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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá přípravou dopovaných piezokeramických materiálů 

na bázi BaTiO3 pomocí elektroforetické depozice. Jako dopantů bylo použito pět oxidů kovů 

vzácných zemin, tj. Er2O3, Dy2O3, Eu2O3, Tb407 a CeO2 v množstvích 1, 3, a 5 hm. %. 

Připravené depozity byly hodnoceny z hlediska metodiky přípravy, vysokoteplotní 

dilatometrie, rentgenové difrakce, relativní hustoty, střední velikosti zrn, tvrdosti 

a fraktografické analýzy. Studií dilatometrických křivek bylo popsáno slinovací chování 

a jeho změny při různém složení materiálu. Rentgenovou difrakční analýzou byla zjištěna 

tetragonální fáze u všech vzorků, přičemž tetragonalita krystalické buňky BaTiO3 klesala 

s obsahem dopantů. Vhodnou volbou dopantu bylo možné výrazně zvýšit relativní hustotu 

slinutých vzorků, jejich tvrdost a zároveň zamezit hrubnutí mikrostruktury při tepelném 

zpracování. Bylo dosaženo relativní hustoty až 98 %, střední velikosti zrn pod 1 μm a tvrdosti 

přes 10 GPa. Analýzou lomových ploch bylo zjištěno, že pro většinu studovaných materiálů 

byl mód lomu transkrystalický, pouze u vzorků dopovaných oxidem ceričitým se jednalo 

o lom smíšený. Ze získaných poznatků bylo identifikováno vhodné složení materiálu 

pro plánované použití ve vrstevnatém piezokeramickém harvestoru, který je kromě vrstev 

BaTiO3 tvořen funkčně-ochrannými vrstvami Al2O3 a ZrO2. 

Klíčová slova 

BaTiO3, dopování, keramický kompozit, piezokeramika, elektroforetická depozice, 

dilatometrie 

Abstract 

This diploma thesis deals with the preparation of doped piezoceramic materials based 

on BaTiO3 using electrophoretic deposition. Five rare earth oxides, i.e. Er2O3, Dy2O3, Eu2O3, 

Tb407 and CeO2, were used as dopants in amounts of 1, 3, and 5 wt. %. The prepared deposits 

were evaluated in terms of preparation methodology, high temperature dilatometry, X-ray 

diffraction analysis, relative density, mean grain size, hardness and fractographic analysis. 

The study of dilatometric curves described the sintering behavior and its changes at different 

material compositions. X-ray diffraction analysis revealed a tetragonal phase in all samples; 

the tetragonality of the BaTiO3 crystalline cell decreased with dopant content. By a suitable 

choice of dopant, it was possible to significantly increase the relative density of sintered 

samples, their hardness and at the same time prevent the samples from coarsening 

of the microstructure during heat treatment. A relative density up to 98 %, a mean grain size 

below 1 μm and a hardness of over 10 GPa were achieved. Analysis of the fracture surfaces 

revealed that the fracture mode was transcrystalline for the most of studied materials; only 

the samples doped with cerium dioxide had fracture surfaces with both transcrystalline 

and intercrystalline fracture modes. Based on the obtained results, a suitable composition 

of the material for the intended use in a layered piezoceramic harvester was identified, which, 

in addition to the BaTiO3 layers, consists of functionally-protective Al2O3 and ZrO2 layers. 

Keywords 

BaTiO3, doping, ceramic composite, piezoceramics, electrophoretic deposition, dilatometry 
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1 Úvod 

Keramiky jsou nekovové anorganické materiály, nejčastěji založené na bázi oxidů, 

nitridů nebo uhlíku, které se vyznačují svými smíšenými vazbami. Jednou z významných 

skupin keramických materiálů jsou perovskity se strukturu odvozenou od minerálu perovskitu 

(CaTiO3). Tyto materiály jsou stále více využívány pro své mimořádné vlastnosti, zejména 

dielektrické a piezoelektrické. Mezi významné zástupce patří Pb[ZrxTi1-x]O3 (0≤x≤1) (PZT) 

nebo BaTiO3 (BT). PZT je považován za jeden z nejprostudovanějších a nejpoužívanějších 

materiálů. Nicméně, oxid olovnatý, který je složkou PZT, je vysoce toxický při požití, 

vdechnutí nebo kontaktu s kůží, a proto se od roku 2002 v Evropské Unii upouští 

od používání tohoto materiálu. Právě BT se jeví jako adekvátní náhrada za PZT z důvodu 

nezatěžování životního prostředí a lidského zdraví a příznivých dielektrických vlastností. 

Pro přípravu finálních piezokeramik s perovskitovou strukturou se využívá několik 

pokročilých tvarovacích metod z keramických práškových polotovarů o vysoké čistotě. Jedná 

se o tvarování suché, bez forem, plastické a mokré. Při suchém tvarování je finální design 

keramické součásti dán tvarem formy a vysokým tlakem aplikovaným za normální nebo 

zvýšené teploty. Tvarování bez forem využívá zejména aditivních technologií, tj. vytváření 

3D objektů pomocí vrstvení materiálu. Plastické tvarování spočívá ve vytlačování nebo 

vstřikování viskózních keramických směsí o vysokém plnění do přesných forem. Mokré 

tvarování je založeno na manipulaci s keramickou suspenzí o různé viskozitě a jedná 

se například o elektroforetickou depozici, tape-casting, slip-casting, spin-casting nebo 

freeze‑casting. Elektroforetická depozice (EPD) je koloidní proces, během kterého jsou 

keramická tělesa tvarována přímo ze stabilní suspenze pomocí procházejícího elektrického 

proudu. Jedná se o experimentálně nenáročnou a všestrannou metodu vhodnou pro produkci 

přesných keramických těles.  

Jedním z využití piezoelektrických materiálů je konverze oscilační mechanické energie 

na energii elektrickou. Pro tyto účely existují praktická vrstevnatá zařízení, harvestory, 

kde konverze energie probíhá v jedné nebo více vrstvách tvořených piezoelektrickým 

materiálem. Ostatní keramické vrstvy v takovém harvestoru, které jsou tvořeny jinými 

keramickými materiály, mohou ovšem mít rozdílný koeficient teplotní roztažnosti, což vede 

k problémům při slinování. Optimalizace slinovacích vlastností lze obecně dosáhnout 

vhodnou volbou dopantu. Tato diplomová práce se zabývá dopovanými piezokeramickými 

materiály na bázi BT připravenými pomocí elektroforetické depozice se zaměřením 

na technologii výroby, studium slinovacího procesu a hodnocení fyzikálních, 

mikrostrukturních a mechanických vlastností finálních keramik.  
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2 Cíle práce 

Student prostuduje nejvýznamnější vědecké práce v oblasti piezokeramických materiálů 

se zvláštním zaměřením na BaTiO3. Pomocí elektroforetické depozice připraví nedopovanou 

a dopovanou BaTiO3 keramiku. Pro dopování použije vybrané oxidy (např. Eu2O3, Dy2O3, 

CeO2 atd.) v množstvích 1, 3 a 5 hm. %. Připravené materiály následně posoudí z hlediska 

jejich přípravy, fyzikálních a mikrostrukturních vlastností. Nedílnou součástí pak bude 

studium slinování pomocí vysokoteplotní dilatometrie.  
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3 Teoretická část 

3.1 Keramické materiály 

Keramické materiály jsou anorganické sloučeniny kovů, polokovů a nekovů 

se smíšenými chemickými vazbami. Obvykle se jedná o kombinaci iontové a kovalentní 

vazby, v menší míře i vazby kovové. Keramiku můžeme dělit do více skupin podle 

chemického složení, struktury nebo vlastností. Mezi keramiku patří oxidy, nitridy, karbidy, 

perovskity nebo skla. [1] 

3.1.1 Perovskity - BaTiO3 

Zvláštním případem keramických materiálů je skupina perovskitů s obecným vzorcem 

ABO3. Kationty A a anionty kyslíku tvoří kubickou plošně středěnou mřížku (fcc) s kationtem 

B v jejím středu (viz Obr. 1). V rozích krystalické buňky se nachází větší kationty A2+. 

Ve středu centrálního oktaedru je menší B4+ kationt a ve vrcholech anionty O2- o podobném 

poloměru jako kationty A2+ [1]. Prvním objeveným materiálem z této skupiny byl minerál 

perovskit (CaTiO3) [2]. 

 

Obr. 1 Perovskitová krystalická buňka. [1] 

BT je jedním z nejvýznamnějších zástupců perovskitů. Vyniká svými dielektrickými, 

ferroelektrickými a piezoelektrickými vlastnostmi, chemickou odolností a snadnou přípravou 

pomocí sol-hydrotermální metody nebo zahřátím BaCO3 a TiO2 [3; 4]. Vyskytuje 

se ve čtyřech krystalických modifikacích, z nichž pouze tetragonální je za pokojové teploty 

stabilní. Oktaedr nacházející se ve středu krystalické buňky je expandován, protože poloměr 

Ba (r = 0,136 nm) je výrazně větší než poloměr Ti (r = 0,064 nm). Kationt Ti4+ se z toho 

důvodu často nachází mimo střed oktaedru. Směr vychýlení může být v jednom ze šesti 

<001>, osmi <111> nebo dvanácti <110> směrů [1]. Pod teplotou 0 °C přechází BT 

na ortorombickou mřížku a pod -90 °C na romboedrickou. Kubická mřížka je naopak stabilní 

nad Curieho teplotou (Tc) 120–135 °C [5; 6; 7]. Tc klesá s velikostí částice nebo zrna. 

Kritickou velikostí je 10–30 nm [8; 9; 10]. 
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Za normálních podmínek je částice BT složená ze tří strukturně odlišných oblastí. Jádro 

částice je tetragonální, plášť kubický a mezivrstva (GLSL – gradient lattice strain layer) 

je postupným přechodem tetragonální buňky na buňku kubickou [8; 11; 12; 13]. Poměr 

mřížkových parametrů c/a je v jádře částice stejný jako v bulku krystalu [14]. Odhad velikosti 

mřížkového parametru a v kubické fázi při 0 K je 0,3989 nm. Se snižující se velikostí částice 

a roste až do maximální hodnoty 0,4042 nm. Při této velikosti a již není na povrchu 

přebytečná povrchová energie a větší kubická buňka BT nemůže existovat [8]. Kubická vrstva 

má téměř konstantní tloušťku 10–15 nm a je ovlivněna množstvím defektů. Tloušťka 

tetragonální a GLSL vrstvy je výrazně ovlivněna průměrem částice (viz Obr. 2). Tetragonalita 

částice klesá s její velikostí a úplně zaniká při velikosti 120 nm [9]. Další výzkum ukazuje, 

že až částice menší než 10–30 nm je pod takzvanou kritickou velikostí a neobsahuje 

tetragonální jádro [6; 8; 10]. 

 

Obr. 2 Závislost šířky tetragonálního jádra, GLSL a kubického pláště na velikosti částice BT. 

[14] 

Ve slinutém BT bylo zjištěno, že při velikosti zrn pod 1,5 μm klesá jejich tetragonalita 

a objevuje se ortorombická mřížka, která pod 0,5 μm už převažuje [15]. Další výzkum ukázal, 

že zrno má stejnou strukturu jako částice a skládá se z tetragonálního jádra, kubického pláště 

a přechodné vrstvy. Tloušťka kubické vrstvy na povrchu je nezávislá na velikosti zrna 

a pohybuje se v rozmezí 20–40 nm [16]. Kritická velikost zrna pro výskyt tetragonálního 

jádra je 1,2–20 nm [17; 18; 19].  

3.1.2 Keramické kompozity 

Jednosložkové keramické materiály jako je Al2O3, AlN, ZrO2, SiC nebo Si3N4 nedosahují 

vždy požadovaných vlastností. Jsou obecně křehké, kdy k lomu dochází po iniciaci malými 

defekty, mají nízkou odolnost proti teplotnímu šoku, případně neuspokojivé elektrické 

vlastnosti [1]. Zlepšení nebo změny fyzikálních, mechanických, chemických nebo 

elektrických vlastností je možné dosáhnout kombinací více keramických materiálů. Jejich 

vhodnou volbou může dojít ke snížení absolutní hustoty, úpravě slinovacího chování, zvýšení 
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tvrdosti, houževnatosti nebo pevnosti. Například snížení slinovací teploty lze dosáhnout 

přidáním vhodných slinovacích aditiv (MgO, Y2O3, Mn3O4 atd.) [1; 20; 21]. Vhodným 

přidáním dobře dispergovaných částic, vláken nebo whiskerů do matrice je možné příznivě 

ovlivnit celkové mechanické vlastnosti keramického kompozitu [22; 23; 24; 25; 26]. 

Vrstevnatá struktura je zase především využívána ke zlepšení lomového chování materiálů 

[24; 27; 28].  

Vláknové kompozity 

Pro zlepšení celkových vlastností materiálů je možné do matrice přidat keramická vlákna 

nebo whiskery. Keramická vlákna jsou monokrystalické nebo polykrystalické útvary 

uchycené v matrici pomocí slabých vazeb nebo bez vazeb. Interakcí vláken se šířící 

se trhlinou dochází k vytahování vláken a přemostění trhliny. To vede k nárůstu houževnatosti 

a pevnosti při namáhání [29]. Whiskery jsou monokrystalické útvary, jejichž pevnost se blíží 

teoretické pevnosti z důvodu nepřítomnosti krystalických poruch [1]. Vláknové kompozity 

nacházejí uplatnění v energetickém, automobilovém nebo vesmírném průmyslu [30]. 

