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Streszczenie
Przedmiotem niniejszej pracy byo wytworzenie roztworu staego elazianu bizmutu - tytanianu baru o ogólnym wzorze (1-x)BiFeO3–
xBaTiO3 o zadanym skadzie chemicznym dla koncentracji BaTiO3 x = 0,3 (0,7BF–0,3BT). Materia bada otrzymano metod swobodnego
spiekania poprzez zastosowanie trzech rónych procesów technologicznych w warunkach laboratoryjnych (T = 750-880°C, t = 2–40 h).
Proces syntezy ceramiki badano za pomoc równoczesnej analizy termograwimetrycznej (TG, DTG) i rónicowej analizy termicznej
(DTA). Zbadano wpyw warunków otrzymywania na struktur krystaliczn, mikrostruktur i podstawowe waciwoci elektryczne
ceramiki multiferroicznej 0,7BF–0,3BT. Mikrostruktur ceramiki obserwowano za pomoc skaningowego mikroskopu elektronowego
(SEM), natomiast stechiometria skadu chemicznego zostaa potwierdzona przy uyciu metody EDS. Struktur krystaliczn i skad
fazowy wytworzonej ceramiki badano metod dyfrakcji rentgenowskiej przy uyciu dyfraktometru rentgenowskiego z wykorzystaniem
promieniowania CoK . Waciwoci dielektryczne ceramiki 0,7BF–0,3BT badano przy uyciu metody zmiennoprdowej spektroskopii
impedancyjnej (IS).
Sowa kluczowe: materiay multiferroiczne, spektroskopia impedancyjnej, BiFeO3–BaTiO3

SYNTHESIS, CRYSTAL STRUCTURE AND DIELECTRIC BEHAVIOUR
OF 0.7BiFeO3–0.3BaTiO3 CERAMICS
The solid solutions of (1-x)BiFeO3–xBaTiO3 were synthesized with x = 0.3 (0.7BF–0.3BT). Adopting optimum conditions of the solid state
sintering route, dense ceramics with a pure perovskite phase, and homogeneous microstructure have been obtained. All precursors were
thoroughly mixed and ceramics was synthesized at temperatures in the range of T = 750–850°C. Simultaneous thermal analysis (STA),
in which both thermal analysis (DTA) and mass change effects (TG and DTG) are measured concurrently on the same sample, was used
to investigate synthesis effects in the powdered 0.7BF–0.3BT ceramics. The measurements were obtained with Netzsch STA409 thermal
analyzer. Microstructure was investigated by a scanning electron microscope whereas the chemical composition was studied by an energy
dispersive spectrometer (EDS). The crystal structure and phase composition of bulk ceramics were studied by the X-ray diffraction method at
room temperature. Dielectric properties of (1-x)BiFeO3–(x)BaTiO3 ceramics were studied by impedance spectroscopy (IS).
Keywords: Multiferroic materials, Impedance spectroscopy, BiFeO3–BaTiO3

1. Wstp
Narastajce oczekiwania projektantów nowatorskich rozwiza technicznych spowodoway zainteresowanie rónorodnymi materiaami umoliwiajcymi realizacj koncepcji zaawansowanej techniki. W latach sze dziesitych ub. wieku zaobserwowano, e istnieje nieliczna grupa materiaów
wykazujcych równoczenie waciwoci ferroelektryczne,
ferro- lub antyferromagnetyczne i ferroelastyczne nazwana
multiferroikami [1]. Jednak dopiero w latach 2001–2003 nastpi gwatowny wzrost zainteresowania materiaami multiferoicznymi spowodowany m.in. perspektywami ich zastosowania w elektronice, np. do budowy przetworników
magnetoelektrycznych ukadów pamici i przetwarzania informacji, w których za pomoc pola elektrycznego mona
zmienia stan magnetyczny pamici i odwrotnie – za pomo-

