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Streszczenie
Zastosowano wysokotemperaturową spektroskopie mösbauerowska do zbadania reakcji (oddziaáywaĔ) miĊdzyfazowych w mieszaninie związku miĊdzymetalicznego Dy0,73Tb0,27Fe2 (Terfenol-D) z Pb(Zr0,5Ti0,5)O3 (PZT) w warunkach beztlenowych (wysoka próĪnia). Przeprowadzono syntezĊ związku miĊdzymetalicznego Dy0,73Tb0,27Fe2 drogą topienia w elektrycznym piecu áukowym w próĪni. Na podstawie
badaĔ rentgenowskich okreĞlono jego strukturĊ krystaliczną i poáoĪenia atomów w komórce elementarnej. Wykonano obliczenia ab initio struktury elektronowej i na tej podstawie potwierdzono metaliczno–kowalencyjny charakter wiązania chemicznego oraz wyznaczono
staáe sprĊĪystoĞci i moduáy Younga, sztywnoĞci i ĞciĞliwoĞci Dy0,73Tb0,27Fe2. Przeprowadzono badania oddziaáywaĔ pomiĊdzy związkiem
Dy0.73Tb0.27Fe2 i PZT, wykorzystując efekt Mössbauera mieszaniny. Stwierdzono rozkáad Terfenolu-D na ziemiĊ rzadką i Īelazo zaczynający siĊ juĪ w 400 K. Powstające Īelazo wystĊpuje jako Fe3+ w koordynacji tetra- i oktaedrycznej, co jest charakterystyczne dla struktury
perowskitu jaką posiada PZT. Wskazuje to na jego migracjĊ w gáąb tej fazy. Jedynie niewielka czĊĞü Īelaza tworzy Fe2O3 (hematyt), nie
zaobserwowano natomiast wystĊpowania Fe2+. Badania pokazaáy, Īe zmiany form Īelaza zaobserwowane na podstawie badaĔ mössbauerowskich są czuáym wskaĨnikiem oddziaáywaĔ pomiĊdzy Terfenolem-D i PZT.
Sáowa kluczowe: Terfenol-D, synteza, model struktury, reakcje termiczne z PZT, wysokotemperaturowa spektroskopia mössbauerowska

THERMAL REACTIONS BETWEEN Dy0.73Tb0.27Fe2 AND PZT CHARACTERIZED
BY HIGH TEMPERATURE MÖSSBAUER SPECTROSCOPY
High temperature Mössbauer spectroscopy was used to study reactions between phases in Dy0.73Tb0.27Fe2 and PZT mixtures in high
vacuum. Dy0.73Tb0.27Fe2 was synthesized using an electric arc melting technique. Crystal structure and atom positions of the compound
were determined by XRD measurements. The ab inito computations of electronic bands structure of the investigated material were done
and covalent – metallic character of the bonds was con¿rmed and elastic constants together with Young’s, shear and bulk moduli were
determined. The Dy0.73Tb0.27Fe2 and PZT mixtures were prepared. High temperature Mössbauer effect measurement of the Dy0.73Tb0.27Fe2
/PZT mixtures demonstrate the effect of decomposition the intermetalic compound into rare earth and iron. This decomposition starts
already at 400 K. The iron liberated during this decomposition is incorporated in the PZT structure as Fe3+ in tetra and octahedral coordination. Small quantity of iron exists as Fe2O3. The Fe2+ iron was not observed.
Keywords: Terfenol-D, Synthesis, Structure model, Thermal reactions, High-temperature Mössbauer

