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Wstęp

W rodzinie ceramicznych materiałów inteligentnych szczególne miejsce zajmują fer‑
roelektryki o strukturze typu perowskitu ABO3, będące bazą do budowy różnego rodzaju 
sensorów, aktuatorów i przetworników, a także elementów ferroelektrycznych pamięci. 
Tego typu urządzenia znajdują zastosowania m.in. w: elektronice, informatyce, technice 
laserowej, fizyce nadprzewodników, technice kosmicznej i militarnej oraz w układach 
diagnostyki medycznej.

Właściwości ferroelektryczne zostały po raz pierwszy odkryte w 1921 roku 
w monokrystalicznej soli Seignette’a. W 1943 roku właściwości ferroelektryczne 
odkryto w tytanianie baru i od tego czasu obserwuje się nieustanny rozwój badań 
nad nim. Ceramika BaTiO3 jako materiał bezołowiowy jest jednym z pierwszych 
i najbardziej rozpowszechnionych materiałów o właściwościach ferroelektrycznych, 
który przeżywa swój renesans we współczesnym świecie. Dzięki swojej budowie 
komórki elementarnej krystalizującej w strukturze typu perowskitu i ze względu 
na wysoką stałą dielektryczną jest wykorzystywana jako składnik elementów dla 
elektroniki i mechatroniki.

Zastosowanie w miejsce czystego BaTiO3 jego roztworu stałego z tytanianem lanta‑
nu Ba1−xLaxTi1−x/4O3, nazywanego w skrócie BLT, powoduje znaczne obniżenie wartości  
właściwej oporności elektrycznej w temperaturze pokojowej, zmienia charakter zależ‑
ności ρ(T) oraz powoduje silny wzrost wartości przenikalności elektrycznej, zwłaszcza 
w T = TC. W wytworzonych roztworach stałych tytanianu baru lantanu zostały osią‑
gnięte ekstremalnie wysokie wartości przenikalności elektrycznej w niskich tempera‑
turach, co daje szerokie zastosowania praktyczne. Wprowadzenie od struktury kry‑
stalicznej BLT jonów żelaza powoduje dodatkowo otrzymanie wysokich parametrów 
piezoelektrycznych.

Szczególne możliwości aplikacyjne omawianych materiałów stwarzają ultra‑
kondensatory o ekstremalnej stałej dielektrycznej, przeznaczone do magazynowa‑
nia energii, znajdujące zastosowanie przykładowo jako urządzenia do gromadzenia 
energii elektrycznej z możliwością jej szybkiego użycia w medycynie lub w techno‑
logiach odnawialnych źródeł energii. W świetle dyrektyw unijnych ograniczających 
użycie szkodliwych substancji w elektronice w pełni uzasadniony jest rozwój ma‑
teriałów o składzie przyjaznym naturalnemu środowisku, a więc nieposiadających 
ołowiu.
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Niniejsza praca przedstawia szerokie spektrum wyników własnych i oryginalnych 
prac badawczych, zebranych w kolejnych rozdziałach, z których każdy stanowi od‑
dzielną część, łączącą się w jedną spójną całość, stanowiącą monografię habilitacyjną. 
Kolejne rozdziały przedstawiają analizę stanu wiedzy w zakresie tematu pracy, meto‑
dykę badań, technologię wytwarzania, analizę mikrostruktury i struktury krystalicz‑
nej, właściwości dielektryczne, elektryczne, piro ‑, termo ‑ i piezoelektryczne oraz po‑
tencjalne zastosowania otrzymanej ceramik na bazie tytanianu baru domieszkowanego 
i niedomieszkowanego lantanem i żelazem.

Prowadzone przez Autorkę w ostatnich latach badania, które zostały opisane na 
stronach niniejszej monografii, można podzielić na cztery główne etapy:

 pierwszy etap miał na celu wyłonienie z otrzymanych różnymi metodami materiałów    •
ceramiki posiadającej optymalne z aplikacyjnego punktu widzenia właściwości;
 drugi etap miał na celu dokładniejsze zbadanie właściwości ceramiki (BLT) otrzy‑   •
manej metodą konwencjonalną, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości piro‑
elektrycznych i piezoelektrycznych;
 w ramach trzeciego etapu prowadzono badanie właściwości termorezystywnych    •
i piezorezystywnych wybranej ceramiki BLT4;
 badania podjęte w ramach realizacji ostatniego, czwartego etapu miały na celu zróż‑   •
nicowanie i zoptymalizowanie zadanych parametrów materiałowych ceramiki bazo‑
wej BLT4.

Porównanie otrzymanych wyników badań okazuje się niezwykle interesujące 
i dotychczas niespotykane w literaturze przedmiotu. Należy podkreślić, że głównym 
celem pracy była optymalizacja składu chemicznego i warunków technologicznych 
otrzymywania bezołowiowych materiałów na osnowie tytanianu baru do budowy 
ultrakondensatorów i sensorów wykorzystywanych w układach mechatronicznych. 
Wytworzone materiały półprzewodnikowe na bazie domieszkowanego BaTiO3, 
o ekstremalnej wartości przenikalności elektrycznej i dodatnim temperaturowym 
współczynniku rezystywności, wykazujące właściwości pozystorowe, piezorezy‑
stywne i piezoelektryczne, stanowią cenne źródło aplikacyjne w szeroko pojętej in‑
żynierii materiałowej.

Praca naukowa była częściowo finansowana przez J.M. Rektora UŚ w latach 
2008—2009 w ramach badań własnych (projekt nr BW/KM/235/08 pt. „Sensory 
termo ‑ i piezorezystywne na bazie półprzewodnikowej ceramiki BaTiO3”), ze środ‑
ków na naukę w latach 2010—2013 przez NCN, jako projekt badawczy nr N N507 
494338 pt. „Wpływ warunków otrzymywania i koncentracji La na termo ‑ i piezore‑
zystywne właściwości półprzewodnikowej ceramiki BaTiO3”, oraz w latach 2015—
2016 jako projekt realizowany w ramach wspólnego przedsięwzięcia NCBR i NCN  
nr TANGO1/269499/NCBR/2015 pt. „Konstrukcja ultrakondensatora z wykorzysta‑
niem ceramiki bezołowiowej”, których byłam kierownikiem.
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1. Analiza stanu wiedzy w zakresie tematu pracy

Większość ferroelektryków tlenkowych otrzymywanych w formie materiałów ce‑
ramicznych należy do krystalicznej rodziny perowskitów. Znanym od dawna przedsta‑
wicielem tej grupy związków jest minerał CaTiO3 (tytanian wapnia), odkryty i opisany 
w 1839 roku przez geologa Gustava Rose z Petersburga. Nazwa „perowskit” została mu 
nadana na cześć wielkiego mecenasa sztuki i kultury rosyjskiej, hrabiego Lwa Aleksie‑
jewicza Pierowskiego (1792—1856). Minerał ten cechuje się diamentowym, metalicznym 
połyskiem (rys. 1.1), może występować w barwie czarnej, szarawoczarnej, ciemno bru‑
natnej, czerwonobrązowej lub żółtej, zarówno w postaci nieprzezroczystej, jak i prze‑
świecającej. Jego podstawowy procentowy skład jest następujący: 41,24% CaO + 58,76% 
TiO2, natomiast domieszkami mogą być jony: Nb5+ (do 26%), Sr3+ (do 22%), Ce3+ (do 
11%), Al3+ (do 10%), Fe2+ (do 9%), Fe3+ (do 5,7%), Na1+ (do 4,4%).

Rys. 1.1. Mineralny perowskit CaTiO3 [1]

Tytanian wapnia jest jedynie reprezentatywnym przedstawicielem sporej gru‑
py materiałów, tzw. perowskitów. Materiały perowskitowe charakteryzują się prostą 
strukturą krystaliczną, opisaną wzorem stechiometrycznym ABX3, gdzie A — zwykle 
kation metalu z grupy litowców lub berylowców (rzadziej któregoś z metali przejścio‑
wych), B — kation o liczbie koordynacyjnej równej 6 (najczęściej tytan, niob, tantal, 
mangan), X — zazwyczaj anion tlenkowy O2−, rzadziej halogenkowy lub siarczkowy. 
Strukturę tych materiałów można przedstawić w dwojaki sposób:

 rysując sześcian z wbudowanymi dwoma ostrosłupami. Naroża sześcianu zajmują    •
atomy A, natomiast w środku ciężkości znajduje się atom B, otoczony sześcioma 
atomami tlenu, rozlokowanymi w środkach ścian sześcianu i tworzącymi oktaedry 
BO6 (rys. 1.2a);
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 tworząc trójwymiarowy szkielet oktaedrów tlenowych BO   • 6, we wnętrzu których 
znajdują się atomy A. Każdy atom A jest otoczony dwunastoma atomami tlenu  
(rys. 1.2b).

a) b)

Rys. 1.2. Struktura perowskitu typu ABO3 [2]

Robert M. Hazen, nie myląc się zbytnio, napisał: „Struktura perowskitu tak łatwo 
poddaje się zmianom, że minerały grupy perowskitu zachowują się niczym gąbka 
pochłaniająca obce atomy różnych pierwiastków, które nigdy nie są włączane z taką 
łatwością w struktury innych minerałów” [3]. Należy pamiętać, że maksymalnie 
w położeniach A możliwe jest podstawienie 20, a w B — 10 różnych kationów, co 
daje praktycznie nieskończoną możliwość kombinacji i powstawania nowych związ‑
ków. Należy również pamiętać, że częściowe lub całkowite podstawienie w podsieć 
A lub B nowego jonu związane jest z odstępstwami od stechiometrii i kreacją de‑
fektów sieci krystalicznej.

Możliwość tworzenia dużej liczby związków oraz możliwe odstępstwa od idealnej 
struktury i stechiometrycznego składu znajdują swoje odbicie we właściwościach fi‑
zycznych. Z tego względu w szeroko pojętej rodzinie perowskitów znajduje się ogrom‑
na grupa materiałów wykazujących szerokie spektrum właściwości, od dielektryków 
do półprzewodników z metalicznym przewodnictwem i nadprzewodników wysoko‑
temperaturowych. Autorka niniejszej monografii zainteresowała się tą częścią materia‑
łów o strukturze perowskitowej, która wykazuje właściwości ferroelektryczne, z rela‑
tywnie wysokimi parametrami fizycznymi, m.in. dużymi wartościami przenikalności 
elektrycznej, polaryzacji spontanicznej i współczynników elektromechanicznych. Ich 
niewątpliwym walorem są również niewielkie czasy przełączania. Właściwości te 
można modyfikować poprzez zmianę składu chemicznego (roztwory stałe, domieszki, 
odstępstwa od stechiometrii) oraz optymalizację technologii.

Modelowym perowskitem ferroelektrycznym jest niewątpliwie tytanian baru,  
BaTiO3 (BT), którego komórka elementarna krystalizuje do najprostszego układu re‑
gularnego (rys. 1.3) [4, 5].

Właściwości fizyczne tytanianu baru są silnie zdeterminowane jego mikrostruktu‑
rą. Kinoshita i Yamaji [7] zauważyli, że dla otrzymania stosunkowo wysokich wartoś‑ 
ci przenikalności elektrycznej kluczowy jest odpowiedni rozmiar ziaren. 
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a) b) c)

Rys. 1.3. Struktura krystaliczna BaTiO3: komórka elementarna (a), wierzchnia warstwa z uzewnętrz‑
nionymi atomami Ba, w której każdy atom baru koordynuje sześć atomów tlenu (b), kolejna warstwa

z widocznymi atomami Ti (każdy atom tytanu koordynuje trzy atomy tlenu) (c) [6]

W publikacji [8] Hiramatsu i współautorzy zasygnalizowali, że oprócz wielkości zia‑
ren na właściwości ceramiki (w szczególności właściwości dielektryczne) wpływ ma ich 
struktura wewnętrzna. Według wspomnianych autorów istnieją dwa rodzaje struktury:

core ‑shell   • ;
non core ‑shell   • .

Różnice między nimi dobrze uwidacznia schemat zamieszczony na rys. 1.4.

Rys. 1.4. Schemat struktury core ‑shell i nowo opracowanej struktury non core ‑shell [8]

Wnętrze ziarna (tzw. core) zawiera czyste BaTiO3, charakteryzujące się ferroelek‑
tryczną strukturą domenową w zakresie temperatur (55—125)°C i dużą wartością prze‑
nikalności elektrycznej. Otoczka ziarna (tzw. shell) zawiera domieszki akceptorowe lub 
donorowe, nie posiada więc ferroelektrycznej struktury domenowej, co pociąga za sobą 
relatywnie małe wartości przenikalności elektrycznej i znacznie redukuje makroskopową 
wartość przenikalności elektrycznej, będącej wypadkową przenikalności obu powyżej 
omówionych obszarów oraz granic ziarnowych. Granice ziaren są obszarami, których 
budowa może znacznie różnić się od struktury wnętrz ziaren. Ponadto charakteryzują 
się one dużym udziałem defektów i znacznymi odstępstwami od zadanej stechiometrii, 
co przekłada się m.in. na ich niską wartość przenikalności elektrycznej. W materiałach 
posiadających małe ziarna objętość wnętrza ziarna (core) jest znacznie mniejsza w po‑
równaniu z dużymi ziarnami, co przekłada się na mniejszą wartość przenikalności elek‑
trycznej [9—12] i tłumaczy tzw. efekt rozmiaru ziaren w ceramice tytanianu baru [13].
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Alternatywą tytanianu baru posiadającego mikrostrukturę typu core ‑shell  
[14—19] jest ceramika jej pozbawiona, w której ziarnach obszar zajmowany przez fer‑
roelektryczną strukturę domenową jest znacznie szerszy, co przekłada się na wyższą 
i stabilniejszą temperaturowo wartość przenikalności elektrycznej. Ceramika z tego 
typu strukturą pozwala tworzyć tzw. wielowarstwowe kondensatory ceramiczne, zbu‑
dowane z ultracienkich warstw dielektrycznych przedzielonych warstwami elektrodo‑
wymi, charakteryzujące się znacznie wyższą pojemnością w porównaniu z kondensa‑
torami wykonanymi z litej ceramiki.

Mikrostruktura ceramiki BaTiO3, rozmiar ziaren i ich wewnętrzna budowa mogą 
być kontrolowane na dwa sposoby — poprzez zmiany warunków technologicznych 
[20] lub stosowanie odpowiednich modyfikatorów [21]. Klasyczny sposób otrzymy‑
wania tytanianu baru związany jest z syntezą z fazy stałej. Jej pierwszym etapem jest 
mieszanie wysokiej czystości proszków BaCO3 i TiO2. Tak powstała mieszanina jest 
przez odpowiednio długi czas syntezowana w wysokich temperaturach. Otrzymany 
związek jest następnie rozdrabniany, przesiewany, prasowany i ponownie poddawa‑
ny działaniu wysokiej temperatury. Proces rozdrabniania i spiekania jest powtarzany 
kilkukrotnie, a temperatura kolejnych spieków jest coraz to wyższa. Wysokie tempe‑
ratury i długie czasy spiekania są niezbędne ze względu na powolną dyfuzję atomów 
w ciele stałym [22—24]. Warunki technologiczne mają również wpływ na wielkość 
ziaren [25]. Dane literaturowe jednoznacznie wskazują, że sterowanie temperaturą 
daje silniejszy efekt [26] niż sterowanie czasem. Wpływ warunków technologicznych 
na rozmiar ziaren w ceramice BaTiO3 był szeroko badany i dyskutowany, m.in. przez 
autorów prac [13, 27, 28].

Rozmiar ziaren wywiera bezsprzeczny wpływ na właściwości fizyczne ceramiki, 
w tym również właściwości dielektryczne i ferroelektryczne. Istnieje kilka modeli 
podejmujących próbę wytłumaczenia problemu zależności właściwości ferroelektrycz‑
nych od rozmiaru ziaren [29—45]. Generalnie w ceramice BaTiO3 o rozmiarach zia‑
ren z przedziału 0,8—50 μm obserwowana jest zależność odwrotnie proporcjonalna 
pomiędzy wielkością ziaren a wielkością przenikalności elektrycznej. Fakt ten, wg 
Buessena [39], jest związany ze wzrostem resztkowych naprężeń w poszczególnych 
ziarnach, któremu towarzyszy wzrost deformacji tetragonalnej. W.G. Arlt i współauto‑
rzy [10, 39] sugerują, że z punktu widzenia wartości przenikalności elektrycznej opty‑
malna wielkość ziaren wynosi 0,8 μm. Dalsze zmniejszenie wielkości ziaren prowadzi 
do zmniejszenia wartości przenikalności elektrycznej — efekt ten może być wytłuma‑
czony wzrostem udziału nieferroelektrycznych granic ziarnowych w ogólnej objętości 
próbki [45]. Według doniesień literaturowych wkład granic ziarnowych zaczyna być 
znaczący w ceramice posiadającej ziarna o rozmiarach ok. 200 nm. Przykładowo, 
w ceramice charakteryzującej się ziarnami o rozmiarach ~50 nm udział granic ziarno‑
wych jest szacowany na ok. 20—30% całej objętości próbki [46]. Ceramikę o ziarnach 
nanometrycznych uzyskuje się najczęściej nie tradycyjną metodą syntezy z fazy stałej, 
lecz na drodze chemicznych procesów syntezy. Takie procesy zapewniają nie tylko 
niewielki rozmiar ziaren, ale również większą czystość faz i ich homogeniczność.

Do metod chemicznych otrzymywania ceramiki BaTiO3 można zaliczyć m.in.: 
proces zolowo ‑żelowy lub pirolizę (rozkład termiczny) alkoholanów metali [47—51], 
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metodę strącania [52] i współstrącania mieszanin szczawianów metali [53—56] lub cy‑
trynianów [24, 57], syntezę hydrotermalną [58—61], technikę pirolizy napyłowej [62], 
syntezę spaleniową (ang. combustion synthesis) [63] bądź metodę samorozwijającej się 
wysokotemperaturowej syntezy (SHS) [64, 65], metodę samorozwijającej się niskotem‑
peraturowej syntezy (SLS) [66], metodę syntezy stopionej soli (MSS) [67, 68], spieka‑
nie plazmowe (SPS) [59—73] i kalcynację różnych związków tytanianu baru [74—77]. 
W literaturze można spotkać również technikę otrzymywania tytanianu baru metodą 
syntezy z fazy gazowej (CVS) [78, 79].

Pomimo korzyści płynących z zastosowania chemicznych metod syntezy należy 
wymienić również wady tych procesów [80]:

niedokładną kontrolę temperatury reakcji,   •
długi proces syntezy,   •
 konieczność stosowania atmosfery gazu obojętnego dla alkoholanów tytanianu baru,    •
powodującej z kolei korozję TiCl4,
wysoki koszt prekursorów, powodujący nieekonomiczność omawianych technik.   •

Drugi sposób wpływu na mikrostrukturę związany jest z użyciem odpowiednich 
modyfikatorów. Inhibitorami nadmiernego wzrostu ziaren są stosowane w formie do‑
mieszek jony: dysprozu (Dy3+), niobu (Nb5+), lantanu (La3+) oraz wapnia (Ca2+) [81—
84]. Natomiast domieszki jonów ołowiu (Pb2+), baru (Ba2+) i antymonu (Sb5+) sprzyjają 
zwiększeniu rozmiarów ziaren [85—87].

Domieszki heterowalencyjne, takie jak: Dy3+, Nb5+, La3+ i Sb5+, niezależnie od 
wielkości promienia jonowego tworzą tylko ograniczone szeregi roztworów stałych 
i na ogół obniżają temperaturę Curie oraz powodują spłaszczenie i obniżenie krzywej 
ε(T) w temperaturze przejścia fazowego [1]. Jony Pb2+, będące domieszkami izowalen‑
cyjnymi, mają promienie bliskie promieniowi Ba2+, więc mogą być podstawiane bez 
ograniczeń, tworząc ciągłe szeregi roztworów stałych (Ba1−xPbx)TiO3, w których obser‑
wuje się liniową zmianę TC i jej monotoniczny wzrost wraz ze wzrostem zawartości 
tego pierwiastka. Jony te powodują obniżenie maksymalnej wartości przenikalności 
elektrycznej, ale nie wpływają na kształt maksimum ε(T) [1, 88—90]. Natomiast izo‑
walencyjne jony Ca2+, znacznie różniące się od promienia Ba2+, tworzą z BT ograni‑
czone szeregi roztworów stałych, a co za tym idzie — ich temperatura Curie zmienia 
się nieliniowo i obniża się wraz ze wzrostem stężenia tej domieszki. Ponieważ jony 
wapnia posiadają ograniczoną rozpuszczalność, przez to powodują spłaszczenie mak‑
simum ε(T) i rozmycie przemiany fazowej [1]. Spieki ceramiczne, zawierające nad‑
miar Ba2+ w stosunku do liczby stechiometrycznej, odznaczają się większą od BaTiO3 
wartością przenikalności elektrycznej w temperaturze pokojowej, natomiast mniejszą 
wartością εmax w temperaturze Curie [59].

Jest oczywistym, że wprowadzenie poszczególnych modyfikatorów wpływa nie 
tylko na mikrostrukturę oraz wartość przenikalności elektrycznej. Nawet niewielka 
ilość domieszki (rzędu kilku procent), a także miejsce jej podstawienia mogą w różny 
sposób kształtować właściwości elektryczne materiału.

Ceramika BaTiO3 niedomieszkowana i niepoddana obróbce próżniowo ‑termicznej 
jest dielektrykiem. Jej rezystancja wynosi ρ > 1010 Ωcm (dla Tr = 20°C), natomiast od‑
powiednio domieszkowana, syntezowana i spiekana może być półprzewodnikiem o re‑
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zystancji równej ρ = (1—102) Ωcm (dla Tr = 20°C) (rys. 1.5). Wartość oporności można 
zwiększać o jeden lub dwa rzędy wielkości poprzez dodanie śladowych ilości m.in. 
tlenku manganu (MnO2) [91].

a) b)

Rys. 1.5. Temperaturowe zależności rezystywności półprzewodzącej ceramiki BaTiO3 zawierającej
różne domieszki: a) silne zmiany ρ(T); b) słabe zmiany ρ(T) [91]

Najsilniejsze zmiany przewodnictwa uzyskuje się dla BaTiO3 domieszkowanego 
trójwartościowymi lub pięciowartościowymi metalami, które wchodzą w podsieć Ba lub  
Ti (Me3+ → Ba, Me5+ → Ti). W miejsce jonu baru mogą podstawiać się następujące 
jony: Sb3+, Y3+ lub jony lantanowców i aktynowców (jony metali ziem rzadkich): Sm3+, 
La3+, Er3+, Ho3+, a w pozycjach jonów tytanu — np. jony Ta5+, Nb5+. Wymienione me‑
tale stanowią centra donorowe w BaTiO3. Niewielkie ilości takich domieszek (0,1—0,3 
at.%) powodują zmianę przewodnictwa BaTiO3 o 8—10 rzędów. Ponadto w obszarze 
ferroelektrycznej przemiany fazowej (~120°C) występuje silny wzrost rezystywności 
(3—6 rzędów) — efekt PTCR (ang. Positive Temperature Coefficient of Resistivity). 
Na rys. 1.6 zostały przedstawione wykresy zmian rezystywności ceramiki BaTiO3 
domieszkowanej różnymi tlenkami metali ziem rzadkich o ogólnym wzorze X2O3 lub 
XO3 w funkcji temperatury.

W większości przypadków wprowadzenie do BaTiO3 domieszek lantanowców 
i aktynowców w ilościach nadmiarowych lub przy zastosowaniu domieszkowania mo‑
lowego pozwala na otrzymanie materiałów półprzewodzących wykazujących zjawisko 
pozystorowe [59].

Dla zwiększenia efektu PTCR, a więc dla uzyskania lepszych właściwości piezo‑
rezystywnych, stosuje się również niewielkie ilości dodatków powodujących powsta‑
wanie głębokich poziomów akceptorowych, np.: Mn, Cr, Cu, Fe, V, Ru, dla uzyskania 
zmian rezystywności o 6—7 rzędów wielkości w wąskich zakresach temperatur [92]. 
Temperaturowy zakres stosowania materiałów PTCR jest wyznaczony przez ich tem‑
peratury Curie; wraz z jej wzrostem maleje wartość efektu pozystorowego. Tempera‑
tura Curie tytanianu baru może być regulowana dzięki zastosowaniu odpowiednich 
dodatków. Wprowadzając domieszki jonów Sr i Pb do węzłów sieci Ba, można uzyskać 
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materiały o temperaturze Curie w zakresie (60—360)°C. Podstawianie Ba jonami Pb 
powoduje wzrost temperatury Curie, natomiast wprowadzenie Sr w miejsce Ba lub Zr 
albo Sn w miejsce Ti powoduje obniżenie temperatury Curie. Pozystory o najniższej 
TC mają najwyższą maksymalną rezystywność, a np. roztwór stały o temperaturze 
Curie równej TC = 360°C wykazuje zmiany rezystywności przekraczające tylko cztery 
rzędy wielkości [92—94].

Rys. 1.6. Właściwości półprzewodnikowe BaTiO3 z domieszkami tlenków metali w ilości  
0,3 mol.% [59]

Mechanizm wprowadzania domieszek, zarówno akceptorowych, jak i donoro‑
wych, do struktury krystalicznej tytanianu baru był intensywnie badany w ostatnich 
kilkudziesięciu latach. Dane literaturowe, opisane w niniejszym rozdziale, wskazują 
jednoznacznie, iż to właśnie pierwiastki ziem rzadkich stanowią najlepsze domieszki. 
Ich wprowadzenie do struktury krystalicznej BaTiO3 powoduje m.in.: pojawienie się 
w materiale ceramicznym właściwości związanych z efektem PTCR, zmniejszenie re‑
zystancji w temperaturze pokojowej, zmiany przewodnictwa właściwego, wzrost war‑
tości przenikalności elektrycznej, obniżenie stratności dielektrycznej, przesunięcie 
temperatur przemian fazowych oraz w niektórych przypadkach rozmycie tych prze‑
mian, wzrost parametrów elektromechanicznych oraz zwiększenie gęstości skumulo‑
wanej energii, jak również wyindukowanie właściwości relaksorowych [91, 95—100]. 
Na powyższe właściwości ceramiki BaTiO3 wpływa domieszka lantanu. Fakt ten jest 
związany z wysoką rozpuszczalnością pierwiastka w sieci krystalicznej BT (w po‑
równaniu do innych pierwiastków ziem rzadkich). Skutkuje to możliwością zmiany 
symetrii z tetragonalnej na regularną, możliwością kontroli wielkości ziaren oraz 
kontroli rezystywności wnętrza ziaren tytanianu baru [101]. Dodatkową korzyścią, 
niezwykle interesującą z naukowego punktu widzenia, jest pojawienie się właściwości 
typowych dla ferroelektrycznych relaksorów, gdy stężenie La przekroczy 10 mol.%. 
Z tych względów lantan stanowi główny modyfikator w tej pracy. O takim wyborze 
zdecydowały również względy aplikacyjne. Tytanian baru domieszkowany lantanem 
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stanowi bardzo dobry materiał dielektryczny, z dużą wartością przenikalności elek‑
trycznej, wykorzystywany zarówno w monolitycznych kondensatorach ceramicznych, 
jak i kondensatorach wielowarstwowych, charakteryzujących się stabilną wartością 
pojemności, dłuższą żywotnością i niskim współczynnikiem strat [102—107].

Tytanian baru i tlenek lantanu tworzą ze sobą roztwory stałe, które opisywane są 
wzorem Ba1−xLaxTi1−x/4O3. Informacje dotyczące defektów i mechanizmów domieszko‑
wania lantanem BaTiO3 dostarcza równowagowy diagram fazowy BaO ‑La2O3 ‑TiO2, 
który jest wpisany w piramidę składu Ba ‑La ‑Ti ‑O (rys. 1.7) i pokazuje miejsce roz‑
tworu stałego BaTiO3 z domieszką La razem z położeniem możliwych mechanizmów 
domieszkowania (rys. 1.8). 

Rys. 1.7. Piramida Ba ‑La ‑Ti ‑O [108]

Rys. 1.8. Wykres fazowy BaO ‑La2O3 ‑TiO2, przedstawiający mechanizm domieszkowania tytanianu baru 
tlenkiem lantanu razem z kierunkami innych mechanizmów domieszkujących [109]

Kiedy domieszka La3+ zastępuje Ba2+, zostaje zakłócona równowaga ładunków 
elektrycznych, która musi zostać wyrównana poprzez wakanse kationowe (kompensa‑
cja jonowa) bądź poprzez wprowadzenie dodatkowego elektronu (kompensacja elek‑
tronowa) [108, 110]. Zjawisko to można zinterpretować poprzez trzy podstawowe me‑
chanizmy (1.1—1.3):

4Ba2+ + Ti4+ → 4La3+ + VTi

3Ba2+ → 2La3+ + VBa

Ba2+ → La3+ + e−

(1.1)

(1.2)

(1.3)
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Kompensacje jonowe (1.1, 1.2) dają bardzo słaby efekt i w temperaturze pokojo‑
wej materiał jest izolatorem. Natomiast kompensacja elektronowa (1.3) jest przyczyną 
wzrostu przewodnictwa, w którym liczba nośników ładunku równa jest ładunkowi 
jonu lantanu [108].

Tytanian baru domieszkowany lantanem (BLT) wykazuje wysoką przenikalność 
elektryczną z powodu jego ferroelektrycznej natury w niskich temperaturach. Tem‑
peratura Curie TC materiałów La ‑BaTiO3 zmniejsza się monotonicznie wraz ze wzro‑
stem zawartości La, od temperatury (120°C) dla x = 0 do temperatury (−130°C) dla 
x = 0,1 [111]. Wzrastająca zawartość lantanu w La ‑BaTiO3 powoduje podwyższenie 
maksymalnej wartości przenikalności elektrycznej (ε). Największą wartość ε’ = 25 000 
osiąga się przy domieszce 0,06 mol.% La (rys. 1.9). Ważnym z technologicznego i apli‑
kacyjnego punktu widzenia jest fakt, że wysoka zawartość La powoduje obniżenie 
temperatury spiekania. Dobierając temperaturę spieku, należy pamiętać, że powyżej 
optymalnej temperatury spiekania występują straty tlenu, związane z lotnością tego 
pierwiastka. Trudność tę można usunąć poprzez stosowanie odpowiedniej atmosfery 
spiekania, w przypadku roztworu typu BLT jest to atmosfera tlenu O2 przy tempera‑
turze do 1400°C [109].

Rys. 1.9. Zmiana przenikalności elektrycznej i temperatury Curie wraz ze wzrostem domieszki lantanu
w BaTiO3 [109]

Wprowadzenie odpowiednich donorowych lub akceptorowych domieszek do nie‑
których ceramicznych ferroelektryków powoduje przesunięcie punktu Curie oraz silne 
zmiany przewodnictwa elektrycznego. Aby otrzymany materiał wykazywał założone 
optymalne właściwości, metoda domieszkowania powinna spełniać następujące wy‑
magania:

 generować warunki dla dopływu atomów domieszki do powierzchni krystalitów    •
i ich dyfuzji w głąb krystalitów w kierunku gradientu koncentracji wakansów w sie‑
ci krystalicznej;
 stworzyć możliwości ścisłej kontroli koncentracji wprowadzonej domieszki i możliwoś‑    •
ci jej regulacji z wystarczająco wysoką dokładnością [84].
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Spełnienie tych wymagań jest możliwe tylko w warunkach równowagi w układach 
heterogenicznych, a w szczególności na granicy fazy stałej i ciekłej [112].

W literaturze można spotkać szeroką gamę spełniających powyższe kryteria róż‑
norodnych sposobów i wariantów technologicznych otrzymywania ceramiki BaTiO3 
domieszkowanej lantanem. Najczęściej do wytworzenia proszków ceramicznych BLT 
wykorzystuje się metodę wysokotemperaturowej reakcji syntezy w fazie stałej [95, 
113, 114] lub niskotemperaturową metodę zolowo ‑żelową [115, 116] bądź zmodyfiko‑
waną metodę zolowo ‑żelową, zwaną metodą Pechiniego [117—122]. W celu zagęszcze‑
nia otrzymanego proszku poddaje się go spiekaniu, które może zachodzić bez udziału 
fazy ciekłej lub z jej udziałem [123]. Wybierając ten sposób modyfikacji mikrostruk‑
tury, należy pamiętać, że cząsteczki o rozmiarach nano wykazują tendencję do formo‑
wania aglomeratów, co może prowadzić do pojawienia się defektów, niemożliwych do 
usunięcia w trakcie procesu spiekania [124, 125]. W celu uniknięcia tej niedogodności 
wielu autorów rezygnuje z zagęszczania metodą swobodnego spiekania (FS) na rzecz 
spiekania pod ciśnieniem — gorącego prasowania (HP), spiekania mikrofalowego 
(MS) [104, 126] oraz metodą impulsowego spiekania plazmowego [127, 128].

Podsumowując dokonany w niniejszym rozdziale przegląd literatury, należy 
stwierdzić, że tytanian baru, zarówno czysty, jak i modyfikowany, jest niezwykle per‑
spektywicznym materiałem. Ze względu na wysoką stałą dielektryczną BaTiO3 jest 
wykorzystywany jako składnik elementów elektronicznych, np.: wielowarstwowych 
kondensatorów, termistorów PTC, przetworników piezoelektrycznych oraz różnorod‑
nych urządzeń elektrooptycznych [103]. 



2. Metodyka

2.1. Analiza ziarnowa proszków

Powszechnie wiadomo, że finalne właściwości fizyczne otrzymanej ceramiki zale‑
żą głównie od dwóch czynników:

 składu chemicznego, w tym rodzaju wprowadzonych domieszek oraz ewentualnego    •
udziału zanieczyszczeń,
 przebiegu procesu technologicznego, który decyduje o stopniu spieczenia, strukturze    •
krystalicznej głównych faz, jednorodności ziaren i granic międzyziarnowych.

Znajomość technologii ceramiki rozpoczyna się na poziomie preparatyki proszków, 
na którym dokonuje się opisu ich właściwości. Najprostszą charakterystyką proszków, 
a jednocześnie najpełniejszym opisem zbiorowości ziaren jest rozkład ich wielkości. 
Istnieje kilka metod pomiarowych prowadzących do wyznaczenia takiej charaktery‑
styki (m.in. metoda przesiewania — analiza sitowa, metody mikroskopowe, metody 
sedymentacyjne [129]), jednak najnowocześniejszy i najdokładniejszy jest pomiar roz‑
kładu wielkości ziaren przy pomocy laserowego miernika wielkości cząstek.

Charakterystyka proszków, będących materiałem wyjściowym do otrzymania litej 
ceramiki omawianej w niniejszej pracy, została wykonana przy pomocy laserowego mier‑
nika wielkości cząstek typu Analysette 22 „Comfort” firmy FRITSCH GmbH (rys. 2.1).

Rys. 2.1. Laserowy miernik wielkości cząstek typu Analysette 22 „Comfort” firmy FRITSCH
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Rys. 2.2. Wykres charakterystyki ziarnowej proszków ceramicznych: krzywa symulacyjna (krzywa
czerwona); histogram (wykres słupkowy) [130]

Miernik ten pozwala na automatyczną analizę wielkości ziaren przy użyciu dy‑
frakcji wiązki laserowej w zakresie 0,1—1250 µm; maksymalna ilość proszku to 
(5—20) cm3 na sucho i (0,1—2) cm3 na mokro w zawiesinie. Czas, jaki jest potrzebny 
do przeprowadzenia takiego pomiaru wynosi 10 s.

Wyniki pomiarów przedstawiono w formie graficznej (rys. 2.2), w postaci tzw. 
krzywej sumacyjnej lub krzywej składu ziarnowego. Krzywa ta opisuje procentowy 
przepad (lub pozostałość) w funkcji wielkości ziaren (rys. 2.2 — krzywa czerwo‑
na). Przepad stanowi udział ziaren o rozmiarach mniejszych i równych od rozmiaru 
przedstawionego na osi wielkości ziaren. Pozostałość jest uzupełnieniem przepadu do 
jedności (lub do 100% całkowitej liczby ziaren) [131]. Przedstawienie krzywej rozkła‑
du wielkości ziaren w skali logarytmicznej umożliwia szczegółowe zaprezentowanie 
danych w zakresie ziaren drobnych. 

Drugą formą graficznego przedstawienia wyników pomiarów jest histogram, który 
składa się z szeregu słupków, o wysokości odpowiadającej udziałowi frakcji ziarnowej 
zawartej w przedziale zdeterminowanym szerokością słupka [131] (rys. 2.2 — wykres 
słupkowy). 

Charakterystykę proszków dopełnia podanie mody i mediany (rys. 2.3). Moda jest 
to wielkość ziarna, przy której funkcja częstości osiąga maksimum, natomiast me‑ 
diana dzieli pole pod krzywą na dwie równe części, co oznacza, iż w zakresie wiel‑
kości ziaren powyżej (a także poniżej) mediany znajduje się 50% masy (lub liczby) 
ziaren [131]. 

Rozkład jednomodalny — z jednym wyraźnie nasyconym maksimum (rys. 2.2) — 
jest cechą charakterystyczną proszków powstających w wyniku mielenia surowców 
naturalnych. Proszki ceramiczne składają się zazwyczaj z aglomeratów o różnych roz‑
miarach ziaren i cechują się budową hierarchiczną, a ich rozkład jest wielomodalny 
(najczęściej dwumodalny). Przykład takiego rozkładu przedstawiono na rys. 2.3.
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Rys. 2.3. Przykładowa krzywa rozkładu ziarnowego proszków ceramicznych BLT1 [94]

Opisana powyżej metoda posłużyła do sporządzenia analizy ziarnowej prosz‑ 
ków BLT. Omówienie wyników tej analizy przedstawiono w rozdziale 3.1.1 niniej‑
szej pracy. 

2.2. Analiza termiczna proszków

Analiza termiczna to zespół metod fizykochemicznych, których celem jest okreś‑ 
lenie zmian właściwości fizycznych materiałów w funkcji temperatury. W zależności 
od zastosowanej metody ściśle określonej i narzucanej zmianie ulegać może nie tylko 
temperatura, ale również parametry środowiska otaczającego próbkę, a więc m.in. 
ciśnienie czy skład chemiczny atmosfery. 

Metody analizy termicznej są stosowane do: badań przemian fazowych i reakcji 
chemicznych zachodzących podczas ogrzewania lub chłodzenia materiału, wyznacze‑
nia parametrów kinetycznych i termodynamicznych reakcji, wyznaczenia trwałości 
termicznej, czystości surowców oraz określenia składu fazowego.

Do najważniejszych i najczęściej stosowanych metod należą:
 Termiczna analiza różnicowa (DTA), polegająca na pomiarze różnicy temperatur    •
pomiędzy badaną próbką a próbką referencyjną, która znajduje się w identycz‑
nych warunkach. Dopóki w badanej próbce nie zachodzą żadne procesy związa‑
ne z pobraniem lub wydzieleniem ciepła, temperatury próbki i wzorca są rów‑
ne. W przypadku gdy w próbce zachodzi przemiana endotermiczna, temperatura 
wzorca jest wyższa niż temperatura próbki. Reakcji endotermicznej odpowiada 
minimum C na rys. 2.4. Reakcji egzotermicznej, podczas której wydzielone jest 
ciepło, towarzyszy gwałtowny wzrost temperatury badanej próbki, staje się ona 
wyższa niż wzorca — na krzywej DTA pojawiają się maksima (maksima B, D 
na rys. 2.4). Należy podkreślić, że metoda DTA ma charakter stricte jakościowy 
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i nie może być używana do wyznaczania bezwzględnych wartości efektów ciepl‑
nych towarzyszących rejestrowanym przemianom [132]. Próbkę referencyjną sta‑
nowi substancja, która w badanym przedziale temperatur nie doznaje przemian 
fizycznych i chemicznych, a jej pojemność cieplna jest zbliżona do pojemnoś‑ 
ci cieplnej badanej próbki.
 Termograwimetria (TG), polegająca na rejestracji zmian masy próbki w funkcji tem‑   •
peratury i czasu. Na krzywej TG obserwuje się skokowe zmiany związane z przyro‑
stem lub ubytkiem masy próbki podczas jej ogrzewania lub studzenia. Wspomniane 
zmiany często są rozmyte, dlatego też do analizy otrzymanych wyników (termogra‑
mów) oprócz krzywej TG wykorzystywana jest także termograwimetryczna krzywa 
różniczkowa DTG.
 Termograwimetria różniczkowa (DTG) — krzywa DTG pozwala na dokładniejsze    •
wyznaczenie początku i końca każdej zarejestrowanej przemiany wiążącej się ze 
zmianą masy próbki. Krzywa ta odzwierciedla pochodną TG przebiegu zmian za‑
chodzących w termograwimetrii [133].

Rys. 2.4. Przykład krzywej DTA piki B, D — proces egzo‑
termiczny, pik C — proces endotermiczny [133]

Rys. 2.5. Derywatograf MOM
Q ‑1500 D

Badania kompleksowe metodami analiz termicznych pozwalają na prześledzenie 
reakcji, jakie zachodzą w wybranym interwale temperatur. W wyniku interpretacji 
i porównywania krzywych DTA, DTG, TG można określić rodzaj zachodzącej reakcji 
(odwadnianie, utlenianie, rozkład, przemiany polimorficzne, spiekanie, topnienie itp.). 
Natomiast analiza krzywych TG i DTG pozwala na dokładne oznaczenia ilościowe 
zachodzących procesów, co umożliwia analizę jakościową oraz ocenę ilościową biegu 
obserwowanych procesów [134].

Analizy termicznej, obejmującej różnicową analizę termiczną oraz analizę termo‑
grawimetryczną badanych proszków ceramicznych omówionych w niniejszej pracy, 
dokonano przy użyciu derywatografu MOM Q ‑1500 D (rys. 2.5). Wyniki przeprowa‑
dzonych analiz zostaną szczegółowo omówione w następnych rozdziałach.
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2.3. Badanie mikrostruktury i mikroanaliza rentgenowska

Obserwacja mikroskopowa jest subiektywną i najprostszą metodą wstępnej oceny 
jakości mikrostruktury. Można do niej wykorzystać zarówno metody klasyczne, opar‑
te na badaniach w świetle przechodzącym lub odbitym, jak również metody oparte 
na skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM — ang. Scanning Electron Microsco‑
pe). Badanie metodami klasycznymi przeprowadza się przy powiększeniach z zakresu 
5—20 000× na specjalnie przygotowanych próbkach, tzw. zgładach.