c pola magnetycznego mona zmienia polaryzacj elektryczn ukadu [2].
Wród materiaów multiferroicznych o strukturze typu perowskitu na uwag zasuguje elazian bizmutu BiFeO3 (BF),
który tworzy roztwór stay z innymi materiaami o strukturze
typu ABO3 (np.: BaTiO3, PbTiO3), tworzc multiferroiczn ceramik o nowych waciwociach.
Nieliczne badania materiaów ukadu BiFeO3–BaTiO3
(BF–BT) wskazuj, e posiada on struktur typu perowskitu. Przy steniu BiFeO3 mniejszym ni 6% mol. struktura
BiFeO3–BaTiO3 jest tetragonalna. W zakresie od 6-67% mol.
BF struktura BF–BT krystalizuje przyjmujc struktur regularn, natomiast przy steniu BF wyszym ni 67% mol.
ukad BiFeO3–BaTiO3 jest romboedryczny. W fazie romboedrycznej widoczny jest wzrost dugoci krawdzi a0 komórki elementarnej ze wzrostem zawartoci BaTiO3. Natomiast
w fazie regularnej a0 nieznacznie si zmniejsza [3].
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W zalenoci od zastosowanej technologii i warunków
obróbki termicznej ceramika BF–BT moe charakteryzowa
si rónymi waciwociami zycznymi, zmienia si mog
waciwoci mechaniczne, elektryczne i magnetyczne [4].
Otrzymanie odpowiedniego materiau bada o zadanych
parametrach jest niemoliwe bez dokadnego poznania jego
budowy wewntrznej, która odpowiada za wszystkie zachodzce w nim zjawiska i mechanizmy. Dlatego celem prezentowanej pracy byo zaprojektowanie technologii otrzymywania multiferroicznej ceramiki 0,7BiFeO3–0,3BaTiO3 w oparciu
o syntez proszków w fazie staej oraz przeprowadzenie bada mikrostruktury, struktury krystalicznej oraz waciwoci
dielektrycznych. Technologia wytwarzania materiaów multiferroicznych jest trudnym i zoonym procesem. Wymaga
szczególnej starannoci i dokadnoci w doborze warunków
zykochemicznych. Optymalizacja procesu technologicznego sprowadza si do doboru, ujednorodnienia i obróbki surowców wyjciowych (zwikszenia powierzchni reakcyjnej
pomidzy ziarnami), doboru warunków zagszczania i spiekania wyprasek (czasu, cinienia, temperatury i atmosfery
oraz szybkoci grzania i chodzenia).

2. Eksperyment
Materiaem bada by roztwór stay elazianu bizmutu - tytanianu baru o ogólnym wzorze (1-x)BiFeO3–xBaTiO3
(BF–BT), o zadanym skadzie chemicznym dla koncentracji x = 0,3. Materiaami wyjciowymi dla otrzymania multiferroicznej ceramiki 0,7BiFeO3–0,3BaTiO3 byy tlenki Bi2O3
(Aldrich, 99,9%), Fe2O3 (Fluka, 99,9%) i TiO2 (Fluka, 99,9%)
oraz wglan baru BaCO3 (Poch, 99,9%,). Roztwór stay elazianu bizmutu - tytanianu baru (0,7BF–0,3BT) otrzymano
z wyej wymienionych zwizków, z zachowaniem stechiometrii wedug reakcji:
0,35Bi2O3+0,35Fe2O3+0,3BaCO3+0,3TiO2
0,7BiFeO3 0,3BaTiO3+0,3CO2

(1)

W celu uzyskania jak najwikszej jednorodnoci i rozdrobnienia ziaren, proszki ceramiczne zostay wymieszane
przez t = 24 h w planetarnym mynie z cyrkoniowymi kulami
(jako mielnikami) w 96% alkoholu etylowym.
Analiz termiczn stechiometrycznej mieszaniny proszków przeprowadzono metod derywatogra czn. Badania wykonano przy uyciu analizatora STA409 rmy Netzach, wyposaonego w ukad do automatycznej rejestracji pomiarów. Jako substancji wzorcowej uyto tlenku glinu Al2O3. Równoczesn analiz termograwimetryczn (TG,
DTG) i rónicow analiz termiczn (DTA) wykonano w celu
dobrania najkorzystniejszych warunków otrzymywania ceramiki 0,7BF–0,3BT.
Kolejnym etapem technologicznym byo zagszczanie
proszków w stalowych matrycach w dyski o rednicy d =
10 mm i gruboci h = 1 mm, stosujc metod jednostronnego, jednoosiowego prasowania na zimno w prasie hydraulicznej pod cinieniem P = 300 MPa. Tak przygotowane wypraski ukadano w stosy w tyglach korundowych, przesypujc je podsypk z Al2O3 i spiekano w elektrycznym piecu komorowym Termod KS-1350 z programowaln regulacj temperatury oraz liniowym wzrostem temperatury.
Ceramik 0,7BiFeO3–0,3BaTiO3 wytworzono metod
swobodnego spiekania, przyjmujc róne warunki technologiczne przedstawione w Tabeli 1.
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Tabela 1. Warunki technologiczne wytwarzania ceramiki 0,7BiFeO3–0,3BaTiO3.
Table 1. Technological parameters of the fabrication of 0.7BiFeO3–
0.3BaTiO3 ceramics.
Warunki
Spiekanie Wygrzewanie
Synteza I Synteza II
technologiczne
kocowe w powietrzu
Metoda I