1. Wprowadzenie
Związek miĊdzymetaliczny Dy0,73Tb0,27Fe2, znany pod komercyjną nazwą Terfenol-D, oraz związki pochodne, powstaáe przez podstawienia typu metal przejĞciowy/metal przejĞciowy lub ziemia rzadka/ziemia rzadka, są ferrimagnetykami metalicznymi o szczególnie silnych wáaĞciwoĞciach
magnetostrykcyjnych przy relatywnie niewielkiej wartoĞci
energii anizotropii magnetokrystalicznej [1-5]. Ich struktura
magnetyczna jest skomplikowana, co związane jest z wystĊpowaniem magnetyzmu pochodzącego od silnie zlokalizowanych elektronów 4f ziemi rzadkiej oraz pasmowych
elektronów 5d ziemi rzadkiej i 3d metalu przejĞciowego.
Elektrony 4f sprzĊĪone są ferromagnetycznie z pasmowymi elektronami 5d ziemi rzadkiej, które z kolei sprzĊgają siĊ
antyferromagnetycznie z pasmowymi elektronami 3d pochodzącymi od atomów metali przejĞciowych [5]. WáaĞciwoĞci
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magnetyczne terfenoli powodują, Īe znalazáy one zastosowanie jako elementy sonarów, silników ultradĨwiĊkowych,
precyzyjnych siáowników itp. Nie mniej jednak, jak wszystkie
związki miĊdzymetaliczne typu RFe2, mogą one ulec rozkáadowi pod wpáywem temperatury na Dy/Tb oraz Fe [6]. Silnie
cháoną wodór, w efekcie obserwuje siĊ ich rozkáad na wodorki ziem rzadkich i metal przejĞciowy [7]. W trakcie syntezy terfenoli w tyglach kwarcowych obserwuje siĊ redukcjĊ
kwarcu i rozkáad terfenolu z powstawaniem tlenków ziemi
rzadkiej [8]. Związki ziemia rzadka metal przejĞciowy są
bardzo kruche, a ich odpornoĞü na naprĊĪenia mechaniczne jest bardzo maáa. Praktycznie nie obserwuje siĊ wystĊpowania odksztaácenia plastycznego przed záamaniem [2].
Sáaba odpornoĞü mechaniczna na pĊkanie moĪe byü m.in.
spowodowana wiązaniem chemicznym, które w przypadku
stopów ziemia rzadka metal przejĞciowy nie jest wiązaniem
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czysto metalicznym, ale ma teĪ bardzo znaczny udziaá wiązania kowalencyjnego [9].
Cyrkonian–tytanian oáowiu Pb(Zr1-xTix)O3 (PZT) jest obecnie jednym z najwaĪniejszych komercyjnie dostĊpnych materiaáów piezoelektrycznych. Badany jest on ze wzglĊdu na
swoje wáaĞciwoĞci ¿zyczne, jak równieĪ moĪliwoĞü ich mody¿kowania i kontrolowania przez stosowanie róĪnego rodzaju podstawieĔ i domieszek. Istnieje obecnie szeroka grupa
domieszek, które mogą byü stosowane w celu kontrolowanej zmiany wáaĞciwoĞci PZT. W zaleĪnoĞci od walencyjnoĞci domieszki i pozycji, którą ona zajmuje w strukturze krystalicznej mogą to byü domieszki donorowe, akceptorowe
lub mieszane, jak np. Mn, Cr, U itp. PZT jest typowym perowskitem typu ABO3, w którym pozycja A jest zajmowana
przez dwuwartoĞciowe a B przez czterowartoĞciowe kationy. Podstawienia kationów o niĪszej wartoĞciowoĞci (podstawienia akceptorowe) w pozycji A lub B powodują obniĪenie wartoĞci staáej dielektrycznej, stratnoĞci dielektrycznej
i poprawĊ wáasnoĞci mechanicznych. Typowymi domieszkami akceptorowymi są np. kationy K+ w pozycji A lub Fe3+,
Mn3+ w pozycji B [10-13]. Podstawienia akceptorowe powodują wzrost koncentracji wakancji tlenowych w sieci krystalicznej. Kationy Ti4+ lokują siĊ w pozycjach oktaedrycznych,
pozycje B struktury ABO3, gdzie w swoim najbliĪszym sąsiedztwie mają jony tlenu. Podstawienie Fe3+ w miejsce Ti4+
powoduje, Īe w celu kompensacji áadunku elektrycznego
muszą powstawaü wakancje tlenowe [12].
Ze wzglĊdu na szczególnie dobre wáaĞciwoĞci magnetostrykcyjne związku miĊdzymetalicznego Dy0,73Tb0,27Fe2
oraz piezoelektryczne materiaáu PZT są one rozwaĪane jako
skáadniki tzw. kompozytów magnetoelektrycznych. Kompozyty magnetoelektryczne cechują siĊ wystĊpowaniem tzw. gigantycznego efektu magnetoelektrycznego, który polega na
indukowaniu pola elektrycznego pod wpáywem przyáoĪonego pola magnetycznego. Kompozyt taki skáada siĊ przynajmniej z dwóch skáadników, gdzie jednym jest materiaá silnie
magnetostrykcyjny, a drugim piezoelektryk. Materiaá magnetostrykcyjny pod wpáywem pola magnetycznego zwiĊksza swoje rozmiary i powoduje powstawanie naprĊĪeĔ, które przenoszone są na skáadnik piezoelektryczny. Powoduje
to indukowanie w kompozycie pola elektrycznego i powstawanie róĪnicy potencjaáów [14].
Z uwagi na maáą trwaáoĞü termiczną związku miĊdzymetalicznego Dy0,73Tb0,27Fe2, i w kontekĞcie potencjalnej
temperaturowej obróbki konsolidacyjnej, celowym wydaje
siĊ przeprowadzenie badania wpáywu temperatury na jego
zachowanie siĊ w kontakcie z PZT, co stanowi przedmiot
niniejszej pracy. Zostaáa ona podjĊta w związku z badaniami nad kompozytem Terfenol-D/PZT jako perspektywicznym
materiaáem magnetoelektrycznym.

2. Synteza materiaáów
SyntezĊ Dy0,73Tb0,27Fe2 przeprowadzono stosując technikĊ topienia w elektrycznym piecu áukowym. Do syntezy
uĪyto metalicznego Dy, Tb o czystoĞci 99,999 % oraz Fe
o czystoĞci 99,9999 %, których odpowiednie iloĞci zostaáy
odwaĪone na wadze analitycznej. W przypadku Dy i Tb, ze
wzglĊdu na ich silne parowanie w trakcie topienia áukowego,
zastosowano 5-procentowy nadmiar w stosunku do stechiometrii badanego związku: wielkoĞü nadmiaru zostaáa usta-

lona eksperymentalnie. Przygotowane nawaĪki zostaáy nastĊpnie stopione w piecu áukowym z bezkontaktowym zapáonem áuku elektrycznego w atmosferze ochronnej argonu
o czystoĞci 99,999 %. W trakcie syntezy prąd byá zwiĊkszany stopniowo do wartoĞci ok. 150 A, co odpowiadaáo temperaturze ok. 2000oC. W tej temperaturze stop byá przetrzymany przez kilka sekund, nastĊpnie prąd byá stopniowo
obniĪany aĪ do zgaĞniĊcia áuku elektrycznego. Tak przetopiony materiaá byá w dalszej kolejnoĞci odwracany i przetapiany ponownie, 2–3 razy w powyĪszy sposób, w celu osiągniĊcia homogenicznoĞci stopu. W trakcie prowadzonej syntezy zaobserwowano ubytek masy związany z parowaniem
gáównie ziem rzadkich, wynoszący okoáo poáowy zastosowanego nadmiaru. Pozostaáe ok. 2,5 % nadmiaru ziem rzadkich speánia rolĊ stabilizatora struktury typu RFe2, ze wzglĊdu na duĪą áatwoĞü powstawania faz bogatszych w Īelazo
np. RFe3 lub R2Fe17. Otrzymany w wyniku syntezy, w áuku
elektrycznym, stop poddany zostaá nastĊpnie wygrzewaniu
w wysokiej próĪni w temperaturze 1300 K przez 24 godziny.
Uzyskany w powyĪszy sposób stop Dy0,73Tb0,27Fe2 zostaá
nastĊpnie skruszony i zmielony do uziarnienia < 0,5 mm.
Tak przygotowany proszek Dy0,73Tb0,27Fe2 zmieszano nastĊpnie w proporcji 1:1 z komercyjnie dostĊpnym proszkiem Pb(Zr0,5Ti0,5)O3 (PZT) o ziarnach < 0,1 mm. Z otrzymanej mieszaniny wytwarzano pastylki przez prasowane w prasie hydraulicznej, które sáuĪyáy jako materiaá w przedstawionych badaniach.
W celu sprawdzenia czystoĞci fazowej otrzymanego
Dy0,73Tb0,27Fe2 wykonano badania dyfrakcji rentgenowskiej
na dyfraktometrze typu DRON 1.5 z lampą molibdenową
o dáugoĞci fali Ȝ= 0,712 Å. Otrzymane wyniki dopasowano
stosując metodĊ Rietvelda [15] przy wykorzystaniu programu FullProf 2008 [16].
Obliczenia struktury elektronowej Dy0,73Tb0,27Fe2 wykonano stosując metodą Full Potential Linearized Augmented Plane Waves (FLAPW) przy wykorzystaniu programu Wien2k
[17]. Zastosowano parametryzacjĊ Perdew-Burke-Erzerhof
w ramach przybliĪenia GGA [18]. Caákowanie w obrĊbie zredukowanej strefy Brilloiuna przeprowadzono na ok. 288 tys.
punktów. PoáoĪenia atomów oraz parametry komórki elem
entarnej przyjĊto na podstawie otrzymanych wczeĞniej wyników dyfrakcji rentgenowskiej. Dla zapewnienia prawidáowego opisu silnie zlokalizowanych elektronów 4f ziemi rzadkiej zastosowano metodą GGA+U z parametrem U = 8 eV,
co zapewniáo prawidáowe rozseparowanie i obsadzenie stanów f elektronowych.
Na podstawie obliczeĔ struktury elektronowej wyznaczono staáe sprĊĪystoĞci oraz wáaĞciwoĞci mechaniczne
Dy0,73Tb0,27Fe2 stosując procedurĊ opisaną szczegóáowo
w punkcie 3.2 i pracach [19-22].
W celu obserwacji reakcji zachodzących pomiĊdzy
Dy0,73Tb0,27Fe2 i Pb(Zr0,5Ti0,5)O3 wykonano pomiary wysokotemperaturowego efektu Mössbauera na jądrach atomowych 57Fe techniką transmisyjną w przypadku mieszanin
Dy0,73Tb0,27Fe2–PZT, z zastosowaniem Ĩródáa 57Co umieszczonego w matrycy Rh o aktywnoĞci 15 mCi, na spektrometrze ¿rmy Wissell. Do kalibracji spektrometru uĪyto folii
wykonanej z Īelaza ARMCO; wartoĞci przesuniĊcia izomerycznego (IS) są podawane wzglĊdem Į-Fe w temperaturze 300 K. Badane mieszaniny umieszczane byáy w piecyku
mössbauerowskim z precyzyjną kontrolą temperatury. Po-
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miary odbywaáy siĊ w warunkach wysokiej próĪni. Ze wzglĊdu na relatywnie niewielką wartoĞü efektu Mössbauera, duĪą
zawartoĞü oáowiu silnie rozpraszającego promieniowanie J
oraz silne drgania termiczne, zwáaszcza w wysokich temperaturach, pojedynczy pomiar rejestrowany byá przez okres
4 dni. Otrzymane widma mössbauerowskie zostaáy dopasowane metodą najmniejszych kwadratów przy wykorzystaniu
programu Moss. Wykonano pomiary mieszanin w temperaturach 300, 400, 500, 600, 700K oraz 300 K po pomiarze
w temperaturze 700 K.

