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تصنيع ودراسة الخواص التركيبية والكهربائية لمركبات Pb(Zr,Ti)O3
المحضرة بطريقة المساحيق

عبد السميع فوزي عبد العزيز ، 2صباح جالل فتحي ، 3نجوى عبد الجبار جاسم

2

 1قسم الفيزياء  ،كمية التربية لمعموم الصرفة  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق
 2قسم الفيزياء  ،كمية العموم  ،جامعة كركوك  ،كركوك  ،العراق

الممخص

تممم تيرممير مركبممات تيتاكممات زركوكممات الرصمماة لات الصممي ة الكيميا يممة  Pb)Zr1-x Tix(O3ييممأ ّن ) (x=0.5,0.48وللممك بتسممت طام ةري ممة
تككموجيمما المسمماييق ييممأ تممم تمممطين الكمممالد المير مرر كممط طرجممة يم اررر ) (1000˚Cولمممطر )ّ .(6hrجريممت الفيوصممات الفيزياويممة لمكمممالدت ييممأ تممم

ط ارسمة ال مواة التركيبيممةت بطقلمة قياسمات ييمموط اينمعة السميكية تل ّهاممرت كتا جاما ّن جميم الكمممالد كاكمت لات تركيم

ربمما

) (Tetragonalلات

معم مماملت ميمم ممر ( )001ت ( )100ت ( )110ت ( )111ت ( )002ت ( )200ت ( )210ت ( )211ت ( )220ت ( )221ت ( )103وّن اإلتجم مماا السم مما ط م ممو
( )110وكتمما ا المةاو ممة الميكرويممة مت اربممة جممطام بمعكممب المسممافة البيكيممة مت اربممة ّيرمام والتنممو ات البموريممة قميمممة كسممبيام  .زيمماطر الك افممة الها ريممة ممن
الك افة الي ي ية بت تلف تركيمز الزركوكيموم والتيتماكيوم  .كمما ّهامرت كتما ا فيمة المجامر ايلكتروكم ّن اليجمم اليبيبم ) (Dnmيكمون مت مار بمين

الكمممالد وتجمماكس اليبيبممات ت وكممللك زيمماطر تجمماكس البكيممة التركيبيممة مسممببام تيسممن ف م ال مواة الفيزيا يممة والميكاكيكيممةّ.هارت كتمما ا ت كيممة EDAX

مممن العكاصممر المتفا مممة و كمماك فممرق قميممل بممين المموزن الي ي م والمموزن المليممه  .كممما تمممت ط ارسممة ال مواة الكاربا يممة تل ترمممكت

تكمموين المرك م

ال واة الكاربا ية طراسة كل من ابت العزل بكو يه الي ي

(' )εوال يال (" )εوكللك سارر العازل ) (tanδوالتوصيمية المتكاوبة (. )σac

كممات مفتاحية :ييوط اينعة السيكية ,المجار ايلكتروك الماسح  ,صا ة العزل ,ت كية المساييق ,بيروفسكايت ,الفيروكاربا ية

المقدمة:

تن الم مواط العازلممة لاتيممة اإلس ممت ةا

ي مي ممة المم مواط لاتي ممة اإلس ممت ةا

( ) Ferroelectric material

ّطه مملا ايم ممر تل ممب زي مماطر وتك ي ممف

الطراسة والبيأ ن لا المواط[. ]3

تُعم ممط جم ممزءام اكويم ممام مم ممن الم م مواط الكاروي ارريم ممة ( )pyroelectricالت م م
تست ة بتكعطام المجال الكاربا ال ارج وّن تتجاا تسمت ةاباا يت يمر

وان مممن ّقممطم مملا الم مواط المكتنممفة ممو يممامر التارتممارك ( tartaric

تيت تأ ير للك المجال [ ، ]1تل تمتاز بكوكاا تمتمك سموك مما مل جمطام

 )acidالمل يسممب بمممح رونميل (  ) Rochelle saltرممزا الكيميماو

لمبمم م ممورات ُّياطيم م ممة التكم م ممافص والت م م م تمتمم م ممك صم م مما ة مصم م ممايبة لم م ممللك

اإلس م م ممت ةا

وم م م ممن ّن م م ممار م م مملا ال م م م مواة م م م م

ّ، NaKC4H4O4.4H2Oما الصكف ال اك فاو فوسفات الايمطروجين

اص م م ممية (الاس م م ممترر)