750ºC/20h 750ºC/20h 780ºC/40h

550ºC/10h

Metoda II

800ºC/10h 800ºC/10h 830ºC/20h

550ºC/10h

Metoda III

850ºC/2h 850ºC/2h

550ºC/10h

880ºC/4h

Zastosowano podwójn syntez w temperaturach
T = 750–850°C i w czasie t = 2–20 h, spiekanie kocowe
w T = 780–880°C, t = 4–40 h oraz wygrzewanie w powietrzu
w temperaturze T = 550°C w czasie t = 10 h. Prdko narastania temperatury w piecu wynosia 150°C/h, natomiast
prdko chodzenia 100°C/h.
Próbki do bada mikrostrukturalnych przygotowano
w postaci przeamów, na które napylano cienk warstw
gra tu, w celu uatwienia odprowadzenia gromadzcego
si na powierzchni adunku elektrycznego. Badania mikrostruktury na wszystkich wytworzonych próbkach ceramiki
0,7BiFeO3–0,3BaTiO3 wykonano za pomoc skaningowego
mikroskopu elektronowego SEM HITACHI S-4700 z emisj
polow i z zimn katod. Materia bada poddano mikroanalizie EDS z wykorzystaniem oprogramowania Noran Vantage, dla sprawdzenia i potwierdzenia zaoonego skadu.
Struktur krystaliczn i skad fazowy otrzymanych materiaów ceramicznych badano metod dyfrakcji rentgenowskiej przy uyciu dyfraktometru rentgenowskiego Philips WP
3710 (geometria -2, promieniowanie CoK ). Analiz zarejestrowanych dyfraktogramów rentgenowskich przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego X’Pert Plus.
Do bada elektrycznych próbki ceramiczne szlifowano i polerowano, a na ich powierzchnie nanoszono elektrody przewodzce z pasty srebrnej o symbolu P-122. Waciwoci dielektryczne ceramiki 0,7BiFeO3–0,3BaTiO3 badano
przy uyciu zmiennoprdowej spektroskopii impedancyjnej
(IS) wykorzystujc precyzyjny miernik impedancji typu QuadTech 1920 Precision LCR Meter, a do analizy wyników pomiarowych wykorzystano oprogramowanie Tales.

3. Rezultaty i dyskusja
Przeprowadzenie równoczesnej analizy termograwimetrycznej (TG, DTG) i rónicowej analizy termicznej (DTA) na
tej samej próbce pozwala na rejestracj efektów zwizanych
ze zmian masy oraz efektów termicznych. Taki sposób analizy uatwia korelacj anomalii na poszczególnych krzywych,
a tym samym na ich waciw interpretacj. Przebiegi TG,
DTG i DTA rejestrowano w zakresie temperatur od temperatury pokojowej (RT) do 1300°C (Rys. 1).
Na wykresach analizy termicznej stechiometrycznej mieszaniny proszków Bi2O3, Fe2O3, TiO2 i BaCO3 mona zauway , e zmiana masy próbki, a dokadniej ubytek masy,
podczas bada termograwimetrycznych (krzywa TG) w iloci Δm = 4,61%, zachodzi dwustopniowo w zakresie temperaturowym ΔT = 390-800°C. Pierwszy etap ubytku masy
Δm  0,04%, zachodzcy w zakresie temperatury od 390°C

SYNTEZA, STRUKTURA KRYSTALICZNA I WACIWOCI DIELEKTRYCZNE CERAMIKI 0,7BiFeO3–0,3BaTiO3

Rys. 1. Rezultaty analizy termicznej stechiometrycznej mieszaniny proszków Bi2O3, Fe2O3, TiO2 i BaCO3.
Fig. 1. Results of simultaneous thermal analysis of stoichiometric powdered mixture of Bi2O3, Fe2O3, TiO2 and BaCO3.

Rys. 2. Widmo analizy EDS ceramiki 0,7BiFeO3–0,3BaTiO3 spiekanej w T = 880°C (metoda III). Wstawka pokazuje obraz mikrostruktury badanej próbki.
Fig. 2. EDS spectrum of 0.7BiFeO3–0.3BaTiO3 ceramics sintered at T = 880°C (method III). Inset shows microstructure of the studied sample.

do 450°C, odznacza si najwysz prdkoci w temperaturze T = 392°C (maksimum na krzywej DTG) i odpowiada
odparowaniu zanieczyszcze organicznych. Drugi etap zachodzcy w zakresie temperatury ΔT  650-800°C, któremu
towarzyszy najwikszy ubytek masy Δm  4,57% (z najwysz prdkoci zachodzcy w T = 727,9°C), mona przypisa formowaniu si podanej fazy z wydzieleniem CO2.
Endotermiczne maximum na krzywej DTA pojawiajce si
w T = 1202,9°C, wiadczy o zachodzcej przemianie fazy
w BF–BT.
Zarówno punktowe jak i powierzchniowe analizy EDS,
wykonane dla spieków ceramicznych, potwierdziy czysto
oraz zaoony eksperymentalnie skad jakociowy i ilociowy
badanych materiaów. Czas trwania powierzchniowej analizy by stay i wynosi t = 100 s. Przykadow krzyw EDS
rozkadu pierwiastków wraz z obrazem mikrostruktury badanych próbek pokazano na Rys. 2.
Wykorzystujc oprogramowanie Noran Vantage dokonano ilociowej analizy badanych materiaów. Procentowe
zawartoci poszczególnych skadników w badanej ceramice wykazyway niewielkie odchylenia od zaoonych teoretycznie iloci tlenków, ale mieciy si w granicach bdu zastosowanej metody oznaczenia. Rónica pomidzy
teoretycznym i eksperymentalnym skadem chemicznym
0,7BiFeO3–0,3BaTiO3 wynosi ±5%.

Obserwacja mikroskopowa jest subiektywn i najprostsz metod wstpnej oceny jakoci mikrostruktury. Podczas
bada metod SEM zdjcia mikrostruktury rejestrowano przy
powikszeniach 2000-20000x, a zakres bada obejmowa
odwzorowanie morfologii i powierzchni przeamów badanych próbek. Wytworzona ceramika 0,7BiFeO3–0,3BaTiO3
charakteryzuje si dobrze wyksztaconymi ziarnami o rednim rozmiarze ( d  2 m).
Wyniki rentgenowskiej analizy fazowej, w temperaturze
pokojowej (Tr < TC), ceramiki elazianu bizmutu – tytanianu baru 0,7BiFeO3–0,3BaTiO3, wskazuj na obecno jednej podstawowej fazy BF–BT, niezalenie od zastosowanej
metody technologicznej (Rys. 3).
Ziarna fazy krystalicznej s jednofazowe, wykazuj struktur regularn (a0 = b0 = c0, α = β = γ = 90°), posiadaj prymitywn P komórk elementarn Bravais’go, grup punktow m3m, grup przestrzenn Pm3m (Nr 221), posiadajc
cztery osie 3-krotne wzdu przektnych przestrzennych szecianu. Wytworzona ceramika charakteryzuje si struktur
typu perowskitu ABO3, gdzie w pozycjach kubooktaedrycznych A znajduj si jony baru Ba2+ (o promieniu jonowym
r = 1,35 Å) oraz bizmutu Bi3+ (r = 1,20 Å), a w pozycjach oktaedrycznych B jony tytanu Ti4+ (r = 0,68 Å) oraz elaza Fe3+
(r = 0,64 Å), o podobnych promieniach jonowych oraz w odpowiedniej koncentracji.
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rozmiaru krystalitów o 24% oraz zmniejszenie znieksztace sieciowych o 19%.
Przy uyciu metody zmiennoprdowej
spektroskopii impedancyjnej (SI) zbadano waciwoci dielektryczne wytworzonej
ceramiki 0,7BiFeO3–0,3BaTiO3. Spektroskopia impedancyjna polega na pomiarze
elektrycznej odpowiedzi materiau na pobudzenie maym sinusoidalnym sygnaem
elektromagnetycznym w szerokim pamie
czstotliwoci i analiz tej odpowiedzi
w celu uzyskania informacji o dynamicznych waciwociach zykochemicznych
badanego materiau [5].
Pomiary SI ceramiki 0,7BF–0,3BT
przeprowadzono w zakresie czstotliwoci  = 10 Hz – 1 MHz w temperaturze pokojowej. Do prezentacji wyników pomiarów SI wykorzystano paszczyzn zespolon ZRe, ZIm, gdzie ZRe - rzeczywista skadowa impedancji, ZIm - urojona skadowa
impedancji (Rys. 4).
Rys. 3. Porównanie dyfraktogramów rentgenowskich ceramiki 0,7BiFeO3–0,3BaTiO3
Dane eksperymentalne otrzymane
otrzymanej w rónych temperaturach spiekania.
w
wyniku
badania ceramiki 0,7BF–0,3BT
Fig. 3. Comparison of X-ray diffraction patterns of 0.7BF–0.3BT ceramics fabricated at
poddano
analizie
zgodnoci danych z wydifferent sintering temperatures.
Tabela 2. Parametry krystalograczne ceramiki 0,7BiFeO3–0,3BaTiO3 otrzymanej w rónych warunkach technologicznych.
Table 2. Crystallographic parameters of 0.7BF–0.3BT ceramics fabricates at different technological conditions.
a0
[nm]

