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Streszczenie
Perowskity záoĪone oparte na kationie oáowiowym, domieszkowane Fe3+, jak Pb(Fe2/3W1/3)O3 (PWF), okazaáy siĊ byü interesujące
ze wzglĊdu na swoje unikalne zachowanie relaksorowe i magnetoelektryczne. PWF jest ferroelektrykiem z ferroelektryczną temperaturą Curie, TC, od 150 K do 200 K i jednoczeĞnie jest antyferromagnetykiem z magnetyczną temperaturą Neela wynoszącą okoáo 400 K.
BiFeO3 jest dobrze znanym związkiem perowskitu, który wykazuje jednoczeĞnie uporządkowanie ferroelektryczne (TC = 1110 K) i antyferromagnetyczne (TN = 610 K). Polikrystaliczną próbkĊ 0,5Bi0,95Dy0,05FeO3-0,5Pb(Fe2/3W1/3)O3 wytworzono, stosując standardowe procedury
spiekania. Zmierzono zaleĪnoĞü namagnesowania od pola magnetycznego (4,2 K). Otrzymano magnetoelektryczne wáaĞciwoĞci próbki.
Sáowa kluczowe: multiferroiki, efekt magnetoelektryczny, spektroskopia impedancyjna

MAGNETOELECTRIC PROPERTIES OF 0.5Bi0.95Dy0.05FeO3-0.5Pb(Fe2/3W1/3)O3 SOLID SOLUTION
Pb-based complex perovskites doped with Fe3+, like Pb(Fe2/3W1/3)O3 (PFW), were found to be interesting because of their unique relaxor
and magnetoelectric behaviours. PFW is a ferroelectric material with the ferroelectric Curie temperature, TC, being between 150 K and
200 K, and at the same time it is an antiferromagnetic material with the magnetic Neel temperature of about 400 K. BiFeO3 is a well known
perovskite compound which exhibits ferroelectric (TC = 1110 K) and antiferromagnetic (TN = 610 K) ordering simultaneously. A polycrystalline
sample of 0.5Bi0.95Dy0.05FeO3–0.5Pb(Fe2/3W1/3)O3 was synthesized by using the standard sintering procedure. Magnetization vs. magnetic
¿eld (at 4.2 K) curves were determined. The magnetoelectric properties of the sample were obtained.
Keywords: Multiferroics, Magnetoelectric effect, Impedance spectroscopy

1. Wprowadzenie
Materiaáy wykazujące jednoczeĞnie uporządkowanie ferroelektryczne i ferromagnetyczne są znane powszechnie
jako materiaáy multiferroiczne. Wykorzystywane są do produkcji cewek, przekaĨników, sensorów oraz jako komponenty
do produkcji pamiĊci i podzespoáów komputerowych. Perowskit Pb(Fe2/3W1/3)O3 charakteryzuje siĊ antyferromagnetyczną temperaturą Neela T = 400 K oraz ferroelektryczną temperaturą Curie TC wynoszącą od 150-200 K [1]. Natomiast,
BiFeO3 jest antyferromagnetykiem z TN = 643 K oraz TC =
1103 K. Związki te cechuje miĊdzy innymi duĪy prąd upáywu i wysoki wspóáczynnik strat dielektrycznych, ograniczając znacznie ich potencjalne zastosowania [2-4]. Aby móc
wykorzystaü wáaĞciwoĞci tych związków tworzy siĊ roztwory
staáe bĊdące mieszaniną kilku perowskitów, które mogą jeszcze dodatkowo poprawiü wynikowe wáaĞciwoĞci elektryczne.
Przedmiotem badaĔ przedstawionych w pracy byá roztwór staáy 0,5Bi0,95Dy0,05FeO3-0,5Pb(Fe2/3W1/3)O3, bĊdący

jednoczeĞnie ferroelektrykiem oraz antyferromagnetykiem.
W celu otrzymania 0,5Bi0,95Dy0,05FeO3-0,5Pb(Fe2/3W1/3)O3 zastosowano standardową procedurĊ polegającą na spiekaniu stechiometrycznych iloĞci proszków Bi2O3, Dy2O3, Fe2O3
i Pb(Fe2/3W1/3)O3.

2. Eksperyment
Roztwór staáy 0,5Bi 0,95Dy 0,05FeO 3-0,5Pb(Fe 2/3W 1/3)O 3
otrzymano w procesach, w których zachodziáy nastĊpujące reakcje:
WO3 + Fe2O3 ĺ Fe2WO6,
(1)
Fe2WO6 + 3PbO ĺ 3Pb(Fe2/3W1/3)O3,

(2)

0,95Bi2O3 + 0,05Dy2O3 + Fe2O3 ĺ 2Bi0,95Dy0,05FeO3. (3)
Wysokiej czystoĞci tlenki: Bi 2 O 3 , Dy 2 O 3 , Fe 2 O 3
i Pb(Fe2/3W1/3)O3, byáy waĪone w stechiometrycznych proporcjach, mechanicznie aktywowane przez 7 godzin w trakcie procesu mielenia w máynku kulowym, a nastĊpnie kalcy-
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nowane w 1053 K przez 8 godzin. Z otrzymanego
spieku sporządzono granulat, z którego nastĊpnie sprasowano próbki w ksztaácie dysku. Próbki zostaáy poddane wypaleniu czĊĞci organicznej
w 818 K przez 2 godziny, a nastĊpnie spiekaniu
w 1073 K przez 2 godziny.
Pomiary dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) wykonano w temperaturze pokojowej metodą proszkową przy uĪyciu dyfraktometru Bruker-AXS D8.
Otrzymane wyniki analizy rentgenowskiej dopasowano metodą Rietvelda przy uĪyciu programu
Fullprof [5].
Pomiary spektroskopii impedancyjnej wykonano przy uĪyciu mostka LRC QuadTech 7600.
Pomiary przeprowadzono w zakresie temperatur
450-700 K w zakresie czĊstotliwoĞci od 10 Hz do
2 MHz. Zarejestrowane widma spektroskopii impedancyjnej byáy analizowane programem LEVM
[6]. Zmierzone charakterystyki Nyquista, w róĪnych temperaturach, dopasowano szeregowym
poáączeniem dwóch równolegle poáączonych elementów R i CP [6, 7].
Pomiary magnetyczne zostaáy wykonane przy
uĪyciu podatnoĞciomierza AC – magnetometru DC
Lake Shore 7225.
W celu zmierzenia wspóáczynnika napiĊcia
magnetoelektrycznego, spiek w ksztaácie dysku
o wysokoĞci 0,15 cm i Ğrednicy 1,5 cm umieszczono w statycznym polu magnetycznym HDC, wytworzonym przez elektromagnes z dodatkową modulacją pola magnetycznego HAC(f) produkowaną
przez cewki Helmholtza. Oba pola magnetyczne
byáy zorientowane prostopadle do powierzchni
spieku. Sygnaá elektryczny GU(f) od próbki zostaá
wykryty za pomocą wzmacniacza lock-in. NapiĊcie GU zmierzono dla róĪnych wielkoĞci statycznego pola magnetycznego i pola modulacji w zakresie czĊstotliwoĞci 200 Hz - 20 kHz. Magnetoelektryczny wspóáczynnik napiĊcia (ME) wyznaczono ze wzoru:

ME

GU / (GH  d ) ,

(4)

Rys. 1. Przykáadowa charakterystyka Nyquista 0,5Bi0,95Dy0,05FeO3-0,5Pb(Fe2/3W1/3)O3
zmierzona w temperaturze 513 K.
Fig. 1. Example of Nyquist characteristics of 0.5Bi0.95Dy0.05FeO3-0.5Pb(Fe2/3W1/3)O3
measured at 513 K.

Rys. 2. ZaleĪnoĞü Arrheniusa opornoĞci wewnątrzziarnowej Rgi i granic miĊdzyziarnowych Rgb.
Fig. 2. Arrhenius type plot of grain interior Rgi and grain boundary Rgb resistivities.

gdzie d jest wysokoĞcią badanej próbki.