3. Wyniki badaĔ
3.1. Badania rentgenowskie
Rentgenogram stopu Dy0,73Tb0,27Fe2 przedstawiono na
Rys. 1. Na zmieszczonym rentgenogramie nie zaobserwowano wystĊpowania domieszek obcych faz. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, Īe otrzymany materiaá posiada strukturĊ regularną typu MgCu2 (grupa przestrzenna
Fd-3m) o parametrze sieci a = 7,336 Å. Jej komórkĊ elementarną przedstawiono na Rys. 2.

Rys. 1. Rentgenogram związku Dy0,73Tb0,27Fe2.
Fig. 1. XRD pattern of the Dy0.73Tb0.27Fe2.

W strukturze typu MgCu2 atomy ziemi rzadkiej zajmują
pozycje krystalogra¿czne Wycokffa (8a) – (0,0,0), natomiast
Fe zajmuje pozycjĊ (16d) – (3/8,3/8,3/8). KaĪdy atom Fe ma
w najbliĪszym sąsiedztwie 6 innych atomów Fe w odlegáoĞci
2,604 Å, natomiast atomy ziemi rzadkiej znajdują siĊ w drugiej stre¿e koordynacyjnej w odlegáoĞci 3,054 Å.

3.2. Obliczenia struktury elektronowej
Dy0,73Tb0,27Fe2
Na podstawie przeprowadzonych obliczeĔ struktury elektronowej Dy0,73Tb0,27Fe2 wyznaczono rozkáad gĊstoĞci elektronów walencyjnych, który zaprezentowany jest na Rys. 3.
Na przedstawionym rysunku widaü rozmieszczenie rdzeni
atomów w „morzu” elektronów swobodnych, co jest charakterystyczne dla typowego wiązania metalicznego. Nie mniej
jednak, rozkáad ten nie jest izotropowy. Obserwuje siĊ znaczne zagĊszczenie áadunku pomiĊdzy atomami Fe, co Ğwiadczy o silnej kierunkowoĞci tego wiązania i jest raczej charakterystyczne dla wiązania kowalencyjnego. Kowalencyjny
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Rys. 2. Komórka elementarna związku Dy0,73Tb0,27Fe2.
Fig. 2. Unit cell of Dy0.73Tb0.27Fe2 crystal.

Rys. 3. Rozkáad gĊstoĞci elektronów walencyjnych dla Dy0,73Tb0,27Fe2.
Fig. 3. Calculated valence electrons density distribution for
Dy0.73Tb0.27Fe2.

