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طراحی ،ساخت و بهبود پیزوالکتریکهای بدونسرب  KNNاستفاده شده
در مبدلهای فراصوتی زیرآبی
9

محمدحسن تقينسب ،4امید صفايیان ،2محمدرضا خضری
laser1366@gmail.com
 -4کارشناسي ارشد فیزيک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد
 -2کارشناسي ارشد فیزيک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد
 -9کارشناس مهندسي برق ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد

چکیده
مواد فروالكتريک پايهه سهربي و بههويهژه  Pb(ZrTi)O3بهه علهد دارا بهودن خهواز پیزوالكتريهک عهالي دارای کاربردههای وسهی ي در
ترانسديوسرها و مبدل های پیزوالكتريک هستند .از طرفي ،بیش از  06درصد وزني اين ترکیبات را سرب تشكیل ميدهد .با در نظر گرفتن
سمي بودن سرب تالش های فراواني به منظور گسترش موادی سازگار با بدن و محیط زيسد صورت گرفته اسد .در اين پژوهش سرامیک
نايوبات پتاسیم سديم ( )KNNبه عنوان مهمترين خانواده از پیزوسرامیک های عاری از سهرب بها اسهتفاده از روش آلیازسهازی مكهانیكي
ساخته شد و فرآيندهای سنتز پودر ،زينتر و خواز الكتريكي آن مورد بررسي قرار گرفد .بررسي مشخصات پودر سنتز شده با استفاده از
آزمايشات  XRDو  SEMنشان داد که کلسیناسیون مواد اولیه در دمای  056˚Cمنجر به دسديابي بهه پهودر همگهن و تهک فهاز KNN
ميگردد .در دمای بهینه زينتر  4666درجه سانتیگراد ،مقادير قابل قبول  416 pC/N ، 019و  6/64به ترتیب بهرای اابهد دیالكتريهک
نسبي ( ، )εrضريب بار پیزوالكتريک ( (d33و اتال ف دیالكتريک به دسد آمد.
واژگان کلیدی :پیزوسرامیک ،نایوبات پتاسیم -سدیم ،سنتز پودر ،زینتر.

تاريخ دريافد مقاله :
تاريخ پذيرش مقاله :

39/67/60
31/65/49
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محصو ت جايگزين رو به افزايش باشد [.]2
اين واق ید که اکسید سرب در فرآيند تولید تبخیر ميشود
و مي تواند برای زمانهای طو ني در محهیط بهاقي بمانهد و
اينكه سرب در اندام موجودات زنده انباشهته شهده و سهبب
آسیب به مغز و سیستم عصبي مهيگهردد ،سهبب شهده تها
کشورهای مختلف به وضع قوانین سخد گیرانههای در ايهن
مورد بپردازند .قوانیني مانند  WEEEو  ROHSدر اتحاديه
اروپا کهه تولیدکننهدگان را ملهزم بهه حهذ ف سهرب و مهواد
خطرناك از محصو ت خود (به جز در مواردی کهه تهاکنون
جايگزيني برای آن يافد نشهده اسهد) تها ابتهدای جهو ی
 2660مههيسههازد .در زاپههن و برخههي ايهها ت آمريكهها نظیههر
کالیفرنیا و نیوجرسي نیز قوانین مشابهي وضهع شهده اسهد
[.]5-9
گرچه به نظر نميرسد که خود  PZTبرای سلولههای بهدن
سمي باشد ولي مساله ای که وجود دارد اين اسهد کهه اگهر
 PZTدر حضور ماي ات بدن حهل گهردد ،سهبب آزاد شهدن
يون سرب خواهد شد .از طرفي ايهن تمايهل وجهود دارد تها
مواد پیزوالكتريكي ساخته شده و گسترش يابند که با بهدن
انسان سازگار بوده و بتوان آنها را مسهتقیما در بافهدههای
زنده بدن کاشد [.]0