Vrstevnaté kompozity 

Zamezení šíření lomových trhlin a zvýšení houževnatosti je možné použitím vrstevnaté 

mikrostruktury keramického kompozitu [27; 31; 32]. Vazby mezi jednotlivými vrstvami 

mohou být silné nebo slabé. Z důvodu jiných fyzikálních vlastností se silně vázané vrstvy 

vyznačují přítomností tahových nebo tlakových napětí, která ovlivňují lomové chování. 

Laminát se slabě vázanými vrstvami při lomu delaminuje a dochází k odklonu šířící se trhliny 

[33]. 

Částicové kompozity 

Částicové kompozity můžeme podle vnitřního uspořádání a velikosti částic přidaných 

do matrice rozdělit na intra, inter, intra/inter a nano/nano typ (viz Obr. 3). 

 

Obr. 3 Klasifikace keramických částicových kompozitů. [34] 

První tři typy využívají výhod větší velikosti částic a posléze i zrn matrice v kombinaci 

s menší velikostí příměsi. Intra typ znamená přítomnost nanočástic v zrnech matrice. 

To přispívá ke zlepšení mechanických vlastností za normálních i zvýšených teplot. 

Nanočástice, umístěné na hranicích zrn matrice v inter typu vedou ke vzniku pinning efektu. 

Dochází ke snížení mobility hranic zrn a omezení hrubnutí zrn při slinování. Jemnozrnná 

struktura materiálu se pozitivně projevuje na nárůstu houževnatosti [34; 35]. V případě 

intra/inter typu dochází ke kombinaci výše zmíněných pozitivních efektů. Nano/nano typ 
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částicového kompozitu má za cíl kombinovat matrici i příměs v nanometrických rozměrech. 

Důvodem je zlepšení obrobitelnosti nebo plasticity materiálu [34]. 

3.2 Elektrické vlastnosti keramických materiálů 

3.2.1 Dielektricita 

Perovskity, obzvlášť BT, jsou v průmyslu používány díky svým dielektrickým 

vlastnostem.  Dielektrický materiál se vyznačuje svými izolačními vlastnostmi a vysokou 

relativní permitivitou εr (někdy nazývána dielektrická konstanta κ), které jsou nejčastěji 

spojovány s některými typy keramik a polymerů, nikoliv však s kovovými materiály [1]. 

Dielektrické vlastnosti závisí na nečistotách, defektech, krystalinitě, hustotě, residuálních 

napětích a velikosti částic nebo zrn [14]. Elektrický náboj, který je přítomen v každém 

materiálu, má v dielektriku omezenou pohyblivost. Náboj přivedený na izolátor je uchován 

lokálně na rozdíl od vodiče, kde se bude šířit po povrchu materiálu [1].  

Přestože při vložení dielektrika do elektrického pole nedochází k přesunu náboje, dojde 

k tvorbě a pohybu elektrických dipólů. Polarizace je chápána jako celkový dipólový moment 

vztažený na jednotku objemu. V dielektriku existují čtyři možné mechanismy polarizace: 

elektronová, iontová, orientační a polarizace prostorového náboje [1]. Tyto mechanismy jsou 

ukázány na Obr. 4. 

 

Obr. 4 Schématické znázornění mechanismů polarizace. [1] 

Elektronová polarizace spočívá v přemístění elektronů vůči jádru atomu, který se chová 

jako dočasně indukovaný dipól. Vyskytuje se ve všech materiálech, ale její příspěvek je velmi 

malý z důvodu malé vzdálenosti nabitých částic, tj. přibližně 1 Å. Iontová polarizace 

se vyskytuje u materiálů s iontovou vazbou, kde dochází k její elastické deformaci. Může 

dojít ke vzdálení nebo přiblížení iontů a tyto dočasné dipóly způsobí polarizaci, případně 

i makroskopickou změnu rozměrů [1]. Iontová polarizace se nejvýrazněji projevuje právě 

v GLSL vrstvě. Se snížením velikosti zrna nebo částice roste podíl GLSL v materiálu a tím 

i velikost iontové polarizace [14]. Dipólový moment je ovšem malý, vzdálenost nabitých 

částic se pohybuje mezi 10–100 Å. Orientační polarizace není v keramických materiálech 

příliš častá, výjimkou jsou zejména perovskity. V případě BT se kationt titanu při vystavení 

vnějšímu elektrickému poli pohybuje mezi dvěma možnými pozicemi v oktaedru, což mění 

krystalovou strukturu na tetragonální a permanentně polarizovanou. Kationt titanu 

se pohybuje ve směru osy c, v jejímž směru také nastává polarizace. Na Obr. 5 je znázorněn 
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směr polarizace jednotlivých krystalických modifikací BT. Polarizace prostorovým nábojem 

nastává na rozhraních (hranice zrn, fází, volný povrch), na kterých existence defektů vede 

ke tvorbě náboje. Tento náboj se při působení vnějšího elektrického pole pohybuje 

po povrchu. Celková polarizace materiálu je součtem příspěvků všech polarizačních 

mechanismů [1]. 

 

Obr. 5 Směr polarizace v krystalických modifikacích BT. [1] 

3.2.2 Ferroelektricita 

Pokud není polarizace přímo úměrná intenzitě elektrického pole, jedná se o nelineární 

dielektrikum [36]. Důvodem je přítomnost permanentních dipólů, které interagují a polarizují 

i bez působení vnějšího pole. Této vlastnosti se říká ferroelektricita a vyskytuje se u keramik 

a některých semikrystalických polymerů. Pokud jsou permanentní dipóly náhodně 

orientované, nedochází k polarizaci. Jejich směr je možné usměrnit elektrickým polem. 

Po odstranění působícího pole polarizace přetrvává a tento jev se nazývá elektrická hystereze. 

Hysterezní smyčky pro monokrystal a polykrystalické BT jsou ukázány na Obr. 6 [1]. 

 

Obr. 6 Hysterezní smyčky pro BT: a) monokrystal, b) polykrastalická keramika. [1] 
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Pokud je materiál vystaven teplotě vyšší, než je Tc, přichází o své ferroelektrické 

vlastnosti a stává se paraelektrickým. Polarizace paraelektrického materiálu je opětovně 

možná vnějším elektrickým polem [1]. V případě BT je ferroelektrickou krystalickou 

modifikací tetragonální buňka. Ztráta ferroelektrických vlastností může být způsobena 

poklesem velikosti zrna nebo částice pod kritickou velikost 1,2–30 nm [8; 9; 10; 17; 18; 19] 

nebo ohřátím nad Tc [1; 5; 6; 7; 8]. 

Jednotlivé oblasti materiálu se stejným směrem polarizace se nazývají domény a jsou 

odděleny hranicemi domén. Šířka hranic domén je cca jeden mřížkový parametr a v literatuře 

se setkáváme s hranicemi oddělujícími domény s 90° nebo 180° rozdílnou orientací 

polarizace. Energie hranic domén je až stokrát nižší než energie hranic zrn, a proto je jejich 

pohyb snazší.  Pohyb 180° hranic domén je snazší než 90° hranic, protože při něm nedochází 

k žádné fyzické deformaci. Změna orientace domén s rozdílnou polarizací o 90° je potlačena 

deformací nahromaděnou střídáním mezi osami a a c. V případě BT dojde při otočení směru 

vnějšího elektrického pole k obrácení spontánní polarizace díky existenci 180° hranic domén 

(viz svislé části smyčky na Obr. 6a). Nastává také přesun Ti4+ po ose c do druhé možné pozice 

v oktaedru. V horizontálních částech smyčky na Obr. 6a dochází k nasycení a celý krystal 

se stává jednou doménou [1]. Protože přítomnost defektů v polykrystalickém materiálu 

inhibuje pohyb hranic domén, monokrystal dosahuje větší polarizace při menší intenzitě 

elektrického pole [37]. 90° hranice domén přispívají k redukci elastické energie pocházející 

z hranic zrn. Množství této energie v jemnozrnných materiálech je značné, což vede 

ke snížení velikosti domén a zvýšení hustoty jejich 90° hranic (viz Obr. 7). Krystalická 

mřížka na 90° hranicích domén má kubickou strukturu s mírnou tetragonální deformací 

a je tedy strukturně podobná GLSL vrstvě vyskytující se v nanočásticích BT [14]. Velikost 

a vzájemná orientace domén závisí i na velikosti zrn. Domény vzájemně orientované o 180° 

se vyskytují v zrnech větších než 10 μm [38]. Velikost domény mezi 10 μm a 1 μm klesá 

s odmocninou velikosti zrna [15]. Nejmenší zrna, ve kterých byly domény zaznamenány, 

měla velikost 20 nm. Při této velikosti již materiál nebyl schopen polarizace, z důvodu 

neexistence tetragonální fáze [17]. 

 

Obr. 7 Konfigurace 90° domén a jejich velikost v závislosti na velikosti zrna BT. Směr 

spontánní polarizace je naznačen šipkami. [14] 
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S polarizací dielektrika úzce souvisí jeho schopnost uchovávat náboj po vystavení 

elektrickému poli. Tato bezrozměrná veličina se nazývá relativní permitivita εr [1]. Jednotlivé 

polarizační mechanismy se podílejí na celkové velikosti εr. Menší množství defektů vede 

k vyšší εr [14]. Velikost relativní permitivity se pro většinu keramických materiálů pohybuje 

v rozmezí 4–10 a její mechanismus je elektronový, případně i iontový. V materiálech 

s permanentním dipólem (titanáty, zirkonáty) může být v řádech tisíců [1]. Velikost εr 

v částicích BT závisí na jejich rozměrech a teplotě měření. V tetragonálním jádře částice 

je vyšší než v kubickém plášti. Nejvyšších hodnot dosahuje v GLSL vrstvě, protože se zde 

silněji projevuje iontová polarizace. Nejvyšší zaznamenané εr jsou v rozmezí 5000–15000 

v závislosti na velikosti částice, teplotě měření a frekvenci elektrického pole [14; 12; 15]. 

Experimentálně naměřené hodnoty a celkový průběh závislosti v porovnání s vypočtenými 

hodnotami je na Obr. 8. 

 

Obr. 8 Závislost relativní permitivity na velikosti BT částic. [14] 

Ve všech hutných dielektrických keramických materiálech klesá relativní permitivita 

s velikostí zrn pod 1 μm [16]. V případě BT dosahuje εr svého maxima v zrnech o velikosti 

1,1 μm [14]. Hrubozrnný materiál (20–50 μm) má εr v rozmezí 1500–2000 [15]. V menších 

zrnech je větší hustota 90° hranic domén, které mají příznivý efekt na iontovou a orientační 

polarizaci, a tedy celkovou relativní permitivitu. Jednotlivé příspěvky polarizačních 

mechanismů v závislosti na velikosti zrna jsou znázorněny na Obr. 9. U zrn menších než 1 μm 

dochází k poklesu relativní permitivity [16; 39; 40] Toto může být vysvětleno poklesem 

tetragonality a nárůstem podílu ortorombické fáze [40], zablokováním příznivého efektu 90° 

hranic domén [14; 16] nebo přítomností tlakových napětí z hranic zrn [14; 41]. Relativní 

permitivita v monokrystalu je anizotropní. Podél osy tetragonality c je 400, podél os a a b 

je až 4000 [15], v průměru 950–1200 [42].  
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Obr. 9 Závislost relativní permitivity určené orientační a iontovou polarizací na velikosti BT 

zrn. [14] 

Velikost relativní permitivity je ovlivněna okolní teplotou [1; 9; 15]. Na Obr. 10 

je znázorněna teplotní závislost εr pro monokrystal BT. Přeměna krystalické fáze je naznačena 

šipkami. Nejvyšších hodnot dosahuje relativní permitivita těsně před Curieho teplotou, 

kdy nastává přechod z tetragonální na kubickou mřížku. Tento vrchol nastává 

při Curie‑Weissově teplotě (Tcw) a další pokles εr před Tc se řídí Curie-Weissovým zákonem. 

Experimentální měření v polykrystalickém BT ukázala, že Tcw je o 10 °C nižší než Tc [1]. 

 

Obr. 10 Závislost relativní permitivity BT na teplotě. [1] 

I přes velmi vysokou relativní permitivitu není BT ideálním dielektrikem. εr je totiž 

vysoká jen v nízkém teplotním intervalu, který se nachází blízko Tc a vysoko nad pokojovou 

teplotou [1]. To je možné zlepšit menší velikostí zrn [1; 6; 14; 15], odstraněním defektů [14] 

nebo vytvořením tuhého roztoku s isostrukturní složkou (SrTiO3, PbTiO3) [1]. 
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3.2.3 Piezoelektricita 

U všech ferroelektrických dielektrik bez centra symetrie se vyskytuje piezoelektricita. 

Jedná se o vratnou vlastnost. Přímý piezoelektrický jev nastane při deformaci, která polarizuje 

materiál [1]. Před deformací je těžiště kladného i záporného náboje molekul ve stejném místě. 

Při deformaci dojde k přesunu a vytvoření dipólů. Uvnitř materiálu se sousední dipóly 

s opačným znaménkem navzájem ruší, ale na povrchu se shromáždí konce dipólů 

se souhlasným znaménkem. To vede k polarizaci materiálu a na povrchu vzniká rozdíl 

potenciálů. (viz Obr. 11) Po zapojení do elektrického obvodu je generován elektrický proud. 