charakter wiązania chemicznego w związkach RFe2 byá poprzednio proponowany na podstawie danych eksperymentalnych przez Malleta’Ċ i wsp. [9].
Zastosowano standardową procedurĊ wyznaczania staáych sprĊĪystoĞci oraz wáaĞciwoĞci mechanicznych na podstawie obliczeĔ struktury elektronowej [19]. Metoda ta polega na zastosowaniu róĪnego rodzaju naprĊĪeĔ na sieü
krystaliczną i wyznaczania energii caákowitej ukáadu. NastĊpnie stosując dopasowanie równania stanu Birch – Murnaghan’a [20] wyznaczono staáe sprĊĪystoĞci, które w przypadku struktury regularnej ograniczają siĊ do c11, c12, c44 oraz
moduáy ĞciĞliwoĞci (B), sztywnoĞci (G) oraz Younga (E).
Oszacowane teoretycznie staáe sprĊĪystoĞci wynoszą: c11 =
189,21 GPa, c12 = 150,11 GPa, c44 = 40,10 GPa oraz moduáy: B = 163,14 GPa, G = 31,88 GPa, E = 89,79GPa. W przypadku symetrii regularnej warunek stabilnoĞci mechanicznej narzuca, aby trzy niezaleĪne staáe sprĊĪystoĞci speániaáy nastĊpujące kryteria: (c11-c12) > 0, c11 > 0, c44 > 0, (c11+c12)
> 0 oraz c12 < B < c11 [21, 22]. Jak moĪna zauwaĪyü wyznaczone staáe sprĊĪystoĞci oraz moduá B speániają powyĪsze
kryteria. NaleĪy zauwaĪyü, Īe oszacowane wáaĞciwoĞci me-
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chaniczne są ĞciĞle teoretyczne i stosują siĊ do idealnego
krysztaáu. WartoĞci rzeczywiste mogą znacznie odbiegaü od
tych wartoĞci w zaleĪnoĞci do mikrostruktury rzeczywistego
materiaáu. Na podstawie informacji podawanych przez ¿rmĊ
ETREMA produkującą Terfenol-D komercyjnie moduá Young’a waha siĊ w przedziale 18–90 GPa.

3.3. Spektroskopia Mössbauerowska mieszanin
Dy0,73Tb0,27Fe2–PZT
Na Rys. 4 przedstawiono widmo mössbauerowskie mieszaniny wykonane w temperaturze 300 K. Wyznaczone parametry oddziaáywaĔ nadsubtelnych zestawiono w Tabeli 1.
Otrzymane widmo skáada siĊ z dwóch sekstetów zeemanowskich, o udziaáach ok. 2:1. W strukturze krystalicznej
Dy0,73Tb0,27Fe2 wystĊpuje tylko jedna pozycja krystalogra¿czna Īelaza, co powinno odzwierciedlaü siĊ w wystĊpowaniu tylko jednej skáadowej widma. WystĊpowanie dwóch
skáadowych o wzajemnym udziale ok. 2:1, podobnym przesuniĊciu izomerycznym IS oraz róĪnym rozszczepieniu
kwadrupolowym QS Ğwiadczy, Īe w badanym materiale
w temperaturze 300 K wystĊpuje oĞ áatwa namagnesowania [111]. Jest to zgodne z wczeĞniejszymi doniesieniami literaturowymi [5]. Na podstawie otrzymanego wyniku moĪna
jednoznacznie stwierdziü, Īe Fe wystĊpuje jedynie w strukturze Dy0,73Tb0,27Fe2.

Rys. 4. Transmisyjne widmo mössbauerowskie 57Fe mieszaniny
Dy0,73Tb0,27Fe2–PZT w temperaturze 300 K.
Fig. 4. 57Fe Mössbauer transmission spectrum of the Dy0.73Tb0.27Fe2–
PZT mixture at 300 K.

Rys. 5 przedstawia wynik badania mössbauerowskiego wykonanego w temperaturze 400 K. W tym przypadku
obserwuje siĊ wystĊpowanie dwóch sekstetów zeemanowskich o parametrach oddziaáywaĔ nadsubtelnych (Tabela
1), odpowiadających Dy0,73Tb0,27Fe2. Tak jak poprzednio
obserwuje siĊ wystĊpowanie osi áatwej namagnesowania [110]. Niemniej jednak wystĊpują tu dodatkowo niemagnetyczne dublety w widmie. Nie moĪna ich przypisaü do
Dy0,73Tb0,27Fe2, ani tlenków dysprozu/terbu i Īelaza, które
w tej temperaturze są silnie magnetyczne. Caáe pozostaáe
Fe (ok. 14.2 %) wystĊpuje jako Fe3+, z czego 7,8 % w koordynacji tetraedrycznej oraz 6,4 % w tetraedrycznej. Parametry oddziaáywaĔ nadsubtelnych IS i QS dla oktaedrycznego Fe są bardzo bliskie do obserwowanych w przypadku
Pb(Zr0,5Ti0,5)O3 domieszkowanego Īelazem [12].

Rys. 5. Transmisyjne widmo mössbauerowskie 57Fe mieszaniny
Dy0,73Tb0,27Fe2–PZT w temperaturze 400 K.
Fig. 4. 57Fe Mössbauer transmission spectrum of the Dy0.73Tb0.27Fe2–
PZT mixture at 400 K.

