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Wprowadzenie
O waciwociach dielektrycznych, piezoelektrycznych,
piroelektrycznych i póprzewodnikowych ceramicznych materiaów ferroelektrycznych decyduje bezporednio przede
wszystkim skad chemiczny, struktura krystaliczna i mikrostruktura ceramiki, natomiast porednio – technologia jej
wytwarzania. Szczególn rol odgrywa zwaszcza metoda
i warunki syntezy a take, jako proszków ceramicznych
oraz metoda i warunki zagszczania tych proszków w wyniku
spiekania. Te podstawowe procesy i problemy technologii
ceramicznej zostay ju wczeniej poruszone w czciach I
– III niniejszej pracy [1-3].
W ramach obecnego artykuu (Cz.IV) przedstawiono
kilka przykadów wskazujcych na cisy zwizek midzy
technologi wytwarzania i waciwociami otrzymanej ceramiki ferroelektrycznej.
Najwaniejszym kryterium optymalizacji procesu wytwarzania ceramiki s waciwoci zyczne (wartoci podstawowych parametrów, charakterystyki czasowe, temperaturowe
i polowe, wartoci zbioru wybranych parametrów istotnych
ze wzgldów aplikacyjnych itd). Jeli waciwoci zyczne
nie s zadawalajce, najczciej dopiero wtedy podejmuje
si rónego rodzaju próby ich poprawienia poprzez zmian
skadu chemicznego, warunków procesu technologicznego
itd. Nie jest to jednak podejcie waciwe, gdy jest czasochonne, nieekonomiczne i mao efektywne.
W ramach niniejszej pracy skady chemiczne materiaów
projektowano pod ktem konkretnych zastosowa , w oparciu o kryteria krystalochemiczne, wspóczesny stan bada
i wasne dowiadczenia badawcze. Przy doborze warunków
technologicznych kierowano si tym, aby:
• zapewni stechiometri skadu chemicznego i czysto
substratów;
• zachowa skad chemiczny i jednorodno chemiczn na
kolejnych etapach procesu technologicznego;
• otrzyma materia jednofazowy o wysokiej jakoci struktury krystalicznej;
• otrzyma materia ceramiczny o moliwie najdoskonalszej
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mikrostrukturze (jak najmniejsza porowato, gsto
zbliona do rentgenowskiej, jak najwiksza jednorodno
rozmiarów ziarn, graniasto ziarn itd.).
Wymagao to staej kontroli metodami EDS, SEM i XRD
otrzymywanego materiau po kadym kolejnym etapie
technologicznym. Przy doborze konkretnych wartoci
parametrów syntezy i zagszczania, korzystano z analizy
termicznej (DTA, TG) i pomiarów dylatometrycznych. Taka
procedura pozwalaa na bieco korygowa proces technologiczny i otrzyma produkt ko cowy o najkorzystniejszych
waciwociach.
Skad chemiczny próbek ceramicznych by badany
metod uorescencji rentgenowskiej XRF (ang. X-Ray Fluorescence) z dokadnoci ±3% dla pierwiastków bazowych
i metod spektroskopii rentgenowskiej z dyspersj energii
EDS (ang. Energy Dispersive Spectrometry).
Struktur krystaliczn próbek badano metodami XRD
(ang. X-Ray Diffraction) uywajc przede wszystkim zmodernizowanego dyfraktometru rentgenowskiego DRON-3.5
(CuK ; ltr Ni; zakres temperatury: 293-1500 K). Korzystano
równie z dyfraktometru rentgenowskiego rmy Siemens typ
DIEFRAC-5000 z promieniowaniem CuK (40 kV; 30 mA),
monochromatorem z gra tu wtórnego, kolimatorami o szczelinie 0,2 mm, szybkoci skanowania 0,1o/minut, ktowym
inkrementem 0,02o(2 ) i zakresem 20-120o (2 ).
Na podstawie rentgenogramów okrelano:
• skad fazowy,
• parametry komórki elementarnej (regularnej ao lub tetragonalnej aT, cT ),
• parametr tetragonalnej deformacji regularnej komórki
§
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• rednie rozmiary obszarów koherentnego rozpraszania
promieniowania rentgenowskiego czyli krystalitów ( D );
• mikrodeformacje, czyli rednie odksztacenia sieciowe
< d/dhkl > w kierunku prostopadym do powierzchni próbki
ceramicznej.
Wartoci D i < d/d hkl > stanowi integraln miar
doskonaoci struktury krystalicznej. Ze wzrostem D
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i zmniejszaniem si < d/dhkl > wzrasta doskonao struktury
krystalicznej ziarn ceramiki. W przypadku D <100 nm materia polikrystaliczny zaliczany jest do rodziny nanomateriaów.
Wartoci D i < d/dhkl > wyznaczano metod aproksymacji.
Analiz fazow, a wic stwierdzenie czy PZT jest w fazie
regularnej, tetragonalnej, czy romboedrycznej nastpowao
poprzez indeksowanie maksimów dyfrakcyjnych, które byy
wyranie wizualnie rozpoznawalne.
W badaniach mikrostruktury ceramiki wykorzystano
metody mikroskopii elektronowej (TEM i SEM). Na podstawie
mikrofotogra i powierzchni i przeomów próbek ceramicznych
okrelano rednie rozmiary ziarn ( r z ) oraz badano proces
wzrostu ziarn i ich zagszczenie. W przypadku TEM (ang.
Transmission Electron Microscopy) posugiwano si metod
jednostopniowych replik platynowo-wglowych (Pt/C).
Wzgldn gsto próbek ceramicznych zde niowano
jako eksp/rent, gdzie eksp to gsto eksperymentalna (wyznaczana metod wagow), natomiast rent jest to gsto
rentgenowska.
Dla bada metodami elektrycznymi na powierzchni
ceramicznych dysków nanoszono elektrody przewodzce
metod wpalania pasty srebrnej. Wzgldn przenikalno
elektryczn () i tangens kta strat dielektrycznych (tg) mierzono mostkiem pojemnociowym ( = 1 kHz). Polaryzacj
szcztkow (PR) i polaryzacj orientacyjn (Pr) oraz pole
koercji (Ec) wyznaczano metod Sawyera-Towera. Piezoelektryczne waciwoci próbek (d33, kp, Qm) wyznaczano metod
rezonansu-antyrezonansu po uprzednim spolaryzowaniu
metod niskotemperaturow (Tpol < Tc) w nastpujcych warunkach: Tpol = 393 K, Epol = 40 kV/cm, tpol = 1 h, czas chodzenia
do Tr = 293K - tch. = 30 min, rodowisko - olej silikonowy.
Materiaami bada dotyczcych wpywu warunków
wytwarzania na waciwoci zyczne elektroceramiki ferroelektrycznej byy: PZT, PLZT oraz wieloskadnikowe roztwory
stae na bazie PZT [1-3].

• jest znacznie mniej porowata, a jej realna gsto jest
zbliona do gstoci rentgenowskiej;
• jest bardziej drobnoziarnista, zbudowana z ziaren lepiej wyksztaconych (graniastych), gsto upakowanych i o bardziej
jednorodnych rozmiarach (rys. 1);
• krystality, z których zbudowane s ziarna ceramiki (aglomeraty), s zawsze rentgenowsko jednofazowe, charakteryzuj si wysok doskonaoci struktury (<d/dhkl>  10-4),
nanometrowymi rozmiarami ( D < 100 nm) i mniejsz
objtoci komórki elementarnej (tabela 1);

a)

b)

Wyniki bada
Wpyw procesu syntezy
Na przykadzie PZT, wieloskadnikowych roztworów staych na bazie PZT, PLZT i SBN stwierdzono, e optymalne
waciwoci elektro zyczne wykazuje ceramika otrzymana
Rys. 1. Obrazy SEM ceramiki o skadzie Pb(Zr0,70Ti0,30)O3 +
0,15 wag.% Cr2O3 + 0,5 wag.% MnO2 zagszczanej metod
w wyniku prasowania na gorco proszków ceramicznych
prasowania na gorco:
syntetyzowanych metod zolowo-elow. Znacznie gorsze
a – z proszków syntetyzowanych metod zolowo-elow
rezultaty otrzymuje si w przypadku zagszczania proszków
(x 20.000); r z 1,5 m;
zolowo-elowych metod swobodnego spiekania a take
b – z proszków syntetyzowanych metod spiekania mieszaniny
zagszczania proszków syntetyzowanych w procesie wyprostych tlenków w fazie staej (x 10.000); r z  3,5 m
sokotemperaturowego spiekania mieszaniny prostych
tlenków [3].
Skad
Metoda syntezy
Ukad
a [nm]
c [nm]
Elektroceramika otrzymana w procesie
technologicznym opartym na syntezie zolowoI
w fazie staej
0,57831(6)
1,4245(1)
elowej i zagszczaniu metod prasowania
I
zol-el
0,57726(4)
1,4241(1)
romboedryczny
na gorco, w porównaniu z elektroceramik
R3c
II
w fazie staej
0,57874(5)
1,4273(1)
wytworzon w innych warunkach, charakteryII
zol-el
0,57737(2)
1,4244(1)
zuje si nastpujcymi waciwociami:
Objanienia: skad I - Pb(Zr0,70Ti0,30)O3 + 0,15%wag.Cr2O3 + 0,5%wag.MnO2;
• wykazuje wiksz homogeniczno cheskad II - Pb(Zr0,70Ti0,30)O3 + 0,15%wag.Cr2O3 + 1,0%wag.MnO2.
miczn i zyczn oraz wiksz czysto
i mniejsze odstpstwa od stechiometrii
skadu substratów wyjciowych (EDS,
EPMA);
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• niezalenie od skadu chemicznego ceramika charakteryzuje si lepszym zespoem parametrów dielektrycznych
(tabela 2 i 3) i piezoelektrycznych (tabela 4) oraz wiksz
ich stabilnoci temperaturow i czasow;
• niezalenie od skadu chemicznego wykazuje mniejsze
rozmycie ferroelektrycznej przemiany fazowej (rys. 2-5
i tabela 5).

Wpyw procesu zagszczania
Ze wzgldu na to, e synteza zolowo-elowa stanowi
do zoony proces technologiczny, dlatego te w wielu
Skad

II

TC [K]

m

FS

HUP

FS

HUP

FS

HUP

FS

HUP

450

380

0,188

0,062

591

595

11800

12660

Ts=1173K

930

1050

0,420

0,155

609

606

15700

12900

zol-el

470

350

0,110

0,033

593

596

22150

14100

Ts=1123K
I

tg w Tr

 w Tr

Synteza

przypadkach prostsze jest syntetyzowanie ferroelektrycznych proszków ceramicznych w wyniku wysokotemperaturowej reakcji w fazie staej mieszaniny prostych tlenków,
a nastpnie zagszczanie ich metod jednoosiowego
prasowania na gorco HUP (ang. Hot Uniaxial Pressing).
Prasowanie na gorco ma przewag nad swobodnym
spiekaniem FS (ang. Free Sintering), gdy pozwala obniy
temperatur spiekania (nawet o 150o) i skróci czas przetrzymywania próbki w maksymalnej temperaturze (ts  3 h)
oraz wpywa pozytywnie na stopie doskonaoci struktury
krystalicznej i mikrostruktury a tym samym na parametry
zyczne ceramiki i ich stabilno temperaturow i czasow.

Ts=1123K

460

370

0,097

0,045

589

590

13800

14100

Ts=1173K

500

660

0,277

0,070

636

633

15400

12500

zol-el

480

360

0,083

0,022

591

593

24380

15700

Tabela 2. Parametry dielektryczne ceramiki o skadzie I i II otrzymanej metod jednoosiowego prasowania na gorco
HUP i spiekania swobodnego FS (Tr – temperatura pokojowa, TC - temperatura Curie, Ts – temperatura syntezy w fazie
staej)
Metoda
syntezy

 x 103
[kg/m3]

Tm
[K]

 w Tr

m

tg w Tr

tg w Tm

Ts = 1123 K

7,57

596

380

12660

0,045

0,178

Skad
I

II

III

IV

zol-el

7,60

598

350

14100

0,035

0,162

Ts = 1123 K

7,60

590

370

14100

0,045

0,170

zol-el

7,65

592

360

15700

0,025

0,148

Ts = 1123 K

7,60

587

360

12772

0,028

0,146

zol-el

7,75

593

480

16290

0,015

0,122

Ts = 1123 K

7,55

579

350

12880

0,012

0,187

zol-el

7,70

583

490

17490

0,012

0,134

Objanienia:
Skad I: Pb(Zr0,70Ti0,30)O3 + 0,15%wag.Cr2O3 + 0,5%wag.MnO2;
Skad II: Pb(Zr0,70Ti0,30)O3 + 0,15%wag.Cr2O3 + 1,0%wag.MnO2;
Skad III: Pb(Zr0,75Ti0,25)O3 + 0,15%wag.Cr2O3 + 0,5%wag.MnO2;
Skad IV: Pb(Zr0,75Ti0,25)O3 + 0,15%wag.Cr2O3 + 1,0%wag.MnO2.
Ts - temperatura syntezy mieszaniny prostych tlenków w fazie staej.
Tabela 3. Parametry dielektryczne elektroceramiki o skadzie I, II, III i IV zagszczanej metod
jednoosiowego prasowania na gorco

Skad

I

II

III

IV

Metoda
syntezy

Tm
[K]

HT33 / H 0

kp

k31

d31 x1012
[C/N]

g31x103
[Vm/N]