ال كا يممة ال مويممات( ّ ) phosphely al kali dihdrateممما الصممكف

( ]2[ )Hysteresisت و اصممية الل ةيممة ) )non-linearityالمتم مممة

ال ال ممأ الوي ممطر ايساس ممية ل ممه ممو جس ممم م مماك ايوج ممه ّساس ممه ّيوك ممات

بعلقة اإلست ةا

والمجال الكاربا

المسممة  ،وال اصمية اي مره م

طرج م ممة اليم م م اررر اليرج م ممة ت التم م م تس م مممب طرج م ممة يم م م اررر ك م ممور

ايوكسم ممجين وّن م مملا الصم ممكف ييتم ممو

مم ممب مركبم ممات منم ممابه لتركي م م

curi

البيروفسممكايت ( ، )perovskite structureومممن مملا الم مواط كيوبممات

) )Temperatureالت م م ييم ممطأ كم ممط ا الت يم ممر ف م م الةم ممور مم ممن م م مواط

البوتاس مميوم ( )KNbO3وتيتاكي ممت الب مماريوم ( ]1[ )BaTiO3كم مما ويع ممط

كممط طرجممات الي م اررر الواة ممة تلممب م مواط ازلممة

كاك ّوكسميط التيتماكيوم ( )TiO2و مو معمطن الروتايمل (ّ )Rutileسماس

(  ) Non-ferro electric materialكممط

تك موين السمميراميك تل يممط ل ف م صممكا ة المك فممات الكاربا يممة  ،وبت ييممر

ازلممة لاتيممة اإلسممت ةا
غيممر لاتيممة اإلسممت ةا

طرجات الي اررر العالية ت يُ صط باإلسمت ةا

الملات

كسم م

كما مو طالمة تكماقة

لطرجة الي اررر ويتلنب تمامام كط طرجمة يم اررر كمور و كمط ملا الطرجمة
يي م م م م ممطأ ن م م م م مملول فم م م م م م س م م م م مممايية الع م م م م ممزل الكارب م م م م مما

تكم م مموين الس مميراميك يمك ممن ا تي ممار معام ممل ت ي ممر اب ممت الع ممزل مم م

طرج ممة اليم م اررر م ممب م ممطه واسم م و مملا ام ممل ما ممم فم م طوا ممر ال ممتيكم
اإللكتروكية ]. [4

Dielectric

) )permittivityوكمللك ابمت المةيميمة  Elastic constantواليم اررر

تير ممير مركب ممات  Lead-Zirconata-Titanateالس مميراميكية بةري ممة

الكو ي م ممة وكم م ممللك الكاربا ي م م مة ّإلجااطيم م ممة ) )piezoelectricوالصم م ممفات

تككولوجي مما المس مماييق لمتع ممرف م ممب المت يم مرات العممي ممة ّ ك مماء التير ممير

اي ره وبالتال ييطأ ت ير ف التركي

كالمزد والكبس والمواط الرابةة المست طمة وا تيار المواط ايوليمة وطرجمة

البمور لمماطر [. ]1

تن الم مواط لات ال اصممية ّإلجااطيممة الكاربا يممة تعممط مممن الم مواط الر يسممة
رمن مجمو ة المواط العازلة لاتية اإلست ةا
ك ممط تس مممية رم م ة ميك مماكيك

ك اوتامما ترممافةم تلممب ت تيممار هممروف التمبيممط والتمممطين المل مممة لميصممول
مب كمالد متجاكسة .

 ،و ملا ال اصمية تيمطأ

الجززززل العممززززي  :ت ممم تير ممير المركم م

ميا مما ي ممصط تل ممب تن مموا ميك مماكيك فم م

تركيبام مما ،و مم ممب م مملا ايسم مماس تصم ممكف تلم ممب م ممطر مجم ممامي تل يعتمم ممط
تص ممكيفاا م ممب مكوك ممات الم مماطر ّو التركيم م

الس مميراميك  PZTبأس ممت طام

(ّوكسمميط الرصمماة  PbOتّوكسمميط الزركوكيمموم  ZrOتّوكسمميط التيتمماكيوم

البم ممور لمم مماطر [ .]1وكهم م امر
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 )TiOبك مماور  99%تل تممم تاي ممة الم مواط ايوليممة اللزمممة بكس م
) (x= 0.5 , 0.48ويسا

الكس

تل تن  : mكتمة الكمولد و  : Vيجم الكمولد الل تم يسابه مسب ام.