Větší povrchová hustota náboje vede k většímu piezoelektrickému polarizačnímu vektoru Pp. 

Aplikace vnějšího elektrického pole způsobí polarizaci a následnou deformaci Sp [43]. Tomu 

se říká nepřímý piezoelektrický jev, někdy také elektrostrikce [1]. 

 

Obr. 11 Molekulární model vysvětlující piezoelektrický jev: a) molekula v klidu; b) molekula 

vystavená vnějším silám; c) polarizační efekt na povrchu materiálu. [43] 

Pokud se při aplikaci vnějšího elektrického pole mezi elektrodami nachází dielektrikum, 

dojde k elektrickému přemístění D směrem k elektrodám a nárůstu povrchové hustoty náboje. 

Pokud se zároveň jedná o piezoelektrický materiál, vnější elektrické pole způsobí deformaci. 

Deformace piezoelektrického původu polarizuje materiál a zvyšuje povrchovou hustotu 

náboje. Celkové elektrické přemístění je tedy superpozicí vnějšího elektrického pole a vnitřní 

polarizace piezoelektrického materiálu. Kromě toho vnější elektrické pole způsobuje změnu 

ve vnitřním napětí piezoelektrického materiálu, které působí deformaci. Ta se projeví 

vytvořením elastického napětí působícím proti směru deformace. Pokud jsou napětí stejné 

velikosti, materiál zůstává statický a je deformován. Případné fluktuace vnějšího elektrického 

pole budou způsobovat vibrace materiálu. [43] 

Piezoelektrický jev zvyšuje tuhost materiálu. Při deformaci materiálu vzniká odpovídající 

elastické mechanické napětí Te a piezoelektrická polarizace. Ta vytváří vnitřní elektrické pole, 

které působí proti deformaci materiálové elektrické struktury. Toto napětí Tp je také elastické 

povahy. Celkové vnitřní napětí vytvořené vnější deformací je součtem Te a Tp. [43] 
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Ke kvantifikování objemové změny materiálu při vystavení elektrickému poli nebo 

polarizace materiálu po vystavení mechanickému napětí, slouží piezoelektrické koeficienty. 

Piezoelektrické koeficienty g a d jsou spolu spjaty Youngovým modulem E a jsou 

anizotropní [1]. Nejčastěji uváděným koeficientem pro BT je d33, kde mechanické napětí 

i dielektrické přemístění probíhají v ose z. Jeho velikost roste s klesající velikostí zrn 

a pohybuje se v rozmezí 190–460 pC/N [7; 44; 45; 46]. Vyšší hustota 90° hranic domén 

u menších zrn vede k růstu relativní permitivity a piezoelektrických koeficientů [14; 45; 46]. 

Elektromechanický spojovací koeficient κ je schopnost materiálu konvertovat elektrickou 

energii na mechanickou a naopak. Jeho hodnota je vždy nižší než 1. BT dosahuje hodnoty 

0,48–0,50 [1; 47] a PZT 0,67 [1].  

V praxi se využívá přímý i nepřímý piezoelektrický jev. Přímého jevu je využíváno 

u materiálů s vyšším koeficientem g. Je vhodný u zařízení, která produkují vyšší elektrické 

napětí (plynové zapalovače). Nepřímý jev je využíván u materiálů s vyšším koeficient d. 

Jedná se o pohybová nebo vibrační zařízení (sonar, ultrazvukový čistič) [1]. Vibrační energie 

nabízí větší energetickou hustotu než jiné metody získávající energii z okolního prostředí, 

například solární energie nebo energie získaná z teplotního gradientu [48]. Pro konverzi 

je možné využít piezoelektrických harvestorů s vrstevnatou strukturou. Modelový příklad 

takového zařízení je ukázán na Obr. 12. V tomto případě má substrát a ochranné keramické 

vrstvy jiný koeficient teplotní roztažnosti než piezokeramická vrstva. To může vést ke vzniku 

trhlin nebo delaminaci vrstev při tepelném zpracování harvestoru [49]. Řešením tohoto 

problému může být přidání vhodného dopantu s cílem změnit slinovací vlastnosti 

keramických vrstev. 

 

Obr. 12 Vrstevnatý piezokeramický harvestor. [49] 
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3.3 Elektroforetická depozice 

K přípravě piezoelektrických materiálů je možné použít elektroforetickou depozici [50; 

51; 52; 53]. Elektroforetická depozice je proces, při němž jsou keramická tělesa tvarována 

na elektrodách přímo ze stabilní koloidní suspenze pomocí vnějšího elektrického pole [54]. 

Mezi přednosti této metody patří rychlost, jednoduchost aparátu, možnost řízení tloušťky 

depozitu pomocí času nebo napětí a flexibilita finálního tvaru keramiky dle designu depoziční 

elektrody. Keramická tělesa vyrobená pomocí EPD mají mnoho aplikací. Je možné připravit 

nanostruktury, tenké filmy, povlaky, komplexně tvarovaná skla a keramiky, palivové články 

z pevných oxidů, vrstevnaté materiály, materiál s funkčním gradientem nebo keramiku 

vyztuženou vlákny. Schéma aparátu použitelného pro elektroforetickou depozici je ukázáno 

na Obr. 13. EPD může být anodická i katodická [55].  

 

Obr. 13 Schéma katodické EPD. [54] 

EPD má dvě fáze – přesun částic pomocí elektrického pole v tekutině k elektrodě 

(elektroforéza) a formování koherentního depozitu (depozice) [56]. Hnací silou elektroforézy 

je elektroforetická mobilita nabitých částic v rozpouštědle za působení vnějšího elektrického 

pole [55]. Proti pohybu částic působí třecí síla viskózního toku [1]. 

Parametry ovlivňující průběh EPD je možno rozdělit do dvou kategorií: parametry 

suspenze a parametry samotného procesu. Většina z těchto parametrů bývá konstantní, proto 

je v praxi depozice ovlivňována hlavně velikostí elektrického pole, časem a koncentrací 

suspenze. [55] 
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3.3.1 Parametry suspenze 

Suspenze použitá pro EPD může být vodná nebo bezvodná. Výhodou vodných suspenzí 

je potřeba nižších napětí, rychlost a ekologičnost [57]. Nevýhodou je vysoká proudová 

hustota vedoucí k ohřívání suspenze, oxidace kovových elektrod a migrace nečistot 

do depozitu a elektrolýza vody [55]. Ta vede ke vzniku plynů, které ve většině případů 

negativně ovlivňují kvalitu depozitu [52; 55]. Elektrolýze vody je možné předcházet pulzním 

stejnosměrným proudem nebo asymetrickým střídavým proudem [52]. Bezvodné suspenze 

obecně vykazují lepší užitné vlastnosti. Organická rozpouštědla mají nižší relativní 

permitivitu a množství volných iontů, ale je možné použít elektrické pole o vyšší intenzitě. 

Suspenze jsou také chemicky stabilnější a nedochází ke korozi elektrod. Mezi nevýhody patří 

vyšší cena, toxicita a nebezpečná manipulace [55]. 

Stabilita 

Stabilita koloidního systému je založena na perikinetickém fenoménu. Tekutina 

je uvažována jako stacionární a kolize částic nastávají díky Brownovu translačnímu pohybu 

[55]. Stabilita je významným parametrem, který ovlivňuje míru sedimentace, flokulace, 

aglomerace a uniformitu depozice [58]. Mezi mechanismy, které suspenzi stabilizují, patří 

disociace nebo ionizace povrchových skupin na částicích (elektrostatická), adsorpce 

ionizujících surfaktantů (sterická), readsorpce iontů, určujících potenciál, a isomorfní 

substituce. V bezvodných systémech je významná pouze elektrostatická a sterická stabilizace 

[54]. 

V koloidním systému je působení přitažlivých a odpudivých sil popsáno DLVO teorií. 

Přitažlivě působí Van der Waalsovy síly a odpudivě síly elektrostatické a sterické. 

Van der Waalsovy síly jsou nezávislé na změnách provedených v suspenzi. Proto je možné 

měnit pouze velikost odpudivých sil [59; 60]. Účinky sterické stabilizace jsou popsány 

empiricky. Elektrostatické odpudivé síly závisí na dielektrické konstantě rozpouštědla, 

velikosti a vzájemné vzdálenosti částic a zeta potenciálu [55]. 

Elektrostatické stabilizace je dosaženo zejména pomocí dostatečného zeta potenciálu. 

Ten rozhoduje o stabilitě suspenze, směru pohybu částic a relativní hustotě depozitu [55]. 

Nabitá částice v rozpouštědle s volnými ionty je obklopena elektrickou dvojvrstvou. Ionty 

s opačným nábojem, než je povrchový náboj částice, jsou k ní silně vázány a tvoří Sternovu 

vrstvu. Na ní navazuje difúzní vrstva, ve které jsou ionty k částici vázány volněji. Na hranici 

mezi Sternovou a difúzní vrstvou je možné změřit zeta potenciál, viz Obr. 14. Zeta potenciál 

je závislý na pH suspenze a může být kontrolován přidáním disperzantů do suspenze. 

Disperzantem mohou být kyseliny, zásady, specificky adsorbované ionty nebo polyelektrolyty 

[61]. Při určitém pH může nastat nulový zeta potenciál a systém se nachází v isoelektrickém 

bodě. V tomto stavu je nulová elektroforetická mobilita částic [1]. Zeta potenciál je obecně 

nižší v zásaditých suspenzích. Koloidní systém s zeta potenciálem vyšším než |25| mV 

je považován za stabilní [1; 62; 63]. Dostatečně vysoká hodnota znamená vyšší odpudivé síly 

mezi částicemi a zabránění flokulace nebo aglomerace. Příliš malý zeta potenciál vede 

k rychlé aglomeraci částic v suspenzi i v depozitu což má za následek tvorbu porézní 

mikrostruktury [55].  
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Obr. 14 Schématické znázornění elektrické dvojvrstvy a poklesu potenciálu se vzdáleností. 

a) povrchový náboj, b) Sternova vrstva, c) difúzní vrstva proti-iontů. [55] 

Síly, působící na částice v koloidním systému, jsou závislé na jejich vzdálenosti. 

Na Obr. 15 je schematicky naznačena potenciální energie částic. Pokud je maximální 

potenciální energie dostatečně velká vůči tepelné energii částic, systém by měl být stabilní. 

Lokální maxima křivek mají význam energetické bariéry, která musí být překonána, 

aby se částice dostaly k primárnímu minimu a začaly se přitahovat. Důležitá je výška maxima 

a hloubka minima. Výška energetické bariéry závisí na zeta potenciálu a dosahu odpudivých 

sil. V minimu potenciální energie jsou částice přitahovány pomocí Van der Waalsových sil, 

které jsou při těsném kontaktu principiálně nekonečné. Jejich krátký dosah v praxi znamená, 

že hloubka primárního minima není tak výrazná. [55] 
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Obr. 15 Závislost potenciální energie na vzdálenosti částic. A = spontánní disperze částic; 

B = žádná primární koagulace z důvodu vysoké energetické bariéry; C, D = slabá koagulace 

v sekundárním minimu; E = rychlá koagulace do primárního minima. [55] 

Sterická stabilizace využívá prostorových polymerních řetězců adsorbovaných 

na keramickou částici. Tyto řetězce mechanicky zabraňují částicím aglomerovat a udržují tak 

homogenní distribuci částic. Řetězec polymeru se musí rozpínat do rozpouštědla dost na to, 

aby bylo možné efektivně potlačit působení přitažlivých Van der Waalsových sil mezi 

pevnými částicemi koloidní soustavy [64]. Dosah odpudivých sterických sil je <2 nm [55]. 

Koncentrace polymerů musí být dostatečně velká na pokrytí povrchu, aby nedocházelo 

k mezerám v řetězcích a tím k nedokonalé stabilizaci [65]. Příliš vysoká koncentrace 

polymerů je ale nevhodná, protože sterické síly výrazně mění elektroforetické vlastnosti [55]. 

Elektrostatická i sterická stabilizace jsou schematicky znázorněny na Obr. 16. 

 

Obr. 16 Schématické porovnání a) elektrostatické a b) sterické stabilizace. [66]  
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Z hlediska EPD je významnější elektrostatická stabilizace. V tomto případě elektroforéza 

nastává, pokud je velikost elektrické dvojvrstvy velká v porovnání s částicí. Za těchto 

podmínek se částice pohybují relativně ke kapalině za působení elektrického pole. Částice 

menší než 1 μm se v suspenzi drží déle, protože jsou více ovlivněny Brownovým pohybem. 

Větší částice jsou bez míchání ohroženy sedimentací. Pokud je suspenze stabilní, nemá 

tendence aglomerovat ani sedimentovat. Pokud je zeta potenciál a stabilita suspenze příliš 

vysoká, vnější elektrické pole nedokáže překonat odpudivé síly mezi částicemi a k depozici 

nedochází. Stabilita suspenze je velmi důležitý parametr, ale jeho stanovení je do velké míry 

empirické. [55]  

Permitivita 

Mezi další parametr suspenze patří relativní permitivita rozpouštědla. Vhodná velikost 

relativní permitivity je 12–25. Nižší hodnota nemá dostatečnou disociační sílu a vyšší hodnota 

má příliš vysokou koncentraci iontů, což snižuje šířku dvojvrstvy a tím mobilitu částic. 

