
  

  الکتریکی سرامیک باریم کلسیم تیتاناتسی خواص ديربر
 غالمحسین  خرمی، ؛علی ،خرسند زاك ؛احمد ،کمپانی ؛ریحانه ،شجاعی

 الکتروسرامیک مواد و  ، آزمایشگاهعلوم پایه ، گروه فیزیکدانشکده دانشگاه فردوسی مشهد 
 

  چکیده

مطالعـه شـده   هاي باریم تیتانات بر روي خواص الکتریکی سرامیک =x 0.5کلسیم با درصد وزنیاکسید فزودنی ادر این پژوهش اثر مواد 
درجـه سـانتی گـراد     1250در سانتی گراد کلسینه و پس از قالـب زدن در دمـاي    1000 در دماي به روش مخلوط اکسیديها نمونه .است

تـا   هرتز 100(از مختلف  هايفرکانستحت اعمال  آنهاالکتریک ديثابت ، نمونه هاو الکترود گذاري  صیقل کاريپس از .ندشدتفجوشی 
  .شده است اندازه گیري )مگا هرتز  110
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Abstract 
In this research, the effect of the additive (Calcium oxide) on the electrical properties of Barium Titanate 
ceramics were studied. The sample were sintered at 1250oc, polished and then electrodes were made. The 
dielectric constant of the prepared ceramics were measured at various frequencies. 
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  قدمهم

بر سرب به خاطر داشتن خواص فروالکتریکـی  هاي مبتنی سرامیک
دارند اما  در صنایع مختلف و پیزوالکتریکی باالیشان کاربرد وسیعی

سـالمت انسـان و محـیط    بـه   ،به خاطر سمی بودن اکسـید سـرب  
هـاي  هاي اخیـر سـرامیک  این در سالبنابر.ندنرسازیست آسیب می
را بـه خـود جلـب کـرده      بسـیاري از محققـین    بدون سرب توجه

مواد در صنعت می باشد که باریم تیتانات یکی از مهمترین ]. 1[اند
هاي با ظرفیت باال، ترمیستورها، سنسورهاي پیزوالکتریکی در خازن

هـاي  کاریرد 1940زمان کشف آن در سال  از. ]2[کاربرد دارد... و 
روي آالیـش  ناخالصـی   اثـر   ]3[ زیادي در صنعت و تجارت دارد
بررسـی   ايبه طور گسـترده  (BT) خواص الکتریکی باریم تیتانات

دارد کـه   ABO3 پرووسـکایت باریم تیتانـات سـاختار   . شده است
بـا چنـین   . کننـد را اشـغال مـی  B و  Aهـاي  باریم و تیتانیوم مکان

والکتریکـی و بـه طـور صـحیح     ساختاري باریم تیتانات خواص فر
دهـد کـه بـه طـور     الکتریکی عالی از خـود نشـان مـی   خواص دي

 باشـد اراي کـاربرد مـی  داي در وسایل الکترونیکی مختلف گسترده
]٣[. 

، سـبب بهینـه شـدن    ها به باریم تیتانـات افزودن برخی از ناخالصی
هـا  از جمله افزودنی .شودهاي پیزوالکتریکی آن میبرخی از پارامتر

مـی  Ba1-xCax TiO3) (، BCTبـاریم  جایگزینی کلسیم بـه جـاي   
وســایل  ســاخت  کاندیــد مناسـبی بــراي  تنـد ایــن ترکیــب را  اتو

به طور کلی باریم کلسـیم تیتانـات بـه    . بگیرد الکترواپتیکی در نظر
باریم تیتانات  الکتریکیاین که وابستگی دمایی و خواص دي خاطر

را  BCTهـاي  سرامیک. ها کاربرد داردبخشد در خازنرا بهبود می
الکتریکـی، آنـتن   هـاي دي اي، فیلترهاي چند الیهتوان در خازنمی

  .الکتریک استفاده کردهاي دينندهالکتریکی، تشدید کهاي دي
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Ba1-xCaxTio3 با جانشانی ،Ca  ت بـه خـاطر تفـاو    به جاي بـاریم
ک مـاده فروالکتریکـی   اش یـ عمده در خواص فیزیکی و ساختاري

سـی خـواص دي   در این گزارش ما بـه برر  .شودمهم محسوب می
 .پردازیمهایی میالکتریکی چنین سرامیک

  روش آزمایشگاهی

 توسط روش واکنش حالت جامد سـنتی آمـاده   BCTهاي سرامیک
ــدند ــدا.شـــ ــودر  ابتـــ و CaO(99.9%)و  BaCO3(99%)پـــ