Użycie skaningowej mikroskopii elektronowej, obecnie jednej z najlepszych metod 
obrazowania i analizy próbek ciał stałych, daje możliwość uzyskania nie tylko wyso‑
kiej rozdzielczości dla większych obiektów, ale również głębi ostrości, w wyniku któ‑
rej otrzymywany jest obraz dający wrażenie trójwymiarowości. Dostępne elektronowe 
mikroskopy skaningowe pozwalają uzyskać powiększenia z zakresu 1 000—1 000 000× 
przy zdolności rozdzielczej kilku angstremów. Obserwacje przy użyciu SEM można 
prowadzić zarówno na przełamach, jak i zgładach.

Do tworzenia obrazów w SEM wykorzystywane są wszystkie rodzaje elektronów 
i promieniowania elektromagnetycznego emitowanego z próbek pod wpływem pier‑
wotnej wiązki elektronów (rys. 2.6), m.in.:

elektrony wtórne (SE),   •
elektrony wstecznie rozproszone (BSE),   •
elektrony zaabsorbowane,   •
elektrony Augera,   •
elektrony przechodzące,   •
promieniowanie rentgenowskie [135].   •

Schemat budowy modelowego mikroskopu skaningowego przedstawia rys. 2.7. 

Rys. 2.6. Schemat biegu elektronów oraz promieniowania elektromagnetycznego, emitowanych z próbki 
pod wpływem padającej wiązki pierwotnej
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Rys. 2.7. Schematyczna budowa skaningowego mikroskopu elektronowego

Modelowy mikroskop skaningowy składa się m.in. z:
 działa elektronowego, którego zadaniem jest wytworzenie wiązki elektronów o du‑   •
żej i stabilnej wartości prądu;
 soczewek elektromagnetycznych, których głównym zadaniem jest skupienie wiązki    •
elektronów. Zwykle w elektronowych mikroskopach skaningowych znajdują zasto‑
sowanie nie pojedyncze soczewki, a ich układy — soczewki kondensatora oraz so‑
czewki obiektywowe;
 apertury, czyli małych otworów o średnicy mniejszej niż średnica wiązki, wycentro‑   •
wanych względem osi optycznej wiązki. Głównym zadaniem apertury jest elimina‑
cja elektronów o najbardziej rozbieżnym kierunku względem osi, a także elektronów 
o najniższych energiach, znajdujących się na brzegach wiązki.

Prezentowane w niniejszej pracy badania mikrostruktury były prowadzone przy 
użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego FESEM ‑HITACHI S ‑4700 z emisją 
polową i z zimną katodą (rys. 2.8). Napięcie przyśpieszające było rzędu 20 kV, a zdol‑
ność rozdzielcza na poziomie 1,5 nm. Zamieszczone w monografii zdjęcia mikrostruk‑
tury są efektem pracy detektora elektronów wstecznie rozproszonych (BSE — ang. 
backscattered electrons), zwanych także elektronami odbitymi. Są one przykładem 
sprężystego oddziaływania elektronów wiązki pierwotnej z materiałem próbki. Licz‑
ba elektronów wstecznie rozproszonych stanowi 10—15% elektronów w wiązce pier‑
wotnej, a ich średnia energia zawiera się w przedziale 60—80% energii początkowej 
[136]. Liczba ta w przypadku próbek dielektrycznych zależy głównie od liczby atomo‑
wej pierwiastków wchodzących w skład materiału próbki.

Wspomniany mikroskop skaningowy firmy HITACHI wyposażony był również 
w detektor EDS (EDS — ang. Energy Dispersive X ‑ray Spectroscopy) o wysokiej 
rozdzielczości, równej 134 eV, oparty na elementach półprzewodnikowych, który 
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w tym wypadku stanowił kryształ krzemowy o dużej powierzchni (30 mm2). System 
EDS posiadał specjalistyczne oprogramowanie Noran Vantage (rys. 2.9), pozwalające 
na uzyskanie punktowej analizy składu chemicznego próbki oraz liniowego lub po‑
wierzchniowego rozkładu pierwiastków. Czas trwania powierzchniowej mikroanalizy 
EDS był stały i wynosił t = 100 s dla napięcia równego U = 20 kV.

Rys. 2.8. Skaningowy mikroskop elektronowy
SEM HITACHI S ‑4700

Rys. 2.9. Mikroanalizator EDS z oprogramo‑
waniem Noran Vantage

Analizatory EDS zbierają i przetwarzają promieniowanie X, powstające wskutek 
oddziaływania elektronów wiązki pierwotnej z materiałem próbki. Analiza EDS ma 
charakter zarówno jakościowy, jak również ilościowy w przypadku dostępności wzor‑
ca. Pozwala ona zidentyfikować pierwiastki o liczbie atomowej Z > 3, o ile ich stężenie 
jest większe od 0,1%. Wadą tego sposobu badania jest to, że rejestrowane jest widmo 
promieniowania rentgenowskiego emitowanego wyłącznie przez powierzchnię badanej 
próbki, co prowadzi do niewykrywalności domieszek o bardzo małym stężeniu [137].

Badania analizy mikroskopowej SEM obejmowały analizę proszków i litej cerami‑
ki. Preparatyka materiału proszkowego polegała na rozprowadzeniu badanego proszku 
na podstawce aluminiowej pokrytej plastrem węglowym, a następnie napyleniu pre‑
paratu grafitem, z użyciem napylarki molekularnej. Do badań mikrostrukturalnych 
powierzchni ceramiki posłużyły próbki zarówno w postaci przełomów, jak również 
powierzchnie niepoddane żadnej obróbce mechanicznej. Próbki do analizy wstępnie 
oczyszczono z mikrozanieczyszczeń acetonem (cz.d.a.), używając płuczki ultradźwię‑
kowej. Następnie przy pomocy napylarki węglowej (turbomolekularnej) pokryto je 
cienką warstwą grafitu w celu ułatwienia odprowadzania elektronów z badanej po‑
wierzchni. Tak przygotowane próbki umieszczano na stoliku elektronowego mikro‑
skopu skaningowego.
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2.4. Badania struktury krystalicznej

W celu pełnego scharakteryzowania otrzymanego materiału ceramicznego koniecz‑
ne jest określenie struktury krystalicznej i zidentyfikowanie występujących w nim 
faz krystalicznych. Dokonuje się tego przy pomocy rentgenowskiej analizy fazowej. 
Każda faza polikrystaliczna daje właściwy sobie rentgenogram, z charakterystycznym 
położeniem i natężeniem linii dyfrakcyjnych. Wystąpienie typowych dla danej fazy 
linii dyfrakcyjnych pozwala stwierdzić, że znajduje się ona w badanym materiale. 

Strukturę krystaliczną oraz skład fazowy badano metodą dyfrakcji rentgenow‑
skiej, przy użyciu dyfraktometru polikrystalicznego Philips PW 3710 pracującego 
w trybie „step skaning” (rys. 2.10), z zastosowaniem promieniowania XRD — CoKα1, 
z monochromatorem grafitowym (λCoKα1 = 1,789007 Å), którego schematyczną budowę 
przedstawiono na rys. 2.11.

Rys. 2.10. Dyfraktometr polikry‑
staliczny Philips PW 3710

Rys. 2.11. Schematyczna budowa dyfraktometru rentgenowskiego

Badania przeprowadzono w temperaturze pokojowej, w zakresie kątowym 2θ od 
10° do 90°, z szybkością kroku licznika Δ2θ = 0,01° i czasem zliczania impulsów t = 1s 
na krok pomiarowy. Parametry pracy lampy: U = 40 kV, I = 30 mA.

Identyfikacji faz krystalicznych dokonano poprzez porównanie otrzymanych dy‑
fraktogramów rentgenowskich z wzorcowymi liczbowymi diagramami rentgenowski‑
mi w katalogu JCPDS—ICDD — Joint Committee for Powder Diffraction Standards 
International Centre for Diffraction Data. 1999, przedtem American Society for Te‑
sting and Materials (ASTM). Dla identyfikacji refleksów dyfrakcyjnych BT i BLT po‑
służono się wzorcem kartoteki nr ICSD ‑34637.

Wykorzystując program komputerowy PowderCell [138, 139], dokonano modelowa‑
nia struktury krystalicznej ceramiki BLT. Program ten służy do analizy profilu widm 
rentgenowskich, otrzymanych metodą Rietvelda. Można go wykorzystać do tworzenia 
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modeli sieci krystalicznych, pozwalając na przeprowadzenie symulacji badań rent‑
genograficznych wymodelowanych struktur oraz generując wykresy dyfraktogramów 
i raporty z przeprowadzonych pomiarów. Program PowderCell został stworzony przez 
Federal Institute for Materials Research and Testing w Berlinie i jest dostępny w for‑
mie freeware zarówno dla indywidualnych użytkowników, jak i instytucji naukowych. 
W niniejszej pracy wykorzystano wersję PowderCell 2.4 dla systemu operacyjnego 
Windows.

2.5. Badania dielektryczne

Zjawisko polegające na obecności polaryzacji w materiałach dielektrycznych nawet 
po usunięciu pola elektrycznego, które to polaryzację wywołało, nosi nazwę ferroelek‑
tryzmu. Miarą tego zjawiska jest wektor polaryzacji, natomiast wielkością określającą 
zdolności polaryzacyjne materiału dielektrycznego jest względna przenikalność elek‑
tryczna, która jest definiowana jako stosunek natężenia pola elektrycznego E0 wytwo‑
rzonego przez ładunek Q w próżni do natężenia pola elektrycznego E wytworzonego 
przez ten ładunek w dielektryku.

Pierwszą i najważniejszą charakterystyką wykonaną podczas badań właściwoś‑ 
ci wszystkich dielektryków, w tym ferroelektryków, jest temperaturowa zależność 
przenikalności elektrycznej ε(T). Rezultaty tego badania dostarczają informacji 
o istnieniu przemiany fazowej — która ujawnia się w postaci anomalii na zależnoś‑ 
ci ε(T) — umożliwiając wyznaczenie temperatury jej występowania oraz określe‑
nie rodzaju przemiany (przemiana ostra I lub II rzędu, przemiana rozmyta czy też 
relaksacyjna).

Badania właściwości dielektrycznych wykonano wykorzystując skomputeryzo‑
wany układ pomiarowy, którego integralną częścią jest miernik LCR typu Agilent 
E4980A (rys. 2.12), pozwalający na pomiar parametrów R, L, C badanych próbek 
w funkcji częstotliwości z zakresu 20 Hz—2 MHz i temperatury. Ponadto w skład 
układu wchodzą miliwoltomierz firmy Hewlett ‑Packard, typu HP 34401A, regulator 
temperatury Shimaden FP93 oraz układ grzejny (rys. 2.13).

Rys. 2.12. Precyzyjny miernik LCR typu Agilent E4980A
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Rys. 2.13. Schemat blokowy stanowiska do pomiaru temperaturowych zmian przenikalności elektrycznej

Próbki wykorzystywane do badań dielektrycznych przygotowano stosując odpo‑
wiednią preparatykę. Mianowicie otrzymane w wyniku procesu technologicznego 
próbki ceramiczne zostały poddane obróbce mechanicznej, polegającej na szlifowaniu 
i polerowaniu do grubości ok. 1 mm. Szlifowanie próbek odbywało się na mokro, 
za pomocą papieru ściernego o ziarnistości: 600, 800, 1000, 1500 i 2500. Następnie 
próbki suszono w T = 100°C przez t = 1h i poddano odprężeniu w trybie szybkiego 
nagrzania do temperatury T = 600°C i powolnego chłodzenia, w celu pozbycia się na‑
prężeń własnych.

Przed nałożeniem elektrod powierzchnie próbek zostały dokładnie oczyszczo‑
ne przez odtłuszczenie w octanie etylu. Kolejnym etapem preparatyki próbek było 
nałożenie elektrod przewodzących z pasty srebrnej o symbolu P ‑122, produkowanej 
przez Mennicę Państwową SA. Naniesioną na ceramikę pastę suszono przez t = 15 min 
w T = 120°C w suszarce komorowej, a następnie wypalano przez t = 15 min w tem‑
peraturze T = 850°C w elektrycznym piecu komorowym. Tak przygotowane próbki 
— kondensatory płasko ‑równoległe (rys. 2.14) — poddano badaniom właściwości diel‑ 
ektrycznych.

a)

b)

Rys. 2.14. Ceramika pokryta elektrodami przewodzącymi (a), konstrukcja otrzymanego kondensatora 
płasko ‑równoległego (b)
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2.6. Spektroskopia impedancyjna

Spektroskopia impedancyjna (IS — ang. Impedance Spectroscopy) jest metodą 
wykorzystywaną w analizie właściwości elektrycznych różnego rodzaju materiałów, 
w szerokim obszarze dyskretnych częstotliwości. Ogólnie rzecz ujmując, metoda ta 
polega na pomiarze zmiennoprądowej odpowiedzi (prądu lub napięcia) na przyłożony 
do próbki niewielki sinusoidalnie zmienny sygnał [140]. Zakres częstotliwości sygna‑
łu rozciąga się od częstotliwości niskich (ok. 10−3 Hz) aż do częstotliwości radiowych 
(rzędu kilkuset kHz), a nawet dla częstotliwości rzędu kilku GHz [141]. Przeprowadze‑
nie pomiarów w tak szerokim zakresie częstotliwości wymaga wykorzystania różnych 
technik pomiarowych.

Dla częstotliwości mniejszej niż 1 Hz stosuje się:
techniki oscylograficzne,   •
mostki czynne,   •
analizatory widma,   •
pomiar w dziedzinie czasowej, połączony z późniejszą analizą fourierowską [141].   •

Dla częstotliwości z zakresu od kilku mHz do setek kHz używane są najczęściej 
analizatory widma, a od ok. 100 Hz do 100 kHz — również mostki akustyczne (mostki 
Wiena) i mostki transformatorowe. Odpowiedź układu na pobudzenie wyższymi czę‑
stotliwościami mierzy się za pomocą:

koncentrycznych i falowych linii pomiarowych (wykorzystujących fale stojące),   •
metod rezonansowych z rezonatorami wnękowymi [141—143].   •

Dane uzyskane wyżej wymienionymi metodami służą do opisu elektrycznych wła‑
ściwości materiału. W ramach tego opisu określone są indywidualne wkłady różnych 
elektrycznie aktywnych obszarów do makroskopowej odpowiedzi elektrycznej ma‑
teriału [144]. Spektroskopia impedancyjna pozwala badać dynamikę zarówno zwią‑
zanych, jak i swobodnych ładunków znajdujących się we wnętrzu oraz w warstwach 
przyelektrodowych ciekłych i stałych materiałów jonowych, półprzewodnikowych 
i dielektrycznych [145].

Tak szerokie możliwości spektroskopii impedancyjnej implikują równie szeroki 
obszar jej zastosowań w badaniach biomedycznych, biochemicznych, korozyjnych, 
elektromechanicznych czy materiałowych.

Do prezentacji wyników spektroskopii impedancyjnej używane są następujące 
funkcje:
impedancja zespolona: 

Z* = Z’ − jZ”

admitancja zespolona: 
Y* = Y’ + jY”

przenikalność elektryczna: 
ε* = ε’ − jε”

moduł elektryczny:
M* = M’ + jM”

(2.1)

(2.2)

(2.3)

(2.4)
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W przypadku, gdy składowe pojemnościowe, ujawniające się w odpowiedzi im‑
pedancyjnej badanego materiału, znacznie różnią się od siebie, do analizy wyników 
wykorzystywana jest płaszczyzna zespolona impedancji. Natomiast w przypadku ma‑
teriałów o zbliżonych składowych pojemnościowych używane są zespolona przenikal‑
ność elektryczna lub zespolony moduł elektryczny [146, 147].

W praktyce wykorzystuje się kilka sposobów prezentacji zależności pomiędzy 
dyskutowanymi powyżej wielkościami elektrycznymi charakteryzującymi badany 
materiał:

 wykres Nyquista — wykres urojonej części impedancji w funkcji części rzeczywi‑   •
stej;
 wykres Cole—Cole — wykres przedstawiony w postaci zależności pomiędzy częś‑    •
cią urojoną a częścią rzeczywistą przenikalności elektrycznej;
 wykres Bodego — czyli zależność modułu impedancji od częstotliwości pola po‑   •
miarowego, przedstawiony w skali logarytmicznej. Uzupełnieniem tego wykresu jest 
prezentacja zależności fazy sygnału impedancji zespolonej od częstotliwości przed‑
stawionej w skali półlogarytmicznej;
 możliwa jest również prezentacja danych w postaci: log(   • Z’) = f log ( f ) i log(Z”) =  
f log ( f ).

Badając odpowiedź impedancyjną próbki, należy pamiętać, że jest ona bardzo po‑
datna na wszelkiego rodzaju niestabilności. Rejestrowane dane mogą być zniekształco‑
ne przez przypadkowe pola elektromagnetyczne otaczające próbkę, niewielkie wahania 
temperatury czy też zbyt duże wartości napięcia pobudzającego. Analiza tego rodzaju 
danych prowadzi do mylnych wyników, a w niektórych przypadkach jest wręcz nie‑
możliwa. Dlatego też przed przystąpieniem do szczegółowej obróbki i interpretacji 
zarejestrowanych widm impedancyjnych należy zbadać spójność danych.

Spójność danych pomiarowych uzyskanych metodą SI, prezentowanych w niniej‑
szej pracy, była testowana w oparciu o równania Kramersa—Kroniga (K—K). Zasa‑
dy transformacji Kramersa—Kroniga stosowane są w układach stabilnych, czyli nie‑
zmiennych w czasie i niedrgających po wyłączeniu sygnału pobudzającego. Odpowiedź 
układu, zgodna z zasadami transformacji K—K, musi być spowodowana wyłącznie 
przez sygnał pobudzający, a jej częstotliwość nie może być wyższa niż częstotli‑
wość sygnału pobudzającego. Wymagana jest ponadto skończona wartość odpowie‑
dzi układu dla wszystkich rozpatrywanych częstotliwości (włącznie z ω → 0 i ω → ∞)  
[145, 148].

Matematycznym odzwierciedleniem zasady K —K są zależności pomiędzy rze‑
czywistą i urojoną częścią dyspersji częstotliwościowej impedancji, zawarte w dwóch 
formułach:
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Zależności pomiędzy wartościami Z’ i Z”, wyliczonymi na podstawie powyż‑
szych równań, a danymi eksperymentalnymi opisane są za pomocą następujących 
residuów:
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Powyższe równania służą do określenia częstotliwościowej zależności obu residu‑
ów. Przypadkowe rozłożenia residuów wzdłuż osi log( f ) i wartość nieprzekraczająca 
5% wskazują spójność danych impedancyjnych.

Szczegółową analizę danych eksperymentalnych, których spójność potwierdzono 
metodą Kramersa—Kroniga, przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania 
Zview (Scribner Associates Inc.). W ramach pracy test Kramersa—Kroninga wykona‑
no z zastosowaniem programu K—K test V1.01 [145, 148, 149].

Badania impedancyjne, których wyniki zostaną omówione w kolejnych rozdzia‑
łach, zostały wykonane przy użyciu układu zaprezentowanego na rys. 2.13. Układ 
ten pozwala przeprowadzić badania impedancji zespolonej w funkcji częstotliwości 
(z zakresu 20 Hz—2 MHz) i temperatury (w przedziale od temperatury pokojowej 
do 580°C). 

2.7.  Badania prądów piroelektrycznych  
i stałoprądowego przewodnictwa elektrycznego

Odkrycie zjawiska piroelektrycznego jest przypisywane F.T. Aepinusowi, który 
w roku 1756, jako pierwszy stwierdził obecność ładunków elektrycznych na po‑
wierzchni ogrzanego wcześniej kryształu turmalinu. Nazwę zjawisku, inspirowa‑ 
ną greckim słowem pyr — ogień, nadał w 1824 roku sir David Brewster. Pierwsze 
próby stworzenia teorii tegoż zjawiska podjęli Joseph John Thomson i Woldemar 
Voigt. Z zasady Von Neumanna wynika, że zjawisko piroelektryczne może występo‑
wać tylko w kryształach należących do jednej z 10 polarnych klas symetrii: 1, 2, 3, 
4, 6, m, mm2, 3m, 4mm, 6mm, gdzie liczba oznacza krotność osi, zaś m płaszczyzny 
symetrii.

Zjawisko piroelektryczne polega na zmianie polaryzacji spontanicznej pod wpły‑
wem zmian temperatury. Zmianę gęstości powierzchniowej ładunku powierzchniowe‑
go można zapisać wzorem:

(2.7)

(2.8)
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dQ = p · S · dT

gdzie: S — pole powierzchni, p — współczynnik piroelektryczny, definiowany jako 
pierwsza pochodna polaryzacji po temperaturze:
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Polaryzacja kryształu jest funkcją deformacji (η), natężenia pola elektrycznego (Ei) 
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  – 

współczynnik rozszerzalności termicznej kryształu piroelektrycznego, mierzony przy stałym 
naprężeniu mechanicznym σ. 

Korzystając z oznaczeń wprowadzonych powyżej, równanie (2.13) możemy zapisać w 
postaci: 
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Współczynnik  m  oznacza sumaryczny współczynnik piroelektryczny mierzony przy 

stałym naprężeniu, natomiast  m  współczynnik piroelektryczny mierzony przy stałej 
deformacji (ten współczynnik opisuje tzw. pierwotne zjawisko piroelektryczne). Drugi 
składnik sumy po prawej stronie równania (2.14) opisuje wtórny efekt związany z 
rozszerzalnością termiczną kryształu, występujący tylko w kryształach polarnych 
(piroelektrycznych). Wkład tego efektu do całkowitego zjawiska piroelektrycznego bywa 
znaczny (może dochodzić do kilkudziesięciu procent). 

Polaryzacja kryształu jest funkcją deformacji (η), natężenia pola elektrycznego (Ei) 
oraz temperatury (T):

PK = PK (T, ηij, Ei)

Należy również pamiętać, że deformacja kryształu jest funkcją temperatury, na‑
prężeń mechanicznych oraz natężenia pola [150]:

ηij = ηij(T, σkl, En)
  
Przy założeniu, że rozpatrywany jest kryształ swobodny, na który nie działa pole 

elektryczne (En = 0) oraz naprężenia mechaniczne (σkl = const), zmianę polaryzacji 
spontanicznej podyktowaną zmianą temperatury można zapisać w postaci:
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piezoelektryczny kryształu piroelektrycznego, mierzony w stałej temperaturze T; 
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352.7. Badania prądów piroelektrycznych i stałoprądowego przewodnictwa elektrycznego

Współczynnik 
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 oznacza sumaryczny współczynnik piroelektryczny mierzony 
przy stałym naprężeniu, natomiast 
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znaczny (może dochodzić do kilkudziesięciu procent). 

 współczynnik piroelektryczny mierzony przy 
stałej deformacji (ten współczynnik opisuje tzw. pierwotne zjawisko piroelektryczne). 
Drugi składnik sumy po prawej stronie równania (2.14) opisuje wtórny efekt związany 
z rozszerzalnością termiczną kryształu, występujący tylko w kryształach polarnych 
(piroelektrycznych). Wkład tego efektu do całkowitego zjawiska piroelektrycznego 
bywa znaczny (może dochodzić do kilkudziesięciu procent).

W tym miejscu należy również wspomnieć, że istnieje efekt piroelektryczny trze‑
ciego rzędu, związany z gradientem temperatur. W praktyce mierzony jest tylko suma‑
ryczny współczynnik piroelektryczny, natomiast współczynnik związany z wtórnym 
efektem piroelektrycznym obliczany jest poprzez badania właściwości sprężystych pi‑
roelektrycznych kryształów oraz pomiary dylatometryczne.

Ilościowy pomiar zjawiska piroelektrycznego wykonuje się przy wykorzystaniu 
metody statycznej, quasi ‑statycznej lub dynamicznej.

Pomiary zjawiska piroelektrycznego prezentowane w niniejszym opracowaniu 
zostały przeprowadzone metodą quasi ‑statyczną, poprzez rejestrację zmian natęże‑
nia prądu płynącego podczas jednostajnych zmian temperatury badanej próbki. Jeżeli 
badany element ceramiczny jest ogrzewany z szybkością 
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Znajomość szybkości zmian temperatury 
dt
dT

, pola powierzchni (S) oraz pomiar 

natężenia prądu piroelektrycznego pozwalają wyznaczyć wartość współczynnika 
piroelektrycznego (γ): 
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Schemat układu do pomiaru natężenia prądu piroelektrycznego został przedstawiony 

na rys. 2.15. Jego integralną częścią jest pikoamperomierz Keithley 6485. 
 

 
Prąd piroelektryczny był rejestrowany podczas ogrzewania próbki z szybkością 

5°C/min. Przed właściwym pomiarem próbki zostały spolaryzowane w stałym polu 
elektrycznym o różnych natężeniach (Ep). Proces polaryzacji zachodził w ustalonej 
temperaturze Tp, przez czas 15 min, po czym próbka była chłodzona z przyłożonym polem do 

 
Rys. 2.15. Schemat blokowy stanowiska do pomiaru stałoprądowego przewodnictwa elektrycznego i piroefektu 

, to prąd generowany 
wskutek zjawiska piroelektrycznego opisuje zależność:
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Rys. 2.15. Schemat blokowy stanowiska do pomiaru stałoprądowego przewodnictwa elektrycznego
i piroefektu

Prąd piroelektryczny był rejestrowany podczas ogrzewania próbki z szybkością 
5°C/min. Przed właściwym pomiarem próbki zostały spolaryzowane w stałym polu 
elektrycznym o różnych natężeniach (Ep). Proces polaryzacji zachodził w ustalonej 
temperaturze Tp, przez czas 15 min, po czym próbka była chłodzona z przyłożonym 
polem do temperatury pokojowej, w której pole było wyłączone, a próbkę na krótko 
zwierano. Procedura kończyła się włączeniem właściwego pomiaru.

Układ, przedstawiony w formie schematu blokowego na rys. 2.15, posłużył również 
do pomiaru temperaturowych zmian stałoprądowego przewodnictwa elektrycznego.

2.8. Badania piezoelektryczne

W 1880 roku bracia Piotr i Jakub Curie zauważyli, że zewnętrzne naprężenia 
mechaniczne indukują na powierzchni niektórych kryształów ładunek elektryczny, 
którego wartość jest proporcjonalna do wartości przyłożonych naprężeń [150, 151]. 
Zjawisko to zostało nazwane piezoelektrycznością, a kryształy, w których je obser‑
wowano, piezoelektrykami. Kryształy piezoelektryczne charakteryzują się brakiem 
środka symetrii, a samo istnienie w nich zjawiska piezoelektrycznego dowodzi, że 
znajdujące się w nich trwałe momenty dipolowe są nierozerwalnie związane z elemen‑
tami struktury krystalicznej i sprzężone z makroskopowymi odkształceniami mecha‑
nicznymi układu.

Polaryzacja wytworzona w prostym efekcie piezoelektrycznym jest wprost pro‑
porcjonalna do naprężenia mechanicznego σjk. Matematyczny opis tego efektu stanowi 
równanie tensorowe:
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Należy również podkreślić, że przy wykluczeniu obrotów tensor deformacji jest 

symetryczny (ηij=ηji). Współczynnik dσijk oznacza moduł piezoelektryczny mierzony przy 
ustalonej wartości naprężenia mechanicznego σjk. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wielkości 
dijk we wzorach (2.17) i (2.18) są identyczne. 

Aplikacyjny charakter materiałów piezoelektrycznych jest bezsprzeczny. Po raz 
pierwszy zostały one wykorzystane praktycznie w 1917 roku, przez Paula Langevina jako 
nadajniki i odbiorniki fal ultradźwiękowych w łodziach podwodnych. Tym samym 
zapoczątkowana została nowa dziedzina wiedzy – fizyka i technika ultradźwięków. Obecnie 
materiały piezoelektryczne zdobyły szerokie zastosowanie m.in. w budowie szybkich 
samolotów dla potrzeb wojska [153–157]. Materiały piezoelektryczne stanowią w nich 
integralną część układu redukcji drgań, czujników przyspieszeń i odkształceń. Nie oparła się 
im również medycyna [156], gdzie są np. komponentami mierników ciśnienia krwi, ani sport 
– są stosowane jako tłumiki drgań w rowerach górskich czy deskach snowboardowych [155, 
156]. Na bazie elementów piezoelektrycznych został również zbudowany silnik 
ultradźwiękowy, którego głównymi zaletami jest zwięzła budowa i odporność na zmiany 
temperatury. To tylko wybrane przykłady zastosowań. Przed inżynierią materiałową stoi 
wyzwanie dotyczące projektowania komponentów o jak najlepszych właściwościach 
piezoelektrycznych. Właściwości użytkowe materiału charakteryzują głównie współczynniki 
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Należy również podkreślić, że przy wykluczeniu obrotów tensor deformacji jest 
symetryczny (ηij = ηji). Współczynnik σ

ijkd  oznacza moduł piezoelektryczny mierzony 
przy ustalonej wartości naprężenia mechanicznego σjk. Warto zwrócić uwagę na fakt, 
że wielkości dijk we wzorach (2.17) i (2.18) są identyczne.

Aplikacyjny charakter materiałów piezoelektrycznych jest bezsprzeczny. Po raz 
pierwszy zostały one wykorzystane praktycznie w 1917 roku, przez Paula Langevina 
jako nadajniki i odbiorniki fal ultradźwiękowych w łodziach podwodnych. Tym samym 
zapoczątkowana została nowa dziedzina wiedzy — fizyka i technika ultradźwięków. 
Obecnie materiały piezoelektryczne zdobyły szerokie zastosowanie m.in. w budowie 
szybkich samolotów dla potrzeb wojska [153—157]. Materiały piezoelektryczne stano‑
wią w nich integralną część układu redukcji drgań, czujników przyspieszeń i odkształ‑
ceń. Nie oparła się im również medycyna [156], gdzie są np. komponentami mierników 
ciśnienia krwi, ani sport — są stosowane jako tłumiki drgań w rowerach górskich czy 
deskach snowboardowych [155, 156]. Na bazie elementów piezoelektrycznych został 
również zbudowany silnik ultradźwiękowy, którego głównymi zaletami jest zwięzła 
budowa i odporność na zmiany temperatury. To tylko wybrane przykłady zastosowań. 
Przed inżynierią materiałową stoi wyzwanie dotyczące projektowania komponentów 
o jak najlepszych właściwościach piezoelektrycznych. Właściwości użytkowe mate‑
riału charakteryzują głównie współczynniki d33, d13, g33 i g13. Innym ważnym współ‑
czynnikiem właściwości aplikacyjnych jest współczynnik sprzężenia elektromecha‑
nicznego k, definiowany jako pierwiastek kwadratowy ze stosunku otrzymanej energii 
mechanicznej Wm wskutek przetworzenia przez kryształ energii elektrycznej We:
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Wśród technik zajmujących się badaniem właściwości piezoelektrycznych wyróżnić 

można metody statyczne, quasi‑statyczne i dynamiczne. Metody statyczne polegają na 
bezpośrednim pomiarze ładunków indukowanych na powierzchni kryształu pod wpływem 
zewnętrznych naprężeń mechanicznych, przyłożonych do kryształu w nieobecności 
zewnętrznego pola elektrycznego, lub też na pomiarze jego odkształcenia, wywołanego 
zewnętrznym polem elektrycznym w nieobecności zewnętrznych naprężeń mechanicznych. 
W badaniach quasi‑statycznych do kryształu przykłada się naprężenie mechaniczne lub pole 
elektryczne zmieniające się z częstotliwością akustyczną. Obydwie te metody są obecnie 
rzadziej stosowane ze względu na konieczność badania względnie dużych kryształów, o 
wyjątkowo dobrych właściwościach izolacyjnych.  

Do najbardziej rozpowszechnionych technik pomiarowych należą metody 
dynamiczne, które polegają na wyznaczeniu częstotliwości rezonansowych drgań własnych 
materiałów piezoelektrycznych. Wykorzystywane jest tu wyłącznie odwrotne zjawisko 
piezoelektryczne, występujące w ceramice znajdującej się w zmiennym polu elektrycznym o 
częstotliwości radiowej. Drgająca próbka piezoelektryczna przetwarza część dostarczonej 
energii elektrycznej w energię mechaniczną drgań, a zatem stanowi rodzaj przetwornika 
elektromechanicznego. 

W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki badań piezoelektrycznych, których 
pierwszym etapem było polaryzowanie otrzymanych materiałów pod wpływem zewnętrznego 
pola elektrycznego (E=30 kV/cm), metodą niskotemperaturową (wysokonapięciową), w 
temperaturze T=70C, przez 15 min, w której środowiskiem polaryzowania był olej 
silikonowy, w celu otrzymania pętli histerezy ferroelektrycznej. 

Drugim etapem było badanie parametrów piezoelektrycznych spolaryzowanych 
próbek ceramicznych metodą rezonansu‑antyrezonansu, takich jak: 

 𝐶33𝑇  – pojemność statyczna wzdłuż kierunku polaryzowania; 
 𝜀33𝑇  – względna przenikalność elektryczna wzdłuż kierunku polaryzowania; 
 tan – tangens kąta strat dielektrycznych; 
 keff – rzeczywisty (efektywny) współczynnik sprzężenia elektromechanicznego; 
 kp – planarny współczynnik sprzężenia elektromechanicznego;  
 QM – mechaniczny współczynnik dobroci; 
 d33 – współczynnik piezoelektryczny. 

 
Do realizacji drugiego etapu badań, a więc wyznaczenia współczynników 

piezoelektrycznych, w niniejszej pracy zastosowano metodę rezonansu‑antyrezonansu, 
dokładnie opisaną w pracy [157], która należy do technik dynamicznych i polega na 
rejestracji w ustalonej temperaturze zmian modułu impedancji |Z| oraz kąta fazowego θ w 
pobliżu rezonansów piezoelektrycznych (rys. 2.18). Badanie przeprowadzono przy natężeniu 
pola pomiarowego mniejszym od 0,01 kV/cm, a następnie obliczono parametry 
piezoelektryczne. Układ pomiarowy dla zmierzenia parametrów piezoelektrycznych 
przedstawiono na rys. 2.18. 

Wśród technik zajmujących się badaniem właściwości piezoelektrycznych wyróż‑
nić można metody statyczne, quasi ‑statyczne i dynamiczne. Metody statyczne polegają 
na bezpośrednim pomiarze ładunków indukowanych na powierzchni kryształu pod 

(2.19)
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wpływem zewnętrznych naprężeń mechanicznych, przyłożonych do kryształu w nie‑
obecności zewnętrznego pola elektrycznego, lub też na pomiarze jego odkształcenia, 
wywołanego zewnętrznym polem elektrycznym w nieobecności zewnętrznych naprę‑
żeń mechanicznych. W badaniach quasi ‑statycznych do kryształu przykłada się na‑ 
prężenie mechaniczne lub pole elektryczne zmieniające się z częstotliwością akustycz‑
ną. Obydwie te metody są obecnie rzadziej stosowane ze względu na konieczność bada‑
nia względnie dużych kryształów, o wyjątkowo dobrych właściwościach izolacyjnych. 

Do najbardziej rozpowszechnionych technik pomiarowych należą metody dyna‑
miczne, które polegają na wyznaczeniu częstotliwości rezonansowych drgań własnych 
materiałów piezoelektrycznych. Wykorzystywane jest tu wyłącznie odwrotne zja‑
wisko piezoelektryczne, występujące w ceramice znajdującej się w zmiennym polu 
elektrycznym o częstotliwości radiowej. Drgająca próbka piezoelektryczna przetwarza 
część dostarczonej energii elektrycznej w energię mechaniczną drgań, a zatem stanowi 
rodzaj przetwornika elektromechanicznego.

W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki badań piezoelektrycznych, których 
pierwszym etapem było polaryzowanie otrzymanych materiałów pod wpływem ze‑
wnętrznego pola elektrycznego (E = 30 kV/cm), metodą niskotemperaturową (wysoko‑
napięciową), w temperaturze T = 70°C, przez 15 min, w której środowiskiem polary‑
zowania był olej silikonowy, w celu otrzymania pętli histerezy ferroelektrycznej.

Drugim etapem było badanie parametrów piezoelektrycznych spolaryzowanych 
próbek ceramicznych metodą rezonansu ‑antyrezonansu, takich jak:

CT
32  — pojemność statyczna wzdłuż kierunku polaryzowania;

εT
32  — względna przenikalność elektryczna wzdłuż kierunku polaryzowania;

tanδ — tangens kąta strat dielektrycznych;
keff — rzeczywisty (efektywny) współczynnik sprzężenia elektromechanicznego;

kp — planarny współczynnik sprzężenia elektromechanicznego; 
QM — mechaniczny współczynnik dobroci;
d33 — współczynnik piezoelektryczny.

a) b)

Rys. 2.18. Przykład zarejestrowanego sygnału w temperaturze pokojowej dla ceramiki BaTiO3: a) za‑
leżność częstotliwościowa bezwzględnej całkowitej impedancji |Z|, b) zależność częstotliwościowa kąta 
fazowego θ
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Do realizacji drugiego etapu badań, a więc wyznaczenia współczynników piezo‑ 
elektrycznych, w niniejszej pracy zastosowano metodę rezonansu ‑antyrezonansu, do‑
kładnie opisaną w pracy [157], która należy do technik dynamicznych i polega na 
rejestracji w ustalonej temperaturze zmian modułu impedancji |Z| oraz kąta fazowe‑
go θ w pobliżu rezonansów piezoelektrycznych (rys. 2.18). Badanie przeprowadzono 
przy natężeniu pola pomiarowego mniejszym od 0,01 kV/cm, a następnie obliczono 
parametry piezoelektryczne. Układ pomiarowy dla zmierzenia parametrów piezoelek‑
trycznych przedstawiono na rys. 2.18.

Widmo częstotliwościowe impedancji zostało zmierzone za pomocą analizatora 
impedancji Agilent 4294A, w zakresie częstotliwości 100 kHz—1 MHz (rys. 2.19a). 
Zarejestrowane ekstremalne wartości modułu impedancji i kąta fazowego umożli‑
wiają określenie piezoelektrycznych współczynników za pomocą metody rezonansu‑
 ‑antyrezonansu [158]. Dodatkowo technika nazywana quasi ‑statyczną lub Berlin‑
courta (ZJ ‑3C d33 ‑meter — rys. 2.19b) została użyta do bezpośredniego pomiaru 
parametru d33 ze względu na fakt, że dla materiałów wykazujących wysoką wartość 
przenikalności elektrycznej nie wszystkie rezonanse zostają wykryte przez analiza‑
tor impedancji Agilent 4294A. 

b)a)

Rys. 2.19. Analizator impedancji Agilent 4294A (a) i układ pomiarowy mocujący próbkę ZJ ‑3C d33 ‑metr (b)

Zastosowana metoda polegała na tym, że umocowana próbka poddawana była 
drganiom o niskiej częstotliwości, a następnie porównywano końcowy zarejestrowany 
sygnał elektryczny z sygnałem odniesienia (rys. 2.19b). Podstawową zaletą jest to, iż 
powstające w próbce niskie częstotliwości rezonansowe są jednocześnie na tyle wyso‑
kie, że przeprowadzony pomiar może być wykonany z dużą dokładnością [159].
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Jak już wspomniano we wstępie, tytanian baru jest materiałem ferroelektrycznym 
znanym od lat 40. XX wieku, jednak obecnie przeżywa on swoisty renesans. Fakt ten jest 
niewątpliwie związany z szeroką gamą możliwości aplikacyjnych oraz z uwzględnianiem 
zasad tzw. zielonych technologii, przyjaznych środowisku naturalnemu. 

Tytanian baru znajduje praktyczne zastosowanie w klasycznych kondensatorach, 
termistorach oraz warystorach [110, 118, 160, 161], jak również jest wykorzystywany 
jako komponent do konstrukcji wielowarstwowych kondensatorów (tzw. MLCC — 
ang. Multi ‑Layer Ceramic Capacitor), czujników piezoelektrycznych i przetworników 
piezoelektrycznych [105—107]. Materiały ceramiczne powstałe na bazie BaTiO3 wy‑
korzystywane są również do budowy ferroelektrycznych pamięci o swobodnym dostę‑
pie (tzw. FeRAM — ang. Ferroelectric Random Access Memory) [162].

Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu również o zintegrowanych systemach 
mikroelektroniczno ‑elektryczno ‑mechanicznych (tzw. MEMS — ang. Microelectro‑
mechanical System), w których odpowiednio modyfikowany materiał ceramiczny na 
bazie związku BaTiO3 pełni rolę budulca [163]. Wymienione powyżej zastosowania 
wymagają materiału o adekwatnie zaprojektowanych właściwościach. Proces projek‑
towania właściwości ceramiki BaTiO3 może przebiegać na dwa sposoby:

przez dobór stosownych warunków syntezy i spiekania;   •
przez dobór odpowiednich modyfikatorów.   •

Szczególnie drugi sposób warunkuje prawie nieograniczoną liczbę rozwiązań. 
Literatura przedmiotu pokazuje, że tytanian baru jest związkiem stosunkowo łatwo 
modyfikowalnym. W rozdziale 1 niniejszej monografii szczegółowo opisano szeroką 
gamę stosowanych domieszek. Analiza danych literaturowych wskazała, że jednym 
z najefektywniejszych dodatków jest lantan. Nie bez znaczenia jest jego wpływ na 
zwiększenie rezystancji właściwej BaTiO3, a także nieznaczna zależność temperaturo‑
wa przenikalności elektrycznej w szerokim zakresie temperatur. Jony lantanu La3+ są 
wprowadzane w podsieć A struktury perowskitu ABO3, w miejsce jonów baru Ba2+, 
pełniąc rolę domieszki donorowej (nie mogą zająć pozycji B, ponieważ są zbyt duże). 
Wraz z jonami lantanu do próbki wprowadzany jest dodatkowy ładunek dodatni, co 
wywołuje zakłócenie równowagi elektrycznej. Kompensacja nadmiarowego ładunku 
elektrycznego (w celu zachowania elektroobojętności sieci krystalicznej) może zacho‑
dzić poprzez kreacje wakansów kationowych w podsieciach A i B struktury ABO3 
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(kompensacja jonowa) bądź poprzez wprowadzenie dodatkowego elektronu (kompen‑
sacja elektronowa), a mechanizm ten można schematycznie przedstawić następującym 
równaniem:

Ba2+ → La3+ + e−

Jest to związane z kreacją wakansów tlenowych VO, zgodnie z równaniem:

O2− → 1/2O2 + VO + 2e−

Wymienione powyżej przesłanki zaważyły na decyzji o podjęciu intensywnych 
badań nad tytanianem baru modyfikowanym lantanem.