V·1030 [m3]


[kg/m3]

D
[Å]


[%]

Rp

Rwp

Rexp

Metoda I

0,399(2)

63,60

6089

269,2

0,141

4,07

6,36

1,53

Metoda II

0,399(1)

63,57

6091

278,7

0,136

5,14

9,53

1,53

Metoda III

0,399(0)

63,54

6094

333,0

0,114

3,44

5,06

1,56

Rentgenogramy wytworzonej ceramiki s w peni zgodne z zaoonym modelem struktury, a metoda technologiczna nie wpywa na zmian intensywnoci i pooenia maksimów dyfrakcyjnych.
Zastosowanie metody Rietvelda pozwolio na wyznaczenie parametrów komórki elementarnej (a0), objtoci komórki
elementarnej (V), gstoci () - wyliczonej na podstawie dyfraktogramu rentgenowskiego, redniego rozmiaru krystalitów (D) oraz znieksztace sieciowych (), jak równie liczbowych parametrów zgodnoci dopasowania (Rp, Rwp, Rexp).
Otrzymane wartoci parametrów krystalogra cznych zestawiono w Tabeli 2.
Bd dopasowania Rietvelda wyraony za pomoc podstawowego wspóczynnika dyfraktogramu Rp, waonego
wspóczynnika dyfraktogramu Rwp oraz oczekiwanego wspóczynnika Rexp wiadczy o bardzo dobrym dopasowaniu dyfraktogramu eksperymentalnego do zaoonej struktury typu
perowskitu. Z analizy Tabeli 2 wynika, e zastosowane metody technologiczne nie wpywaj na zmian wartoci parametrów krystalogra cznych ceramiki 0,7BiFeO3–0,3BaTiO3.
Wraz ze wzrostem temperatury i skróceniem czasu spiekania zaobserwowa mona niewielkie zmniejszenie objtoci komórki elementarnej i niewielki wzrost gstoci obliczonej z parametrów sieci krystalicznej. Podwyszenie temperatury wytwarzania ceramiki 0,7BF–0,3BT o 100°C i skrócenie czasu dziesiciokrotnie, wpywa na wzrost redniego
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korzystaniem równa Kramersa-Kroniga [6] zgodnie z metodyk opisan w pracy [7].
Widmo rezydualne (pozostao ) przedstawiajce zaleno czstotliwociow wzgldnej rónicy pomidzy danymi eksperymentalnymi i danymi otrzymanymi w wyniku testu K-K pokazano na Rys. 5. Rozkad ma charakter szumu
wokó osi czstotliwoci (<0,2%), co wiadczy o poprawnoci danych eksperymentalnych.
Analiz danych impedancyjnych przeprowadzono z wykorzystaniem elektrycznego modelu równowanego, który
pozwoli na porównanie zachowania si rzeczywistego obiektu (ceramiki 0,7BF–0,3BT) i jego ukadu zastpczego (modelu elektrycznego). Schemat elektryczny zastosowanego
modelu przedstawiono w postaci wstawki na Rys. 4. Równolegle poczonym elementom R2 i CPE2 (element pojemnociowy o staej fazie) mona przypisa zjawiska zachodzce na granicy materia próbki - elektroda. Natomiast fragment obwodu zawierajcy rezystor R1, element CPE1 oraz
element impedancyjny Warburga (W) odpowiada za zjawiska zachodzce we wntrzu próbki. Zastosowanie impedancji Warburga pozwala uwzgldni dyfuzj jonów w materiale próbki. Parametry zastosowanych elementów elektrycznych zestawiono w Tabeli 3.
Aproksymacja impedancji obiektu zycznego modelem
równowanym, umoliwia sprawdzenie jego poprawnoci