 -1مقدمه
اگر چه خاصید پیزوالكتريسیته در سهال  4006مهیالدی و
به واسطه مطال ات گسترده جک و پییر کیوری در بررسهي
اار فشار بر تولیهد بهار الكتريكهي در کريسهتالههايي نظیهر
کوارتز ،بِلند روی و ترمالین کشف گرديهد و په از آن در
دهههههههای آزههازين قههرن بیسههتم ،بهها کشههف خاصههید
فروالكتريسیته در نمک راشل و  KH2PO4ادامه پیدا کهرد،
امهها مههيتههوان اولههین تههالش جههدی در سههنتز مبههدلهههای
پیزوالكتريک را به حدود سال  4311و در ترکیب BaTiO3
دانسد که با کشهف خاصهید فروالكتريسهیته در ترکیبهات
خانواده پروسكايد همراه بود .گرچه  BaTiO3در واقع يهک
ترکیب پیزوالكتريک عاری از سرب بهود ،ولهي آن هه مسهلم
اسد تحقیقات وسی ي که بر روی آن صورت گرفهد ،صهرفا
به خاطر خواز پیزوالكتريک و به ويژه دیالكتريهک بها ی
آن بههود کههه در آن زمههان و بههرای اولههین بههار در BaTiO3
مشاهده شد .لیكن به علد دمهای کهوری نسهبتا پهايین آن
(( ،TC=130˚Cامههروزه اسههتفاده از آن محههدود بههه سههاخد
دیالكتريکهايي با اابد دیالكتريک بسیار با شده اسد.
 -1-1چرا سرب نه؟
سالیان متمادی اسد که  PZTو ديگر ترکیبات فروالكتريک
پايه سربي به علد دارا بودن خواز فهوقال هاده بهه عنهوان
مهمترين مهواد پیزوالكتريهک شهناخته شهده و کاربردههای
فراوان و متنوعي در صهنايع مختلهف يافتههانهد .دلیهل ايهن
پیشرفد سريع را مي توان در نیاز شديد صنايع مربوطهه بهه
مههوادی بهها خههواز دیالكتريههک ،پیزوالكتريههک و ضههرايب
کوپلینگ الكترومكهانیكي بها دانسهد .از سهال  4351کهه
خاصههید پیزوالكتريسههیته در  PZTکشههف شههد تههاکنون،
تالش های بیشماری برای بهبود خهواز آن صهورت گرفتهه
اسد.
از طر ف ديگر ،سرب و ترکیبات آن به عنوان مهواد سهمي و
در نتیجه خطرناك شناخته مي شوند؛ زيرا عالوه بر آلهودگي
مستقیم ناشي از مواد زائدی که در فرآيند تولیدشهان (چهه
در مرحله تهیه پودر و چه پ از آن در سنتز و آمادهسازی
نهايي نمونهههها) ايجهاد مهي شهود ،محصهو تي کهه شهامل
مبدلهای پايه  PZTباشند نیز زیرقابل بازيافد هستند .بهه
عالوه سمي بودن اکسید سهرب و فشهار بخهار بها ی آن در
طول فرآيند تولید نیهز سهبب شهده اسهد تها تقاضها بهرای

 -2-1سیستم نایوبات پتاسیم -سدیم
سرامیک های فروالكتريک عاری از سربي که تهاکنون مهورد
بررسههي قههرار گرفتهههانههد را مههيتههوان بههه سههه گههروه کلههي
دستهبندی نمود:
 -4ترکیبات با ساختار پروسكايد
 -2فروالكتريک هايي بر پايه ترکیبهات يههههای بیسهموت
()BLSF
 -9فروالكتريکهايي با ساختار تنگستن -برنز.
در میههان ايههن سههه گههروه ،فروالكتريههکهههايي بهها سههاختار
پروسكايد به ع لهد خهواز عهالي کهه دارنهد بیشهتر مهورد
توجه اندBLSF .هها بهه علهد حضهور يههههای بیسهموت،
ناهمسانگردی شديدی در خواز داشته و فروالكتريکهايي
کههه سههاختار تنگسههتن  -برنههز دارنههد عمومهها خههواز
پیزوالكتريسیته ض یفتری نسبد به دو گروه اول دارند.
از مهمترين ترکیبات پیزوالكتريک عاری از سربي که اخیهرا
نیز تحقیقات فراواني برروی سرامیک آن آزهاز شهده اسهد،
ترکیبات خانواده نايوبات ههای قلیهايي و بهه طهور مشهخ
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جديدی اسد کهه بهر اسهاس ديهاگرام ت هادلي در يكهديگر
انحاللناپذير بوده و با ساير روشها مانند انجماد سريع قابل
تولید نیستند .هم نین با توجه به انجهام کامهل فرآينهد در
حالد جامد ،محدوديدهای موجود در دياگرام فازی در اين
روش وجود ندارد .تهیه مواد با سهاختار نهانومتری از جملهه
مهم تهرين کاربردههای فرآينهد آسهیابکهاری و آلیازسهازی
مكانیكي دگرگون يافته محسوب ميشوند.
در حین استفاده از آسیاب پهر انهرزی بهرای آسهیابکهاری،
ذرات پودر به طور متناوب تحهد فرآينهدهای پههن شهدن،
جوش سرد و شكسد قرار ميگیرند .طي برخورد دو گلولهه
با يكديگر مقداری از پودر (م مو حدود  466ذره و با وزن
تقريبهي  2میلههيگههرم در هههر برخههورد) بهین آنههها حههب
مي شوند .نیروی ضربه باعث مي شود تها ذرات تحهد تغییهر
شكل پالستیک قرار گرفته و دچار سختي و شكسد شهوند.
از طرفي جوش خوردن سطوح جديد تولیهد شهده در ذرات
نرم هستند تمايل آنها بهه جهوش خهوردن بیشهتر بهوده و
ذرات درشد تشهكیل مهيشهوند .در ايهن مرحلهه محهدوده
وسی ي از اندازه ذرات ايجاد ميگردد به طهوری کهه انهدازه
برخي از ذرات به سه برابهر مقهدار اولیهه افهزايش مهييابهد،
ساختار ذرات در اين حالد بهه صهورت يهه يهه و شهامل
اجزای مختلف مواد اولیه اسد [.]44
با ادامه تغییر شكل ذرات ،کار سخد شده و ورقههها در ااهر
فرآيندهای خستگي و يا شكسد ،خرد ميشوند .بنابراين در
زیاب نیروی محرکه زم برای آگلومره شدن (جهوش سهرد
سطوح جديد تولید شده با يكديگر) ،اندازه ذرات تولید شده
کاهش مييابد .به علد برخهورد مهداوم گلولهههها ذرات بهه
صورت پیوسته و يكنواخد ريز ميشوند و در نتیجه فواصهل
بین يه ای کاهش يافتهه و ت هداد يهههها در ذره افهزايش
مييابد .با گذشد زمان مشخصي از آسهیاب کهاری ،ت هديل
در حالد پايا حاصل شده و بین نرخ جوش خوردن (افزايش
اندازه ذرات) و نرخ شكسهد (کهاهش انهدازه ذرات) ت هادل
برقرار ميشود .در اين حالد ذرات کوچکتر قابلیهد تغییهر
شكل بدون شكسد را داشته در حهالي کهه ذرات بهزر تهر
تمايل به جوش خوردن را دارند .بنابراين تمايل کلهي ذرات
بسیار ريز و درشد آن اسد که به سهمد ذراتهي بها انهدازه
میاني پیشین روند .در اين مرحله هر ذره شامل همه اجزای
تشكیل دهنده بها نسهبد اخهتالا اولیهه بهوده و بهه علهد
انباشتگي انهرزی کرنشهي در ذرات سهختي بهه حهد اشهباد