Do tohoto rozsahu za normálních podmínek spadá většina organických rozpouštědel [55]. 

Voda má εr až 88 [67]. Takto vysoká hodnota εr je vhodná pro rychlé povlakování [1]. Vyšší 

koncentrace iontů vede k vyšší vodivosti suspenze [55]. Vodivost suspenze je superpozice 

vodivosti volných iontů a nabitých částic [68]. V organických rozpouštědlech není příspěvek 

iontové vodivosti příliš výrazný. Vodivost narůstá s teplotou a koncentrací disperzantů. Příliš 

vysoká vodivost vede k pomalejšímu pohybu částic. Suspenze s příliš nízkou vodivostí 

má vysoký odpor, náboj částic roste a stabilita suspenze klesá. Každý koloidní systém má jiné 

rozmezí vhodných hodnot vodivosti [55]. 

Velikost částic 

Důležitým parametrem je velikost deponovaných částic. Za vhodnou velikost částic 

je považováno rozmezí 1–20 μm. Vliv elektroforézy na mobilitu musí být větší než vliv 

gravitace. U velkých částic proto klesá uniformita depozice a depozit nemá konstantní 

tloušťku, což může v krajním případě vést k rozvoji trhlin při sušení vzniklé nehomogenní 

struktury [55]. Menší částice není automaticky rychlejší než větší, protože menší ionty 

snadněji tíhnou k solvataci z důvodu jejich silnějšího pole. To vede k tvorbě clusterů a snížení 

rychlosti depozice [1]. 

Koncentrace částic 

Koncentrace pevných částic v suspenzi také výrazně ovlivňuje depozici. 

U vícesložkových suspenzí je velmi důležitá, protože každá složka může mít jinou rychlost 

depozice. Při vysoké objemové koncentraci pevných částic je rychlost depozice všech složek 

stejná. Nízká objemová koncentrace znamená, že každá složka je deponována podle své 

elektroforetické mobility. To může vést ke vzniku koncentračního gradientu v depozitu, 

protože rychleji deponovaná složka se v suspenzi dříve vyčerpá. [69] 

3.3.2 Parametry elektroforetického procesu 

Doba procesu 

Kromě změn v deponované suspenzi je možné měnit parametry samotného procesu. 

Jedním z nejdůležitějších pro finální výsledek je celková doba depozice. Čím je doba 
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depozice delší, tím více rychlost depozice při konstantním elektrickém poli klesá. Z počátku 

je téměř lineární, později dojde ke snížení přírůstku hmotnosti depozitu (viz Obr. 17). [70] 

 

Obr. 17 Závislost tloušťky depozitu v čase depozice ZnO povlaku na měděné elektrodě 

při různém napětí. [70] 

Elektrické pole 

Na Obr. 17 je znázorněn vliv napětí použitého během depozice na velikost výtěžku. 

Je zřejmé, že při vyšším použitém napětí dochází k vyšším výtěžkům během depozice 

a depoziční rychlost také roste, tj. je získán vyšší přírůstek keramické fáze na elektrodě 

za kratší depoziční čas. Při vyšším napětí, a tedy i vyšší rychlosti depozice, může docházet 

k poklesu kvality depozitu [70]. V suspenzi může docházet ke vzniku proudů a turbulencí. 

Částice v takovém případě nemohou obsadit nejvhodnější pozice v depozitu a vytvořit 

tak těsné uspořádání. Vysoké napětí dále brání v dalším přeuspořádání [71]. Ke snížení 

kvality depozitu může také vést nižší vodivost elektrody [55]. 

Konstantní napětí, konstantní proud 

Při depozici může být udržován konstantní proud nebo napětí a konstantní nebo klesající 

koncentrace suspenze, což se projeví na její rychlosti, viz Obr. 18. S tvorbou depozitu vzniká 

izolační vrstva na elektrodách. Při použití konstantního napětí dochází k poklesu rychlosti 

depozice. Rozdíl potenciálů elektrod je totiž stále stejný, ale intenzita elektrického pole vinou 

izolační vrstvy klesá. Při udržování konstantního proudu je dosaženo lepších výsledků, 

protože ztráta vodivosti je kompenzována nárůstem napětí. [72] 
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Obr. 18 Schéma EPD kinetiky. A = konstantní proud a koncentrace suspenze; B = konstantní 

proud a klesající koncentrace suspenze; C = konstantní napětí a konstantní koncentrace 

suspenze; D = konstantní napětí a klesající koncentrace suspenze. [72] 

Výše zmíněné parametry jsou spolu navzájem provázané a ovlivňují se. Například přidání 

iontů, pro zvýšení vodivosti a zeta potenciálu, sníží pH systému. Příliš mnoho iontů 

už ale způsobí ztenčení dvojvrstvy, snížení zeta potenciálu a tím i snížení stability suspenze. 

[55]  

3.4 Tepelné zpracování keramických materiálů 

3.4.1 Teorie slinování 

Po počátečním zhutnění keramického prášku některou z pokročilých tvarovacích metod 

následuje jeho tepelné zpracování. Zpravidla má dva kroky, které označujeme jako žíhání 

a slinování. Při žíhání dochází k odstranění organických zbytků z přípravy [1]. Tepelná 

energie dodaná při žíhání je nižší než aktivační energie daného materiálu a nedochází 

k objemovým nebo mikrostrukturním změnám [73; 74].  

Druhým krokem tepelného zpracování je slinování. Slinovací proces je termodynamický 

děj, při kterém dochází ke změně tvaru a velikosti zrn [75] a jejich spojení bez roztavení [1]. 

Také dochází k transportu materiálů do pórů a jejich odstranění. Hnací silou slinování je volná 

energie ΔG (viz Obr. 19) [1]. Před přesunem na nižší energetickou hladinu je nutné dodat 

aktivační energii Qs [73; 74] a překonat energetickou bariéru Δg (viz Obr. 19) [1]. 
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Obr. 19 Model aktivační bariéry pro pohyb hranic zrn. [1] 

Při slinování dvou částic je materiál transportován, dochází k vytvoření krčku a jejich 

spojení. Transport probíhá několika mechanismy. Mezi mechanismy probíhající na povrchu 

patří povrchová difúze, objemová difúze a vypařování následované kondenzací. Po hranicích 

zrn je materiál transportován difúzí po hranicích zrn, mřížkovou difúzí nebo objemovou 

difúzí. V dislokacích dochází k plastickému toku materiálu [1]. Ke smrštění keramického 

tělesa přispívá difúze po hranicích zrn, objemová difúze a přeskupení zrn [76]. Mezi slinutými 

zrny materiálu se nachází hranice zrn. Pokud je tato hranice zakřivená, má tendenci 

se vyrovnávat. Směr růstu zrna je vždy do středu zakřivení jeho hranice a k pohybu hranic zrn 

dochází kvůli rozdílu tlaků. Pokud má zrno ve 2D modelu více než šest sousedů, dochází 

k jeho růstu na jejich úkor. Zrna s počtem sousedů nižším než šest, jsou postupně pohlcována. 

Pokud má zrno právě šest sousedů, v bodě styku tří zrn zaujímají hranice zrn rovnovážný úhel 

120 ° a nedochází k jejich pohybu. (Obr. 20) 2D model nemusí přesně odpovídat skutečnosti, 

protože zrno, které se jeví jako malé, může být jen viditelná část většího zrna [1]. 
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Obr. 20 Růst největších zrn. [1] 

Při slinování některá zrna rostou a jiná zanikají. Energie Qgg, při které k tomu dochází, 

je možné vypočítat z kinetiky růstu zrn [77]. Teplota, při které dojde k růstu zrn je vyšší 

než aktivační teplota, protože migrace hranic zrn má vyšší energii než difúze po hranicích zrn. 

Mezi aktivační teplotou a teplotou růstu zrn se nachází takzvané kinetické okno. 

Při konvenčním slinování je dostatečného zhutnění dosaženo výdrží nad teplotou růstu zrn. 

To vede k růstu zrn a horším mechanickým nebo optickým vlastnostem. Při dvojstupňovém 

slinování je materiál na krátkou dobu ohřát na teplotu růstu zrn [78]. Při tomto kroku dochází 

k odstranění největších pórů [76]. Po dosažení minimálně 75 % relativní hustoty je možné 

materiál ochladit na aktivační teplotu. Po ochlazení se mikrostruktura jeví jako „zamrzlá“ 

a nedochází k dalšímu pohybu hranic zrn ani jejich růstu. Pomalejší kinetika je vyvážena 

výdrží v řádech desítek hodin [78]. 

Zrna, která mají výrazně větší množství sousedů než ostatní, kvůli velkému zakřivení 

hranic rostou rychleji a nastává abnormální růst zrn. Toto chování je běžné v titanátech 

a ferritech a má negativní vliv na mechanické vlastnosti [1]. K omezení růstu zrn při slinování 

je možné využít takzvaný pinning efekt. Částice o vhodné velikosti jsou rozloženy 

na hranicích zrn a snižují tak jejich mobilitu [1; 34; 79; 80]. 

Pro omezení růstu zrn při slinování je možné využít slinování s tekutou fází. Přidání 

nízkotavitelné skelné fáze do keramické matrice umožňuje zhutnění za nižších teplot 

a omezení růstu zrn [20]. Mezi takové přísady může patřit MgO, Y2O3, CaO, ZnO, MnO2 

nebo SiO2 [1; 20]. Přítomnost tekuté fáze při slinování vede ke snadnější difúzi materiálu 

a přeskupování slinovaných částic. Pokud je matrice rozpustná ve vzniklé tekuté fázi 

a je to termodynamicky možné, může docházet k její opětovné precipitaci [1]. Při slinování 

s tekutou fází může docházet k problémům, pokud je složení skla neuniformní, viskozita 

se mění s teplotou nebo pokud má skelná fáze výrazně jiný koeficient teplotní roztažnosti 

než pevná [1]. 
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3.4.2 Dilatometrie 

Dilatometrie je měřící metoda sloužící k evaluaci koeficientu teplotní roztažnosti [75; 81; 

82], určení teplot fázových transformací [82; 83], teplotní hystereze [82] a pro použití 

řízeného slinování [84]. Během dilatometrického měření je kontinuálně sledováno smrštění 

daného vzorku při slinování [75]. Zaznamenané smrštění nemusí být izotropní. Důvodem 

může být nehomogenní mikrostruktura [75], uspořádání nekulových částic při vstřikování, 

vytlačování [85] nebo speciální typ vnitřního uspořádání, např. vrstevnatá nebo kompozitní 

struktura [86]. Typický dilatometrický záznam je znázorněn na Obr. 21.  

 

Obr. 21 Závislost relativního smrštění a technologického smrštění na teplotě během 

dilatometrického měření. [75] 

Ze začátku slinování je zaznamenána pouze teplotní roztažnost, samotné smrštění 

studovaného materiálu se děje až za vyšších teplot. Při výdrži na slinovací teplotě přestává 

růst teplotní roztažnost. V modelu se předpokládá, že při chlazení už nedochází ke slinování, 

takže je možné vypočítat koeficient teplotní roztažnosti α [K-1] podle Rovnice 1. 

α =  
εpokojové  −  εTmax

(Tpokojová  − Tmax)  ∙  100
, 

(

1) 

kde εpokojové [%] je smrštění po ochlazení, εTmax [%] je smrštění na konci výdrže, Tpokojová [°C] 

je teplota po ochlazení a Tmax [°C] je teplota na konci výdrže. 

Po odečtení známého α je možné vypočítat technologické smrštění εtech(t, T) [%] podle 

Rovnice 2. 
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εtech(t, T) =  ε(t, T)  −  α ∙  100 ∙ (T −  Tpokojová), 
(

2) 

kde ε(t,T) [%] je aktuální smrštění, t [s] je čas a T [°C] je aktuální teplota.  

Pro výpočet křivky zhutnění, jejíž typický představitel je ukázán na Obr. 22, je potřeba 

znát relativní hustotu tělesa před (Rovnice 3) nebo po slinování (Rovnice 4).  

ρ(t, T) =  ρgd  ∙  
1003

(100 +  εtech(t, T))3
, 

(

3) 

 

ρ(t, T) =  ρf  ∙  
(100 +  εTmax)3

(100 + εtech(t, T))3
, 

(

4) 

kde ρ(t, T) [%] je aktuální relativní hustota, ρgd [%] je relativní hustota neslinutého tělesa 

a ρf [%] je  relativní hustota slinutého tělesa. [75] 

 

Obr. 22 Závislost relativního smrštění a relativní hustoty na čase slinovacího procesu. [75] 

3.4.3 Slinování BaTiO3 

Slinování a dilatometrie je využívána také při přípravě keramických těles z baryum 

titanátu. BT začíná slinovat podle velikosti částic původního keramického prášku v teplotním 

intervalu 900–1100 °C; většina velkých pórů mizí pod 1300 °C. Příspěvky jednotlivých 

mechanismů smrštění v závislosti na teplotě jsou znázorněny na Obr. 23. Za nižších teplot 

se nejvýrazněji projevuje difúze po hranicích zrn. S nárůstem teploty slinování se postupně 
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objevuje objemová difúze, a nakonec je dominantním mechanismem smrštění přeskupení zrn. 