Wzrost temperatury wygrzewania mieszanin do 500 K
(Rys. 6) powoduje dalszy rozkáad Dy0,73Tb0,27Fe2. Obserwuje siĊ, Īe tylko ok. 20 % Fe wystĊpuje w strukturze
Dy0,73Tb0,27Fe2 o tylko jednej skáadowej, co Ğwiadczy o przejĞciu osi áatwej namagnesowania z kierunku [111] do [100].
NajwiĊcej Fe (58,5 %) wystĊpuje w postaci metalicznej, wzrasta równieĪ do ok. 22 % zawartoĞü Īelaza Fe3+, które gáównie wystĊpuje w koordynacji oktaedrycznej (18,1 %).

Rys. 6. Transmisyjne widmo mössbauerowskie 57Fe mieszaniny
Dy0,73Tb0,27Fe2–PZT w temperaturze 500 K.
Fig. 6. 57Fe Mössbauer transmission spectrum of the Dy0.73Tb0.27Fe2–
PZT mixture at 500 K.

Widmo mössbauerowskie mieszaniny Dy0,73Tb0,27Fe2–
PZT wykonane w temperaturze 600 K zamieszczono na
Rys. 7. W tej temperaturze nastĊpuje juĪ caákowity rozkáad
Dy0,73Tb0,27Fe2, spada równieĪ zawartoĞü Īelaza metalicznego do 11,5 %. CzĊĞü metalicznego Fe (8,3 %) tworzy
Fe2O3, wzrasta natomiast wyraĨnie zawartoĞü Īelaza Fe3+
w koordynacji oktaedrycznej (do 50,3 %) i tetraedrycznej
(do ok. 30 %).
Pomiary efektu Mössbauera badanej mieszaniny w temperaturze 700 K, przedstawia Rys. 8. Ze wzglĊdu na silne
drgania termiczne obserwuje siĊ znaczny rozrzut punktów
pomiarowych, co powoduje, Īe otrzymane parametry oddziaáywaĔ nadsubtelnych mogą byü obarczone znacznym báĊdem. Niemniej jednak moĪna stwierdziü, Īe ok. 8 % Fe two-
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Rys. 7. Transmisyjne widmo mössbauerowskie 57Fe mieszaniny
Dy0,73Tb0,27Fe2–PZT w temperaturze 600 K.
Fig. 7. 57Fe Mössbauer transmission spectrum of the Dy0.73Tb0.27Fe2–
PZT mixture at 600 K.

Rys. 8. Transmisyjne widmo mössbauerowskie 57Fe mieszaniny
Dy0,73Tb0,27Fe2–PZT w temperaturze 700 K.
Fig. 8. 57Fe Mössbauer transmission spectrum of the Dy0.73Tb0.27Fe2–
PZT mixture at 700 K.

rzy Fe2O3, reszta wystĊpuje jako Fe3+ w koordynacjach oktaedrycznej (ok. 50 %) i tetredrycznej (ok. 42 %).
Wykonano ponadto pomiar efektu Mössbauera mieszanin Dy0,73Tb0,27Fe2–PZT w temperaturze 300 K, która wczeĞniej byáa przez 4 doby przetrzymana w temperaturze 700 K
(Rys. 9). Obserwuje siĊ caákowity rozkáad Dy0,73Tb0,27Fe2, Īelazo wystĊpuje w formie Fe2O3 (ok. 9 %). Pozostaáe 91 % Fe
wystĊpuje wyáączenie jako Fe3+ w koordynacji tetraedrycznej (ok. 55 %) oraz oktaedrycznej (ok. 46 %). Otrzymane
parametry oddziaáywaĔ nadsubtelnych dla Īelaza w koordynacji oktaedrycznej są typowe dla Īelaza znajdującego
siĊ w strukturze perowskitu [12, 23].

4. Dyskusja wyników
Parametry oddziaáywaĔ nadsubtlenych, wyznaczone z widm mössbauerowskich, pozwoliáy okreĞliü postaci w jakich wystĊpuje Īelazo w badanym kompozycie
Dy0,73Tb0,27Fe2–PZT i pozycje jakie zajmują jony Īelaza
w strukturze fazy staáej oraz ich udziaáy procentowe (A).
Przedstawia je Tabela 1.
Wyznaczone parametry oddziaáywaĔ nadsubtelnych
pokazują, Īe mimo duĪej skáonnoĞci do utleniania siĊ
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Rys. 9. Transmisyjne widmo mössbauerowskie 57Fe mieszaniny
Dy0,73Tb0,27Fe2–PZT w temperaturze 300 K po pomiarze wykonanym w temperaturze 700 K.
Fig. 9. 57Fe Mössbauer transmission spectra of the Dy0.73Tb0.27Fe2–
PZT mixture at 300 K after measurement at 700 K.

Dy0,73Tb0,27Fe2 procedura sporządzania kompozytu, obejmująca rozdrabnianie wytworzonej próbki, mieszanie ze sproszkowanym PZT i jej prasowanie, które odbywaáy siĊ w atmosferze powietrza, nie wywoáaáa zmian w strukturze tego związku. Natomiast pojawiają siĊ one, gdy pastylka záoĪona z obu
skáadników jest ogrzewana, mimo Īe odbywa siĊ to w atmosferze beztlenowej (próĪnia 10-6 mbar ). Wynika stąd wniosek, Īe zmiany strukturalne zachodzą jako skutek oddziaáywaĔ związku miĊdzymetalicznego jakim jest Dy0,73Tb0,27Fe2
z tlenkowym Pb(Zr0,5Ti0,5)O3 o strukturze perowskitu, których
ziarna pozostają w bezpoĞrednim kontakcie.
Przeprowadzone badania mössbauerowskie pozwoliáy stwierdziü, Īe reakcje pomiĊdzy obydwoma fazami zaznaczają siĊ juĪ w temperaturze 400 K. Objawia siĊ to pojawieniem siĊ w ukáadzie Fe3+ w pozycjach o koordynacji oktaedrycznej oraz tetraedrycznej, charakterystycznych
dla struktury perowskitu. Fe3+ tworzy siĊ kosztem rozkáadu
związku miĊdzymetalicznego, który w temperaturze 600 K
znika caákowicie. Pojawia siĊ wówczas metaliczne Fe oraz
Fe2O3 (hematyt). W temperaturze 700 K metaliczne Fe zanika, a wzrasta wyraĨnie udziaá Fe3+, który stanowi okoáo
80 % ogólnej iloĞci atomów Īelaza w ukáadzie, stając siĊ
gáówną formą wystĊpowania tego pierwiastka. RównoczeĞnie wraz z temperaturą zmieniają siĊ proporcje pomiĊdzy
Fe3+ w koordynacji tetraedrycznej i oktaedrycznaj. Udziaá Fe3+
w koordynacji tetraedrycznej zwiĊksza siĊ i w 700 K zaczyna on przewaĪaü nad Fe3+ oktaedrycznym.
Parametry oddziaáywaĔ nadsubtelnych dla tej formy Fe
są w dobrej zgodnoĞci z wyznaczonymi poprzednio dla PZT
nieznacznie domieszkowanego Īelazem [12]. IloĞü wprowadzonej domieszki byáa tam jednak na tyle maáa, Īe nie
powodowaáa powstawania dodatkowej iloĞci wakancji tlenowych. Wprowadzenie wiĊkszej iloĞci Fe3+ do struktury
perowskitu moĪe powodowaü powstawanie znacznej iloĞci wakancji tlenowych, co skutkuje obniĪeniem koordynacji Fe3+ z oktaedrycznej do piĊciokrotnej lub tetraedrycznej.
Kationy Fe3+ w koordynacji oktaedrycznej posiadają najwyĪszą symetriĊ, a co za tym idzie dla tej koordynacji obserwuje siĊ najniĪszy gradient pola elektrycznego. Odzwierciedla
siĊ to w najmniejszych wartoĞciach parametru rozszczepie-

REAKCJE TERMICZNE Dy0,73Tb0,27Fe2 Z PZT W ĝWIETLE WYSOKOTEMPERATUROWEJ SPEKTROSKOPII MÖSSBAUEROWSKIEJ

Tabela 1. Wyznaczone parametry oddziaáywaĔ nadsubtelnych mieszanin Dy0,73Tb0,27Fe2–PZT oraz formy wystĊpowania Īelaza i ich udziaá
procentowy (A) w zaleĪnoĞci od temperatury.
Table 1. Hyper¿ne interaction parameters of the Dy0.73Tb0.27Fe2–PZT mixtures, forms and content of iron (A) depending on temperature.
L.p.

A [%]

IS [mm/s]

QS [mm/s]

0Hhf [T]

Fe

300 K
1.

38,02

-0,161

-0,142

19,02

2.

61,98

-0,115

0,097

20,97

1.

29,47

-0,223

-0,166

17,46

2.

56,35

-0,194

0,091

19,37

3.

7,77

0,028

0,332

--

Fe3+ (koordynacja oktaedryczna)

4.

6,41

0,067

1,113

--

Fe3+ (koordynacja tetraedryczna)

1.

58,49

-0,113

0,000

29,41

metaliczne Fe

Dy0,75Tb0,25Fe2

400 K
Dy0,75Tb0,25Fe2

500 K
2.

19,67

-0,274

0,068

16,51

Dy0,75Tb0,25Fe2

3.

3,73

0,107

1,319

--

Fe3+ (koordynacja tetraedryczna)

4.