SYNTEZA, STRUKTURA KRYSTALICZNA I WACIWOCI DIELEKTRYCZNE CERAMIKI 0,7BiFeO3–0,3BaTiO3

Rys. 4. Widmo impedancyjne dla ceramiki 0,7BF–0,3BT spiekanej
w T = 880°C (metoda III).
Fig. 4. Impedance diagram for 0.7BF–0.3BT ceramic sintered at
T = 880°C (method III).

ramika 0,7BF-0,3BT charakteryzowaa si du czystoci
i homogenicznoci skadu, który zosta potwierdzony metod EDS. Przeprowadzone badania derywatogra czne obejmujce jednoczesn rejestracj przebiegów DTA, TG i DTG
stechiometrycznej mieszaniny proszków Bi2O3, Fe2O3, TiO2
i BaCO3, uytej do wytwarzania badanego materiau, pozwoliy na dokonanie wyboru temperatury syntezy ceramiki
0,7BiFeO3 0,3BaTiO3 wynoszcej T  800°C.
Zastosowane metody technologiczne, pozwoliy na otrzymanie multiferroicznej ceramiki 0,7BF 0,3BT, która charakteryzowaa si w temperaturze pokojowej (Tr < TC) struktur regularn (a0 = b0 = c0 = 0,399 nm, = = = 90°), grup
przestrzenn Pm3m (Nr 221). Wraz ze wzrostem temperatury i skróceniem czasu wytwarzania w ceramice nastpuje niewielkie zmniejszenie objtoci komórki elementarnej,
wzrost gstoci i rozrost krystalitów o 24% oraz wyrane
zmniejszenie znieksztace sieciowych o 19%.
Badania waciwoci dielektrycznych przeprowadzone metod spektroskopii impedancyjnej wykazay, e elektryczny obwód zastpczy zawierajcy oprócz elementów
(RQ) odpowiadajcych za zjawiska zachodzce na granicy materia - elektroda oraz zjawiska relaksacyjne wystpujce we wntrzu próbki, element impedancyjny Warburga (W), który opisuje odpowied elektryczn ceramiki 0,7BF
–0,3BT uwzgldniajc wysokie przewodnictwo tego materiau w temperaturze pokojowej.

Podzikowanie
Praca naukowa nansowana ze rodków na nauk w latach 2008-2011 jako projekt badawczy Nr N507 446934.

Rys. 5. Rezultaty oblicze spójno ci danych pomiarowych.
Fig. 5. Kramers-Kronig test of impedance date.
Tabela 3. Parametry elektrycznego obwodu zastpczego.
Table 3. Parameters of the equivalent circuit.
Element

W1-R

W1-T

W1-P

R1

CPE1-T

CPE1-P

R2

CPE2-T

CPE2-P

Wartoci

1,4506·107[]

0,095

0,335

1,5803·105[]

8,8376·10-10

0,92083

7,537·107[]

4,7152·10-9

0,98023

przez porównanie przebiegów charakterystyk w okrelonym
obszarze czstotliwoci. Jako parametr jakoci dopasowania widma modelu do eksperymentalnego widma impedancyjnego wykorzystano wartoci waonej sumy kwadratów
(WSS) oraz  - kwadrat, które wynosz odpowiednio: WSS =
0,00010345, 2 = 5,4146·10-7. Obie wartoci liczbowe wiadcz o uzyskaniu dobrej zgodnoci widma modelu elektrycznego i widma impedancji ceramiki 0,7BiFeO3–0,3BaTiO3.

4. Podsumowanie
W wyniku zastosowanych trzech metod technologicznych opartych na reakcji w fazie staej wytworzono multiferroiczn ceramik elazianu bizmutu - tytanianu baru z ukadu (1-x)BiFeO3–xBaTiO3 dla koncentracji x = 0,3 o ogólnym
wzorze chemicznym 0,7BiFeO3 0,3BaTiO3. Na podstawie
przeprowadzonych bada stwierdzono, i zwikszenie temperatury syntezy i spiekania o 100°C, pozwolio zmniejszy
czas wytrzymania ceramiki w Tmax 10 razy. Wytworzona ce-
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