[76] 

  

Obr. 23 Závislost rychlosti smrštění na teplotě slinování BT. [76] 

Pomocí dilatometrie je možné sledovat povahu fázové transformace BT krystalu a její 

teplotní hysterezi. Šum, přítomný při transformaci z tetragonální na kubickou mřížku, 

je způsoben reorganizací magnetických domén. Zaostření křivky je možné docílit nárůstem 

vodivosti nebo leptáním povrchu. Na Obr. 24 je znázorněna transformace mezi 

romboedrickou ↔ ortorombickou ↔ tetragonální ↔ kubickou mřížkou. Z takové 

dilatometrické křivky je možné určit teploty fázových přeměn a rozdílný koeficient α každé 

krystalické modifikace. [82] 

 

Obr. 24 Dilatometrická křivka leptaného BT krystalu zachycující romboedrickou ↔ 

ortorombickou ↔ tetragonální ↔ kubickou fázovou trasnformaci. [82]  
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4 Experimentální část 

4.1 Použité keramické práškové materiály 

V této práci bylo použito celkem 6 druhů keramických materiálů. Prvním materiálem, 

který sloužil jako matrice, byl tetragonální BT (Nanografi Co. Inc., Německo) s průměrnou 

velikostí částic 280 nm a poměrem Ba/Ti = 1. Dále se jednalo o dopanty Er2O3 

(Nanostructured and Amorphous Materials Inc., USA) s velikostí částic 20–30 nm, Dy2O3 

(Oocap Inc., USA) s průměrnou velikostí částic 55 nm, Eu2O3 (Nanostructured 

and Amorphous Materials Inc., USA) s velikostí částic 30–50 nm, Tb4O7 (Oocap Inc., USA) 

s velikostí částic 45–60 nm a CeO2 (Oocap Inc., USA) s velikostí částic 20–40 nm. 

4.2 Příprava keramiky pomocí EPD 

Byly připraveny keramické suspenze, které obsahovaly 12,75 hm. % kyseliny 

monochloroctové (99 %, Aldrich, Německo) použité jako stabilizátor, 72,25 hm. % 

2-propanolu (Onex, Česká republika) použitého jako disperzant a 15 hm. % směsí 

keramických prášků. Složení směsí je popsáno v Tabulce 1. Po smíchání jednotlivých 

komponent, byly suspenze mechanicky míchány v ultrazvukovém poli po dobu 30 min. před 

EPD a byla změřena jejich elektrická vodivost. 

Tabulka 1 Složení použitých směsí prášků. 

Podíl BT [hm. %] Podíl dopantu [hm. %] Označení 

99 1 Er2O3 1Er 

97 3 Er2O3 3Er 

95 5 Er2O3 5Er 

99 1 Dy2O3 1Dy 

97 3 Dy2O3 3Dy 

95 5 Dy2O3 5Dy 

99 1 Eu2O3 1Eu 

97 3 Eu2O3 3Eu 

95 5 Eu2O3 5Eu 

99 1 Tb4O7 1Tb 

97 3 Tb4O7 3Tb 

95 5 Tb4O7 5Tb 

99 1 CeO2 1Ce 

97 3 CeO2 3Ce 

95 5 CeO2 5Ce 

100 - BTO 

Elektroforetická depozice byla provedena ve skleněné depoziční cele s vloženými 

elektrodami z korozivzdorné oceli s vyleštěným povrchem o účinné ploše 18.2 cm2. Elektrody 

se nacházely ve vertikální poloze ve vzdálenosti 26 mm. Na elektrody byl pomocí 

stabilizovaného zdroje přiveden konstantní proud o velikosti 5 mA. Objem suspenze v cele 

byl 80 ml. Pro zabránění sedimentace částic v suspenzi na dno cely byla depozice každých pět 

minut zastavena, suspenze mechanicky promíchána a pro získání depozičních křivek byl 

depozit vážen na přesných laboratorních vahách. Celková doba depozice byla 60 min. 

Připravené keramické vzorky byly 24 hod. sušeny při pokojové teplotě.  
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4.3 Tepelné zpracování 

Po vysušení byly vzorky žíhány pro odstranění veškerých organických složek při teplotě 

800 °C po dobu 1 hod. na vzduchu s rychlostí ohřevu 2 °C/min. Slinování vzorků probíhalo 

v kontaktním vysokoteplotním dilatometru (L70/1700, Linseis, Německo). Slinovací cyklus 

probíhal do 800 °C s rychlostí ohřevu 10 °C/min a od 800 °C do 1500 °C rychlostí ohřevu 

5 °C/min. Výdrž na slinovací teplotě byla nastavena na 2 hod. s následným zchlazením 

rychlostí 25 °C/min na teplotu 1000 °C. Další chlazení na pokojovou teplotu bylo neřízené. 

Smrštění vzorků bylo měřeno ve směru kolmém na směr depozice.  

4.4 Charakterizace vzorků 

Elektrická vodivost keramických suspenzí byla před EPD měřena pomocí SevenCompact 

Conductivity S230 (Mettler Toledo AG, Švýcarsko). 

Relativní hustota keramických neslinutých a slinutých vzorků byla měřena pomocí 

Archimédovy metody podle normy EN 623-2. Absolutní hodnoty hustot použité pro výpočet 

relativní hustoty byly 6,02 g/cm3 pro BT, 8,64 g/cm3 pro Er2O3, 8,81 g/cm3 pro Dy2O3, 

7,42 g/cm3 pro Eu2O3, 7,70 g/cm3 pro Tb4O7 a 7,13 g/cm3 pro CeO2. 

Fázové složení vzorků bylo určeno pomocí rentgenového difraktometru SmartLab 3kW 

(Rigaku, Japonsko). Pro účely pozorování mikrostruktury a fraktografickou analýzu vzorků 

byl použit rastrovací elektronový mikroskop (SEM) Lyra 3 (Tescan, Česká republika). 

Průměrná velikost zrn byla určena lineární průsečíkovou metodou na tepelně leptaných 

výbrusech a výsledek byl násoben opravným tvarovým koeficientem 1,56 [87]. Pro získání 

dostatečného souboru dat bylo hodnoceno více než 200 zrn pro každý vzorek. 

Měření tvrdosti na keramických výbrusech bylo provedeno na instrumentovaném 

tvrdoměru Z2.5 (Zwick/Roel, Německo) s odečtem rozměrů vpichu na konfokálním 

mikroskopu LEXT OLS 3100 (Olympus, Japonsko). Zátěžná síla byla 0,9807 N (HV0,1) 

a doba působení síly byla 12 s. Pro stanovení tvrdosti bylo použito minimálně 20 měření 

pro každý vzorek. 
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5 Výsledky a diskuze 

Pro přípravu a aplikaci piezokeramického materiálu na bázi BT, který si klade za cíl 

sloužit jako funkční součást v harvestoru elektrické energie, je nejprve potřeba znát 

a optimalizovat jeho technologii přípravy a slinovací chování, aby nedocházelo k praskání 

nebo delaminaci funkčních nebo okolních krycích vrstev (tvořených zejména Al2O3 a ZrO2) 

ve výsledném produktu. V této práci je tento dílčí problém řešen studiem vlivu volby dopantu 

inkorporovaného do matrice BT na metodiku přípravy, tj. EPD, s následným ověřením 

slinovacích vlastností ve vysokoteplotním dilatometru a hodnocením stěžejních fyzikálních, 

mikrostrukturních a mechanických vlastností připravených keramik.  

5.1 Průběh elektroforetické depozice 

Jako stabilizační činidlo byla pro účely EPD zvolena kyselina monochloroctová. Tento 

výběr byl učiněn na základě dřívější zkušenosti, neboť kyselina monochloroctová 

v kombinaci s rozpouštědlem 2-propanolem dosahuje v rámci EPD lepších procesních 

parametrů a kvality výsledných keramických depozitů než jiné kyseliny nebo zásady [88; 89]. 

Během EPD byly depozity průběžně váženy a z naměřených dat byly sestaveny křivky měrné 

hmotnosti depozitu uloženého na elektrodě v závislosti na čase depozice. Výtěžek depozice 

byl závislý na elektrické vodivosti suspenze, která byla jako klíčový faktor EPD sledována. 

V příliš vodivých suspenzích může totiž v limitním případě docházet k zastavení 

elektroforézy, zatímco při nízké vodivosti dochází ke ztrátě stability [68]. Vyšší elektrická 

vodivost suspenze znamenala nižší přírůstky hmotnosti depozitu v čase depozice, což souhlasí 

s literaturou [89; 90]. Na Obr. 25 jsou vyneseny křivky měrné hmotnosti depozitu v závislosti 

na čase pro každý typ dopantu v porovnání s čistým BTO (brán jako standard) a trendy 

jsou znázorněny šipkami ve zvětšených detailech závěrečné fáze depozice. Na Obr. 25 je vždy 

zobrazen pouze časový úsek 0–30 min, protože suspenze byla stále dost koncentrovaná a byl 

dobře patrný rozdíl při použití jiného množství dopantu. Na Obr. 25a jsou ukázány depoziční 

křivky čistého BTO a BTO dopovaného Er2O3. Přidání dopantu snížilo rychlost depozice, 

ale s vyšším množství oxidu erbitého v BTO docházelo k opětovnému nárůstu měrné 

hmotnosti depozitu. Nebyl zde patrný trend změny elektrické vodivosti suspenze s obsahem 

dopantu v BTO. Na Obr. 25b jsou zobrazeny křivky pro BTO, 1Dy, 3Dy a 5Dy. S vyšším 

množstvím dopantu docházelo k poklesu depoziční rychlosti a k nárůstu elektrické vodivosti 

suspenze z 5,4 μS/cm na 6,7 μS/cm. Opačný trend je patrný na Obr. 25c, kde jsou vyneseny 

křivky měrné hmotnosti v závislosti na čase depozice pro standard a vzorky dopované Eu2O3. 

Zde došlo k nárůstu hmotnosti vytvořeného depozitu s vyšším množstvím použitého dopantu. 

Tento trend byl předpokládán, neboť došlo k poklesu elektrické vodivosti s nárůstem dopantu 

v BTO z 4,9 μS/cm na 4,5 μS/cm. Na Obr. 25d jsou křivky pro BTO a vzorky dopované 

Tb4O7. Došlo zde k podobnému poklesu rychlosti depozice s vyšším množstvím dopantu jako 

u vzorků dopovaných oxidem dysprositým. Stejný trend byl zaznamenán i u elektrické 

vodivosti suspenze. Na Obr. 25e jsou zobrazeny křivky měrné hmotnosti depozitu v závislosti 

na čase depozice pro čisté BTO a vzorky dopované CeO2. Přidáním většího množství dopantu 

do BTO došlo ke zpomalení depozice, podobně jako tomu bylo u vzorků dopovaných Dy2O3 

a Tb4O7. Stejně tak byl zaznamenán nárůst elektrické vodivosti z 4,7 μS/cm na 4,9 μS/cm 

s vyšším množstvím dopantu.  
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Obr. 25 Křivky závislosti měrné hmotnosti depozitu na čase depozice. 

5.2 Studium slinovacího procesu 

Pro úspěšnou přípravu vrstevnatého keramického harvestoru je důležité pochopit 

slinovací chování jednotlivých materiálů. Proto byla pro každý vzorek změřena dilatometrická 

křivka při tepelném zpracování. Z této křivky byl vypočítán koeficient teplotní roztažnosti 

α (Rovnice 1). Podle Rovnice 1 je koeficient vypočítán v teplotním rozmezí od teploty 

slinování až po pokojovou teplotu. Při přechodu přes Tc (120–135 °C) dochází k fázové 

transformaci z kubické na tetragonální mřížku [5; 6; 7]. Každá krystalická mřížka má jiný 

koeficient α [91]. Výrazný fázový přechod bylo možné pozorovat na vzorku BTO za teploty 

118 °C, který je ukázán na Obr. 26. Při transformaci měl BTO záporný koeficient α, což bylo 

již dříve na perovskitech pozorováno [92]. U dopovaných vzorků byl fázový přechod méně 
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výrazný, případně nebyl zaznamenán vůbec. To bylo pravděpodobně způsobeno rozlišením 

použitého dilatometru. Úpravou Rovnice 1 bylo možné vypočítat α zvlášť pro kubickou 

a tetragonální mřížku. Hodnota 5,75 · 10-6 K-1 pro tetragonální mřížku je blízko dříve 

naměřeným hodnotám 7,52 · 10-6 K-1 [93] a 6,01 · 10-6 K-1 [91]. Tetragonální monokrystal BT 

vykazuje anizotropní teplotní roztažnost [94], ale v případě polykrystalických materiálů bylo 

ověřeno izotropní chování koeficientu α [91]. V případě kubické krystalické mřížky nad Tc 

byl α 10,78 · 10-6 K-1 V literatuře je možné najít hodnoty 10,51 · 10-6 K-1 až 11,29 · 10-6 K-1 

[91; 93] Budoucí použití harvestoru může být v kombinaci s Al2O3 a ZrO2 vrstvami [49]. 

α pro tyto keramické materiály jsou 0,89 · 10-6 K-1 (Al2O3) a 1,03 · 10-6 K-1 (ZrO2) [86]. Tyto 

hodnoty se příliš neliší od BTO, což naznačuje vzájemnou kompatibilitu.  

 

Obr. 26 Detail dilatometrické křivky, tj. závislost relativního smrštění na teplotě slinování, 

pro BTO s fázovou transformací. 