م تمفممة

كم مما ت تم ممط في ممة يي مموط اين ممعة الس مميكية ()XRD

الوزكية بتست طام الميمزان اليسماس ت

وي ممتم تيطي ممط ّوزان المركب ممات الطا م ممة فم م التفا ممل ا تم مماطام م ممب ال مموزن

الجزي

اليصول مب ماطر  PZTلات التركي

لكل كصر :

ال مموزن الجزي م م يوكس مميط الرص مماة:
207.2+16 =223.2 gm/mole
= M.wt for ZrO
المموزن الجزي م م يوكسمميطالزركوكيوم:
91.22+16=107.22 gm/mole
=M.Wt for TiO
ال مموزن الجزي م م يوكسم مميط التيت مماكيوم:
47.88+16=63.88 gm/mole
بعط وزن المواط ايولية ت مة بنكل جيط بوساةة ممورتر ( )Mortarمم

تهامر كمط تسممية يزممة ممن اينمعة السميكية لممطه

البمممورات المتوازيممة تكممون مملا اينممعة المكعكسممة متطا مممة فيممما بيكامما كممط
توافر النروة الت تي ق قاكون براك[7] :
)2d sinθ = nλ ………….(3
تل تن:
 ّ :nطاط صييية (…  )1, 2, 3,ت  :الةول الموج المست طم.
 :dالمسافة العموطية بين سةيين متتماليين ت  :زاويمة سم وة واكعكماس

متجاكس ،وبيجم يبيب طقيق ل ّيجام متجاكسة،

اينعة السيكية.

تممم تس م ين ال مممية المتجمماكس تلممب طرجممة ي م اررر  700 Cولمممطر 8hr

كممما يمكممن يسمما

بترتفما بةيمب بمعمطل ( (200 C/ hبعمط ورمعه فم بوطقمة مصممكو ة

بعممر المت ي مرات التركيبيممة المتم مممة ب ابممت النممبيكة

) (aواليجممم اليبيبم ) (Dوالمسممامية ) (Pلمكمممالد مممن مملل العلقممات

مممن ممماطر ايلوميكمما  ،وبعممط ت ارجممه مممن الفمرن يسمميق ممرر ُّ ممره وبنممكل

الريارية اآلتية:

جيممط لمممطر  )2-1(hrلكم يكممون ميةمام متجاكسمام ت كممماتم كممبس الكمممالد

)………..(4

تيمت رم ة (  ) 5 Tonملل فتمرر  10 minلميصمول ممب ّيجممام

=

+

تل ّن:

وّن ممكال الكمالد المل مة لمتةمبممات ايجممازر المس ممت طمة ل ممرر تجمراء

) : (hklمعاملت ميمر المكاهرر لكل مستو ف

الفيوصات المةموبة .

كممما تممم يسمما

ممم تس م ن ايق مراة المكبوسممة تلممب طرجممة ي م اررر ( (1000 Cولم ممطر

لا الكمولد ].[8

اليجممم البمممور لمكمممالد ) (Dnmباسممت طام معاطلممة طيبمما

نيرر

تصممل طرجممة

([9] : )Debye-Sherrer Equation

ي اررتمه تلممب ) (1300 Cومممن ممم تبممرط الكمممالد تممطريجيا تلممب ّن تصممل
تلممب طرجممة ي مرارر ال رفممة  .زيمماطر طرجممة ي م اررر التمممطين ت مممل المسممامات

)……..(5

وممن مم يمزطاط يجمم اليبيبمات ) . [5] )grains sizeمم ةملء جمزء ممن

= D nm

تل تن :

الكمالد بمعجون الفرة ل رر الفيوصات الكاربا ية .