18,10

0,172

0,682

--

Fe3+ (koordynacja oktaedryczna)

1.

11,50

-0,196

-0.015

28,03

metaliczne Fe

600 K
2.

8,30

0,041

-0,081

43,02

Fe2O3

3.

29,86

0,066

1,261

--

Fe3+ (koordynacja tetraedryczna)

4.

50,30

0,109

0,701

--

Fe3+ (koordynacja oktaedryczna)

1.

8,46

0,101

-0,081

38,60

Fe2O3

2.

49,95

0,015

0,737

--

Fe (koordynacja oktaedryczna)

3.

41,59

-0,015

1,216

--

Fe3+ (koordynacja tetraedryczna)

1.

9,14

0,353

-0,135

51,65

Fe2O3

2.

36,04

0,285

0,740

--

Fe3+ (koordynacja oktaedryczna)

3.

54,82

0,263

1,267

--

Fe3+ (koordynacja tetraedryczna)

700 K
3+

300 K (po pomiarze w 700K)

nia kwadrupolowego QS. ObniĪenie symetrii do koordynacji
tetraedrycznej skutkuje wiĊkszym gradientem pola elektrycznego, czyli wiĊkszymi wartoĞciami parametru QS. W strukturze perowskitu typowe wartoĞci parametru QS dla koordynacji tetraedrycznej wynoszą ok. 1,5 mm/s [23]. W przypadku badanych mieszanin są one nieco niĪsze i wynoszą
ok. 1,25 mm/s. Oznaczaü to moĪe, Īe w typowej koordynacji tetraedrycznej wystĊpuje tylko czĊĞü Īelaza, reszta znajduje siĊ w otoczeniu o wiĊkszej symetrii, jak np. koordynacja piĊciokrotna.
Zatem w Ğwietle przeprowadzonych badaĔ jak równieĪ doniesieĔ literaturowych [6-8] moĪna stwierdziü, Īe
juĪ w temperaturach powyĪej 400 K nastĊpuje rozkáad
Dy0,73Tb0,27Fe2 na tlenek ziemi rzadkiej oraz Īelazo. ĩelazo to
wchodzi nastĊpnie do struktury typu perowskitu i wystĊpuje
jako Fe3+ w koordynacji oktaedrycznej. Niewielka jego czeĞü,
okoáo 8 %, pozostaje jako Fe2O3, w zakresie 400-600 K pojawia siĊ metaliczne Fe, które w wyĪszej temperaturze zanika.

5. Podsumowanie
Przeprowadzono syntezĊ związku miĊdzymetalicznego Dy0,73Tb0,27Fe2 z zastosowaniem techniki topienia
w elektrycznym piecu áukowym. CzystoĞü badanego stopu
potwierdzona zostaáa badaniami rentgenowskimi. Na tej pod-

stawie stwierdzono, Īe Dy0,73Tb0,27Fe2 krystalizuje w strukturze regularnej typu MgCu2 o parametrze sieciowy wynoszącym a = 7,336 Å. W strukturze tej Īelazo zajmuje tylko
jedną pozycjĊ krystalogra¿czną 16d. Przeprowadzone obliczenia ab inito struktury elektronowej pozwoliáy na zaobserwowanie wystĊpowania wiązania metalicznego z silnym
oddziaáywaniem kowalencyjnym, co byáo poprzednio postulowane doĞwiadczalnie [9]. Wzajemne zaleĪnoĞci wyznaczonych staáych sprĊĪystoĞci potwierdziáy, Īe struktura regularna Dy0,73Tb0,27Fe2 speánia wymogi stabilnoĞci mechanicznej. Badania oddziaáywaĔ chemicznych pomiĊdzy związkiem
Dy0,73Tb0,27Fe2 i PZT w próĪni, metodą wysokotemperaturowej spektroskopii mossbauerowskiej wykazaáy, Īe ich skutkiem jest rozkáad tego związku na ziemie rzadkie i Īelazo,
rozpoczynający siĊ powyĪej 400 K. Powstające Īelazo wystĊpuje jako Fe3+ w koordynacji tetra- i oktaedrycznej, co jest
charakterystyczne dla struktury perowskitu jaką posiada PZT
i co wskazuje na jego migracjĊ w gáąb tej fazy. Jedynie niewielka czĊĞü Īelaza tworzy Fe2O3 (hematyt); nie zaobserwowano natomiast wystĊpowania Fe2+. Badania wykazaáy,
Īe zmiany form Īelaza pokazywane przez widmo mössbauerowskie są czuáym wskaĨnikiem oddziaáywaĔ chemicznych
pomiĊdzy Terfenolem-D i PZT.
Praca niniejsza jest elementem badaĔ nad nowymi materiaáami magnetoelektrycznymi.
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