Koeficient α vypočtený podle Rovnice 1 byl dosazen do Rovnice 2 a byly vykresleny 

křivky technologického smrštění zanedbávající teplotní roztažnost materiálu. Technologická 

smrštění v závislosti na teplotě slinování pro BTO a vzorky dopované Er2O3 jsou vidět 

na Obr. 27a. S vyšším množstvím dopantu docházelo k oddálení začátku slinování z teploty 

1000 °C (BTO) až na teplotu 1200 °C (5Er). To je s ohledem na budoucí použití 

ve vrstevnatém harvestoru pozitivní, protože vrstvy Al2O3 a ZrO2 začínají slinovat za teploty 

1200 °C [49; 86]. V legendě je uveden koeficient teplotní roztažnosti α [10-6 K-1] vypočtený 

podle Rovnice 1. Koeficient α rostl s vyšším množstvím dopantu. Velký rozdíl oproti dalším 

keramickým vrstvám v harvestoru by mohl vést ke vzniku reziduálních tlakových napětí 

na rozhraní a jeho posílení [95]. Nicméně indukovaná tahová napětí by vedla k oslabení 

vrstvy s vyšším α [33; 86; 95]. Rychlost technologického smrštění v závislosti na čase 

u vzorků dopovaných Er2O3 je na Obr. 27b. Dva výrazné píky v křivkách BTO, 1Er a 3Er 

potvrzovaly přítomnost více slinovacích mechanismů za různých teplot. Za nižších teplot 

probíhá slinování převážně pomocí difúze po hranicích zrn a objemové difúze. Za vyšších 

teplot je převládajícím mechanismem přeskupení zrn, jak ukázal Hoshina a kol [76]. 

S narůstajícím množstvím dopantu docházelo k postupnému přiblížení píků. Ve vzorku 5Er 
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byla první fáze smrštění potlačena a k začátku zhutňování docházelo později až za teploty 

1200 °C. Je možné, že došlo k potlačení vlivu difúze po hranicích zrn, a naopak k většímu 

smrštění pomocí mechanismu přeskupení zrn. Podobný průběh rychlosti smrštění byl 

zaznamenán u ZrO2 s jedním výrazným píkem okolo 1300 °C [86]. Křivka zhutnění byla 

vypočítána podle Rovnice 4, která dosahuje přesnějších hodnot za vyšších hustot oproti 

Rovnici 3. Na Obr. 27c je křivka zhutnění pro BTO, 1Er, 3Er, a 5Er. Z křivek je patrné, 

že BTO a 1Er dosáhly zhutnění kolem teploty 1300 °C. V případě 3Er a 5Er došlo na teplotě 

slinování ještě k mírnému zhutnění. 

 

Obr. 27 Dilatometrická data pro BTO, 1Er, 3Er a 5Er. a) relativní technologické smrštění 

v závislosti na slinovací teplotě, b) rychlost smrštění v závislosti na čase slinovacího procesu, 

c) relativní hustota v závislosti na teplotě slinování. 

Technologické smrštění v závislosti na teplotě slinování BTO a Dy2O3 dopovaných 

vzorků je ukázáno na Obr. 28a. Z dilatometrických křivek je patrné, že teplota začátku 

slinování dopovaných vzorků byla podobná jako u čistého BTO. V legendě je uveden 

koeficient α [10-6 K-1]. Oproti BTO došlo k nárůstu, ale s větším množstvím dopantu v jeho 

struktuře nastal opětovný pokles. Hodnota 0,79 · 10-5 K-1 u 5Dy se příliš nelišila od α vrstev 



39 

 

Al2O3 a ZrO2 [86]. Rychlost technologického smrštění vzorků dopovaných Dy2O3 v závislosti 

na čase je zobrazen na Obr. 28b. Změnou oproti čistému BTO byl méně výrazný první pík 

a přítomnost třetího píku indikujícího smrštění i při výdrži na slinovací teplotě. Tento 

předpoklad byl potvrzen křivkou zhutnění v závislosti na teplotě slinování ukázanou 

na Obr. 28c, která byla získána podle Rovnice 4. K plnému zhutnění všech dopovaných 

vzorků docházelo až při výdrži na slinovací teplotě 1500 °C. 

 

Obr. 28 Dilatometrická data pro BTO, 1Dy, 3Dy a 5Dy. a) relativní technologické smrštění 

v závislosti na slinovací teplotě, b) rychlost smrštění v závislosti na čase slinovacího procesu, 

c) relativní hustota v závislosti na teplotě slinování. 

Technologické smrštění v závislosti na teplotě slinování vzorků dopovaných Eu2O3 

a BTO je ukázáno na Obr. 29a. U všech dopovaných vzorků byla teplota začátku slinování 

nižší než u čistého BTO. Pro budoucí použití v harvestoru se proto vzorky dopované Eu2O3 

nehodí. V legendě je uveden koeficient α [10-6 K-1]. Oproti BTO došlo k nárůstu koeficientu 

α, ale s vyšším množstvím dopantu ve struktuře BTO nastal mírný pokles. Rychlost 

technologického smrštění vzorků dopovaných Eu2O3 a BTO v závislosti na čase je vidět 

na Obr. 29b. S vyšším množstvím dopantu docházelo ke zploštění křivky a výraznějšímu 
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smrštění za vyšších teplot. Do 1100 °C byla rychlost slinování 1Eu podobná jako u BTO. 

Později došlo ke zpomalení na úroveň ostatních dopovaných vzorků. Na křivkách zhutnění 

v závislosti na teplotě slinování ukázaných na Obr. 29c je možné vidět, že s nárůstem 

množství dopantu docházelo k většímu zhutnění až při výdrži na teplotě slinování 1500 °C, 

stejně jako v případě vzorků dopovaných Dy2O3. 

 

Obr. 29 Dilatometrická data pro BTO, 1Eu, 3Eu a 5Eu. a) relativní technologické smrštění 

v závislosti na slinovací teplotě, b) rychlost smrštění v závislosti na čase slinovacího procesu, 

c) relativní hustota v závislosti na teplotě slinování. 

Na Obr. 30a jsou ukázány křivky technologického smrštění v závislosti na teplotě 

slinování vzorků dopovaných Tb4O7 a BTO. Teplota začátku smrštění 1Tb a 3Tb byla stejná 

jako u čistého BTO. 5Tb začal smršťovat o ~50 °C později, což je pozitivní výsledek 

pro plánované použití v harvestoru. V legendě je uveden koeficient α [10-6 K-1]. U všech 

dopovaných vzorků došlo k podobnému nárůstu oproti BTO. Rychlost technologického 

smrštění v závislosti na čase je graficky vynesena na Obr. 30b. Za teploty 1100 °C docházelo 

ke zpomalení smrštění u vzorků 1Tb a 3Tb. Podobně jako u vzorků dopovaných Er2O3 došlo 

k postupnému zániku prvního z píků a smrštění za vyšších teplot, zejména u 5Tb. Křivka 
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zhutnění v závislosti na teplotě slinování zobrazená na Obr. 30c ukazuje, že k úplnému 

zhutnění vzorků došlo až při výdrži na slinovací teplotě. 

 

Obr. 30 Dilatometrická data pro BTO, 1Tb, 3Tb a 5Tb. a) relativní technologické smrštění 

v závislosti na slinovací teplotě, b) rychlost smrštění v závislosti na čase slinovacího procesu, 

c) relativní hustota v závislosti na teplotě slinování. 

Na Obr. 31a jsou ukázány křivky technologického smrštění v závislosti na teplotě 

slinování pro vzorky dopované CeO2 a čistého BTO. Počátek smrštění odpovídal BTO 

vzorku. V legendě je uveden koeficient α [10-6 K-1], který rostl s vyšším množstvím dopantu 

ve struktuře BTO. Na Obr. 31b vynesena je rychlost technologického smrštění v závislosti 

na čase slinovacího procesu. Přibližně od 1200 °C docházelo ke zpomalení slinování 

dopovaných vzorků oproti BTO. Na Obr. 31c je zobrazena křivka zhutnění v závislosti 

na slinovací teplotě. K úplnému zhutnění došlo u všech dopovaných vzorků až na slinovací 

teplotě 1500 °C. 
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Obr. 31 Dilatometrická data pro BTO, 1Ce, 3Ce a 5Ce. a) relativní technologické smrštění 

v závislosti na slinovací teplotě, b) rychlost smrštění v závislosti na čase slinovacího procesu, 

c) relativní hustota v závislosti na teplotě slinování. 

5.3 Fyzikální a mikrostrukturní vlastnosti 

5.3.1 Rentgenová difrakční analýza 

Rentgenová analýza byla použita pro identifikaci přítomných fází a určení vlastností 

krystalové buňky slinutých vzorků. RTG difraktogramy standardu (BTO) a vzorků 

dopovaných Er2O3 jsou ukázány na Obr. 32. V každém difraktogramu byly identifikovány 

píky reprezentující tetragonální BT. V legendě obrázku jsou uvedeny poměry mřížkových 

parametrů c a a pro všechny studované vzorky. Je nutné zmínit, že mřížkové parametry BTO 

odpovídaly BT parametrům běžně publikovaným v literatuře [96; 97]. Iontový poloměr všech 

použitých dopantů je menší než iontový poloměr Ba2+ a větší než iontový poloměr Ti4+ [98]. 

Při nahrazení Ba2+ dochází ke kontrakci buňky a při nahrazení za Ti4+ dochází k její expanzi. 

Expanze je výraznější než kontrakce [99]. Proto vyšší množství Er2O3 v BTO vedlo k růstu 

krystalické buňky, což odpovídá literatuře [100; 101]. S přibývajícím množstvím dopantu 
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tetragonalita klesala, ale rozdíl oproti BTO nebyl příliš výrazný. Podobný pokles tetragonality 

byl zaznamenán v práci Buscaglia a kol. [101].  

 

Obr. 32 Difraktogramy BTO, 1Er, 3Er a 5Er. 

Iontový poloměr Er3+ kationtu mu umožňuje zaujímat místa kationtů Ba+2 a Ti+4 

v perovskitové buňce. Pokud je Ba/Ti = 1, kationty dopantu rovnoměrně zaplní obě pozice. 

Bylo zjištěno, že při podílu Er2O3 vyšším než 5 hm. % je dosaženo maximální rozpustnosti Er 

na Ba pozici. Nad tímto limitem dochází pouze k zaplňování Ti pozice. Přebytečný TiO2 

reaguje s Er2O3 a dochází ke tvorbě sekundární fáze pyrochlorového typu Er2Ti2O7 [100]. 

Tato fáze je kubická [102]. Tento literární údaj byl potvrzen provedenou RTG analýzou, 

kde bylo pro vzorek 5Er stanoveno 2,3 % kubické fáze. Identifikované píky (222) a (622) 

ukázané na Obr. 33 jsou charakteristické právě pro fázi Er2Ti2O7. Dle literatury by ve vzorku 

5Er mělo také docházet ke tvorbě malého množství Ba6Ti17O40 [101]. Charakteristické píky 

pro tuto fázi ale identifikovány nebyly pravděpodobně z důvodu detekčního limitu přístroje 

a částečně amorfní povahy dané fáze. 
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Obr. 33 Detail difraktogramu 5Er s charakteristickými píky pro Er2Ti2O7. 

RTG difraktogramy standardu a vzorků dopovaných Dy2O3 jsou ukázány na Obr. 34. 

V každém difraktogramu přítomné píky reprezentovaly tetragonální BT. Z uvedených dat 

o poměrech mřížkových parametrů (tetragonalitě) měřených vzorků je patrné, 

že s přibývajícím množstvím dopantu v BTO tetragonalita mírně klesala, což je ve shodě 

s literárními daty [80]. Postupný přechod z tetragonální na kubickou buňku se projevuje 

na difraktogramu zejména splynutím píků (200) a (002) v jeden (200) pík okolo 45 °. 

Při dopování BT oxidem dysprositým dochází k přiblížení píků při více než 5 hm. % množství 

dopantu [103]. Na Obr. 34 u žádného ze vzorků ke splynutí píků nedošlo. Objem krystalické 

buňky rostl s podílem dopantu podobně jako při dřívějších experimentech [103]. Limit 

rozpustnosti Dy3+ kationtu na Ba pozici v perovskitové buňce je 5 hm. %. Při vyšším podílu 

dochází k vyloučení TiO2. V kombinaci s Dy2O3 vzniká pyrochlorová sekundární fáze 

Dy2Ti2O7 [104]. Charakteristické píky pro tuto fázi nebyly identifikovány, což značí 

kompletní rozpuštění dopantu u všech vzorků. 
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Obr. 34 Difraktogramy BTO, 1Dy, 3Dy a 5Dy. 

RTG difraktogramy vzorků dopovaných Eu2O3 a standardu jsou graficky znázorněny 

na Obr. 35. V každém difraktogramu jsou patrné píky reprezentující tetragonální BT. 

V legendě je také uveden poměr mřížkových parametrů c a a. Objem krystalické buňky 1Eu 

a 3Eu byl menší než u BTO. U 5Eu vzorku došlo naopak k nárůstu. Kationty Eu3+ mají menší 

iontový poloměr než Ba2+ a větší než Ti4+. Přednostní zaplňování Ba pozic v perovskitové 

mřížce může vysvětlovat snížení jejího objemu u 1Eu a 3Eu. Nárůst objemu buňky u 5Eu 

může znamenat rovnoměrné zaplnění Ba i Ti pozic, což vedlo k expanzi. Limit rozpustnosti 

kationtu Eu3+ na Ba pozici v BT je více než 6 hm. % a proto v žádném ze vzorků nedošlo 

ke vzniku sekundární fáze Eu2Ti2O7 [99]. Na Obr. 35 nebyla identifikována sekundární fáze, 

což znamená, že všechny ionty Eu3+ byly součástí perovskitové mřížky.  
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Obr. 35 Difraktogramy BTO, 1Eu, 3Eu a 5Eu. 

