo-elow, a nastpnie metod spiekania swobodnego otrzymaa z nich ceramik [13]. Na przedstawionym zdjciu powierzchni ceramiki Sr0,7Ba0,3Nb2O6 (SBN70) otrzymanej
z proszków zsyntezowanych metod zolowo-elow (Rys. 2a)
wida anizotropowy wzrost ziaren. Zastosowanie metody
konwencjonalnej nie daje tak wyranych efektów (Rys. 2b).
Proszki syntezowanie metod zolowo-elow tworz
podczas spiekania swobodnego ceramiki wyduone ziarna. Dlatego te, do otrzymywania kompozytów o ukierunkowanej strukturze uyto proszków syntezowanych metod zolowo-elow.

Otrzymywanie proszków niobianu baru
strontu Sr0,7Ba0,3Nb2O6 (SBN70) metod
zolowo-elow
Do otrzymania proszków ceramicznych uyto metod zolowo-elow. Metoda ta polega na syntezowaniu z prekursorów chemicznych roztworów zolowych, które przeksztacaj si w ele na drodze procesów hydrolizy i kondensacji. Wysoka czysto  i jednorodno  stosowanych surowców wpywa znaczco na wa ciwo ci produktów niskotemperaturowej preparatyki. Charakteryzuj si one lepsz homogeniczno ci, czysto ci, chemiczn reaktywno ci oraz
du gsto ci materiaów po spiekaniu, wynikajc z silnie
rozwinitej powierzchni drobnoziarnistych proszków [14].
Jako prekursorów uyto: octanu strontu (CH3COO)2Sr,
octanu baru (CH3COO)2Ba i etanolanu niobu (C2H5O)5Nb.
Octan strontu i octan baru rozpuszczono w kwasie octowym ogrzewajc roztwór przez 2 godziny poniej temperatury wrzenia. Etanolan niobu rozpuszczono osobno w glikolu etylenowym. Kolejnym etapem byo wymieszanie obydwu przygotowanych roztworów prekursorów. Nastpnie do
cao ci dodano wod destylowan, która zainicjowaa hydroliz i stopniowe tworzenie si elu. Otrzymany el wysuszono w temperaturze pokojowej, a nastpnie wygrzano
w 870K przez 24 godziny w celu eliminacji cz ci organicznych. Uzyskany po kalcynacji proszek zmielono. Morfologi
proszków zbadano przy pomocy skaningowego mikroskopu
elektronowego HITACHI S-4700 z systemem do mikroanalizy NORAN Vantage. Przeprowadzono jako ciow i ilo ciow
analiz skadu chemicznego (EDS). Potwierdzono, e skad
chemiczny otrzymanych proszków jest zgodny z zaoonym.
Obraz SEM proszku przedstawiono na Rys. 3.

Kompozyt SBN70-PVDF o ukierunkowanej
strukturze
Tak otrzymany proszek zosta uyty do uzyskania kompozytu. Proszki ceramiczne zostay umieszczone w matrycy polimerowej z poli uorku winylidenu (PVDF). Metod prasowania na gorco otrzymano kompozyt 0-3 SBN70-PVDF o ukierunkowanej strukturze, w którym trójwymiarowo poczona
pasywna faza polimeru (3) zawiera nieczce si wzajemnie czstki aktywnej fazy ceramicznej (0). Obraz kompozytu otrzymany za pomoc mikroskopu si atomowych AFM
(NT-MDT Solver P47) przedstawia Rys. 4.
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Rys. 3. Obraz SEM proszków SBN70 zsyntetyzowanych metod
zolowo-elow.
Fig. 3. SEM image of SBN70 powders synthesized by the sol-gel
method.

Rys. 4. Kompozyt SBN70-PVDF o ukierunkowanej strukturze [15].
Fig. 4. SBN70-PVDF textured composite [15].

Waciwoci piroelektryczne kompozytu
SBN70-PVDF
Dla zbadania wa ciwo ci piroelektrycznych otrzymanego kompozytu SBN70 wyznaczono jego wspóczynnik piroelektryczny p.

p=

i
s⋅b

gdzie:
i – zmierzone natenie prdu,
s – powierzchnia elektrody,
b – szybko  grzania.
Pomiary wykonano stosujc próbki w ksztacie dysków
o rednicy 8 mm i grubo ci 1 mm z naniesionymi elektrodami srebrnymi. Próbki spolaryzowano metod wysokotemperaturow przez przyoenie pola Epol = 1000 V/mm w temperaturze Tpol = 400K, a nastpnie ochodzenie do 80K utrzymujc dziaanie pola.
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Badanie piroprdu przeprowadzono za pomoc elektrometru Keithley 6517A w zakresie temperatur 80 do 400K
z szybko ci grzania b = 0,004 K/s.
Maksymalna warto  wspóczynnika piroelektrycznego
pm ≈ 450 [μC/m2K] (dla T = 375K). Tak wysoki wspóczynnik piroelektryczny pozwala na zastosowanie elektroceramiki SBN70 o strukturze typu TBW do budowy detektorów
piroelektrycznych.
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