3. Wyniki badaĔ
CzystoĞü fazową otrzymanego materiaáu
sprawdzono przy uĪyciu dyfrakcji rentgenowskiej
i nie zaobserwowano wystĊpowania obcych faz
oraz zanieczyszczeĔ. Jako ogólną zasadĊ moĪna
przyjąü, Īe perowskity ABO3 krystalizują w strukturze regularnej typu Pm-3m, pojawienie siĊ uporządkowania ferroelektrycznego powoduje przesuniĊcie centralnego kationu B z centrum komórki elementarnej. Prowadzi to do powstania niewielkiej dystorsji tetragonalnej. W przypadku Īelazianu bizmutu jednoczesne uporządkowanie magnetyczne i elektryczne prowadzi oprócz dystorsji
tetragonalnej do nieznacznej rotacji oktaedru tlenowego. W efekcie BiFeO3 krystalizuje w struk- Rys. 3. PĊtla histerezy magnetycznej 0,5Bi Dy FeO -0,5Pb(Fe W )O zmie0,95
0,05
3
2/3
1/3
3
turze romboedrycznej. Dlatego otrzymane wyni- rzona w 4,2 K.
Fig. 3. Magnetic hysteresis loop of 0.5Bi0.95Dy0.05FeO3-0.5Pb(Fe2/3W1/3)O3 measured at 4.2 K.
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ki badania dyfrakcji rentgenowskiej dopasowywano
zakáadając struktury krystaliczne typu Pm-3m, R3c,
R3m oraz P4mm. Najlepszą zgodnoĞü danych eksperymentalnych z modelem teoretycznym uzyskano w przypadku struktury P4mm. Otrzymane parametry komórki elementarnej wynoszą odpowiednio
a = 3,988(3) Å i c = 3,981(3) Å. Wyznaczony stosunek c/a = 0,998 jest bardzo bliski jednoĞci, co oznacza, Īe otrzymany materiaá krystalizuje w strukturze
bliskiej do struktury regularnej [8].
Wykonano pomiary spektroskopii impedancyjnej
w zakresie temperatur 450–700 K. Przykáadową zaleĪnoĞü Nyquista w temperaturze 513 K przedstawiono, wraz z proponowanym elektrycznym ukáadem zastĊpczym, na Rys. 1.
Modelowany ukáad bardzo dobrze pasuje do danych eksperymentalnych (linia ciągáa na Rys. 1). Rgi
Rys. 4. ZaleĪnoĞü namagnesowania M od temperatury T roztworu staáego
i Rgb są rezystywnoĞciami odpowiednio wewnątrz- 0,5Bi0,95Dy0,05FeO3-0,5Pb(Fe2/3W1/3)O3.
ziarnowymi i granic miĊdzyziarnowych. ZaleĪnoĞü Fig. 4. Dependence of magnetization M on temperature T of 0.5Bi0.95Dy0.05FeO3Arrheniusa opornoĞci Rgi i Rgb przedstawiono na 0.5Pb(Fe2/3W1/3)O3 solid solution.
Rys. 2. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, Īe w badanym materiale przewodnoĞü elektryczna jest procesem aktywowanym termicznie. Na
podstawie zaleĪnoĞci z Rys. 2 wyznaczono energie
aktywacji wynoszące odpowiednio Egi = 1,428 eV
i Egb = 1,193 eV dla przewodnictwa wewnątrzziarnowego i po granicach miĊdzyziarnowych. WartoĞci te są typowe dla róĪnych materiaáów elektroceramicznych [9].
PĊtla histerezy magnetycznej M(H) zostaáa zmierzona w 4,2 K i jest przedstawiona na Rys. 3. Krzywa
M(H) wykazuje typowe zachowanie antyferromagnetyczne bez efektu nasycenia magnetycznego aĪ do
maksymalnego pola magnetycznego z 56 kOe. Bardziej szczegóáowa analiza pĊtli histerezy (wstawka
na Rys. 3) wskazuje wystĊpowanie niewielkiego oddziaáywania ferromagnetycznego z remanencją magnetyczną MR wynoszącą 53,12 emu/mol oraz polem koercji HC wynoszącym odpowiednio 0,63 kOe.
Rys. 5. ZaleĪnoĞü napiĊciowego wspóáczynnika magnetoelektrycznego ME
Na Rys. 4 przedstawiono zaleĪnoĞü namagne- od czĊstotliwoĞci zmiennego pola magnetycznego H dla 0,5Bi Dy FeO AC
0,95
0,05
3
sowania M od temperatury T. Obserwuje siĊ gwaá- 0,5Pb(Fe2/3W1/3)O3.