V každém vzorku byla přítomna pouze tetragonální fáze, ale tetragonalita byla výrazně 

nižší oproti BTO. Nejnižší hodnota byla stanovena ve vzorku 3Eu. Splývání píků (002) 

a (200) okolo 45 ° ukázaných na Obr. 36a a (004) a (400) v rozmezí 2θ 99–102 ° ukázaných 

na Obr. 36b značí postupný přechod z tetragonální na kubickou mřížku [15; 99]. 

 

Obr. 36 Detail difraktogramů BTO, 1Eu, 3Eu a 5Eu s patrným postupným přiblížením píků 

a) 2θ = 42–48 °, b) 2θ = 99–102 °. 

RTG difraktogramy standardu a vzorků dopovaných Tb4O7 jsou ukázány na Obr. 37. 

V každém difraktogramu byly přítomné píky reprezentující tetragonální BT. Z ukázaných dat 
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týkajících se poměru mřížkových parametrů c a a je patrné, že s rostoucím množstvím 

dopantu klesala tetragonalita, přičemž pokles nebyl dostatečný, aby výrazně ovlivnil tvar 

některého z měřených píků. S vyšším množstvím dopantu rostl objem krystalické buňky. 

Tento jev byl pozorován i v literatuře. Limit rozpustnosti přítomných Tb3+ a Tb4+ kationtů 

na Ba pozici v baryum titanátu je více než 10 hm. % [105] a proto u žádného ze vzorků 

nebyla zaznamenána sekundární fáze Tb2Ti2O7 a došlo k úplné integraci Tb3+ 

i Tb4+ do perovskitové buňky.  

 

Obr. 37 Difraktogramy BTO, 1Tb, 3Tb, 5Tb. 

RTG difraktogramy vzorků dopovaných CeO2 a standardu jsou zobrazeny na Obr. 38. 

V každém difraktogramu byly patrné píky reprezentující tetragonální BT. Při poměru 

Ba/Ti = 1 může být cer integrován jako Ce+3 na Ba+2 pozici a Ce+4 na Ti+4 pozici, 

a to v poměru Ce+3/Ce+4 = 4/3. Kompenzace náboje z přebytečného Ce+3 probíhá pomocí 

ionizovaných Ti vakancí [106]. Krystalická buňka 1Ce a 3Ce měla nižší objem než BTO, 

což mohlo být způsobeno přednostním nahrazováním větších Ba2+ kationtů. Objem 

krystalické buňky 5Ce byl stejný jako BTO, pravděpodobně docházelo k rovnoměrnému 

dopování Ce do perovskitové buňky. Při koncentraci 5 hm. % nedochází ke tvorbě sekundární 

pyrochlorové fáze [106] a žádná nebyla v difraktogramech nalezena. Všechny kationty Ce3+ 

nebo Ce4+ byly tedy součástí perovskitové mřížky.  
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Obr. 38 Difraktogramy BTO, 1Ce, 3Ce, 5Ce. 

Ve vzorcích dopovaných CeO2 docházelo k výraznému poklesu tetragonality 

s množstvím dopantu, jak je ukázáno v legendě na Obr. 38. Ve vzorku 5Ce bylo dokonce 

přítomno 18 % kubické fáze. Podobné chování při dopování BT oxidem ceričitým reflektoval 

ve své práci Issa a kol. [107]. Splynutí píků (002) a (200) v jeden (200) okolo 2θ = 45 ° 

a přiblížení píků (004) a (400) v rozmezí 2θ = 99–102 ° ukázané na Obr. 39 značí postupný 

přechod z tetragonální na kubickou mřížku [15; 99; 105]. 

 

Obr. 39 Detail difraktogramů BTO, 1Ce, 3Ce a 5Ce s a) patrným postupným splynutím píků 

(200) a (002) v jeden (200) pík v rozmezí 2θ = 42–48 ° b) s patrným postupným přiblížením 

píků (400) a (004) v rozmezí 2θ = 99–102 °. 
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5.3.2 Relativní hustota 

Relativní hustota vzorků před slinováním je znázorněna sloupcovým grafem na Obr. 40. 

Z grafu je patrné, že relativní hustota neslinutého BTO byla 44,7 %. Je nutné podotknout, 

že všechny vzorky dopované Er2O3, Dy2O3, Eu2O3, Tb4O7 měly i při nejnižší koncentraci 

dopantu relativní hustotu mírně nižší než čisté BTO. S vyšší koncentrací dopantu pak tato 

hodnota dále klesala. Relativní hustota neslinutého BTO dopovaného Er2O3 klesala z 44,1 % 

(1Er) na 41,9 % (5Er). Velmi podobné hodnoty poklesu relativních hustot z 44,4 % (1Dy) 

na 41,8 % (5Dy) bylo dosaženo u vzorků dopovaných Dy2O3. Vzorek 5Dy měl celkově 

nejnižší hustotu ze všech studovaných vzorků. U vzorků dopovaných Eu2O3 byl pozorován 

pokles relativní hustoty z 44,4 % (1Eu) na 42,7 % (5Eu). Nejnižší pokles s nárůstem množství 

dopantu byl zaznamenán u vzorků dopovaných Tb4O7, a to z 44,2 % (1Tb) na 43,3 % (5Tb). 

Výjimkou z uvedených trendů byly vzorky dopované CeO2, u kterých se relativní hustota 

pohybovala okolo 46 %. Nejvyšší hodnota pak byla naměřená u 3Ce (46,3 %). 

 

Obr. 40 Relativní hustota neslinutých keramických těles. 

Relativní hustota slinutých vzorků je zobrazena ve sloupcovém grafu na Obr. 41. 

Překvapivě byla u BTO vzorku změřena jedna z nižších relativních hustot napříč všemi 

měřenými vzorky. Relativní hustota BTO byla 93,4 %, což je v souladu s daty 90–95 % 

nalezenými v literatuře platné pro BT slinuté v rozmezí teplot 1200–1450 °C [108; 109; 110]. 

Při prvním přiblížení je také zřejmé, že většina dopovaných vzorků dosáhla vyšší hustoty než 

BTO a tudíž dopování mělo výrazný vliv na zvýšení relativní hustoty. Z hlediska trendu 

vývoje relativní hustoty u jednotlivých dopantů byl zaznamenán jak pokles (Dy2O3, Eu2O3 

a Tb4O7), tak i nárůst (Er2O3 a CeO2). Sestupný trend relativní hustoty slinutých těles 

odpovídá relativní hustotě neslinutých těles. Vyšší množství dopantu mělo při EPD 

pravděpodobně negativní vliv na homogenitu deponovaného tělesa. V literatuře byl 
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zaznamenán podobný pokles relativní hustoty u BT dopovaného oxidem hlinitým [108] nebo 

lanthanitým [111]. Vzestupný trend zaznamenaný u vzorků dopovaných Er2O3 a CeO2 

znamenal, že u keramiky dopované Er2O3 relativní hustota vzrostla z 92,3 % (1Er) 

na 94,9 % (5Er) a při použití CeO2 relativní hustota mírně vrostla z 97 % až na 98 %, což byla 

nejvyšší dosažená hustota u dopovaných slinutých vzorků. Vzestupný trend relativní hustoty 

BT při dopování CeO2 zaznamenal i Issa a kol [107]. 

 

Obr. 41 Relativní hustota slinutých keramických těles. 

5.3.3 Hodnocení mikrostruktury 

Zhodnocením mikrostruktury keramografických výbrusů bylo zjištěno, že u vzorku 

BTO a 1Er došlo k výraznému hrubnutí mikrostruktury. Střední velikost zrn BTO 

byla 83,5 ±8,8 μm a u 1Er byla 80,4 ±4,5 μm. Z křivky zhutnění na Obr. 27c je patrné, 

že ke zhutnění těchto vzorků došlo před dosažením teploty slinování 1500 °C, a proto 

následovalo výrazné zhrubnutí zrn. Teplota slinování byla volena s ohledem na plánované 

použití ve vrstevnatém keramickém harvestoru, který kromě BT obsahuje také vrstvy Al2O3 

a ZrO2, které pro své zhutnění potřebují vyšší slinovací teploty (okolo 1500 °C). Běžně 

používaná slinovací teplota BT se pohybuje v rozmezí 1100–1300 °C [49; 76; 99; 100]. 

Hrubnutí mikrostruktury nebo abnormální růst zrn BT byl zaznamenán v literatuře už při 

teplotě 1355 °C s výdrží na slinovací teplotě 15 h [112], protože právě titanáty jsou 

k takovému chování náchylné [1]. U ostatních vzorků byla pozorována výrazně nižší velikost 

zrn. To mohlo být způsobeno pinning efektem, který se vyskytuje u BT [113] i u jiných 

keramických materiálů dopovaných nanočásticemi [34; 35]. Nicméně, RTG analýza 

nepotvrdila až na výjimku přítomnost sekundární fáze, která by mohla inhibovat růst zrn. 

Mobilita hranic zrn tedy byla pravděpodobně snížena rozpuštěnými dopanty, což bylo dříve 
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potvrzeno u Nb5+, Co2+ a La3+ [114]. Ve sloupcovém grafu na Obr. 42 je přehledně 

znázorněna střední velikost zrn všech vzorků. 

 

Obr. 42 Střední velikost zrn. 

Trendem byl pokles velikosti zrn u 3 hm. % dopantu a opětovný nárůst u 5 hm. %. 

Výjimkou byly vzorky dopované Eu2O3, kde nedošlo k poklesu u 3 hm. %. Větší velikost zrn 

u 5Eu vzorku může být příčinou nárůstu tetragonality tohoto vzorku (viz Obr. 35), protože 

se zvyšující se velikostí zrn tetragonalita roste [17; 115]. Nejmenší velikost zrn kolem 0,8 μm 

byla naměřena u vzorků dopovaných CeO2. Jemnozrnná mikrostruktura těchto vzorků může 

vysvětlovat výrazný pokles tetragonality (viz Obr. 38), protože ta klesá s velikostí zrn [17; 

115]. 

Na Obr. 43 je SEM fotografie leštěné plochy BTO vzorku. Je patrné, že došlo 

k výraznému růstu zrn. Oranžové šipky označují pozůstatky původních hranic zrn a červené 

šipky označují póry obklopené zhrublými zrny.   

 

Obr. 43 SEM fotografie keramografického výbrusu vzorku BTO. 
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Na Obr. 44 jsou SEM fotografie keramografických výbrusů všech dopovaných vzorků. 

Na žádné z pořízených fotografií není možné identifikovat případnou sekundární fázi, která 

byla identifikována při RTG analýze. Na Obr. 44a je možné pozorovat zhrublou 

mikrostrukturu 1Er s pozůstatky původních hranic zrn (oranžové šipky) a pórů obklopených 

zrny (červené šipky). Na Obr. 44d a Obr. 44i jsou žlutými šipkami označena zhrublá zrna. 

V obou případech se jedná o vzorek s 1 hm. % dopantu. Malé množství Dy2O3 a Tb4O7 

nedokázalo úplně zabránit hrubnutí zrn BT a pro omezení mobility hranic zrn je tedy potřeba 

více dopantu [103; 105]. Na Obr. 44f a Obr. 44k označují oranžové šipky původní hranice zrn 

v zhrublých zrnech. Větší množství Dy2O3 a Tb4O7 rozpuštěné v perovskitové matrici 

pravděpodobně zvyšovalo mobilitu hranic zrn. Na Obr. 44a–c a Obr. 44l–n je možné 

pozorovat úbytek porozity se zvětšujícím se množstvím dopantu. Naopak na Obr. 44d–k 

je patrný opačný trend. Ze stavu mikrostruktury a střední velikosti zrn všech dopovaných 

vzorků se jako ideální množství dopantu jeví 3 hm. %. 

 

Obr. 44 SEM fotografie keramografických výbrusů dopovaných vzorků. 
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Dosažení jemnozrnné mikrostruktury při vysoké slinovací teplotě je důležitá vlastnost 

pro budoucí použití v keramickém harvestoru. Pro dosažení nejlepších piezoelektrických 

vlastností je ideální velikost zrn 1,1 μm [14]. Snížit velikost zrn BT na tuto úroveň 

bylo možné přidáním už 1 hm. % Eu2O3, Tb4O7 nebo CeO2 do mikrostruktury. V tomto 

případě by dopovaní BT vhodnými prvky umožnilo použití vyšší slinovací teploty potřebné 

pro ostatní keramické vrstvy plánovaného harvestoru s vrstvami Al2O3 a ZrO2 [49]. 