TiO2(99.9%)  این مواد . شدند استفادهآغازین به عنوان مواد خام
مناسب توزین شده و پس از مخلوط شدن، تناسب عنصري بر طبق 

محلول جامد شوند سپس اي میآسیاب گلولهبراي مدتی در اتانول 
ساعت با شـیب   4را خشک کرده و به مدت به دست آمده همگن 
بر  درجه سانتی گراد 2رفت و  بر دقیقه درجه سانتی گراد ۴دمایی 
.  یمکـرد  درجه سانتی گـراد کلسـینه   ١٠٠٠برگشت در دماي  دقیقه

 ه پودر اضافه مـی ب PVAچند قطره چسب  کلسینش دفراینبعد از

تهییـه  بار، به صورت قرص  ١٠٠را تحت فشار  پودر حاصل. کنیم
 ساعت ۴درجه سانتی گراد به مدت  ١٢۵٠در دماي انگاه و کردیم 

  .تفجوشی شدند

 تصاویر .آنالیز شدند )XRD(پراش پرتو ایکس روش ها باسرامیک

 SEMبـراي انـدازه   . کندها را مشخص میسطح نمونهژي  مورفولو
، پوششـی از  هانمونه صیقل کاريبعد از گیري خواص الکترونیکی،

بـا بسـتن   . کنـیم سرامیک  ایجاد میطرف چسب نقره روي هر دو 
 اندازه گیري الکتریک سرامیک را توان ثابت ديمدار پل وتسون می

داراي صـفحات   از تکنیک خازن گذردهی، اندازه گیري براي. کرد
 . یماستفاده کردموازي تخت 

 نتایج

نشـان   ١در شـکل   CT وBT طرح پراش پرتوي ایکس پودرهاي 
 کـه درحالی است تتراگونال فاز داراي خالصBT . داده شده است

CT پرتـوي  پـراش  طـرح  در و برخورداراست اورتورمبیک فاز از 
. شـود مـی  مشاهده هم وتتراگونال فازمکعبیدودي تا ح ،آن ایکس

کلسـیم   و براي ترکیب آنگستروم ٣ /٩٩٧١ ،BT ثابت شبکه براي
نـدازه  میـانگین ا . آید به دست میآنگستروم  ١/ ٠۵ )CT( تیتانات

رتوي ایکس و فرمول شرر هاي پراش پذرات را با استفاده از طیف
 :رایطه شرر به صورت زیر است. آوریمبه دست می




cosw
kD   

شـده   هاسـتفاد  آنگستروم ۵۴٠۶/١که در اینجا از طول موج تابشی 
هـا،  به ترتیب انـدازه بلـورك   wو   D،،است، در این رابطه 

بـر حسـب   (طول موج تابشی،زاویه قله براگ و پهنا در نیم ارتفاع 
هـا وابسـته   كبلورژي  ثابتی است که به مورفولو K. هستند) رادیان

  k=0.9کنـد کـه در اینجـا   رادیان تغییر مـی  ٣٩/١تا  ٨٩/٠است و 

 .انتخاب شده است رادیان

 یـک  در جـدول  CTو BT هـاي  میانگین اندازه ذرات براي نمونه
 ارائه شده است

 میانگین اندازه ذرات: 1جدول 

 Θ (Deg.) Cosθ w(rad) D(Å) نمونه

BT 85/15  
 

9619/0  005303/0 007644/0  
CT 57/16  

 

9584/0 005774/0 008353/0  
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و  BT ،CTطــرح پــراش پرتــوي ایکــس بــراي نمونــه هــاي      : ١شــکل 

BCT(x=0.5)  

ــدازه   ــین ان ــراي تعی ــهب ــکل آن دان ــا و ش ــرامیک  ه ــراي س ــا ب   ه
BCT(x=0.5) درجه سانتی گـراد،   ١٢۵٠شده در دماي  تفجوشی

 (تصویر برداري شـده اسـت   روبشی توسط میکروسکپ الکترونی 
 )٢شکل 

در . شتی تهیه شـده اسـت  به صورت پراکندگی برگ  SEMتصویر 
هاي بیشتري را پراکنـده مـی   هاي داراي باریم الکتروندانه ،تصویر

 .باشـد هـا در تصـویر مـی   تـر شـدن دانـه   که نتیجـه آن روشـن   کند
اي کلسـیم تیتانـات   هـ شود دانههمانگونه که در تصویر مالحظه می