towny spadek namagnesowania próbki ze wzrostem Fig. 5. Dependence of ME voltage magnetoelectric coef¿cient on frequency
temperatury do ok. 15 K. NastĊpnie spadek ten ule- variable magnetic ¿eld HAC of 0.5Bi0.95Dy0.05FeO3-0.5Pb(Fe2/3W1/3)O3.
ga zmniejszeniu z pojawieniem siĊ pewnej anomany przez efekty rezystancyjne, a przy wyĪszych przez polii w temperaturze ok. 40 K, która moĪe Ğwiadczyü
jemnoĞciowe.
o przemagnesowaniu siĊ jednej z podsieci magnetycznych.
Rys. 6 przedstawia zaleĪnoĞü wspóáczynnika napiĊcia
Dalej ze wzrostem temperatury otrzymuje siĊ monotoniczME od statycznego pola magnetycznego przy czĊstotliwony spadek wartoĞci namagnesowania. ZaleĪnoĞü M(T) odĞci f = 5 kHz i HAC = 4 Oe. Zaobserwowano zaleĪnoĞü wspóábiega znacząco od typowych przebiegów dla antyferromaczynnika ME od natĊĪenia pola HDC, który początkowo szybgnetyka oraz ferromagnetyka. ĝwiadczyü to moĪe o tym, Īe
ko maleje ze wzrostem natĊĪenia pola, aĪ do osiągniĊcia
otrzymany materiaá posiada skomplikowane uporządkowawartoĞci praktycznie niezaleĪnej od HDC.
nie magnetyczne.
Rys. 5 przedstawia zaleĪnoĞü wspóáczynnika ME w funk4. Podsumowanie
cji czĊstotliwoĞci statycznego pola magnetycznego HDC
o wielkoĞci 350 Oe. Wspóáczynnik ME mocno zaleĪy od czĊPrzedmiotem badaĔ byá roztwór staáy 0,5Bi0,95Dy0,05FeO3stotliwoĞci modulującego pola HAC z maksimum przypadają0,5Pb(Fe2/3W1/3)O3 bĊdący jednoczeĞnie ferroelektrykiem oraz
cym dla czĊstotliwoĞci ok. 3 kHz. WystĊpowanie tego makantyferromagnetykiem. W celu otrzymania 0,5Bi0,95Dy0,05FeO3simum jest wynikiem procesów rozáadowania áadunku elek0,5Pb(Fe2/3W1/3)O3 zastosowano standardową procedurĊ potrycznego zgromadzonego na powierzchni badanego malegającą na spiekaniu stechiometrycznych iloĞci proszków
teriaáu, który przy niskich czĊstotliwoĞciach jest wywoáywaBi2O3, Dy2O3, Fe2O3 i Pb(Fe2/3W1/3)O3. Na podstawie anali-
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zy rentgenowskiej stwierdzono, Īe otrzymany materiaá krystalizuje w romboedrycznej strukturze R3c
o parametrach sieci krystalicznej wynoszących odpowiednio a = 5,6306 Å, c = 13,8126 Å.
WáaĞciwoĞci elektryczne badanego materiaáu zostaáy wyznaczone przy uĪyciu techniki spektroskopii impedancyjnej w szerokim zakresie temperatur.
Do dopasowania otrzymanych danych zaproponowany zostaá elektryczny ukáad zastĊpczy skáadający
siĊ z szeregowo-równolegáego poáączenia elementów R i CPE. OpornoĞci ziaren i granic miĊdzyziarnowych speániają zaleĪnoĞü Arrheniusa. Pozwala to
na wyznaczenie energii aktywacji, które wynoszą dla
przewodnictwa wewnątrzziarnowego Egi = 1,428 eV
oraz Egb = 1,193 eV dla przewodnictwa po granicach
miĊdzyziarnowych.
ZaleĪnoĞü namagnesowania od pola magnetycznego (4,2 K) mierzona w polu magnetycznym Rys. 6. ZaleĪnoĞü napiĊciowego wspóáczynnika magnetoelektrycznego ME od natĊĪenia staáego pola magnetycznego H DC dla
do 56 kOe wykazuje sáaby ferromagnetyzm. PĊtla 0,5Bi Dy FeO -0,5Pb(Fe W )O .
0,95
0,05
3
2/3
1/3
3
M-H pokazuje maksymalną wartoĞü namagnesowa- Fig. 6. Dependence of ME voltage magnetoelectric coef¿cient on intensity connia 638,7 emu/mol i nie wykazuje tendencji do nasy- stant magnetic ¿eld HDC of 0.5Bi0.95Dy0.05FeO3-0.5Pb(Fe2/3W1/3)O3.
cenia w polu 56 kOe. Otrzymane namagnesowanie
resztkowe wynosi 53 emu/mol, a koercja 0,63 kOe.
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