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Streszczenie
W niniejszej pracy przedstawiono rezultaty badaĔ poĞwiĊconych wytwarzaniu i charakterystyce wáaĞciwoĞci ceramiki Bi1íxNdxFeO3
(x = 0,1-0,4). W oparciu o róĪnicową analizĊ termiczną (DTA) i termograwimetryczną (TG/DTG) dobrano warunki obróbki cieplnej
stechiometrycznej mieszaniny tlenków wyjĞciowych (Bi2O3, Fe2O3 i Nd2O3). MorfologiĊ przeáomu wytworzonej ceramiki Bi1íxNdxFeO3
obserwowano przy uĪyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Stwierdzono, Īe wraz ze wzrostem zawartoĞci x neodymu,
zmniejsza siĊ Ğrednia wielkoĞü ziarna. AnalizĊ skáadu chemicznego przeprowadzono metodą spektroskopii rentgenowskiej z dyspersją
energii (EDS). Ustalono, Īe zastosowane warunki obróbki termicznej ceramiki pozwoliáy na zachowanie stechiometrii skáadu chemicznego.
StrukturĊ krystaliczną ceramiki badano metodą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). Stwierdzono, Īe strukturĊ krystaliczną Bi1íxNdxFeO3 dla
x  0,2 moĪna opisaü symetrią romboedryczną, natomiast dla x  0,3 – symetrią rombową. WáaĞciwoĞci dielektryczne badano metodą
spektroskopii impedancyjnej w zakresie czĊstotliwoĞci f = 20 Hz do f = 1 MHz w temperaturze pokojowej. Zaproponowano elektryczny
obwód równowaĪny odpowiadający zachowaniu siĊ obiektu rzeczywistego.
Sáowa kluczowe: BiFeO3, spektroskopia impedancyjna, ceramika

SYNTHESIS, STRUCTURE AND DIELECTRIC PROPERTIES OF Bi1íxNdxFeO3
In the present research, Bi1íxNdxFeO3 ceramics was synthesized by the standard solid-state reaction method from the mixture of
oxides, followed by free sintering at temperature T = 1000°C. Investigation of crystal structure, dielectric properties of the diamagnetically
substituted Bi1íxNdxFeO3 samples has been carried out. Stoichiometric mixture of the powders was thermally analysed with Netzsch
STA-409 system so parameters of the thermal treatment were determined. Bi1íxNdxFeO3 ceramics was studied in terms of its chemical
composition (EDS), crystalline structure (XRD), microstructure (SEM) and dielectric properties over a range of frequency (20 Hz – 1 MHz)
at room temperature. Dielectric properties has been studied by impedance spectroscopy. It was found that chemical composition of the
ceramic samples corresponds well to the initial stoichiometry of the ceramic powders. It was found that an increase in Nd content (x)
caused a decrease in the average size of the ceramic grains. Crystalline structure of Bi1íxNdxFeO3 ceramics for x  0.2 has been described
by rhombohedral symmetry whereas for x  0.3 by orthorhombic symmetry.
Keywords: BiFeO3 ceramics, Impedance spectroscopy, Ceramics