هـا نیـز در   باشـند و شـکل آن  هاي باریم تیتانات مـی بزرگتر از دانه
 .مقایسه با دانه هاي باریم تیتانات متفاوت است

خاصیت تتراگونال بودن به طور مسـتقیم بـه انـدازه ذرات وابسـته     
یابـد  صیت با کاهش اندازه ذرات کـاهش مـی  عموما این خا. است

مونه سرامیکی، انـدازه  در ن Caبنابراین با افزایش درصد جانشانی 

ر به افزایش خاصیت تتراگونالی ذرات افزایش یافته که این امر منج
 .]4[ شودمی

  

 BCT(50-50) روبشی نمونه تصویر میکروسکپ الکترونی: ٢شکل 

درجه سانتی  ١٢۵٠شده در دماي  تفجوشیهاي پس از تهیه نمونه
انـدازه گیـري ثابـت دي     ها، بهگراد، و الکترود گذاري بر روي آن

هاي مختلـف پـرداختیم زیـرا ثابـت دي     ها در فرکانسالکتریک آن
شـکل   .است الکتریک به فرکانس و دوپینگ و اندازه ذرات وابسته

در بـازه   الکتریک بر حسـب فرکـانس را  نمودار ثابت دي ٣شماره 
همان طور که  .دهدنشان می مگا هرتز ١١٠هرتز تا  ١٠٠فرکانسی 

     داراي بیشـترین رزونـانس و نمونـه     BCTاز شکل پیداست نمونه 
CT تواند مربـوط بـه   مترین رزونانس است که این امر میداراي ک

بـا  . اي مختلف باشـد هها در فرکانسها و جهت گیري آندو قطبی
هاي رسم شده، باریم تیتانات، به خاطر داشتن ثابت توجه به نمودار

رود مهمترین مواد در صنعت به شمار مـی ک باال یکی از دي الکتری
در مقابـل کلسـیم   . دارد BCTنمونـه   به و رزونانس کمتري نسبت

تیتانات از کمترین رزونانس برخوردار است که جانشانی کلسیم در 
براي باریم . شودرزونانس می فرکانس باریم تیتانات باعث افزایش

لو هرتـز ثابـت   هاي زیر یک کییتانات، در دماي اتاق، در فرکانست
هاي بـاالتر ثابـت دي   یابد اما براي فرکانسالکتریک کاهش میدي

به طوري که داراي مقدار ثـابتی  کند الکتریک به آهستگی تغییر می
   .باشدمی
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    BT،CTهاي الکتریک بر حسب فرکانس براي نمونهنمودار ثابت دي: ٣شکل 

   BCTو

  گیرينتیجه

مـورد بررسـی    BTو BCT ، CTخاصیت ترکیـب  در کار حاضر 
ها در این مقاله با پراش پرتوي ایکس  ساختار سرامیک. قرار گرفت

الکتریکـی ایـن ترکیبـات    سی خاصـیت دي ربر. بررسی شده است
در BT الکتریکـی  به فرکـانس نشـان داد کـه خاصـیت دي     نسبت

ته و در مقایسه پایین به شدت به فرکانس بستگی داشهاي فرکانس
همچنـین  . باشـد قابـل مالحظـه مـی     BTو CT بـا مقـادیر آن در   

ش افـزای  BT در ترکیـب  CTفرکانس رزونانس با مخلـوط کـردن   
به صـورت    BTو CTهاي نشان داد که دانه SEMعکس . یابدمی

بسیار BT  در مقایسه با CT  هاي اند و اندازه دانهمجزا رشد کرده
  .بزرگتر است

  ها مرجع

[1] J.Taub,L.Ramajo, M.S.Castro, Phase structure and piezoelectric 

properties of Ca-and Ba-doped K1/2Na1/2NbO3 lead-free ceramics, 
Ceramics International 39 (2013) 3555–3561 

[2]  C. Gomez- YanÄez, C. Benitez, H. Balmori –Ramirez, Mechanical 

activation of the synthesis reaction of BaTiO3 from a mixture of BaCO3 
and TiO2 powders, Ceramics International 26 (2000) 271-277 
[3] Yanxia Li, Xi Yao, Liangying Zhang,Dielectric properties and 

microstructure of magnesium-doped Ba1+k(Ti1−xCax)O3−x+k 
ceramics,Ceramics International 30 (2004) 1283–1287 
[۴] Sonia Sharma , P. Kumar , P. Palei , Dielectric and piezoelectric 
properties of low temperature synthesized iso-valent modified BT 
ceramics, Ceramics International 38 (2012) 5597–5603 

 

 
 

Hz 

۷۳۱ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲




