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Bismuth-titanate ceramics are synthesized at two cooling rates of the melts: i) super cooling to room 
temperature, performed by pouring of the melts between two cooper plates – fast cooling; ii) free cooling of 
the melts in the crucibles – slow cooling. All obtained samples are bulk, without bubbles and porous. The 
phase formation is studied by x-ray diffraction analysis. The diffraction data snow that the main crystalline 
phase in the produced ceramics is Bi4Ti3O12. The conductivity of selected samples is measured by 
impedance analyzer in the 10 – 100 kHz frequency range and DC resistible bridge using two-terminal 
method and a suitable sample holder with graphite electrodes. The conductivity of the samples is in the rage 
10

-9
 – 10

-11
 (Ω.m)

-1
 and the materials may be considered as dielectrics. 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Методът на синтез е особенно важен при бисмут-титанатните керамични 

материали, използвани за кондензатори, сензори, пиезо-електрични и електро-
оптични устройства [1-3]. Прилагат се различни ниско и високо температурни методи 
като зол-гелен метод [4], хидротермален метод на кристализация [5], метало-
органична декомпозиция [6] и др. При кристализация от стопилка [7] може да се 
контролира израстването на кристалите по време на прехода от аморфно в 
кристално състояние, както и достигането на подходяща кристалографска 
ориентация в поликристалните материали.  

Кристализацията от стопилки на стъкла дава възможност за добавяне на 
различни катиони, като по този начин може да се контролират точковите дефекти и 
свойствата на материала. Фазообразуването в системата Bi2O3-TiO2-SiO2 от 
стопилки е било предмет на наши предишни изследвания [8]. Установено е, че 
наличието на 20-40 мол.% SiO2 стимулира частичната аморфизация на пробите, 
което мотивира понататъшната ни работа. 

Обект на настоящото изследване е фазообразуването в бисмут-титанатна 
керамика с участие на SiO2 и Nd2O3. Добавяне на Nd2O3 е продиктувано от факта, че 
този оксид води до подобряване на електрическите свойства [9]. До момента в 
литературата няма информация за синтез на бисмут-титанатна керамика с добавки 
от SiO2 и Nd2O3, получена чрез топене и закалка, която съдържа фазата Bi4Ti3O12.  

 
ЕКСПЕРИМЕНТ 
Избраните състави са от системите Bi2O3-TiO2-SiO2, Bi2O3-TiO2-Nd2O3 и Bi2O3-

TiO2-SiO2-Nd2O3. Топенето се провежда в курундови тигли при температури от 1250 
до 1400 oC. Образците са синтрезирани с прилагане на два метода на охлаждане на 
стопилките: а) бързо охлаждане до стайна температура, чрез изливане на 
стопилката между две медни плочи; б) бавно охлаждане при свободно застиване на 
стопилките в курундовия тигел. Всички получени образци са компактни, без 
мехурчета и шупли. Фазообразуването е изследвано чрез рентгено-фазов анализ 
(РФА - TUR M62 и Bruker D8 Advanced Diffractometer, Cu-Kα лъчение). 
Проводимостта на избраните образци е изследвана посредством импеданс-
анализатор (Hewlett-Packard HP4192A) в честотен диапазон от 10 до 100 kHz и 
правотоков съпротивителен мост с използване на двуелектроден метод и графитови 
електроди. 

 
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 
В зависимост от метода на охлаждане в образците се формират визуално два 

типа микрозони. В едните се наблюдават млечно-бели кристали, а в другите – тъмни 
и прозрачни области, поради което образците се считат за стъклокерамика. Данните 
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от РФА показват, че добавянето на SiO2 и Nd2O3 води до увеличаване на 
кристализацията с участитето на няколко фази, включително Bi4Ti3O12 в съставите, 
съдържащи под 20% SiO2 и на една непозната фаза в състав, съдържащ 40% SiO2 
(Фиг. 1, 2).  

 

 

 

 
 

Фиг. 1. РФА анализ на образец със 
сътав 40Bi2O3.50TiO2.10Nd2O3, 1топен 
при 1400 oC и преохладен между две 

медни плочи. 

 
Фиг. 2 РФА анализ на образец със 

състав 30Bi2O3.50TiO2.10SiO2. 
10Nd2O3,топен при 1400 oC и 

преохладен между две медни плочи. 
 
 

 
 

Фиг. 3. Импедансен анализ на 
зависимостта Z”(Z’) на образец със 

състав 24Bi2O3.36TiO2.40SiO2. 

 
 

 
 

Фиг. 4. Импедансен анализ на 
зависимостта Z”(Z’) на образец със 

състав 30Bi2O3.50TiO2.20SiO2. 
Измерената проводимост на образците е в интервала от 10-9 до 10-11 (Ω.m)-1 и 

материалите се считат за диелектрици. От вида на зависимостта Z”(Z’) (Фиг. 3, 4) се 
приема, че поради липсата на втори и трети полукръг, в образците не се наблюдава 
съпротивление на обемни гранични образувания. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведеното изследване показва, че в зависимост от условията на топене и 

допълнителната термична обработка могат да бъдат получени различни полифазни 
керамични материали от системите Bi2O3-TiO2-SiO2, Bi2O3-TiO2-Nd2O3 и Bi2O3-TiO2-
SiO2-Nd2O3. Установено е наличието на няколко фази, включително Bi4Ti3O12, Bi2O3-
полиморфи и една неизвестна фаза. Тези резултати са обещаваща основа за 
контрол и модификация на електричните свойства на бисмут-титанатна керамика с 
добавки от SiO2 и Nd2O3. 
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