Na podstawie danych literaturowych i przeprowadzonych badań własnych nad do‑
mieszkowaniem roztworów stałych (A’1−xA”x)BO3 opracowano technologię otrzymywa‑
nia tytanianu baru lantanu (Ba1−xLaxTi1−x/4O3) dwiema metodami:

 w fazie stałej — metodą konwencjonalną, poprzez syntezę proszków z prostych tlen‑   •
ków (metoda MOM — ang. Mixed Oxides Method),
w fazie ciekłej — metodą zolowo ‑żelową.   •

Pierwiastek modyfikujący został wprowadzony do ceramiki bazowej w ilości x = 0; 
0,001; 0,002; 0,003; 0,004 i 0,005. Szczegóły dotyczące poszczególnych technologii 
zostały przedstawione w kolejnych rozdziałach.

3.1. Wytwarzanie ceramiki BLT w fazie stałej metodą konwencjonalną 

3.1.1. Etap wstępny procesu technologicznego

Tytanian baru lantanu (BLT) otrzymano poprzez donorowe domieszkowanie czy‑
stego BaTiO3 (BT) jonami lantanu La3+ w ilościach 0 mol.% (BT), 0,1 mol.% (BLT1), 
0,2 mol.% (BLT2), 0,3 mol.% (BLT3), 0,4 mol.% (BLT4) i 0,5 mol.% (BLT5). Materia‑
łami wyjściowymi do otrzymania ceramiki BLT metodą konwencjonalną (tlenkową) 
były czyste do analizy związki: węglan baru BaCO3, tlenek lantanu La2O3 i tlenek 
tytanu (IV) TiO2 — firmy SIGMA ‑ALDRICH. Substraty odważono w stosunku ste‑
chiometrycznym, biorąc pod uwagę oczekiwaną reakcję chemiczną:

(1−x)BaCO3 + (1/2x)La2O3 + (1−x/4)TiO2→Ba1−xLaxTi1−x/4O3 + (1−x)CO2↑

W ten sposób otrzymano proszki BLT o pożądanych składach, które można przed‑
stawić schematycznymi równaniami reakcji:

(3.1)

(3.2)

(3.3)
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BaCO3 + TiO2→BaTiO3 + CO2↑

0,999BaCO3 + 0,0005La2O3 + 0,99975TiO2→Ba0,999La0,001Ti0,99975O3 + 0,999CO2↑

0,998BaCO3 + 0,001La2O3 + 0,9995TiO2→Ba0,998La0,002Ti0,9995O3 + 0,998CO2↑

0,997BaCO3 + 0,0015La2O3 + 0,99925TiO2→Ba0,997La0,003Ti0,99925O3 + 0,997CO2↑

0,996BaCO3 + 0,002La2O3 + 0,999TiO2→Ba0,996La0,004Ti0,999O3 + 0,996CO2↑

0,995BaCO3 + 0,0025La2O3 + 0,99875TiO2→Ba0,995La0,005Ti0,99875O3 + 0,995CO2↑

Przygotowane materiały mieszano na sucho w porcelanowym moździerzu przez 
t = 1h. A następnie przygotowano do mielenia na mokro z dodatkiem alkoholu etylowe‑
go C2H5OH (99,99%, POCH) w kulowym młynie planetarnym, wykorzystując kulki 
cyrkonowo ‑itrowe jako mielniki. 

Powszechnie wiadomo, jak dużą rolę w prawidłowym przebiegu procesu spiekania 
odgrywa stopień rozdrobnienia wyjściowych proszków. Proces ten zależy od sposobu 
i czasu mielenia reagentów — ustalenie optymalnych warunków mielenia jest więc 
niezwykle ważne. Proces mielenia przeprowadzono w kilku różnych przedziałach cza‑
sowych i przy różnych prędkościach młyna. Po wyjęciu proszek suszono w atmosferze 
powietrza przez t = 48 h w temperaturze pokojowej. Uzyskane proszki poddano ana‑
lizie ziarnowej, wykorzystując do tego celu laserowy miernik wielkości cząstek, typu 
Analysette 22 „Comfort” firmy FRITSCH GmbH. Metodologia pomiaru została szcze‑
gółowo opisana w rozdziale 2.1 niniejszej pracy. Na rys. 3.1 przedstawiono rezultaty 
pomiaru rozkładu wielkości ziaren dla mieszaniny proszków BaCO3 i TiO2 (rys. 3.1a) 
oraz mieszaniny proszków: BaCO3, La2O3 i TiO2 (rys. 3.1b), mielonych w kulowym 
młynie planetarnym przez t = 24 h.

a) b)

Rys. 3.1. Krzywa rozkładu ziarnowego dla: BT (a) i BLT3 (b)

Szczegółowa analiza uzyskanych wyników wykazała jednoznacznie, iż optymalny 
czas mielenia wynosi t = 24 h, a prędkość obrotowa młyna: ω = 4,2 rad/s.

(3.5)

(3.6)

(3.7)

(3.8)

(3.9)

(3.4)
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Krzywa rozkładu wielkości ziaren proszku ceramicznego BT i BLT wydaje się 
dwumodalna. Wielkość uzyskanych cząstek dla czystego BT nie przekracza r̄ p   = 6 μm, 
a dla BLT nie przekracza r̄ p = 10 μm. Największy udział procentowy w sproszkowa‑
nym materiale mają ziarna o rozmiarze r = (1—2) µm. Dla czystego BT udział ziaren 
o średnim rozmiarze wynosi 77%. Wraz ze wzrostem koncentracji lantanu udział ten 
stopniowo maleje, a krzywa sumacyjna w zakresie (0,3—10) µm przypomina krzywą 
typu Gaussa.

Kolejnym etapem technologicznym była synteza otrzymanych proszków. Jedno‑
znaczne ustalenie warunków syntezy na podstawie danych literaturowych nastrę‑
czało wiele trudności, ponieważ w zależności od publikacji podawana temperatura 
syntezy wahała się od T = 950°C do T = 1250°C [164—167]. Autorzy nie byli również 
zgodni co do czasu jej trwania. Najkrótszy czas syntezy to t = 2 h [164, 165, 168, 
169], a najdłuższy: t = 10 h [167]. Mając na uwadze tę niejednoznaczność, autor‑
ka postanowiła przeprowadzić analizę termiczną w celu wyznaczenia odpowiedniej 
temperatury syntezy otrzymanych proszków. Analiza ta obejmowała analizę termo‑
grawimetryczną (TG, DTG) i różnicową analizę termiczną (DTA). Badania wykona‑
no dla wszystkich składów przy użyciu derywatografu Q ‑1500D ‑type Paulik ‑Paulik‑
 ‑Erdey system, w zakresie temperatury (25—1025)°C. Ich wyniki przedstawiono na 
rys. 3.2.

a) b)

c) d)
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e) f)

Rys. 3.2. Wynik analizy termicznej stechiometrycznej mieszaniny substratów do wytworzenia ceramiki:
BT (a), BLT1 (b), BLT2 (c), BLT3 (d), BLT4 (e) i BLT5 (f) przed syntezą

Kształt poszczególnych krzywych, a także wartości charakterystycznych maksi‑
mów na krzywej DTA wskazują, że w otrzymanych materiałach, niezależnie od ilości 
wprowadzonej domieszki lantanu, zachodzą bardzo podobne efekty termiczne.

Wyniki analizy termograwimetrycznej wskazują na to, że całkowity ubytek masy 
dla badanych składów wynosi Δm = (14—16)%. Na krzywej termicznej TG występują 
cztery zakresy temperatur, w których zachodzą ubytki masy. Zakresom tym odpowia‑
dają lokalne minima na krzywej DTG, w których ubytek masy jest najszybszy:

pierwszy zakres temperaturowy:    • ΔT1 = (30—175)°C, z maksimum Tmax = (50—90)°C,
 drugi zakres temperaturowy:    • ΔT2 = (400—550)°C, z maksimum Tmax = (400—600)°C,
 trzeci zakres temperaturowy:    • ΔT3 = (600—750)°C, z maksimum Tmax = (600—700)°C,
 czwarty zakres temperaturowy:    • ΔT4 = (825—1050)°C, z maksimum Tmax = (1010—
1023)°C.

Na krzywych analizy termicznej DTA zaobserwować można trzy maksima egzo‑
termiczne oraz cztery maksima endotermiczne, odpowiadające procesom termicznym 
zachodzącym w stechiometrycznej mieszaninie proszków BaCO3, TiO2 i La2O3. Pierw‑
sze maksimum endotermiczne występuje w temperaturze T1 ≈ 100°C i odpowiada od‑
parowaniu wilgoci. Drugie maksimum endotermiczne, występujące w temperaturze 
T2 ≈ 500°C, spowodowane jest tworzeniem się faz pośrednich (w tym fazy amorficz‑
nej). Trzecie maksimum endotermiczne, występuje w temperaturze T3 ≈ 600°C, odpo‑
wiada tworzeniu się faz pośrednich przy transformacji amorficznej perowskitu. Nato‑
miast ostatnie, czwarte maksimum, występujące w temperaturze T4 ≈ 850°C, oznacza 
początek tworzenia się pożądanej fazy perowskitowej.

Na rys. 3.3 zostały zestawione przebiegi analizy termograwimetrycznej (TG), 
różnicowej analizy termicznej (DTA) oraz termograwimetrii różniczkowej (DTG) dla 
wszystkich składów otrzymanych metodą konwencjonalną.

Na podstawie uzyskanych wyników jako optymalną temperaturę syntezy proszków 
ceramicznych BT i BLT uznano temperaturę Ts = 950°C (w czasie t = 2 h), dla której 
nie obserwowano już żadnych ubytków masy na krzywej TG oraz odpowiadających 
im efektów termicznych na krzywych DTA i DTG.
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a)

c)b)

Rys. 3.3. Zestawienie przebiegów termicznych mieszaniny substratów BT i BLT przed syntezą: a) krzy‑
we TG, b) krzywe DTA, c) krzywe DTG

3.1.2. Etap drugi procesu technologicznego — synteza

Drugim etapem procesu technologicznego była synteza rozdrobnionych i wy‑
mieszanych proszków, poprzedzona procesem prasowania. Suchy proszek prasowano 
w stalowych matrycach w dyski o średnicy d = 10 mm i grubości h = 1 mm, stosując 
metodę jednostronnego, jednoosiowego prasowania na zimno na prasie hydraulicznej 
pod ciśnieniem p = 30 MPa. Wypraski układano następnie w stosy w tyglach korun‑
dowych. Jako podsypkę zastosowano tlenek glinu Al2O3 (99,99%, CHEMPOR). Ty‑
giel szczelnie zaklejono mieszaniną sodowego szkła wodnego (R145 firmy ANSER) 
i prażonego tlenku glinu. Wypraski syntezowano w sylitowym piecu komorowym 
Termod KS ‑1350 z programowalną regulacją temperatury oraz liniowym wzrostem 
temperatury w atmosferze powietrza. Reakcja wstępnej syntezy przebiegała w warun‑
kach ustalonych na podstawie wcześniej opisanej analizy termicznej, w temperaturze 
TS = 950°C. Prędkość narastania temperatury w piecu wynosiła 5°C/min. Wypraski 
wytrzymywano w temperaturze maksymalnej przez t = 2 h, następnie piec chłodzo‑



473.1. Wytwarzanie ceramiki BLT w fazie stałej metodą konwencjonalną 

no do T = 25°C z prędkością samoistnego chłodzenia się pieca. Uzyskany w wyniku 
syntezy materiał ceramiczny poddano ponownemu rozdrobnieniu i mieleniu, wstępnie 
w moździerzu przez t = 1 h, a następnie w planetarnym młynie kulowym na mokro 
przez t = 24 h. Wysuszony proszek poddano kolejnej analizie termicznej, mającej na 
celu potwierdzenie prawidłowości wyboru warunków syntezy.

Rys. 3.4 przedstawia zestawienie wyników analizy termicznej składów: BT, BLT1, 
BLT2, BLT3, BLT4 i BLT5 po syntezie otrzymanych w temperaturze (25—1025)°C. 
Całkowity ubytek masy, obserwowany na krzywej TG, wynosi Δm = (1—2)%. Tak 
niewielkie ubytki masy oraz brak wyraźnych maksimów endotermicznych świadczą 
o prawidłowym zakończeniu procesu syntezy. 

a)

b) c)

Rys. 3.4. Zestawienie przebiegów termicznych mieszaniny proszków BT i BLT po syntezie: a) krzywe
TG, b) krzywe DTA, c) krzywe DTG
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3.1.3. Etap trzeci procesu technologicznego — spiekanie

Wnikliwa analiza danych literaturowych ujawniła, że procedura i warunki spieka‑
nia tytanianu baru domieszkowanego lantanem nie są do końca sprecyzowane. Autorzy 
niektórych publikacji wspominali o jednoetapowym procesie, podczas gdy w innych 
artykułach były opisywane warunki trzech kolejnych etapów. W zależności od źródła 
danych temperatura spiekania zmieniała się od 1100°C do 1450°C [168, 170], czas 
trwania od 60 min. do 5 h [165, 166]. Zmianie ulegała również atmosfera ochronna. 
Materiał ceramiczny BLT spiekany był głównie w atmosferze powietrza [110, 113, 
114, 164—166, 170]. Jednak w literaturze istnieją wzmianki o zastosowaniu atmosfery 
wodoru [168] lub czystego tlenu [108].

Na podstawie tych danych oraz własnego doświadczenia w zakresie technologii 
ceramiki autorka niniejszej monografii zdecydowała się przeprowadzić trzyetapowe 
spiekanie w atmosferze powietrza. Kolejne spiekania odbywały się w silitowym piecu 
komorowym Termod KS ‑1350, w atmosferze powietrza. Przed kolejnymi spiekania‑
mi wypraski powtórnie rozdrabniano i mielono w młynie przez t = 24 h i ponownie 
prasowano w dyski na prasie hydraulicznej, pod ciśnieniem p = 30 MPa. Prędkość 
narastania temperatury w piecu wynosiła 5°C/min., a chłodzenie następowało do 
temperatury 25°C z prędkością samoistnego chłodzenia się pieca. Dwa pierwsze spie‑
kania odbywały się w temperaturze odpowiednio T1 = 1250°C, T2 = 1300°C przez 2 h 
każde. Temperatura trzeciego, finalnego procesu była ustalana bardzo wnikliwie. 
Przeprowadzono trzy próby dla różnych wartości temperatury trzeciego spiekania, 
po których próbki poddawano badaniom gęstości, porowatości oraz nasiąkliwości 
(tabela 3.1). 

Tabela  3.1
Zestawienie wartości gęstości rzeczywistej (ρrz), nasiąkliwości (N) i porowatości (P) ceramiki 

w zależności od temperatury trzeciego spiekania (TIII)

TIII

[°C]
Parametr
fizyczny

Skład

BT BLT1 BLT2 BLT3 BLT4 BLT5

1325 ρrz [kg/m3] 5046 5093 5112 5128 5173 5258

P [%] 6,4 6,2 5,1 5,6 4,7 3,9

N [%] 1,29 1,17 0,79 1,08 0,82 0,75

1350 ρrz [kg/m3] 5385 5562 5589 5617 5633 5821

P [%] 4,3 3,9 2,9 2,6 2,4 1,8

N [%] 0,82 0,75 0,57 0,55 0,52 0,47

1400 ρrz [kg/m3] 4981 5011 5024 5039 5062 5103

P [%] 7,5 7,4 6,5 6,7 6,6 5,8

N [%] 1,45 1,41 1,33 1,37 1,35 1,28
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Na podstawie otrzymanych wyników wybrano temperaturę T3 = 1350°C, ponieważ 
ceramika otrzymana w tej temperaturze cechowała się największą gęstością oraz naj‑
mniejszą porowatością i nasiąkliwością.

Ostatecznie ustalono następujące warunki spiekania:
I spiekanie: T1 = 1250°C, t = 2 h;

II spiekanie: T1I = 1300°C, t = 2 h;
III spiekanie: TII1 = 1350°C, t = 2 h.

Przebieg procesu technologicznego ilustruje schemat blokowy zamieszczony na 
rys. 3.5.

Rys. 3.5. Schemat blokowy procesu otrzymywania ceramiki BLT metodą konwencjonalną

3.2. Wytwarzanie ceramiki BLT w fazie ciekłej metodą zolowo ‑żelową

3.2.1. Etap wstępny procesu technologicznego

Metoda zolowo ‑żelowa umożliwia wytworzenie proszków o znacznie mniejszych 
rozmiarach ziaren w porównaniu do ziaren materiałów ceramicznych wytworzonych 
metodą reakcji w fazie stałej. Małe rozmiary ziaren odpowiedzialne są za wzrost siły 
wzajemnego oddziaływania, co prowadzi do poprawy jakości procesu zagęszczania. 
Dzięki zastosowaniu metody zolowo ‑żelowej można wytworzyć drobnoziarnistą ce‑
ramikę o wysokiej jakości i niskim poziomie zdefektowania, co zaważyło na decyzji 
o wykorzystaniu omawianej metody do otrzymania ceramiki tytanianu baru domiesz‑
kowanego lantanem. 
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W literaturze spotkać można jedynie wzmianki dotyczące warunków techno‑
logicznych otrzymywania ceramiki BLT niskotemperaturowymi chemicznymi me‑
todami, takimi jak: metoda zolowo ‑żelowa [115, 116] oraz zmodyfikowana metoda 
zolowo ‑żelowa zwana metodą Pechiniego PPM (ang. Polymeric Precursor Method) 
[117—122]. Autorka niniejszej pracy, korzystając z własnego doświadczenia w tech‑
nologii ceramiki oraz studiów literaturowych, opracowała oryginalną metodologię 
wytwarzania ceramiki tytanianu baru lantanu. Jako prekursory niskotemperaturowej 
syntezy tytanianu baru lantanu zastosowano wysokiej czystości organiczne sole me‑
tali [171—173]:

octan baru (CH   • 3COO)2Ba (SIGMA ‑ALDRICH, 99%),
octan lantanu (CH   • 3COO)3La (FLUKA, 95%),
n ‑propanolan tytanu (CH   • 3(CH2)2O)4Ti (ALDRICH, 98%). 

Jako rozpuszczalników użyto stężonego kwasu octowego 80% CH3COOH (POCH, 
99,99%) i alkoholu n ‑propylowego CH3(CH2)2OH (POCH, 99,99%) [171]. 

Reakcję syntezy proszku BLT metodą zolowo ‑żelową można wyrazić za pomocą 
schematycznego równania reakcji chemicznej:

(1−x)(CH3COO)2Ba + x(CH3COO)3La + (1−x/4)(CH3CH2CH2O)4Ti + (44−5x/2)O2→
Ba1−xLaxTi1−x/4O3 + (16−x)CO2↑ + (17−2x)Η2Ο↑

Proszek Ba1−xLaxTi1−x/4O3 (BLTy, y = x · 103) domieszkowano lantanem dla ułamka mo‑
lowego lantanu, równego x = 0; 0,001; 0,002; 0,003; 0,004; 0,005, otrzymując następują‑ 
ce składy: BaTiO3 (BT), Ba0,999La0,001Ti0,99975O3 (BLT1), Ba0,998La0,002Ti0,9995O3 (BLT2),  
Ba0,997La0,003Ti0,99925O3 (BLT3), Ba0,996La0,004Ti0,999O3 (BLT4) i Ba0,995La0,005Ti0,99875O3 
(BLT5). Reakcje syntezy poszczególnych składów ceramiki można zapisać przedsta‑
wionymi równaniami chemicznymi:

dla x = 0

(CH3COO)2Ba + (CH3CH2CH2O)4Ti + 22O2→BaTiO3 + 16CO2↑ + 17Η2Ο↑

dla x = 0,001

0,999(CH3COO)2Ba + 0,001(CH3COO)3La + 0,99975(CH3CH2CH2O)4Ti + 21,9975O2→

Ba0,999La0,001Ti0,99975O3 + 15,999CO2↑ + 16,998Η2Ο↑

dla x = 0,002

0,998(CH3COO)2Ba + 0,002(CH3COO)3La + 0,9995(CH3CH2CH2O)4Ti + 21,995O2→

Ba0,998La0,002Ti0,9995O3 + 15,998CO2↑ + 16,998H2O↑

dla x = 0,003

0,997(CH3COO)2Ba + 0,003(CH3COO)3La + 0,99925(CH3CH2CH2O)4Ti + 21,9925O2→

Ba0,997La0,003Ti0,99925O3 + 15,997CO2↑ + 16,994Η2Ο↑

(3.10)

(3.11)

(3.12)

(3.13)

(3.14)
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dla x = 0,004

0,996(CH3COO)2Ba + 0,004(CH3COO)3La + 0,999(CH3CH2CH2O)4Ti + 21,99O2→
Ba0,996La0,004Ti0,999O3 + 15,996CO2↑ + 16,992Η2Ο↑

dla x = 0,005

0,995(CH3COO)2Ba + 0,005(CH3COO)3La + 0,99875(CH3CH2CH2O)4Ti + 21,9875O2→
Ba0,995La0,005Ti0,99875O3 + 15,995CO2↑ + 16,99Η2Ο↑

Octan baru i octan lantanu, odważone w ilościach stechiometrycznych, rozpusz‑
czono w lodowym kwasie octowym. Roztwór ogrzewano i mieszano pod chłodnicą 
zwrotną, aż do momentu całkowitego rozpuszczenia się składników w temperaturze 
T = 100°C przez t = 0,5 h. 

Po rozpuszczeniu octanów baru i lantanu roztwór ochłodzono do temperatury 
pokojowej. Następnie n ‑propanolan tytanu, odważony w ilości stechiometrycznej, 
rozpuszczono w alkoholu n ‑propylowym. Powstały roztwór mieszano przy użyciu 
mieszadła magnetycznego przez t = 1 h. W kolejnym etapie technologicznym zmie‑
szano roztwór Ba ‑La w kwasie octowym z roztworem Ti w n ‑propanolu i całość 
dalej mieszano mieszadłem magnetycznym przez t = 1 h. W wyniku reakcji synte‑
zy powstał kompleks alkoholanów i octan n ‑propylu o wzorze CH3COO(CH2)2CH3  
(ester organiczny), jako produkt uboczny. Powstały alkoholanowy kompleks metali 
jest mało stabilny. W celu stabilizacji roztworu i ochrony przed zbyt szybkim żelowa‑
niem dodano acetyloacetonu (acac; POCH, 99,9%), pełniącego rolę odczynnika sta‑
bilizującego i chelatującego. Acetyloaceton należy do grupy β ‑diketonów i ma wzór 
CH3C(O)CH2C(O)CH3 [93, 174].

a) b)

Rys. 3.6. Wytworzony proszek BLT przed kalcynacją (a) i po kalcynacji (b)

Stabilizowany roztwór Ba ‑La ‑Ti poddano hydrolizie, dodając niewielką ilość wody 
destylowanej. Powszechnie wiadomo, że w wyniku serii reakcji hydrolizowych for‑
muje się zol (hydrozol), czyli roztwór koloidowy z ciekłym ośrodkiem dyspersyjnym. 
Powstały zol Ba ‑La ‑Ti pozostawiono do żelowania. Procesowi żelowania towarzyszy 
przejście układu przez tzw. punkt żelowania, w którym następuje nagła zmiana właści‑
wości od lepkiej cieczy do elastycznej fazy stałej. Jeden ze składników zolu, czynnik 
żelujący, tworzy podczas żelowania rozgałęzioną sieć rozciągającą się na całą objętość 
żelującego układu i unieruchamiającą ciekły rozpuszczalnik. 

(3.16)

(3.15)
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Wytworzony żel BLT (koloru żółtego) (rys. 3.6a) suszono w temperaturze pokojo‑
wej, a następnie kalcynowano w tyglach korundowych w oporowym piecu silitowym, 
którego prędkość grzania wynosiła 3°C/min., w temperaturze T = 850°C przez t = 3 h. 
W wyniku tego procesu uzyskano proszki koloru białego (rys. 3.6b).

W celu ustalenia optymalnych parametrów kalcynacji i późniejszego spiekania su‑
chy żel BLT przed i po kalcynacji poddano analizie termicznej.

3.2.2. Etap drugi procesu technologicznego — kalcynacja

W celu określenia temperatury kalcynacji oraz procentowego ubytku masy 
w proszkach otrzymanych metodą zolowo ‑żelową poddano je analizie termicznej, 
podobnie jak miało to miejsce w przypadku mieszaniny tlenków i węglanów w me‑
todzie konwencjonalnej. Wyniki analizy termicznej suchego żelu BLT przedstawiono 
na rys. 3.7. Na podstawie krzywych analizy termicznej można zauważyć, że całkowi‑
ty ubytek masy wynosi Δm ≈ 43% dla BT, Δm ≈ 40% dla BLT1, Δm ≈ 43% dla BLT2, 
Δm ≈ 47% dla BLT3, Δm ≈ 44% dla BLT4 i Δm ≈ 45% dla BLT5. Na krzywych TG 
obserwuje się trzy zakresy temperatury, odpowiadające ubytkom masy. Towarzyszą‑
ce im lokalne minima na krzywej DTG informują o temperaturze, w której ubytek 
masy jest najszybszy.

Pierwszemu ubytkowi masy, równemu Δm1 ≈ 15% dla wszystkich składów, obser‑
wowanemu w zakresie temperatury ∆T1 = (100—300)°C, towarzyszy lokalne minimum 
na krzywej DTG w temperaturze: T1 = 134°C dla BT, T1 = 140°C dla BLT1, T1 = 135°C 
dla BLT2, T1 = 139°C dla BLT3, T1 = 133°C dla BLT4 i T1 = 139°C dla BLT5. Drugiemu 
ubytkowi masy, równemu: Δm2 ≈ 17% dla BT, Δm2 ≈ 20% dla BLT1, Δm2 ≈ 17% dla 
BLT2, Δm2 ≈ 22% dla BLT3, Δm2 ≈ 18% dla BLT4 i Δm2 ≈ 20% dla BLT5, obserwo‑
wanemu w zakresie temperatury ∆T2 = (300—450)°C, towarzyszy lokalne minimum 
na krzywej DTG w temperaturze: T2 = 327°C dla BT, T2 = 327°C dla BLT1, T2 = 327°C 
dla BLT2, T2 = 327°C dla BLT3, T2 = 325°C dla BLT4 i T2 = 329°C dla BLT5. Trzecie‑
mu ubytkowi masy, równemu Δm3 ≈ 11% dla BT, Δm3 ≈ 5% dla BLT1, Δm3 ≈ 11% dla 
BLT2, Δm3 ≈ 10% dla BLT3, Δm3≈11% dla BLT4 i Δm3 ≈ 10% dla BLT5, obserwowa‑
nemu w zakresie temperatury w ∆T3 = (650—750)°C, towarzyszy lokalne minimum na 
krzywej DTG w temperaturze: T3 = 715°C dla BT, T3 = 675°C dla BLT1, T3 = 718°C dla 
BLT2, T3 = 718°C dla BLT3, T3 = 720°C dla BLT4 i T3 = 726°C dla BLT5. 

Pierwszy zaobserwowany ubytek masy związany jest z odparowaniem wilgoci. Tezę 
tę potwierdza istnienie endotermicznego maksimum na krzywej DTA: w T1 = 145°C 
dla BT, T1 = 145°C dla BLT1, T1 = 145°C dla BLT2, T1 = 146°C dla BLT3, T1 = 142°C dla 
BLT4 i T1 = 148°C dla BLT5. Drugi ubytek masy wynika ze spalania części organicz‑
nej znajdującej się w alkoholanowym kompleksie metali i uwalniania się gazowych 
produktów tej reakcji. Świadczy o tym również maksimum egzotermiczne na krzywej 
DTA w: T2 = 437°C dla BT, T2 = 422°C dla BLT1, T2 = 441°C dla BLT2, T2 = 431°C dla 
BLT3, T2 = 428°C dla BLT4 i T2 = 435°C dla BLT5, informujące o zakończeniu procesu
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a) b)

c) d)

e) f)

Rys. 3.7. Rezultaty analizy termicznej wysuszonego żelu BT i BLT przed kalcynacją dla: BT (a), BLT1 (b),
BLT2 (c), BLT3 (d), BLT4 (e) i BLT5 (f) [175]

termicznego rozkładu składników organicznych w badanym proszku BLT. Trzeci uby‑
tek masy jest przejawem nukleacji i wzrostu krystalitów tworzącej się perowskitowej 
fazy BLT. Podczas tworzenia się perowskitowej fazy BLT z fazy amorficznej wystę‑
puje kilka faz pośrednich. Potwierdzają to także maksima egzotermiczne na krzywej 
DTA w: T3 = 626°C, T4 = 695°C dla BT; T3 = 623°C, T4 = 695°C dla BLT1; T3 = 626°C, 
T4 = 695°C dla BLT2, T3 = 631°C, T4 = 702°C dla BLT3; T3 = 609°C, T4 = 695°C dla BLT4 
i T3 = 634°C, T4 = 700°C dla BLT5 (tabela 3.2).
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Tabela  3.2 
Wartości ubytku masy i odpowiadające im temperatury z analizy TG/DTG/DTA proszków BLT [171]

Skład BT BLT1 BLT2 BLT3 BLT4 BLT5

Całkowity ubytek masy ∆m [%] 43,2 44,8 48 48,5 46,1 42,6

Pierwszy ubytek masy ∆m [%] 10,5 11 12 12,5 12 9

Temperatura DTG T1 [°C] 167 165 150 149 155 166

Drugi ubytek masy ∆m [%] 22,5 23 26 25,5 23 23,5

Temperatura DTG T2 [°C] 318 318 327 323 321 314

Trzeci ubytek masy ∆m [%] 10,2 10,8 10 10,5 11,1 10,1

Temperatura DTG T3 [°C] 706 713 715 715 706 710

Temperatura DTA T [°C] 

420 423 427 427 427 421

520 605 729 705 686 628

670 — — — — —

a)

c)b)

Rys. 3.8. Zestawienie przebiegów krzywych termicznych wysuszonego żelu BT i BLT przed kalcynacją:
a) krzywe TG, b) krzywe DTA, c) krzywe DTG
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Powyżej temperatury T > 800°C dla wszystkich składów BLT nie obserwuje się 
zarówno ubytków masy na krzywej TG, jak i towarzyszących im efektów energetycz‑
nych na krzywej DTA (rys. 3.8). 

W oparciu o opisane powyżej wyniki analizy termicznej wybrano temperaturę 
T = 850°C jako optymalną temperaturę kalcynacji proszków ceramicznych BT i BLT. 
Ustalono również czas trwania procesu kalcynacji — 3 h.

Proces kalcynacji ma na celu eliminację z wysuszonego żelu części organicznej 
alkoholanowego kompleksu metali i produktu ubocznego reakcji (octanu n ‑propylu). 
Reakcja spalania części organicznej w alkoholowym kompleksie metali i produktu 
ubocznego reakcji (octanu n ‑propylu) do dwutlenku węgla CO2 i wody przebiegała 
zgodnie z równaniami 3.17—3.19:

(Ba1−xLax)Ti1−x/4O2(CH3(CH2)2O)2 + 9O2→(Ba1−xLax)Ti1−x/4O3 + 6CO2↑ + 7Η2Ο↑

CH3COO(CH2)2CH3 + 6,5O2→5CO2↑ + 5Η2Ο↑

2CH3COO(CH2)2CH3 + 13O2→10CO2↑ + 10Η2Ο↑

a)

c)b)

Rys. 3.9. Zestawienie przebiegów termicznych mieszaniny proszków BT i BLT po kalcynacji: a) krzywe
TG, b) krzywe DTA, c) krzywe DTG

(3.17)

(3.18)

(3.19)
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Po kalcynacji proszek BLT mieszano wstępnie na sucho w moździerzu przez 
t = 15 min., a następnie na mokro, z alkoholem etylowym (POCH, 99,9%), w młynie 
planetarnym, z prędkością 250 ob./min. przez t = 24 h. Jako mielniki zastosowano 
kulki cyrkonowe stabilizowane itrem, o średnicy d = 10 mm, w liczbie 20 szt. Po mie‑
szaniu mokry proszek ceramiczny suszono w temperaturze pokojowej przez t = 24 h 
i ponownie mieszano w moździerzu przez t = 15 min.

Proszki po kalcynacji poddano ponownej analizie termicznej, obejmującej analizę 
termograwimetryczną, różnicową analizę termiczną oraz termograwimetrię różnicz‑
kową. Zestawienie przebiegów krzywych termicznych dla poszczególnych składów 
zaprezentowano na rys. 3.9.

Na krzywej termicznej TG proszków ceramicznych BT i BLT po kalcynacji, 
przedstawionej na rys. 3.9a, można zaobserwować niewielkie ubytki masy, wynoszące 
Δm = 1—3%. Na krzywych DTA (rys. 3.9b) i krzywych DTG (rys. 3.9c) nie obserwuje 
się już żadnych maksimów endotermicznych i odpowiadających im efektów termicz‑
nych, co świadczy o prawidłowym zakończeniu procesu kalcynacji.

3.2.3. Etap trzeci procesu technologicznego — spiekanie

Kolejnym etapem technologicznym wytwarzania ceramiki BLT było prasowa‑
nie. Jednorodny proszek BLT prasowano na prasie hydraulicznej, pod ciśnieniem 
p = 60MPa, w dyski o średnicy d = 10 mm i grubości h = 1 mm. Otrzymane wypraski

Rys. 3.10. Schemat otrzymywania proszków ceramicznych BLT metodą zolowo ‑żelową
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poddano procesowi zagęszczania metodą spiekania swobodnego, w podsypce z tlenku 
glinu, w tyglu korundowym szczelnie zamkniętym mieszaniną tlenku glinu z roztworem 
krzemianu sodowego. Spiekanie przeprowadzono dwuetapowo. Pierwsze spiekanie od‑
było się w temperaturze T = 1100°C przez t = 2 h. Drugie — w temperaturze T = 1450°C 
przez t = 4 h. Oba etapy zachodziły w atmosferze powietrza w oporowym piecu sili‑
towym (Strohlein Instruments HTC 1500), którego prędkość nagrzewania wynosiła  
5ºC/min. Programowalna regulacja temperatury pieca zapewniała jej liniowy wzrost 
i dobrą stabilizację z dokładnością ∆T = ±0,3°C. Schemat technologii zolowo ‑żelowej 
przedstawiono na rys. 3.10. 

Wypraski, otrzymane zarówno metodą konwencjonalną (rys. 3.11), jak również 
metodą zolowo ‑żelową (rys. 3.12), zostały poddane obróbce mechanicznej, polegającej 
na szlifowaniu i polerowaniu do grubości ok. d = 1 mm. Szlifowanie próbek odbywało 
się na mokro, za pomocą papieru ściernego (AQVA P800 i AQVA P1000), a polerowa‑
nie drobnoziarnistym papierem ściernym (AQVA P2000 i AQVA P2500). Następnie 
próbki suszono w T = 100°C przez t = 1 h i poddano odprężeniu w trybie szybkiego 
nagrzania do temperatury T = 600°C przez t = 0,5 h, a następnie powolnego chłodze‑
nia, w celu pozbycia się naprężeń własnych.

Rys. 3.11. Próbki ceramiczne otrzymane metodą konwencjonalną

Rys. 3.12. Próbki ceramiczne otrzymane metodą zolowo ‑żelową

3.3. Mikrostruktura i skład chemiczny ceramiki BLT

Dane literaturowe wskazują, że idealna mikrostruktura domieszkowanej ceramiki 
BaTiO3 powinna charakteryzować się dobrze wykształconymi, jednorodnymi ziarnami 
tytanianu baru, zawierającymi rozpuszczone domieszki donorowe. Wielkości ziaren 
powinny mieścić się w wąskim przedziale od kilku do kilkunastu µm [176].

Próbki ceramiczne BT i BLT, otrzymane zarówno metodą konwencjonalną, jak 
i metodą zolowo ‑żelową, poddano analizie mikrostrukturalnej, wykonanej za pomocą 
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skaningowego mikroskopu elektronowego SEM HITACHI S ‑4700 z emisją polową 
i z zimną katodą. Preparatyka oraz metodologia pomiaru zostały szczegółowo opi‑
sane w rozdziale 2.3 niniejszej pracy. Na rys. 3.13—3.18 przedstawiono obrazy SEM 
mikrostruktury dla powiększenia 10000× wraz z widmami emisyjnymi mikroanalizy 
rentgenowskiej (EDS) ceramiki BT i BLT otrzymanej w fazie stałej metodą konwen‑
cjonalną.

Rys. 3.13. Zdjęcia SEM przełamów oraz widmo emisyjne EDS ceramiki BT otrzymanej metodą
konwencjonalną

Rys. 3.14. Zdjęcia SEM przełamów oraz widmo emisyjne EDS ceramiki BLT1 otrzymanej metodą 
konwencjonalną

Rys. 3.15. Zdjęcia SEM przełamów oraz widmo emisyjne EDS ceramiki BLT2 otrzymanej metodą 
konwencjonalną
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Rys. 3.16. Zdjęcia SEM przełamów oraz widmo emisyjne EDS ceramiki BLT3 otrzymanej metodą 
konwencjonalną

Rys. 3.17. Zdjęcia SEM przełamów oraz widmo emisyjne EDS ceramiki BLT4 otrzymanej metodą
konwencjonalną

Rys. 3.18. Zdjęcia SEM przełamów oraz widmo emisyjne EDS ceramiki BLT5 otrzymanej metodą 
konwencjonalną

Wygląd mikrostruktury, zaprezentowany na rys. 3.13—3.18, wskazuje, że w czasie 
wykonywania przełamów pęknięcia nastąpiły przez ziarna (pęknięcia transkrystaliczne). 
Otrzymana ceramika charakteryzuje się dobrze ukształtowanymi dużymi graniastymi 
ziarnami, z tendencją do spiralnego sześciokątnego wzrostu. Ten dwuwymiarowy me‑
chanizm wzrostu ziaren powoduje znaczne zwiększenie pojedynczego ziarna, a w kon‑
sekwencji zwiększenie wytrzymałości otrzymanej ceramiki. Wraz ze wzrostem zawar‑
tości domieszki La3+ obserwowane jest zmniejszanie się rozmiarów ziaren. 



60 3. Technologia ceramiki BLT

Tabela  3.3
Teoretyczne i eksperymentalne zawartości procentowe pierwiastków ceramiki BT i BTL 

otrzymanej metodą konwencjonalną

Pierwiastek
Oznaczona zawartość 
pierwiastków z EDS 

 [wag.%]

Teoretyczna zawartość 
pierwiastków  

[wag.%]

Różnica wartości 
oznaczonej w stosunku 

do teoretycznej 
 [wag.%]

BT

O 20,1 20,6 0,5

Ti 19,5 20,5 1,0

Ba 60,4 58,9 1,5

BLT1

O 19,9 20,6 0,7

Ti 19,2 20,5 1,3

Ba 60,9 58,5 2,1

La 0,0  0,1 0,1

BLT2

O 19,8 20,6 0,8

Ti 19,0 20,5 1,5

Ba 61,1 58,8 2,3

La 0,0 0,1 0,1

BLT3

O 20,0 20,6 0,6

Ti 19,2 20,5 1,3

Ba 60,5 58,7 1,8

La 0,3 0,2 0,1

BLT4

O 20,0 20,6 0,6

Ti 19,3 20,5 1,2

Ba 60,6 58,6 2,0

La 0,1 0,2 0,1

BLT5

O 20,0 20,6 0,6

Ti 19,5 20,5 1,0

Ba 60,0 58,6 1,4

La 0,5 0,3 0,2



613.3. Mikrostruktura i skład chemiczny ceramiki BLT

Wyniki jakościowe analizy składu chemicznego, przeprowadzone metodą mikro‑
analizy rentgenowskiej, jednoznacznie wskazują na jednorodność chemiczną próbek 
oraz brak obcych domieszek i zanieczyszczeń. Analiza ilościowa składu chemiczne‑
go miała na celu określenie stopnia zgodności rzeczywistej zawartości pierwiastków 
z teoretyczną stechiometrią. Stosunek stechiometryczny składników wyjściowych 
został przeliczony na pierwiastki: tlen (O), tytan (Ti), bar (Ba) i lantan (La) — ta‑
bela 3.3.

W tabeli 3.3 porównano teoretyczne i eksperymentalne zawartości procentowe 
poszczególnych pierwiastków. Różnica pomiędzy teoretycznym i eksperymentalnym 
składem chemicznym wynosiła ±4 wag.%, co mieści się w granicach błędu stosowanej 
metody.

Badania mikrostrukturalne ceramiki uzyskanej w fazie ciekłej metodą zolowo‑
 ‑żelową przebiegały dwuetapowo. W pierwszym etapie analizie poddano próbki cera‑
miczne uzyskane w wyniku procesu zagęszczania skalcynowanego proszku ceramicz‑
nego, przebiegającego w temperaturze 1100ºC przez 2 h. Uzyskane dla poszczególnych 
składów obrazy mikrostruktury zamieszczono na rys. 3.19.

Otrzymane materiały ceramiczne, niezależnie od zawartości domieszki lantanu, 
charakteryzują się bardzo drobnymi, niejednorodnymi ziarnami. Ziarna te wykazu‑
ją tendencję do aglomeracji, tym większą, im wyższe jest stężenie lantanu. Widocz‑
ne ziarna, tworzące miękkie aglomeraty, powstają najczęściej podczas zagęszczania 
proszków syntezowanych metodą zolowo ‑żelową.

a) b) c)

d) e) f)

Rys. 3.19. Zdjęcia SEM przełamów ceramiki: BT (a), BLT1 (b), BLT2 (c), BLT3 (d), BLT4 (e), BLT5 (f), 
otrzymanej niskotemperaturową metodą zolowo ‑żelową [171]
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Rys. 3.20. Zdjęcia SEM przełamów oraz widmo emisyjne EDS ceramiki BT otrzymanej metodą zolowo‑
 ‑żelową

Rys. 3.21. Zdjęcia SEM  przełamów oraz widmo emisyjne EDS ceramiki BLT1 otrzymanej metodą 
zolowo ‑żelową

Rys. 3.22. Zdjęcia SEM przełamów oraz widmo emisyjne EDS ceramiki BLT2 otrzymanej metodą
zolowo ‑żelową

Wiadomo, że najlepszymi właściwościami elektrofizycznymi oraz mechanicznymi 
charakteryzują się materiały o odizolowanych, dobrze wykształconych, graniastych 
ziarnach z wyraźnie zarysowanymi granicami międzyziarnowymi [101, 177]. W celu 
wyeliminowania aglomeratów i uzyskania prawidłowej struktury ziarnistej przeprowa‑
dzono kolejny proces spiekania, stosując wyższą temperaturę (T = 1450°C) i znacznie 
(o 100%) wydłużając czas trwania procesu (t = 4 h). Tak uzyskane próbki ceramiczne 
poddano ponownym badaniom mikrostrukturalnym przy użyciu skaningowego mikro‑
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Rys. 3.23. Zdjęcia SEM przełamów oraz widmo emisyjne EDS ceramiki BLT3 otrzymanej metodą
zolowo ‑żelową

Rys. 3.24. Zdjęcia SEM przełamów oraz widmo emisyjne EDS ceramiki BLT4 otrzymanej metodą
zolowo ‑żelową

Rys. 3.25. Zdjęcia SEM przełamów oraz widmo emisyjne EDS ceramiki BLT5 otrzymanej metodą 
zolowo ‑żelową

skopu elektronowego oraz mikroanalizie rentgenowskiej w celu sprawdzenia zgodno‑
ści rzeczywistej zawartości pierwiastków ze stechiometrią teoretyczną. Zdjęcia prze‑
łamów powierzchni badanych składów ceramiki otrzymanej wysokotemperaturową 
(T = 1450°C, t = 4 h) metodą zolowo ‑żelową, wykonane przy pomocy skaningowego 
mikroskopu elektronowego, zamieszczono na rys. 3.20—3.25. Na rysunkach tych 
umieszczono również widma emisyjne uzyskane przy pomocy analizy EDS.
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Ceramika otrzymana metodą zolowo ‑żelową jest gęsta, o dobrze wykształconych 
graniastych ziarnach, które są mniejsze niż ziarna ceramiki otrzymanej metodą kon‑
wencjonalną. Badany materiał ceramiczny wykazuje zróżnicowanie ziaren w zależ‑
ności od zawartości lantanu, dlatego też pełna analiza mikrostruktury wymagała za‑
stosowania dużego zakresu powiększeń. Badania były prowadzone dla powiększenia 
w zakresie 500—25 000×.

Na rys. 3.20—3.25 przedstawiono zdjęcia SEM przełamów próbek ceramicznych 
dla powiększenia 25 000×, na których zaobserwowano pęknięcia po ziarnach (pęknię‑
cia międzykrystaliczne), co charakteryzuje ceramikę o dobrze ukształtowanych twar‑
dych ziarnach z nielicznymi porami umiejscowionymi w granicach ziaren. Uzyskana 
mikrostruktura nie jest jednak w 100% idealna, mianowicie badaną powierzchnię ce‑
chuje pewna niejednorodność rozmiarów ziaren. Można na niej wyróżnić obszary gru‑
bo ‑ i drobnoziarniste. Wprowadzenie domieszki lantanu skutkuje stopniowym zmniej‑
szaniem się rozmiarów ziaren, co wskazuje na fakt, że domieszka lantanu hamuje 
rozrost ziaren. Trzeci spiek wyeliminował aglomeraty, potwierdzając tym samym po 
raz kolejny tezę, iż uzyskanie dobrego zagęszczenia wymaga odpowiednio wysokiej 
temperatury i długiego czasu spiekania.

Reasumując, ziarna ceramiki tytanianu baru lantanu otrzymane metodą konwen‑
cjonalną, podobnie jak ziarna ceramiki otrzymanej metodą zolowo ‑żelową, wykonu‑
ją spiralny sześciokątny wzrost (rys. 3.26). Ostateczna wielkość otrzymanego ziarna 
wpływa na zmniejszenie naprężeń wewnętrznych, a co za tym idzie — na wzrost 
wytrzymałości otrzymanej ceramiki.

a) b)

Rys. 3.26. Przykładowe stożki wzrostu ziaren ceramiki BLT1, otrzymanej metodą konwencjonalną (a)
oraz metodą zolowo ‑żelową (b)

Mikroanaliza rentgenowska wykluczyła udział obcych pierwiastków w badanych 
próbkach ceramicznych czystego tytanianu baru i tytanianu baru domieszkowanego 
lantanem, ponadto pozwoliła na określenie wagowego udziału poszczególnych atomów 
w badanym materiale. Procentowe zawartości poszczególnych składników ceramiki 
BT i BLT wykazywały niewielkie odchylenia od założonych teoretycznie zawartości 
pierwiastków, ale mieściły się w granicach błędu stosowanej metody oznaczenia (ta‑
bela 3.4).
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Tabela  3.4
Teoretyczne i eksperymentalne zawartości procentowe pierwiastków ceramiki BT i BTL 

otrzymanej metodą zolowo ‑żelową

Pierwiastek
Oznaczona zawartość 
pierwiastków z EDS

 [wag.%]

Teoretyczna zawartość 
pierwiastków

 [wag.%]

Różnica wartości 
oznaczonej w stosunku 

do teoretycznej
 [wag.%]

BT

O 20,9 20,6 0,3

Ti 21,1 20,5 0,6

Ba 58,0 58,9 0,9

BLT1

O 20,5 20,6 0,1

Ti 20,4 20,5 0,1

Ba 59,1 58,8 0,3

La 0,0 0,1 0,1

BLT2

O 19,9 20,6 0,7

Ti 19,2 20,5 1,3

Ba 60,8 58,8 2,0

La 0,1 0,1 0,0

BLT3

O 20,9 20,6 0,3

Ti 21,2 20,5 0,7

Ba 57,6 58,7 1,1

La 0,3 0,2 0,1

BLT4

O 20,5 20,6 0,1

Ti 20,4 20,5 0,1

Ba 58,9 58,6 0,3

La 0,1 0,2 0,1

BLT5

O 21,1 20,6 0,5

Ti 21,7 20,5 1,2

Ba 57,2 58,6 1,4

La 0,0 0,3 0,3
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Różnica pomiędzy teoretycznym a wyznaczonym eksperymentalnie składem 
chemicznym BLT wynosi ±2 wag.%. Wynik ten wskazuje, że ceramika otrzymana 
metodą zolowo ‑żelową posiada nieco bardziej zbliżoną do teoretycznej stechiometrię 
składu, niż miało to miejsce w przypadku ceramiki otrzymanej metodą konwencjo‑
nalną. 

Podsumowując, zarówno punktowe, jak i powierzchniowe analizy EDS wykonane 
dla spieków ceramicznych otrzymanych w fazie stałej oraz w fazie ciekłej potwierdzi‑
ły czystość oraz założony eksperymentalnie skład jakościowy i ilościowy badanych 
materiałów. 

3.4. Struktura krystaliczna ceramiki BLT

Strukturę krystaliczną i skład fazowy tytanianu baru czystego i domieszkowane‑
go, zarówno otrzymanego metodą konwencjonalną, jak i metodą zolowo ‑żelową, ba‑
dano metodą dyfrakcji rentgenowskiej, przy użyciu dyfraktometru polikrystalicznego 
Philips PW 3710. Metodologia badań została szczegółowo opisana w rozdziale 2.4. 
poświęconym technikom pomiarowym.

Na rys. 3.27 zamieszczono przykładowe dyfraktogramy otrzymane dla czystego 
tytanianu baru (BT) i tytanianu baru lantanu (BLT) otrzymanego metodą konwencjo‑
nalną dla różnej ilości stężenia domieszki La3+.

Kolejnym krokiem w analizie uzyskanych widm dyfrakcyjnych było przeprowa‑
dzenie identyfikacji fazowej. Polegała ona na porównaniu natężenia i położenia li‑
nii dyfrakcyjnych dyfraktogramu eksperymentalnego z wzorcem z międzynarodowej 
bazy danych ICDD (karta ICSD ‑34637). Wyniki tego porównania dla poszczególnych 
dyskutowanych składów zostały zamieszczone na rys. 3.28.
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Rys. 3.27. Dyfraktogramy rentgenowskie ceramiki BT i BLT otrzymanej metodą konwencjonalną

Otrzymane eksperymentalne refleksy dyfrakcyjne (krzywa punktowa) i wartości 
odległości międzypłaszczyznowych dhkl badanych materiałów pokrywają się z reflek‑
sami dyfrakcyjnymi i wartościami dhkl wzorca (krzywa czerwona). Przebieg na dolnych 
wykresach (krzywa zielona) przedstawia różnicę pomiędzy wartościami teoretycznymi 
i eksperymentalnymi. Niewielkie odstępstwa eksperymentalnych linii dyfrakcyjnych 
od wzorca mogą być przypisane teksturowaniu próbki, nieuchronnie pojawiającemu 
się w wyniku prasowania [2].

Z przeprowadzonej analizy fazowej wynika, że w temperaturze pokojowej (Tr < TC) 
ziarna fazy krystalicznej są jednofazowe, wykazują strukturę typu perowskitu o sy‑
metrii tetragonalnej (a0 = b0 ≠ c0, α = β = γ = 90°), posiadają prymitywną P komórkę 
elementarną Bravais’ego, grupę punktową 4mm, grupę przestrzenną P4mm, należą do 
klasy piramidy dytetragonalnej, posiadają cztery płaszczyzny symetrii, przecinające 
się w czterokrotnej osi symetrii biegunowej [115].

Wykorzystując metodę Rietvelda [178], na podstawie otrzymanych widm rentge‑
nowskich wyznaczono parametry komórki elementarnej (a0 i c0), objętość komórki ele‑
mentarnej (V), gęstość (ρ) — wyliczoną na podstawie dyfraktogramu rentgenowskiego 

— oraz jednorodny parametr deformacji tetragonalnej )(
0

0

a
c

T =δ . Otrzymane wartości 

parametrów krystalograficznych zestawiono w tabeli 3.5.
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Rys. 3.28. Rezultaty dopasowania widma rentgenowskiego ceramiki BT i BLT otrzymanej metodą 
konwencjonalną [160]

Analiza wyników badań krystalograficznych oraz badań mikrostrukturalnych  
pozwala stwierdzić, że domieszka lantanu hamuje rozrost ziaren w tytanianie baru, 
powodując jednocześnie wzrost gęstości otrzymanej ceramiki.
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Z analizy tabeli 3.15 wynika, że wraz ze wzrostem zawartości La3+ w badanym 
materiale następuje zmniejszanie objętości komórki elementarnej (V) oraz zmniej‑
szenie deformacji tetragonalnej (δT) komórki elementarnej BLT, co jest spowodowa‑
ne zmniejszeniem parametru c0. Największą komórkę elementarną posiada ceramika 
BT (V = 64,36 · 10−30m3), natomiast najmniejszą — ceramika BLT5 (V = 64,14 · 10−30m3). 
Zmniejszanie się objętości komórki elementarnej wraz ze wzrostem ilości domieszki 
jest spowodowane częściowym podstawieniem atomów baru w sieci krystalicznej BLT 
atomami lantanu. Jony lantanu o promieniu jonowym równym r = 1,36Å podstawia‑
ją się w sieci krystalicznej roztworu stałego Ba1−xLaxTi1−x/4O3 w miejsce jonów baru 
(o promieniu jonowym r = 1,61Å), w pozycję A perowskitowej komórki elementarnej. 
Wokół każdego jonu lantanu lokuje się 12 atomów tlenu O2− i 8 atomów tytanu Ti4+. 

Tabela  3.5
Parametry krystalograficzne ceramiki BT i BLT otrzymanej metodą konwencjonalną [160,179]

Próbka a0

[nm]
c0

[nm]
V · 10−30

[m3] δT
Gęstość
[kg/m3]

BT 0,3994 0,4030 64,36 1,0090 6023

BLT1 0,3993 0,4034 64,31 1,0103 6020

BLT2 0,3993 0,4031 64,23 1,0095 6028

BLT3 0,3994 0,4027 64,23 1,0083 6028

BLT4 0,3992 0,4020 64,20 1,0070 6029

BLT5 0,3993 0,4020 64,14 1,0068 6037

Do dalszej analizy profilów rentgenowskich otrzymanych metodą Rietvelda po‑
służył program PowderCell, szerzej zaprezentowany w rozdziale 2.4. Do programu 
wprowadzono wymiary komórki elementarnej z wzorców oraz pozycji jonów w ele‑
mentarnej komórce krystalicznej. W rezultacie przeprowadzonych obliczeń otrzymano 
model struktury krystalicznej roztworu stałego BLT (rys. 3.29).

Rys. 3.29. Model struktury ceramiki BLT
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Rezultaty modelowania wykorzystano do analizy eksperymentalnego widma rent‑
genowskiego ceramiki tytanianu baru bez domieszki i domieszkowanej lantanem, 
otrzymanej zarówno metodą konwencjonalną, jak i metodą zolowo ‑żelową.

Stan dopasowania obliczonego teoretycznie rentgenowskiego widma dyfrakcyjne‑
go i widma eksperymentalnego zależy od:

 adekwatności stosowanego modelu teoretycznego (tzn. zawierającego parametry ko‑   •
nieczne do zamodelowania rzeczywistej struktury i warunków dyfrakcji);
 faktu znalezienia minimum globalnego, a nie lokalnego minimum funkcji zgodności    •
dopasowania [180].

Wynik dopasowania dyfraktogramów teoretycznych do danych eksperymental‑
nych dla próbek ceramicznych otrzymanych metodą zolowo ‑żelową przedstawiono na 
rys. 3.30, natomiast parametry krystalograficzne zostały zestawione w tabeli 3.6. 

a) b)

c) d)

e) f)

Rys. 3.30. Rezultaty dopasowania widma rentgenowskiego ceramiki: BT (a), BLT1 (b), BLT2 (c), BLT3
(d), BLT4 (e), BLT5 (f), otrzymanej metodą zolowo ‑żelową
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Ceramika tytanianu baru i tytanianu baru lantanu otrzymana metodą zolowo‑
 ‑żelową, podobnie jak ceramika otrzymana metodą konwencjonalną, w temperaturze 
pokojowej wykazuje strukturę typu perowskitu o symetrii tetragonalnej i grupie prze‑
strzennej P4mm (nr 99).

Tabela  3.6
Parametry krystalograficzne ceramiki BT i BLT otrzymanej metodą zolowo ‑żelową 

Próbka a0

[nm]
c0

[nm]
V · 10−30

[m3] δT
Gęstość
[kg/m3]

BT 0,3995 0,4027 64,29 1,0080 6023

BLT1 0,3995 0,4026 64,28 1,0077 6025

BLT2 0,3995 0,4025 64,26 1,0075 6011

BLT3 0,3996 0,4025 64,26 1,0072 6025

BLT4 0,3998 0,4011 64,16 1,0032 6038

BLT5 0,3997 0,4024 64,27 1,0067 6025

Niniejszy rozdział opisuje wyniki wstępnych eksperymentów, których celem było 
wytworzenie tytanianu baru lantanu o dobrze rozwiniętej mikrostrukturze i strukturze 
krystalicznej. Podjęte działania pozwoliły dokładnie określić warunki technologiczne 
badanej ceramiki. Ceramikę BaTiO3 czystą i domieszkowaną lantanem wytworzono 
dwoma sposobami: klasyczną metodą syntezy prostych tlenków w fazie stałej (metodą 
konwencjonalną) oraz w fazie ciekłej (metodą zolowo ‑żelową). W obu przypadkach 
zostały dokładnie określone warunki technologiczne, a sam proces technologiczny 
został kilkukrotnie powtórzony. W efekcie każdorazowo uzyskiwano materiał cera‑
miczny o powtarzalnych właściwościach.

Na podstawie analizy wyników badań mikrostrukturalnych można stwierdzić, że 
wytworzone materiały ceramiczne charakteryzują się zwartą, mało porowatą mikro‑
strukturą. Ziarna, o graniastym kształcie, są gęsto upakowane i dobrze wykształcone. 
Graniasty kształt ziaren zapewnia minimalizację łącznej energii ich granic, zwiększając 
jednocześnie wytrzymałość wnętrz ziaren [181]. Analiza przełamów ceramiki otrzyma‑
nej metodą konwencjonalną wykazała wyraźnie, że pęknięcia następują przez ziarna, 
co wskazuje na dużą wytrzymałość granic ziarnowych w stosunku do samych ziaren. 
Taka tendencja pęknięć charakteryzuje wysokiej jakości ceramikę o dobrze ukształto‑
wanej strukturze ziarnowej. Domieszka lantanu wyraźnie hamuje proces wzrostu ziar‑
na, prowadząc jednocześnie do pewnej niejednorodności w ich rozmiarze.

Wyniki mikroanalizy rentgenowskiej wskazują, że w badanych próbkach został 
zachowany założony skład chemiczny, ponieważ różnica między założoną teoretycznie 
zawartością baru, tytanu i tlenu a wynikami eksperymentalnymi mieści się w grani‑
cach błędu stosowanej metody. Dane eksperymentalne dotyczące lantanu znacznie 
odbiegają od założeń teoretycznych — należy jednak pamiętać, że domieszka lantanu 
jest niewielka i mieści się poniżej progu czułości metody.



72 3. Technologia ceramiki BLT

Wyniki badań rentgenowskich jednoznacznie wskazują, że w efekcie zastosowa‑
nych technologii uzyskano jednofazowy materiał wykazujący w temperaturze pokojo‑
wej strukturę typu perowskitu o symetrii tetragonalnej. Szczegółowa analiza refleksów 
dyfrakcyjnych wskazuje, iż nie są one nadmiernie poszerzone, co świadczy o niewiel‑
kich naprężeniach struktury krystalicznej. Domieszka lantanu wpływa na zmniejsze‑
nie objętości komórki elementarnej.

Biorąc pod uwagę wpływ lantanu na wielkość ziaren ceramiki, należy przypuszczać, 
że również właściwości dielektryczne i elektryczne ulegną znacznej zmianie wraz ze 
wzrostem koncentracji domieszki.
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Postępując zgodnie z metodyką opisaną przez Autorkę w rozdziale 2.5 niniejszej mo‑
nografii, przeprowadzono badania dielektryczne materiałów ceramicznych na bazie tyta‑
nianu baru modyfikowanego lantanem, wykonanych metodą konwencjonalną i zolowo‑
 ‑żelową.

4.1.  Przenikalność elektryczna i straty dielektryczne ceramiki BLT 
otrzymanej metodą konwencjonalną

Jak już wspomniano, najważniejszą charakterystyką w badaniach właściwości di‑ 
elektrycznych materiałów jest temperaturowa zależność przenikalności dielektrycznej, 
pozwalająca określić temperaturę (zakres temperatur) występowania przejść fazowych, 
a także dająca informację o ich rodzaju. Z kolei temperaturowa charakterystyka tan‑
gensa kąta strat dielektrycznych pozwala wysnuć wnioski na temat stratności badanego 
materiału. Dlatego też próbki, których technologie wytwarzania szczegółowo opisano 
w rozdziale 3, w pierwszej kolejności przygotowano do badań dielektrycznych. Tempe‑
raturowe charakterystyki przenikalności elektrycznej i tangensa kąta strat zmierzono 
w kilku częstotliwościach pola pomiarowego, wybranych z zakresu f = (200—1000) Hz, 
w przedziale temperatur (20—210)°C. Pomiary odbywały się zarówno w procesach 
grzania, jak i chłodzenia.

Wyniki temperaturowych badań dielektrycznych próbek ceramicznych BaTiO3 czy‑
stych oraz modyfikowanych lantanem, otrzymanych metodą konwencjonalną, przed‑
stawiono na kolejnych rys. 4.1—4.6. Prezentowane zależności zostały zarejestrowane 
w procesie grzania.
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Rys. 4.1. Temperaturowa zależność przenikalności elektrycznej i tangensa kąta strat dielektrycznych od 
temperatury i częstotliwości pola pomiarowego dla ceramiki BT otrzymanej metodą konwencjonalną

Rys. 4.2. Temperaturowa zależność przenikalności elektrycznej i tangensa kąta strat dielektrycznych od 
temperatury i częstotliwości pola pomiarowego dla ceramiki BLT1 otrzymanej metodą konwencjonalną

Rys. 4.3. Temperaturowa zależność przenikalności elektrycznej i tangensa kąta strat dielektrycznych od 
temperatury i częstotliwości pola pomiarowego dla ceramiki BLT2 otrzymanej metodą konwencjonalną
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Rys. 4.4. Temperaturowa zależność przenikalności elektrycznej i tangensa kąta strat dielektrycznych od 
temperatury i częstotliwości pola pomiarowego dla ceramiki BLT3 otrzymanej metodą konwencjonalną

Rys. 4.5. Temperaturowa zależność przenikalności elektrycznej i tangensa kąta strat dielektrycznych od 
temperatury i częstotliwości pola pomiarowego dla ceramiki BLT4 otrzymanej metodą konwencjonalną

Rys. 4.6. Temperaturowa zależność przenikalności elektrycznej i tangensa kąta strat dielektrycznych od 
temperatury i częstotliwości pola pomiarowego dla ceramiki BLT5 otrzymanej metodą konwencjonalną
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Na rys. 4.1 zaprezentowano charakterystyki ε(T) i tgδ(T) czystej ceramiki tyta‑
nianu baru. Materiał wykazuje ostrą przemianę fazową, zachodzącą w temperaturze 
TC = 131°C. Maksymalna wartość przenikalności elektrycznej kształtuje się na poziomie 
εm = 7336, z nieznaczną dyspersją częstotliwościową, zauważalną jedynie w wąskim 
zakresie temperatur, wokół temperatury Curie TC. Miarą tej dyspersji jest różnica mię‑
dzy maksymalnymi wartościami przenikalności elektrycznej, zmierzonymi dla dwóch 
skrajnych częstotliwości pola pomiarowego — Δεm. W przypadku czystej cerami‑ 
ki tytanianu baru różnica ta wynosi ~261, co stanowi zaledwie 3% maksymalnej war‑
tości przenikalności elektrycznej zmierzonej w polu pomiarowym o częstotliwości  
200 Hz (εm200Hz). Można więc powiedzieć, że wspomniana dyspersja jest zaniedbywalna. 

W zakresie temperatur powyżej temperatury TC zależność 
ε )(1 T
ε

 opisana jest przez 

prawo Curie—Weissa (rys. 4.7), przy czym temperatura Curie—Weissa dla czystej 
ceramiki BT przyjmuje wartość T0 = 118,6°C, a stała Curie jest równa C = 1,18 · 105°C. 
Różnica między temperaturą Curie (TC) a temperaturą Curie—Weissa (T0) wynosi 
12,4°C (tabela 4.1).

Rys. 4.7. Odwrotność względnej przenikalności elektrycznej od temperatury 1/ε(T) dla ceramiki BT
otrzymanej metodą konwencjonalną

Omawiając temperaturową zależność przenikalności elektrycznej nie sposób 
nie wspomnieć w tym miejscu również o histerezie temperaturowej występującej 
w ceramice BaTiO3. Czym jest histereza temperaturowa? Otóż okazuje się, że tem‑
peratura Curie zarejestrowana w procesie grzania (TC

H) jest zawsze wyższa niż jej 
odpowiedniczka (TC

C) otrzymana w procesie chłodzenia. Różnica między obiema 
wielkościami zwana jest właśnie histerezą termiczną [182]. Różnica w temperatu‑
rach przemiany fazowej jest oczywiście nierozerwalnie związana z różnicą w mak‑
symalnych wartościach przenikalności elektrycznej (ΔεH = εm

H−εm
C). Wspomniana 

histereza temperaturowa jest cechą charakterystyczną przejść fazowych I rodzaju 
[182, 183]. Problem histerezy temperaturowej w ceramice tytanianu baru był sze‑
roko dyskutowany w wielu artykułach naukowych, m.in. w pracy [184], w której 
zaprezentowano wyniki badań właściwości dielektrycznych materiału ceramiczne‑
go BaTiO3 o różnej wielkości ziaren z zakresu (0,1—200) μm. Autorzy zauważy‑
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li, że wielkość histerezy termicznej charakterystyk ε(T) zarejestrowanych w pro‑
cesie grzania i chłodzenia jest zależna od rozmiarów ziaren — jej wartość maleje 
wraz ze zmniejszeniem się ziaren, by osiągnąć poziom 3°C dla ziaren o rozmiarach  
1 μm. W przypadku ceramiki BaTiO3 otrzymanej metodą konwencjonalną, w ra‑
mach badań prezentowanych w niniejszej pracy, przesunięcie między temperaturą 
Curie zarejestrowaną w procesie grzania i chłodzenia ΔTH wynosi 7°C, natomiast 
różnica w maksymalnych wartościach przenikalności elektrycznej obu cykli Δεm

H 
jest równa 1070. Biorąc pod uwagę średni rozmiar ziaren badanej ceramiki, który 
kształtował się na poziomie 5 μm, wielkość uzyskanej histerezy temperaturowej jest 
zgodna z wartościami prezentowanymi w cytowanej wcześniej pracy [184].

Warto podkreślić, że omawianą czystą ceramikę BaTiO3 charakteryzują niskie 
straty dielektryczne. W temperaturze pokojowej tangens kąta strat ma wartość ~0,016, 
a w temperaturze przejścia fazowego w zależności od częstotliwości pola pomiarowego 
przybiera wartość z zakresu 0,019—0,027, ponieważ na charakterystykach w okolicach 
temperatury 60°C uwidacznia się dyspersja częstotliwościowa (rys. 4.1b). Wspomniana 
dyspersja nasila się wraz ze wzrostem temperatury i w temperaturze TC przyjmu‑
je wartość Δtgδ = 0,008 (gdzie Δtgδ = tgδm200Hz−tgδm1kHz). Niska stratność omawianego 
materiału ceramicznego jest niezwykle ważna z aplikacyjnego punktu widzenia. Do‑
danie domieszki lantanu w ilości 0,1—0,4 mol.% wpływa na kształt charakterystyk 
temperaturowej przenikalności elektrycznej. Przede wszystkim przesunięciu w stronę 
niższych wartości ulega temperatura Curie (TC). Jej obniżenie jest ściśle związane 
ze zmianami następującymi pod wpływem modyfikatora w komórce elementarnej — 
podstawianie za jony Ba2+ o promieniu jonowym 1,61Å znacznie mniejszych jonów 
lantanu La3+ skutkuje zmniejszeniem się rozmiarów wspomnianej komórki. Procesowi 
temu towarzyszy decentrowanie jonów tytanu poza siecią oktaedryczną, co prowadzi 
do znacznego osłabienia wiązań w oktaedrach TiO6 i w rezultacie przesunięcia tempe‑
ratury przemiany fazowej między fazą regularną a tetragonalną w kierunku niższych 
wartości [185, 186]. Podobne zachowanie wykazują materiały ceramiczne na bazie ty‑
tanianu baru domieszkowanego samarem [187], strontem [182] czy cerem [188], a tak‑
że ceramika BaZrxTi1−xO3 domieszkowana lantanem [189].

Domieszka lantanu powoduje ponadto wzrost wartości przenikalności elektrycznej 
w temperaturze pokojowej, jak również maksymalnej wartości przenikalności elek‑
trycznej (z nieznacznym zachowaniem tej tendencji w przypadku ceramiki zawierającej  
0,1 mol.% lantanu). Największy wzrost odnotowuje się dla ceramiki zawierającej 0,4 mol.% 
lantanu — maksimum przenikalności osiąga wartość ~90000 (dla częstotliwości pola 
pomiarowego równego 1 kHz). Fakt wzrostu wielkości przenikalności elektrycznej dla 
niskich stężeń lantanu, gdy całość domieszki wbudowuje się w sieć krystaliczną, można 
tłumaczyć zmniejszeniem rozmiarów ziaren. W materiałach ceramicznych powszechnie 
znany jest tzw. grain size effect. W ceramice BaTiO3 efekt ten polega na wzroście wartoś‑ 
ci przenikalności elektrycznej wraz ze zmniejszeniem się rozmiarów ziaren [190, 191]. 
Dzieje się tak do osiągnięcia przez ziarna pewnego krytycznego rozmiaru [190, 191], 
poniżej którego następuje spadek wartości przenikalności elektrycznej [192, 193].

Powszechnie wiadomo, że temperaturowe charakterystyki przenikalności elek‑
trycznej i jej odwrotności są niezwykle podatne na zmiany związane z rozmyciem 
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a) b)

c) d)

e)

Rys. 4.8. Odwrotność względnej przenikalności elektrycznej od temperatury dla ceramiki BLT: a) BLT1,
b) BLT2, c) BLT3, d) BLT4, e) BLT5, otrzymanej metodą konwencjonalną
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przemiany fazowej. Na podstawie ich kształtu można ocenić stopień rozmycia przej‑ 
ścia fazowego, co jest często praktykowane w literaturze [194].

Kształt charakterystyk ε(T) (rys. 4.2a, 4.3a, 4.4a, 4.5a) dla ceramiki zawierającej 
odpowiednio 0,1, 0,2, 0,3 i 0,4 mol.% lantanu nie zmienia się znacząco, na charaktery‑
stykach pojawia się pojedyncze ostre maksimum, z kolei zależności ε )(1 T

ε
 (rys. 4.8a—d) 

spełniają prawo Curie—Weissa w szerokim zakresie temperatur fazy paraelektrycznej, 
począwszy od temperatury Curie. Fakty te wskazują, że w omawianych materiałach 
zachodzi ostra przemiana fazowa. 

Dopasowanie wspomnianego powyżej prawa Curie—Weissa do danych ekspery‑
mentalnych pozwoliło wyznaczyć wartości temperatury Curie—Weissa (T0) oraz stałej 
Curie (C) (tabela 4.1). 

Tabela  4.1
Wartości parametrów T0, TC, C ceramiki BT i BLT 

z różną ilością domieszki lantanu, otrzymanej metodą konwencjonalną

Materiał badań TC

[°C]
T0

[°C]
C

[°C]

BT 131 119 1,18 · 105

BLT1 123 99 0,92 · 105

BLT2 122 103 1,60 · 105

BLT3 122 100 4,26 · 105

BLT4 120 75 4,20 · 105

BLT5 109 71 8,60 · 105

W badanych materiałach temperatura Curie—Weissa jest położona poniżej tem‑
peratury Curie, co jest cechą charakterystyczną ferroelektryków z ostrym przejściem 
fazowym lub charakteryzujących się niewielkim rozmyciem przemiany. Warto rów‑
nież nadmienić, że różnica między temperaturą Curie a temperaturą Curie—Weissa 
wzrasta wraz ze wzrostem stężenia jonów lantanu.

Opis właściwości dielektrycznych zmienia się diametralnie w przypadku prób‑
ki zawierającej 0,5 mol.% lantanu (rys. 4.6). Maksimum przenikalności elektrycznej 
przypada w temperaturze TC = 109°C, a więc niższej w porównaniu z TC dla próbki 
zawierającej 0,4 mol.% La. Wartość przenikalności elektrycznej gwałtownie spada, 
w punkcie przemiany fazowej osiąga poziom εm = 16300, co stanowi tylko 18% maksy‑
malnej wartości przenikalności elektrycznej próbki zawierającej 0,4 mol.% lantanu.

Kształt temperaturowych zależności ε(T) i ε )(1 T
ε

 dla omawianej próbki wykazuje 
cechy charakterystyczne dla silnego rozmycia przejścia fazowego (rys. 4.8e). Prawo 
Curie—Weissa spełnione jest w przypadku tego materiału dopiero od pewnej tempe‑
ratury, oznaczonej w literaturze jako temperatura dyfuzji (Tdev) [185], której wartość 
jest znacznie wyższa niż TC i wynosi Tdev = 150°C. W wyniku podjętej, z dobrym re‑
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zultatem, próby dopasowania punktów pomiarowych leżących powyżej Tdev do prawa 
Curie—Weissa wyznaczono wartość stałej Curie oraz temperatury Curie—Weissa. 
Warto podkreślić, że w przypadku omawianego materiału wartość temperatury T0 leży 
poniżej temperatury Curie — fakt ten pozwala sądzić, że w próbce ma miejsce jedy‑
nie dyfuzyjne przejście fazowe, natomiast właściwości typowe dla ferroelektrycznych 
relaksorów nie ujawniają się [195, 196].

Poniżej temperatury Tdev, w przedziale temperatur TC—Tdev, zastosowanie znajduje 
zmodyfikowane prawo Curie—Weissa [197—201], którego matematyczny opis przy‑
biera formę [202]:
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gdzie: εm — wartość przenikalność elektryczna w temperaturze TC, W — stała zależna 
od rodzaju substancji, γ — stała zależna od stopnia rozmycia przemiany fazowej, TC — 
temperatura, w której osiągana jest wartość maksymalna przenikalności.

Wartości współczynnika γ mieszczą się w przedziale <1, 2>, przy czym gdy γ = 1, 
przejście fazowe jest ostre, a wraz ze wzrostem γ przemiana rozmywa się, by dla 
wartości γ = 2 stać się silnie rozmytym przejściem fazowym. Typowe relaksory ferro‑
elektryczne posiadają współczynniki równe 2 lub bliskie 2.

W celu wyznaczenia parametru γ dla ceramiki BLT5 wykreślona została zależność 
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 w funkcji log(T−Tm) (rys. 4.9), a następnie, korzystając z metody regresji 

liniowej, wyznaczono wartość parametru dyfuzji, który wynosił γ = 1,25 ± 0,02 [179]. 
Tak mała wartość wskazuje na niewielkie rozmycie przejścia fazowego i jest kolejnym 
potwierdzeniem braku właściwości typowych dla ferroelektrycznych relaksorów.
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Rys. 4.9. Zależność log 
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 w funkcji log(T−Tm) dla ceramiki BLT5

W celu całkowitego wyeliminowania wątpliwości dotyczących relaksorowego cha‑
rakteru materiału dokładnie prześledzono częstotliwościową zależność temperatury  
TC i maksymalnej wartości przenikalności elektrycznej. Poddając szczegółowej ana‑

(4.1)
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lizie charakterystyki ε(T) zmierzone dla różnych częstotliwości pola pomiarowego 
(rys. 4.1—4.6) można zauważyć, że wraz ze wzrostem stężenia lantanu w badanych 
materiałach ceramicznych stopniowo wzrasta dyspersja częstotliwościowa przenikal‑
ności elektrycznej. W przypadku niskich stężeń lantanu (0,1, 0,2 i 0,3 mol.%) wzrost 
dyspersji obserwowany jest głównie w wąskim zakresie temperatur wokół temperatury 
Curie i w niewielkim stopniu w fazie ferroelektrycznej. Dyspersja maksymalnej war‑
tości przenikalności elektrycznej dla próbek BLT1, BLT2, BLT3 wynosi odpowiednio 
~343, ~471, ~1480. Dopiero dla próbki zawierającej 0,4 mol.% lantanu znaczna dysper‑
sja częstotliwościowa obserwowana jest w całym badanym zakresie temperatur, a jej 
wartość w punkcie maksymalnym wynosi ~22239, co stanowi 25% εm200Hz. Dla prób‑
ki zawierającej największe stężenie lantanu omawiana dyspersja ma wartość ~4000  
(co stanowi 19% εm200Hz). Źródła dyspersji częstotliwościowej należy upatrywać 
w zwiększającym się udziale ładunku przestrzennego w objętości próbki i jego po‑
laryzacji. Należy pamiętać, że domieszkując tytanian baru lantanem, trójwartościo‑
we jony lantanu La3+ podstawiane są w miejsce dwuwartościowych jonów baru Ba2+,  
co skutkuje zachwianiem równowagi elektrycznej sieci krystalicznej. W celu zacho‑
wania neutralności elektrycznej komórki elementarnej włączane są mechanizmy kom‑
pensacji, polegające na wytworzeniu wakansów VTi, VBa, VO. Doniesienia literaturowe 
wskazują, że dla niskich koncentracji lantanu neutralność sieci krystalicznej jest osią‑
gana poprzez wytworzenie wakansów tlenowych, co potwierdza bladoniebieski kolor 
próbek (rys. 3.11) [107, 170, 185, 203].

Omawiając zagadnienie dyspersji częstotliwościowej przenikalności elektrycznej, 
nie sposób nie wspomnieć o dyspersji temperatury odpowiadającej εm — czyli cechy 
charakterystycznej ferroelektrycznych relaksorów. Taka dyspersja nie jest obserwowa‑
na dla żadnego z dyskutowanych materiałów ceramicznych wykonanych metodą kon‑
wencjonalną, tym samym potwierdziły się sygnalizowane powyżej przypuszczenia, 
że próbka BLT5 nie wykazuje zachowań typowych dla ferroelektrycznych relaksorów 
[204]. Wniosek ten pozostaje w dobrej zgodności z danymi literaturowymi, które suge‑
rują, że przejście od klasycznego ferroelektryka z rozmytym przejściem fazowym do 
materiału wykazującego cechy ferroelektrycznych relaksorów następuje przy stężeniu 
jonów lantanu 0,1 mol.% [186].

Tabela  4.2
Wpływ ilości domieszki lantanu na wartości parametrów dielektrycznych ceramiki BT i BLT, 

otrzymanej metodą konwencjonalną, przy częstotliwości f = 1 kHz

Ceramika TC [°C] ε w Tr εm tgδ w Tr tgδ w TC

BT 131 1364 7336 0,016 0,019

BLT1 123 1639 3730 0,025 0,036

BLT2 122 2413 8604 0,029 0,031

BLT3 122 5501 20383 0,039 0,045

BLT4 120 39497 99140 0,083 0,197

BLT5 109 12295 16300 0,216 0,215
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Zmieniające się stężenie lantanu w bazowej ceramice tytanianu baru wpływa rów‑
nież na kształt temperaturowej zależności tangensa kąta strat. Wraz ze wzrostem kon‑
centracji lantanu wzrasta stratność dielektryczna, co jest najprawdopodobniej związane 
ze wzrostem przewodności elektrycznej granic ziarnowych lub ziaren [205]. Należy 
również podkreślić, że straty dielektryczne wykazują silną dyspersję częstotliwościową.

Zestawienie podstawowych parametrów dielektrycznych ceramiki BT i BLT, 
otrzymanej metodą konwencjonalną, przy częstotliwości f  = 1 kHz przedstawiono 
w tabeli 4.2. 

4.2.  Przenikalność elektryczna i straty dielektryczne ceramiki BLT 
otrzymanej metodą zolowo ‑żelową

Doniesienia literaturowe wskazują na wiele korzyści płynących z zastosowania 
metody zolowo ‑żelowej. W przeciwieństwie do konwencjonalnej metody mieszania 
prostych tlenków technika zolowo ‑żelowa pozwala w większym stopniu kontrolować 
stechiometrię związku [179], co znalazło potwierdzenie w przypadku ceramiki tyta‑
nianu baru domieszkowanego jonami lantanu (tabele 3.3—3.14). Materiały ceramicz‑
ne wytworzone metodą zolowo ‑żelową charakteryzują się zwykle niższymi strata‑
mi dielektrycznymi oraz wyższymi wartościami części rzeczywistej przenikalności 
elektrycznej [206, 207]. W niniejszym podrozdziale zostaną omówione właściwości 
dielektryczne tytanianu baru lantanu wytworzonego technologią zolowo ‑żelową, 
której warunki i przebieg zostały szeroko opisane w rozdziale 3.2 niniejszej pracy.

Temperaturowe zależności przenikalności elektrycznej ε(T) i tangensa kąta strat 
dielektrycznych tgδ(T) przy różnych częstotliwościach pola pomiarowego (od 200 Hz 
do 1 kHz) dla próbek BT i BLT otrzymanych metodą zolowo ‑żelową przedstawiono 
na rys. 4.10—4.15. 

Rys. 4.10. Temperaturowa zależność przenikalności elektrycznej i tangensa kąta strat dielektrycznych 
od temperatury i częstotliwości pola pomiarowego dla ceramiki BT otrzymanej metodą zolowo ‑żelową
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Rys. 4.11. Temperaturowa zależność przenikalności elektrycznej i tangensa kąta strat dielektrycznych  
od temperatury i częstotliwości pola pomiarowego dla ceramiki BLT1 otrzymanej metodą zolowo ‑żelową

Rys. 4.12. Temperaturowa zależność przenikalności elektrycznej i tangensa kąta strat dielektrycznych 
od temperatury i częstotliwości pola pomiarowego dla ceramiki BLT2 otrzymanej metodą zolowo ‑żelową

Rys. 4.13. Temperaturowa zależność przenikalności elektrycznej i tangensa kąta strat dielektrycznych  
od temperatury i częstotliwości pola pomiarowego dla ceramiki BLT3 otrzymanej metodą zolowo ‑żelową
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Rys. 4.14. Temperaturowa zależność przenikalności elektrycznej i tangensa kąta strat dielektrycznych  
od temperatury i częstotliwości pola pomiarowego dla ceramiki BLT4 otrzymanej metodą zolowo ‑żelową

Rys. 4.15. Temperaturowa zależność przenikalności elektrycznej i tangensa kąta strat dielektrycznych  
od temperatury i częstotliwości pola pomiarowego dla ceramiki BLT5 otrzymanej metodą zolowo ‑żelową

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku czystej ceramiki tytanianu baru otrzy‑
manej metodą konwencjonalną, materiał otrzymany metodą zolowo ‑żelową wykazuje 
ostrą przemianę fazową z fazy paraelektrycznej do fazy ferroelektrycznej o symetrii 
tetragonalnej. Temperatura tej przemiany wynosi TC = 133°C, czyli jest nieznacznie 
(o 2°C) wyższa, niż miało to miejsce w przypadku materiału ceramicznego wytworzo‑
nego metodą konwencjonalną. Ponadto w ceramice BaTiO3 wykonanej metodą zolowo‑
 ‑żelową odnotowuje się niewielkie obniżenie wartości przenikalności elektrycznej, za‑
równo w temperaturze pokojowej, jak i w temperaturze TC. Wynoszą one odpowiednio 
1174 i 7230, podczas gdy w ceramice BT wytworzonej metodą konwencjonalną kształ‑
tuje się ona na poziomie 1364 i 7336.

Na uwagę zasługuje również znaczne zmniejszenie, dyskutowanej szeroko 
w pierwszej części niniejszego rozdziału, dyspersji częstotliwościowej. W przypadku 
tytanianu baru wykonanego techniką zolowo ‑żelową wynosi ona 53, co stanowi 0,7% 
maksymalnej wartości przenikalności elektrycznej zmierzonej w polu pomiarowym 
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o częstotliwości 200 Hz. Tak niski poziom dyspersji przenikalności elektrycznej jest 
najprawdopodobniej konsekwencją poprawy stechiometrii związku.

W zakresie temperatur powyżej TC, podobnie jak miało to miejsce dla cerami‑
ki BaTiO3 wykonanej metodą konwencjonalną, zależność 

ε )(1 T
ε

 opisana jest prawem  
Curie—Weissa. Temperatura Curie—Weissa wynosi w tym przypadku T0 = 121°C, 
a stała Curie jest równa C = 1,056 · 105 °C. Różnica między temperaturą Curie a tem‑
peraturą Curie—Weissa wynosi 12oC (rys. 4.16).
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Rys. 4.16. Odwrotność względnej przenikalności elektrycznej od temperatury 1/ε(T) dla ceramiki BT
otrzymanej metodą zolowo ‑żelową

Histereza temperaturowa, czyli różnica między wartościami temperatury Curie 
otrzymanymi w procesie grzania i chłodzenia, wynosi w przypadku ceramiki tyta‑
nianu baru otrzymanego metodą zolowo ‑żelową ΔT H = 3,8°C i jest 3,2°C niższa niż 
histereza temperaturowa próbki konwencjonalnej. W porównaniu z próbką BT kon‑
wencjonalną maleje również różnica w maksymalnych wartościach przenikalności 
elektrycznej zmierzonej w procesie chłodzenia i grzania (Δεm

H = 726). Ceramika BT 
wytworzona metodą zolowo ‑żelową ma nieznacznie mniejsze straty w temperaturze 
pokojowej i dużo niższe straty w temperaturze przejścia fazowego (tabele 4.3 i 4.4) 
w porównaniu do ceramiki otrzymanej metodą konwencjonalną. Fakt ten znacząco 
podwyższa jej atrakcyjność aplikacyjną.

Konsekwencje modyfikacji lantanem ceramiki bazowej BaTiO3 uzyskanej metodą 
zolowo ‑żelową są podobne do omawianych wcześniej dla próbek BaTiO3 domiesz‑
kowanych lantanem i wytworzonych konwencjonalną metodą reakcji w fazie stałej. 
Wraz ze wzrostem stężenia jonów lantanu temperatura Curie przesuwa się ku niższym 
wartościom w porównaniu do wartości TC uzyskanej dla czystej ceramiki BaTiO3. 
Trzeba jednak podkreślić, że obserwowane zmiany TC nie są już tak gwałtowne, jak 
miało to miejsce w przypadku materiałów ceramicznych wytworzonych metodą kon‑
wencjonalną. W przypadku materiałów wytworzonych metodą zolowo ‑żelową zmiana 
temperatury TC spowodowana zmianą stężenia jonów lantanu z 0 mol.% do 0,5 mol.% 
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wynosi ~8°C, podczas gdy ta sama zmiana koncentracji modyfikatora w metodzie 
konwencjonalnej powoduje przesunięcie temperatury o ~32°C.

W próbkach otrzymanych metodą zolowo ‑żelową wraz ze wzrostem stężenia jonów 
lantanu rośnie wartość przenikalności elektrycznej — tendencja ta jest obserwowana 
w całym badanym zakresie stężeń domieszki, podczas gdy dla próbek wytworzonych 
metodą konwencjonalną przenikalność elektryczna przyjmuje wartość maksymalną dla 
próbki zawierającej 0,4 mol.% lantanu, by następnie ulec drastycznemu obniżeniu dla 
próbki domieszkowanej 0,5 mol.% lantanu. Kształt charakterystyk temperaturowych 
materiałów ceramicznych BT domieszkowanych odpowiednio 0,1, 0,2, 0,3 i 0,4 mol.% 
lantanu nie odbiega znacząco od charakterystyk wyznaczonych dla czystego BaTiO3, 
jak i charakterystyk odpowiadających im próbek wykonanych metodą konwencjonal‑
ną. Warto nadmienić, że domieszka lantanu nie wpływa na wartość histerezy tempera‑
turowej przenikalności elektrycznej, jej wielkość pozostaje niezmieniona w stosunku 
do obserwowanej w czystej ceramice BT wykonanej metodą zolowo ‑żelową.

Odwrotność przenikalności elektrycznej w funkcji temperatury próbek zawierają‑
cych 0,1, 0,2, 0,3 i 0,4 mol.% lantanu (wykonanych metodą zolowo ‑żelową) w szero‑
kim zakresie temperaturowym fazy paraelektrycznej spełniają prawo Curie—Weissa. 
Temperatury Curie—Weissa i stałe Curie poszczególnych próbek, wyznaczone z do‑
pasowania, zostały zamieszczone w tabeli 4.3. 

Tabela  4.3
Wartości parametrów TC, T0, C ceramiki BT i BLT z różną ilością domieszki lantanu 

otrzymanej metodą zolowo ‑żelową

Materiał badań TC

[°C]
T0

[°C]
C

[°C]

BT 133 121 1,06 · 105

BLT1 130 118 1,24 · 105

BLT2 125 115 1,45 · 105

BLT3 126 113 1,43 · 105

BLT4 123 108 1,82 · 105

BLT5 125 164 6,98 · 105

W każdym z omawianych przypadków wartość temperatury Curie—Weissa jest 
niższa niż wartość TC — mamy więc do czynienia z ostrym przejściem fazowym. Od 
tej tendencji odbiega diametralnie ceramika BaTiO3 domieszkowana 0,5 mol.% lanta‑
nu. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku jej odpowiedniczki wykonanej metodą 
konwencjonalną, prawo Curie—Weissa jest w niej spełnione, dopiero począwszy od 
temperatury dyfuzji Tdev, równej 180°C. Powyżej Tdev punkty pomiarowe dopasowano 
do prawa Curie—Weissa, otrzymując wartość stałej Curie T = 1,056 · 105 °C i tempera‑
tury Curie—Weissa T0 = 121°C (tabela 4.3).

Poniżej temperatury Tdev, w przedziale temperatur TC—Tdev, zastosowane zostało 
wspomniane wcześniej zmodyfikowane prawo Curie—Weissa (równanie 4.1). Para‑



874.2. Przenikalność elektryczna i straty dielektryczne ceramiki BLT…

metr γ przyjmuje wartość 1,57±0,02, czyli nieznacznie większą niż dla ceramiki BLT5 
otrzymanej w technologii konwencjonalnej. Znacznie większa jest również dysper‑
sja częstotliwościowa maksimum przenikalności elektrycznej, wynosi ona bowiem 
ε ≈ 54600, co stanowi 20% maksymalnej wartości przenikalności elektrycznej zmie‑
rzonej w polu pomiarowym o częstotliwości 200 Hz.

Dla pozostałych omawianych próbek BaTiO3 domieszkowanych lantanem, otrzy‑
manych metodą zolowo ‑żelową, dyspersja częstotliwościowa jest nieznaczna i nie 
przekracza 2,5% wartości εm200Hz, co znacznie różni te materiały (a w szczególności 
ceramikę BLT4) od próbek uzyskanych metodą konwencjonalną.

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku ceramiki uzyskanej na drodze reakcji 
w fazie stałej, wraz ze wzrostem stężenia lantanu wzrasta wartość tangensa kąta strat 
dielektrycznych, jednakże wzrost nie jest tak gwałtowny jak w przypadku próbek 
otrzymanych konwencjonalnie.

Zestawienie podstawowych parametrów dielektrycznych ceramiki BT i BLT 
otrzymanej metodą zolowo ‑żelową przy częstotliwości f = 1 kHz przedstawiono 
w tabeli 4.4. 

Tabela  4.4
Wpływ ilości domieszki lantanu na wartości parametrów dielektrycznych ceramiki BLT, 

otrzymanej metodą zolowo ‑żelową, przy częstotliwości f  = 1 kHz

Ceramika TC [°C] ε w Tr εm tgδ w Tr tgδ w Tm

BT 133 1174 7230 0,013 0,002

BLT1 130 1409 8885 0,020 0,004

BLT2 125 1593 12041 0,011 0,002

BLT3 126 1436 8297 0,031 0,014

BLT4 123 2728 11034 0,027 0,026

BLT5 125 166558 217213 0,119 0,176





5. Właściwości elektryczne ceramiki BLT

Obserwując zmiany w właściwościach dielektrycznych ceramiki tytanianu baru za‑
chodzące pod wpływem jej modyfikacji jonami lantanu, można przypuszczać, że jony 
te wywrą również wpływ na kształtowanie procesu przewodnictwa elektrycznego. Prze‑
wodność elektryczna ceramiki jest ściśle powiązana z procesami relaksacyjnymi zacho‑
dzącymi we wnętrzu ceramiki, tzn. w obszarach ziaren, granic międzyziarnowych i ob‑
szarach przyelektrodowych [208]. Nasuwa się pytanie, jaką szczególną rolę w tworzeniu 
przewodności ziaren i granic międzyziarnowych pełni lantan. Przydatnym narzędziem 
do śledzenia zmian zachodzących w materiale ceramicznym pod wpływem modyfikacji 
lantanem jest spektroskopia impedancyjna, której podstawy teoretyczne zostały przybli‑
żone czytelnikowi w rozdziale 2.5 niniejszej monografii. Jak już wspomniano, szczegó‑
łowa analiza widma impedancyjnego pozwala na oddzielenie indywidualnego wkładu 
ziaren i granic ziarnowych w zjawisko przewodnictwa elektrycznego. 

5.1. Spektroskopia impedancyjna ceramiki BLT

Alternatywne przedstawienie danych impedancyjnych w postaci zależności czę‑
stotliwościowych rzeczywistych i urojonych składowych impedancji znacznie ułatwia 
rozwiązanie problemu separacji odpowiedzi elektrycznej ziaren i granic ziarnowych. 
Widma impedancyjne uzyskane przez Autorkę niniejszej monografii w toku realizacji 
badań IS w funkcji temperatury zostały przedstawione na rys. 5.1 i 5.2, dotyczących 
odpowiednio ceramiki domieszkowanej lantanem otrzymanej przy pomocy metody 
konwencjonalnej i metody zolowo ‑żelowej. 
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a) b)



915.1. Spektroskopia impedancyjna ceramiki BLT

Rys. 5.1. Zależności częstotliwościowe impedancji części urojonej Zim (a) i rzeczywistej Zre (b) od czę‑
stotliwości f w różnych temperaturach ceramiki BaTiO3, modyfikowanej lantanem, otrzymanej metodą

konwencjonalną
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a) b)
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Rys. 5.2. Zależności częstotliwościowe impedancji części urojonej Zim (a) i rzeczywistej Zre (b) od czę‑
stotliwości f w różnych temperaturach ceramiki BaTiO3, modyfikowanej lantanem, otrzymanej metodą

zolowo‑żelową

Punkty pomiarowe, reprezentujące impedancyjne dane eksperymentalne, układają 
się na gładkich krzywych, co pozwala domniemywać o poprawności dokonanego po‑
miaru. Aby uzyskać całkowitą pewność co do spójności danych pomiarowych, przepro‑
wadzono test w oparciu o równania Kramersa—Kroninga [209—211], zamieszczone 
w rozdziale 2.6 niniejszej monografii. Przykładowe widma residualne (pozostałość), 
przedstawiające zależność częstotliwościową względnej różnicy pomiędzy danymi 
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eksperymentalnymi i danymi otrzymanymi w wyniku zastosowania testu K—K, dla 
ceramiki BLT1 i BLT5 w temperaturze T = 230°C, otrzymanych zarówno metodą kon‑
wencjonalną, jak i metodą zolowo ‑żelową, pokazano na rys. 5.3.

a) b)

] 

102 103 104 105 106
-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0


=3,7*10-7

 

 

a) -  pozostałość Re
Ρ ε ,ι

 

 -  pozostałość Im
Ιµ ,ι


Ρ

ε,
ι,  

 
Ιµ

,ι - 
po

zo
st

ał
oś

ć 
[%

]

f - częstotliwość [Hz]

101 102 103 104 105 106
-0,5

0,0

0,5

 

 

b) -  pozostałość Re
Ρ ε ,ι

 

 -  pozostałość Im
Ιµ ,ι


Ρ

ε,
ι,  

 
Ιµ

,ι - 
po

zo
st

ał
oś

ć 
[%

]
f - częstotliwość [Hz]


=1,1*10-6

  
 
 
 
 

] 

102 103 104 105 106
-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0


=3,7*10-7

 

 

a) -  pozostałość Re
Ρ ε ,ι

 

 -  pozostałość Im
Ιµ ,ι


Ρ

ε,
ι,  

 
Ιµ

,ι - 
po

zo
st

ał
oś

ć 
[%

]

f - częstotliwość [Hz]

101 102 103 104 105 106
-0,5

0,0

0,5

 

 

b) -  pozostałość Re
Ρ ε ,ι

 

 -  pozostałość Im
Ιµ ,ι


Ρ

ε,
ι,  

 
Ιµ

,ι - 
po

zo
st

ał
oś

ć 
[%

]

f - częstotliwość [Hz]


=1,1*10-6

  
 
 
 
 

] 
 

102 103 104 105 106
-0,5

0,0

0,5


=9*10-8

 

 

c) -  pozostałość Re
Ρ ε ,ι

 

 -  pozostałość Im
Ιµ ,ι


Ρ

ε,
ι,  

 
Ιµ

,ι - 
po

zo
st

ał
oś

ć 
[%

]

f - częstotliwość [Hz]  
 
 
 
 

101 102 103 104 105 106
-0,5

0,0

0,5


=2,8*10-7

 

 

d) -  pozostałość Re
Ρ ε ,ι

 

 -  pozostałość Im
Ιµ ,ι


Ρ

ε,
ι,  

 
Ιµ

,ι - 
po

zo
st

ał
oś

ć 
[%

]

f - częstotliwość [Hz]  

c) d)

] 
 

102 103 104 105 106
-0,5

0,0

0,5


=9*10-8

 

 

c) -  pozostałość Re
Ρ ε ,ι

 

 -  pozostałość Im
Ιµ ,ι


Ρ

ε,
ι,  

 
Ιµ

,ι - 
po

zo
st

ał
oś

ć 
[%

]

f - częstotliwość [Hz]  
 
 
 
 

101 102 103 104 105 106
-0,5

0,0

0,5


=2,8*10-7

 

 

d) -  pozostałość Re
Ρ ε ,ι

 

 -  pozostałość Im
Ιµ ,ι


Ρ

ε,
ι,  

 
Ιµ

,ι - 
po

zo
st

ał
oś

ć 
[%

]

f - częstotliwość [Hz]  
Rys. 5.3. Widmo residualne (pozostałość) przedstawiające zależność częstotliwościową względnej róż‑
nicy pomiędzy danymi eksperymentalnymi i danymi otrzymanymi w wyniku testu K—K w temperatu‑
rze T = 230oC dla ceramiki BLT1, otrzymanej metodą konwencjonalną (a) i metodą zolowo ‑żelową (b), 

oraz ceramiki BLT5, otrzymanej metodą konwencjonalną (c) i metodą zolowo ‑żelową (d)

Jako parametr jakości testu zastosowano współczynnik χ kwadrat (χ2) [212]. War‑
tość residuów wszystkich uzyskanych i poddanych dalszej analizie wyników nie prze‑
kroczyła 0,5%, a ich rozłożenie względem osi częstotliwości ma przypadkowy cha‑
rakter, co jednoznacznie sugeruje, że uzyskane dane impedancyjne są spójne i zgodne 
z założonym modelem. Mogą być więc poddane dalszej szczegółowej analizie.

Charakterystyki częstotliwościowe Zim( f ) próbek tytanianu baru, zarówno wyko‑
nanych metodą konwencjonalną, jak i zolowo ‑żelową, przybierają podobny kształt — 
w badanym zakresie temperaturowym pojawiają się na nich dwa lokalne maksima, 
których położenie na osi częstotliwości przesuwa się ku wyższym wartościom wraz 
ze wzrostem temperatury pomiaru.
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Próbki domieszkowane odpowiednio 0,1 mol.% (BLT1), 0,2 mol.% (BLT2) 
i 0,3 mol.% (BLT3) lantanu i wykonane metodą zolowo ‑żelową wykazują podobne za‑
chowanie częstotliwościowych charakterystyk impedancyjnych, jak czysta ceramika 
BaTiO3. Kształt omawianych charakterystyk zmienia się diametralnie dla ceramiki 
zawierającej 0,4 mol.% lantanu (BLT4). W tym wypadku maksimum obserwowane 
na krzywej logZim( f ) w przedziale niskich częstotliwości (10—1000) Hz jest dobrze 
zarysowane w każdej z badanych temperatur. Swój jednoznaczny ostry charakter 
traci natomiast drugie maksimum, położone w znacznie wyższym zakresie często‑
tliwości. 

Analiza charakterystyk logZim( f ) zmierzonych dla próbki zawierającej 0,5 mol.% 
lantanu (BLT5) nie pozostawia żadnych wątpliwości co do liczby maksimów — uwi‑
docznione jest na niej jedno silne maksimum, odpowiadająca mu częstotliwość wzra‑
sta w zakresie 10—1000 Hz wraz ze wzrostem temperatury pomiaru.

Zmiany kształtu zależności logZim( f ) odnotowane dla próbek tytanianu baru mo‑
dyfikowanego lantanem, otrzymanych metodą konwencjonalną, mają zupełnie inny 
charakter. Mianowicie już dla ceramiki zawierającej 0,1 mol.% lantanu na krzywej 
logZim( f ) obserwowane zmiany mają bardziej charakter zmian nachylenia krzywych 
niż ostro zarysowanego maksimum (lub maksimów). Wraz ze wzrostem koncentracji 
lantanu wspomniane zmiany nachylenia krzywych przybierają na sile i transformują 
się w pojedyncze maksimum, zmieniające swe położenie na osi częstotliwości w za‑
leżności od temperatury pomiaru widm impedancyjnych.

Również kształt częstotliwościowych charakterystyk logZre( f ) pozostaje podobny 
dla próbek tytanianu baru wykonanych dwiema omawianymi w niniejszej monografii 
metodami. W zakresie niskich częstotliwości zmiany wartości logZre( f ) są stosunko‑
wo niewielkie, następnie na charakterystykach logZre( f ) obserwowany jest gwałtowny 
spadek. Częstotliwość, w której rozpoczyna się omawiany spadek, przesuwa się wraz 
z temperaturą pomiaru widma impedancyjnego ku wyższym wartościom — dla tem‑
peratury T = 332°C jej wartość jest rzędu 104 Hz, dla temperatury T = 552°C — rzędu 
106 Hz.

Podobne kształty zależności logZre( f ) były obserwowane dla próbek zawierających 
0,1, 0,2 oraz 0,3 mol.% lantanu, wykonanych metodą zolowo ‑żelową. Ponadto należy 
podkreślić, że zarówno w przypadku próbek czystych BT, jak i modyfikowanych nie‑
wielką ilością lantanu obserwowana jest silna zależność temperaturowa — wartość 
Zre maleje wraz ze wzrostem temperatury, co ma związek ze zmianami w stratności 
przewodnictwa [213].

Charakter krzywych logZre( f ) zmienia się dopiero dla próbek zawierających  
0,4 mol.% lantanu, by dla próbek zawierających 0,5 mol.% La przybrać zupełnie inny 
kształt. Zależności logZre( f ) próbki BLT5 wykonanej metodą zolowo ‑żelową charakte‑
ryzują się gwałtownymi zmianami w nieomal całym badanym zakresie częstotliwości. 
Ponadto w przypadku tej ceramiki nie są zauważalne duże zmiany temperaturowe 
wartości logZre( f ) — można powiedzieć, że charakterystyki, począwszy od często‑
tliwości 100 Hz, nieomal łączą się w jeden przebieg, dla wszystkich badanych tem‑
peratur. Najprawdopodobniej zachowanie to jest spowodowane uwolnieniem ładunku 
przestrzennego w wyniku zmiany bariery potencjału [214, 215].
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5.1.1.  Opis charakterystyk impedancyjnych ceramiki BLT 
otrzymanej metodą zolowo ‑żelową

Kolejnym etapem w interpretacji otrzymanych widm impedancyjnych był dobór 
elektrycznego układu zastępczego, w pełni opisującego zjawiska zachodzące we wnę‑
trzu materiału ceramicznego.

Wiadomo, że w związkach o strukturze typu perowskitu występuje przewodnic‑
two jonowe lub mieszane, a wkład w wartość impedancji dają zarówno ziarna, granice 
ziarnowe, jak i obszary przyelektrodowe [143, 216]. Złożoność występujących zjawisk 
powoduje, że znalezienie odpowiedniego układu zastępczego, poprawnie reprezen‑
tującego poszczególne komponenty próbki, nie jest łatwe. Dodatkową uciążliwością 
jest fakt, iż istnieje możliwość znalezienia więcej niż jednego układu zastępczego, 
prawidłowo symulującego zmierzoną odpowiedź elektryczną. Powstaje więc pytanie, 
który z układów jest prawidłowym odzwierciedleniem właściwości powiązanych ze 
sobą elektrycznie aktywnych obszarów próbki. Przedstawienie otrzymanej w wyniku 
pomiarów odpowiedzi elektrycznej układu na płaszczyźnie zespolonej w formie tzw. 
wykresów Nyquista znacznie ułatwia dobór odpowiedniego układu. 

W przypadku ceramiki BT oraz BLT z niewielką zawartością lantanu (0,1, 0,2 oraz 
0,3 mol.%), otrzymanej metodą zolowo ‑żelową, wykresy Nyquista przybierają formę 
dwóch następujących po sobie półkoli, które osiągają maksimum przy częstotliwo‑
ściach relaksacji reprezentujących zjawiska elektryczne związane z poszczególnymi 
składnikami materiału: wnętrzem ziaren i granicami ziarnowymi. Przykład tego typu 
zależności, zmierzonych w dwóch wybranych temperaturach, został zaprezentowany 
na rys. 5.4. 
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Rys. 5.4. Wykres zależności części urojonej impedancji (Z”) od jej części rzeczywistej (Z’) dla ceramiki 
BT, BLT1, BLT2, BLT3, otrzymanej metodą zolowo ‑żelową, zmierzone w temperaturach T = 454°C (a) 

i T = 355°C (b) [172]

W przypadku większych zawartości lantanu, a więc próbek BLT4 i BLT5, charakte‑
rystyki Z”(Z’) mają postać zdeformowanych, jednak symetrycznych okręgów, których 
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środki są położone poniżej osi reprezentującej część rzeczywistą impedancji (rys. 5.5). 
Kąt pomiędzy styczną do krzywej Z”(Z’) dla częstotliwości f → ∞ a osią rzeczywistą 
wynosi 90°, co jest charakterystyczne dla odpowiedzi typu Debye’a. Natomiast w za‑
kresie niskich częstotliwości ( f → 0) styczne do okręgów tworzą kąt mniejszy od 90o, 
którego wartość jest dodatkowo zależna od temperatury. Takie zachowanie sugeruje, 
że zaprezentowane zależności są wynikiem nałożenia dwóch półokręgów stanowią‑
cych odpowiedź od dwóch komponentów mikrostruktury: ziaren i granic ziarnowych. 
Przykład tego typu zależności zmierzonych w dwóch wybranych temperaturach został 
zaprezentowany na rys. 5.5.
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Rys. 5.5. Wykres zależności części urojonej impedancji (Z”) od jej części rzeczywistej (Z’) dla ce‑
ramiki BLT4 i BLT5, otrzymanej metodą zolowo ‑żelową, zmierzone w temperaturach T = 454°C (a)

oraz T = 355°C (b) [172]

W idealnej sytuacji do opisu tego typu widm impedancyjnych używany jest  
układ zastępczy złożony z szeregowo połączonych elementów Voigta, reprezentują‑
cych kondensator stratny, i składający się z równolegle połączonych pojemności (C) 
i oporu (R) (rys. 5.6). 

Rys. 5.6. Elektryczny układ równoważny RC

Podjęte próby dopasowania omawianego układu do danych eksperymentalnych 
dotyczących zarówno czystego tytanianu baru, jak i tytanianu baru modyfikowane‑
go lantanem nie przyniosły satysfakcjonujących wyników, na co jasno wskazywały 
duże wartości błędów aproksymacyjnych części rzeczywistej i urojonej impedancji 
umieszczonych na wykresie zgodności dopasowania (przykładowy wykres tego typu 
zamieszczono na rys. 5.7). Podobne wartości błędów aproksymacyjnych w zależności 
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od częstotliwości otrzymano dla wszystkich materiałów ceramicznych wykonanych 
metodą zolowo ‑żelową. 
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Rys. 5.7. Zależność częstotliwościowa błędów aproksymacyjnych części rzeczywistej i urojonej impe‑

dancji ceramiki BT, obliczona w temperaturze T = 377°C

Uzyskane wartości residuów przekraczały wartość 20%. Trzeba również podkreś‑ 
lić, że wartość parametru zgodności χ2 była wysoka — w przypadku czystej ceramiki 
BaTiO3 wynosiła ~0,10, a w przypadku ceramiki domieszkowanej 0,5 mol.% lantanu 
przyjmowała wartość ~0,15. Fakt ten jednoznacznie wskazuje na niezbyt wysoką ja‑
kość dopasowania.

W konsekwencji należało zmodyfikować układ zastępczy. Bazując na danych li‑
teraturowych dotyczących analizy widm impedancyjnych zarówno czystego tytanianu 
baru, jak i modyfikowanego lantanem [122], do dalszych testów zaproponowano dwa 
obwody, nieznacznie różniące się od układu pierwotnego. Różnica polegała na zastą‑
pieniu jednego lub dwóch elementów pojemnościowych stałofazowymi elementami 
CPE (rys. 5.8). 

a) b)

Rys. 5.8. Elektryczne układy równoważne RC ze stałofazowymi elementami CPE: a) z pojedynczym
elementem CPE, b) z podwójnym elementu CPE

Proponowane rozwiązanie jest często wykorzystywane w analizie odpowiedzi 
elektrycznej ciał stałych. Admitancja tego elementu zdefiniowana jest w następujący 
sposób:

Y(ω) = T( jω)p (5.1)
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gdzie p i T są stałymi. Współczynnik p może przyjmować wartość z przedziału −1  
(idealna indukcyjność) do 1 (idealna pojemność) [140]. 

Zastosowanie elementów CPE jest praktyką powszechną, nie tylko w wypadku 
badania właściwości elektrycznych układów na bazie tytanianu baru lantanu [122, 
217], ale również innych związków, budową krystaliczną znacznie odbiegających od 
klasycznych perowskitów [218, 219]. W szczególności elementy CPE stosuje się w celu 
wyjaśnienia zjawisk zachodzących w obszarach granic ziarnowych [215].

Dyskutowana modyfikacja znacznie poprawiła jakość dopasowań uzyskanych 
dla niemodyfikowanej ceramiki tytanianu baru, co jest widoczne na rys. 5.9, przy 
czym znacznie lepsze rezultaty przyniosło zastosowanie pojedynczego elementu CPE  
(rys. 5.9 a).
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Rys. 5.9. Wykresy zależności urojonej części impedancji (Zim) od jej części rzeczywistej (Zre) ceramiki BT 
wraz z widmem dopasowania odpowiednio dla dobranych elektrycznych modeli zastępczych otrzymane 
w temperaturze T = 377°C; a) dla układu z pojedynczym elementem CPE, b) dla układu z podwójnym 

elementem CPE

Podobne rezultaty otrzymano również dla próbek domieszkowanych lantanem 
(rys. 5.10).

Na każdej z zaprezentowanych par charakterystyk impedancyjnych wraz z dopaso‑
waniem zauważalna jest przewaga jakości dopasowania układem zastępczym zawiera‑
jącym pojemność i element CPE nad układem, w którego skład wchodzą dwa elementy 
CPE — przewagę tę potwierdzają wartości liczbowego parametru dopasowania χ2. Prze‑
waga ta jest tym znaczniejsza, im mniejsze jest stężenie domieszki. Dla próbek zawie‑
rających 0,4 mol.% i 0,5 mol.% różnice w dopasowaniu obu układów zastępczych do da‑
nych pomiarowych są minimalne. Dlatego też układ z podwójnymi elementami Voigta 
(w tym jednym zmodyfikowanym elementem CPE) stał sią układem zastępczym opisu‑
jącym właściwości elektryczne ceramiki BT i BLT wykonanej metodą zolowo ‑żelową. 
W wyniku przeprowadzonych dopasowań wyznaczono temperaturową zależność 
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d)

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000
 widmo dopasowania BLT4

 

 

Z im
 [Ω

]

Zre [Ω]

χ2=0,003

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000
 widmo dopasowania BLT4

 

 

Z im
 [Ω

]

Zre [Ω]

χ2=0,004

e)

0 50000 100000 150000 200000 250000

0

50000

100000

150000

200000

250000
 widmo dopasowania BLT5

 

 

Z im
 [Ω

]

Zre [Ω]

χ2=0,002

0 50000 100000 150000 200000 250000

0

50000

100000

150000

200000

250000
 widmo dopasowania BLT5

 

 
Z im

 [Ω
]

Zre [Ω]

χ2=0,003

Rys. 5.10. Wykresy zależności urojonej części impedancji (Zim) od jej części rzeczywistej (Zre) ceramiki 
BLT1 wraz z widmem dopasowania odpowiednio dla dobranych elektrycznych modeli zastępczych, 

otrzymane w temperaturach: T = 305°C (a), T = 455°C (b, c, d), T = 504°C (e)

poszczególnych parametrów zastosowanego układu, w szczególności oporności zia‑
ren i granic ziarnowych. Rezystywność granic ziarnowych jest znacznie większa niż 
rezystywność ziaren. Niewielka ilość lantanu, nieprzekraczająca 0,1 mol.%, powo‑
duje nieznaczne zmniejszenie rezystywności obu elementów mikrostruktury. Dalszy 
wzrost zawartości modyfikatora prowadzi do wzrostu rezystywności, przy czym 
dla stężenia lantanu równego 0,2 mol.% i 0,3 mol.% tendencja ta jest stopniowa, ale 
niewielka. Gwałtowny wzrost rezystywności jest odnotowywany dla materiałów BLT4 
i BLT5. Dla każdego z omawianych stężeń domieszek wykreślono zależność lnRG 
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Rys. 5.11. Zależność logarytmu naturalnego z wartości oporności ziaren (a) i granic ziarnowych (b), wy‑
liczonych na podstawie analizy widm impedancyjnych w funkcji odwrotności temperatury, dla ceramiki

otrzymanej metodą zolowo ‑żelową [172]

Prezentowane zależności można opisać funkcją liniową, co wskazuje na aktywa‑
cyjny charakter procesu i tym samym może być opisany za pomocą wzoru Arrheniu‑
sa (5.2):

  ZR  str. 32 w. 2.5 


ijkd  str. 38 









kT
ERR aexp0  ‑ str. 102, w. 5.2 i str.109 
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Wyznaczenie współczynników kierunkowych omawianych zależności pozwoliło 
obliczyć energię aktywacji procesu przewodnictwa w ziarnach i na granicach ziarno‑
wych (tabela 5.1).

Tabela  5.1
Wartości energii aktywacji procesu przewodnictwa 

w ziarnach (EG) i granicach ziarnowych (EGB) 
dla ceramiki BT i BLT 

otrzymanej metodą zolowo ‑żelową [172]

Ceramika EG [eV] EGB [eV]

BT 1,29 ± 0,01 1,22 ± 0,01

BLT1 1,12 ± 0,02 1,17 ± 0,01

BLT2 1,13 ± 0,01 1,04 ± 0,02

BLT3 1,11 ± 0,02 1,15 ± 0,02

BLT4 1,03 ± 0,02 1,17 ± 0,01

BLT5 0,80 ± 0,01 1,23 ± 0,01

Dla niedomieszkowanego tytanianu baru wartości energii aktywacji przewodnic‑
twa w ziarnach i granicach ziarnowych są zbliżone, co jest zgodne z modelem zapro‑

(5.2)
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ponowanym przez autorów pracy [220]. Zgodnie z tym modelem kontakt elektryczny 
dwóch omawianych komponentów mikrostruktury jest prawie ciągły (jednorodny). 
Domieszka lantanu nieprzekraczająca 0,3 mol.% powoduje zmniejszenie wartości ener‑
gii aktywacji obu procesów przewodnictwa, jednak różnice między nimi pozostają na 
tym samym, niskim poziomie. Dalszy wzrost stężenia domieszki powoduje zmianę tej 
tendencji. Energia aktywacji procesu przewodnictwa zachodzącego w ziarnach nadal 
spada, jednak energia aktywacji przewodnictwa w granicach ziarnowych wzrasta. Po‑
większa się różnica między tymi energiami, co może wskazywać na redukcję mobil‑
ności jonów w granicach ziarnowych [220].

W celu potwierdzenia tego przypuszczenia został oszacowany tzw. czynnik bloku‑
jący, który mówi o stosunku nośników elektrycznych zablokowanych na wewnętrznej 
nieprzepuszczalnej powierzchni do całkowitej liczby nośników w próbce. Czynnik ten 
można obliczyć za pomocą wzoru (5.3), zaproponowanego przez autorów pracy [221].
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Rys. 5.12. Temperaturowe zmiany czynnika blokującego (αGB) dla ceramiki BT domieszkowanej lantanem 
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elektryczna układu została również przedstawiona za pomocą wykresów Nyquista (rys. 5.13). 
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Rys. 5.12. Temperaturowe zmiany czynnika blokującego (αGB) dla ceramiki BT domieszkowanej 
lantanem [172]

Współczynnik α dla niewielkich (do 0,2 mol.%) stężeń domieszki lantanu wykazu‑
je silną tendencję malejącą. Przy koncentracji jonów La3+ równej 0,3 mol.% charakter 
tendencji zmienia się gwałtownie i dla próbki BLT5 współczynnik blokowania przyj‑
muje wartości większe niż dla czystej ceramiki tytanianu baru, co potwierdza przy‑
puszczenia dotyczące znacznego zmniejszenia mobilności jonów na granicach ziaren 
próbek z większą koncentracją lantanu.

(5.3)
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5.1.2.  Opis charakterystyk impedancyjnych ceramiki BLT 
otrzymanej metodą konwencjonalną

W przypadku ceramiki BT i BLT uzyskanej metodą konwencjonalną odpowiedź 
elektryczna układu została również przedstawiona za pomocą wykresów Nyquista 
(rys. 5.13).
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Rys. 5.13. Zależność części urojonej impedancji (Zim) od jej części rzeczywistej (Zre) dla domieszkowanej 
ceramiki BT otrzymanej metodą konwencjonalną, zmierzone w temperaturach: T = 454°C (a), T = 552°C (b), 

oraz ceramiki BLT5 (c)

Podobieństwo między prezentowanymi zależnościami a charakterystykami 
przedstawionymi na rys. 5.13 zaczyna się i kończy na niedomieszkowanej ceramice 
tytanianu baru, ponieważ tylko dla niej zależności Zim(Zre) mają charakter podwój‑
nych półokręgów, z których jeden jest związany z odpowiedzią elektryczną ziaren, 
a drugi — granic ziarnowych (rys. 5.14). W przypadku materiałów ceramicznych 
domieszkowanych lantanem i uzyskanych klasyczną metodą mieszania prostych 
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tlenków charakterystyki Zim(Zre) przybierają postać zdeformowanych, momentami 
niesymetrycznych, pojedynczych półokręgów — nieznacznie przypominających te 
uzyskane dla ceramiki BLT4 i BLT5 otrzymanych metodą zolowo ‑żelową (rys. 5.15). 
Ich kształt pozwala wnioskować, że uzyskane zależności są wynikiem nałożenia 
dwóch półokręgów reprezentujących odpowiedź elektryczną ziaren i granic ziarno‑
wych.
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Rys. 5.14. Zależność części urojonej impedancji (Zim) od jej części rzeczywistej (Zre) ceramiki BT otrzy‑
manej metodą konwencjonalną wraz z widmem dopasowania dla odpowiednio dobranych elektrycznych 

modeli zastępczych, otrzymane w temperaturze T = 454°C

Znaczne rozbieżności w kształcie charakterystyk materiałów ceramicznych BLT1, 
BLT2 i BLT3, wykonanych metodą zolowo ‑żelową i metodą konwencjonalną, skłoni‑
ły Autorkę niniejszej monografii do ponownej analizy doboru odpowiedniego układu 
zastępczego — procedura doboru, opisana szczegółowo powyżej, została powtórzona. 
Również w tym przypadku rozpatrywane były dwa układy równoważne, zawierają‑
ce szeregowo połączone dwa elementy Voigta, zmodyfikowane odpowiednio jednym 
i dwoma stałofazowymi elementami CPE (rys. 5.8).

Jako przykład jakości rozpatrywanych dopasowań poszczególnych elementów 
składowych równoważnych obwodów elektrycznych w tabeli 5.2 przedstawiono warto‑
ści parametrów obwodu, obliczone dla odpowiedzi impedancyjnej niedomieszkowanej 
ceramiki tytanianu baru. Można zauważyć, że błędy względne, uzyskane przy dopaso‑
waniu układem zastępczym z pojedynczym elementem CPE, są nieznacznie mniejsze 
niż w przypadku dopasowania układem zawierającym dwa elementy CPE — błędy 
bezwzględne w tym przypadku nie przekraczają 1,8%.

O wyższości dopasowania układem zawierającym pojedynczy element CPE świad‑
czy również mniejsza rozbieżność pomiędzy krzywymi pomiarowymi Zim(Zre) (rys. 
5.14, 5.15) a krzywymi dopasowania obserwowane dla układu z rys. 5.8a.
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Rys. 5.15. Zależność części urojonej impedancji (Zim) od jej części rzeczywistej (Zre) domieszko‑ 
wanej ceramiki BT otrzymanej metodą konwencjonalną wraz z widmem dopasowania dla odpowiednio

dobranych elektrycznych modeli zastępczych, otrzymane w temperaturze T = 552°C

Reasumując, w przypadku niedomieszkowanych próbek tytanianu baru nadal nie‑
znacznie lepszym okazał się stosowany już wcześniej układ z pojedynczym elementem 
stałofazowym CPE.

Opisana powyżej tendencja zmienia się dla próbek zawierających domieszkę lan‑
tanu. Biorąc pod uwagę diametralnie różny kształt charakterystyki Zim(Zre) dla cera‑
miki BLT wykonanej metodą zolowo ‑żelową i metodą konwencjonalną, fakt ten był 
do przewidzenia. W tym przypadku porównanie jakości dopasowań przemawia na 
korzyść układu równoważnego z dwoma stałofazowymi elementami CPE. To dla tego 
układu zastępczego rozbieżność między punktami pomiarowymi a krzywymi dopaso‑
wania jest minimalna — parametr χ2 przybiera najmniejszą wartość (rys. 5.14). Warto 
podkreślić, że różnice w jakości dopasowań stają się tym znaczniejsze, im większe 
jest stężenie domieszki.

Wybrane układy zastępcze (składające się z dwóch szeregowo połączonych ele‑
mentów Voigta, modyfikowanych jednym lub dwoma stałofazowymi elementami CPE) 
zostały użyte do analizy danych impedancyjnych uzyskanych dla próbek ceramicz‑
nych czystego tytanianu baru i tytanianu baru domieszkowanego lantanem.
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Tabela  5.2
Parametry elementów składowych 

rozpatrywanych równoważnych obwodów elektrycznych 
dla odpowiedzi impedancyjnej ceramiki BaTiO3 w T = 454oC

Parametr Wartość Błąd
bezwzględny

Błąd
względny

CPE1

R1 [Ω] 1346 4,5065 0,33481

C1 [F] 1,381 · 10−10 8,4316 · 10−13 0,6105

R2 [Ω] 19195 76,453 0,3983

CPE ‑T [F] 3,8833 · 10−7 6,0979 · 10−9 1,5703

CPE ‑P [a.u.] 0,65589 0,0016682 0,25434

χ2 0,00056 — —

CPE2

R1 [Ω] 1374 6,801 0,49491

CPE1 ‑T [F] 2,167 · 10−10 1,8187 · 10−11 8,3915

CPE1 ‑P [a.u.] 0,97007 0,0055632 0,57348

R2 [Ω] 19059 76,45 0,40112

CPE2 ‑T [F] 3,729 · 10−7 6,2785 · 10−9 1,6835

CPE2 ‑P [a.u.] 0,66093 0,0018549 0,28065

χ2 0,0006 — —

W wyniku przeprowadzonych dopasowań wyznaczono temperaturowe zależności 
parametrów dyskutowanych powyżej układów zastępczych, w szczególności rezystyw‑
ności obu elementów Voigta, które — jak już wspomniano — można interpretować 
jako rezystywność ziaren i granic ziarnowych.

Uzyskane wyniki wskazują na stopniowy spadek oporności granic ziarnowych 
próbek zawierających 0,1 i 0,2 mol.% domieszki lantanu. Przy dalszym wzroście 
stężenia domieszki tendencja ta odwraca się, przy czym najgwałtowniejszy wzrost 
jest obserwowany dla próbki zawierającej 5 mol.% lantanu. Oporności samych ziaren 
dla czystego tytanianu baru, jak i próbek zawierających odpowiednio 0,1, 0,2, 0,3 
i 0,4 mol.% lantanu zmieniają się nieznacznie, natomiast gwałtowny wzrost obser‑
wowany jest dla ceramiki BLT5 (rys. 5.13c). W tym miejscu warto nadmienić, że 
gwałtowny wzrost oporności ziaren i granic ziarnowych dla ceramiki zawierającej 
0,5 mol.% lantanu był również obserwowany w przypadku ceramiki wykonanej me‑
todą zolowo ‑żelową.

Ilustracją omawianych tendencji są dane dotyczące oporności ziaren i granic ziar‑
nowych, wyznaczone w temperaturze 552°C (tabela 5.3).
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Tabela  5.3
Wartości oporności ziaren (RG) i granic ziarnowych (RGB) 

wyznaczone w temperaturze 552°C dla ceramiki BLT 
otrzymanej metodą konwencjonalną

Ceramika RG [Ω] RGB [Ω]

BT 150 3471

BLT1 424 3009

BLT2 120 649

BLT3 310 2765

BLT4 149 2741

BLT5 3991 49332

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku analizy wyników dotyczących pró‑
bek zolowo ‑żelowych, dla każdego z omawianych składów wykreślono zależności  
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Rys. 5.16. Zależność logarytmu naturalnego z wartości oporności ziaren (a) i granic ziarnowych (b), wy‑
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otrzymanej metodą konwencjonalną

Zależności te mają charakter liniowy, co pozwala wnioskować, że procesy prze‑
wodnictwa zachodzące w analizowanych materiałach mają charakter aktywacyjny. 
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 (5.2) wyznaczono energię aktywacji proce‑

sów przewodnictwa w ziarnach i granicach ziarnowych (tabela 5.4).
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Tabela  5.4
Wartości energii aktywacji procesu przewodnictwa w ziarnach (EG) 

i granicach ziarnowych (EGB) dla ceramiki BT i BLT 
otrzymanej metodą konwencjonalną

Ceramika EG [eV] EGB [eV]

BT 1,25 ± 0,01 1,18 ± 0,02

BLT1 1,21 ± 0,01 1,00 ± 0,01

BLT2 1,24 ± 0,02 1,27 ± 0,03

BLT3 1,21 ± 0,01 1,28 ± 0,03

BLT4 0,87 ± 0,02 0,89 ± 0,01

BLT5 0,86 ± 0,02 0,70 ± 0,02

Domieszka lantanu dodana do ceramiki tytanianu baru otrzymanego metodą kon‑
wencjonalną obniża energię aktywacji procesu przewodnictwa w ziarnach, podobnie 
jak miało to miejsce dla ceramiki otrzymanej metodą zolowo ‑żelową. W przypad‑
ku procesu przewodnictwa w granicach ziarnowych zmiany energii aktywacji nie są  
już tak jednoznaczne i zauważyć można, że domieszka La3+ dla niewielkich stężeń 
(<0,3 mol.%) powoduje wzrost energii aktywacji przewodnictwa w granicach ziarno‑
wych, a dla większej ilości domieszki (>0,3 mol.%) zauważalna jest tendencja spad‑
kowa, co znacznie odróżnia je od materiałów ceramicznych otrzymanych metodą 
zolowo ‑żelową. Dodatkowo różnica między wartością energii aktywacji ziaren i gra‑
nic międzyziarnowych dla poszczególnych stężeń jest niewielka (z wyjątkiem cerami‑
ki BLT1), co wskazuje na brak redukcji mobilności jonów w granicach ziarnowych.
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Badania opisane we wcześniejszych rozdziałach miały na celu wyłonienie materiału 
o optymalnych z aplikacyjnego punktu widzenia właściwościach. Wartości parametrów 
dielektrycznych, w szczególności wartość przenikalności elektrycznej, uzyskane dla 
próbek otrzymanych metodą konwencjonalną są zdecydowanie lepsze niż próbek otrzy‑
manych metodą zolowo ‑żelową. Dlatego też dalszym badaniom zostały poddane próbki 
otrzymane klasyczną metodą mieszania prostych tlenków w fazie stałej. Dodatkowym 
atutem wybranych materiałów jest ekonomiczna i mniej skomplikowana, w porównaniu 
do metody zolowo ‑żelowej, technologia otrzymywania.

Jak już wspomniano, podstawowymi wielkościami charakteryzującymi materiały 
ferroelektryczne są przenikalność elektryczna oraz tangens kąta strat dielektrycznych, 
które nierozerwalnie związane są z temperaturowymi zależnościami prądów piroelek‑
trycznych oraz prądów termicznie stymulowanej depolaryzacji (TSDC — ang. Ther‑
mally Stimulated Depolarization Current). 

6.1.  Zmiany natężenia prądu piroelektrycznego 
w zależności od temperatury polaryzacji

W celu lepszego zrozumienia zjawisk fizycznych zachodzących w omawianych 
materiałach ceramicznych dokonano pomiarów temperaturowych zmian prądu piro‑
elektrycznego i TSDC, zarówno w czystym, jak i domieszkowanym lantanem tytania‑
nie baru. Badania zostały przeprowadzone zgodnie z metodyką opisaną w rozdziale 
2.6 niniejszej pracy. W pierwszej część eksperymentu określono wpływ temperatury 
polaryzacji na właściwości omawianych materiałów ceramicznych. W tym celu próbki 
polaryzowano w polu o natężeniu 1 kV/cm, w kilku temperaturach wybranych z za‑
kresu fazy ferroelektrycznej i paraelektrycznej. Przykładowe charakterystyki tempe‑
raturowych zmian natężenia prądu piroelektrycznego, otrzymane dla ceramiki BLT1, 
zostały zaprezentowane na rys. 6.1.
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Rys. 6.1. Zmiany natężenia prądu piroelektrycznego od temperatury polaryzacji dla ceramiki BLT1

Na charakterystykach widoczne jest wyraźne, ostre maksimum prądu piroelek‑
trycznego, którego temperatura pokrywa się z temperaturą maksimum przenikalności 
elektrycznej (rys. 4.2a, rozdział 4.1). Należy zauważyć, że wartość maksymalna na‑
tężenia prądu piroelektrycznego dla próbek spolaryzowanych w temperaturze 150°C 
i 175°C jest taka sama w granicach błędu pomiarowego. Za wyborem niższej tempera‑
tury polaryzacji przemawia fakt występowania w badanym materiale prądów termicz‑
nie stymulowanej depolaryzacji. Ich wpływ wzrasta wraz ze wzrostem temperatury 
polaryzacji, co w znaczącym stopniu zakłóca wyniki pomiarów piroelektrycznych. 
Problem ten szeroko opisano w pracy [222].

6.2.  Zmiany natężenia prądu piroelektrycznego 
od natężenia pola polaryzacji

Opisane powyżej rezultaty wstępnych badań piroelektrycznych i studiów literatu‑
rowych pozwoliły przyjąć jednakowy dla wszystkich omawianych próbek reżim pola‑
ryzacji. Mianowicie w dalszym etapie badań próbki poddawano działaniu stałego pola 
elektrycznego, w temperaturze 150°C, przez czas 10 min. Następnie układ chłodzono, 
z nałożonym na próbkę polem, do temperatury pokojowej, gdzie pole polaryzujące 
wyłączano i włączano pomiar natężenia prądu piroelektrycznego w funkcji tempe‑
ratury. Procedurę powtarzano dla czterech wartości natężenia pola polaryzującego 
Ep: 1 kVcm, 1,5 kV/cm, 2 kV/cm i 3 kV/cm. Otrzymane charakterystyki zostały za‑
mieszczone na rys. 6.2.

Wszystkie prezentowane charakterystyki cechuje występowanie silnie zarysowa‑
nego maksimum, którego położenie na osi temperatury jest niezależne od warunków 
polaryzacji. Wysokość maksimum zmienia się nieznacznie w zależności od natężenia 
pola polaryzującego. Dla wszystkich rozpatrywanych próbek temperatura występowa‑
nia omawianego maksimum pozostaje w dobrej zgodności z temperaturą maksimum 



1136.2. Zmiany natężenia prądu piroelektrycznego od natężenia pola polaryzacji

przenikalności elektrycznej. Biorąc pod uwagę powyższe aspekty, maksimum to moż‑
na utożsamić z maksimum prądu piroelektrycznego.
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Rys. 6.2. Temperaturowe zmiany natężenia prądu piroelektrycznego od natężenia pola polaryzującego
dla ceramiki: BT (a), BLT1 (b), BLT2 (c)
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Rys. 6.2. Temperaturowe zmiany natężenia prądu piroelektrycznego od natężenia pola polaryzującego dla 
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Rys. 6.2. Temperaturowe zmiany natężenia prądu piroelektrycznego od natężenia pola polaryzującego dla 
ceramiki: BT (a), BLT1 (b), BLT2 (c) 
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Wartości te zostały zebrane w tabeli 6.1.

Tabela  6.1
Maksymalne wartości współczynników piroelektrycznych pmax 
oraz wartości w temperaturze pokojowej pr ceramiki BT i BLT  

z różną ilością domieszki lantanu

Ceramika pr [C/m2K] pmax [C/m2K]

BT 2,035 · 10−5 4,8 · 10−5

BLT1 1,83 · 10−6 2,65 · 10−5

BLT2 2,88 · 10−4 3,92 · 10−5

Wartość współczynnika piroelektrycznego otrzymanego dla ceramiki BaTiO3 jest 
tylko o rząd wielkości niższa od wartości wyliczonej teoretycznie dla kryształów ty‑
tanianu baru (p = 5,53 · 10−4C/m2K) [205, 223, 224]. Otrzymane wartości nie predyspo‑
nują omawianych materiałów ceramicznych do miana materiałów piroelektrycznych do 
zastosowań w czujnikach. Obecnie stosowane są głównie materiały na bazie ceramiki 
Ba1−xSrxTi1−x/4O3 (BST), w postaci monokrystalicznej lub ceramicznej, charakteryzu‑
jące się współczynnikiem rzędu 23μC/cm2K = 23 · 10−6C/(10−4)m2K = 23 · 10−2C/m2K 
[225—227].

Analizując zaprezentowane na rys. 6.2 charakterystyki I(T), należy zwrócić uwagę 
na dodatkowe lokalne maksima, pojawiające się w temperaturze znacznie wyższej niż 
temperatura przejścia fazowego z fazy ferro ‑ do fazy paraelektrycznej. W przypadku 
ceramiki BaTiO3 dodatkowe maksimum pojawia się w otoczeniu temperatury 200°C. 
Jego położenie na osi temperatury, a także wysokość zależą od warunków polaryzacji. 
Wraz ze wzrostem natężenia pola polaryzującego piki te stają się bardziej rozmyte, 
przesuwając się jednocześnie w kierunku niższych temperatur. Omawiane maksimum 
jest w literaturze [2, 143, 222, 228—236] utożsamiane z migracją wakansów tleno‑
wych we wnętrzu ziaren.

W przypadku ceramiki zawierającej 0,1 mol.% lantanu polaryzowanej w polu o na‑
tężeniu 3 kV/cm oprócz omawianego powyżej maksimum w temperaturze ok. 450°C 
pojawia się kolejne, słabiej zarysowane maksimum, w temperaturze 180°C. Zwiększe‑
nie stężenia domieszki lantanu do poziomu 0,2 mol.% powoduje wyraźne uaktywnie‑
nie omawianego maksimum, przy jednoczesnym przesunięciu jego położenia w stronę 
wyższych temperatur. Należy podkreślić, że wielkość tego maksimum i jego miejsce 
na osi temperatury są zależne od wartości natężenia pola polaryzującego, co ilustruje 
rys. 6.3.

Według cytowanych już wcześniej autorów [2, 143, 222, 228—236] omawiane 
dodatkowe maksima można utożsamić z ruchem wakansów tlenowych między ziar‑
nami wzdłuż próbki. Duża wartość pola polaryzującego sprzyja migracji wakansów 
tlenowych i ich gromadzeniu się w obszarach przykatodowych. Jednocześnie obszary 
przyanodowe zostają zubożone w omawiane wakanse. Takie zachowanie generuje prąd 
termicznie stymulowanej polaryzacji, którego gęstość może osiągać duże wartości. 
Opisane powyżej mechanizmy ilustruje rys. 6.4, zaczerpnięty z pracy [222].
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Rys. 6.3. Wpływ wartości natężenia pola polaryzującego na wielkość i położenie dodatkowego maksi‑
mum obserwowanego na charakterystykach I(T), zmierzonych dla ceramiki BLT2

Rys. 6.4. Schemat zjawiska przemieszczania się luk tlenowych w krysztale [222]

Na rys. 6.4a został przedstawiony schematyczny obraz zjawiska przemieszczania 
się luk tlenowych w krysztale przed polaryzacją, w przypadkowym rozmieszczeniu, 
a na rys. 6.4b po spolaryzowaniu kryształu, gdzie mniejszość wakansów tlenowych  
VO zaczyna przemieszczać się w obrębie ziaren, co odpowiada słabym sygnałom relak‑
sacyjnym. Wraz z postępem procesu polaryzacji więcej VO migruje, akumulując się na 
katodowej części granic międzyziarnowych (rys. 6.4c), a niewielka część VO pokonuje 
barierę na granicy ziaren i wnika do ziaren sąsiednich, co powoduje pojawienie się 
międzyziarnowej odpowiedzi relaksorowej (rys. 6.4d). Większość VO może migrować 
przez granice międzyziarnowe w kierunku katody, co prowadzi do wzrostu gęstości 
prądu Jmax (rys. 6.4e), podczas gdy VO w dalszym ciągu zbierają się w obszarach kato‑
dowych dielektryka, powodując tzw. upływ (rys. 6.4f) [222].

Według autorów pracy [237] silny wzrost drugiego maksimum w przypadku prób‑
ki zawierającej 0,2 mol.% La można tłumaczyć nie tylko wzrostem liczby wakansów 
tlenowych i ich ruchem w ziarnach i między ziarnami, ale również wytworzeniem 
ścieżek łatwego przewodnictwa. Istnienie tego rodzaju ścieżek wiąże się oczywiście 

V**0
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ze zmienioną odpowiedzią impedancyjną materiału. Układ zastępczy uwzględniają‑
cy istnienie ścieżek szybkiego transportu jonów został zaproponowany przez Bauerla 
(rys. 6.5) [238]. 

Rys. 6.5. Elektryczny układ zastępczy uwzględniający model ścieżek szybkiego przewodnictwa 
(gK — przewodność w miejscu kontaktu ziaren, gG — przewodność ziaren, gGB — przewodność granic 

ziarnowych) [238]

Omawiany układ oprócz elementów opisujących przewodność ziaren i granic ziar‑
nowych zawiera dodatkowo element odpowiadający przewodności w miejscu kontaktu 
z ziarnami. Próby zaadoptowania tego układu do opisu widm impedancyjnych uzy‑
skanych dla ceramiki BLT2 prowadziły do pozbawionych sensu fizycznego wyników, 
co pozwala sądzić, że tego typu połączenia ziaren nie są charakterystyczne dla dys‑
kutowanego materiału. Reasumując dodatkowe silne maksimum prądu obserwowane 
w próbce BLT2 można tłumaczyć tylko i wyłącznie obecnością dużej liczby wakansów 
tlenowych. W przypadku ceramiki zawierającej 0,3 mol.% La na charakterystykach 
I(T) w badanym zakresie temperatur (130—280)°C nie ujawniają się żadne znaczące 
maksima — trzeba jednak podkreślić, że mierzony prąd miał w całym zakresie war‑
tość nie mniejszą niż 6,7 · 10−8A.
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Wyniki badań podstawowych, opisanych w poprzednich rozdziałach, wskazują na 
niebagatelną rolę domieszki lantanu w kształtowaniu właściwości fizycznych ceramiki 
BaTiO3. Wyniki przeprowadzonych badań temperaturowych zależności przenikalnoś‑ 
ci elektrycznej i tangensa kąta strat, badań piro ‑ i piezoelektrycznych, spektrosko‑
pii impedancyjnej wskazują, że w kontekście ewentualnych zastosowań praktycznych 
najciekawszym materiałem jest ceramika BaTiO3 domieszkowana 0,4 mol.% lantanu, 
o wzorze sumarycznym Ba0,996La0,004Ti0,999O3 (BLT4). Materiał ten stał się przedmio‑
tem bardziej szczegółowych badań, których wyniki zostaną opisane w niniejszym 
rozdziale.

7.1. Właściwości termorezystywne

Jedną z najważniejszych wielkości elektrycznych charakteryzujących materiały in‑
żynierskie jest przewodnictwo elektryczne. Całkowity prąd, płynący w chwili włącze‑
nia pola elektrycznego do obwodu kondensatora z ferroelektrykiem, składa się z prądu 
ładowania kondensatora, prądu związanego z pojawieniem się polaryzacji spontanicz‑
nej oraz prądu związanego z przewodnictwem objętościowym. Ta ostatnia składowa 
jest miarą elektrycznej przewodności właściwej [239].

Rezultaty badań stałoprądowego przewodnictwa elektrycznego ceramik BLT4, otrzy‑
mane przy stałym napięciu U = 10 V w zakresie temperatur (20—200)°C, przedstawiono 
na rys. 7.1 w formie zależności rezystywności właściwej (ρ) od temperatury (T).

Czysta ceramika tytanianu baru wykazuje typową dla dielektryków charaktery‑
stykę ρ(T), tzn. w temperaturze pokojowej wartość rezystywności jest bardzo wysoka 
(ρ > 1010Ωcm) [239], a wraz ze wzrostem temperatury następuje jej gwałtowny spadek. 
Wyniki zaprezentowane na rys. 7.1 wskazują, że domieszka lantanu wprowadzona 
w strukturę krystaliczną BaTiO3 powoduje znaczne obniżenie wartości rezystywno‑
ści w temperaturze pokojowej (do 1,4 · 104Ωcm), co jest typowe dla materiałów pół‑
przewodnikowych. Efekt ten tłumaczony jest zastąpieniem jonów baru, będącymi na  
+2 stopniu utlenienia, jonami lantanu, będącymi na +3 stopniu utlenienia, co powoduje
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Rys. 7.1. Temperaturowa zależność rezystywności dla ceramik BLT4

wprowadzenie dodatkowego ładunku dodatniego. W celu osiągnięcia wymaganej rów‑
nowagi obojętności elektrycznej jony Ti4+ muszą przyłączyć jeden elektron (e1−), co 
w konsekwencji powoduje przejście tytanianu baru w stan półprzewodnikowy. Proces 
ten można zapisać ogólnym równaniem:

Ba2+Ti4+O2−
3 + xLa3+ → (Ba2+

1−xLa3+
x)Ti4+

1−x(Ti4+e1−)xO2−
3

W materiałach tego typu można zauważyć gwałtowny wzrost rezystywności 
w obszarze przemiany fazowej. W literaturze odnotowane zostały przypadki skoku 
rezystywności nawet o 8 rzędów wielkości przy zmianie temperatury o kilkadziesiąt 
stopni [101, 240]. Charakterystyczny skok rezystywności pojawia się w fazie para‑
elektrycznej powyżej TC w zakresie temperatur, w których przenikalność elektryczna 
ceramiki silnie maleje. Jest to cecha typowa dla materiałów pozystorowych i nosi 
nazwę efektu PTCR, który został odkryty w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku 
[241—244]. 

Dyskutowane anomalie tego rodzaju materiałów są związane z obecnością ba‑
rier potencjału na granicach ziaren [245]. Tego typu zachowanie zostało przewidziane 
w roku 1961 przez W. Heywanga [246, 247]. Zaproponował on model struktury ener‑
getycznej granicy ziarna BaTiO3, odpowiedzialnej za gwałtowny wzrost rezystancji 
w określonych temperaturach (rys. 7.2).

Rys. 7.2. Bariera potencjału na granicy ziarna tytanianu baru [101]

(7.1)
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Na przedstawionym modelu bariery potencjału wytworzonej na granicy ziarna 
przedstawione symbole mają następujące znaczenie: Ec — energia dna pasma prze‑
wodnictwa; EF — energia Fermiego; ES — energia poziomu powierzchniowego;  
NS — gęstość powierzchniowa stanów powierzchniowych; ND — koncentracja pozio‑
mów donorowych; nD — koncentracja donorów; d — szerokość warstwy zubożonej; 
eVb0 — wysokość bariery potencjału na granicach ziaren przy braku zewnętrznego 
pola elektrycznego (E0 = 0):
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gdzie: e — ładunek elektronu, ε — względna przenikalność elektryczna ziarna, ε0 — 
przenikalność elektryczna próżni.

Model Heywanga zakłada:
jednorodny rozkład ładunku przestrzennego,   •
brak poziomów akceptorowych,   •
brak poziomów pułapkowych,   •
 wyłącznie aktywowany termicznie transport nośników ładunku elektrycznego przez    •
barierę potencjału eVb.

Na granicy ziarna istnieją akceptorowe stany powierzchniowe, wytworzone np. na 
skutek adsorpcji tlenu na powierzchni międzyfazowej. Powyżej TC stany te powodu‑
ją tworzenie się barier potencjału, typu barier Schottky’ego. Jeśli powstanie bariery 
potencjału jest wywołane tylko obecnością stanów powierzchniowych o gęstości po‑
wierzchniowej NS, to musi być spełniony warunek równowagi elektrycznej (kompen‑
sacji ładunku):

ND · d = NS 

Wysokość bariery potencjału na granicy ziarna, uzyskana z pomiarów przewod‑
nictwa w temperaturze Curie, wynosi eVb ≈ 0,5eV i jest odwrotnie proporcjonalna do 

przenikalności elektrycznej eVb ~ 
ε
1
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gdzie: ED — energia aktywacji przeskoku elektronu z poziomów donorowych do pasma 
przewodnictwa, k — stała Boltzmana, T — temperatura.

Natomiast rezystywność granicy ziaren wynosi:
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Bariera potencjału o wysokości eVb zwiększa rezystywność ceramiki o czynnik 
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Działanie rezystorów PTCR powiązane jest w BaTiO3 z przemianą ferroelektryka w 
paraelektryk w temperaturze Curie. W fazie paraelektrycznej przenikalność elektryczna 
maleje w funkcji temperatury T zgodnie z prawem Curie–Weissa [248]: 
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gdzie: C — stała Curie—Weissa, T0 — temperatura Curie—Weissa, T — temperatura 
dielektryka (T > T0). 

Zmniejszenie przenikalności elektrycznej ε w T > TC pociąga za sobą wzrost wy‑
sokości bariery potencjału eVb oraz gwałtowny wzrost rezystywności granicy ziaren 
ρs (w TC  ε → ∞, eVb → 0).

W opisie efektu PTCR ważnym czynnikiem jest wartość temperaturowego współ‑
czynnika rezystancji αT, który jest definiowany jako względna zmiana rezystancji od‑
noszona do zmiany temperatury i może być obliczony dla każdego punktu na krzywej 
R(T) [177]:
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W zakresie skoku oporności pomiędzy RPTCmin a RPTCmax współczynnik T może być 
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Dodatkowymi parametrami pozystorowymi, oprócz podstawowej zależności rezystancji 

od temperatury i temperaturowego współczynnika rezystancji (T), są jeszcze wartości 
rezystancji w różnych temperaturach (ρmin i ρmax), temperatury początku wzrostu rezystancji 
(TPTCRmin) i temperatury maksymalnej rezystancji (TPTCRmax), stałe termiczno‑czasowe i 
zależności napięciowe, współczynnik rozproszonej mocy oraz pojemność cieplna elementu 
[101]. 

Na podstawie przebiegu funkcji R(T) oraz wzoru (7.8) obliczono podstawowe 
parametry pozystorowe ceramiki BLT4. Uzyskane wartości zostały zestawione w tabeli 7.1. 
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Analiza powyższych wyników wskazuje jednoznacznie, że ceramika BaTiO3 

zawierająca 0,4 mol.% lantanu wykazuje właściwości charakterystyczne dla materiałów 
pozystorowych i posiada w zakresie temperatur (120÷170)°C dodatnią wartość 
temperaturowego współczynnika rezystancji (T=10,53%/K). Dla porównania, wiodąca 
bezołowiowa ceramika pozystorowa wykonana na bazie tytanianu baru charakteryzuje się 
współczynnikiem T równym 21,4%/K [249], a w najlepszych pozystorach ceramicznych 
dyskutowany parametr może przyjmować wartości do 30%/K [250]. 

Na podkreślenie zasługuje również szeroki temperaturowy zakres występowania 
efektu PTCR w otrzymanych materiałach. 
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W zakresie skoku oporności pomiędzy RPTCmin a RPTCmax współczynnik αT może 
być traktowany w przybliżeniu jako stały, co powoduje, że zależność (7.7) przybiera 
następującą postać:
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Dodatkowymi parametrami pozystorowymi, oprócz podstawowej zależności rezystancji 
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Na podstawie przebiegu funkcji R(T) oraz wzoru (7.8) obliczono podstawowe 
parametry pozystorowe ceramiki BLT4. Uzyskane wartości zostały zestawione w tabeli 7.1. 
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Analiza powyższych wyników wskazuje jednoznacznie, że ceramika BaTiO3 

zawierająca 0,4 mol.% lantanu wykazuje właściwości charakterystyczne dla materiałów 
pozystorowych i posiada w zakresie temperatur (120÷170)°C dodatnią wartość 
temperaturowego współczynnika rezystancji (T=10,53%/K). Dla porównania, wiodąca 
bezołowiowa ceramika pozystorowa wykonana na bazie tytanianu baru charakteryzuje się 
współczynnikiem T równym 21,4%/K [249], a w najlepszych pozystorach ceramicznych 
dyskutowany parametr może przyjmować wartości do 30%/K [250]. 

Na podkreślenie zasługuje również szeroki temperaturowy zakres występowania 
efektu PTCR w otrzymanych materiałach. 
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Dodatkowymi parametrami pozystorowymi, oprócz podstawowej zależności re‑
zystancji od temperatury i temperaturowego współczynnika rezystancji (αT), są jesz‑
cze wartości rezystancji w różnych temperaturach (ρmin i ρmax), temperatury początku 
wzrostu rezystancji (TPTCRmin) i temperatury maksymalnej rezystancji (TPTCRmax), stałe 
termiczno ‑czasowe i zależności napięciowe, współczynnik rozproszonej mocy oraz 
pojemność cieplna elementu [101].

Na podstawie przebiegu funkcji R(T) oraz wzoru (7.8) obliczono podstawowe para‑
metry pozystorowe ceramiki BLT4. Uzyskane wartości zostały zestawione w tabeli 7.1.

Tabela  7.1
Wartości parametrów pozystorowych ceramiki BLT4

Materiał badań TC

[°C]
ρmin

[Ωm]
ρmax

[Ωm]
ΔTPTCR

[°C]
αT

[%/K]

BLT4 120 9,71 · 103 1,94 · 104 120—170 10,53
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(7.7)
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Analiza powyższych wyników wskazuje jednoznacznie, że ceramika BaTiO3 za‑
wierająca 0,4 mol.% lantanu wykazuje właściwości charakterystyczne dla materiałów 
pozystorowych i posiada w zakresie temperatur (120—170)°C dodatnią wartość tem‑
peraturowego współczynnika rezystancji (αT = 10,53%/K). Dla porównania, wiodąca 
bezołowiowa ceramika pozystorowa wykonana na bazie tytanianu baru charakteryzuje 
się współczynnikiem αT równym 21,4%/K [249], a w najlepszych pozystorach cera‑
micznych dyskutowany parametr może przyjmować wartości do 30%/K [250].

Na podkreślenie zasługuje również szeroki temperaturowy zakres występowania 
efektu PTCR w otrzymanych materiałach.

7.2. Właściwości piezorezystywne
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R  pod wpływem przyłożonych naprężeń mechanicznych (S) 

przeprowadzono w temperaturze pokojowej (Tr) przy pomocy układu opartego na piko‑ 
amperomierzu Keithley 6485 i zasilaczu ARRAY 3646A, wykorzystując dźwignię 
jednostronną. Otrzymane charakterystyki prądowo ‑napięciowe ceramiki BLT4 dla 
różnej wartości przyłożonej siły zostały przedstawione na rys. 7.3.
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Rys. 7.3. Charakterystyki prądowo ‑napięciowe ceramiki BLT4 dla różnej wartości przyłożonej siły

Na rys. 7.4 przedstawiono zależność rezystancji od naprężenia dla czystej cera‑
miki tytanianu baru oraz domieszkowanej lantanem w ilości 0,4 mol.%, otrzymanych 
w temperaturze pokojowej.

Zaprezentowane powyżej wyniki badań jednoznacznie potwierdzają, że czysty 
tytanian baru wykazuje cechy typowe dla dielektryków — tzn. bardzo wysoką war‑
tość rezystywności w temperaturze pokojowej. Rezystywność ta maleje wraz ze wzro‑
stem przyłożonego naprężenia. Wprowadzona do ceramiki BaTiO3 domieszka lantanu 
w ilości 0,4 mol.% znacząco obniża wartość rezystywności w temperaturze pokojowej 
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i diametralnie przebudowuje charakter jej zmian w funkcji przyłożonego naprężenia. 
Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają wcześniej postawioną tezę o znacznym 
udziale domieszki lantanu La3+ w kształtowaniu właściwości półprzewodnikowych 
materiałów ceramicznych otrzymanych na bazie tytanianu baru.
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Rys. 7.4. Zmiana rezystancji pod wpływem przyłożonych naprężeń w temperaturze pokojowej dla cera‑
miki BT i BLT4

Reasumując, ceramika Ba0,996La0,004Ti0,999O3 (BLT4) wykazuje niezwykle interesu‑
jące, zarówno z punktu widzenia badań podstawowych, jak i aplikacyjnych, właści‑
wości dielektryczne i elektryczne. Właściwy dobór warunków syntezy poskutkował 
wytworzeniem odpowiedniej koncentracji poziomów donorowych i luk tlenowych 
w strukturze komórki elementarnej tytanianu baru domieszkowanego 0,4 mol.% lan‑
tanem, co przełożyło się na gigantyczną wartość przenikalności elektrycznej (przy 
niewielkich wartościach tangensa kąta strat dielektrycznych), wywołanie efektu PTCR 
oraz właściwości piezorezystywnych.

Wykorzystanie narzędzi i metod inżynierii materiałowej umożliwiło zmianę para‑
metrów gromadzenia energii w zależności od wytworzonych wakansów na poziomie 
pojedynczej komórki elementarnej, co otwiera przed omawianym materiałem cera‑
micznym szerokie spektrum potencjalnych zastosowań, m.in. jako materiału bazowego 
w budowie ultrakondensatorów, pozystorów i piezorezystorów.
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8.1. Wprowadzenie

Unikalne z punktu widzenia elektroniki właściwości materiałów perowskitowych 
typu ABO3 należy wiązać z możliwościami nieznacznych deformacji ich regularnej 
struktury krystalicznej oraz dużymi możliwościami w zakresie doboru ich składu 
chemicznego (m.in. poprzez izomorficzne podstawienia jonów oraz niezachowanie 
stechiometrii w wyniku powstawania wakansów anionowych i kationowych). Poło‑
żenia jonów A w warstwie perowskitowej mogą być zajmowane przez jedno ‑, dwu ‑ 
i trójwartościowe jony oraz kationy ziem rzadkich, np. Na+, Ba2+, La2+, Ca2+, Sr2+, 
Bi3+. Położenia B są zwykle zajmowane przez mniejsze kationy, np. Fe3+, Ti4+, Ta5+, 
Nb5+, W6+, charakteryzujące się odpowiednim rozmiarem i stopniem utlenienia. Ka‑
tiony wprowadzone w pozycję B sieci krystalicznej BaTiO3 powodują tworzenie się 
w warstwie perowskitowej, wzdłuż jej grubości, oktaedrów tlenowych BO6. Jedno‑
czesne podstawienie domieszek w pozycje jonów A i B w perowskitach typu ABO3 
jest związane z otrzymaniem oryginalnych materiałów perowskitowych o złożonych 
właściwościach.

Ważną klasę związków perowskitowych stanowią materiały wytworzone na bazie 
tytanianu baru. Zainteresowanie tymi materiałami trwa nieprzerwalnie od kilku dzie‑
sięcioleci i jest nierozerwalnie związane z opracowaniem nowych zastosowań w mi‑
kroelektronice [251], a także w przemyśle siłowników, silników i transformatorów 
[252]. Kolosalne wartości przenikalności elektrycznej są uzyskiwane poprzez wprowa‑
dzanie do struktury tytanianu baru jonów domieszek charakteryzujących się małymi 
promieniami jonowymi. Stężenia domieszek są niewielkie, ponieważ mają one na celu 
spowodowanie zmiany polaryzowalności, przy jednoczesnym braku znaczących zmian 
w sieci krystalicznej BaTiO3. Pierwiastkami, które spełniają powyższe warunki, są: 
żelazo, nikiel, kobalt, magnez, wapń, mangan oraz lantan, który wywołuje najwięk‑
sze efektywne wartości [253]. W rezultacie ceramika tytanianu baru domieszkowana 
lantanem jest najbardziej atrakcyjną z punktu widzenia potencjalnych zastosowań. 
Kolosalne wartości przenikalności elektrycznej, charakteryzujące ceramikę tytanianu 
baru lantanu, związane są z pojawieniem się sprzężenia elektromechanicznego [254]. 
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Z obecnością tego efektu związana jest również wysoka czułość temperaturowa re‑
zystancji i pojawienie się efektu PTCR [255, 256]. Na uwagę zasługuje także wpływ 
domieszki lantanu na właściwości piezoelektryczne, właściwości elastyczne, a także 
wzrost przewodności omawianych związków [257].

W przeciwieństwie do lantanu domieszka żelaza wywołuje w BT właściwości fer‑
romagnetyczne oraz pojawienie się w nim dużych prądów upływu [258]. Dodatkowym 
atutem modyfikowania tytanianu baru jonami Fe3+ jest fakt, że pojawienie się w jego 
strukturze momentów magnetycznych nie powoduje zaniku właściwości ferroelek‑
trycznych tego związku [259, 260].

W świetle badań zaprezentowanych w poprzednich rozdziałach, a także studiów 
literaturowych zasadnym wydaje się jednoczesne domieszkowanie ceramiki BT jona‑
mi lantanu i żelaza. Wprowadzenie jonów La3+ w pozycje Ba2+ powoduje zmniejsze‑
nie liczby wiązań kowalencyjnych, a podstawienie jonów Fe3+ w miejsce jonów Ti4+ 
prowadzi do ograniczenia przemieszczania oktaedrów tlenowych. Efektem tego może 
być duża możliwość regulacji temperatury ferroelektrycznego przejścia fazowego oraz 
znaczny wzrost stałej dielektrycznej tego związku w temperaturze pokojowej (Tr). 

Żelazo i tytanian baru są dwoma „klasycznymi” materiałami ferroicznymi o bar‑
dzo dobrze znanych właściwościach. Tytanian baru, jak już wspomniano, jest tlenko‑
wym perowskitem ferroelektrycznym, posiadającym spontaniczną polaryzację na po‑
ziomie PS ≈ 0,26 C/m2 i temperaturę Curie TC ≈ 120°C [261], w której zachodzi przejście 
z układu regularnego do układu tetragonalnego. Natomiast żelazo jest metalicznym 
ferromagnetykiem, o momencie magnetycznym równym 2,22 µB i temperaturze Curie 
TC ≈ 770°C [261]. Niezwykle istotnym faktem jest to, że Fe (110) i BaTiO3 (100) mają 
bardzo dobre dopasowanie stałych sieciowych (na poziomie 98,6%), które umożliwia 
epitaksjalny wzrost, warstwa po warstwie, wielowarstwowych Fe/BaTiO3, bez niedo‑
pasowanych dyslokacji (rys. 8.1) [262].

Rys. 8.1. Struktura atomowa wielowarstwowych Fe/BaTiO3 dla m = 4. Liczba m wskazuje na liczbę okta‑
edrów tlenowych zawartych w warstwie perowskitowej wzdłuż jej grubości. Strzałki wskazują schema‑

tyczne przemieszczania atomów Ti i O w BaTiO3 przy polaryzacji skierowanej w górę [262]
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8.2. Technologia

W celu zróżnicowania i zoptymalizowania zadanych parametrów materiałowych 
do ceramiki bazowej BLT4 — tytanianu baru lantanu dla stężenia 0,4 mol.% La3+ — 
wprowadzono tlenkową domieszkę donorową Fe3+, podstawiającą się w miejsce tytanu. 
Uzyskano w ten sposób ceramikę o ogólnym wzorze Ba0,996La0,004Ti1−yFeyO3 (BLTF), 
dla stałej koncentracji lantanu x = 0,004 i przy zmiennym stężeniu domieszki żelaza, 
dla y = 0,001, y = 0,002, y = 0,003 i y = 0,004 (0,1—0,4 mol.%).

Materiały ceramiczne BLT domieszkowane żelazem były uzyskiwane na dro‑
dze syntezy w fazie stałej, której substratami były następujące związki o czystości 
cz.d.a ≥99%:

węglan baru — BaCO   • 3 (POCH);
tlenek lantanu — La   • 2O3 (FLUKA);
tlenek żelaza (III) — Fe   • 2O3 (SIGMA ‑ALDRICH);
tlenek tytanu (IV) — TiO   • 2 (POCH).

Na podstawie wzoru ogólnego ceramiki BLTF dokonano obliczeń i odważono ste‑
chiometryczne ilości odpowiednich związków, niezbędnych do uzyskania następują‑
cych składów:

Ba0,996La0,004Ti0,999Fe0,001O3 ⇒ BLTF1;

Ba0,996La0,004Ti0,998Fe0,002O3 ⇒ BLTF2;

Ba0,996La0,004Ti0,997Fe0,003O3 ⇒ BLTF3;

Ba0,996La0,004Ti0,996Fe0,004O3 ⇒ BLTF4.

Mieszaniny tlenkowe każdego ze składów mielono wstępnie w moździerzach por‑
celanowych przez t = 2 h, a następnie poddawano mieszaniu mechanicznemu w wyso‑
koenergetycznym młynku planetarnym (Fritsch “Pulverisette 5”, 300 obr/min, t = 8 h) 
na mokro, w postaci zawiesiny z dodatkiem alkoholu etylowego, oraz z zastosowa‑
niem mielników ceramicznych z tlenku cyrkonu, stabilizowanych itrem, o średnicy 
φ = 10 mm, których liczba była dobrana proporcjonalnie do masy mielonego proszku. 
Ujednorodnione w ten sposób proszki suszono, do całkowitego odparowania alkoholu, 
a później przesiewano przez sito. 

8.2.1. Analiza termiczna proszków ceramicznych

Wszystkie proszki, w postaci ~50 mg naważek, przed poddaniem ich procesowi 
syntezy poddano analizie termicznej, wykorzystując metody: termograwimetryczną 
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(TG) oraz termicznej analizy różnicowej (DTA). Jak wiadomo, wielkością mierzoną 
w metodzie termograwimetrycznej jest zmiana masy, natomiast za pomocą analizy 
różnicowej określa się różnicę temperatur pomiędzy próbką a wzorcem, najczęściej 
w postaci czystego Al2O3. Ponieważ substancja wzorcowa, jaką jest tlenek glinu, nie 
podlega przemianom, którym towarzyszą efekty cieplne, dlatego mierzona różnica ∆T 
zależy od szybkości pochłaniania lub wydzielania ciepła przez próbkę BLTF. W celu 
poprawienia czytelności krzywej TG równolegle wykonano różnicową analizę termo‑
grawimetryczną (DTG). W efekcie obok krzywej TG uzyskano jej pierwszą pochod‑
ną, względem temperatury (T). Zarejestrowany całkowity ubytek masy próbki równy 
był powierzchni piku TG na tej krzywej. Analiza termiczna proszków typu BLTF 
przeprowadzona została w zakresie temperatury (20—1000)°C, przy użyciu derywa‑
tografu Derivatograph C, MOM Budapeszt, której graficzną interpretację przedstawia 
rys. 8.2.

a) b)

c) d)

Rys. 8.2. Rezultaty analizy termicznej stechiometrycznej mieszaniny substratów BLTF przed syntezą:
a) BLTF1, b) BLTF2, c) BLTF3, d) BLTF4

Na rys. 8.3 zostały zestawione przebiegi analizy termograwimetrycznej (TG), 
różnicowej analizy termicznej (DTA) oraz termograwimetrii różniczkowej (DTG) dla 
proszków przed syntezą wszystkich składów ceramiki BLTF.



1278.2. Technologia

a) b)

c)

Rys. 8.3. Zestawienie przebiegów termicznych mieszaniny substratów BLTF przed syntezą: a) krzywe TG,
b) krzywe DTA, c) krzywe DTG

W przypadku każdego z badanych stechiometrycznych składów proszkowych, za‑
uważyć można trzy maksima endotermiczne na krzywych DTA. Pierwszy pik wy‑
stępuje w zakresie temperatury (92—105)°C. Można go powiązać z uwolnieniem 
zaadsorbowanej wody z badanej mieszaniny reakcyjnej. Temperatura występowania 
omawianego maksimum wykazuje tendencję do obniżenia swojej wartości wraz ze 
wzrostem zawartości domieszki, tendencja ta jest szczególnie widoczna w przypadku 
proszków BLTF3 i BLTF4. Zwiększenie stężenia domieszki żelaza nie wpływa nato‑
miast w znaczący sposób na, odpowiadające omawianym maksimom na krzywej DTA, 
maksima endotermiczne obserwowane na krzywych DTG. Drugi pik endotermiczny, 
obserwowany na krzywych DTA w zakresie temperatury (838—840)°C, związany jest 
z przemianą rombowego witerytu w romboedryczną fazę BaCO3. W zakresie tem‑
peratur (957—977)°C na krzywej DTA obserwowany jest trzeci pik endotermiczny, 
któremu odpowiada minimum na krzywej DTG. Pik ten oznacza początek tworzenia 
się pożądanej fazy perowskitowej. Wraz ze zwiększeniem stężenia Fe3+ w BLT pozy‑
cja omawianego maksimum przesuwa się w stronę niższych temperatur. W zakresie 
temperatury (600—850)°C obserwowany jest znaczny ubytek masy na krzywych TG, 
związany z rozkładem węglanu baru i tworzeniem się fazy przejściowej oraz wydziela‑
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niem CO2. Przemiana związana z procesem nukleacji ziaren fazy perowskitowej BLTF 
ma swoje odzwierciedlenie również w maksimum egzotermicznym na krzywych DTA 
oraz odpowiadającym im maksimom endotermicznym na krzywych DTG, w zakresie 
(425—462)°C. Wartości obu maksimów przesuwają się w stronę niższych temperatur 
wraz ze wzrostem ilości wprowadzonego żelaza. Dalszy wzrost temperatury sprzyja 
krystalizacji fazy perowskitowej BLTF, o czym świadczą postępujące ubytki masy na 
krzywych TG, zarejestrowane dla wszystkich badanych składów. Ubytki masy zareje‑
strowane w przedziale temperaturowym (20—1025)°C wahały się od 15 do 16%.

Na podstawie przeprowadzanych analiz termicznych oraz studiów literaturowych 
[260, 263—265] jako najbardziej korzystne warunki syntezy proszków typu BLTF przy‑
jęto temperaturę T = 950°C, a czas trwania procesu — 6 h. W tym celu z jednakowych 
porcji proszku formowano pastylki o kształcie dysków, w matrycy stalowej (Ø = 20 mm), 
metodą jednostronnego, jednoosiowego prasowania na zimno pod ciśnienie 30 MPa. 
Gotowe pastylki umieszczano następnie w tyglach korundowych, układając je w stosy, 
przesypane materiałem podsypki (Al2O3), aby nie dotykały tygla i nie stykały się ze 
sobą. Tygle do spiekania zamykano pokrywkami i dodatkowo zalepiano mieszani‑
ną tlenku glinu (III) i szkła wodnego. Spiekanie bezciśnieniowe prowadzono w elek‑
trycznym piecu komorowym Termod KS ‑1350. Programowalna regulacja temperatury 
pieca zapewniała liniowy wzrost i dobrą jej stabilizację, przy czym błąd pomiaru

b)a)

d)c)

Rys. 8.4. Rezultaty analizy termicznej stechiometrycznej mieszaniny proszków BLTF po syntezie: 
a) BLTF1, b) BLTF2, c) BLTF3, d) BLTF4



1298.2. Technologia

temperatury pieca wynosił ±0,3%. Zsyntezowane próbki oczyszczono po spieku z ma‑
teriału podsypki, ponownie rozdrobniono i wymieszano w młynie kulowym na mokro, 
z dodatkiem C2H5OH, dla lepszego ujednorodnienia proszków przed etapem wysokotem‑
peraturowego zagęszczania.

Tak przygotowane proszki BLTF poddano ponownej analizie termicznej w celu 
sprawdzenia, czy wybrane warunki syntezy zostały dobrane prawidłowo i czy zaszła 
reakcja chemiczna związku (rys. 8.4).

Całkowity ubytek masy, obserwowany na krzywej TG, wynosi Δm = 2—3%. Tak 
niewielkie ubytki masy oraz brak wyraźnych maksimów endotermicznych świadczą 
o prawidłowym zakończeniu procesu syntezy. Na rys. 8.5 zestawiono wyniki analizy 
termicznej stechiometrycznej mieszaniny proszków po syntezie dla wszystkich skła‑
dów otrzymanej ceramiki BLTF.

b)a)

c)

Rys. 8.5. Zestawienie przebiegów termicznych mieszaniny proszków BLTF po syntezie: a) krzywe TG, 
b) krzywe DTA, c) krzywe DTG

Następnie omawiane proszki każdego ze składów BLTF poddano swobodnemu 
spiekaniu bezciśnieniowemu (PS, ang. pressureless sintering) w trzech temperaturach: 
TI = 1250°C, TII = 1300°C oraz TIII = 1350°C, wytrzymując w temperaturze maksymal‑
nej przez t = 2 h. Po każdym procesie spiekania próbki były ponownie rozdrabniane, 
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mielone i prasowane. Próbki do końcowego spiekania formowano w dyski z jednako‑
wych porcji proszku, w matrycy stalowej (d = 10 mm), metodą jednostronnego, jedno‑
osiowego prasowania na zimno pod prasą hydrauliczną (p = 30 MPa). Otrzymana ce‑
ramika BLTF charakteryzowała się oliwkowym kolorem, przyciemniającym się wraz 
ze zwiększeniem koncentracji żelaza w BLT (rys. 8.6).

Rys. 8.6. Otrzymane próbki ceramiczne BLTF

8.2.2. Mikrostruktura i analiza EDS ceramiki BLTF

Badania SEM proszków oraz próbek ceramicznych BLTF, a także analizę ich skła‑
du chemicznego przeprowadzono za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego 
HITACHI S ‑4700, wyposażonego w mikrosondę elektronową EDS wraz z systemem 

Rys. 8.7. Obrazy SEM proszków ceramicznych: BLTF1 (A), BLTF2 (B), BLTF3 (C) i BLTF4 (D)  
po syntezie, w powiększeniu 5000×
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analitycznym — Vantage firmy Noran. Pomiary wykonano dzięki współpracy z Pra‑
cownią Mikroskopii Skaningowej z Emisją Polową, w Instytucie Nauk Geologicznych 
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szczegóły dotyczące zarówno 
preparatyki próbek do badań mikrostrukturalnych, jak i samych badań przedstawiono 
w rozdziale 2 niniejszej pracy.

Badanie morfologii proszków ceramicznych BLTF przeprowadzono w celu okreś‑ 
lenia wpływu procesu rozdrabniania na zaglomeryzowany materiał proszkowy. Obra‑
zy SEM proszków uzyskanych po syntezie pokazano na rys. 8.7. 

Przygotowane proszki BLTF charakteryzowały się jednorodnym, a pod względem 
wielkości — drobnym ziarnem (rp < 1μm). Wielkość ziaren nieznacznie zwiększała się 
wraz ze wzrostem stosowanej domieszki Fe3+. Ze względu na rozwiniętą powierzchnię 
właściwą tworzyły się z nich twarde aglomeraty i agregaty proszkowe.

Skład chemiczny proszków ceramicznych BLTF określony został za pomocą spek‑
troskopii z dyspersją energii EDS, poprzez automatyczne skanowanie powierzchni każ‑
dej z próbek przez czas t = 50 s. Wyniki pomiarów przedstawiono graficznie w postaci 
charakterystycznego widma EDS (rys. 8.8).

Rys. 8.8. Widmo EDS proszków ceramicznych typu BLTF

Analiza EDS potwierdziła założenia jakościowego składu chemicznego dla wszyst‑
kich proszków ceramicznych. Na wykresie zauważyć można dwa dodatkowe maksima, 
pochodzące od tlenu (O) oraz od węgla (C). Obecność węgla w analizowanych prób‑
kach jest związana z napyloną na ich powierzchni warstwą grafitu. Teoretycznie za po‑
mocą EDS możliwa jest analiza wszystkich pierwiastków, w tym także lekkich, takich 
jak tlen, jednakże w praktyce oznaczenie ich zawartości jest trudne. Obecność obcych 
pików można zatem pominąć, ponieważ nie wpływają one na udział podstawowych 
składników badanych próbek, tj. baru (Ba), lantanu (La), tytanu (Ti) oraz żelaza (Fe), 
czyli oznaczanych pierwiastków ciężkich. Analizę uzyskanych widm przeprowadzono 
wykorzystując system analityczny Vantage firmy Noran, w którym założono udział 
pierwiastków w przeliczeniu na tlenki.
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Procentowe zawartości poszczególnych składników w badanej ceramice wykazy‑
wały niewielkie odchylenia od założonych teoretycznie ilości tlenków, które mieściły 
się w granicach błędu zastosowanej metody oznaczenia. Pierwiastki domieszkowane 
w ilościach mniejszych lub równych 0,4 mol.% są trudne do oznaczenia, ponieważ 
ich zawartość może mieścić się poniżej granicy błędu metody oznaczenia. Różnice 
pomiędzy teoretycznym a eksperymentalnym składem chemicznym proszków BLTF 
wynosiły ±2wag.% (tabela 8.1).

Tabela  8.1
Teoretyczne i eksperymentalne zawartości procentowe pierwiastków 

(podane w przeliczeniu na tlenki) w proszkach ceramiki BLTF

Wzór
tlenku

Oznaczona zawartość tlenku 
z EDS 

[wag.%]

Teoretyczna zawartość tlenku 
[wag.%]

Różnica wartości oznaczonej 
w stosunku do teoretycznej 

[wag.%]

Proszki BLTF1

BaO 64,84 65,48 0,64

La2O3 0,00 0,28 0,28

TiO2 35,11 34,21 0,90

Fe2O3 0,04 0,03 0,01

Proszki BLTF2

BaO 64,88 65,48 0,60

La2O3 0,00 0,28 0,28

TiO2 34,79 34,18 0,61

Fe2O3 0,33 0,07 0,26

Proszki BLTF3

BaO 64,55 65,48 0,93

La2O3 0,00 0,28 0,28

TiO2 35,40 34,14 1,26

Fe2O3 0,05 0,10 0,05

Proszki BLTF4

BaO 64,92 65,48 0,56

La2O3 0,00 0,28 0,28

TiO2 34,99 34,11 0,88

Fe2O3 0,08 0,14 0,06

Badaniom mikrostrukturalnym poddane były również próbki uzyskane po pro‑
cesie spiekania materiałów ceramicznych BLTF. Na rys. 8.9 zestawiono obrazy SEM 
przełamów ceramiki typu BLTF, dla różnej koncentracji wprowadzonej domieszki że‑
laza, w powiększeniu 5000×. 
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Rys. 8.9. Mikrostruktura otrzymanej ceramiki BLTF (pow. 5000×)

Materiały ceramiczne BLTF charakteryzowały się gęsto upakowaną, drobnoziarni‑
stą mikrostrukturą o dobrze wykształconych, graniastych ziarnach, których rozmiary 
zwiększają się wraz ze wzrostem koncentracji żelaza. Obserwowany wzrost ziaren pod 
wpływem domieszki żelaza potwierdzają dane literaturowe [266—268]. Prezentowane 
obrazy mikrostruktury przełamów jednoznacznie wskazują, że charakterystycznymi 
dla badanych materiałów pęknięciami są pęknięcia międzykrystaliczne, co wskazuje 
na pozytywny wpływ domieszki Fe na jakość ziaren — niedomieszkowana żelazem 
ceramika BLT4 charakteryzowała się pęknięciami transkrystalicznymi. 

Jakościowy i ilościowy skład chemiczny próbek ceramicznych BLTF określony zo‑
stał za pomocą spektroskopii z dyspersją energii. Pomiar prowadzono w analogiczny 
sposób jak w przypadku wcześniej badanych proszków, a wyniki pomiarów przedsta‑
wiono graficznie w postaci charakterystycznego widma EDS (rys. 8.10).

Wykonana analiza potwierdziła założenia jakościowego składu chemicznego dla 
wszystkich spieków ceramicznych. Na wykresie zauważyć można dodatkowe maksi‑
mum, pochodzące od napylonej na badaną próbkę warstwy grafitu. To maksimum nie 
zostało wzięte pod uwagą w trakcie analizy ilościowej. Procentowe zawartości poszcze‑
gólnych składników w badanej ceramice, których ilość była większa od 0,4 mol.%, 
wykazywały bardzo niewielkie odchylenia od założonych teoretycznie ilości tlenków 
i wynosiły ±1wag.% (tabela 8.2). 
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Rys. 8.10. Widmo EDS próbek ceramicznych typu BLTF

Tabela  8.2
Teoretyczne i eksperymentalne zawartości procentowe pierwiastków 

(podane w przeliczeniu na tlenki) ceramiki BLTF

Wzór
tlenku

Oznaczona zawartość tlenku 
z EDS 

[wag.%]

Teoretyczna zawartość tlenku 
[wag.%]

Różnica wartości oznaczonej 
w stosunku do teoretycznej 

[wag.%]
Ceramika BLTF1

BaO 64,95 65,48 0,53
La2O3 0,30 0,28 0,02
TiO2 34,64 34,21 0,43
Fe2O3 0,11 0,03 0,08

Ceramika BLTF2
BaO 65,54 65,48 0,06

La2O3 0,00 0,28 0,28
TiO2 34,30 34,18 0,12
Fe2O3 0,16 0,07 0,09

Ceramika BLTF3
BaO 65,11 65,48 0,37

La2O3 0,83 0,28 0,55
TiO2 33,90 34,14 0,24
Fe2O3 0,15 0,10 0,05

Ceramika BLTF4
BaO 65,59 65,48 0,11

La2O3 0,31 0,28 0,03
TiO2 33,81 34,11 0,30
Fe2O3 0,29 0,14 0,15



1358.2. Technologia

8.2.3. Struktura krystaliczna ceramiki BLTF

Strukturę krystaliczną oraz jakościową i ilościową identyfikację faz otrzymanej 
ceramiki BLT domieszkowanej Fe3+ badano metodą dyfrakcji rentgenowskiej, zgodnie 
z metodyką opisaną w rozdziale 2.4 niniejszej monografii. Badania rentgenowskie w tem‑
peraturze pokojowej zostały przeprowadzone przy użyciu dyfraktometru X’Pert PRO 
firmy PANAlytical. Identyfikację fazową wykonano przy pomocy bazy danych ICDD 
PDF ‑4. Do obliczenia parametrów sieci zastosowano program komputerowy LHPM, 
wersja 4.2 (LHPM a computer program for Rietveld analysis of X ‑ray and neutron po‑
wder diffraction patterns. Version 4.2), stworzony w Lucas Heights Research Laborato‑
ries ANSTO, Australia w roku 1998 przez B.A. Huntera i C.J. Howarda. Dyfraktogramy 
zostały zmierzone przy pomocy krokowej metody rejestracji, w zakresie kątowym 2Θ 
10—145°, z krokiem pomiarowym 0,05° oraz czasem zliczania 10 s/krok.

Otrzymane refleksy dyfrakcyjne i wartości odległości międzypłaszczyznowych 
dhkl pokrywają się z wartościami wzorca. Niewielkie odstępstwa w natężeniu i poło‑
żeniu linii dyfrakcyjnych można przypisać teksturowaniu ceramiki, pojawiającemu się 
w wyniku procesu prasowania (rys. 8.11). 
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Rys. 8.11. Widma dyfrakcyjne ceramiki BLTF otrzymane w temperaturze pokojowej
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Z przeprowadzonych badań wynika, że zastosowane warunki spiekania (T = 950°C 
/6 h) sprzyjają syntezie materiału BLTF, czego potwierdzeniem jest tworzenie się jed‑
nofazowej struktury krystalicznej, o symetrii tetragonalnej (a0 = b0 ≠ c0, α = β = γ = 90°), 
odpowiadającej grupie przestrzennej P4mm (nr 99). Wytworzona ceramika charakte‑
ryzuje się strukturą typu perowskitu ABO3, gdzie w pozycjach kubooktaedrycznych 
A znajdują się jony baru Ba2+ (o promieniu jonowym r = 1,35Å) oraz jony lantanu La3+ 
(r = 1,15Å), a w pozycjach oktaedrycznych B — jony tytanu Ti4+ (r = 0,68Å) oraz żelaza 
Fe3+ (r = 0,64Å), o podobnych promieniach jonowych oraz w odpowiedniej koncentra‑
cji. Wartości parametrów sieciowych komórki elementarnej, uzyskane na podstawie 
analizy wyników badań rentgenowskich, zebrano w tabeli 8.3.

Tabela  8.3
Parametry sieciowe oraz objętość komórki elementarnej ceramiki BLTF

Próbka a0, b0

[nm]
c0

[nm]
V · 10−30

[m3]

BLTF1 0,3993(5) 0,4032(2) 64,307

BLTF2 0,3992(7) 0,4031(6) 64,270

BLTF3 0,3993(3) 0,4031(9) 64,295

BLTF4 0,3993(3) 0,4030(2) 64,269

Wraz ze wzrostem stężenia domieszki żelaza nieznacznemu zmniejszeniu ulega 
objętość komórki elementarnej (od 64,307 · 10−30m3 do 64,269 · 10−30m3). Fakt ten su‑
geruje prawidłowe wbudowanie atomów pierwiastków w sieć krystaliczną. Ponadto 
zmniejszenie komórki elementarnej może być związane z uporządkowaniem struktury 
krystalicznej i częściową eliminacją defektów sieci krystalicznej. Wiadomo, że wakan‑
se tlenowe powodują zmniejszenie siły przyciągania kolumbowskiego pomiędzy anio‑
nami i kationami znajdującymi się w najbliższym sąsiedztwie komórki elementarnej, 
co prowadzi do zwiększenia odległości międzyatomowych i tym samym zwiększenie 
objętości komórki elementarnej związku. Tak więc zaobserwowane niewielkie zmniej‑
szenie objętości komórki elementarnej ceramiki BLTF wraz ze wzrostem stężenia żela‑
za może być związane ze zmniejszeniem się koncentracji wakansów tlenowych [269].

8.3. Właściwości dielektryczne ceramiki BLTF

Właściwości dielektryczne ceramiki BLTF badano przy użyciu skomputeryzo‑
wanego układu pomiarowego, którego serce stanowił precyzyjny miernik LCR typu 
Agilent E4980A. Metodyka i preparatyka próbek do badań dielektrycznych została 
szczegółowo opisana w rozdziale 2.5 niniejszej monografii.

Na rys. 8.12—8.15 przedstawiono temperaturowe zależności przenikalności elek‑
trycznej (ε) oraz wartości tangensa kąta strat dielektrycznych (tgδ) przy różnych czę‑
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stotliwościach pola pomiarowego (od ν = 100 Hz do ν = 2 MHz) w zakresie tempera‑
turowym (20—210)°C próbek BLTF. Ze względu na duże podobieństwo przebiegu 
charakterystyk otrzymanych w procesie grzania i chłodzenia zamieszczono tylko cha‑
rakterystyki dla procesu grzania.

Niewielka ilość żelaza (0,1 mol.%), wprowadzona jako modyfikator do tytanianu 
baru lantanu, spowodowała znaczne obniżenie maksymalnej wartość przenikalności 
elektrycznej, z εm = 88919 dla czystej ceramiki BLT4 do εm = 9 814 dla BLTF1. Zwięk‑
szanie koncentracji modyfikatora powoduje dalsze zmniejszanie wartości przenikalno‑
ści elektrycznej, zarówno w temperaturze pokojowej, jak i w temperaturze Curie. Do‑
mieszka jonów Fe3+, wprowadzona w ilości 0,1—0,4 mol.%, w porównaniu z ceramiką 
bazową BLT4 powoduje również wyraźne zmniejszenie dyspersji częstotliwościowej 
przenikalności elektrycznej, co niewątpliwie związane jest z bardzo dobrą stechiome‑
trią otrzymanego związku. Wytworzona ceramika BLTF charakteryzuje się niskimi 
wartościami tangensa kąta strat dielektrycznych, zarówno w temperaturze pokojowej, 

b)a)

Rys. 8.12. Temperaturowa zależność przenikalności elektrycznej ε i tangensa kąta strat dielektrycz‑
nych tgδ od temperatury i częstotliwości pola pomiarowego dla ceramiki BLTF1

b)a)

Rys. 8.13. Temperaturowa zależność przenikalności elektrycznej ε i tangensa kąta strat dielektrycz‑
nych tgδ od temperatury i częstotliwości pola pomiarowego dla ceramiki BLTF2
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b)a)

Rys. 8.14. Temperaturowa zależność przenikalności elektrycznej ε i tangensa kąta strat dielektrycz‑
nych tgδ od temperatury i częstotliwości pola pomiarowego dla ceramiki BLTF3

b)a)

Rys. 8.15. Temperaturowa zależność przenikalności elektrycznej ε i tangensa kąta strat dielektrycz‑
nych tgδ od temperatury i częstotliwości pola pomiarowego dla ceramiki BLTF4

jak i w obszarze przemiany fazowej, które są porównywalne z wartościami otrzymanymi 
dla ceramiki BLT4. Niewielki wzrost tgδ obserwowany jest natomiast w obszarze fazy 
paraelektrycznej, co jest związane ze wzrostem przewodnictwa elektrycznego, wywoła‑
nego wzrostem temperatury. 

W szerokim zakresie temperaturowym fazy paraelektrycznej w ceramice BLTF, 
podobnie jak miało to miejsce w ceramice bazowej BLT4, zależność )(1 T

εε
 można 

opisać prawem Curie—Weissa (rys. 8.16). Fakt ten oraz charakterystyczne pojedyncze 
ostre maksimum na wykresach ε(T), jak również to, że temperatura Curie—Weissa 
jest położona poniżej temperatury Curie, świadczą, iż otrzymany materiał ceramiczny 
wykazuje ostrą przemianę fazową.

Dopasowanie prawa Curie—Weissa do otrzymanych danych eksperymentalnych 
pozwoliło wyznaczyć temperaturę Curie (TC), temperaturę Curie—Weissa (T0) i stałą 
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Curie (C) ceramiki BLTF, które zestawiono w tabeli 8.4, wraz z podstawowymi para‑
metrami dielektrycznymi wytworzonej ceramiki BLTF.

b)a)
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Rys. 8.16. Przykładowa zależność odwrotności względnej przenikalności elektrycznej od temperatury dla
ceramiki BLTF1 (a) i BLTF4 (b)

Tabela  8.4
Wpływ ilości domieszki żelaza na wartości parametrów dielektrycznych ceramiki BLTF

Ceramika TC [°C] T0

[°C]
C

[°C]
ε w Tr 

ν = 1kHz
εm 

ν = 1kHz
tgδ w Tr 
ν = 1kHz

tgδ w Tm 
ν = 1kHz

BLTF1 125 113,4 1,366 · 105 2339 9814 0,03 0,01

BLTF2 124 112,3 1,200 · 105 2023 8248 0,02 0,01

BLTF3 124 114,3 0,816 · 105 1005 5766 0,02 0,01

BLTF4 120 106,3 0,647 · 105 1059 3769 0,15 0,01

Wzrastające stężenie jonów Fe3+ w materiale bazowym powoduje wyraźne zmniej‑
szenie wartości stałej Curie oraz nieznaczne przesunięcie punktu Curie w stronę 
niższych temperatur (od 125°C dla BLTF1 do 120°C dla BLTF4). Jedną z przyczyn 
obniżenia temperatury przemiany fazowej może być wpływ wielkości jonów domiesz‑
kowanych, a dokładnie ich promieni jonowych. Jak wiadomo, w materiałach cera‑
micznych typu perowskitu ABO3 temperatura przemiany fazowej jest proporcjonalna 
do kwadratu przesunięcia jonu B w oktaedrze tlenowym, co można zapisać TC~(δZB)2 
[181, 270]. Im mniejszy jest jon B w oktaedrze tlenowym, tym δZB może być mniejsze. 
Inną przyczyną przesunięcia przemiany fazowej może być zmiana szerokości pasma 
wzbronionego Eg w temperaturze Curie i koncentracja nośników ładunku elektrycz‑
nego [181, 271, 272]. 
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8.4. Spektroskopia impedancyjna ceramiki BLTF

Domieszka żelaza wywarła wpływ zarówno na mikrostrukturę, strukturę krysta‑
liczną, jak i właściwości dielektryczne ceramiki BLT4. Uzasadnionym jest więc przy‑
puszczenie, że odegrała ona również znaczącą rolę w procesie przewodnictwa ziaren 
i granic międzyziarnowych. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku tytanianu baru 
domieszkowanego lantanem (rozdział 4.3 niniejszej pracy), do śledzenia wpływu żelaza 
na właściwości elektryczne ziaren i granic ziarnowych omawianych materiałów cera‑
micznych wykorzystano spektroskopię impedancyjną w funkcji temperatury. Metodyka 
pomiarów IS została szczegółowo opisana w rozdziale 2.6 niniejszej monografii.

Na rys. 8.17 przedstawiono częstotliwościowe zależności rzeczywistych i urojo‑
nych składowych impedancji w wybranych temperaturach. Uzyskane charakterystyki 
mają gładki przebieg, co wskazuje na poprawnie przeprowadzone pomiary. W celu 
uzyskania całkowitej pewności co do spójności danych pomiarowych otrzymane wid‑
ma impedancyjne przeanalizowano przy użyciu równań Kramersa—Kroninga. Przy‑
kładowe widma residualne obliczone dla temperatury 350°C zostały zamieszczone na 
rys. 8.18. Parametrem jakości testu był współczynnik χ2 [273].
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Rys. 8.17. Zależność częstotliwościowa urojonej (Zim) i rzeczywistej (Zre) składowej impedancji ceramiki
BLTF dla wybranych temperatur
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Rys. 8.18. Zależność częstotliwościowa residuów części rzeczywistej i urojonej impedancji ceramiki

BLTF
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Wartości residuów wyników poddanych analizie nie przekroczyły 1%, a ich roz‑
łożenie względem osi częstotliwości było przypadkowe, co jednoznacznie wskazuje 
na spójność danych pomiarowych. Dalsza analiza widm impedancyjnych jest więc jak 
najbardziej sensowna.

W przypadku czystej ceramiki BLT4 na charakterystyce częstotliwościowej logZim 
pojawia się jedno, silnie rozmyte, maksimum, które wraz ze wzrostem temperatury 
przesuwa się ku wyższym częstotliwościom. Ponadto na uwagę zasługuje fakt, że za‑
leżności logZim( f ) otrzymane dla różnych temperatur „schodzą” się powyżej częstotli‑
wości 105Hz, co wskazuje, że zależności te dla wyższych częstotliwości nie wykazują 
wkładu efektu ładunku przestrzennego w proces przewodnictwa elektrycznego. Część 
rzeczywista impedancji maleje wraz ze wzrostem temperatury, przy czym szybkość 
tych zmian jest znaczniejsza powyżej częstotliwości 104Hz. Podobny charakter zmian 
Zim i Zre w funkcji częstotliwości obserwowany jest w przypadku ceramiki BLT4 do‑
mieszkowanej 0,1 mol.% Fe. Należy jednak odnotować wzrost wartości części urojonej 
i rzeczywistej impedancji omawianych próbek w porównaniu do wartości odnotowa‑
nych dla ceramiki bazowej BLT4.

Kształt obu charakterystyk zmienia się diametralnie dla dalszych rozpatrywanych 
stężeń domieszki żelaza. Przy koncentracji domieszki żelaza równej 0,2 mol.% na za‑
leżności logZim( f ) w zakresie wysokich częstotliwości pojawia się zarys drugiego mak‑
simum, które staje się bardziej widoczne dla ceramiki zawierającej 0,3 i 0,4 mol.% Fe. 
Dla ceramiki zawierającej żelazo w stężeniu wyższym od 0,1 mol.% uwidacznia się 
znaczny wpływ temperatury na kształt części rzeczywistej i urojonej widm impedan‑
cyjnych.

Aby w pełni opisać elektrycznie aktywne obszary ceramiki BLT domieszkowa‑
nej żelazem, otrzymane wyniki przedstawiono w formie tzw. wykresów Nyquista 
(rys. 8.19), co znacznie ułatwia dobór odpowiedniego układu zastępczego.

Zależności Zim(Zre) dla ceramiki zawierającej 0,1 mol.% Fe, otrzymane dla różnych 
temperatur, mają kształt podobny do odnotowanych dla czystej ceramiki BLT4. Są więc 
zdeformowanymi, lecz symetrycznymi okręgami, których środki znajdują się poniżej 
osi reprezentującej część rzeczywistą impedancji. Obserwując zachowanie stycznych 
do krzywych dla f→∞ i f→0, można założyć, że prezentowane zależności są wynikiem 
nałożenia dwóch półokręgów związanych z dwoma komponentami mikrostruktury, 
mianowicie ziarnami i granicami ziarnowymi. Problem ten został szerzej omówiony 
w rozdziale 5 niniejszej pracy.

W przypadku ceramiki BLT4 modyfikowanej 0,2 mol.% żelaza na zależności  
Zim(Zre), w zakresie wysokich częstotliwości pojawia się zarys drugiego półokręgu. Jest 
on jednak zdominowany przez półokrąg związany z odpowiedzią elektryczną granic 
ziarnowych. Wraz z dalszym wzrostem koncentracji żelaza omawiany półokrąg, zwią‑
zany z odpowiedzią elektryczną ziaren, staje się bardziej widoczny na charakterystyce 
Zim(Zre), jednak cały czas pozostaje dużo mniejszy od półokręgu reprezentującego od‑
powiedź elektryczną granic ziarnowych.
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Rys. 8.19. Wykresy zależności urojonej części impedancji (Zim) od części rzeczywistej impedancji (Zre)
ceramiki BLTF

Opisany powyżej kształt zależności Zim(Zre) jednoznacznie wskazuje, że do opi‑
su prezentowanych danych pomiarowych może posłużyć omówiony w rozdziale 5 
układ zastępczy, składający się z dwóch szeregowo połączonych elementów Voigta 
(rys. 5.6). Zachodzi tylko pytanie, czy elementy Voigta powinny być elementami 
klasycznymi (złożonymi z równolegle połączonego opornika i kondensatora), czy 
zostać zmodyfikowane przez zastosowanie w miejsce kondensatora pojemnościo‑
wego elementu stałofazowego CPE (rys. 5.8.). Stosując ponownie procedurę szeroko 
opisaną w rozdziale 5 i porównując wartość współczynnika χ2, stwierdzono, że 
najlepsze rezultaty przynosi dopasowanie układem zastępczym zawierającym dwa 
szeregowo połączone elementy Voigta, z których jeden jest klasyczny, a drugi za‑
wiera element CPE.

W kolejnym kroku analizy odpowiedzi impedancyjnej ceramiki BLT4 modyfiko‑
wanej żelazem wyznaczono parametry zastosowanego układu, w tym oporność ziaren 
i granic ziarnowych. Przykładowe wartości parametrów układu zastępczego dla roz‑
patrywanych stężeń Fe3+ zostały zebrane w tabeli 8.5.
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Rys. 8.20. Zależność logarytmu naturalnego z wartości oporności ziaren (RG), otrzymanych z analizy
spektrów impedancyjnych w funkcji odwrotności temperatury

Dane zebrane w tabeli 8.8 wyraźnie wskazują, że oporność ziaren wzrasta wraz 
ze wzrostem stężenia żelaza, dla stężeń od 0,1 mol.% do 0,3 mol.%, a następnie ulega 
gwałtownemu spadkowi. W przypadku oporności granic ziarnowych nie można mó‑
wić o jakiejkolwiek tendencji.

Uzyskane oporności ziaren i granic ziarnowych w poszczególnych temperaturach 
pozwoliły wyznaczyć zależności lnRG 
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T
1  — rys. 8.20.

Dla ceramiki zawierającej 0,1 mol.% żelaza zależność lnRG 
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T
1  jest złożeniem 

dwóch półprostych. Prostoliniowe odcinki wykresu wskazują na aktywacyjny cha‑
rakter procesu przewodnictwa w ziarnach, a ich zmiana nachylenia jest związana 
ze zmianą energii aktywacji. Dla pozostałych rozpatrywanych stężeń jonów że‑
laza zależność lnRG 








kT
eV bexp 








kT
eV bexp

T
1  jest już pojedynczą linią prostą. W oparciu o wzór Arrhe‑

niusa (wg wzoru 5.2) wyznaczone zostały energie aktywacji omawianych procesów 
(rys. 8.20). Należy stwierdzić, że w przypadku ceramiki BLTF1 energia aktywacji pro‑
cesu przewodnictwa w ziarnach w zakresie wysokich temperatur wynosi odpowiednio 
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1,07 eV i 0,65 eV. Dalszy wzrost zawartości żelaza powoduje stopniowe zmniejszenie 
omawianej energii aktywacji (rys. 8.20).
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Rys. 8.21. Zależność logarytmu naturalnego z wartości oporności granic ziarnowych (RGB), otrzymanych 
z analizy spektrów impedancyjnych w funkcji odwrotności temperatury

Zależność lnRGB 
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T
1  składa się z dwóch półprostych dla wszystkich omawianych 

materiałów ceramicznych modyfikowanych żelazem, co wskazuje na zmianę energii 
aktywacji (rys. 8.21). Wyznaczone ze wspomnianego już wzoru Arrheniusa wartości 
energii aktywacji procesu przewodnictwa w granicach ziarnowych są widoczne na 
poszczególnych rysunkach i zestawione w tabeli 8.6.
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Tabela  8.6
Wartości energii aktywacji procesu przewodnictwa w granicach ziarnowych (EGB) 
oraz temperaturowy zakres przeprowadzonego dopasowania dla ceramiki BLTF, 

wyznaczone na podstawie badań impedancyjnych

Ceramika BLTF1 BLTF2 BLTF3 BLTF4

Zakres temperatur ΔT [K] 805—551 805—640 805—584 805—604

Energia aktywacji Ea [eV] 0,95 ± 0,02 1,21 ± 0,03 1,13 ± 0,02 1,13 ± 0,01

Zakres temperatur ΔT [K] 551—504 640—504 584—504 604—504

Energia aktywacji Ea [eV] 0,25 ± 0,01 0,44 ± 0,02 0,17 ± 0,01 0,29 ± 0,01

8.5.  Temperaturowe zmiany przewodnictwa stałoprądowego 
ceramiki BLTF

Zależność procesu przewodnictwa, obserwowana w badaniach impedancyjnych, 
zadecydowała o przeprowadzeniu badań zmian temperaturowych przewodnictwa stało‑
prądowego. Przykładowe charakterystyki lnσ 
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T
1  zostały przedstawione na rys. 8.22. 

Rys. 8.22. Temperaturowe zależności przewodności właściwej dla ceramik BLTF

Kształty wykresów potwierdzają tezę o złożoności mechanizmu transportu ła‑
dunku elektrycznego w badanych materiałach ceramicznych. W obszarze przejścia 
fazowego przewodnictwo osiąga wartość maksymalną, by następnie powyżej tem‑
peratury TC zmaleć, ujawniając nieznaczne właściwości pozystorowe — efekt PTCR, 
którego mechanizm opisano dokładniej w rozdziale 7.1 niniejszej monografii.
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Lokalne minima pojawiające sią na zależności lnσ 
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T
1  są związane z polaronowym 

mechanizmem transportu ładunków elektrycznych. Minimalna wartość przewodnictwa 
elektrycznego jest rezultatem zmiany mechanizmu tego procesu z krótkozasięgowego pro‑
cesu tunelowego do procesu długozasięgowego, tzw. mechanizmu hoppingowego [274].

Efekt pozystorowy najsilniej ujawnia się w przypadku ceramiki BLT4 domieszko‑
wanej 0,1 mol.% żelaza (BLTF1) — rys. 8.23. 

W tym przypadku temperaturowy współczynnik rezystancji wynosi αT = 3,31 %/K, 
a skok rezystywności ΔρPTCR = 0,42 · 107 Ωm. Temperaturowy zakres występowania 
efektu PTCR dla próbki BLTF1 wynosi ΔTPTCR = 88°C. Wzrost zawartości żelaza w ba‑
danym materiale ceramicznym spowodował:

zmniejszenie skoku rezystywności do poziomu 0,33   •  · 107 Ωm dla BLTF4;
zmniejszenie wartości współczynnika    • αT do wartości 2,09%/K dla BLTF4;
 poszerzenie temperaturowego zakresu występowania efektu PTCR do 100°C dla    •
BLTF4 (tabela 8.7).

Rys. 8.23. Temperaturowa zależność rezystywności właściwej dla ceramik BLTF1

Tabela  8.7
Wartości parametrów pozystorowych ceramiki BLTF1

Materiał 
badań

TC

[°C]
TPTCRmin

[°C]
TPTCRmax

[°C]
ΔTPTCR

[°C]
ρmin 

[Ωm]
ρmax

[Ωm]
αT

[%/K]

BLTF1 125 125 213 88 1,24 · 107 1,66 · 107 3,31

BLTF2 124 126 218 92 1,33 · 107 1,75 · 107 2,98

BLTF3 124 126 219 93 1,37 · 107 1,74 · 107 2,42

BLTF4 120 120 220 100 1,42 · 107 1,75 · 107 2,09

W zakresie wysokich temperatur na zależnościach lnσ 
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T
1  otrzymanych dla bada‑

nego materiału BLT4 domieszkowanego żelazem są widoczne liniowe odcinki, które 
wskazują na aktywacyjną naturę procesu przewodnictwa. Energia aktywacji tego pro‑
cesu została wyznaczona na podstawie wzoru Arrheniusa.
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Otrzymane wartości energii aktywacji (Ea) oraz temperaturowy zakres (ΔT) prze‑
prowadzonego dopasowania zostały zebrane w tabeli 8.8.

Tabela  8.8
Wartości energii aktywacji procesu przewodnictwa 

oraz temperaturowy zakres przeprowadzonego dopasowania dla ceramiki BLTF, 
wyznaczone na podstawie badań temperaturowych zmian przewodnictwa

Ceramika BLTF1 BLTF2 BLTF3 BLTF4

Zakres temperatur ΔT [K] 595—567 592—561 578—554 561—526

Energia aktywacji Ea [eV] 0,50 ± 0,01 0,40 ± 0,03 0,37 ± 0,02 0,35 ± 0,01

Porównując wartości energii aktywacji, wyznaczone na podstawie wyników badań 
impedancyjnych (tabela 8.6) i badań temperaturowych zmian przewodnictwa (tabe‑
la 8.8), można zauważyć znaczną korelację, co potwierdza prawidłowość doboru elek‑
trycznego układu zastępczego, opisującego właściwości elektryczne dyskutowanych 
materiałów i poprawność przeprowadzonej analizy.

Otrzymane wartości energii aktywacji wskazują, że w wysokich temperaturach 
przewodnictwo elektryczne jest prawdopodobnie zdominowane przez przewodnictwo 
jonowe związane z wakansami tlenowymi, podczas gdy hoppingowe przewodnictwo 
polaronowe uaktywnia się w niskich temperaturach [275]. Temperaturę minimum 

funkcji lnσ 







kT
eV bexp 








kT
eV bexp

T
1

 można utożsamiać z temperaturą przejścia między dwoma wyżej wy‑
mienionymi rodzajami przewodnictwa [274].

8.6. Procesy przepolaryzowania ceramiki BLTF

Domieszka żelaza wpływa również na zmiany polaryzacji wywołane zmianami 
pola elektrycznego PR(E). Na rys. 8.24 zestawiono pętle histerezy ferroelektrycznej 
omawianych materiałów ceramicznych na bazie BLT4 domieszkowanych żelazem. Za‑
leżności zostały otrzymane w temperaturze pokojowej, przy częstotliwości pola po‑
miarowego f = 1 Hz, zgodnie z metodyką przedstawioną w rozdziale 2.8 niniejszej 
pracy.

Zależności PR(E) dla próbek zawierających 0,1 i 0,2 mol.% mają kształt zbliżony 
do klasycznej pętli histerezy, jednak dalszy wzrost koncentracji żelaza prowadzi do 
zwężenia pętli i spadku wartości polaryzacji resztkowej. Wartości pola koercji oraz 
polaryzacji resztkowej — parametrów opisujących pętlę histerezy — w funkcji stęże‑
nia modyfikatora przedstawia rys. 8.25. 

Maksymalną wartość polaryzacji resztkowej (Pr = 2,1μC/cm2) osiąga ceramika za‑
wierająca 0,2 mol.% żelaza, przy minimalnej wartości pola koercji. Dalszy wzrost 
stężenia modyfikatora powoduje gwałtowne obniżenie wartości Pr (do 0,5μC/cm2) przy 
jednoczesnym wzroście pola koercji Ec.
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Rys. 8.24. Wpływ domieszki żelaza na pętlę histerezy dielektrycznej ceramiki BLT4 
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pętli i spadku wartości polaryzacji resztkowej. Wartości pola koercji oraz polaryzacji 
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Rys. 8.25. Polaryzacja resztkowa i pole koercji w funkcji koncentracji Fe

8.7. Właściwości piezoelektryczne ceramiki BLTF

Zarejestrowane widma impedancji dla ceramiki BLTF w zakresie podstawowej 
częstotliwości rezonansowej, otrzymane w temperaturze pokojowej, zgodnie z meto‑
dologią opisaną w rozdziale 2.8, przedstawiono na rys. 8.26.

Na zaprezentowanych widmach impedancyjnych, przedstawionych za pomocą  
minimów i maksimów na pikach rezonansu i antyrezonansu, wyraźnie widać, że prób‑
ka BLT o zawartości żelaza równej 0,3 mol.% żelaza posiada najlepsze współczynniki 
elektromechaniczne. Fakt ten jest połączony ze wzrostem, aż o 3 rzędy, wielkości po‑
ziomu modułu impedancji w zakresie częstotliwości rezonansowej, jak i wydłużeniem 
częstotliwości, o 10 kHz, kąta fazowego, tj. 330—340 kHz (rys. 8.26c).

Wartości obliczonych współczynników elektromechanicznych i parametrów die‑
lektrycznych uzyskanych na podstawie przedstawionych powyższych charakterystyk, 
zestawiono w tabeli 8.9.
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Tabela  8.9
Wartości zmierzonych współczynników elektromechanicznych 

i parametrów dielektrycznych próbek BLTF

Parametry BLTF1 BLTF2 BLTF3 BLTF4
TC33

T
33  

 
 [pF] 849 846 459 190

TC33
T
33  

 
 · 10−12 1762 2259 1481 708

tgδ 0,0198 0,0151 0,0110 0,0312

keff 0,135 0,157 0,249 0,131

kp 0,151 0,176 0,280 0,147

QM 88 118 337 55

d33 [pC/N] 70 102 159 40

Zastosowane w tabeli 8.12 oznaczenia: C TC3333  — pojemność statyczna wzdłuż kie‑
runku polaryzowania; ε TC3333  — względna przenikalność elektryczna wzdłuż kierunku 
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polaryzowania; tgδ — tangens kąta strat dielektrycznych; keff — rzeczywisty (efek‑
tywny) współczynnik sprzężenia elektromechanicznego; kp — planarny współczynnik 
sprzężenia elektromechanicznego; QM — mechaniczny współczynnik dobroci; d33 — 
współczynnik piezoelektryczny.

Wraz ze wzrostem zawartości żelaza w badanych materiałach ceramicznych wyraź‑
nie maleje pojemność statyczna wzdłuż kierunku polaryzowania, natomiast względna 
przenikalność elektryczna rośnie i osiąga maksymalną wartości (ε TC3333  = 2259·10−12) dla 
0,2 mol.% żelaza. Dalszy wzrost zawartości żelaza skutkuje obniżeniem wartości oma‑
wianej przenikalności elektrycznej. Należy zwrócić uwagę, że tendencja ta przyjmuje 
charakter liniowy, a dla ceramiki BLTF4 wartość ε33 jest znacznie mniejsza niż dla 
ceramiki wyjściowej.

Otrzymane wyniki wyraźnie pokazują, że zarówno stała dielektryczna, jak i tan‑
gens kąta strat dielektrycznych ceramiki BLTF zmieniają się znacząco pod wpływem 
domieszki i osiągają optymalne wartości dla stężenia z zakresu 0,2—0,3 mol.% Fe3+. 
Dalsze zwiększanie stężenia żelaza wpływa na utratę pożądanych efektów. Ponadto 
opisane powyżej zmiany właściwości dielektrycznych są skorelowane ze zwiększeniem 
wartości współczynnika piezoelektrycznego d33 oraz współczynników elektromecha‑
nicznych kp i keff (tabela 8.12). Na uwagę zasługuje znacząca wartość współczynnika 
piezoelektrycznego, równa d33 = 159 pC/N, zarejestrowana dla próbki z 0,3 mol.% że‑
laza; próbka ta wykazuje również optymalną wartość mechanicznego współczynnika 
dobroci QM = 337. Dla porównania wartości współczynnika d33 w referencyjnej próbce 
BLT4 jest 8 razy mniejsza i wynosi 20 pC/N, a wartość współczynnika QM jest mniej‑
sza sześciokrotnie (QM = 55) [276]. 

Dalszy wzrost domieszki Fe powoduje znaczne obniżenie obu omawianych współ‑
czynników, co może być związane z przekroczeniem granicy domieszkowania. Wyjaś‑ 
nienie tego efektu jest trudne, ponieważ podstawy mechanizmu piezoelektrycznego są 
złożone i przejawiają się w jakościowo odmiennych formach. Badania różnych pro‑
cesów fizycznych zachodzących w materiałach ferroelektrycznych wskazują m.in. na 
powiązanie wielkości współczynników piezoelektrycznych z ruchem ścian domen fer‑
roelektrycznych, wadami strukturalnymi i ich periodycznością oraz wieloma innymi 
czynnikami strukturalnymi [277]. Zarejestrowana wartość współczynnika d33 jest duża, 
ale około czterokrotnie mniejsza od ekstremalnych wartości, zarejestrowanych dla 
systemu bezołowiowych materiałów ceramicznych (1−x)Ba(Zr0,20Ti0,80)O3‑x(Ba0,70Ca0,30)
TiO3. Dla roztworu stałego z x = 50 współczynnik d33 wynosi 620 pC/N [99]. Innym 
przykładem materiału charakteryzującego się olbrzymią wartością parametru d33 jest 
ceramika 0,96(K0,5Na0,5)0,95Li0,05Nb(1−x)SbxO3‑0,04BaZrO3 (KNLNSx ‑BZ). Współczyn‑
nik d33 w jej przypadku wynosi 425 pC/N [273]. 

Rysunek 8.27 ilustruje uplasowanie omawianej ceramiki BLTF3 wśród najlepszych 
materiałów piezoelektrycznych, w których prym wiodą materiały zawierające ołów, 
a więc cała rodzina ceramiki typu PZT — miękka (H), twarda (A), modyfikowana i nie‑
domieszkowana — jak również ceramika bezołowiowa: perowskity warstwowe o struk‑
turze Aurivilliusa (Bi ‑warstwowe), ceramika typu tetragonalnego brązu wolframowego 
(TBSF), ceramika (Bi0,5Na0,5)TiO3 ‑BaTiO3 (BNT ‑BT), ceramika (K,Na,Li)(Nb,Ta,Sb)
O3 (KNN ‑LT ‑LS) oraz ceramika 1−xBa(Zr0,2Ti0,8)O3‑x(Ba0,7Ca0,3)TiO3 (BZT ‑50BCT).
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Należy również podkreślić, że wraz ze wzrostem zawartości żelaza w cera‑
mice BLTF obserwuje się wyraźną tendencję wzrostu zarejestrowanych wartości 
efektywnego współczynnika sprzężenia elektromechanicznego (keff), jak również 
współczynnika sprzężenia elektromechanicznego (kp) i mechanicznego współczyn‑
nika dobroci (QM), zestawionego w tabeli 8.12. Omawianą tendencję można przypi‑
sać wzrostowi wstępnych naprężeń ściskających, indukowanych przez jony żelaza 
o mniejszym promieniu, w porównaniu do jonów baru, w komórce elementarnej 
BLTF [278].