نايوبهههات پتاسهههیم -سهههديم اسهههد .ترکیبهههات  KNbO3و
 NaNbO3به ترتیب دارای سهاختاری فروالكتريهک و آنتهي
فروالكتريک با دمای کهوری  195و  955درجهه سهانتیگراد
هستند .محلول جامد ] KNbO3-NaNbo3[KNNاز جههات
زيادی به  PZTشبیه اسد؛ همانند  PZTاز ترکیهب دو فهاز
فروالكتريههک و آنتهههي فروالكتريهههک تشهههكیل شهههده و در
درصههدهای مههولي برابههری از  NaNbO3و  KNbO3داری
 MPBاسد .تهک کريسهتال  KNNنخسهتین بهار در سهال
 ]7[ 4305و سههرامیک آن يههک سههال ب ههد سههاخته شههد و
خواز پیزوالكتريک آنها مورد بررسي قرار گرفد [.]0
دانسهههیته تئهههوری  KNNخهههال (دوش نشهههده) برابهههر
 gr/cm351/4مي باشهد .رسهیدن بهه دانسهیتهههای بها در
فرآيند ساخد سرامیک نايوبات پتاسیم-سهديم دوش نشهده
به چنهد دلیهل دشهوار اسهد [ :]0اول اينكهه پايهداری فهاز
نايوبات پتاسیم به  C˚1040و نايوبهات پتاسهیم -سهديم بهه
 C˚1140محدود مي شود و در نتیجه سهینتر در دمهای بها
امكان پذير نیسد .مسهاله دوم ،تبخیهر اکسهیدهای قلیهايي
تشكیل دهنده اين مواد در دماهای با (به ويهژه  K2Oو در
دمای با ی )C ˚840اسد که منجر به تغییر اسهتوکیومتری
ترکیب مي شود .تغییهرات انهدك در اسهتوکیومتری چهه در
منطقه زني از نهايوبیوم و چهه در منطقهه زنهي از پتاسهیم،
سبب تشكیل فازهای اضافي ميگهردد کهه برخهي از آنهها
شديدا نمپذير بوده و در صورتي که نمونه در م رض رطوبد
قرار گیرد ،منجر به تجزيهه و از ههم پاشهیدگي آن خواهنهد
شد .دمای سینتر  KNNخال بها روش مخلهوا اکسهیدها
 4636تا  C˚1120که اين دما در روش آلیازسازی مكهانیكي
به مقدار  326تا  C˚1000ميباشد [.]46
 -3-1روش آلیاژسازی مکانیکی
امروزه آلیازسازی مكانیكي به منظور تولید مواد منحصر بهه
فرد از نظر علمي و تجاری اسهتفاده مهيشهود .نكتهه جالهب
توجه در مورد فرآيند آلیازسازی مكانیكي ،استفاده از آن در
مقیههاس صههن تي بههوده اسههد (تولیههد آلیازهههای  ODSاز
سال .)4300سهولد ،ان طا فپذيری و اقتصادی بودن فرآيند
آلیازسازی مكانیكي ،باعث گسترش آن در سهالههای اخیهر
شههده و انتشههار نههوآوریهههای مههرتبط بهها ايههن موضههود در
کنفران ها و مجالت به صورت روز افزون مشاهده ميشود.
از جمله ساير کاربردهای علمهي ايهن روش تهیهه آلیازههای
45

دو فصلنامه علمي -پژوهشي دريا فنون

سال دوم  -بهار و تابستان 4931

سخد شده بود .با وجود فو دی بودن محفظه و گلوله ههای
آسیاب به علد چسبندگي بسیار زيهاد بهین پودرهها و بدنهه
محفظه و گلوله ها در حین آسیاب کاری مشكل ورود بهیش
از حد آلودگي وجود نخواهد داشد .قطر گلولهه ههای مهورد
استفاده در دو اندازه  mm10و  mm20بود .نسبد گلوله بهه
پههودر  4:26و سههرعد چههرخش آسههیاب  rpm300در نظههر
گرفته شد ،هم نین نسهبد چهرخش ديسهک آسهیاب بهه
چرخش محفظهها  2:4بود .در زمانهای  6تها  0سهاعد در
بازه های زماني م ین ،از پودرها نمونههبهرداری شهد و بهرای
بررسي های ساختاری تحد تحلیهل XRDتوسهط دسهتگاه
( )XRD-Bruker Advance2قرار گرفد .بازه زمهاني و بهازه
اندازه آزمون ها به ترتیب برابر  9اانیه و  6/62درجه در نظر
گرفته شهد .سهپ عملیهات کلسیناسهیون در دمهای 056
درجه سانتیگراد به مدت  2ساعد انجام شد و با اسهتفاده از
قالب فو دی ،نمونههای ديسكي شكل بهه وزن  6/2گهرم و
ضههخامد  4/9میلههيمتههر بهها دسههتگاه پههرس و فشههار 266
مگاپاسكال تولید شد .پ از عملیهات پهرسکهاری فرآينهد
زينترينههگ در دماهههای مختلههف  056تهها  4656درجههه
سانتیگراد به مدت  2ساعد انجام شد .هم نین بهه منظهور
اندازهگیری اندازه ذرات په از پراکنهده سهازی پودرهها در
اتانول از  TEMمدل ( )JEOL JSM2010استفاده شد .و بهه
منظور بررسي خواز دی الكتريک به دو طر ف نمونه چسب
نقره زده شهد و از سهیم مسهي بهه منظهور الكتهرودگهذاری
استفاده شد و در دمای  466درجه سانتیگراد در کوره قهرار
داده شههد .خههواز دیالكتريههک بهها اسههتفاده از دسههتگاه
امپدان آنا يزر مدل ( )Agilent 4395 Aبه دسد آمد.

رسیده اسد .عالوه بر اين توزيع اندازه ذرات در اين مرحلهه
از آسیاب کهاری در محهدوده بهاريكي قهرار دارد ،زيهرا نهرخ
کاهش اندازه ذرات بزر تر از مقدار متوسهط بها نهرخ رشهد
ذرات ريز از ت داد متوسط (به وسهیله آلگهومره شهدن ذرات
ريز) برابر اسد [.]42
مقايسه خواز پیزوالكتريکهای عاری از سرب با سهرامیک
 PZTدر خالل سالهای  2661تاکنون ،تحقیقهات فراوانهي
بههر روی ااههر جههايگزيني يههونهههای مختلههف در سههاختار
پروسكايد  KNNصورت گرفته اسهد .افهزودن ترکیبهات و
کمک سینترهای مختلف سبب شده تا امكهان رسهیدن بهه
دانسیته های بها (بها ی  %30دانسهیته تئهوری) و ضهريب
پیزوالكتريسته ( )d33قابل قبول در مقايسه با ترکیبات پايه
سربي فراهم گردد ،در عین حالي کهه دمهای کیهوری ()Tc
اين ترکیبات نیز هم نان با نگه داشته شده اسد .مقايسه
خواز پیزوسرامیکهای عاری از سرب با دو خانواده تجاری
از ترکیبات  PZTسخد و نرم در جدول ( )4آمده اسد.
جدول ( )1خواص الکتریکی برخی پیزوسرامیکهای عاری از
سرب و مقایسه آن با .PZT

 -3نتایج و بحث
 -2روش تحقیق

نتايج  XRDنمونه پودر ب د از شش سهاعد آسهیاب کهاری
کلس هینه مههيشههود .شههكل ( )4نمونههه پههودر شههش سههاعد
آسیابکهاری شهده و کلسهینه شهده در دمهای  056درجهه
سانتیگراد و هم نین نمونهه نههايي زينتهر شهده در دمهای
 4666درجهه سهانتیگراد را نشهان مهيدههد .همهانطور کهه
مشاهده ميشود در نمونه پودر پ از آلیازسهازی مكهانیكي
مقداری مواد اولیه وجود دارد ،ولي ميتوان تشكیل سهاختار
پروسكايد را نیز مشاهده کرد .تحلیل کیفي دادههها حهذ ف
تدريجي مواد اولیه پ از کلسیناسیون را نشان ميدهد که
در نهايد در نمونه نهايي ب د از عملیات زينترينگ سهاختار

مواد اولیه ای که برای ساخد ترکیب  KNNدر اين تحقیه
استفاده شد ،شامل ( CH3CO2Naمرك ،آلمان) با خلهوز
بیشتر از ( Nb2O5 ،%33/3ريدل ،آلمان) با خلوز بیشتر از
 %33/3و ( CH3CO2Kمرك ،آلمان) بها خلهوز بیشهتر از
 %33/5بود .پ از توزين هر يهک از مهواد اولیهه بهر طبه
استوکیومتری ،آنها به صورت خشک با يكهديگر مخلهوا و
سپ عملیهات آسهیاب کهاری شهرود شهد .آسهیاب مهورد
اسههتفاده از نههود سههیارهای چهههار محفظهههای بههوده و بدنههه
محفظه ها و هم نین گلوله ها از جن فو د تمپر شده کرم
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پرسكايد به طور کامل تشكیل شده اسد و مواد اولیهه نیهز
به طور کامل حذ ف شده اند .شهكل ( )2مربهوا بهه تحلیهل
 SEMاسد که نشان دهنده روند تغییهرات انهدازه ذرات در
طول فرآينهد آسهیابکهاری اسهد .انهدازه ذرات بهه کمهک
نرم افهزار ( )Analyzer Imageمهورد بررسهي قهرار گرفهد و
نشههان داد کههه انههدازه ذرات در بههازه  206نههانومتر تهها يههک
میكرومتر قرار دارد که اين مقادير قابل انتظار بها توجهه بهه
دادههای  ،XRDبسیار بیشتر بودند .زيرا با توجه بهه مقهادير
نانومتری اندازه بلورهها انتظهار مهي رود انهدازه ذرات نیهز در
زمانهای پاياني در حهدود چنهد ده نهانومتر باشهد .بهر ايهن
اساس ميتوان بزرگهي انهدازه ذرات در تحلیهل  SEMرا بهه
آگلومراسیون ذرات در حین تحلیهل نسهبد داد .لهذا بهرای
تبیین مقدار اندازه ذرات پودر آسیاب شده از تحلیهل TEM
استفاده گرديد .شكل ( )9تصوير  TEMپودر آسهیاب شهده
ب د از  0ساعد آسیابکاری را نشان ميدهد .همهانطور کهه
از مشاهده ميشود ،شكل ذرات تقريبا شهبه کهروی بهوده و
اندازه متوسط ذرات حدود  36نانومتر ميباشهد کهه ايهن بها
مقادير قابل انتظار مطابقد دارد.

شکل ( )3تصویر TEMزمینه روشن از پودر آلیاژسازی مکانیکی
فعال شده بعد از شش ساعت آسیابکاری.

شههكل ( )1تغییههرات اابههد دیالكتريههک برحسههب دمههای
زينترينههگ در فرکههان هههای مختلههف را نشههان م هيدهههد.
همانطور که از شكل ديده ميشود با افزايش دمها تها 4666
درجه سهانتیگراد اابهد دیالكتريهک افهزايش و ب هد از آن
کاهش مييابد .دمای زينتر پیزوسرامیکها ااهر زيهادی روی
خواز آن ها ميگذارد .بها افهزايش دمهای زينتهر دو تغییهر
بسیار مهم در ساختار نمونه ايجاد ميشود .49
 )4رشههد دانههه و کههاهش مرزدانهههههها :رابطههه زيههر اابههد
دیالكتريک موار (  )  effماده را نشان ميدهد:
()4

d
t

 eff   b

کههه  dانههدازه دانههه سههرامیک پیههزوالكتريههک  b ،اابههد
دیالكتريک مرزدانه عاي و  tضخامد يهه مرزدانهه اسهد.
بنابراين اابد دیالكتريهک مهوار سهرامیک بها کهاهش  tيها
افزايش  dو  ،  bافزايش مي يابد .پ با توجه به رابطهه بها
با افزايش اابد دیالكتريهک مرزدانهه ،بهزر شهدن دانهه و
نازك شدن مرزدانه در ساختار میكروني ،اابد دیالكتريهک
افزايش پیدا ميکند .ولي در نمونههای نانوساختار اين رفتار
ديده نميشود که علد آن به احتمال زياد به تغییر خهواز
در ساختار نانو برميگردد .در ساختار نانو اابد دیالكتريک
به علد افزايش نسبد سهط بهه حجهم ،افهزايش دانسهیته
عیوب و زیره افزايش مييابد ،بنابراين هر عاملي که موجهب
خروج از اين ساختار شود ،سبب کاهش اابهد دیالكتريهک
خواهد شد .0
 )2افزايش نفوذ با افزايش دمهای زينتهر :بها افهزايش دمهای
زينتر ،پديده نفوذ عنصر نايوبیوم به داخل سهاختار دانهههها
بیشتر شده ،که در نتیجه آن ،مقاومد دانهها افزايش يافتهه
و خواز الكتريكي دانه و مرزدانه به هم نزديکتر ميشهود.
از اين رو پديده نفوذ سبب ضخیم شدن يه با مقاومد زياد
شده در نتیجه ميتواند سبب کاهش پالريزاسیون ماکسول-

شکل ( )1نمونهای از تصاویر .XRD

شکل ( )2تصویر  SEMپودر آسیاب شده در
الف)  ،0/5ب)  3و ج)  6ساعت.
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واگنر شود ،که در نتیجهه آن اابهد دیالكتريهک نیهز افهد
ميکند .هم نین افزايش دما ميتواند سبب تبخیهر برخهي
عناصر و يا تغییر استوکیومتری آن ها شود که اين پديده نیز
ميتواند بر خواز ماده اارگذار باشد .49
علد کهم بهودن اابهد دیالكتريهک در دمهای  056درجهه
نسبد به  4666درجه سانتیگراد را ميتوان اين گونه بیهان
کرد که فرآيند زينتر در دمهای  056کامهل نمهيشهود .بهه
عبارت بهتر ،دما پايینتر از حهدی اسهد کهه بتوانهد سهبب
ايجاد نفوذ مناسب و يک ساختار چگال گهردد و در نتیجهه
ساختار دانه  -مرزدانه مورد نظر به خوبي شكل نمهيگیهرد.
کم بودن دمای زينتهر و بهه تبهع آن کهاهش نفهوذ و ايجهاد
نشدن ساختار مطلهوب دانهه -مرزدانهه نیهز رضهايد بخهش
نخواهد بود .کم بودن دما ،فرآيند نفهوذ را بهه خهوبي میسهر
نميسازد و اين مرزدانهها نميتوانند به خوبي شكل بگیرد و
در نتیجه اابد دیالكتريک به مقدار مناسبي نخواهد رسید
 .41شكل ( )5تغییرات اتال ف دیالكتريک برحسب دمهای
زينترينههگ در فرکههان هههای مختلههف را نشههان م هيدهههد.
همانطور که از شكل ديده ميشهود بها افهزايش دمها اتهال ف
دیالكتريک ابتدا باعث کاهش و سپ افزايش مييابد.
در دمای  056درجه سانتیگراد همانطور که در مهورد اابهد
دیالكتريک گفته شد ،فرآيند زينتر کامل نشهده و بنهابراين
ساختار دانه -مرزدانه به طهور کامهل شهكل نگرفتهه اسهد.
بنابراين میزان بارهای فضايي و در نتیجهه پالريزاسهیون در
ساختار کم خواهد بود و به تبع آن اتال ف دیالكتريهک نیهز
زياد خواهد بود .در دمای با تر ايهن سهاختار تقريبها ايجهاد
ميشود و بنهابراين دانسهیته بارههای فضهايي در سهاختار و
پالريزاسیون افزايش مييابد .ازاينرو بها افهزايش ههدايد در
دانهها ،اتال ف دیالكتريک نیز کاهش مييابد .45

شکل ( )5نمودار اتالف دیالکتریک برحسب دماهای مختلف
در فرکانسهای مختلف.

 -4نتیجه گیری
ترکیهب  KNNبهها سههاختار پروسهكايد بهها اسههتفاده از روش
آلیازسازی مكانیكي دگرگون يافته و عملیات کلسیناسیون و
زينتر ب دی با موفقیهد سهاخته شهد و نتهايج زيهر حاصهل
گرديد:
 )4با استفاده از آلیازسازی مكانیكي در مدت زمانهای کهم
با شدت زياد (آلیازسازی مكانیكي دگرگون يافته) مهيتهوان
ترکیب  KNNرا از مواد اولیه مخلوا شده ايجاد کرد.
 )2با انجام آلیازسازی مكانیكي ميتهوان انهدازه ذرات پهودر
 KNNرا تا حد نانومتر کاهش داد.
 )9با افزايش دمای زينترينهگ ،اابهد دیالكتريهک ترکیهب
 KNNتولید شده ابتدا زياد و سپ کاهش مييابد.
 )1با افزايش دمای زينترينگ ،اتهال ف دیالكتريهک ترکیهب
 KNNتولید شده ابتدا کاهش مييابد و سپ زياد ميشود.
 )5دمههای بهینههه زينترينههگ ترکی هب  KNNدر اي هن روش
 4666درجه سانتیگراد به دسد آمد.
 )0انجههام عملیههات زينترينههگ در دمههای  4666درجههه
سانتیگراد ترکیب  KNNرا به طور کامل ايجاد ميکند.
 )7با استفاده از مواد استاتي نتايج بسیار بهتری نسهبد بهه
نمونههای ساخته شده کربناتي به دسد آمد.
 )0يكي از بهترين ترکیبهات بهرای اسهتفاده در مبهدلههای
فراصوتي استفاده از ترکیب  KNNاستاتي ميباشد.

شکل ( )4نمودار ثابت دیالکتریک برحسب دماهای مختلف
در فرکانسهای مختلف.
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