Ilustruj to midzy innymi rezultaty
bada ceramiki 0,98Pb(Zr0,51Ti0,49)O3
+ 0,02Pb(Nb2/3Mn1/3)O3 + 2,5 wag.%
Bi2O3 (rys. 6 i 7) i x/65/35 PLZT
(rys. 8, 9, 10 i 11 oraz tabela 6).
Z przedstawionych danych wynikaj
nastpujce wnioski:
• Ferroelektryczna ceramika prasowana na gorco w porównaniu
z ceramik spiekan swobodnie
wykazuje nisze wartoci tg, mniejsze rozmycie ferroelektrycznej
przemiany fazowej, wysze wartoci
polaryzacji szcztkowej, mniejsze
pole koercji, wiksz prostoktno ptli histerezy dielektrycznej
i wiksz stabilno temperaturow
czstotliwoci rezonansowej.
• W zalenoci od skadu chemicznego ceramika prasowana na
S 1E x1012
[m2/N]

Vr x103
[m/s]

Qm

Ts=1123K

596

279

0,234

0,133

2,06

8,03

9,005

24,91

353

zol-el

598

289

0,318

0,185

2,74

11,25

9,366

26,06

517

Ts=1123K

590

250

0,216

0,131

1,81

8,20

8,672

25,38

207

zol-el

592

297

0,305

0,177

2.08

10,27

8,755

25,52

448

Ts=1123K

587

261

0,212

0,122

1,73

7,35

8,509

25,64

268

zol-el

593

266

0,250

0,147

2,04

8,79

8,327

25,68

323

Ts=1123K

579

244

0,183

0,108

1,48

6,81

8,592

25,63

237

zol-el

583

290

0,226

0,134

2,14

8,29

9,931

25,84

352

Tabela 4. Parametry piezoelektryczne ceramiki o skadzie I, II, III i IV zagszczanej metod prasowania na gorco
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Rys. 2. Zalenoci (T) i tg(T) dla ceramiki o skadzie I (a-b) oraz skadzie II (c-d), syntetyzowanej metod zol-el (1) i w fazie staej
(2,3) oraz zagszczanych metod swobodnego spiekania FS (a,c) i metod jednoosiowego prasowania na gorco HUP (b,d)

Numer
skadu
Skad I

Skad II

[K]

C-cw·105
[K-2]

K-·108
[K-2]

K+·108
[K-2]

C+cw·105
[K-2]

T1-T2
[K]

Hm
Hr

spiekanie tlenków

596

1,4521

6,8136

4,2094

2,7495

129

33,32

zol-el

598

1,8919

6,1855

4,4888

2,6369

97

40,29

spiekanie tlenków

590

1,4541

6,2331

3,7566

3,0513

149

38,11

zol-el

592

1,2808

8,7662

5,0724

2,7776

118

43,61

Metoda syntezy

Tm

Objanienia: Skad I: Pb(Zr0,70Ti0,30)O3 + 0,15%wag.Cr2O3 + 0,5%wag.MnO2;
Skad II: Pb(Zr0,70Ti0,30)O3 + 0,15%wag.Cr2O3 + 1,0%wag.MnO2;
m – maksymalna warto przenikalnoci elektrycznej (w temperaturze Tm);
r – przenikalno elektryczna w temperaturze pokojowej;
T1-T2 – szeroko zakresu temperatury, w którym nie stosuje si prawo Curie-Weissa
(miara stopnia rozmycia przemiany fazowej);
m / r – miara stopnia rozmycia przemiany fazowej;
Cw, Cw – stae Curie-Weissa w T<T2 (T2<Tm) i w T>T1 (T1>Tm).
Tabela 5. Wpyw metody syntezy na parametry prawa Curie-Weissa i stopie rozmycia przemiany
fazowej elektroceramiki o skadach I i II, otrzymanej metod HUP

gorco moe charakteryzowa si znacznie wyszymi
(PLZT) lub mniejszymi (typ
PZT) wartociami przenikalnoci elektrycznej ()
w temperaturze pokojowej
(Tr) i w temperaturze ferroelektrycznej przemiany
fazowej (Tc  Tm), w porównaniu z ceramik spiekan
swobodnie.
• Zastosowanie dogrzewania w tyglu platynowym
uprzednio sprasowanej na gorco ceramiki
(HUP + FS) nie tylko
nie poprawia, ale wrcz
pogarsza jej waciwoci
dielektryczne.
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Rys. 3. Ptle histerezy dla ceramiki zagszczanej metod HUP dla skadów I (a) i II (b) syntetyzowanych w rónych warunkach (1, 2, 3)

2

Rys. 4. Zalenoci 1/ε(T) (a,b) oraz 1/ε(T- T m ) (c,d) dla elektroceramiki o skadzie I, syntetyzowanej w wyniku reakcji prostych tlenków w fazie staej (a,c)
i metod zolowo-elow (b,d) oraz zagszczanej metod jednoosiowego prasowania na gorco (HUP)
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2

Rys. 5. Zalenoci 1/(T) (a,b) oraz 1/(T- T m ) (c,d) dla elektroceramiki o skadzie II syntetyzowanej w wyniku reakcji prostych
tlenków w fazie staej (a,c) i metod zolowo-elow (b,d) oraz zagszczanej metod jednoosiowego prasowania na gorco
(HUP)

Rys. 6. Wpyw metody zagszczania na zalenoci (T) i tg(T)
dla ferroelektrycznej ceramiki o skadzie 0,98Pb(Zr0,51Ti0,49)O3
+0,02Pb(Nb2/3Mn1/3)O3 + 2,5 wag.% Bi2O3 syntetyzowanej
w wyniku reakcji w fazie staej (spiekanie swobodne – FS;
metoda jednoosiowego prasowania na gorco – HUP)

Rys. 7. Wzgldna zmiana czstotliwoci rezonansowej
f r/f r piezoceramiki o skadzie: 0,98Pb(Zr 0,51Ti 0,49)O 3 +
0,02Pb(Nb2/3Mn1/3)O3 + 2,5 wag.% Bi2O3, otrzymanej w wyniku
zagszczania metodami HUP i FS proszków ceramicznych,
syntetyzowanych w wyniku reakcji w fazie staej mieszaniny
prostych tlenków
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Rys. 9. Zaleno 1/(T) dla 6, 7, 9/65/35 PLZT: a) spiekanych
swobodnie; b) prasowanych na gorco

Rys. 8. Zaleno (T) dla 6, 7, 9/65/35 PLZT: a) – spiekanych
swobodnie; b) – prasowanych na gorco; c) – dogrzewanych
w tyglu platynowym

Przedstawione rezultaty bada wykazuj, e niezalenie
od skadu chemicznego i metody syntezy, na waciwoci ferroelektrycznej ceramiki silny wpyw wywiera metoda i warunki
procesu zagszczania i spiekania proszków ceramicznych.
Pamita naley, e waciwoci zyczne (dielektryczne,
piezoelektryczne, piroelektryczne, ferroelektryczne itd.)
elektroceramiki tylko porednio zale od warunków wytwarzania. Bezporedni wpyw na te waciwoci ma gsto
wzgldna (eksp/rent), porowato, mikrostruktura (w tym:
r c – redni rozmiar ziarna ceramiki), skad fazowy i stopie
doskonaoci struktury krystalicznej ceramiki mierzony parametrami D i <d/dhkl> (gdzie: D – redni rozmiar obszarów

10

MATERIA£Y CERAMICZNE 1/2008 • tom LX

Rys. 10. Zaleno 1/(T) dla 6, 7, 9/65/35 PLZT dogrzewanych w tyglu platynowym (HUP + FS)

koherentnego rozpraszania promieni rentgenowskich, czyli
krystalitów, z których zbudowane s ziarna; <d/dhkl> – rednie wzgldne zmiany odlegoci midzypaszczyznowej,
zwane równie rednimi znieksztaceniami sieciowymi lub
rednimi deformacjami sieciowymi). Wszystkie te czynniki
ksztatuj si w trakcie procesu wytwarzania ceramiki i zale
zarówno od metody, jak i warunków procesu zagszczania

NAUKA, TECHNOLOGIA

Metoda
zagszczania

FS

HUP

HUP + FS

PLZT

Tm [K]

max

T’-T0

max/PT

T0 [K]

Cw·105 [K-1]

6/65/35

495

13600

82

8,83

555

2,27

7/65/35

445

12900

90

4,45

535

2,20

9/65/35

405

7000

120

5,83

485

1,93

6/65/35

480

17800

82

7,18

568

1,95

7/65/35

450

15900

98

6,12

535

2,23

9/65/35

360

10000

115

1,52

430

2,95

6/65/35

475

12850

68

8,03

480

4,53

7/65/35

455

11700

84

4,94

455

4,42

9/65/35

390

6600

104

15,53

405

4,52

Tabela 6. Podstawowe parametry ceramiki x/65/35 PLZT o rónej koncentracji La (T0 – temperatura Curie-Weissa; Cw – staa Curie-Weissa; T’ - temperatura, powyej której stosuje si
prawo Curie-Weissa; T’-T0 i max/PT – miara stopnia rozmycia przemiany fazowej)

Rys. 12. Przykadowy rentgenogram nanokrystalicznej ceramiki próbki Pb(Zr0,5Ti0,5)O3 otrzymane metod swobodnego
'''
spiekania (FS) w nastpujcych warunkach: T s = 1200 K,
ts = 3 h. Próbka charakteryzuje si (patrz tabela 7,próbka 3):
• struktur tetragonaln (P4mm);
• gstoci wzgldn /rentg.=85%;
• rednim rozmiarem ziarn r =1,8 m;
• rednimi obszarami koherentnego rozpraszania promieniowania X (rednimi rozmiarami krystalitów) D = 48 nm;
• rednimi mikrodeformacjami (rednimi wzgldnymi zmianami odlegoci midzypaszczyznowych dhkl ) < d/dhkl > =
2,5·10-3

Rys. 11. Ptle histerezy dielektrycznej w temperaturze pokojowej dla
ceramiki 6, 7, 9/65/35 PLZT: a) spiekanej swobodnie; b) prasowanej na
gorco

i spiekania. Zostanie to zilustrowane na przykadzie ceramiki
PZT o skadach Pb(Zr0,5Ti0,5)O3 otrzymanej z nanoproszków
zagszczanych metoda swobodnego spiekania FS, metod „szybkociowego” spiekania RTA (ang. Rapid Thermal
Annealing) lub jednoosiowego prasowania na gorco HUP
w warunkach opisanych przez autorów w pracy [4].
Przykadowy rentgenogram nanokrystalicznej ceramicznej próbki Pb(Zr0,5Ti0,5)O3, otrzymanej metod swobodnego

spiekania ( T sIII = 1200 K, ts = 3 h), przedstawiono na rys.
12.
W tabelach 7-9 zilustrowano relacje pomidzy parametrami swobodnego spiekania (FS), szybkociowego spiekania
(RTA) i jednoosiowego prasowania na gorco (HUP) oraz
wzgldn gstoci próbek (eksp/rent), rednimi rozmiarami
ziarn ceramiki ( rc ) i stopniem doskonaoci ich struktury
krystalicznej ( D , < d/dhkl >).
Z analizy danych przedstawionych w tabelach 7-9 wynika, e niezalenie od metody spiekania nanoproszków
Pb(Zr0,5Ti0,5)O3 faza tetragonalna formuje si w przypadku
Ts > 1200 K. Od warunków spiekania w Ts > 1200 K zale:
gsto ceramiki (), rednie rozmiary ziarn ( rc ), rednie rozmiary obszarów koherentnego rozpraszania promieniowania
X ( D ) i wartoci rednich mikrodeformacji < d/dhkl >.
Metoda swobodnego spiekania pozwolia uzyska gsto (eksp) równ 93% gstoci rentgenowskiej (rent). Me-

MATERIA£Y CERAMICZNE 1/2008 • tom LX

11

NAUKA, TECHNOLOGIA

III

T sI

Seria
próbek

T sI

Po spiekaniu w T s

T sIII

[K]

[K]

[K]

(ts=2 h)

(ts=2 h)

(ts=3 h)

r z [m]

eksp/rent [%]

<d/dhkl> ·103

D [nm]

Struktura

1.

900

950

1000

80

-

-

-

-

2.

1000

1050

1100

82

1,2

36

4,4

regularna

3.

1100

1150

1200

85

1,8

48

2,5

tetragonalna

4.

1200

1250

1300

87

3,0

59

1,5

tetragonalna

5.

1300

1350

1400

89

3,5

70

0,8

tetragonalna

6.

1400

1450

1500

92

4,6

75

0,6

tetragonalna

Tabela 7. Wpyw warunków swobodnego spiekania (FS) na struktur i mikrostruktur ceramiki Pb(Zr0,5Ti0,5)O3

eksp/rent

Seria
próbek

vT
[K/min]

T smax [K]

1.

300

1000

85

-

-

-

-

2.

300

1100

88

0,3

20

5,4

regularna

3.

300

1200

90

1,0

24

4,8

tetragonalna

4.

300

1300

92

1,2

26

4,5

tetragonalna

5.

300

1400

94

1,8

28

4,0

tetragonalna

6.

100

1500

95

2,5

36

3,5

tetragonalna

7.

200

1500

96

2,2

33

3,0

tetragonalna

8.

300

1500

97

2,0

30

2,0

tetragonalna

r [m]

[%]

D [nm]

<d/dhkl>·103

Struktura

Tabela 8. Wpyw warunków szybkociowego spiekania (RTA) na struktur i mikrostruktur
ceramiki Pb(Zr0,5Ti0,5)O3

Nr
próbki

Ts
[K]

ps
[MPa]

ts
[min]

vT
[K/min]

eksp/rent
[%]

D
[nm]

<d/d>·103

Struktura

[m]

1.

1000

60

30

100

90

-

-

-

-

2.

1100

60

30

100

93

0,5

26

3,0

regularna

3.

1200

60

30

100

95

1,0

28

2,0

tetragonalna

4.

1300

60

30

100

97

1,5

32

1,6

tetragonalna

5.

1400

60

30

100

98

2,0

36

0,8

tetragonalna

6.

1500

60

30

100

99

2,2

40

0,5

tetragonalna

7.

1500

60

30

2

98

2,4

45

0,1

tetragonalna

8.