Uzyskanie bardzo dobrych właściwości piezoelektrycznych, a w szczególności 
wysokiej wielkości parametru piezoelektrycznego d33 = 159 pC/N, sprawia, że ce‑
ramika BLTF może stać się znaczącym konkurentem dla innych bezołowiowych 
materiałów.

Rys. 8.27. Wartości współczynnika d33 w temperaturze pokojowej dla ceramiki BLTF3 w porównaniu
z innymi materiałami piezoelektrycznymi [99]

Przez pół wieku ceramika z rodziny PZT (roztwór stały tytanianu ołowiu i cyrko‑
nianu ołowiu) stała się technologiczną ikoną dużej klasy materiałów piezoelektrycz‑
nych. Obecnie jednak materiały zawierające ołów stoją w obliczu globalnych ograni‑
czeń ze względu na ich dużą toksyczność. Dlatego istnieje pilna potrzeba opracowania 
substytutu ołowiu i otrzymania takich materiałów, które mogą konkurować z cerami‑
ką typu PZT, a w szczególności z jego ogromną wartością najważniejszego parametru 
piezoelektrycznego — współczynnika d33.



9. Możliwości aplikacyjne ceramiki BLT

Pierwsze badania nad konstrukcją i wdrożeniem ultrakondensatorów rozpoczęły się 
w początkach lat siedemdziesiątych XX wieku i trwają nieprzerwanie do dzisiaj. Pre‑
kursorami były firmy Siemens—Matsushita i Panasonic. Ich urządzenia pojawiły się 
pod nazwami rynkowymi Ultra Caps i Gold Caps w początkach lat osiemdziesiątych. 
Obecnie rynek ultrakondensatorów jest znacznie szerszy, obejmuje jednak w głównej 
mierze ultrakondensatory elektrolityczne.

Dostępne obecnie na rynku superkondensatory charakteryzują się niezwykle ni‑
skim napięciem pracy (nominalnie tylko 2—3 V) i możliwością pracy tylko w stałym 
polu elektrycznym. Ich stosunkowo krótki czas życia oraz późniejsza utylizacja przy‑
sparzają wielu problemów i nie sprzyjają ochronie środowiska naturalnego. Do istot‑
nych wad znanych ultrakondensatorów trzeba zaliczyć także duży wykładniczy spadek 
napięcia wyjściowego podczas cyklu rozładowującego, dlatego dla podniesienia efek‑
tywności wykorzystania energii, np. w układach rozruchowych samochodów hybry‑
dowych, stosuje się kosztowne układy automatycznej regulacji napięcia. W związku 
z tym zastąpienie nietrwałego elektrolitu ceramiką wydaje się niezwykle korzystne, 
poszerza bowiem nie tylko dotychczasowe zakresy napięć, ale wprowadza wartość 
dodaną, polegającą na niepalności, nietoksyczności i możliwości pracy w wysokich 
i zmiennych polach elektrycznych. Oprócz przemysłu motoryzacyjnego rynek zbytu 
ultrakondensatorów to m.in. gałęzie przemysłu związane z branżą medyczną i trans‑
portową. Występuje tam zapotrzebowanie na urządzenie będące w stanie w krótkim 
czasie zgromadzić dużą energię i w równie krótkim czasie ją oddać. Ultrakondensa‑
tory, dzięki swej dużej pojemności elektrycznej oraz wysokiej mocy, stają się coraz 
silniejszą alternatywą dla akumulatorów elektrochemicznych, dobrze sprawdzają się 
jako dodatkowe źródła energii, wspomagające w okresach dużego zapotrzebowania 
mocy. Potencjalnymi zainteresowanymi tego typu urządzeniami są zarówno przedsta‑
wiciele przemysłu medycznego i samochodowego, jak i energetycznego [279—282]. 
Przykładem medycznych zastosowań ultrakondensatorów jest jedyna na polskim ryn‑
ku lampa polimeryzacyjna — Demi Ultra. Wykorzystując nowoczesną technologię ul‑
trakondensatorów, jest ona najnowszym osiągnięciem w dziedzinie bezprzewodowych 
lamp do utwardzania, oferującym dentystom możliwość pracy bez baterii. Całkowity 
czas ładowania Demi Ultra wynosi zaledwie 40 s, a ilość zgromadzonej w tak krótkim 
czasie energii umożliwia wykonanie 25×10 s cykli utwardzania. W odróżnieniu od 
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akumulatorów/baterii występujących w innych lampach polimeryzacyjnych ultrakon‑
densator nie posiada pamięci i nie traci pojemności wraz z upływem czasu, więc moż‑
na go doładowywać w dowolnym momencie. Dla lekarzy oznacza to wielką wygodę 
i szybkość pracy, a także oszczędność środków finansowych, które przy tradycyjnych 
lampach musieliby poświęcić na wymianę zużytych akumulatorów. Nie bez znaczenia 
jest tu również aspekt ekologiczny.

Właściwości ceramiki BLT, opisywane w niniejszej monografii, w szczególności 
duża wartość przenikalności elektrycznej przy stosunkowo niskim poziomie strat 
dielektrycznych, predysponują ją do zastosowania jako alternatywnego wypełnienia 
w opisanych powyżej ultrakondensatorach. Tego typu urządzenia cechują się wyższą 
biokompatybilnością ze względu na zniwelowaną ewentualność zatrucia organizmu 
przy uszkodzeniu kondensatora. Stąd też możliwość rozszerzenia horyzontów aplika‑
cyjnych o zastosowania medyczne. W tym aspekcie niezwykle ciekawym wydaje się 
ich użycie w tzw. kardiowerterach, czyli wysokoenergetycznych urządzeniach elektro‑
nicznych, wszczepianych pacjentom, u których występują lub mogą wystąpić groźne 
dla życia szybkie arytmie (tachyarytmie). Urządzenie to ma za zadanie dostarczyć 
impuls o wysokiej energii, który przerywa arytmię i przywraca naturalny rytm serca. 
Wymagane jest więc gromadzenie dużego zapasu energii, wystarczającego na cały 
szereg takich impulsów — jedyna możliwość doładowania kardiowertera wiąże się 
z chirurgicznym zabiegiem wymiany. Dodatkowo należy pamiętać, że kardiowerter, 
nawet gdy nie musi zadziałać przez długi czas, powinien zachowywać swoją gotowość, 
co jest związane z zachowaniem zgromadzonego w nim ładunku — wielkość prądu 
upływu powinna klasować się na minimalnym poziomie. Właściwości ceramiki BLT4 
predysponują ją do takich właśnie zastosowań.

Oczywiście nie tylko rynek aparatury medycznej potrzebuje ultrakondensatorów 
niewypełnionych elektrolitem. Przykładem innego typu zastosowań mogą być ultra‑
kondensatory wbudowane w układy oszczędzające energię podczas gwałtownej zmia‑
ny prędkości pojazdu (metra, autobusu, tramwaju itp.). Dzięki ich zastosowaniu można 
zaoszczędzić nawet do 25% energii, jednak wymagany jest krótki czas cyklu łado‑
wanie—rozładowanie z jednoczesnym dużym wydatkiem energii. Dotychczas w tego 
typu układach były montowane zajmujące stosunkowo dużo miejsca ultrakondensatory 
elektrolityczne. Alternatywą tego rozwiązania są ultrakondensatory ceramiczne, cie‑
szące się dużą trwałością mechaniczną, sprawiającą, że można je montować w bar‑
dziej ergonomiczny sposób.

Również właściwości piezorezystywne otrzymanej ceramiki mogą znaleźć zasto‑
sowanie w szeroko pojętej technice. Materiały piezorezystywne są stosowane w sto‑
sunkowo wąskim zakresie temperatur (który jest wyznaczony przez ich temperaturę 
Curie), przy maksymalnym napięciu od 0,01 V do kilku woltów [283]. Dlatego cera‑
mika piezorezystywna wykorzystywana jest w układach mechatronicznych, a głównie 
we wszelkiego rodzaju czujnikach ciśnienia. Mogą one być częścią scalonych prze‑
tworników ciśnienia, zawierających nie tylko element sensora, ale również układy 
kompensacyjne, wzmacniające, przetworniki itp. [284]. Tego typu czujniki mogą sta‑
nowić m.in. integralną część systemu monitoringu ciśnienia płynu hamulcowego, pa‑
liwa, sterować otwieraniem poduszki powietrznej, służyć do wykrywania zajętości 



1579. Możliwości aplikacyjne ceramiki BLT

siedzenia kierowcy lub pomiaru ciśnienia wokół skrzydeł samolotu. Piezorezystywne 
czujniki ciśnienia mają również zastosowanie w instrumentach biomedycznych, m.in. 
do pomiaru ciśnienia krwi i płynów, kontroli nacisku laparoskopu itp. Sensory piezo‑
rezystywne używane są również w układach hydraulicznych i transportujących media, 
pompach, kompresorach, układach kontroli próżni, oprzyrządowaniu tuneli wiatro‑
wych, mikrofonach i układach dotykowych (np. „zmysł czucia” ramienia robota) [285]. 
Piezorezystywne czujniki ciśnienia cechują się dużą trwałością, szerokim zakresem 
ciśnień i małymi rozmiarami. Proces produkcji tych czujników jest prostszy i tańszy 
niż czujników pojemnościowych (mniej etapów technologicznych, mniej masek itp.). 
Omawiane w niniejszej pracy właściwości piezorezystywne ceramiki BLT4 wskazują, 
iż może być ona materiałem bazowym do potencjalnych zastosowań w piezorezystyw‑
nych czujnikach ciśnienia. 

Nie bez znaczenia jest niewielki efekt pozystorowy wykryty w ceramice BLT4 
(rozdział 7.1). Dalsze prace nad polepszeniem tych właściwości mogą zaowocować jej 
zastosowaniem w termistorach PTCR. Mimo iż od czasu odkrycia pierwszego pozy‑
stora nastąpił ogromny postęp technologiczny oraz wielokrotnie wzrosło zapotrzebo‑
wanie i produkcja tychże materiałów (roczne wydatki na zakup termistorów PTCR na 
całym świecie tylko dla urządzeń grzejnych przekraczają 10 milionów USD, a produk‑
cja przekracza 109 sztuk rocznie), to światowy rynek tych urządzeń jest skrajnie zmo‑
nopolizowany przez dwie wiodące firmy — Philipsa i Siemensa. W laboratoriach tych 
firm wciąż trwają badania nad poprawą czułości oraz poszerzeniem temperaturowe‑
go zakresu pracy tych urządzeń. Wytworzenie materiału półprzewodnikowego o do‑
datnim temperaturowym współczynniku rezystywności, na bazie domieszkowanego 
tytanianu baru, cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze względu na specyficzne 
zastosowania, np. w: sensorach, aktuatorach, detektorach, przetwornikach, czujnikach, 
stabilizatorach prądu, termostatach, mikrokomponentach PTC ‑R, mających zastoso‑
wanie do badania procesów wymiany ciepła u roślin i zwierząt [286].

Domieszkowanie ceramiki tytanianu baru lantanu tlenkiem żelaza powoduje wzrost 
parametrów piezoelektrycznych. Korzystając z tej właściwości, otrzymany piezoelek‑
tryczny materiał ceramiczny może być stosowany w szerokiej gamie aplikacji czuj‑
nikowych do pomiaru masy, siły lub przyspieszenia (akcelerometry). Ze względu na 
występowanie odwrotnego zjawiska piezoelektrycznego, umożliwiającego generację 
fal akustycznych i ultradźwiękowych, dyskutowane materiały mogą być wykorzysty‑
wane w ultrasonografii, w urządzeniach do pomiaru odległości (czujniki parkowania) 
i w urządzeniach audio (głośniki piezoelektryczne). Ceramika BLTF może być, po 
niewielkich modyfikacjach, alternatywą dla ceramiki Pb(ZrxTi1−x)O3 (PZT), która jest 
doskonałym piezoelektrykiem, jednak wpływa negatywnie na środowisko. Ponieważ 
przewiduje się, że wkrótce pojawią się przepisy, które zabronią wykorzystywania oło‑
wiu na całym świecie, dlatego usilnie poszukiwane są alternatywne piezoelektrycz‑
ne materiały ceramiczne do zastosowania w ceramicznych częściach elektronicznych. 
Opisywany w niniejszej książce materiał Ba1−xLaxTi1−yFeyO3 wychodzi naprzeciw tym 
oczekiwaniom.

Należy podkreślić, że dodatkowym atutem proponowanych przez autorkę niniej‑
szej monografii rozwiązań jest nieskomplikowana, szybka i przyjazna środowisku 
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technologia syntezy materiałów konstrukcyjnych. Wyroby te, znajdując z powodze‑
niem zastosowanie w nowoczesnej technice i różnych gałęziach przemysłu, stworzą 
naturalny popyt.

Reasumując, w spojrzeniu ogólniejszym, makroekonomicznym otrzymane mate‑
riały stanowią przyszłość m.in. transportowej, samochodowej, także medycznej gałęzi 
gospodarki opartej na wiedzy, gdzie poszukiwanie wciąż nowych rozwiązań pozwala 
krajom rozwijającym się na stały progres w dążeniu do wysokiego poziomu innowa‑
cyjności.



Podsumowanie

Światowy rozwój elektroniki spowodował duże zmiany w wielu dziedzinach tech‑
niki i życia gospodarczego. Innowacyjna elektronika przemysłowa, technika zdalnego 
sterowania oraz najprostsze urządzenia elektroniczne stały się przedmiotem codziennego 
użytku. Jednym z czynników warunkujących postęp techniczny jest projektowanie i wy‑
twarzanie nowych materiałów, spełniających bardzo wysokie, specjalistyczne wymaga‑
nia. Coraz częściej sięga się po materiały ceramiczne, których nieprzebrane bogactwo 
może zaspokoić różnorodne potrzeby.

Jednym z najbardziej perspektywicznych pod względem aplikacyjnym materiałów 
jest tytanian baru. Ze względu na wysoką stałą dielektryczną i niską wartość strat 
dielektrycznych BaTiO3 jest uważany jako „klucz” — podstawowy element urządzeń 
elektronicznych, takich jak telefony komórkowe czy komputery, i wykorzystywany 
jest jako składnik elementów elektronicznych, np. wielowarstwowych kondensato‑
rów (MLCC), termistorów PTC, przetworników piezoelektrycznych oraz elementów 
elektrooptycznych [113, 287]. Mimo tak wielu zastosowań wciąż trwają prace nad 
modyfikacją właściwości elektrycznych, dielektrycznych i ferroelektrycznych tego 
materiału. 

Technologia otrzymywania materiałów ceramicznych o specjalistycznych właś‑ 
ciwościach jest trudnym i złożonym procesem. Wymaga szczególnej staranności 
i dokładności w doborze warunków fizykochemicznych [288]. Optymalizacja proce‑
su technologicznego sprowadza się do doboru, ujednorodnienia i obróbki surowców 
wyjściowych (zwiększenia powierzchni reakcyjnej pomiędzy ziarnami), doboru wa‑
runków zagęszczania i spiekania wyprasek (czasu, ciśnienia, temperatury i atmosfery 
oraz szybkości grzania i chłodzenia). Warunki spiekania proszków ceramicznych zde‑
terminowane są składem chemicznym, a w szczególności zastosowaniem konkretnych 
domieszek [1].

Celem pracy opisanej na stronach niniejszej książki była optymalizacja składu 
chemicznego i warunków technologicznych otrzymywania bezołowiowych materiałów 
na osnowie tytanianu baru do budowy ultrakondensatorów i sensorów wykorzysty‑
wanych w układach mechatronicznych. Jako modyfikator został użyty lantan — dla 
otrzymania półprzewodnikowego tytanianu baru lantanu (Ba1−xLax)Ti1−x/4O3, dla róż‑
nej koncentracji: x = 0 mol.% (BT), 0,1 mol.% (BLT1), 0,2 mol.% (BLT2), 0,3 mol.% 
(BLT3), 0,4 mol.% (BLT4) oraz 0,5 mol.% (BLT5), wykazującego właściwości pozysto‑
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rowe, a w konsekwencji będącego piezorezystorem. Proszki ceramiczne otrzymywano 
metodą reakcji w fazie stałej (metodą konwencjonalną — MOM) i metodą w fazie 
ciekłej (metodą zolowo ‑żelową).

W ramach przeprowadzonej pracy szczególną uwagę zwrócono na sposób i czas 
mielenia składników wyjściowych. Ta faza technologiczna jest niezwykle istotna dla 
końcowego efektu, gdyż wiadomo, że na proces syntezy ceramiki oraz jej właściwości 
fizyczne istotny wpływ mają stopień rozdrobnienia proszków oraz kształt i aktywność 
chemiczna ziaren. Przeprowadzona metoda pomiaru rozkładu wielkości ziaren próbek 
proszkowych pozwoliła na wysunięcie wniosku, iż otrzymane mieszaniny proszkowe 
charakteryzują się dokładnym rozdrobnieniem i ujednorodnieniem. Wielkość uzyska‑
nych cząstek nie przekracza rp = 10 μm.

W celu dopasowania odpowiednich warunków syntezy otrzymanych proszków 
przeprowadzono ich analizę termograwimetryczną (TGA) i różnicową analizę termicz‑
ną (DTA). Analiza ta pozwoliła wyznaczyć:

 temperaturę syntezy    • Ts proszków BT i BLT, otrzymanych metodą konwencjonalną: 
Ts = 950°C,
 temperaturę kalcynacji    • Tk proszków BT i BLT, otrzymanych metodą zolowo ‑żelową: 
Tk = 850°C.

Na uwagę zasługuje również fakt, że w przypadku proszków otrzymanych metodą 
zolowo ‑żelową badania DTA, TG i DTG przeprowadzono przed kalcynacją oraz po 
kalcynacji. Pozwoliło to zbadać termiczną ewolucję otrzymanego żelu i prawidłowo 
zakończyć procesu kalcynacji. Na podstawie danych literaturowych oraz badań wła‑
snych w zakresie technologii ceramiki autorka zdecydowała się przeprowadzić swo‑
bodne spiekanie w atmosferze powietrza.

Warunki technologiczne miały wpływ zarówno na mikrostrukturę, skład che‑
miczny, jak i strukturę krystaliczną otrzymanych materiałów ceramicznych. Prze‑
prowadzona analiza mikrostruktury pozwoliła na ujawnienie dobrze wykształconej, 
o graniastym kształcie, struktury ziarnowej otrzymanej ceramiki. Zauważono, że 
wielkość ziaren zmienia się w zależności od koncentracji domieszki lantanu, który 
hamuje rozrost ziaren w tytanianie baru. Z kolei analiza mikrorentgenowska składu 
chemicznego materiałów ceramicznych otrzymanych w różnych wariantach technolo‑
gicznych potwierdziła obecność założonego składu chemicznego, a badania procento‑
wej zawartości poszczególnych składników w ceramice wykazały niewielkie, miesz‑
czące się w granicach błędu odchylenia, w porównaniu z wartościami teoretycznymi 
ilości tlenków.

Niezależnie od metody syntezy i ilości wprowadzonej domieszki lantanu otrzymane 
próbki charakteryzowały się w temperaturze pokojowej (Tr < TC) jednofazową strukturą 
tetragonalną i grupą przestrzenną P4mm. Wraz ze wzrostem koncentracji La3+ w ba‑
danym materiale nastąpiły nieznaczne zmiany struktury fazy krystalicznej, wywołane 
częściowym podstawieniem atomów Ba2+ atomami La3+ (o mniejszym promieniu jono‑
wym). Zmiany te wpłynęły na właściwości fizyczne i użytkowe materiału.

W pierwszej kolejności określono wpływ modyfikatora na właściwości dielektrycz‑
ne ceramiki BLT. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że domieszka 
La3+ znacznie zmienia właściwości dielektryczne ceramiki BaTiO3. Wzrost zawartości  
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lantanu powoduje wzrost maksymalnej wartości przenikalności elektrycznej oraz 
przesunięcie temperatury przejścia fazowego (TC) w kierunku niższych temperatur, 
któremu towarzyszy stopniowe rozmycie przemiany fazowej (ferroelektryk—paraelek‑
tryk). Dla próbek z zawartością lantanu z przedziału 0÷0,4 mol.% w temperaturowym 
zakresie fazy paraelektrycznej jest spełnione prawo Curie—Weissa. W przypadku 
ceramiki BLT zawierającej 0,5 mol.% lantanu przejście fazowe znacznie rozmywa 
się. W zakresie temperatur (103÷112)°C obserwowane jest ostre odchylenie od prawa 
Curie—Weissa. Zależność ε−1(T) można opisać wzorem zaproponowanym przez Marti‑
renę i Burfoota [289]. Pozwala to na wyznaczenie współczynnika rozmycia przemiany 
fazowej, który wynosi γ = 1,25 dla ceramiki otrzymanej metodą konwencjonalną oraz 
γ = 1,57 dla tej otrzymanej metodą zolowo ‑żelową. Porównanie maksymalnej wartości 
przenikalności elektrycznej ceramiki otrzymanej różnymi metodami technologiczny‑
mi wykazuje, iż większe wartości ε(T) posiada ceramiki BLT4 uzyskana klasyczną 
metodą mieszania prostych tlenków (MOM). Jej przenikalność elektryczna w tempe‑
raturze pokojowej osiąga wartość ~40000 i jest tylko w niewielkim stopniu zależna od 
częstotliwości pola pomiarowego (∆ε = ε200Hz − ε1000Hz = 42409 − 39497 = 2912). Dysper‑
sja częstotliwościowa nasila się w okolicach temperatury Curie — TC = 119°C — i wy‑
nosi ∆ε = ε200Hz − ε1000Hz = 19624. Wartość maksymalna przenikalności w temperaturze 
TC to 118764, dla częstotliwości pola pomiarowego f = 200 Hz.

Gigantyczną wartość przenikalności elektrycznej, zarówno w temperaturze poko‑
jowej (ε = 166558), jak i w temperaturze Curie (ε = 217213), wykazuje ceramika BLT5 
otrzymana metodą zolowo ‑żelową. Jednakże zachodząca w niej przemiana fazowa ce‑
chuje się dużym rozmyciem, co czyni ją znacznie mniej interesującą pod względem 
praktycznego zastosowania.

Analiza temperaturowych zależności tangensa kąta strat tgδ(T) wskazuje, iż po‑
mimo kolosalnej przenikalności dielektrycznej otrzymana ceramika charakteryzuje się 
niewielką wartością strat dielektrycznych, co czyni ją bardzo interesującym materia‑
łem do budowy sensorów, przetworników piezoelektrycznych i piezorezystywnych.

Właściwości elektryczne otrzymanej ceramiki badano przy użyciu spektroskopii 
impedancyjnej. Do analizy otrzymanych wyników zastosowano metodę porównania 
zachowania się rzeczywistego obiektu i jego układu zastępczego w określonym ob‑
szarze częstotliwości, a do określenia spójności danych pomiarowych zastosowano 
test Kramersa—Kroninga. Z przeprowadzonych badań wysunięto następujące wnioski 
dotyczące modelu przewodnictwa elektrycznego w badanych materiałach:

 Dla czystego tytanianu baru oraz materiału domieszkowanego niewielką ilością lan‑   •
tanu (0,1—0,3 mol.%) obserwowana jest silna zależność temperaturowa wartości Zre, 
co ma związek ze zmianami w stratności przewodnictwa, natomiast dla większej 
koncentracji domieszki (0,4—0,5 mol.%) zależność ta przybiera diametralnie od‑
mienny charakter, co najprawdopodobniej jest spowodowane uwolnieniem ładunku 
przestrzennego w wyniku zmiany bariery potencjału.
 Zachodzące w analizowanych materiałach procesy przewodnictwa mają charakter    •
aktywacyjny.
 Dla niedomieszkowanego BaTiO   • 3 wartości energii aktywacji przewodnictwa w ziar‑
nach i granicach ziarnowych są zbliżone.
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 W próbkach otrzymanych metodą konwencjonalną domieszka lantanu obniża ener‑   •
gię aktywacji procesu przewodnictwa w ziarnach, natomiast powoduje wzrost 
energii aktywacji przewodnictwa w granicach ziarnowych dla niewielkich stężeń  
(<0,3 mol.%) i spadek dla większej ilość domieszki. Różnica między wartością ener‑
gii aktywacji ziaren i granic międzyziarnowych dla poszczególnych stężeń jest nie‑
wielka, co wskazuje na brak redukcji mobilności jonów w granicach ziarnowych.
 Dla próbek otrzymanych metodą zolowo ‑żelową odnotowano, że wraz ze wzrostem    •
stężenia domieszki zmniejsza się energia aktywacji procesu przewodnictwa zacho‑
dzącego w ziarnach, podobnie jak dla próbek otrzymanych metodą konwencjonalną, 
natomiast energia aktywacji w granicach ziarnowych maleje do stężenia <0,3 mol.% 
lantanu, a dla większego stężenia zaczyna wzrastać, co znacznie odróżnia je od 
próbek otrzymanych metodą konwencjonalną. Powiększa się różnica między tymi 
energiami, co może wskazywać na redukcję mobilności jonów w granicach ziarno‑
wych.

Dyskutowana ceramika została poddana również badaniom pod kątem określenia 
jej właściwości ferroelektrycznych, piezoelektrycznych i piroelektrycznych, które jed‑
noznacznie potwierdziły pogorszenie się tych parametrów wraz ze wzrostem stężenia 
lantanu w BaTiO3.

Pomiary przewodnictwa stałoprądowego pozwoliły wyznaczyć temperaturowe 
zmiany oporności właściwej omawianej ceramiki. Okazało się, iż ceramika zawiera‑
jąca 0,4 mol.% lantanu wykazuje właściwości półprzewodnikowe i piezorezystywne. 
W temperaturze pokojowej odnotowano obniżenie wartości rezystywności do pozio‑
mu 1,4 · 104 Ωm w stosunku do rezystywności wyznaczonej w czystym tytanianie 
baru. Wzrost temperatury, od temperatury pokojowej do temperatury Curie, powoduje 
wzrost rezystancji. Powyżej TC w szerokim zakresie temperaturowym następuje gwał‑
towny wzrost rezystancji. Tego typu anomalia są charakterystyczne dla pozystorów, 
których własności elektryczne są uwarunkowane przez obecność barier potencjału na 
granicach ziaren, podstawowej fazy tytanianu baru. Odpowiednio wykształcone duże 
ziarna (5 µm) w ceramice BLT4 domieszkowanej lantanem przyczyniają się do wzrostu 
przenikalności elektrycznej (maksymalna wartość przenikalności elektrycznej kształ‑
tuje się na poziomie εm ≈ 130000, dla częstotliwości pola pomiarowego ν = 100 Hz) 
i silnego spadku rezystancji właściwej w fazie ferroelektrycznej, a powyżej tempe‑
ratury Curie, poprzez wytworzenie bariery potencjału na ich granicach, do gwałtow‑
nego wzrostu rezystywności. Temperaturowy współczynnik rezystancji otrzymanego 
pozystora wynosi 10,53%/K.

Wyniki szerokiego spektrum badań dielektrycznych i elektrycznych wskazują na 
wystąpienie w badanym materiale przewodnictwa typu p, które jest związane ze sto‑
sunkiem pustych i zapełnionych wakansów VO. Wakanse tlenowe mogą być zapełnione 
przez jeden elektron (tworząc centra F1), przez dwa elektrony (centra F2) lub mogą 
być puste — niezapełnione przez elektrony (centra V). Stan, w którym centrów V 
jest więcej niż centrów F2, odpowiada przewodnictwu elektrycznemu typu p [250]. 
Wprowadzone do ceramiki BaTiO3 dodatnie jony domieszki La3+, o większej wartoś‑ 
ciowości niż jony podstawiane (Ba2+), wnoszą do struktury jony dopełniające, któ‑
re odgrywają rolę donorów. Domieszka donorowa La3+, będąca źródłem elektronów, 
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wprowadzona w ilości 0,4 mol.%, zapełnia poziomy akceptorowe elektronami i tym 
samym obniża przewodnictwo elektryczne BLT4, a więc zmniejsza przewodnictwo 
dziurowe p ‑typu, zgodnie z prawem działania mas, które wymaga, żeby iloczyn kon‑
centracji elektronów i dziur pozostał stały [290]. Tak więc wprowadzona domieszka 
lantanu wywołuje nadmiar elektronów, tworząc tzw. poziomy donorowe nieco poniżej 
pasma przewodnictwa [96]. W wyniku przemieszczania się elektronów z poziomów 
donorowych do pasma przewodnictwa powstaje przewodnictwo elektronowe n ‑typu, 
charakteryzujące się wzrostem przewodnictwa elektrycznego (zmniejszeniem opo‑
ru właściwego) roztworu stałego tytanianu baru lantanu. Wywołanie przewodnictwa  
n ‑typu wprowadza ceramikę BLT4 w stan półprzewodnikowy, a następnie — powyżej 
punktu Curie — w stan pozystorowy (efekt PTCR), obserwowany jako ostre przegięcie 
na krzywej zależności ρ(T), i istnienie zakresu temperatur, w których temperaturowy 
współczynnik rezystywności αT wykazuje wysokie dodatnie wartości. 

Różne oddziaływanie mniejszej i większej koncentracji domieszki donorowej jest 
rezultatem różnic w typie kompensacji, który zależy od odległości pomiędzy sąsiedni‑
mi jonami donorowymi. Przy małych koncentracjach (większe odległości) kompensa‑
cja zachodzi poprzez redukcję Ti4+ w Ti3+, podczas gdy przy większych koncentracjach 
(mniejsze odległości) kompensacja zachodzi przez tworzenie się wakansów barowych 
(w położeniach jonów A) oraz przez kompensację wakansów tlenowych. Tworzeniu 
się wakansów tlenowych sprzyja również wysoka temperatura finalnego spieku, która 
w przypadku omawianej ceramiki była rzędu 1350°C.

W celu określenia właściwości piezorezystywnych badanych materiałów ceramicz‑
nych dokonano pomiaru rezystancji pod wpływem przyłożonych naprężeń mechanicz‑
nych w temperaturze pokojowej. Z przeprowadzonych badań wynika, że oporność 
ceramiki BLT4 zmienia się w funkcji przyłożonego naprężenia. 

Szeroka gama interesujących właściwości elektroceramiki Ba1−xLaxTi1−x/4O3 dla 
x = 0,004 (BLT4) niewątpliwie zasługuje na zróżnicowanie i zoptymalizowanie. W tym 
celu do ceramiki bazowej BLT została wprowadzona odpowiednia donorowa domiesz‑
ka tlenkowa Fe2O3 w nadmiarowych ilościach. W ten sposób wytworzono bezołowio‑
wy piezoelektryczny materiał ceramiczny o ogólnym wzorze Ba0,996La0,004Ti1−yFeyO3 
(BLTF) dla stałej koncentracji lantanu x = 0,004 i zmiennej ilości domieszki żelaza, dla 
y = 0,001 (BLTF1), y = 0,002 (BLTF2), y = 0,003 (BLTF3) i y = 0,004 (BLTF4).

Analiza EDS potwierdziła założenia jakościowego składu chemicznego dla wszyst‑
kich proszków ceramicznych BLTF. Otrzymany materiał wykazywał jednofazową 
strukturę ziaren krystalicznych i drobną mikrostrukturę o dobrze wykształconych, 
graniastych i jednorodnych ziarnach krystalicznych, zawierających rozpuszczone do‑
mieszki donorowe, co potwierdziło, że zastosowane warunki spiekania sprzyjają syn‑
tezie materiału. Zaobserwowano tendencję do wzrostu ziaren wraz ze zwiększeniem 
stężenia domieszki Fe3+.

Badania dielektryczne ukazały, że domieszkowanie ceramiki BLT żelazem powo‑
duje znaczne obniżenie przenikalności elektrycznej. Materiały te wykazują ostrą prze‑
mianę fazową; wraz ze wzrostem stężenia jonów Fe3+ następuje dalsze zmniejszenie 
wartości przenikalności elektrycznej, wyraźne zmniejszenie wartości stałej Curie oraz 
nieznaczne przesunięcie punktu Curie w stronę niższych temperatur.
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Do określenia wpływu żelaza na właściwości elektryczne ceramiki BLT wyko‑
rzystano spektroskopię impedancyjną w funkcji temperatury, która potwierdziła tezę 
o złożoności mechanizmu transportu ładunku elektrycznego w badanych materiałach 
ceramicznych. Na podstawie wykresów Nyquista zaobserwowano wzajemne nałożenie 
dwóch półokręgów, związanych z dwoma komponentami mikrostruktury, mianowicie 
ziarnami i granicami ziarnowymi, gdzie dominujący półokrąg związany jest z odpo‑
wiedzią elektryczną granic ziarnowych. Oporność ziaren ceramiki BLTF zwiększa 
się wraz ze wzrostem stężenia żelaza do 0,3 mol.%, a następnie ulega gwałtownemu 
spadkowi, a energia aktywacji procesu przewodnictwa w ziarnach stopniowo male‑
je. Otrzymane wartości energii aktywacji wskazują, że w wysokich temperaturach 
przewodnictwo elektryczne jest prawdopodobnie zdominowane przez przewodnictwo 
jonowe związane z wakansami tlenowymi.

Przeprowadzone badania temperaturowych zmian przewodnictwa stałoprądowego 
ujawniły, że w obszarze przejścia fazowego przewodnictwo osiąga wartość maksymal‑
ną, by następnie powyżej temperatury TC zmaleć, ujawniając nieznaczny efekt PTCR, 
który jest najsilniejszy dla ceramiki BLTF1.

Otrzymane doświadczalnie pętle histerezy ferroelektrycznej pozwoliły na okreś‑ 
lenie z dużą dokładnością optymalnej koncentracji żelaza, pozwalającej na osiągnie‑
cie najlepszych parametrów piezoelektrycznych. Przedstawione charakterystyki jasno 
wskazują, że współczynniki piezoelektryczne ceramiki BLTF wzrastają znacząco dla 
stężenia żelaza 0,3 mol.%. Uzyskanie bardzo wysokiej wielkości parametru piezoelek‑
trycznego (d33 = 159 pC/N) sprawia, że ceramika BLTF jest znaczącym konkurentem 
dla innych bezołowiowych materiałów. Otrzymana ceramika BLTF3 jest dodatkowo 
bardzo stabilnym temperaturowo ferroelektrycznym materiałem bezołowiowym, cze‑
go dowodzi brak zmiany kształtu pętli histerezy ferroelektrycznej do temperatury 
100°C, co czyni ją bardzo interesującym materiałem do budowy sensorów piezoelek‑
trycznych.

Przeprowadzone badania pozwoliły na otrzymanie nowego półprzewodnikowe‑
go materiału ceramicznego, będącego cennym źródłem aplikacyjnym, do zastosowań 
w produkcji m.in. ultrakondensatorów, piezorezystorów oraz pozystorów. Obecnie do‑
stępne na rynku superkondensatory charakteryzują się niezwykle niskim napięciem 
pracy (nominalnie tylko 2—3 V) i możliwością pracy tylko w stałym polu elektrycz‑
nym. Ich stosunkowo krótki czas życia oraz późniejsza utylizacja przysparzają wielu 
problemów i nie sprzyjają ochronie środowiska naturalnego. Do istotnych wad znanych 
ultrakondensatorów trzeba zaliczyć duży wykładniczy spadek napięcia wyjściowego 
podczas cyklu rozładowującego, wskutek czego dla podniesienia efektywności wyko‑
rzystania energii, np. w układach rozruchowych samochodów hybrydowych, stosuje 
się kosztowne układy automatycznej regulacji napięcia. W związku z tym zastąpienie 
nietrwałego elektrolitu ceramiką wydaje się niezwykle korzystne, poszerza bowiem 
nie tylko dotychczasowe zakresy napięć, ale wprowadza wartość dodaną, polegającą 
na niepalności, nietoksyczności i możliwości pracy w wysokich i zmiennych polach 
elektrycznych. 



Wnioski końcowe

1.  Domieszkowanie ceramiki BaTiO3 lantanem w ilości 0,4 mol.% wywołuje:
 gigantyczną wartość przenikalności elektrycznej, przy stosunkowo niskim pozio‑   •
mie strat dielektrycznych, co predysponuje otrzymany materiał do zastosowania 
jako alternatywne wypełnienie ultrakondensatorów;
 pojawienie się właściwości piezorezystywnych w temperaturze pokojowej, co po‑   •
zwala przypuszczać, że ceramika BLT4 stanowi materiał bazowy do potencjalnych 
zastosowań w piezorezystywnych czujnikach ciśnienia;
 pojawienie się właściwości półprzewodnikowych, a powyżej temperatury Curie    •
— właściwości pozystorowych, co może zaowocować zastosowaniem otrzymanej 
ceramiki w termistorach PTCR.

2.  Wprowadzenie jonów żelaza do ceramiki tytanianu baru lantanu poprawia właściwoś‑ 
ci piezoelektryczne, a 0,3 mol.% Fe3+ powoduje znaczny wzrost piezoelektrycznego 
współczynnika d33, co plasuje omawianą ceramikę w grupie materiałów bezołowio‑
wych stanowiących konkurencję dla ceramiki typu ‑PZT, które mogą być wykorzysta‑
ne do bezołowiowych piezoelektryków.

3.  Dodatkowym atutem zsyntezowanych materiałów, których właściwości zostały omó‑
wione na kartach niniejszej pracy, jest ekonomiczna i przyjazna środowisku technolo‑
gia otrzymywania. Dyskutowane materiały konstrukcyjne z powodzeniem znajdą za‑
stosowanie w innowacyjnych elementach elektronicznych, dedykowanych do aplikacji 
w nowoczesnych układach mechatronicznych i automatycznych.
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Beata Wodecka ‑Duś

Properties of perovskite ferroelectric ceramics on the basis of barium titanate

Su m mar y

This book is a habilitation monography, devoted mostly to ferroelectric perovskite cera‑
mics, on a warp of barium titanate, both undoped and doped with lanthanum and iron ions. It 
includes original results of BaTiO3 (BT), Ba1−xLaxTi1−x/4O3 (BLT) and Ba1−xLaxTi1−yFeyO3 (BLTF) 
ceramics properties analysis of the material obtained using conventional and sol‑gel preparing 
methods. In particular the Author has focused on microstructure and crystalline structure of 
the material, as well as dielectric, electric, pyroelectric, thermo‑ and piezoresistive features of 
the obtained samples along with potential application possibilities.

The conducted analysis has led to obtaining a new, semiconductive ceramics material — 
Ba0,996La0,004Ti0,999O3 (BLT4), with a colossal dielectric permittivity value. As its dielectric loss 
level is relatively low at the same time, the material can be considered as an alternative filler 
of ultracapacitors. Piezoresistive properties in a room temperature have also been observed for 
the investigated ceramics, so it can be assumed that the material could become a core of piezo‑
resistive pressure sensors. Moreover, samples presented in the book exhibit posistor properties 
in the temperatures above Curie temperature, which makes them adequate for application in 
PTCR temperatures (Positive Temperature Coefficient of Resistivity). Doping barium titanate 
with iron ions leads to the significant improvement in piezoelectric properties, which transla‑
tes into e.g. major increase of d33 piezoelectric coefficient. That puts the discussed ceramics 
material among lead‑free materials which are tough competition for PZT‑type ceramics, used 
for obtaining lead‑free piezoelectrics.

An additional asset of the synthesized materials is an economic, and environment‑friendly 
technology of obtaining. The discussed construction materials would be successfully applied in 
innovative electronic components, dedicated to applications in modern mechatronic and automa‑
tic systems.

Keywords: ferroelectric ceramics, perovskite ceramics, barium titanate, lanthanum barium 
titanate, sol‑gel method, impedance spectroscopy, PTCR effect, piezoresistive effect, piezo‑
electric effect.



Беата Водецка‑Дусь

Свойства перовскитовой сегнетокерамики на основе титаната бария

Резюме

Книга адресована прежде всего читателям, интересующимся проблемами, связанными 
с сегнетоэлектрической керамикой со структурой перовскита. Главную тему работы 
составляет исследование керамического титанат a бария чистого BaTiO3 (BT), а также 
допированного лантанoм Ba1−xLaxTi1−x/4O3 (BLT) и железом Ba1−xLaxTi1−yFeyO3 (BLTF). 
Керамические материалы были подготовлены двумя способами, а именно: 
— обычным методом смешивания оксидов и карбонатов,
— методом золь‑гель.

Внимание автора сосредоточивается на влиянии примесей лантана и железа на 
микроструктуру, кристаллическую структуру исследованных соединений. Кроме того, 
автор обращает внимание надиэлектрические и электрические свойства, пироэлектри‑ 
ческие токи, пьезоэлектрический эффект. Проведенное исследование показывает, что эти 
материалы обладают также пьезорезистивными свойствами. Этот факт делает керамику 
очень привлекательной с точки зрения применения. 

Описанные на страницах этой книги исследования привели к созданию нового 
полупроводникового керамического материала Ba0,996La0,004Ti0,999O3 (BLT4) с гигантской 
величиной диэлектрической проницаемости и с относительно низкой диэлектрической 
потерей. Эти свойствa предопределяют его использование в качестве альтернативного 
заполнения суперконденсаторов. Кроме того, данная керамика проявляет пьезорезис‑
тивное свойства при комнатной температуре, что может cделать её основным 
материалом для создания пьезорезистивных датчиков давления. Выше температуры 
кюри керамика выявляет позисторные свойства, что делает её привлекательной для 
терморезисторов PTCR (анг. — Positive Temperature Coefficient of Resistivity). Допирование 
керамики титаната бария ионами лантана и железа влияет на значительное улучшение 
пьезоэлектрических свойств, что связано, в частности, с существенным увеличением 
пьезоэлектрического коэффициента d33. В результате керамикy BLT4, допированную 
железом, можнo разместить в группе бессвинцовых керамических материалов, которые 
конкурируют с керамикой PZT‑типа.

Дополнительным преимуществом синтезированного материала являются экономичныe 
и экологическиe условия технологии. Обсуждаемы строительные материалы успешно ис‑
пользуются в инновационных электронных компонентах, предназначенных для примене‑
ния современных мехатронических и автоматических системax.

Клвчевые слова: сегнетокерамика, перовскитовая керамика, титанат бария, титанат ланта‑ 
ната, золь‑гель‑метод, импеданская спектроскопия, эффект PTCR, эффект пьезорезиста, 
пьезоэлектрический эффект.
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