1. Wprowadzenie
Multiferroiki są materiaáami, w których wystĊpuje jednoczeĞnie wiĊcej niĪ jeden daleki porządek ferroelektryczny,
ferroelastyczny lub ferromagnetyczny [1, 2]. WĞród materiaáów multiferroicznych o strukturze typu perowskitu na szczególną uwagĊ zasáuguje Īelazian bizmutu BiFeO3, który tworzy
roztwór staáy z innymi materiaáami o strukturze typu ABO3,
tworząc multiferroiczną ceramikĊ o nowych wáaĞciwoĞciach.
Związek ten w formie objĊtoĞciowej krystalizuje w ukáadzie
romboedrycznym o grupie przestrzennej R3c. PrzejĞcie tego
ukáadu do stanu ferroelektrycznego zachodzi w Tc § 1103 K,
a przejĞcie do stanu uporządkowania antyferromagnetyczego zachodzi w Tn § 650 K [3, 4]. W tego rodzaju materiaáach
polem elektrycznym moĪna zmieniaü magnetyzacjĊ, a polem magnetycznym - polaryzacjĊ elektryczną.
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W literaturze wystĊpuje wiele propozycji praktycznego
wykorzystania unikatowych wáaĞciwoĞci materiaáów multiferroicznych [5]. Odnoszą siĊ one m.in. do zastosowaĔ w zakresie mikrofalowym w takich podzespoáach przestrajanych
elektrycznie jak ¿ltry, generatory i przesuwniki fazy. Jednak
najbardziej realne wydają siĊ zastosowania multiferroików
jako sensorów pola magnetycznego [6].
Poprzez domieszkowanie BiFeO3 moĪna zmieniaü wáaĞciwoĞci materiaáu. Zamiana jonów Bi3+ kationami metali ziem
rzadkich (La3+, Nd3+, Sm3+) powoduje zmianĊ struktury krystalicznej BiFeO3. Stwierdzono, Īe domieszkowanie BiFeO3
neodymem polepsza wáaĞciwoĞci magnetyczne materiaáu [7].
Celem niniejszej pracy byáo zbadanie procesu syntezy,
wytworzenie ceramiki Bi1íxNdxFeO3, dla x = 0,1-0,4 oraz scharakteryzowanie jej struktury i wáaĞciwoĞci dielektrycznych.
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2. Eksperyment
Materiaá ceramiczny Bi1íxNdxFeO3 (x = 0,1, 0,2, 0,3,
0,4) otrzymano z tlenków bizmutu(III) - Bi2O3, neodymu(III)
- Nd2O3 i Īelaza(III) - Fe2O3 w wyniku nastĊpującej reakcji:
(

1  x )Bi O + x Nd O + 1 Fe O ĺ Bi Nd FeO (1)
2 3
2 3
2 3
1íx
x
3
2
2
2

ZwaĪone w odpowiednich proporcjach stechiometrycznych tlenki mieszano na mokro w máynie planetarnym przez
t = 24 h. Jako mielniki zastosowano kulki z materiaáu 3Y-TZP
o Ğrednicy d = 10 mm. Próbki syntezowano w temperaturze
T = 750°C przez t = 10 h. Po syntezie wypraski oczyszczono
z podsypki, rozdrobniono w moĨdzierzu i ponownie mieszano w máynie planetarnym przez t = 24 h, po czym formowano dyski o Ğrednicy d = 10 mm pod ciĞnieniem p = 600 MPa
metodą jednoosiowego prasowania na zimno w stalowych
matrycach przy uĪyciu prasy hydraulicznej. Proszek ceramiczny Bi1-xNdxFeO3 zagĊszczano metodą spiekania swobodnego w temperaturze T = 1000°C przez t = 24 h.
Mieszanina proszków zostaáa poddana analizie termograwimetrycznej (TG) i róĪnicowej analizie termicznej (DTA)
z wykorzystaniem termoanalizatora STA 409. Analiza termiczna pozwoliáa scharakteryzowaü zachowanie siĊ materiaáu w trakcie jego ogrzewania.
Badania mikrostruktury ceramiki Bi1-xNdxFeO3 wykonano przy uĪyciu skaningowego mikroskopu elektronowego
Hitachi S-4700 wyposaĪonego w spektrometr EDS, przy napiĊciu przyspieszającym U = 20 kV. Zakres badaĔ obejmowaá odwzorowanie morfologii i powierzchni przeáomów badanych próbek.
StrukturĊ krystaliczną i skáad fazowy otrzymanego materiaáu ceramicznego Bi1-xNdxFeO3 badano metodą dyfrakcji rentgenowskiej przy uĪyciu dyfraktometru rentgenowskiego X’Pert Pro (geometria 4-24, promieniowanie Co KĮ,
zakres kąta ugiĊcia 24 = 10–110°, krok przesuwu licznika
'4 = 0,01°, typ skanowania ciągáy, czas zliczania impulsów
t = 7 s). AnalizĊ dyfraktogramów rentgenowskich proszków
ceramicznych przeprowadzono z wykorzystaniem programu
komputerowego X’Pert HighScore Plus (PANalytical B.V.)
bĊdącego na wyposaĪeniu dyfraktometru rentgenowskiego X’Pert Pro. Za pomocą programu X’Pert HighScore Plus