1500

60

0

2

96

1,8

40

0,6

tetragonalna

9.

1500

20

30

2

97

3,0

50

1,0

tetragonalna

10.

1500

20

0

2

95

2,8

48

1,2

tetragonalna

r

Tabela 9. Wpyw warunków jednoosiowego prasowania na gorco (HUP) na struktur i mikrostruktur
ceramiki Pb(Zr0,5Ti0,5)O3

tod szybkociowego spiekania uzyskano eksp/rent = 97%,
natomiast jednoosiowym prasowaniem na gorco – eksp/rent
= 99%, czyli gsto blisk gstoci rentgenowskiej, waciwej dla ceramiki nieporowatej.
Korzystny wpyw cinienia prasowania na gsto ceramiki zosta ju teoretycznie i eksperymentalnie potwierdzony
w wielu wczeniejszych pracach. Natomiast brak jest dotychczas jednoznacznych interpretacji efektów uzyskiwanych
metod RTA, a zwaszcza przyczyn paradoksalnie maej
porowatoci i duej gstoci.
W stosowanych warunkach spiekania nanoproszków
( r p  30 nm) otrzymywano zawsze drobnoziarnist ceramik PZT o rednich rozmiarach ziarn r z = 1,2–4,6 m
w przypadku FS (tabela 7), o r z = 0,3–2,5 m w przypadku
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RTA (tabela 8) i r z = 0,5–3,0 m w przypadku HUP (tabela 9).
Jak wykazay badania mikroskopowe (SEM) ziarna ceramiki
w zalenoci od warunków spiekania (Ts, ps, ts, vT) maj nie
tylko róne rozmiary ( r z ), lecz charakteryzuj si rónym
stopniem graniastoci, pokrojem i upakowaniem.
Mikrostruktura ceramiki zaley nie tylko od metody
i warunków spiekania lecz równie od rednich rozmiarów
ziarn ( r p ) frakcji proszku tworzcego wyprask.
W przypadku najlepszej metody spiekania PZT, jak jest
jednoosiowe prasowanie na gorco, przy staych ps = 19,62
MPa i ts = 40 min, ze wzrostem Ts obserwuje si nastpujce
zmiany mikrostruktury (rys. 12):
• W zakresie Ts < 1253 K (rys. 12.a,b,c) ma miejsce stosunkowo niewielki wzrost ziarn ( r c ) i gstoci () próbki,

NAUKA, TECHNOLOGIA

Rys. 12. Zaleno mikrostruktury ceramiki Pb(Zr0,5Ti0,5)O3 od
temperatury jednoosiowego prasowania na gorco (Ts), przy
ps = 19,62 MPa i ts = 40 min (x5400)

14 i 15). Ze wzrostem rednich mikrodeformacji maleje maksymalna warto przenikalnoci elektrycznej m w temperaturze
Tm, lecej w obszarze przemiany fazy ferroelektrycznej w faz
paraelektryczn (P4mm  Pm3m), a charakterystyczny pik
(T) ulega poszerzeniu, co jest charakterystyczne dla rozmytej
przemiany fazowej (rys. 14). Ze wzrostem mikrodeformacji
(zmniejszeniem temperatury spiekania Ts) zmniejszaj si
równie wartoci polaryzacji szcztkowej (PR) i podstawowych
parametrów piezoelektrycznych (d33 i kp) spolaryzowanych
ferroelektryków ceramicznych (rys. 15).
Analizujc dane przedstawione w tabelach 7-9 zwróci
naley uwag na cis korelacj midzy rednim rozmiarem
ziarn ( r z ) i rednim rozmiarem obszarów koherentnego rozpraszania promieni rentgenowskich, czyli rednim rozmiarem
krystalitów ( D ). Ze wzrostem r z wzrasta D (rónie dla
rónych procedur spiekania). W przypadku spiekania nanoproszków, otrzymanych metod zolowo-elow, rozmiar
krystalitów ( D ) ceramiki Pb(Zr0,5Ti0,5)O3 nie przekracza 100
nm, co jest charakterystyczne dla nanostruktur.

natomiast zaczyna si silna koagulacja porów. W tym
obszarze temperatur widoczny jest wpyw fazy szklistej,
Wpyw warunków polaryzowania
która wypenia pory, usuwa faz gazow i spaja ziarna
proszku.
Ceramika ferroelektryczna, niezalenie od metody
• W zakresie 1253 < Ts  1373 K (rys. 12d,e) zachodzi inteni warunków jej wytworzenia, nie wykazuje ani waciwoci
sywny wzrost ziarn ceramiki, dalsza koalescencja porów,
zmniejszenie objtoci fazy midzykrystalicznej i nieznaczny wzrost gstoci próbki.
• W zakresie 1373 < Ts < 1433 K (rys.12f) obserwuje si tylko nieznaczny wzrost rozmiarów
ziarn ceramiki.
• W zakresie Ts > 1433 K nastpuje dalszy intensywny wzrost ziarn w wyniku rozwoju procesów
wtórnej rekrystalizacji.
Zmiany struktury ceramiki Pb(Zr0,5Ti0,5)O3 ze
wzrostem temperatury spiekania, przedstawione
na rys. 12, dotycz wypraski otrzymanej z proszku o najwikszym rednim rozmiarze ziarn ( r p =
600 nm). Badania wpywu parametrów procesu
prasowania na gorco na mikrostruktur ceramiki
otrzymanej z proszków o mniejszych rednich
rozmiarach ziarn wykazay, e proces zagszczania i wzrostu ziarn jakociowo przebiega zawsze
podobnie. Jednak im mniejsze jest r p danej
frakcji proszku tym bardziej drobnoziarnista jest
otrzymana z niego ceramika, przy zaoeniu, e
Ts jest identyczna.
Niezalenie od metody spiekania ze wzrostem
Ts ronie D a maleje <ddhkl>, czyli poprawia si
doskonao struktury krystalitów (rys.13). Mniejsze krystality s zawsze bardziej zdefektowane,
lecz zaleno ta jest ilociowo róna dla kadej
z metod spiekania. Najmniej zdefektowane s
mae krystality w przypadku stosowania jednoosiowego prasowania na gorco (np. D = 36 nm,
<dhkl/dhkl>=0,8·10-3), przy RTA wystpuje sytuacja
porednia (np. D = 36 nm, <dhkl/dhkl>=3,5·10-3),
za najbardziej zdefektowane s mae ziarna
w przypadku spiekania metod FS (np. D =
Rys. 13. Zaleno mikrostruktury ceramiki Pb(Zr0,5Ti0,5)O3 od temperatury
36 nm, <dhkl/dhkl> = 4,4·10-3). Stan zdefektowania
jednoosiowego prasowania na gorco (Ts), przy ps = 19,62 MPa i ts = 40
nanokrystalitów silnie wpywa na dielektryczne
min (x5400)
i piezoelektryczne waciwoci ceramiki PZT (rys.
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Rys.14. Zaleno stopnia doskonaoci struktury nanokrystalitów ( D , <d/dhkl>, z których zbudowane s ziarna ceramiki
Pb(Zr0,5Ti0,5)O3 od temperatury spiekania Ts:
a - spiekanie swobodne (FS);
b - spiekanie szybkociowe (RTA);
c – jednoosiowe prasowanie na gorco (HUP);
1 - rednie rozmiary obszarów koherentego rozpraszania
promieniowania rentgenowskiego, czyli rednie rozmiary
krystalitów ( D );
2 - rednie mikrodeformacje <d/dhkl>, czyli rednie wzgldne
zmiany odlegoci midzypaszczyznowych (dhkl)