5.4 Mechanické vlastnosti 

5.4.1 Tvrdost 

Tvrdost slinutých vzorků je zobrazena na sloupcovém grafu na Obr. 45. Z grafu je patrné, 

že tvrdost ve většině případů rostla s vyšším podílem dopantu. Výjimku z toho trendu tvoří 

1Eu a 5Tb u kterých byla naměřená tvrdost vyšší respektive nižší. Výrazně vyšší velikost zrn 

5Tb než byla naměřena u ostatních vzorků dopovaných Tb4O7 byla patrně příčinou nižší 

naměřené tvrdosti u tohoto vzorku. Naopak velmi nízká velikost zrn 1Eu byla příčinou vyšší 

zaznamenané tvrdosti. U vzorku dopovaného 1 hm. % Er2O3 byla naměřena nejnižší tvrdost 

4,2 GPa zatímco vzorek dopovaný 5 hm. % CeO2 dosáhl nejvyšší hodnoty 10,3 GPa, 

což je téměř dvojnásobná hodnota oproti tvrdosti čistého BTO, která byla 5,2 GPa. 

V literatuře se objevují hodnoty tvrdosti BT podle Vickerse v rozmezí 4–5,9 GPa [110; 116]. 

 

Obr. 45 Tvrdost slinutých vzorků. 
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5.4.2 Závislost mezi jednotlivými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi 

V Tabulce 2 je přehled naměřených fyzikálních a mechanických vlastností všech vzorků. 

Jedná se o relativní hustotu slinutých keramických těles, střední velikost zrn a tvrdost podle 

Vickerse. Pro ověření závislosti mezi veličinami byly vypočteny korelační koeficienty podle 

Pearsona. Pro výpočet korelačního koeficientu r mezi veličinami A a B byla použita 

Rovnice 5. 

r(A, B)  =  
1

N − 1
∑ (

𝐴𝑖 −  𝜇𝐴
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝜎𝐴
) (

𝐵𝑖 − 𝜇𝐵

𝜎𝐵
)

𝑁

𝑖=1

, 
(

5) 

kde N je počet měření, μA a σA jsou průměr a směrodatná odchylka veličiny A, respektive, a μB 

a σB jsou průměr a směrodatná odchylka veličiny B [117].  

Korelační koeficient mezi relativní hustotou slinutých keramických těles a převrácenou 

odmocninou střední velikostí zrn byl 0,83. To znamená, že jemnozrnná mikrostruktura 

se vyskytovala u hutnějších vzorků. Korelační koeficient mezi relativní hustotou slinutého 

vzorku a jeho tvrdostí byl 0,86. U vzorků s vyšší relativní hustotou tedy byla zaznamenána 

vyšší tvrdost. Nejvýznamnější korelační koeficient 0,95 byl zaznamenán mezi převrácenou 

odmocninou střední velikosti zrn a tvrdostí vzorků. Jemnozrnná mikrostruktura měla 

za následek vyšší naměřenou tvrdost. Tato závislost odpovídá Hall-Petchovu vztahu a byla 

zaznamenána u BT [118] i u jiných keramických materiálů [119].  

Tabulka 2 Fyzikální a mechanické vlastnosti BTO a BTO dopovaného různými oxidy kovů 

vzácných zemin. 

Vzorek Relativní hustota [%] Střední velikost zrn [μm] Tvrdost [GPa] 

1Er 92.3 ± 0.4 80.4 ± 4.5 4.2 ± 0.8 

3Er 93.9 ± 0.3 3.7 ± 0.2 6.3 ± 0.5 

5Er 94.9 ± 0.2 5.0 ± 0.4 6.7 ± 0.5 

1Dy 95.9 ± 0.1 4.9 ± 0.6 6.0 ± 0.9 

3Dy 94.6 ± 0.1 4.5 ± 0.7 6.2 ± 0.7 

5Dy 92.8 ± 0.2 6.0 ± 0.5 6.7 ± 0.9 

1Eu 96.7 ± 0.1 0.9 ± 0.1 9.7 ± 0.4 

3Eu 95.0 ± 0.2 1.0 ± 0.1 7.7 ± 1.1 

5Eu 94.9 ± 0.2 1.6 ± 0.2 8.2 ± 1.3 

1Tb 97.0 ± 0.1 2.0 ± 0.1 7.7 ± 0.9 

3Tb 96.4 ± 0.3 1.4 ± 0.1 8.8 ± 0.7 

5Tb 95.1 ± 0.3 4.2 ± 0.4 6.5 ± 0.9 

1Ce 97.0 ± 0.1 0.9 ± 0.1 9.3 ± 0.3 

3Ce 97.8 ± 0.1 0.7 ± 0.1 9.9 ± 0.3 

5Ce 98.0 ± 0.2 0.9 ± 0.1 10.3 ± 0.4 

BTO 93.4 ± 0.4 83.5 ± 8.8 5.2 ± 0.6 
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5.4.3 Fraktografie 

Pro posouzení vlivu dopantů na lomové chování byly pořízeny SEM fotografie lomových 

ploch a provedena fraktografická analýza. Lomová plocha BTO vzorku je ukázána 

na Obr. 46a. Identifikovaným módem lomu byl transkrystalický lom, což souhlasí 

s literaturou [113; 120; 121]. Bílé šipky označují místa s transkrystalickým lomem a zelené 

šipky označují místa, kde docházelo k šíření trhliny okolo pórů obklopených zhrublými zrny. 

Lomové chování 1Er bylo z důvodu porézní mikrostruktury a zhrublých zrn podobné. 

Podobně u vzorků dopovaných Er2O3, Dy2O3, Eu2O3 a Tb407 nebyl interkrystalický lom vůbec 

pozorován. Typický průběh lomu těchto vzorků je na Obr. 46b, zvoleným zástupcem je 3Tb.  

 

Obr. 46 SEM fotografie lomové plochy a) BTO, b) 3Tb a c) 5Ce. 

Výjimkou jsou vzorky dopované CeO2. V 1Ce byla stále patrná převaha 

transkrystalického lomu, ale ve vzorcích 3Ce a 5Ce byl již pozorován vyšší podíl 

interkrystalického lomu. Na Obr. 46c je zobrazena lomová plocha vzorku 5Ce. Bílé šipky 

označují místa s transkrystalickým lomem a černé šipky ukazují na oblasti s interkrystalickým 

lomem. Bylo zjištěno, že se snižující se velikostí zrn BT i jiných perovskitů k 1 μm začíná 

převládat interkrystalický lom [122; 123]. Anizotropie koeficientu teplotní roztažnosti 

tetragonální perovskitové buňky vede ke vzniku reziduálních napětí během chlazení, které 

zpevňují hranice zrn. Velikost tohoto napětí roste s velikostí zrn [120]. Nejmenší velikost zrn 

a zároveň tetragonalita byla naměřena právě u vzorků 3Ce a 5Ce. Jemnozrnná mikrostruktura 

v kombinaci s nižší tetragonalitou mohla vést k nižší pevnosti hranic zrn a následnému 

interkrystalickému lomu.  
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6 Závěr 

Byla vypracována literární rešerše se zaměřením na piezoelektrický keramický materiál 

BaTiO3. Následně byly prostudovány významné publikace popisující tvarovací metodu 

elektroforetické depozice a teorie slinování s ohledem na budoucí použití ve vrstevnatém 

keramickém harvestoru obsahujícím kromě vrstev BaTiO3 i vrstvy Al2O3 a ZrO2. 

Keramické kompozity na bázi BaTiO3 dopovaném oxidy vzácných kovů Er2O3, Dy2O3, 

Eu2O3, Tb407 a CeO2 v množstvích 1, 3, a 5 hm. % byly připraveny pomocí elektroforetické 

depozice a slinuty ve vysokoteplotním dilatometru. Ze studia finálních vlastností 

připravených materiálů vyplývají následující závěry:   

• Byly vyneseny křivky závislosti měrné hmotnosti depozitu na čase depozice. U vzorků 

dopovaných Er2O3 nejprve došlo ke zpomalení depozice oproti BTO, ale s vyšším 

množstvím dopantu rychlost rostla. Vzorky dopované Dy2O3, Tb4O7 a CeO2 vykazovaly 

trend zpomalení rychlosti depozice s vyšším množstvím dopantu v BTO. Naopak u vzorků 

dopovaných Eu2O3 došlo k nárůstu rychlosti depozice s vyšším množstvím dopantu. 

Toto chování bylo vysvětleno změnou elektrické vodivosti při různém množství a druhu 

dopantu. 

• Byla provedena dilatometrická analýza slinovacího procesu s informacemi o relativním 

smrštění připravených materiálů v závislosti na teplotě slinování. Začátek slinování byl 

nejvíce zpožděn u 5Er a 5Tb vzorků, což naznačuje, že se jedná o potenciální kandidáty 

pro plánované použití ve vrstevnatém harvestoru, kde ke smrštění ostatních vrstev dochází 

později, než je tomu u BaTiO3. K úplnému zhutnění dopovaných vzorků docházelo 

zpravidla až na slinovací teplotě.  

• Provedené rentgenové analýzy ukázaly, že v naprosté většině případů je struktura 

připravených materiálů tetragonální. V případě 5Er bylo zaznamenáno malé množství 

pyrochlorové kubické fáze Er2Ti2O7. K nejvýraznějšímu poklesu tetragonality krystalické 

mřížky došlo při dopování oxidem ceričitým a europitým.  

• Měřením relativní hustoty na připravených materiálech ukázalo, že dopování mělo 

výrazný vliv na vývoj této veličiny. Relativní hustoty slinutých materiálů byly zvýšeny 

až o 4,5 procentních bodů oproti standardu (BTO). Nejvyšší hodnoty relativní hustoty 

vykazovaly vzorky dopované CeO2. 

• Při pozorování keramografických výbrusů bylo zjištěno, že u BTO a 1Er došlo 

k výraznému zhrubnutí zrn (~80 μm), z důvodu vysoké slinovací teploty. Velikost zrn 

vzorků dopovaných Dy2O3 a Tb4O7 byla 1–5 μm, zatímco vzorky dopované oxidem 

ceričitým a europitým měly velikost zrn okolo 1 μm. Bylo prokázáno, že již jedno 

procento vhodného dopantu bylo schopné výrazně zamezit hrubnutí zrn, což se následně 

projevilo lepšími mechanickými vlastnostmi.  

• Vliv dopantů na tvrdost čistého BTO byl pozitivní a až na výjimky došlo k nárůstu 

tvrdosti s vyšším množstvím dopantu. Nejvyšší tvrdost byla zaznamenána u vzorků 

dopovaných CeO2, kde došlo až ke 100 % nárůstu z 5,2 GPa u BTO na 10,3 GPa u 5Ce. 

• Při analýze lomových ploch bylo zjištěno, že mód lomu byl u většiny vzorků 

transkrystalický. Pouze u vzorků dopovaných oxidem ceričitým docházelo s větším 

množstvím dopantu ve struktuře BTO k postupné převaze interkrystalického lomu. 
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Další výzkum v této oblasti se bude týkat produkce vrstevnatého keramického harvestoru 

s praktickým využitím výsledků získaných v této diplomové práci.  
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8 Seznam použitých zkratek a symbolů 

8.1 Zkratky 

BaTiO3 – baryum titanát 

CaTiO3 – vápník titanát 

Pb[ZrxTi1-x]O3 (0≤x≤1) – olovo zirkonát titanát 

(PZT) - olovo zirkonát titanát 

BT – baryum titanát 

EPD – elektroforetická depozice 

ZnO – oxid zinečnatý 

Er2O3 – oxid erbitý 

Dy2O3 – oxid dysprositý 

Eu2O3 – oxid europitý 

Tb407 – oxid terbitý 

CeO2 – oxid ceričitý 

ABO3 – obecný vzorec perovskitů 

fcc – kubická plošně středěná mřížka 

BaCO3 - uhličitan barnatý 

TiO2 - oxid titaničitý 

Tc – Curieho teplota 

GLSL – pseudokubická mezivrstva (gradient lattice strain layer) 

Al2O3 - oxid hlinitý 

AlN - nitrid hlinitý 

ZrO2 - oxid zirkoničitý 

SiC - karbid křemíku 

Si3N4 - nitrid křemičitý 

MgO - oxid hořečnatý 

Y2O3 - oxid yttritý 

Mn3O4 - oxid manganitý 

Tcw - Curie-Weissova teplota 

SrTiO3 - stroncium titanát 

DLVO - teorie popisující působení přitažlivých a odpudivých sil v koloidním systému 

SiO2 - oxid křemičitý 

CaO - oxid vápenatý 

RTG - rentgenová difrakční analýza 

SEM - skenovací elektronový mikroskop 

 

8.2 Symboly 

Tc [°C] - Curieho teplota 

Tcw [°C] - Curie-Weissova teplota 

εr [-] - relativní permitivita (též dielektrická konstanta κ) 

E [V/m1] - intenzita elektrického pole 

P [C/m2] - vektor elektrické polarizace 
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Pp [pC/m2] - piezoelektrický polarizační vektor 

Sp [-] - deformace způsobená piezoelektrickým jevem 

D - [C/m2] - elektrické přemístění 

Te [GPa] - elastické mechanické napětí vzniklé deformací materiálu 

Tp [GPa] elastické mechanické napětí vytvořené vnitřním elektrickým polem 

E [GPa] - Youngův modul pružnosti 

g [m2/C] - piezoelektrický koeficient 

d [pC/N] - piezoelektrický koeficient 

κ [-] - elektromechanický spojovací koeficient 

ΔG [J] - volná energie 

Qs [J] - aktivační energie 

Δg [J] - energetická bariéra 

Qgg [J] - energie růstu zrn 

α [K-1] - koeficient teplotní roztažnosti 

ε [%] - relativní deformace 

ρ [%] - relativní hustota 

HV0,1 [GPa] - tvrdost podle Vickerse se zatížením 0,9807 N 

r [-] - korelační koeficient 
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