przeprowadzono analizĊ fazową, wykorzystując do tego najnowszą dostĊpną bazĊ danych ICSD [8].
W celu przeprowadzenia badaĔ wáaĞciwoĞci dielektrycznych ceramiki Bi1-xNdxFeO3 metodą spektroskopii impedancyjnej, na wszystkie próbki naáoĪono elektrody z pasty srebrnej. Do badania zaleĪnoĞci impedancji |Z| i kąta przesuniĊcia
fazowego ĳ w funkcji czĊstotliwoĞci w zakresie od f = 20 Hz
do f = 1 MHz zastosowano sterowany komputerowo miernik
impedancji typu QuadTech-1920. AnalizĊ otrzymanych wyników przeprowadzono poprzez porównanie zachowania siĊ
rzeczywistego obiektu (ceramiki Bi1-xNdxFeO3) i jego ukáadu
zastĊpczego (elektrycznego modelu równowaĪnego) w okreĞlonym obszarze czĊstotliwoĞci. W celu obliczenia parametrów elementów elektrycznego ukáadu zastĊpczego zastosowano metodĊ najmniejszych kwadratów [9].

3. Rezultaty i dyskusja
W wyniku przeprowadzonych badaĔ termograwimetrycznych (TG) stechiometrycznej mieszaniny proszków
zauwaĪono proces ubytku masy osiągający w temperaturze
T # 700°C wartoĞü 'm = 2,1 (Rys. 1). Ubytek masy czĊĞciowo spowodowany byá odparowaniem wilgoci z mieszaniny
proszków. Na krzywej DTA, zaobserwowaü moĪna maksimum endotermiczne (minimum na krzywej) w temperaturze
T # 356°C oraz T # 633°C.
Na Rys. 2 przedstawiono obraz SEM morfologii przeáomu
ceramiki Bi1-xNdxFeO3 spiekanej swobodnie w T = 1000°C
przez t = 24 h. Analizując obraz SEM moĪna zauwaĪyü, Īe
stĊĪenie neodymu od x = 0,1 do x = 0,4 ma znaczący wpáyw
na rozmiar ziarna. Wraz ze wzrostem zawartoĞci neodymu
zmniejsza siĊ wielkoĞü ziarna.
AnalizĊ RTG proszku ceramicznego Bi1íxNdxFeO3 syntezowanego w T = 1000°C przeprowadzono w temperaturze pokojowej. Otrzymane dyfraktogramy przedstawione zostaáy na Rys. 3.
W wyniku przeprowadzonej analizy strukturalnej stwierdzono, Īe dla x  0,2 dyfraktogram eksperymentalny odpowiada dyfraktogramom wzorców o strukturze romboedrycznej R3c (No 161) – typowej dla Īelazianu bizmutu, natomiast
dla x  0,3 dyfraktogram eksperymentalny odpowiada dyfraktogramom wzorców o strukturze rombowej Pnma (No
62) – typowej dla Īelazianu neodymu. Parametry komórki
elementarnej obliczone na podstawie dyfraktogramów eksperymentalnych przedstawiono w Tabeli 1.
Tabela 1. Parametry komórki elementarnej ceramiki Bi1íxNdxFeO3.
Table 1. Cell parameters of Bi1íxNdxFeO3.

Rys. 1. Termogramy DTA i TG mieszaniny stechiometrycznej tlenków skáadowych ceramiki Bi0,7Nd0,3FeO3.
Fig.1. DTA and TG curves for stoichiometric mixture of oxides used
for fabrication of Bi0,7Nd0,3FeO3 ceramics.
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Do badania dynamicznych wáaĞciwoĞci ceramiki
Bi1íxNdxFeO3 w dziedzinie czĊstotliwoĞci zastosowano spektroskopiĊ impedancyjną. Pozwala ona na pomiar liniowej,
elektrycznej odpowiedzi badanego materiaáu na pobudze-
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Rys. 2. Obraz SEM morfologii przeáamu ceramiki Bi1íxNdxFeO3 spiekanej w T = 1000°C przez t = 24 h: Bi0,9Nd0,1FeO3, b) Bi0,8Nd0,2FeO3,
c) Bi0,7Nd0,3FeO3, Bi0,6Nd0,4FeO3.
Fig. 2. SEM micrographs of Bi1íxNdxFeO3 sintered at T = 1000 °C for t = 24 h: a) Bi0.9Nd0.1FeO3, b) Bi0.8Nd0.2FeO3, c) Bi0.7Nd0.3FeO3,
d) Bi0.6Nd0.4FeO3.

nie maáym sygnaáem elektromagnetycznym w szerokim paĞmie czĊstotliwoĞci i na analizĊ tej odpowiedzi w celu uzyskania uĪytecznej informacji o ¿zykochemicznych wáaĞciwoĞciach badanego materiaáu [10]. Do prezentacji wyników
pomiarów, dokonanych przy pomocy SI wykorzystywana
jest zazwyczaj jedna (lub wiĊcej) z czterech funkcji, a mianowicie: zespolona impedancja (Z*), zespolona admitancja
(Y*), zespolona przenikalnoĞü elektryczna (İ*) oraz zespo-

lony moduá elektrycznym (M*) [11]. PostĊpując wedáug metodyki opisanej we wczeĞniejszych pracach [12] i stosując
oprogramowanie K-K Test (B. A. Boukamp) przeprowadzono ocenĊ zgodnoĞci otrzymanych danych impedancyjnych
dla ceramiki Bi1íxNdxFeO3 (Fig. 4).
Widma rezydualne (rozkáad pozostaáoĞci) (wstawki na Rys. 4) przedstawiające zaleĪnoĞü czĊstotliwoĞciową wzglĊdnej róĪnicy pomiĊdzy danymi eksperymentalny-

Rys. 3. Porównanie dyfraktogramów rentgenowskich ceramiki Bi1íxNdxFeO3 (promieniowanie Co).
Fig. 3. Comparison of X-ray diffraction patterns of Bi1íxNdxFeO3 ceramics (Co radiation).
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Rys. 5. Elektryczny obwód równowaĪne zastosowany do symulacji
widm impedancyjnych ceramiki Bi1íxNdxFeO3.
Fig. 5. Schematic representation of equivalent circuit used in dispersion analysis for Bi1íxNdxFeO3 ceramics.

a)

b)

c)

mi i danymi otrzymanymi w wyniku testu K-K ma charakter
szumu wokóá osi czĊstotliwoĞci, co Ğwiadczy o poprawnoĞci
danych eksperymentalnych [13]. Odchylenie jest maáe – wynosi maksymalnie do 2%.
Zastosowanie spektroskopii impedancyjnej w badaniach
elektrycznych wáaĞciwoĞci materiaáu umoĪliwia bezpoĞrednie
porównanie zachowania siĊ rzeczywistego obiektu i ukáadu
zastĊpczego [14, 15]. W celu porównawczej charakterystyki
eksperymentalnych danych impedancyjnych aproksymowano je obwodem zastĊpczym, którego widmo jest najbardziej
zbliĪone do uzyskanych danych doĞwiadczalnych. Elektryczny obwód równowaĪny zastosowany do symulacji widm impedancyjnych ceramiki Bi1-xNdxFeO3 przedstawiono na Rys.
5. Równolegle poáączonym elementom R2 (rezystor) i CPE2
(element pojemnoĞciowy o staáej fazie) moĪna przypisaü zjawiska, które zachodzą na granicy materiaá próbki – elektroda,
natomiast czĊĞü obwodu zawierająca rezystor R1, element
CPE1 oraz element impedancyjny Warburga (W) odpowiada za zjawiska, które zachodzą we wnĊtrzu próbki. Zastosowanie impedancji Warburga pozwala uwzglĊdniü dyfuzjĊ
jonów w materiale próbki [10].
Jednoczesna prezentacja danych pomiarowych, tzn. urojonej skáadowej impedancji Z” w funkcji skáadowej rzeczywistej Z’ oraz wyniki dopasowania odpowiedzi impedancyjnej
obiektu (ceramiki Bi1íxNdxFeO3) do elektrycznego obwodu
zastĊpczego (Rys. 5) przedstawione są na Rys. 6.
Parametry równowaĪnego (zastĊpczego) obwodu elektrycznego, wykorzystanego w niniejszej pracy oraz parametry jakoĞci dopasowania metodą najmniejszych kwadratów
przedstawiono w Tabeli 2. Aproksymacja impedancji obiektu
¿zycznego modelem równowaĪnym, umoĪliwia sprawdzenie
jego poprawnoĞci przez porównanie przebiegów charakterystyk w okreĞlonym obszarze czĊstotliwoĞci. Jako parametr
jakoĞci dopasowania widma modelu do eksperymentalnego widma impedancyjnego wykorzystano wartoĞci waĪonej sumy kwadratów (WSS) oraz wartoĞü Ȥ2 (chi-kwadrat).
Charakterystyki liczbowe WSS i Ȥ2 Ğwiadczą o uzyskaniu
dobrej zgodnoĞci widma modelu elektrycznego i widma impedancji badanej ceramiki Bi1íxNdxFeO3.

4. Wnioski

d)
Rys. 4. ZaleĪnoĞü reaktancji od rezystancji dla Bi0,9Nd0,1FeO3 (a),
Bi0,8Nd0,2FeO3 (b), Bi0,7Nd0,3FeO3 (c), Bi0,6Nd0,4FeO3 (d); kóáka – dane
pomiarowe, krzyĪyki – wyniki testów spójnoĞci. Wstawki przedstawiają wyniki testów spójnoĞci impedancyjnych danych pomiarowych.
Fig. 4. Impedance diagram for Bi0.9Nd0.1FeO3 (a), Bi0.8Nd0.2FeO3 (b),
Bi0.7Nd0.3FeO3 (c), Bi0.6Nd0.4FeO3 (d), open circles: measured data,
crosses: Kramers-Kronig transform test results. The insets show
results of the K-K test in the form of the relative differences plot.

Ze stechiometrycznej mieszaniny tlenków bizmutu
(Bi2O3), tlenku Īelaza (Fe2 O3) i tlenku neodymu (Nd2O3) wytworzono ceramikĊ Bi1íxNdxFeO3, dla x = 0,1, 0,2, 0,3 i 0,4.
W wyniku przeprowadzonych badaĔ termograwimetrycznych (TG) stechiometrycznej mieszaniny proszków zauwaĪono jednostajny proces ubytku masy 'm = 2,1%.
Badania EDS potwierdziáy czystoĞü badanych próbek
i wykluczyáy udziaá obcych pierwiastków oraz zanieczyszczeĔ.
Obrazy SEM ceramiki Bi1-xNdxFeO3 spiekanej w T = 1000°C
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a)

b)
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Rys.6. Wykres Z´´ od Z´ dla Bi0,9Nd0,1FeO3 (a), Bi0,8Nd0,2FeO3 (b), Bi0,7Nd0,3FeO3 (c), Bi0,6Nd0,4FeO3 (d). Poáączenie danych pomiarowych
(kóáka) i dopasowania CNLS (linia).
Fig. 6. Plot of Z´´ vs. Z´ for Bi0.9Nd0.1FeO3 (a), Bi0.8Nd0.2FeO3 (b), Bi0.7Nd0.3FeO3 (c), Bi0.6Nd0.4FeO3 (d). Combination of the measured data
(circles) and its CNLS-¿t (line) is given.
Tabela 2. Parametry elektrycznego obwodu zastĊpczego.
Table 2. Parameters of equivalent circuit.

Bi0,9Nd0,1FeO3

Error [%]

Bi0,8Nd0,1FeO3

Error [%]

Bi0,7 Nd0,3FeO3

Error [%]

Bi0,6Nd0,4FeO3

Error [%]

W1-R[ȍ]

3,77·105

5,92

1,22·106

15,49

8728

23

6,1·105

7,97

W1-T[1]

-3

6,41

-3

2,35·10

1,35·10

29

7,13

4,31·10

-3

6,01

W1-P[1]

0,47

1,61

0,67

2

0,65

4,5

0,5

1,5

R1[ȍ]

28295

3,77

32719

1,89

1225

2,37

14073

7,93

CPE1-T[F]

1,87·10-9

8,43

4,79·10-9

24

1,43·10-8

30

2,97·10-10

11,79

CPE1-P[1]

0,74

0,68

0,69

1,86

0,71

2,56

0,93

0,82

R2[ȍ]

1,71·10

-6

3,18

2,53·10

CPE2-T[F]

4,92·10-9

8,09

6,97·10-10

24

CPE2-P[1]

0,91

0,69

0,87

WSS

0,02

–

0,02

Ȥ2

1,3·10

-4

–

1,66·10

-7

5

1,52

4,23·10

1,58·10-8

3,68

1,4ǜ10-9

1,71

1,86

0,8

0,81

0,84

0,4

–

0,02

–

0,007

6,66·10

-4

przez t = 24 h wykazaáy, Īe stĊĪenie neodymu ma znaczący wpáyw na rozrost ziaren. Wraz ze wzrostem zawartoĞci
neodymu, zmniejsza siĊ wielkoĞü ziarna.
Analiza RTG otrzymanej ceramiki Bi1-xNdxFeO3 pozwoliáa
stwierdziü, Īe dla x  0,2 ukáad przyjmuje strukturĊ romboedryczną (typową dla BiFeO3), natomiast dla x  0,3 strukturĊ wytworzonego materiaáu ceramicznego naleĪy opisywaü symetrią rombową (typową dla NdFeO3).
Do analizy danych impedancyjnych zastosowano model
elektryczny zawierający oprócz kombinacji rezystora R
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3,5·10

-3
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–

1,63·10

-4

–

4,37·10

7

2,14

–
-5

–

i elementu CPE odpowiadających za zjawiska zachodzące
na granicy ceramika-elektrody oraz zjawiska relaksacyjne
wystĊpujące we wnĊtrzu próbki, element impedancyjny
Warburga (W), który opisuje odpowiedĨ elektryczną ceramiki
Bi1-xNdxFeO3, uwzglĊdniając wysokie przewodnictwo tego
materiaáu w temperaturze pokojowej. Obserwuje siĊ dobrą
zgodnoĞü eksperymentalnej impedancyjnej odpowiedzi ceramiki Bi1-xNdxFeO3 z modelem teoretycznym uwzglĊdniającym wáaĞciwoĞci elektryczne wytworzonych próbek ceramicznych Bi1-xNdxFeO3.

SYNTEZA, STRUKTURA I WàAĝCIWOĝCI DIELEKTRYCZNE Bi1-XNdXFeO3

PodziĊkowanie

[7]

Praca naukowa ¿nansowana ze Ğrodków na naukĊ w latach 2008-2011 jako projekt badawczy Nr N N507 446934.

[8]
[9]
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