piezoelektrycznych ani piroelektrycznych bez wczeniejszego jej spolaryzowania w zewntrznym polu elektrycznym
(staym lub impulsowym). Szczególne znaczenie ma nie
tylko stan spolaryzowania (stopie uporzdkowania polaryzacji w stosunku do kierunku pola elektrycznego), lecz
równie trwao spolaryzowania i jego stabilno czasowa
i temperaturowa.
Polaryzowanie stanowi wane stadium procesu wytwarzania piezoceramiki. Wszystkie metody polaryzowania
mona podzieli ze wzgldu na rodzaj czynników zewntrznych, wywoujcych orientacj domen ferroelektrycznych
w cile okrelonym kierunku:
• Metody, w których polaryzowanie nastpuje pod wpywem
zewntrznego pola elektrycznego;
• Metody bez przyoenia zewntrznego pola elektrycznego, lecz na drodze oddziaywania cieplnego (temperatury)
i wpywu zewntrznego naprenia mechanicznego.
W niniejszej pracy stosowano metody polaryzowania oparte na oddziaywaniu zewntrznego pola elektrycznego. Pod
wpywem pola elektrycznego zachodzi orientacja polarnych
osi domen wzdu kierunków, ograniczonych symetri krystaliczn i moliwie najbliszych do kierunku pola elektrycznego.
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Rys.15. Zaleno przenikalnoci elektrycznej () od temperatury dla próbek ceramicznych Pb(Zr0,5Ti0,5)O3 o zblionych rozmiarach krystalitów ( D  36 nm), lecz o rónych
rednich mikrodeformacjach <d/dhkl>, spiekanych rónymi
metodami:
'''
1 - metoda FS, r c =1,2 m, <d/dhkl>=4,4·10-3 ( T s = 110
0K, ts = 3 h);
max
2 - metoda RTA, rc =2,5 m, <d/dhkl>=3,5·10-3 ( T s
=
1500 K, vT = 100 K/min);
3 - metoda HUP, rc =2,0 m, <d/dhkl>=0,8·10-3 (Ts = 1400 K,
ps = 60 MPa, ts = 30 min)

Czynnikami utrudniaj cymi orientacj domen s:
• pole koercji (EC);
• wewntrzne pola przesunicia (Ei);
• przewodnictwo elektryczne ();
• wytrzymao elektryczna (Ee);
• wewntrzne naprenia mechaniczne w ceramice (w).
Celem zminimalizowania lub wykluczenia wpywu
tych czynników stosowano rónorodne sposoby i oddziaywania.
• Pole koercji zmniejsza si ze wzrostem temperatury i pod
wpywem napre mechanicznych.
• Wewntrzne pole przesunicia zanika w wyniku cieplnej
obróbki ceramiki (obejmujcej równie hartowanie) oraz
pod wpywem zewntrznych napre mechanicznych
i pól elektrycznych (staych i impulsowych).
• Wysokie przewodnictwo elektryczne ceramiki utrudnia
lub uniemoliwia podwyszanie polaryzujcego pola
elektrycznego, gdy w wyniku podgrzania ceramicznego
elementu moe on ulec przebiciu cieplnemu. Przewodnictwo elektryczne wzrasta w wyniku wczeniejszej obróbki
mechanicznej i elektrycznej ceramiki. Negatywny wpyw
przewodnictwa elektrycznego na proces polaryzowania
ceramiki minimalizowano nastpujcymi sposobami:
- obnienie temperatury polaryzowania (Tpol);
- obnienie wartoci natenia elektrycznego pola pola-
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formie;
- skrócenie czasu dziaania elektrycznego pola polaryzujcego.
• Mechaniczne naprenia wewntrzne zwizane z du spontaniczn deformacj komórek
elementarnych przeciwdziaaj procesowi polaryzowania analogicznie
jak wewntrzne pola elektryczne
i std te minimalizuje si je tymi
samymi sposobami. Wanym czynnikiem w tym przypadku jest czas
polaryzowania, gdy zbyt szybkie
oddziaywania zewntrzne mog
prowadzi do zniszczenia elementu
ceramicznego przez mechaniczne
naprenia wewntrzne charakteryzujce si dugimi czasami
relaksacji.
Rys.16. Zaleno przenikalnoci elektrycznej (), polaryzacji szcztkowej (PR),wspóczynnika
Dobór sposobów usuwania
sprzania elektromechanicznego (kp) i moduu piezoelektrycznego (d33) od temperatury
przyczyn utrudniajcych proces poswobodnego spiekania (Ts) ceramiki Pb(Zr0,5Ti0,5)O3 (uwaga: im nisza Ts tym wiksze
(<d/dhkl>)
laryzowania obejmujcych rónego
rodzaju czynniki i oddziaywania
ryzujcego (Epol);
zewntrzne, musi uwzgldni wa- zapewnienie moliwoci najlepszego odprowadzenia
ciwoci zyczne i skad chemiczny samej ceramiki, w tym
z elementu ceramicznego dodatkowego ciepa, wydzieprzede wszystkim jej podatno na polaryzowanie. Pod
lajcego si w procesie polaryzowania;
tym wzgldem ferroelektryczne materiay ceramiczne dzieli
- stosowanie w miejsce staego pola elektrycznego
si na trzy grupy:
impulsowych pól polaryzujcych (unipolarnych, bipo• mikkie ferroelektryki SF (ang. Soft Ferroelectrics);
larnych i innych);
• twarde ferroelektryki HF (ang. Hard Ferroelectrics);
- wytwarzanie ceramiki w fazie gazowej (neutralnej lub
• rednio twarde ferroelektryki M-HF (ang. Moderately
utleniajcej, w zalenoci od skadu chemicznego
– Hard Ferroelectrics);
ceramiki ferroelektrycznej) w celu zwikszenia jej reDo ferroelektrycznie mikkich (SF) zaliczane s
zystywnoci);
materiay ceramiczne, charakteryzujce si (w polu elek- skrócenie czasu polaryzowania (tpol), czyli czasu dziatrycznym o czstotliwoci  = 50 Hz, w temperaturze T =
ania elektrycznego pola polaryzujcego (Epol).
20°C) nasyconymi lub bliskimi nasyceniu ptlami histerezy
• Elektryczna wytrzymao ceramiki i natenie
dielektrycznej.
przebicia powierzchniowego ogranicza stosowanie
wyszego natenia pól polaryzujcych. Elektryczne przebicie
objtociowe i powierzchniowe
prowadzi do zniszczenia elementu
ceramicznego lub obnienia jego
mechanicznej wytrzymaoci i oporu
elektrycznego. Zminimalizowanie
prawdopodobie stwa przebicia
ceramiki osigano poprzez:
- obnienie temperatury polaryzowania;
- obnienie natenia pola polaryzujcego;
- umieszczenie próbki w rodowisku
izolujcym z wysok wytrzymaoci elektryczn;
- zastosowanie impulsowych, wysokonapiciowych zasilaczy o maej
mocy;
- wczenie szeregowo z polaryzowanym elementem ceramicznym
Rys. 17. Zalenoci kp, d31 i g31 od natenia pola polaryzujcego Epol dla wybranych
opornika o wysokiej rezystancji;
temperatur i czasów dziaania pola w podanej temperaturze
- zastosowanie elektrod o specjalnej
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Stosowano dwie metody polaryzowania w zewntrznym polu elektrycznym:
• niskonapiciow (ang. Low-Voltage Poling:
LVP), czyli wysokotemperaturow (Tpol > TC);
• wysokonapiciow (ang. High-Voltage Poling:
HVP), czyli niskotemperaturow (Tpol < TC).
Metoda i warunki polaryzowania (w tym Epol, Tpol
i tpol) w istotny sposób wpywaj na warto i stabilno zycznych parametrów piezoceramiki. Niektóre
wyniki bada w tym zakresie, przedstawione zostan
na przykadzie wieloskadnikowej ceramiki ferroelektrycznej typu PZT o skadzie
Pb(Zr0,51Ti0,49)O3 + 2 mol% Pb(Nb2/3Mn1/3)O3 + 2,15
wag% Bi2O3;
syntetyzowanej metod reakcji w fazie staej oraz
zagszczanej metod jednoosiowego prasowania
na gorco. Próbki ceramiczne o tym skadzie polaryzowano w oleju silikonowym w rónych warunkach
(Epol, Tpol, tpol) . Wyniki dla trzech wybranych temperatur przedstawiono na rys. 16. Poniewa temperatura
Curie dla tej ceramiki wynosi TC = 374°C, a maksymaln temperatur polaryzowania (w powietrzu) byo
Tpol = 350°C, zastosowan metod polaryzowania
zaliczy naley do grupy niskotemperaturowych
metod (LVP). W zakresie Tpol < TC te same wartoci
podstawowych parametrów piezoelektrycznych kp,
d31 i g31, mona uzyska w niszej temperaturze Tpol
i przy wyszych Epol i tpol (polaryzujc w oleju silikoRys. 18. Proces starzenia oraz wpyw zmiennego pola elektrycznego
nowym), jak i w wyszej temperaturze Tpol i przy ni(E~) na wartoci podstawowych parametrów ceramiki typu PZT, mieszych Epol i tpol (polaryzujc w powietrzu). Niezalenie
rzone po 2, 7 i 14 dniach o dziaania E~
od warunków polaryzowania, próbki od Tpol do T =
20°C byy chodzone z przyoonym polem Epol.
Do ferroelektrycznie rednio twardych (M-HF) zaliWyniki bada stabilnoci czasowej (procesu starzenia)
czane s materiay, w których obserwuje si ptle histerezy
stanu spolaryzowania próbek ceramicznych przedstawiono
dielektrycznej dopiero po poddaniu ceramiki „treningowi”
na rys. 17.
w silnym, zmiennym polu elektrycznym lub w podwyszonej
Proces starzenia jest intensywny w czasie pierwszych
temperaturze.
15 dni od spolaryzowania ceramiki. W nastpnych dniach
W przypadku twardych ferroelektryków (HF) nie mona
wartoci parametrów praktycznie nie ulegaj zmianie. Po 60
obserwowa na czstotliwoci  = 50 Hz, w T = 20°C nadniach starzenia, próbki poddano w temperaturze pokojowej
syconych ptli histerezy dielektrycznej (nawet po „treningu”
i w temperaturze 70oC dziaaniu zmiennego pola elektryczw silnym, zmiennym polu elektrycznym, lub podwyszonej
nego o nateniu 5 i 8 kV/cm przez 10 i 30 minut. Pomiary
temperaturze).
parametrów piezoelektrycznych przeprowadzono bezporedProces polaryzowania ceramiki ferroelektrycznej w zenio po dziaaniu zmiennego pola elektrycznego i wystudzeniu
wntrznym polu elektrycznym umownie podzieli mona na
próbki, a take po 2, 7 i 14 dniach. Zmiany parametrów po
trzy stadia:
2 dniach nie przekraczay 2% ich wartoci.
• stadium przygotowawcze, w czasie którego niszczone
s wewntrzne, elektryczne pola przesunicia, istniejca
Wpyw innych czynników
(stara) struktura domenowa i wewntrzne naprenia
technologicznych
mechaniczne, oraz powstaje nowa, bardziej ruchliwa
(sabiej zamocowana) struktura domenowa i nowy rozkad
Optymalizujc proces technologii wytwarzania ceramiki
mechanicznych pól wewntrznych;
ferroelektrycznej
obok podstawowych parametrów stoso• stadium podstawowe, w czasie którego nastpuje
wanych
metod
syntezy
i zagszczania (temperatura, czas
reorientacja domen (przebudowa struktury domenowej
i
cinienie),
uwzgldni
naley
równie szereg innych czyn– kierunki polarnych osi domen ferroelektrycznych staj
ników
decydujcych
o
waciwociach
zycznych produktu
si zblione do kierunku pola polaryzujcego);
nalnego.
Nale
do
nich
midzy
innymi:
• stadium ko cowe lub stadium stabilizujce, w czasie któ• cinienie prasowania wyprasek na zimno;
rego zachodzi zamocowanie nowej struktury domenowej
• rodzaj stosowanej podsypki;
w wyniku formowania si nowego wewntrznego elek• metoda i czas mielenia (rozdrabniania proszków);
trycznego pola przesunicia oraz nastpuje czciowe
• czysto substratów;
zdepolaryzowanie w wyniku reorientacji domen, których
• rodzaj i koncentracja wprowadzanych domieszek;
stan po spolaryzowaniu by niestabilny.
• atmosfera spiekania (powietrze, tlen, prónia).
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Rys. 19. Wpyw warunków technologicznych na mikrostruktur (obrazy SEM)przeomów ceramiki syntetyzowanej
z mieszaniny tlenków i zagszczanych metod spiekania
swobodnego:
a) 3/90/10 PLZT; temperatura syntezy: Ts1 = 925oC/3 h;
zagszczanie w Ts2 = 1250oC/2 h; atmosfera spiekania:
powietrze; sposób mieszania proszków: rcznie, na sucho,
przez 8 h, w mo dzierzu ceramicznym; rednie rozmiary ziarn
proszku r p =10 m;
b) 3/90/10 PLZT; temperatura syntezy: Ts1 = 900oC/2 h;
zagszczanie w Ts2 = 1200oC/1 h; atmosfera spiekania: tlen;
sposób mieszania proszków: mechanicznie, w mynie typu
attritor, na mokro w obecnoci izopropanolu; redni rozmiar
ziarn proszku r p = 0,9 m

Wielokierunkowe badania majce na celu wyjani rol
i znacznie w/w czynników prowadzono na przykadzie ceramiki ferroelektrycznej typu PLZT, która przy przestrzeganiu
cile okrelonych warunków technologicznych moe uzyska przezroczysto optyczn. Przykadowe wyniki bada
w tym zakresie przedstawiono na rys. 18, 19 i 20 oraz w tabeli
10. Wynikaj z nich nastpujce wnioski praktyczne:
• Prasowanie na zimno stosowane przy „tabletkowaniu”
proszków powinno odbywa si dwuetapowo (I etap: pc1 
100 MPa, II etap: pc2  200 MPa).
• Rczne rozdrabnianie i mieszanie proszków w wyniku
ucierania w modzierzu porcelanowym, trwajce nawet
kilka godzin, nie zapewnia wystarczajcej homogenicznoci i drobnoziarnistoci. Nawet w skali laboratoryjnej
powinno by stosowane mielenie mechaniczne. W przypadku mieszaniny prostych tlenków mona stosowa myn
kulowy (200 rpm, 2 h, w acetonie), natomiast do rozdrab-

Rys.20. Wpyw koncentracji La na zaleno (T) (proces
grzania) dla ceramiki:
a) 2/90/10 PLZT, spiekanej w 1200oC/1h w atmosferze
tlenu;
b) 3/90/10 PLZT, spiekanej w 1200oC/2h w atmosferze
powietrza (w obydwu przypadkach proszki mielono mechanicznie)

niania i mielenia mechanicznego próbek ceramicznych po
syntezie i po wstpnych etapach zagszczania najbardziej
przydatne s myny cierajce, czyli tzw. attritory (800
rpm, 4 h, w izopropanolu).
• W przypadku tlenowo-oktaedrycznych ferroelektryków
ceramicznych spiekanie w wysokiej temperaturze w atmosferze powietrza moe prowadzi do powstawania wakansów tlenowych. Zapobiega temu w duej mierze spiekanie
w atmosferze tlenu. Spiekanie w atmosferze powietrza
utrudnia proces zagszczania ceramiki, uwarunkowany
zanikiem porów. Azot wypeniajcy pory bardzo sabo
dyfunduje i dlatego korzystne jest zastpienie go tlenem
o duych zdolnociach dyfuzyjnych. Z w/w wzgldów
spiekanie w tlenie wpywa bardzo pozytywnie zarówno
na mikrostruktur ceramiki (rys. 18) jak i jej waciwoci
zyczne (rys. 19 i 20 tabela 10).
• Bardzo czsto dla polepszenia charakterystyk uytkowych ceramiki ferroelektrycznej mody kuje si jej skad
bazowy poprzez wprowadzenie domieszek. Korzystny
wpyw na waciwoci zyczne ceramiki wywieraj jednak
zazwyczaj domieszki o niskiej koncentracji (ustala si j
na drodze eksperymentu). Przykadowo, w przypadku
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ceramiki x/90/10 PLZT, zwikszenie
koncentracji lantanu od x = 2 at.% do
x = 3 at.% powoduje przejcie tego
roztworu staego z fazy ferroelektrycznej do fazy antyferroelektrycznej, lub
do ukadu dwufazowego ferroelektrykantyferroelektryk.

Podsumowanie
W niniejszej, IV czci artykuu
podsumowano rezultaty kilkuletnich
bada zespou autorów w dziedzinie
elektroceramiki ferroelektrycznej [np.
5-13]. Dotycz one wzajemnych relacji midzy metod i warunkami wytwarzania elektroceramiki a jej waciwociami zycznymi. Przeprowadzone
badania wykazay moliwo ksztatowania waciwoci zycznych elektroceramiki ferroelektrycznej na drodze
technologicznej. Wzajemne relacje:
technologia – waciwoci zyczne
(dielektryczne, piezoelektryczne,
piroelektryczne itd.) maj charakter
zalenoci poredniej. Warunki wytwarzania maj bowiem bezporedni
wpyw na skad chemiczny, struktur
krystaliczn, mikrostruktur i struktur
domenow elektroceramiki, natomiast
jej waciwoci zyczne s zoon
funkcj wymienionych czynników,
opisujcych budow i stan zyczny
elektroceramiki w skali mikroskopowej (atomowej) i makroskopowej („nadatomowej”). Optymalne waciwoci
dielektryczne i piezoelektryczne ma
ceramika ferroelektryczna:
• jednorodna pod wzgldem chemicznym i zycznym;
• o stechiometrycznym skadzie
chemicznym;

Rys. 21. Wpyw koncentracji La na zaleno P(E) ceramiki: a) 2/90/10 PLZT, spiekanej w 1200oC/1 h, w atmosferze tlenu; b) i c) 3/90/10 PLZT spiekanej w 1200oC/2 h
w atmosferze powietrza ( b) - 1600, 1800, 2600V, c) 1700V)

Skad

Spiekanie FS


[g/cm3]

Tm
[oC]

m

Ec
[kV/cm]

Pr
[C/cm2]

h
[mm]

w tlenie

7.89

263

39300

17

15,5

0,41

w powietrzu

7,77

260

24300

27

27,0

0,29

w tlenie

7,89

203

37400

12

10,0

0,40

w powietrzu

7,43

207

32360

17

34,0

0,35

w tlenie

7,82

198

9200

20

58,0

0,36

7,41

205;
238

4530;
4262

16

7,5

0,36

90/10 PZT

2/90/10
PLZT
3/90/10
PLZT

w powietrzu

Tabela 10. Wpyw koncentracji lantanu i atmosfery spiekania swobodnego (FS) proszków mieszanych mechanicznie na gsto
i podstawowe parametry dielektryczne ceramiki x/90/10 PLZT ( - gsto, Tm – temperatura, w której  = m, Ec – pole koercji,
Pr – polaryzacja szcztkowa, h – grubo próbki)
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• nieporowata (o gstoci zblionej do gstoci rentgenowskiej);
• strukturalnie jednofazowa;
• zbudowana z dobrze wyksztaconych (graniastych) ziarn
i pozbawionych fazy midzyziarnowej;
• o ziarnach krystalicznych wykazujcych wysok doskonao struktury krystalicznej (<d/dhkl> <10-3, D < 100
nm; bez defektów punktowych i liniowych);
• bez wewntrznych napre mechanicznych i o duej
wytrzymaoci mechanicznej i elektrycznej;
• o prostej strukturze domenowej poszczególnych krystalitów.
Powyszy stan piezoceramiki mona uzyska optymalizujc skad chemiczny, warunki wytwarzania (syntezy
i zagszczania proszków) i warunki polaryzowania (Epol,
Tpol, tpol).

Podzikowanie
Praca naukowa bya czciowo nansowana ze rodków MNiSzW w ramach projektu badawczego N 507 142
31/3568.
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