 : Kال ابت النمكم وقيمتمه ( : λ ،)0.9تسماو (

تن الفيوصات الت ُّجريت ممب كممالد  PZTالميرمرر ّنمتممت ممب

β ،) 1.54056

 :م م ممرر ال مم م ممة كم م ممط مكتصم م ممف النم م ممطر ( ϴ ،)FWHMزاويم م ممة ب م م مراك

فيوصم ممات تركيبيم ممة تتم م ممل بفيم ممة ييم مموط اينم ممعة السم مميكية (، )XRD

( )Braggالتم م يول ممت م ممن ( )Degreeتلم مب الزاوي ممة الكص ممف ال ةري ممة

الك افم ممة والمسم ممامية

( )Radianبعط ررباا بم (

لمكم ممالد الميرم مرر .كم مما ّن ممتممت م ممب فيوص ممات كاربا ي ممة بتس ممت طام
جااز الم  LCR-meterيغرار قياس ابت العمزل الكاربما

2 = (20 -

) 80م ممب س ممةح الم مماطر ،وكتيج ممة إلكعك مماس مملا اين ممعة م ممن س ممةح

مطقة من الع يق لتسين جيطام لمطر  ،2-3hrوللمك لميصمول ممب ممية

وفيم ممة المجام ممر ايلكتروك م م ( )SEMت ويسم مما

ت تل تم تنم ية كممة

ييمموط اينممعة السمميكية مممن مملل التعممرف مممب مواقم ال مممم العميمما التم

=M.Wt for PbO

( )6hrبمعممطل ( (200 C/ hبتسممت طام فممرن كاربمما

الربا

ولل ممك لمعرف ممة

).

ّممما ال يمممة الكهريممة لك افممة الكمممالد ) (ρx-rayف ممط تممم يسمماباا مممن مملل

الي ي م

العلقة التالية[10] :
)ρx-ray =M / NAa2c …….(6
تل تن :

' εوال يممال " εوهممل زاويممة الف ممط  tanδوالتوصمميمية الكاربا يممة المتكاوبممة
( .)ζacم ممن ر مممن الفيوص ممات الفيزياوي ممة التم م ّجري ممت قي مماس الك اف ممة
الها رية لمكمالد ،وللك ب ياس كتمة كل كممولد و مو جماف تماممام .وممن

 : Mالكتممة الموقريمة  : NAمطط افوكماطرو Avogadro’s number

الممك ممن قي مماس يج ممم ك ممل كم ممولد ريار مميام تل ّكا مما لات ن ممكل ّس ممةواك

وقيمته )6.023×1023(mol-1

متجاكس من العلقة الريارية[6] :
)V = π r h ………(1
تل تن:

كما تم يسا

2

الكسبة الم وية لممسامات ) (Pفم  PZTوللمك باسمت طام

العلقة التالية [11] :

 : rتم م ممل كص م ممف قةم ممر الكم م ممولد ت  : hسم مممك الكم م ممولد ت  : Vيج م ممم
الكمولد
ول ط تم يسا

كم مما ت ممم فيم ممة الكم ممالد بم ممالمجار ايلكتروكم م الماسم ممح ال ممل يسم ممت طم
لط ارسممة سممةح ونممكل ومكوكممات الم مواط بطقممة اليممة .كممما تممم يسمما

الك افة الها رية  ρdمن العلقة الريارية التاليمة:

امممل

التن ممكيل لوص ممف اإلتج مماا الس مما ط لمس ممتو البم ممورر  hklوبالت ممال يمك ممن

][6
)…………(2

يسابه من المعاطلة التالية:

=ρ d
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)I(hkl) / Io(hkl
) … .(8ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = )Tc(hkl
)N-1Ʃ I(hkl) / Io(hkl
تل ّن
 :Nطط ال مم الها رر ف ييوط اينعة السيكية ()XRD
) :I(hklالنطر الكسبية الم اسة لممستو ()hkl
) :Io(hklالنطر ال ياسية لممستو ( )hklالمأ ول من (]12[ )ASTM
المةاو ممة الميكروي ممة( )Sلمعرف ممة التن ممو ات فم م

كم مما ت ممم ّيرم مام يس مما

البمورر تصط الب ت يير ف المسافة البيكية ( )dمن المعاطلة التالية :
)S = [ C(ASTM) – C(XRD) / C(ASTM) ] × 100% ………(9
) : C(ASTMقيمة ابت النبيكة ف بةاقة ()ASTM

الشكل ( )1نمط حيود األشعة السينية لنموذج PZT I

) : C(XRDال يمة الميسوبة ل ابت النبيكة من (. ]14[]13[)XRD
ّيرمام تمممت الفيوصممات الكاربا يممة تل تترمممن قياسممات العممزل الكاربمما
ك ممل م ممن اب ممت الع ممزل الكارب مما

بكو ي ممه الي ي م م (' )εوال ي ممال (")ε

وهممل زاويممة الف ممط ) (tanδوالتوصمميمية الكاربا يممة المتكاوبممة ( )σacكطالممة
لت ييم ممر التم ممرطط مم ممن  100Hzالم ممب  6000000Hzو كم ممط طرجم ممة ي م م اررر
ال رفة.
تل ّست طم جاماز  LCR-meterل يماس السمعة ) (cوالم اوممة ) (RPو
الف ط ف العزل الكاربا

 tanδف يالة التواز

كط فرق جاط 1v
الشكل ( )2نمط حيود األشعة السينية لنموذج PZT

ابت العزل الكاربا ' εف ط تم يسابه من المعاطلة التالية:
)ε' = C / Co ……..(10
امل الف ط" εف ط تم يسابه من المعاطلة التالية:
)ε" = ε' tan δ ………(11
و التوصيمية الكاربا ية المتكاوبة  σacفتيس من العلقة التالية:
)……..(12

ك م ممط مةاب م ممة م مملا الكت م مما ا مم م م الكت م مما ا التم م م توص م ممل اليا م مما الباي م ممأ
( )Noborn tohgeو جما تممه [ ]16كليممه تةاب مام كبيم امر بممين الكتمما ا
وم ممن الما ممم لكم مرا ك مما ّن طرج ممة ك مماور المم مواط ايولي ممة المس ممت طمة وك ممو

النوا

الي م اررر وزمممن التمبي ممط اللزمممين لميصممول م ممب ممماطر فيروكاربا ي ممة لات

= ζ ac

تركي

النتائج والحسابات:

ت ممم تور مميح مع مماملت ميم ممر ( )hklوالمس ممافة البيكي ممة التم م ت ممم التوص ممل

ت ) PZT IIتل لممويه تكممون الفيروكاربا يممة لجمي م الكمممالد وبصممورر

الياا من لل ييوط اينعة السيكية لمكمالد (  PZT Iت )PZT IIممن

بموري ممة ربا ي ممة الن ممكل ك ممللك يلي ممه ها ممور قم ممم

لل الجطاول( )1,2التالية:

يي مموط مميم مزر ك ممط المس ممتويات المبيك ممة فم م الج ممطول ) (1كم مما يتب ممين م ممن

الجدول ( )1يوضح معامالت ميمر( (hklوالمسافة البينية) )dالتي تم

النكل اك فار النطر كط بعر قمم الييموط مم قميم النمروة اليطوطيمة
لمركبات  PZTوللك بسمب

بمور ربا

بنكل جيط وكللك لويه ّكاما لات تةمابق جيمط مم

بةاقة ( )ASTMلفية المواط [.]17

تورمح اينمكال ( )1-2كتما ا ييموط اينمعة السميكية لمممركبين( PZT I
جي ممطر ولات ت اركيم م

فياا تمعم

طو امر كبيم امر فم المتيكم بمالهروف المكاسمبة ممن طرجمة

الحصول عميها من نتائج حيود االشعة السينية والمسافة البينية في بطاقة

تكتنمار اييوكمات الموجبمة  Ti+4/ Ti+3و

 Zr+3/Zr+2م م ممب مواقم م م م تمف م ممة م م ممن ) (A-siteو) (B-siteطا م ممل

النبيكة[. ]15
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)I (%

)(h k l

26
71
100
16
40
23
39
30
33
24
11

001
100
110
111
002
200
210
211
220
310
103

 ASTMلنموذج PZT I
)ϴ (degree) d (A°) dstd(A°
4.14
4.03
2.85
2.35
2.07
2.01
1.81
1.65
1.42
1.28
1.35

4.16
4.06
2.88
2.42
2.06
1.99
1.79
1.70
1.39
1.29
1.35

11.68
14.72
15.21
17.71
19.88
23.53
25.35
26.85
28.86
30.07
33.11

Peak
number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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الجدول ( )2يوضح معامالت ميمر( (hklوالمسافة البينية) )dالتي تم الحصول عميها
من نتائج حيود االشعة
)I (%

)(h k l

12
17
100
42
7
17
8
16
16
14
9

001
100
110
111
002
200
210
211
220
310
103

كمم مما تن يسم ممابات وابم ممت النم ممبيكة لجمي م م الكمم ممالد والك افم ممة الها ريم ممة

السينية والمسافة البينية في بطاقة  ASTMلنموذج PZT
II
Peak
)ϴ (degree) d (A°) dstd(A°
number
1
11.68
4.14
4.14
2
14.84
4.00
4.03
3
15.45
2.88
2.85
4
16.04
2.32
2.35
5
17.73
2.02
2.07
6
19.91
2.01
2.01
7
23.38
1.83
1.81
8
25.38
1.69
1.65
9
26.84
1.45
1.42
10
28.91
1.30
1.28
11
30.09
1.38
1.35

بطقلممة ييمموط اينممعة السمميكية(  ) ρx-rayالمورممية فم الجممطول ( )3كممما
يلي ممه ّن الك اف ممة الها ريم ممة الميس مموبة بطقل ممة ييم مموط اين ممعة السم مميكية
تكممون ّكبممر مممن الك افممة الفيزياويممة  ρactualبسممب
الكمممالد التم لويهممت مممن مملل يسمما
ّيرم مام ت ممم يس مما

وجمموط المسممامات ف م

المسممامية لمكمممالد المير مرر ت

اليج ممم البم ممور بتس ممت طام لق ممة

(Debye-

 [18]: )Sherrer Equationوقممط ّهاممرت الكتمما ا ت ممار ف م قمميم

اليجم البمور لكمالد المرك

 Pb(Zr1-x Tix)O3و لا كاتا ن تويمط

البمورات الكبيرر كط التمطين بطرجات الي اررر العالية [.]15

جدول( )3يوضح النتائج التي تم الحصول عميها من حيود األشعة السينية لنماذج Pb(Zr Ti)O3
Samples
a
c
FWHM crystallite size
ρ x-ray
ρ actual Porosity
c/a
)( A°) ( A°
)(degree
)D (nm
%
)(g/cm3) (g/cm3
PZT I
4.08 4.11 1.0073
0.228
0.6073
7.880
4.1375
47.49
PZT II
4.05 4.09 1.0098
0.203
0.6832
8.081
4.1122
49.11
وابمت النمبيكة العمميمة ممن كتما ا ييموط اقنمعة السميكية ت

الكمالد مما يطل مب ّن المسافات البيكيمة لمكممالد قت تممف ك يم امر ممما

كما تم يسا

السمما ط لم م  hklبتسممت طام العلقممة ( )8وبيكممت الكتمما ا تن امممل التنممكيل

جدول( )4يوضح قيم ثوابت الشبيكة وعامل التشكيل والمطاوعة الميكروية
Samples
a
c
Texture
Crystal
)(nm
)(nm
Coefficient
distortion
)(Tc
)(S
PZT I
0.5776 0.3802
0.03
7.0904
PZT II
0.5808 0.3980
0.03
6.9400

فم م الج ممطول ( )4كم مما ت ممم يس مما
يت ير قميلم بت يمر كسم

يعك ّن التنو ات البمورية قميمة كسبيام [.]20

ام ممل التن ممكيل  Tcلوص ممف ايتج مماا

كمل ممن  Tiو  Zrوّن قميم اممل التنمكيل لكمل

الكمممالد ّقممل مممن الواي ممط و مملا يعك م تن كافممة الكم ممالد لامما تتجمماا س مما ط

واي ممط 110وق يوج ممط ت ي ممر فم م اإلتج مماا الس مما ط[ . ]19كم مما ت ممم يس مما
المةاو ممة الميكروي ممة  Sلمع ممرف التن ممو ات فم م البم ممورر وت ي ممر المس ممافة

ّممما كتمما ا الفيممة المجاممر الت م تمممت بتسممت طام المجاممر ايلكتروك م

البيكي ممة  dت وّها ممرت الكت مما ا ت ممار فم م ق مميم المةاو ممة الميكروي ممة ب ممين

الماس ممح لط ارس ممة س ممةح ون ممكل ومكوك ممات المم مواط بطق ممة الي ممة مبيك ممة فم م
النكل(.)3

شكل ( )3صور المجهر اإللكتروني لمنماذج )( PZT I ,PZT II
مم ممن الص م ممور ّ م م ملا وج م ممط تن اليبيبم ممات موي م ممطر ومرتب م ممة ت ول م ممويه ّن

مممن الوارممح ّن الكمممالد السمميراميكية لات يجممم يبيب م مت ممار ت كممما

المسامية ليست كبيرر تكما ّن متوسة اليجم اليبيب [ ]15مورح فم

ت ممم اليص ممول م ممب الرس مموم البياكي ممة التم م تها ممر توزيم م العكاص ممر لك ممل
كمالد التركي

الجطول(.)5

الجدول ( )5يوضح نتائج الحجم الحبيبي التي تم الحصول عميها من فحص SEM

ي م م اررر  1000Cوللم ممك بتسم ممت طام ت كي م ممة  EDAXكمم مما مورم ممح فم م م

لز () PZT II , PZT I
)Grain size (nm
النماذج
107.01
109.57

 Pb(Zr1-x Tix)O3الفيروكاربا يمة الممطكمة ممب طرجمة

النكل ()4ت(.)5

PZT I
PZT II
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كمم مما تم ممم ّير م مام اليصم ممول مم ممب تيميم ممل العكاصم ممر الطا مم ممة ف م م كمم ممالد

التركي م

السمميراميك

 Pb(Zr1-x Tix)O3بتسممت طام ت كيممة EDAX

كما و مورح ف الجطول ( )6الل ّكط تكوين المرك

من العكاصمر

المتفا مم ممة ول م ممويه ّن ك م مماك ف م ممرق قميم ممل ب م ممين ال م مموزن المتوقم م م وال م مموزن
المليه[. ]21
الجدول ( : )6النتائج التي تم الحصول عميها من المجهر األلكتروني
بإستخدام تقنية تقنية  EDAXفي تحميل العناصر لمنموذج PZT I
Elemen Numbe
Serie
Weigh
Atomi
Erro
t
r
s
t
c
r
%
%
%
Pb
82
L42.67
43.73
1.18
Series
Zr
40
L31.39
44.63
1.69
Series
Ti
22
K17.22
0.79
0.07
Series
O
8
K8.70
10.85
0.04
Series

ِ
عميه من المجهر األلكتروني
الشكل ( )4توزيع العناصر الذي تم الحصول
 SEMبإستخدام تقنية  EDAXلمنموذج PZT I

ِ
عميه من المجهر األلكتروني
الشكل ( )5توزيع العناصر الذي تم الحصول
 SEMبإستخدام تقنية  EDAXلمنموذج PZT II

الجدول ( : )7النتائج التي تم الحصول عميها من المجهر األلكتروني بإستخدام تقنية تقنية  EDAXفي تحميل العناصر لمنموذج PZT II
Element
Number
Series
Weight
Atomic
Error
%
%
%
Pb
82
L- Series
45.53
30.01
0.73
Zr
40
L- Series
27.19
58.07
1.68
Ti
22
K- Series
17.07
5.85
0.25
O
8
K- Series
10.21
6.07
0.09
التممرطط تل ممب ّك ممر م ممن ) (3000Hzكج ممط تك فارمما يم ماطام فم م ق مميم اب ممت

ّم مما كت مما ا الفيوص ممات الكاربا ي ممة بيك ممت ت ي ممر اب ممت الع ممزل الكارب مما
الي ي

كطالة لمترطط فم الممطه ( )100Hz-6000KHzلجميم كممالد

العممزل و مملا يممطل مممب ّكممه رمممن مملا المممطه مممن التممرططات تكتا م فت مرر

المركم م

 Pb(Zr1-x Tix)O3ل مميم ( . )Xيتب ممين م ممن الن ممكل ّن ق مميم

المسم ممصولة م ممن

ابممت العممزل الكاربمما

اسم ممت ةا
اإلسممت ةا

تكممون اليممة كممط التممرططات المك فرممة ومممن ممم

يتكاقة بسر ة م ترتفا ف الترطط تلمب ّن تصمل تلمب قيممة ابتمة ت تق
ّن ال يم ممة العالي ممة ل اب ممت الع ممزل يع مموط تل ممب ممي ممة اإلس ممت ةا

الكاربما

لمن مميكة

النم مميكة الفراغيم ممةت تل تكم ممون كا يم ممات ال ة م م

التمموجيا غيممر قمماطرر مممب مواكبممة الت يممر فم تتجمماا المجممال
المسمممة وتوجيمه كفسمماا بتتجا مه و مملا ممن نممأكه ّن يمصط تلممب

تكاقة ف قيم ابت العزل الكاربا

الفراغيممة وللممك لكبممر كتمتامما بالكسممبة مممب ايك موا ايُ ممره ت و كممط زيمماطر

الشكل ( : )6تغير ثابت العزل الكهربائي الحقيقي مع التردد
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والنكل ( )7و ) (8يبمين ت ييمر اممل الف مط " εوهمل زاويمة الف مط tanδ
مم التمرطط كمط طرجمة يم اررر ال رفمة لممركم

تل ممب ةاق ممة الي ممة ليص ممول تك ممل ي مماملت الن مميكة ل ممللك تك ممون ف ممطان
الةاق ممة الي ممة ك ممط الت ممرططات المك فه ممة وبالت ممال ف ممتن ق مميم " εو tanδ

 Pb(Zr1-x Tix)O3تهامر

تكممون مرتفعممة ف م مكة ممة التممرطط المممك فرّ .ممما كممط التممرططات العاليممة

قيم همب لعاممل الف مط وهمل ازويمة الف مط كمط التمرططات المك فهمة يعموط

فممتن مميممة اكتنممار اليبيبممات وتوجياامما تكممون ّك ممر فعاليممة لممللك تكممون

للك تلمب ترتبماة قمو بمين ليمة التوصميل وسمموك العمزل فم ال م).) PZT

ف ممطان الةاقممة مك فرممة كممط التممرططات العاليممة يكامما تيتمماد تلممب ةاقممة

كطما يكون ترطط ياملت النيكة الكاربا ية يساو ت ريبما تمرطط المجمال
المس مممة كيص ممل م ممب ق مميم هم ممب له ممل زاوي ممة الف ممط تتر ممافة تل ممب ّن

قميم ممة إلكت ممال ي مماملت الن مميكة تبع مما ل ممللك ف ممأن ق مميم " εو  tanδتك ممون

اليطوط اليبيبية ف التمرططات المك فهمة تكمون ّك مر فعاليمة لمللك يتةمم

مك فرة كط الترططات العالية ]. [22

الشكل ( : )7تغير عامل الفقد مع التردد

الشكل ( : )8تغيير ظل زاوية الفقد مع التردد
بتست طام العلقة التالية:
)……. (13
ليسا

''

م يمماس لم ممطرر المف مموطر ت ّ
ε

o

 2 π fε

A.C

طوران كا يممات ايقةمما

σ

فم موارممعاا ّو ت تمزاز النمميكات بت يممر تتجمماا

المجم ممال المتكم مماو لم ممللك يعم ممط التم ممرطط م ممو ايسم مماس الم ممل تعتمم ممط ميم ممه

التوصيمية الكاربا ية لمكمالد جميعاا ت لمويه ّن قميم التوصميمية

المتكاوبة تزطاط م زياطر ترطط التيار المست طم[ ]23تن التمرطط يمعم

م م يمماس لمي م اررر الت م قممط تتولممط كتيجممة

التوصيمية الكاربا ية المتكاوبة [.]24

طو امر

كبيم م امر فم م تيطي ممط زي مماطر التوص مميمية  .وك ممللك ف ممتن التوص مميمية ك مما م م

الشكل ( : )9تغيير التوصيمية الكهربائية المتناوبة مع التردد
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Abstract
Was prepared lead Zrconat titanate compounds with the chemical formula Pb (Zr1-x Tix) O3 as (x = 0.5,0.48)
and using technology the way powders were prepared Plasticizer models at a temperature (1000˚C) and for (6hr).
physical tests of the models were conducted, where it was the study of the structural properties, in terms of Xray diffraction measurements as results showed that all models were four-wheel installation (Tetragonal) with
Miller transactions (001), (100), (110), (111), (002), (200), (210), (211), (220), (221), (103) and that the
prevailing trend is (110) and the results of plasticity microwave very close sense of distance intra-convergent
also relatively few crystalline defects. Increasing the bulk density of the true density of altered concentration of
zirconium and titanium. Results of the examination microscope-mail also showed that the particle size (Dnm) be
tight between the models and the homogeneity of the granules, as well as increasing the homogeneity of
compositional structure, causing an improvement in the physical properties and A mechanical. shown technique
results EDAX compound of the interacting elements of the composition and there is little difference between the
real weight and the weight is noticeable. To study the electrical properties as included electrical properties study
both the dielectric constant true of both types ('ε) and fantasy ("ε) as well as the loss of the separation (tanδ) and
connectivity alternating (ζac)
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