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TIIVISTELMÄ 

Tässä työssä tutkittiin lantaani-modifioidun bariumstrontiumtitanaatti (BST) 

keraamin valmistusta sekä sintrattujen näytteiden rakenteellisia ja dielektrisiä 

ominaisuuksia. 

    Lantaani-modifioidun BST-keraamin valmistukseen käytetty jauhe 

muodostettiin käyttäen kahta eri menetelmää.  Ensimmäisessä menetelmässä 

jauhe valmistettiin sekoittamalla lantaanioksidia kaupalliseen BST-jauheeseen. 

Toisessa menetelmässä lantaanioksidijauhe lisättiin bariumkarbonaattia, 

strontiumkarbonaattia ja titaanioksidia sisältävään jauheseokseen jonka 

esireaktio ennen sintrausta muodosti BST koostumuksen. Molemmissa 

menetelmissä käytettiin BST-koostumusta Ba0.55Sr0.45TiO3, jota modifioitiin 0-1 

mol. % määrällä lantaanioksidia. Valmistetuista jauheista muodostetut 

keraaminäytteet sintrattiin 1350 – 1600 °C lämpötilassa. 

    Valmistusta varten karbonaatti- ja oksijauheille suoritettiin DSC/TG 

mittaukset reaktiolämpötilojen selvittämiseksi. Valmiille jauheille suoritettiin 

dilatometrimittaukset sopivien sintrauslämpötilojen selvittämiseksi. Lisäksi 

raaka-aineille ja valmiille jauheille määritettiin partikkelikokojakauma, jotta 

nähtäisi raaka-aineiden yhteensopivuus ja jauheiden alustava partikkelikoko. 

Esireagoiduille jauheille ja sintratuille näytteille suoritettiin röntgendiffraktio 

mittaukset kiderakenteen selvittämiseksi. 

    Dielektriset ominaisuudet mitattiin huoneenlämpötilassa taajuusalueella 0,02 

– 1000 kHz. Mittaustulosten perusteella modifioinnin havaittiin kasvattavan 

sekä suhteellista permitiivisyyttä, että dielektrisiä häviöitä. Kolossaalisia (>10
4
) 

suhteellisen permittiivisyyden arvoja havaittiin erityisesti niissä näytteissä jotka 

valmistettiin raaka-aineiden yhteisen esireagoimisen kautta. 0,25 mol. %:n 

lantaani-modifioiduissa näytteissä suhteellinen permittiivisyys saavutti 

matalalla taajuudella yli 200 000:n arvon. 1 mol. %:n lantaani-modifioinnilla 

permittiivisyyden arvot vastasivat modifioimattomien näytteiden arvoja. 

Kaikissa näytteissä havaittiin permittiivisyyden kasvun ohessa myös 

dielektristen häviöiden kasvua. Esimerkiksi 200 000:n suhteellinen 

permittiivisyys nosti dielektrisen häviön noin 0,6 tasolle. Työssä käytetyn 

lantaani-modifioinnin havaittiin myös nostavan BST:n sintrautumiseen 

tarvittavaa lämpötilaa. 

 

Avainsanat: BST, lantaani, kolossaalinen permittiivisyys, modifiointi, 

dielektriset ominaisuudet 
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ABSTRACT 

 

In this work, lanthanum-modified barium strontium titanate (BST) ceramics 

was fabricated and the structural and dielectric properties were investigated.  

    Powders for lanthanum-modified BST ceramics were formed by using two 

different methods. In the first method, the lanthanum oxide was mixed directly 

with a commercial BST powder. In the second method the BST powders were 

synthesized from barium carbonate, strontium carbonate, titanium oxide and 

lanthanum oxide in pre-reaction before sintering.  In both cases the BST 

composition was Ba0.55Sr0.45TiO3 and lanthanum oxide modification level was 0-

1 mol. %. Prepared powders were pressed in to disc shapes and sintered at 

temperatures ranging from 1350 to 1600 °C. 

   TGA/DSC analysis was conducted on carbonates and powder of carbonate 

mixtures to determine the reaction temperatures. Calcined powders were 

analyzed with a dilatometer to determine sintering temperatures. In addition, 

the powder particle size was determined for the raw-materials and prepared 

powders to analyse the compatibility between the reagents and to see the initial 

particle size for the mixed powders. X-ray diffraction measurements were 

conducted on the calcined powders and sintered samples to determine the 

crystal structure.  

   Dielectric measurements were performed at room temperature at frequency 

range of 0.02 – 1000 kHz. It was found out that modification of BST had a clear 

impact on the dielectric properties and colossal permittivity values were 

observed on several modification levels. Especially, samples which were made 

by pre-reacting all the raw materials in the same process showed colossal values 

of permittivity. BST sample modified with 0.25 mol. % of lanthanum showed 

relative permittivity values of >200 000 and tan  of ~0.6. Samples with 

lanthanum modification level of 1 mol. % did not show colossal values of 

permittivity. The increase in relative permittivity was always accompanied with 

increased dielectric losses. Lanthanum modification was also observed to 

increase the sintering temperature. 

     

 

Key words: BST, lanthanum, colossal permittivity, modification, dielectric 

properties 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

A pinta-ala 

C kapasitanssi 

E sähkökenttä 

EU       ulkoinen sähkökenttä 

ES        sisäinen sähkökenttä 

M      moolimassa 

RA A-ionin säde 

RB B-ionin säde 

RO O-ionin säde 

TC Curie-lämpötila 

V tilavuus 

dhkl hilatasojen välinen etäisyys 

m massa 

mol. % aineen prosentuaalinen määrä yhdessä moolissa 

tan 𝛿 dielektrinen häviötangentti 

t      toleranssikerroin 

tg         raekoko 

tgb         raerajan paksuus 

x suhteellinen mooliosuus 

ɛ permittiivisyys 

ɛgb      raerajan permittiivisyys 

ɛ0 tyhjiön permittiivisyys 

ɛr suhteellinen permittiivisyys 

θ säteilyn tulokulma 

λ säteilyn aallonpituus 

ρ tiheys 

ρt teoreettinen tiheys 

χe sähköinen suskeptibiliteetti 

BST bariumstrontiumtitanaatti 

BSTf Ferro Corporation valmistama bariumstrontiumtitanaatti 

BaxSr1-xTiO3 bariumstrontiumtitanaatti 

BaCO3 bariumkarbonaatti 

BTO bariumtitanaatti 

DCS differential scanning calorimetry, differentiaalinen 

 pyyhkäisykalorimetria 

SPS spark plasma sintering, valokaariplasmasintraus 

HREE raskaat maametallit 

IBLC internal barrier layer capacitance 

LREE kevyet maametallit 

SLBC surface layer barrier capacitance 

SrCO3 strontiumkarbonaatti 

TGA termogravimetrinen analyysi 

TiO2 titaanidioksidi 

XRD X-ray diffraction, Röntgendiffraktio 
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 JOHDANTO 1.
 

Keraamit luokitellaan epäorgaanisiksi, epämetallisiksi aineiksi, mitkä ovat hyvin 

stabiileja vaihtelevissa ympäristöissä. Keraameja joita hyödynnetään erilaisissa 

sähköisissä, sähkömagneettisissa tai optoelektroniikan sovelluksissa kutsutaan 

sähkökeraameiksi. Sähkökeraamien ominaisuuksia kuten eristävyyttä, johtavuutta, 

pietso- ja fleksosähköisyytta voidaan muokata laajasti eri sovelluksiin sopivaksi. 

Monipuolisten ominaisuuksien vuoksi sähkökeraameja käytetään yksinkertaisista 

vastuksista ja kondensaattoreista aina monimutkaisiin anturi- ja muistisovelluksiin 

Pyrkimys päästä yhä pienempiin, tehokkaampiin ja monipuolisempiin sovelluksiin 

on lisännyt erityisesti sähkökeraamien tutkimusta mistä löydetään edelleen uusia ja 

kiehtovia ominaisuuksia. Modifioimalla jo tunnettua keraamia pienillä määrillä 

sopivia lisäaineita siitä voidaan löytää uusia täysin alkuperäisestä poikkeavia 

ominaisuuksia tai parantaa aikaisempia mekaanisia, sähköisiä, optisia tai valmistusta 

helpottavia ominaisuuksia. Esimerkiksi yhteismodifioimalla titaanioksidia indiumilla 

ja niobiumilla voidaan sen suhteellista pemittiivisyyttä korottaa satoja kertoja 

korkeammalle alkuperaisestä tasosta ja pitää kuitenkin sen dielektriset häviöt 

matalina. 

Tässä työssä tutkimuksen pääpaino oli lantaani modifioinnin vaikutuksen 

tutkimisessa Ba0.55Sr0.45TiO3 keraamissa, mitä tarkasteltiin kahden eri valmistusreitin 

kautta. Raaka-aineiden ja valmiiden näytteiden omainaisuudet karakterisoitiin 

tarpeellisilta osin. BST on jo laajalti käytetty ja tutkittu materiaali, mm. sen 

parasähköisen faasin säädettävyyden vuoksi. BST:llä on myös havaittu olevan 

korkeimpiin arvoihin kuuluva fleksosähköinen kerroin, mikä on riippuvainen myös 

permittiivisyydestä. Työn tarkoituksena olikin valmistaa mahdolllisimman korkean 

permitiivisyyden BST-keraamia, mitä voisi soveltaa flexosähköisiin tutkimuksiin. 

Työssä käydään läpi keraamien valmistuksen perusteet ja siihen liittyviä ongelmia, 

dielektrisien ominaisuuksien perusteet, perehdytään bariumstrontiumtitanaatti 

keraamiin, sen rakenteellisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin sekä tarkastellaan miten 

näitä voidaan muuttaa modifioimalla niitä harvinaisilla maametalleilla.  
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 SÄHKÖKERAAMIEN VALMISTUS JA DIELEKTRISET 2.

OMINAISUUDET 
 

Keraameja on valmistettu jo esihistoriallisista ajoista lähtien. Ensimmäiset keraamit 

olivat savesta valmistettuja ruukkuja ja astioita. Nämä saviesineet kuivattiin 

auringossa tai nuotiolla polttamalla. Vasta 1940-luvulla toisen maailmansodan 

kiihdyttämänä alettiin sähkökeraameita ja sintrausta tutkia tieteellisesti tarkemmin. 

Isoimpana harppauksena oli bariumtitanaatin löytäminen, mikä osoitti 

ferrosähköisyyden mahdollisen olemassaolon myös yksinkertaisissa oksidi 

materiaaleissa [1]. Nykypäivänä keraameita voidaan valmistaa halutuilla sähköisillä 

ja mekaanisilla ominaisuuksilla. [2, 3, 4] Sähkökeraameja käytetään kattavasti 

lukuisissa elektroniikan sovelluksissa esim. kondensaattoreina, suodattimina, 

vastuksina, antennialustoina, jne. Vuositasolla keraamipohjaisia komponentteja 

valmistettaan kymmeniä mijardeja kappaleita mm. matkapuhelimiin, 

taulutelevisioihin ja tietokoneisiin. 

 

 

2.1. Sähkökeraamien valmistus 

 

Sähkökeraamien ja yleensäkin keraamien valmistukseen kuuluu yleensä viisi 

vaihetta; raaka-aineiden valinta, jauheen valmistus, muotoilu, tiivistys eli sintraus ja 

jälkikäsittely. Erityisesti sintrauksella ja raaka-aineiden valinnalla on suuri merkitys 

keraamin lopullisiin ominaisuuksiin. [2, 4] Seuraavaksi esitellään näitä valmistuksen 

eri vaiheita erityisesti sähkökeraamien näkökulmasta. 

 

 

2.1.1. Raaka-aineiden valinta 

 

Sähkökeraamien valmistusprosessi alkaa raaka-aineiden valinnasta joka on myös 

riippuvainen valitusta synteesireitistä. Aineet valitaan halutun lopputuloksen ja 

sovelluksen perusteella. Raaka-aineiden koostumuksen lisäksi muita huomioitavia 

ominaisuuksia ovat esimerkiksi partikkelikoko ja epäpuhtaudet. Yleisesti raaka-

aineina halutaan käyttää mahdollisimman vähän epäpuhtauksia sisältäviä aineita. 

Epäpuhtaudet voivat aiheuttaa haitallisia ominaisuuksia lopulliseen keraamiin, kuten 

heikentynyttä rakennetta tai poikkeavia sähköisiä ominaisuuksia. Myös käytettyjen 

jauheiden stoikiometria voi vaikuttaa selvästi lopullisen näytteen ominaisuuksiin. [2] 

Esimerkiksi bariumtitanaatin kohdalla, ylimääräinen barium vaikeuttaa sintrausta, 

mutta antaa hienojakoisen mikrorakenteen, kun taas ylimääräinen titaani helpottaa 

sintrausta, mutta kasvattaa suuria rakeita hienojakoisten joukkoon [5].  

    Raaka-aineiden laatu ja puhtaus vaihtelevat eri valmistajien ja myös 

valmistuserien välillä. Ennen raaka-aineiden käyttöä valittujen aineiden 

ominaisuudet varmistetaan, kuten partikkelikoko, koostumus ja kosteuden määrä 

jauheessa. Tasajakoista ainetta tulisi suosia laadukkaan lopputuloksen 
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aikaansaamiseksi. [2] Erityisesti kiinteän olomuodon synteesissä tasajakoisuus on 

tärkeää tasajakoisen koostumuksen saavuttamiseksi [5].  

    Raaka-aineita säilytetään ympäristössä, missä lämpötilaa ja kosteutta voidaan 

tarkkailla ja mahdollisesti säädellä, ettei raaka-aineisiin synny ympäristön 

aikaansaamia haittavaikutuksia.  [2]  

 

 

2.1.2. Jauheen valmistus ja prosessointi 

 

Raaka-aineiden valinnan ja karakterisoinnin jälkeen siirrytään haluttuun 

synteesimenetelmää. Yleisempiin keraamijauheiden valmistusmenetelmiin kuuluvat 

kiinteän olomuodon synteesi (kutsutaan usein myös oksidi sekoitus synteesiksi), 

oksalaattimenetelmä, alkoksidi-menetelmä ja hydroterminen synteesi. [2] Yleensä 

valmistettua jauhetta myös jatkokäsitellään erilaisilla prosessointimentelmillä 

tiettyjen ominaisuuksien (esim. partikkelikoko, kokojakauma, kiderakenne, jne.) 

säätämiseksi jotka voivat vaikuttaa myös sintraukseen ja ominaisuuksiin [6, 7].  

    Teollisuudessa yleisimmin käytetty valmistusmenetelmä on kiinteän olomuodon 

synteesi, jota on helppo käyttää massatuotannossa. Tällä menetelmällä on kuitenkin 

vaikea saada erittäin tasalaatuista jauhetta halutuilla ominaisuuksilla. Nykyään 

teollisuudessakin ollaan siirtymässä kemiallisiin menetelmiin, jotta jauheiden 

ominaisuuksia ja prosessiparametreja voitaisiin kontrolloida paremmin. Kemialliset 

valmistusmenetelmät ovat yleisesti kiinteän olomuodon synteesiä 

monimutkaisempia, mutta niillä pystytään valmistamaan stoikiometrisesti tarkempia 

jauheita, mitkä koostuvat pienistä ja homogeenisen kokoisista partikkeleista. [2] 

    Oksalaatti menetelmässä, oksalaateista syntetisoidaan haluttua ainetta. Raaka-

aineet laitetaan reagoimaan hapossa, mistä haluttu lopputulos saadaan. 

Prosessiparametreja voidaan hallita mm. halutun stoikiometrian aikaansaamiseksi. 

Esimerkiksi bariumin ja titaanin suhdetta on mahdollista kontrolloida 

bariumtitanaatin valmistuksessa. Lopputulos tällä menetelmällä on tarkka niin 

partikkelikoon kuin koostumuksenkin suhteen. Alkoksidi-menetelmä soveltuu myös 

teollisuuteen ja sen raaka-aineina ovat eri alkoksidit, joista muodostetaan oksideja. 

Riippuen reaktio-olosuhteista on mahdollista valmistaa jopa nanokokoluokan 

jauheita. Hydrotermisessä synteesissä on mahdollista aikaansaada alle mikrometrin 

kokoluokan pyöreitä partikkeleita, jotka ovat hyvin puhtaita tai muokattuja. Tämä on 

matalan lämpötilan vesipohjainen menetelmä. [2] 

    Suurimpaan osaan näistä jauheiden valmistusmenetelmistä kuuluu myös 

kalsinointivaihe. Kalsinoinnissa jauhe esireagoidaan sintrauslämpötilaa alemmissa 

lämpötiloissa, mikä mahdollistaa halutun kiderakenteen muodostumisen ja vähentää 

tarvittavan diffuusion määrää varsinaisessa sintrauksessa. Kalsinointilämpötilan tulee 

olla riittävän korkea halutun reaktion ja kiderakenteen aikaansaamiseksi, mutta 

samalla myös riittävän matala jotta kalsinoitu materiaali saadaan helposti murskattua 

jauheeksi lopullista muodonantoprosessia varten. Kalsinoinnin tarkoituksena on 

myös poistaa ylimääräiset aineet, kuten hiilidioksidi karbonaateista, ja säädellä 

lopullista kutistumista. Lopputulokseksi halutaan tasaista ja homogeenistä jauhetta. 

Kalsinoinnin voi suorittaa normaalissa sintrausuunissa tai teollisuusmaisissa isoissa 

polttouuneissa. [1,4] Joissakin tapauksissa kontrolloidaan myös uunin ilmakehää, 
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esimerkiksi valmistaessa TiO2 nanopartikkeleja (tyhjiö) tai SiO2 pelkistämisessä 

SiO:ksi (vetyilmakehä). [4]  

    Kalsinoiduissa jauheissa on useasti isoja rakeita tai kasautumia. Nämä kasautumat 

voivat sisältää ei haluttuja huokosia ja aiheuttaa epätasaista sintraantumista. Raaka-

aineiden sekoituksessa homogeenisuuden maksimoimiseksi valitaan jauheiden 

partikkelikoot kapealta jakaumalta. Tämä parantaa niin mekaanisia kuin sähköisiä 

ominaisuuksia ja varmistaa paremman reagoituvuuden. [2] 

    Yleisin sekoitukseen ja murskaukseen käytettävä menetelmä on 

märkäkuulamyllytys. Menetelmässä käytetään kulhoa, mikä on valmistettu joko 

keraamista, metallista tai muovista. Myllytyskuulia ja sauvoja valmistetaan samoista 

materiaaleista eri kokoluokissa. Käytetystä jauheesta ja halutusta lopputuloksesta 

riippuen valitaan sopiva kuula/kulho yhdistelmä. Kontaminaation välttämiseksi, 

valitaan mahdollisimman vähän kuluvat kuulat ja kulho tai käytetään sellaista, mistä 

mahdollisesti irronneet epäpuhtaudet voi poistaa jauheesta lämpökäsittelyllä. [2, 5] 

    Muita myllytysmenetelmiä on mm. kuivakuulamyllytys ja tärinään perustuva 

myllytys (vibro energy milling). Kuivakuulamyllytyksessä etuina on, ettei tarvitse 

kuivata myllytettyä ainetta, mutta itse myllytys yleensä kestää kauemmin. 

Kuulamyllytys on yksinkertainen menetelmä ja myllyn laitteisto kestävä, mutta 

prosessina yleensä aikaavievä. [2] Sekoitukseen voidaan myös käyttää ultraääntä tai 

magneettisekoitinta, jos jauhetta ei tarvitse murskata. 

    Yksi esimerkksi BST-keraamijauheen prosessoinnista kiinteän olomuodon 

synteesillä on seuraava. Lähtöaineina käytetään jauhemaista barium- ja 

strontiumkarbonaattia (BaCO3, SrCO3) sekä titaanioksidia (TiO2). Raaka-aineet 

punnitaan ja tarvittavat määrät sekoitetaan halutun BST-koostumuksen (BaxSr1-

xTiO3, 0 ≤ x ≤ 1) mukaisesti. Märkäsekoituksen jälkeen jauhe kuivataan uunissa, 

minkä jälkeen jauhetta kuivakuulamyllytetään korkean energian myllyssä. 

Myllytyksessä käytetään akaatti kuulia ja kulhoja. Kuulat ovat tilavuusuhteessa 10:1 

myllytettävään jauheeseen nähden. Myllytyksen jälkeen aineet lämpökäsitellään, 

jolloin karbonaatit hajoavat luovuttaen hiilidioksidia ja mahdollista ylimääräistä 

happea. Lopputuloksena saadaan bariumstrontiumtitanaattia. [6] 

 

 

2.1.3. Muotoilu 

 

Keraamijauheet muotoillaan haluttuun muotoon ennen sintrausta. 

Muotoilumenetelmiä on useita, kuten kuivapuristus, ekstruusio, ruiskuvalu ja eri 

painomenetelmät. Keraamin lopullinen käyttökohde määrää käytetyn 

muotoilumenetelmän. Tyypillisesti keraamijauhe halutaan tiivistää 

muotoiluvaiheessa noin 60 % teoreettisestä tiheydestä.. Kaikissa 

muotoilumenetelmissä tyypillisesti käytetään sidosaineita joita ovat erilaiset muovit, 

kumit ja vahat, mitkä helpottavat muotoilua ja sen jälkeistä käsittelyä pitämällä 

jauheen kasassa. Sidosaineet ovat yleensä orgaanisia, jolloin ne on mahdollista 

poistaa korkeissa lämpötiloissa. [2,5] 

    Keraamijauheita muotoillessa yleisesti käytetty menetelmä on kylmä 

kuivapuristus. Tämä menetelmä mahdollistaa yksinkertaisten muotojen 

valmistuksen, kuten pelletti tai laatta.. Monimutkaisemmat muodot ovat myös 

mahdollisia, mutta ne vaativat usein moniosaisen puristusmuotin/männän. Jauhe 
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asetetaan muottiin, jossa se puristuu kahden männän välissä tiiviiksi kappaleeksi. 

Puristuspaineet vaihtelevat materiaalin mukaan välillä 75 - 300 MPa.  Puristuksessa 

käytetään hienonnettua jauhetta kasaantumien ja isojen rakeiden välttämiseksi, mitkä 

aiheuttavat huokosia ja epätasaista sintraantumista valmiissa keraamissa. Puristus 

tapahtuu hitaasti, niin että ilma poistuisi jauheen seasta mahdollisimman hyvin. Ilma 

aiheuttaa näytteen liuskoittumista ja halkeamista. [2] 

    Monimutkaisissa muodoissa käytetään usein injektiomuotti-menetelmää, joka 

soveltuu erityisesti muovien ja keraami-polymeerien muotoiluun. Ekstruusio 

menetelmällä voidaan valmistaa pitkää nauha tai narumaista keraami-polymeeri 

seosta mitä hyödynnetään suoraan tai käytetään raakaineena esimerkiksi 

ruiskuvalumenetelmässä. Painomenetelmällä voidaan keraamimusteista tai – 

pastoista painaa ohuita kerroksia eri substraateille [2]. 

 

 

2.1.4. Sintrautuminen ja sintrausmenetelmät 

 

Tuotaessa riittävästi lämpöenergiaa keraamijauheesta muotoiltuun kappaleeseen, 

siinä tapahtuu tihentymistä ja rakeiden kasvua. Tätä tapahtumaa kutsutaan yleisesti 

sintrautumiseksi. Sintraus on yksi ihmisen vanhimmista teknologioista ja nykyään 

sen merkitys on edelleen suuri niin metallurgiassa kuin keraamiteollisuudessa [2, 3]. 

    Sintraus voidaan jakaa kahteen perustyyppiin, kiinteä faasi ja nestefaasi 

sintraukseen. Kiinteä faasi sintrauksessa aine tiheytyy kokonaisuudessaan diffuusion 

avulla, kun taas nestefaasi sintrauksessa sintrautuminen tapahtuu diffuusion sekä 

viskoosisen nestefaasin aiheuttaman kapillaarivoiman ja pintajännityksen avulla. 

Sintraus vaatii toimiakseen kaksi perusehtoa: materiaalin kuljetusmekanismin ja tätä 

ylläpitävän energialähteen. Kiinteä faasi sintrauksessa kuljettava mekanismi on 

diffuusio, mikä johtuu vapaan energian erosta ja kemiallisesta potentiaalista. 

Diffuusiossa atomit tai vakanssit liikkuvat rakeen pintaa pitkin tai aineen läpi. [4] 

Nestefaasi sintraus saadaan aikaan lisäämällä aineeseen epäpuhtauksia mitkä 

muodostavat nestefaasin itsekseen tai sintrattavan aineen kanssa, jolloin tarvittava 

sintrauslämpötila on yleensä kiinteäfaasisintrausta matalampi. [3] 

    Yleisesti sintrauksen ajavana voimana on pintaenergian pienentyminen. 

Sintrattavassa kappaleessa tämä tapahtuu tihentymisen ja raekasvun kautta [3]. 

Samalla kappaleen huokoisuus pienenee ja toisiaan lähellä olevat partikkelit 

sitoutuvat vahvasti toisiinsa [4]. Sintrautumisen eteneminen voidaan yleisesti jakaa 

kolmeen eri vaiheeseen, jotka on esitetty Kuvassa 1 (muokattu lähteestä [4]). 
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Kuva 1. Keraamin sintrautumisen kolme eri vaihetta. 

 

 

Sintrauksen alkuvaiheessa jauheen partikkelien uudelleen järjestäytyminen lisää 

partikkelien välisten kosketuspintojen määrää, joka mahdollistaa partikkelien 

välisten siltojen kasvun ja materiaalin siirtymisen. Alkuvaiheessa kutistumista 

tapahtuu korkeintaan 2-3 vol.% [3]. Keskivaiheessa partikkelien väliset sillat jatkavat 

kasvuaan ja huokoisuus pienenee. Suurin osa kutistumisesta tapahtuu keskivaiheessa, 

jopa ~93 % kokonaiskutistumasta [3]. Suuren pintaenergian omaavat pienet rakeet 

sulautuvat isoihin partikkeleihin kasvattaen niitä. Raekoon kasvun jatkuessa 

partikkeleista alkaa muodostua raerajojen yhdistämiä rakeita. Nämä rakeet 

muodostavat sintrattavan kappaleen mikrorakenteen. Sintrauksen loppuvaiheessa 

lopullinen tihentyminen tapahtuu, kun eristetyt huokoset poistuvat raerajoja pitkin 

vakanssidifuusiona. Rakeet kasvavat monikiteisessä aineessa sitä enemmän mitä 

kauemmin niitä lämpökäsitellään tai sintrataan. Kasvu voidaan jakaa kahteen 

perustyyppiin: Normaaliin ja Epänormaaliin kasvuun. Normaalissa kasvussa rakeet 

kasvavat tasaisesti ajan myötä, raekoon ollessa tasaisesti jakautunut. Epänormaalissa 

kasvussa jotkut rakeet kasvavat muita paljon nopeammin mikä saa aikaan 

jakautuneen raekoon. [3] Kuvassa 2 a) nähdään kappaleen tiheyden kehitys eri 

vaiheissa. (muokattu lähteestä [3]) 
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a) 

 
b) 

 
Kuva 2. a) Keraamin suhteellisen tiheyden muutos eri sintrausvaiheiden aikana. b) 

Tyypillinen sintrausprofiili sidosaineiden poltto- ja sintrausvaiheella. 

 

 

    Suurimmat sintrattavan aineen sintrautuvuuteen ja mikrorakenteeseen vaikuttavat 

tekijät voidaan jakaa kahteen kategoriaan: materiaalin muuttuvat tekijät ja prosessin 

muuttuvat tekijät. Materiaalin ominaisuudet, kuten kemiallinen koostumus, 

partikkelikoko, epäpuhtaudet, homogeenisuus ja partikkelikokojakauma vaikuttavat 

aineen sintrattavuuteen. Esimerkiksi jauheseoksen homogeenisuus on erittäin tärkeä 

sintrattavuuteen vaikuttava tekijä. Partikkelikokojakauman ollessa hyvin kapea jää 

lopullinen huokoisuus korkeaksi, koska partikkelien väliin jää tyhjää, minkä voisi 

täyttää pienemmillä partikkeleilla [4]. Prosessin muuttuviin tekijöihin kuuluvat 

esimerkiksi sintrausaika, -paine, -atmosfääri sekä lämmitys- ja jäähdytysnopeus. [3] 

    Riippuen menetelmästä, ajasta ja lämpötilasta, voi erilaisia ongelmia ilmetä 

sintrauksen kanssa. Yleisimpiin ongelmiin kuuluvat vääntyminen, ylipolttaminen, 

sidosaineiden huono palaminen, hajoamisreaktiot ja polymorfiset muutokset. 

Vääntyminen johtuu joko sintrattavan kappaleen liian vähäisestä tuesta, tai 

epähomogeenisestä tiheydestä ennen sintrausta. Molemmat on yksinkertaista välttää, 

käyttämällä keraamisia ei reagoivia alustoja tukemaan kappaletta ja varmistamalla 
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tasainen puristus valmistusvaiheessa. Ylipolttaminen voi aiheuttaa kappaleen 

vääristymistä, pullistumista, reagointia uunin osien tai alustan kanssa, tai rakeiden 

liiallista kasvua. Nämä voidaan havaita usein paljaalla silmällä, mutta raekoon 

tarkasteluun tarvitaan mikroskopiaa. Ylipoltto voidaan korjata säätämällä prosessi 

parametreja. Sidosaineiden polttaminen tulee tehdä tarkasti ja hallitusti. Yleensä 

lämpötilaa nostetaan hitaasti tasolle, jossa sidosaine voi höyrystyä ja pidetään tällä 

tasolla määrätyn ajan (Kuva 2b)). Liian nopeasti tai väärällä lämpötilalla poltetut 

sidosaineet voivat jäädä rakenteeseen vapaana hiilenä. Hiili voi aiheuttaa ei haluttuja 

reaktioita sintrauksen aikana tai muuttaa keraamin lopullisia ominaisuuksia. 

Keraamien valmistuksessa yleensä käytetään oksideja, karbonaatteja, sulfaatteja, 

nitriittejä tai muita suoloja. Suolat ovat usein puhtaampia, regoivat herkemmin ja 

niiden sekoitus on helpompaa, kuin valmiiden oksidien. Valmistuksessa ongelmaksi 

voi koitua ettei aineet hajoa tarpeeksi aikaisin ja muodosta haluttua oksidia. Tästä voi 

syntyä kaasua, mikä aiheuttaa vaurioita rakenteessa. Jos taas aineet eivät reagoi 

kokonaan, lopputuloksena voi olla kemiallisesti epähomogeeninen seos. 

Karbonaateilla on yleisesti korkeat hajoamislämpötilat, mutta ne eivät yleensä tuota 

ongelmia jos sintrauslämpötila on yli 1000 ̊C. [4] 

    Teollisuudessa eniten käytetyssä sintrausmenetelmässä (ns. perinteinen 

menetelmä) kappale asetetaan uuniin, jonka sähkövastukset lämmittävät kappaleen. 

Kappale lämpenee epähomogeenisesti ulkoa sisälle päin ja lämpeneminen vaatii 

paljon energiaa ja aikaa. Keraamien laatu ja ominaisuudet ovat rajallisia perinteisellä 

menetelmällä. Tämän vuoksi uusia sintrausmenetelmiä tutkitaan, jotta saataisiin 

energia- ja aikatehokkaita menetelmiä, millä voitaisi parantaa keraamien laatua ja 

ominaisuuksia. Uusiin menetelmiin kuuluvat muun muassa valokaariplasmasintraus 

(spark plasma sintering, SPS), mikroaaltosintraus ja flash–sintraus. 

    Valokaariplasmasintrauksessa sintrattava kappale asetetaan kahden männän väliin 

tyhjiöön ja sitä puristetaan tasaisella paineella. Männät toimivat myös elektrodeina ja 

niistä johdetaan kappaleeseen tasavirtaa. Kappaleen resistanssiin verrannollinen 

Joule-lämpeneminen lämmittää kappaleen tasaisesti ja suhteellisen alhaisissa 

lämpötiloissa verrattuna perinteiseen menetelmään. Tämä takaa tiheän keraamin 

pienellä raekoolla ja prosessiaika voidaan laskea minuuteissa. [8]  

    Mikroaaltosintrauksen prosessiajat ovat, SPS:än ohella, lyhemmät kuin 

perinteisellä menetelmällä. Mikroaaltosintrauksessa sähkömagneettiset aallot, 

taajuuksilla 0,3-300 GHz, lämmittävät kappaleen. Useat keraamit täytyy 

esilämmittää kriittisen lämpötilan yli, ennen kuin ne alkavat itse absorboida 

mikroaaltoja ja lämmetä sen seurauksena. Siksi menetelmässä käytetään 

suskeptorimateriaaleja, mitkä absorboivat mikroaaltoja alhaisissa lämpötiloissa ja 

lämmittävät kuumetessaan sintrattavaa kappaletta säteilemällä. Toinen vaihtoehto on 

käyttää hybridiuunia, missä on sekä mikroaalto, että perinteinen lämmitys 

vaihtoehto. [9] Mikroaaltosintraamalla on saatu myös lupaavia tuloksia, esimerkiksi 

bariumtitanaatin dielektrinen vakio on kyetty nostamaan kymmeniä kertoja 

normaalia korkeammaksi [10]. 

    Yksi uusimmista menetelmistä on ”flash”-sintraus joka kattaa useita eri tekniikoita 

kuten esim. korkeaintensiteettisellä ja nopealla valopulssilla sintraamisen [11]. 

Toisessa ”flash” sintrauksen tekniikassa sintrattava kappale asetetaan perinteiseen 

sintrausuuniin elektrodien väliin. Toisin, kuten SPS:ssä, elektrodit eivät aiheuta 

painetta kappaleeseen. Elektrodeille tuodaan AC korkeajännite samalla, kun uunia 

lämmitetään. Kriittisessä lämpötilassa ja jännitteessä, kappaleen johtavuus kasvaa ja 

jännitelähde menee virtaohjaustilaan. Kappaleen sintraantuminen tapahtuu 
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sekunneissa. Menetelmä on hyvin mielenkiintoinen nopeiden sintrausaikojen, 

alennettujen lämpötilojen ja hyvän lopputuloksen takia, mutta uutuuden takia ilmiötä 

menetelmän takana ei vielä täysin tunneta. [12] 

 

 

2.1.5. Viimeistely 

 

Sintrauksen jälkeen kappaleet työstetään haluttuun muotoon erilaisilla koneilla, 

työkaluilla tai hiomapaperilla. Sähköisissä sovelluksissa, kuten kondensaattoreissa tai 

pietsosähköisissä aktuaattoreissa, kappaleet hiotaan tarkkoihin dimensioihin ja niihin 

lisätään elektrodit sähköisten kontaktien aikaansaamiseksi. Jos käytetään 

vesihiomamenetelmiä, tulisi keraamin tiheyden sintrauksen jälkeen olla yli 95 % 

teoreettisesta tiheydestä, ettei vesi adsorboidu keraamiin ja kappaletta tarvitsisi 

kuivata hionnan jälkeen. Adsorboitunut vesi aiheuttaa huomattavaa muutosta 

sähköisiin ominaisuuksiin. [5] 

    Elektrodien valmistus voidaan toteuttaa useilla eri menetelmillä. Yleisimpiin 

menetelmiin kuuluvat erilaiset höyrystysmenetelmät, sputterointi, verkkopainatukset 

ja elektrodimusteet. Materiaaleihin kuuluvat muun muassa kulta, hopea, kupari ja 

erilaiset nikkeliseokset. Sovelluksien mukaan pinnoitteen laatu ja menetelmä 

vaihtelevat. Esimerkiksi tarkoissa tieteellisissä kokeissa käytetään tyhjiössä 

höyrystettyjä kultaelektrodeja, jotka antavat luotettavan liitoksen kappaleeseen. 

Elektrodin ja kappaleen väliin ei saa jäädä ilmaa koska se käyttäytyy kuten sarjassa 

oleva matalan kapasitanssin kondensaattori, mikä muuttaa kappaleen efektiivisiä 

sähköisiä ominaisuuksia. [5] 

 

 

2.2. Polarisaatiomekanismit ja permittiivisyys 

 

Materiaalin permittiivisyys kuvaa aineen kykyä vastustaa ulkoista sähkökenttää. 

Sähkökentän vaikutuksesta eristeeseen kehittyy dipolimomentteja, jotka pyrkivät 

orientoitumaan sähkökentän suuntaisiksi, mitä kutsutaan myös polarisoitumiseksi. 

Orientoituminen aikaansaa sisäisen sähkökentän, mikä on ulkoista sähkökenttää 

vastaan. Eristeen sisäinen kenttä on siis ulkoisen ja polarisoitumisesta aiheutuneen 

kentävektorien summa. Keraamit koostuvat satunnaisesti suuntautuneista kiteista ja 

niitä voidaan pitää makroskooppisella tasolla isotroopisina [13]. Tällöin polarisaatio 

voidaan laskea kaavalla 
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missä 

 εr on eristeen suhteellinen permittiivisyys, 

 ε on eristeen permittiivisyys, 



 16 

 ε0=8,8542 × 10
-12  

F/m on tyhjiön permittiivisyys, 

 χe on sähköinen suskeptibiliteetti, 

P on polarisaatio tiheys, 

 E on sähkökenttä. 

 

Mitä suurempi permittiivisyys, sitä suurempi polarisaatio. Yleisesti dielektrisen 

materiaalin sanotaan polarisoituvan, kun siihen syntyy sähkökentän vaikutuksesta 

dipolimomentteja. Riippuen materiaalista polarisoituminen voi tapahtua neljällä eri 

tasolla, jotka on havainnollistettu Kuvassa 3. Atomitasolla dipolimomentti syntyy, 

kun elektronit siirtyvät sähkökentän vaikutuksesta suhteessa ytimeen. Ionitasolla 

vuorostaan positiivisesti ja negatiivisesti varautuneet kationit ja anionit voivat siirtyä 

hilatasolla dipolimomenttien aikaansaamiseksi. Dipoleja sisältävät materiaalit, kuten 

vesi, polarisoituvat kääntymällä sähkökentän suuntaisesti. Avaruustasolla aineen 

vapaat varaukset siirtyvät sähkökentän myötäisesti kunnes törmäävät 

potentiaalivalliin, kuten esim. raerajaan. Tätä kutsutaan myös rajapintapolarisaatioksi 

[2, 14].  

 

 
Kuva 3. Dielektrisissä materiaaleissa esiintyvät polarisaatiomekanismit. 

     

    Materiaalin permittiivisyyttä kuvataan kreikan kielen kirjaimella epsilon (ɛ). 

Yleisesti eristeen permittiivisyys ilmoitetaan suhteessa tyhjiön permittiivisyyteen 

(ɛ0), jolloin saadaan suhteellinen permittiivisyys  
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missä 

 EU on eristeeseen vaikuttava ulkoinen sähkökenttä, 

 ES on eristeessä syntyneen polaroitumisen aikaansaama sähkökenttä. 

 

Suhteellista permittiivisyyttä kutsutaan myös dielektriseksi vakioksi, joka ilmaistaan 

kirjaimella k. [2, 14] Orgaanisilla aineilla tämä arvo on yleisesti alle 5 ja suurimmalle 
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osalle epäorgaanisista aineista alle 20 [5]. On kuitenkin mahdollista, että ɛr:n arvo 

epäorgaanisissa keraameissa saada nousemaan jopa 10
5
 suurusiin arvoihin [10, 15]. 

Käytettäessä vaihtojännitettä saadaan kompleksinen suhteellinen permittiivisyys, 

joka ilmaistaan seuraavalla tavalla: 

 

𝜀𝑟 =  𝜀𝑟´ −  𝑗𝜀𝑟´´     

(3) 

,missä 

 ɛr on kompleksinen premittiivisyys, 

 ɛr´ reaaliosa permittiivisyydestä, 

 ɛr´´ on imaginääriosa permittiivisyydestä. 

 

Kompleksisesta permitiivisyydestä voidaan laskea myös dielektrinen häviö. Tätä 

kutsutaan myös dielektriseksi häviötangentiksi ja se ilmaistaan kompleksisen 

permittiivisyyden avulla seuraavasti: 

 

 

tan 𝛿 =
𝜀𝑟´´

𝜀𝑟´
,    

(4) 

  

Imaginäärinen osa johtuu dielektrisestä häviöstä, missä varauksien ja dipolien 

satunnainen törmäily materiaalissa sähkökentän vaihdellessa tuottaa lämpöä.  

    Polarisaatiomekanismit aiheuttavat taajuudesta riippuvia relaksaatio- ja 

resonanssiprosesseja materiaalin ollessa vaihtuvassa ulkoisessa sähkökentässä. 

Avaruusvarausten ja dipolaarisen polarisaatiomekanismin aiheuttamat relaksaatiot 

esiintyvät matalilla taajuuksilla, kun varaukset tai dipolit alkavat jäädä jälkeen 

vaihtuvasta sähkökentästä. Tällöin polarisaatio ja suhteellisen permittiivisyyden 

reaaliosa laskee. Sähkökentän varaaman energian ja varauksien tai dipolien 

aiheuttaman energian häviön ollessa samassa tahdissa esiintyy permittiivisyyden 

imäginääriosassa relaksaatio huippu jolloin myös häviötangetti on maksimissaan. 

Ioninen ja atominen polarisaatio on avaruus- ja dipolaariseen polarisaatioon 

verrattuna suhteessa nopeampia ja ominaisuudeltaan värähtelviä aiheuttaen 

relaksaation sijasta resonanssin. Tyypillinen dielektrisen materiaalin 

polarisaatiomekanismeihin liittyvä relaksaatio- ja resonanssikäyttäytyminen on 

esitetty Kuvassa 4 (muokattu lähteestä [14]). [14] 
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Kuva 4. Tyypilliset polarisaatiomekanismeihin liittyvät relaksaatio ja resonanssi 

prosessit dielektrisessä materiaalissa. 

  

    Kaikilla materiaaleilla on oma taajuudesta riippuva permitiivisyys ja se on aina 

suurempi kuin tyhjiön permitiivisyys. Taajuusriippuvuus otetaan huomioon 

suunniteltaessa sähköisiä komponentteja, kuten kondensaattoreita. [14, 5] Nykyään 

kondensaattori teollisuuteen hyväksyttävä häviötangentti on luokkaa < 0,05 [16]. 

Levykondensaattorin kapasitanssi on riippuvainen permittiivisyydestä seuraavalla 

tavalla: 
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(5) 

 

,missä 

 C on levykondensaattorin kapasitanssi, 

 A on elektrodien pinta-ala, 

 ɛr on eristeen suhteellinen permittiivisyys kyseisellä taajuudella, 

 ɛ0 on tyhjiön permittiivisyys. 

 

 

2.2.1. Kolossaalinen permittiivisyys 

 

Tietyssä tilanteessa dielektrisen materiaalin permittiivisyys voi olla selvästi 

tavanomaista suurempi, jolloin puhutaan kolossaalisesta permittiivisyydestä. Ilmiölle 

ei ole olemassa tarkkaa yksittäistä määritelmää. Esimerkiksi suhteellisen 

permittiivisyyden ylittäessä arvon 10
4
 puhutaan kolossaalisesta permittiivisyydestä.

 

[17]. Joskus ilmiön yhteydessä puhutaan myös jättiläismäisestä permittiivisyydestä 

(giant permittivity) [18]. Joka tapauksessa se on materiaalin normaali arvoihin 

verrattuna huomattavasti, jopa kymmeniä kertoja, suurempi. 

    Kolossaalisen permitiivisyyden syyksi on esitetty useita eri teorioita. Yleisimpänä 

syynä pidetään IBLC (internal barrier layer capacitor) ilmiötä. Esimerkiksi Floridan 

yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa valmistettiin batriumtitanaatti näytteitä 

mikroaaltosintrauksella. Suhteellisen permitiivisyyden arvoksi mitattiin jopa 301 484 
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1 kHz taajuudella huoneenlämmössä. Arvo on ällistyttävä verrattuna bariumtitanaatin 

tyypilliseen suhteelliseen permittiivisyyteen, mikä on noin 3500 [10, 19]. Huonona 

puolena oli kokeessa havaittu hyvin suuri dielektrinen häviö tan =6,901. Häviön 

syyksi arvioitiin hapen vajetta materiaalissa, mikä syntyy sintrauksen aikana 

vähentyneen ilman, sintrauslämpötilan ja nopean lämmityksen johdosta. Kyseinen 

vaje lisää johtavuutta, mikä lisää häviöitä. Tämä on yleinen havainto IBLC 

keraameissa. Lämpökäsittelyn jälkeen, häviöt saatiin laskettua arvoon 0,045, mikä on 

hyväksyttävä arvo. Permitiivisyys laski myös, arvoon 36 055. [10] 

    IBLC mallin mukaan voidaan systeemin suhteellinen permitiivisyys 

approksimoida seuraavalla kaavalla: 

 

𝜀𝑟  = 𝜀𝑔𝑏

𝑡𝑔

𝑡𝑔𝑏
 

   

(6) 

 

,missä 

 ɛgb on raerajan suhteellinen permitiivisyys, 

 tg on raekoko, 

 tgb on raerajan paksuus. 

 

On todettu, että permittiivisyys kasvaa kaavan 6 mukaisesti, kun raekoko kasvaa.[16, 

20] Teoriassa oletetaan korkean permittiivisyyden johtuvan puolijohtavista rakeista 

mitkä erottuvat toisistaan eristävillä raerajoilla. IBLC teorian lisäksi on ehdotettu 

SLBC (surface layer barrier capacitor) teoriaa, missä huomioidaan myös keraamin ja 

elektrodin välinen liitos. Keraamin ja jalometalleista valmistettujen elektrodin väliin 

syntyy Scottky-liitos, mikä nostaa matalantaajuuden suhteellista permittiivisyyttä, 

jopa 15 % [19]. 

    Teorioiden taustalla oletetaan olevan Maxwell-Wagner vaikutus tai rajapinta 

polarisaatio. Eristäviä rajapintoja voi syntyä elektrodien ja keraamin välille, 

keraamin pintaan stoikiometristen erovaisuuksien johdosta (esimerkiksi hapen vaje 

materiaalissa) tai keraamin sisälle raerajoille ja kidevirheisiin [21].  

    Vaikkakin Maxwell-Wagner vaikutusta voidaan joissakin tapauksissa pitää 

kolossaalisen permittisyyden aiheuttajana, se ei sovi kaikkiin tilanteisiin. 

Tutkimuksissa bariumtitanaatilla havaittiin permittiivisyyden aiheutuvan vain ~20 % 

IBLC mallista (kaava 5) ja 15 % elektrodin ja keraamin välisestä liitoksesta. Loput 

65 % permittiivisyydestä epäillään johtuvan polaroni hyppelystä, missä vapaat 

varauksenkuljettajat polarisoivat liikkuessaan ympärillä olevaa hilaa aiheuttaen 

”polarisoituneen-pilven” [21].   

    Ferrosähköisissä materiaaleissa kolossaalista permittiivisyyttä voidaan edesauttaa 

räätälöimällä olosuhteet materiaalin Curie-pisteen läheisyyteen, missä permitiivisyys 

on huomattavasti normaalia korkeampi.     

    Korkeita permittiivisyys arvoja tarvitaan kaupallisiin termistoreihin, 

kondensaattoreihin, muistilaitteisiin ja antennien miniatyrisointiin [22]. Systeemien 

pienentyessä, korkean permittiivisyyden nanomateriaalit ovat kehityksen 

avainasemassa [23]. Nykyään on mahdollista valmistaa myös kolossaalisen 

permittiivisyyden materiaaleja. Ongelmana on kuitenkin saada niistä käytännön 

sovelluksiin sopivia, sillä korkea permittiivisyys tuo lähes aina mukanaan myös 

korkean dielektrisen häviön. Lisähaastetta tuo vielä permittiivisyyden suuri 

riippuvuus lämpötilasta ja taajuudesta [17, 18], mutta edistyksiä tutkimuksissa on 

tehty. Hu W. et al. saavuttivat kolossaalisen permittiivisyyden suhteellisen matalilla 
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häviöillä modifioimalla titanaattia niobiumilla ja indiumilla. Tutkimuksessa 

aiheutettiin titanaatin rakenteeseen hallitusti hilavirheitä, mihin elektroni jää 

loukkuun. Loukussa oleva elektroni pääsee liikkumaan normaalia sidottua elektronia 

enemmän nostaen permittiivisyyttä, mutta pitäen häviöt matalina verrattuna 

vapaaseen elektroniin. [17] 
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 BST-KERAAMIN OMINAISUUDET 3.
 

BST, eli bariumstrontiumtitanaatti koostuu nimensä mukaisesti bariumista, 

strontiumista ja titanaatista eli titaanista ja hapesta. Materiaali esitetään kemiallisella 

kaavalla BaxSr1-xTiO3, jossa x ilmaisee bariumin ja strontiumin välistä suhdetta sen 

kiderakenteessa. BST on suosittu tutkimuksen kohde sen ympäristöystävällisyyden 

(lyijyttömyys) ja laajasti säädettävien ominaisuuksien takia. Bariumin ja strontiumin 

välistä suhdetta muutettaessa voidaan säätää lämpötilaa missä BST muuttuu 

ferrosähköisestä parasähköiseen muotoon [24]. Parasähköisessä muodossa 

materiaalin yksikkökoppi on kuutiollinen, missä sen kaikki särmät ovat 

samanmittaiset. Ferrosähköisessä muodossa yksikkökopin symmetria muuttuu 

epäkeskeiseksi mahdollistaen spontaanin polarisoitumisen, mitä voidaan muuttaa 

ulkoisella sähkökentällä. Erityisesti parasähköisiä ominaisuuksia hyödynnetään mm. 

sähköisesti säädettävissä sekoittimissa, viivelinjoissa, suodattimissa, 

kondensaattoreissa, resonaattoreissa, ja vaihesiirtimissä ja ferrosähköisyyttä 

erilaisissa muisti sovelluksissa. Yllä mainituissa mikroaalto taajuudella toimivissa 

sovelluksissa vaaditaan usein myös korkeaa permittiivisyyttä ja alhaisia häviöitä. [15, 

25]  

 

 

3.1. Kide- ja mikrorakenne 

 

BST kuuluu perovskiittien kiderakenneryhmään joka on muotoa ABO3. Kaavassa A 

ilmaisee kationia, joka yleensä on suurikokoinen maa-alkalimetalli ioni, kuten 

barium- tai strontium-ionit. B ilmaisee pienempiä kationeja, kuten titaani-ionit. 

Kuvassa 5. on esitetty ABO3-rakenteen kuutiollinen yksikkökoppi, missä mustat 

pallot ovat A-tyypin kationeita. Punaiset pallot ovat happi-ioneja ja vihreä pallo on 

pieni B-tyypin kationi. Kuvasta nähdään, että B-ioni sijoittuu kuution keskelle ja sitä 

ympäröi happi-ioneista koostuva oktaedri. A-tyypin kationit sijoittuvat kuutiollisen 

rakenteen nurkkiin ja BST:n tapauksessa ne muodostuvat Ba- ja Sr-ioneista halutussa 

suhteessa. [2, 5] 
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Kuva 5. ABO3 perovskiittirakenteen yksikkökoppi. 

 

Euroopassa enemmän käytetyssä esitysmuodossa pienet B-tyypin kationit asetetaan 

kuution kulmiin ja suuri A-tyypin kationi sen keskelle. Tässä tapauksessa happi-ionit 

tulevat kopin särmien keskipisteisiin. Tämä esitystapa on identtinen kuvan 5 

esitystavan kanssa, mutta vaatii usein laajemman rakenteen materiaaliryhmälle 

tyypillisen happioktaedrin havainnollistamiseksi. [5] 

    Perovskiittirakenne muodostuu yleensä happioktaedriin perustuvista systeemeistä, 

mutta lisäksi tunnetaan myös nitridi- karbidi- ja hydridisysteemeitä. Toisin sanoen 

myös eri anionit ovat mahdollisia. Kationeita taas voidaan korvata laajemmin. A tai 

B paikan kationin korvattavuutta voidaan tarkastella toleranssikertoimella t  

 

𝑡 =
(𝑅𝐴 + 𝑅𝑂)

√2(𝑅𝐵 + 𝑅𝑂)
 

   

(7) 

 

missä 

 t on toleranssikerroin, 

 RA on A-ionin säde, 

 RB on B-ionin säde, 

RO on O-ionin säde. 

 

Toleranssikertoimen suuruus ilmaisee rakenteen vääristymisasteen. Ideaalisessa 

tapauksessa arvon tulisi olla 1 kuutiolliselle rakenteelle, mutta rakenne on stabiili 

myös arvoilla 0,8 – 1,05. [5]. Näitä pienemmillä arvoilla rakenne vääristyy, 

happioktaedrin kallistuessa, kun taas ylimenevät arvot siirtävät B-ionia aiheuttaen 

epäsymmetrian rakenteessa ja yleisesti myös ferrosähköisyyden. [26]. 

Strontiumtitanaatilla arvo on 1,002, mikä on lähes täydellinen ionien sovitus [27]. 

Bariumtitanaatissa Ba
+2

-ionien säde on suurempi, mikä aiheuttaa yksikkökopissa 

vääristymistä [28]. 

    BST:llä on kuutiollisen rakenteen lisäksi tetragoninen, rombinen ja romboedrinen 

rakenne, joita kutsutaan myös faaseiksi. Eri faasien stabiilisuus riippuu esimerkiksi 
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lämpötilasta ja A-tyypin kationien keskinäisistä suhteista. Curie-lämpötilan Tc 

yläpuolella rakenne muuttuu kuutiolliseksi, jolloin kaikki kideakselit ovat 

samanpituisia. Tässä muodossa aine on parasähköinen jolloin se voidaan 

väliaikaisesti polarisoida ulkoisella sähkökentällä. Puhtaalle BTO:lle Tc on 130 °C 

[24] ja se laskee strontiumin suhteellisen määrän kasvaessa noin 3,3 °C/mol.% [29]. 

BST-systeemissä strontiumin suhteellinen määrä vaikuttaa myös muihin 

faasimuutoslämpötiloihin ja sähköisiin ominaisuuksiin. [30] Lämpötilan laskiessa 

Curie-lämpötilan alapuolelle kiderakenne muuttuu tetragoniseen muotoon, jolloin 

dipolimomentti muodostuu pitenevän c-akselin suuntaan. Tämä mahdollistaa 

ferrosähköiselle materiaalille niin sanotun spontaanisen polarisaation 

muodostumisen. Lämpötilan edelleen laskiessa aineen rakenne muuttuu rombiseen 

faasin, missä polarisaatio on yksikkökopin jonkin pintadiakonaalin suuntaisesti, ja 

romboedrisen faasin, missä polarisaatio on yksikkökopin avaruuslävistäjän suuntaan. 

Kuvassa 6 on havainnollistettu BST:n eri faasimuutokset ja polarisaation suunnat. [2] 

     

 

 
Kuva 6. Bariumstrontiumtitanaatissa lämpötilan funktiona esiintyvät 

faasimuutokset ja polarisaation suunnat. 

 

Keraamit ovat luonnostaan monikiteisiä, missä rakeiden kideakselien ja täten myös 

polarisaatioiden suunnat ovat satunnaisesti orientoituneet. On mahdollista valmistaa 

myös yksikiteisiä keraameja, mutta tämä on kallista ja vaikeaa, koska pienetkin 

epäpuhtaudet tai muutokset kiteen kasvun aikana saa aikaan häiriön kiderakenteessa. 

[2] 

 

 

3.2. Dielektriset ominaisuudet 
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BST:n dielektrisiä ominaisuuksia kuvataan yleisesti permittiivisyyden ja dielektristen 

häviöiden avulla. Dielektriset ominaisuudet vaihtelevat huomattavasti lämpötilan 

mukaan. Lämpötilan muutos aiheuttaa faasimuutoksen minkä vaikutuksesta 

sähköinen käyttäytyminen muuttuu. Kuvassa 7 nähdään faasimuutoksien aiheuttamat 

permittiivisyyden voimakkaat nousut ja laskut polaaristen akselien a ja c suuntaan 

lämpötilan vaihdellessa yksikiteisessä bariumtitanaatissa [2]. 

 

 
Kuva 7. Yksikiteisen bariumtitanaatti suhteellinen permitiivisyys lämpötilan 

funktiona tetragonaalisen a ja c kideakselien suuntaan. 

 

BST:lle pätee kuvan 7 mukainen lämpötilakäyttäytyminen, mutta käytännössä piikit 

monikiteisellä keraamilla eivät ole yhtä terävät. Piikkien paikat vaihtelevat suuresti 

bariumin ja strontiumin suhteen mukaan, mutta tarkkaan paikkaan vaikuttaa myös 

materiaalin epätasainen jakauma, epäpuhtaudet, sisäiset jännitykset, kidekoko ja 

lämpötilan muutosnopeus. 

    Parasähköisessä kuutiollisessa muodossa dielektriset ominaisuudet ovat BST:llä 

hyvin stabiilit laajalla taajuusalueella. Suhteellisen permittiivisyyden arvot ovat 

permittiivisyydelle luokkaa 500–4000 ja tan  >0,01 [31]. Käytännössä absoluuttisia 

arvoja on mahdotonta antaa, koska dielektrisiin ominaisuuksiin vaikuttaa lähes 

kaikki kemialliset ja fysikaaliset eroavaisuudet ja virheet, joista suurimpana tekiänä 

on bariumin ja strontiumin välinen suhde.  

    BST:n dielektristä käyttäytymistä voidaan säätää käyttämällä esijännitettä joka 

pienentää materiaalin permittiivisyyttä sähkökentän funktiona [29, 30]. Jännitteen 

avulla voidaan tukahduttaa lämpötilan aiheuttamat piikit dielektrisissä 

ominaisuuksissa, mikä edesauttaa mahdollisen sovelluksen toimimisen samoilla 

ominaisuuksilla lämpötilan vaihdellessa.  
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 BST-KERAAMIN MODIFIOINTI JA KOLOSSAALINEN 4.

PERMITTIIVISYYS 
 

4.1. Harvinaiset maametallit ja lantaani 

 

Harvinaiset maametallit, joita kutsutaan myös lantanideiksi [32], ovat suurin 

luonnossa esiintyvä jaksollisen järjestelmän alkuaineryhmä. Siihen kuuluu 15 

lantanidia. Lisäksi, mukaan lasketaan myös skandium ja yttrium, koska ne ovat 

esiasteita harvinaisille maametalleille ja ominaisuuksiltaan samankaltaisia.[32,33,34] 

Lantanidit ovat väriltään harmahtavia tai kellertäviä metallisia alkuaineita. 

Käytännön merkitystä aineilla ei ole ollut, muuta kuin ceriumilla ja lantaanilla, mitkä 

ovat tärkeimmät lantanidit. [32] Harvinaiset maametallit jaotellaan, kirjallisuudesta 

riippuen, keveisiin (Light rare earth elements, LREE) ja raskaisiin (Heavy rare earth 

elements, HREE) maametalleihin [33, 34]. Keveisiin maametalleihin kuuluvat 

alkuaineet lantaanista europiumiin ja raskaisiin alkuaineet gadoliniumista 

lutetiumiin. Harvemmin käytettyyn maametallien keskiryhmään sijoitetaan 

alkuaineet samariumista holmiumiin [34]. 

    Nimestään huolimatta, harvinaiset maametallit eivät todellisuudessa ole 

harvinaisia, vaikkakin niiden oksideja tavataan luonnossa pienissä määrin suhteessa 

muihin mineraaleihin [32]. Lantanidit ovat hyvin lähellä toisiaan, niin kemiallisesti 

kuin fysikaalisesti. Yhtäläisyydet johtuvat samankaltaisesta 

elektronikonfiguraatiosta. [32, 33] Lantanidit omaavat yleensä +III valenssin, mutta 

hapetusluku voi olla myös +II tai +IV [32]. Ryhmästä poikkeaa eniten prometium, 

joka on voimakkaasti radioaktiivinen ja ei esiinny luonnossa epävakautensa 

takia.[33, 34] 

    Luonnossa lantanidit esiintyvät aina yhdessä samankaltaisuuksien vuoksi. Tämän 

takia harvinaisten maametallien erottelu oli vaikea ongelma useiden vuosien ajan. 

Vasta ioninvaihtotekniikan yleistyttyä alettiin lähes 100 % lantanidejä valmistamaan 

kilomäärin. [32] Valmistusprosessi on silti monimutkainen ja haastava. Usean 

prosessiaskeleen jälkeen saadaan eristettyä haluttu aine. Puhtailla harvinaisilla 

maametalleilla ei varsinaisesti ole käyttöä, mutta niiden oksideilla ja seoksilla sen 

sijaan on useampia. Niitä käytetään keraameissa, metalliseoksissa, kiillotuksessa, 

lasiteollisuudessa ja monissa muissa sovellutuksissa. [33] 

    90-luvulla harvinaisten maametallien hinnat laskivat, kun Kiinan ulkopuoliset 

tuottajat eivät enää pystyneet kilpailemaan kiinalaisien tuottajien kanssa. Tämä johti 

siihen, että 2000-luvun puolivälissä Kiinasta oli käytännössä tullut ainoa harvinaisten 

maametallien tuottaja. Vuonna 2012 harvinaisia maametalleja tuotettiin noin 110 000 

tn, mistä 70 % oli ceriumia ja lantaania. Näistä 90 % tuotettiin Kiinassa. [33] 

    Lantaani on järjestysluvultaan ensimmäinen harvinainen maametalli jaksollisessa 

järjestelmässä. Sen järjestysluku on 57 ja tiheys on 5,98 - 6,186 g/cm
3 

kidemuodosta 

riippuen. Lantaanilla on huoneenlämmössä heksagoninen kiderakenne. Lämpötilan 

noustessa lantaanin kiderakenne muuttuu pintakeskeiseksi kuutiolliseksi (310 °C) ja 

tilakeskeiseksi kuutiolliseksi (865 °C). Lantaanin yleisin hapetusluku on +III. [32] 

Lantaanin nimi tulee kreikasta ja se tarkoittaa ”olla piilossa”. Lantaanin löysi 

ruotsalainen mineralogi ja kemisti Carl Gustav Mosander, joka huomasi ceriumia 
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tutkiessaan, että se sisälsi edelleen tuntematonta metallioksidia. Mosander onnistui 

kovan työn tuloksena eristämään aineen vuonna 1839. [32] 

   Kuten kaikki lantanidit myös lantaani esiintyy luonnossa oksidina. Lantaanioksidi 

esitetään muodossa La2O3. Oksidin sulamislämpötila on 2315 ̊C ja se ei liukene 

veteen, mutta se hajaantuu yksittäisiin molekyyleihin lämpimässä vedessä ja liukenee 

happoihin. [32] La2O3 on kidemuodoltaan rombinen, jolloin sen kaikki kolme 

toisiaan kohtisuorassa olevaa kideakselia ovat eripituisia [35]. 

    Lantaanilla ja lantaanioksidilla on useita käyttökohteita. Niitä käytetään katalyytin 

stabilointi aineena öljyn krakkauksessa, jossa maaöljystä saadaan bensaa ja dieseliä. 

Auton katalysaattorin keraamisissa kennoissa hyödynnetään lantaanioksidia, jolloin 

katalysaattorin käyttölämpötilaa voidaan nostaa ja jalometallien osuutta pienentää. 

Uudempi sovellus lantaanioksidille on polttokennot, joissa käyttölämpötila saadaan 

vastaavasti alemmas seostamalla elektrodit lantaanioksidilla. 

Lantaanioksidia käytetään myös pienissä määrin lasien, peilien, näyttöjen, sekä 

piikiekkojen kiillotukseen. [33] Perinteisesti lantaania on käytetty lasin lisäaineena 

poistamana epäpuhtauksia [33] ja nostamaan taitekerrointa [34]. Sitä käytetään myös 

tarkoissa optisissa sovelluksissa [34]. 

 

 

4.2. BST:n modifiointi harvinaisilla maametalleilla 

 

BST:n erilaisella modifioinnilla voidaan muokata sen sähköisiä ja 

mikrorakenteellisia ominaisuuksia laajasti. Modifioinnissa pyritään korvaamaan osaa 

ABO3 rakenteen A- ja/tai B-paikan ioneista. Modifioitavan ionin säde määrää 

sijoituksen, joko A- tai B-paikalle, jonne sen tulisi asettua niin, että muita faaseja ei 

synny materiaaliin. Modifiointia on tutkittu erilaisilla aineilla, kuten Mn, Bi, Ga, Nb, 

Mo, Cr, W, Fe, Zr, B, Al, Mg ja Sb. [15, 25, 35] Tuloksissa on havaittu, että Mn, Nb 

tai Fe vaikuttaa eniten BST:n dielektristen häviöiden laskemiseen. Mg käyttö, 

matalilla määrillä (< 2 mooli %), siirtää Curie-lämpötilaa matalammalle ja aiheuttaa 

faasimuutoksen diffuusin. Mg määrää kasvattaessa, permittiivisyys ja dielektriset 

häviöt laskevat tukahtuneen raekoon kasvun vuoksi. [16] 

    Modifioinnissa on yleistä käyttää harvinaisia maametalleja, kun halutaan muokata 

keraamin dielektrisiä ominaisuuksia [15]. Tongjin yliopiston tutkimuksessa tutkittiin 

harvinaisten maametallien vaikutusta BST keraamin ominaisuuksiin. BST:tä 

valmistettiin suhteella 0,6Ba ja 0,4Sr kiinteän olomuodon synteesillä BaTiO3:sta ja 

SrTiO3:sta. Tämän jälkeen sekoitettiin 0,5 mooli % harvinaisia maametalleja. 

Käytettyihin maametalleihin kuului La, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Y ja Er. Modifioidut 

näytteet sintrattiin 1500 ̊ C 4 tuntia ja puhdas BST näyte 1400 ̊ C 4 tuntia. Tiheydet 

olivat kaikilla ~ 97 % tai enemmän teoreettisestä maksimista. 

    Tutkimuksessa huomattiin, että La – Gd ioneilla modifiointi laski alkeiskopin 

tetragonisuutta supistamalla alkeiskopin kokoa. Tämä johtuu siitä, että La - Gd 

ionien säteet ovat lähellä A-paikan ionien sädettä ja täten niiden oletetaan korvaavan 

Ba- ja Sr-ioneja. Oletuksena on, että pienempi säteiset Dy - Er-ionit korvaavat sekä 

A että B-paikan ioneja, laajentaen yksikkökoppia ja täten lisäten tetragonalisuutta. 

[25] Raekoko La - Gd modifioiduilla näytteillä oli huomattavasti pienempi 

puhtaaseen BST näytteeseen nähden, kun taas Dy - Er modifioiduilla näytteillä se oli 

lähes yhtä suuri. Yleisesti ottaen tämän uskotaan johtuvan diffuusionopeuden 
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kasvusta seurauksena ioneista joiden ionisäde on pienempi. Toisen teorian mukaan 

lisääntyneet jäännösjännitykset rakeiden sisällä estävät rakeenkasvua suurilla 

ioneilla, kun taas pienet vähentävät niitä. [25] 

    Taulukkoon 1 on kerätty näytteiden ominaisuuksia eri maametallien 

modifioinnilla. Sähköiset ominaisuudet on mitattu 10 kHz taajuudella 

huoneenlämmössä. Puhtaalle BST:lle oli saatu suhteelliseksi permittiivysyydeksi 

noin 10 000 ja häviö tangentiksi 0,0058. Yleisesti ottaen suhteellisen 

permittiivisyyden arvot laskivat modifiointi ionin säteen koon kasvaessa, 8260,7 – 

2750,2. Isot harvinaiset maametallit laskivat myös Curie-lämpötilaa aina -11,5 ̊ C asti 

[25]. 

  

 

Taulukko 1. Lähteestä [25] ilmoitetut harvinaisilla maametalleilla modifioidut BST:n 

dielektriset ominaisuudet  
Näyte Suhteellinen  

permittiivisyys 

Häviö tangentti Tc Tiheys (%) 

La 2750,2 0,0137 -11,5 96,92 

Nd 3702,9 0,0054 -4,5 98,49 

Sm 3656,6 0,0045 -2,5 99,25 

Eu 3473,4 0,0034 -1.2 98,55 

Gd 4214,9 0,0062 -0,6 99,38 

Dy 7209,4 0,0093 12,0 99,02 

Y 7947,2 0,0144 14,2 97,60 

Er 8260,0 0,0076 13,6 96,96 

BST 9977,0 0,0058 14,0 - 

    

 

4.3. Lantaani-modifioitu BST 

 

BST:n modifioinista lantaanioksidilla on julkaistu rohkaisevia tuloksia. Suhteellisen 

permittiivisyyden arvoa on voitu nostaa modifioimalla jopa satoihin tuhansiin 10 

kHz alueella. Myös häviötangentti on pystytty pitämään suhteellisen alhaalla. 

    Tianjin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa modifioitiin Ba0.74Sr0.26TiO3:ia 

lantaanilla. Lantaani lisättiin raaka-aineiden sekoitusvaiheessa, missä 0.2-0.8 mooli 

% La2O3 sekoitettiin BaCO3:n, SrCO3:n ja TiO2:n kanssa. Seos kalsinoitiin 1080 ̊ C 

lämpötilassa kahden tunnin ajan, minkä jälkeen se murskattiin ja siihen lisättiin 

polymeeri sidosaine näytteen valmistuksen helpottamiseksi. Näytteet puristettiin 2 

mm paksuudeltaan ja 10 mm halkaisijaltaan oleviksi kiekoiksi 250 MPa paineella ja 

sintrattiin 1260 ̊ C – 1300 ̊ C kaksi tuntia. Sintratut napit tutkittiin röntgendiffraktion 

avulla ja rakenteen havaittiin pysyneen perovskiittisenä ja lantaani ionien 

sulautuneen hilarakenteeseen. Tutkimuksessa huomattiin lantaanin nostavan sekä 

permittiivisyyttä että dielektristä häviötä lantaanipitoisuuden funktiona. Taulukkoon 

2 on kerätty tutkimuksessa saadut arvot 1 kHz mittaustaajuudella. [36] 
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Taulukko 2. Lähteessä [36] ilmoitetutlantaanioksidi modifioidut BST:n dielektriset 

ominaisuudet (1 kHz). 

Lantaanioksidi mooli % permittiivisyys ɛr häviö tangentti 

0,2 4910 0,005 

0,4 6661 0,005 

0,6 7501 0,006 

0,8 8504 0,015 

  

Häviötangentin arvot ovat alhaiset ja ne pysyvät kondensaattori sovellutuksiin 

sopivan (0,05) tason alapuolella [16]. Arvojen huomattavan suhteellisen nousun 

arvellaan johtuvan prosessissa syntyvistä vapaista elektroneista, mitkä Ti
4+ 

ionit 

nappaavat, muuttuen Ti
3+ 

ioneiksi. Toiseksi syyksi epäillään Ti
4+ 

ionien 

pelkistymistä, kun La
3+

 ioni miehittää A-paikan hilassa. [36] 

    Sama permittiivisyyden nousu havaittiin myös, kun Ba0.67Sr0.33TiO3:ia modifioitiin 

lantaanioksidilla. Näytteiden valmistus tapahtui kiinteän olomuodon synteesillä 

bariumnitraatista, strontiumnitraatista ja titaanioksidista. BST seokseen lisättiin 

lantaania taulukon 3 osoittamissa määrin. Jauheet sekoitettiin ja kalsinoitiin 2 tuntia 

1050 ̊ C. Näytteiden sintraus tapahtui 1250 – 1500 ̊ C välillä. Taulukkoon 3 on myös 

merkitty käytetty sintrauslämpötila. [15]
 
Tutkimuksessa havaittu permittiivisyyden 

nousu oli niin voimakas, että voidaan puhua jo kolossaalisesta permittiivisyydestä. 

Taulukkoon 3 on kirjattu lantaanioksidin määrä ja näytteistä saadut sähköiset 

ominaisuudet 10 kHz taajuudella mitattuna. Taulukosta nähdään permittiivisyyden 

nousevan kolossaalisiin arvoihin 0,2-0,7 mooli % modifioinnilla, 0,5 mooli % 

antaessa korkeimman arvon. Nähdään myös, että häviöt nousevat hyvin merkittävästi 

kaikilla paitsi 0,7 mooli % määrällä. Tämä on hyvin lupaava tulos. [15] 

 

Taulukko 3. Lantaani modifioidun BST:n dielektriset ominaisuudet (10 kHz) (lähde 

[15]). 

Lantaanin mooli % permittiivisyys ɛr häviö tangentti sintrauslämpötila 

(̊C) 

0 4427,0 0,01187 1250 

0,1 6638,3 0,01417 1250 

0,2 145803,4 0,10269 1250 

0,3 114426,4 0,12095 1350 

0,5 189221,5 0,13617 1400 

0,6 110708,4 0,43604 1400 

0,7 131442,1 0,06482 1450 

0,8 7789,6 0,08591 1450 

1 4456,3 0,00927 1500 

 

Taulukosta 3 nähdään, että mitä enemmän lantaanioksidia on, sitä korkeamman 

sintrauslämpötilan seos tarvitsee. Raekoko pysyy pienenä, kun modifiointi on 0,1 

mooli %, kasvaa huomattavasti modifioinnin ollessa välillä 0,2-0,6 mooli %, ja 

pienenee jälleen modifioinnin noustessa yli 0,6 mooli % [15]. Tämä tosin riippuu 

myös sintrauslämpötilasta. Tulokset poikkeavat Tianjin [36] ja Tongjin [25] 

yliopistoissa saaduista tuloksista, viitaten siihen, että valmistusreitillä ja varsinkin 

Ba/Sr suhteella on suuri vaikutus lopullisiin dielektrisiin ominaisuuksiin. 
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 VALMISTUS- JA KARAKTERISOINTIMENETELMÄT 5.
 

Työssä modifioitiin BST:tä lantaanioksidilla ja materiaalista valmistettuja näytteitä 

karakterisoitiin eri menetelmillä. Modifioituja jauheita valmistettiin kahdella eri 

menetelmällä. Toisessa menetelmässä lantaanioksidi sekoitettiin suoraan 

kaupalliseen BST-jauheeseen ja toisessa menetelmässä lantaanioksidi sekoitettiin 

suoraan muiden karbonaateista ja oksideista koostuneiden lähtöaineiden sekaan. 

Tavoitteena oli saada lantaani sulautumaan perovskiitti ABO3 rakenteeseen A-ionin 

paikalle korvaamalla joko Ba tai Sr ioni ilman, että ylimääräisiä faaseja syntyy. 

Oletuksena oli, että La-ionit korvaavat 50/50 suhteella Ba ja Sr ioneja. 

 

 

5.1. Käytetyt raaka-aineet ja jauheseosten valmistus 

 

Valmiista BST jauheesta valmistettuihin näytteisiin käytettiin Ferro Corporationin 

valmistamaa BST (210,82 g/mol) jauhetta. Jauhe oli 99,9 % puhdasta ja siinä oli 

bariumin ja strontiumin suhde 55/45 jonka lisäksi jauheessa oli 1 mol. % ylimäärä 

TiO2:ia. Käytetty lantaanioksidi oli Aldrich chemistry:n valmistama ≥ 99,9 % 

puhdasta lantaani(III)oksidia (La2O3, 325,81 g/mol). 

    Niin sanotussa karbonaattimenetelmässä käytetyt jauheet olivat Alfa Aesar:n 

valmistamat 99,8 % puhdasta bariumkarbonaattia (BaCO3, 197,336 g/mol) ja 

titaanidioksidia (TiO2, rutiili, 79,88 g/mol), sekä Aldrich chemistry:n valmistama 

strontiumkarbonaatti (SrCO3, 147,63 g/mol). Molemmissa valmistustavoissa 

käytettiin samaa Aldrich chemistry:n lantaanioksidia. Raaka-aineet sekoitettiin 

taulukoiden 4 ja 5 mukaan. Laskuissa ei otettu huomioon epäpuhtauksia, niiden 

vähäisen määrän johdosta. 

 

Taulukko 4. BST + La2O3 seoksiin lasketut ja punnitut raaka-aine määrät. 

Lasketut määrät 

Raaka-

aine 

0 mol. % 0,25 mol. % 0,5 mol. % 0,75 mol. % 1 mol. % 

BST (g) 10 10 10 10 10 

La2O3 (g) 0 0,01937 0,03873 0,05839 0,07766 

Punnitut määrät 

Raaka-

aine 

0 mol. % 0,25 mol. % 0,5 mol. % 0,75 mol. % 1 mol. % 

BST (g) 10 10,001 10,005 10,002 10,004 

La2O3 (g) 0 0,019 0,039 0,058 0,078 

 

Taulukkoon 4 on merkitty lasketut raaka-ainemäärät ja käytännössä punnitut raaka-

aineiden määrät BST seoksille ja taulukkoon 5 on merkitty karbonaattisekoituksessa 

käytetyt raaka-aineet ja niiden suhteet. Molempia jauheseoksia valmistettiin 20 g:n 

erät. 
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Taulukko 5. Karbonaattiseoksiin lasketut ja punnitut raaka-aine määrät. 

Lasketut määrät 

Raaka-

aine 

0 mol. % 0,25 mol. % 0,5 mol. % 0,75 mol. % 1 mol. % 

BaCO3 (g) 8,51760 8,50153 8,48548 8,46945 8,45345 

SrCO3 (g) 5,21357 5,20242 5,19128 5,18016 5,16906 

TiO2 (g) 6,26883 6,26412 6,25941 6,25472 6,25003 

La2O3 (g) 0 0,03194 0,06383 0,09567 0,12746 

Punnitut määrät 

Raaka-

aine 

0 mol. % 0,25 mol. % 0,5 mol. % 0,75 mol. % 1 mol. % 

BaCO3 (g) 8,518 8,502 8,485 8,469 8,453 

SrCO3 (g) 5,214 5,202 5,191 5,180 5,169 

TiO2 (g) 6,269 6,264 6,259 6,255 6,250 

La2O3 (g) 0 0,032 0,064 0,096 0,127 

 

Molemmissa menetelmissä käytettiin Precisa XT 620 M tarkkuusvaakaa, jonka 

resoluutio ja toistettavuus ovat luokkaa 1 mg [37]. Jauheet sekoitettiin alustavasti 

lasiastiassa käsin, minkä jälkeen astiaan lisättiin alkoholi (Etax Aa) ja sekoitettiin 

ultraäänisekoittimella (Hilscher UP100H) noin 10 minuuttia. Jauheiden sekoitukseen 

käytetty järjestely on esitetty kuvassa 8.  

 

 
Kuva 8. Keraamien sekoitus ultraäänellä 

 

Keraamijauheastia asetettiin vesiastiaan, jotta se pysyisi viileänä, koska 

sekoitusprosessi kuumentaa seosta huomattavasti. Sekoituksen jälkeen jauheseokset 

asetettiin uuniin 80 ̊C:n lämpötilaan kunnes alkoholi oli haihtunut seoksesta. Kuivat 

jauheet siivilöitiin 200 μm siivilän läpi. 

    Sekoitukseen käytetään perinteisesti kuulamyllyä, mutta työssä haluttiin kokeilla 

uutta sekoitusmenetelmää. Tarkoituksena oli saada eri ainesosat sekaisin mitä varten 

ultraäänimenetelmä on kuulamyllymenetelmää huomattavasti nopeampi ja 

hienovaraisempi missä partikkelikoon ei oleteta muuttuvan. 
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5.2. Partikkelikoko, TGA/DSC ja dilatometrimittaukset 

 

Kaupallisesta Ferro Corporation BST jauheesta oli valmistaja ilmoittanut 

partikkelikoon, muiden raaka-aineiden partikkelikoot mitattiin ennen sekoitusta ja 

karbonaattiseoksista myös kalsinoinnin jälkeen ennen sintrausta. Mittaus suoritettiin 

laserdiffraktiomenetelmällä, jossa jauhepartikkeleista diffraktoituva valo 

analysoidaan ja partikkelien kokojakauma voidaan määrittää. Mittauslaitteena toimi 

Beckman Coulterin partikkelikokoanalysaattori (LS 13 320). 

    Karbonaateille ja karbonaattiseoksille tehtiin myös TGA (Thermogravimetric 

analysis) ja DSC (Differential scanning calorimetry) mittaukset. TGA:ssa saadaan 

näytteen massan muutos lämpötilan funktiona ja DSC:ssä mitataan miten 

lämpöenergia liikkuu näytteestä sisään tai ulos. Sekä DSC että TGA mitataan 

suhteessa aikaan ja/tai lämpötilaan. Mittauslaitteena toimi Netzschin STA 449 F3 

Jupiter, jolla molemmat mittaukset voitiin suorittaa rinnakkain. Mittauksella 

tarkasteltiin reaktiolämpötiloja, missä karbonaatit hajoavat, kalsinointia varten. 

    Dilatometrimittaukset suoritettiin pituudeltaan 4-8 mm ja 4mm näytteille. 

Mittauksista voitiin päätellä muun muassa sopivat sintrauslämpötilat. Käytetty laite 

oli Netzsch Dil 402 PC Dilatometri mikä mittaa näytteen pituuden muutosta 

lämpötilan ja/tai ajan suhteen. Mittaukset suoritettiin BST seoksille 25–1500 °C ja 

karbonaattiseoksille 25–1550 °C 4 °C/min nosto- ja laskuprofiililla, ilman 

isostaattista pitoa.  

 

 

5.3. Keraaminäytteiden valmistus 

 

Näytteiden valmistus aloitettiin sekoittamalla jauheisiin sidosainetta. Sekoitus 

tapahtui akaattikupissa. Sidosaineena käytettiin Alfa Aesar:n valmistamaa 98 % 

puhdasta fenkonia (C10H16O). Tämä sidosaine eroaa vastaavista muovisidosaineista 

siinä, että se sublimoituu kiinteästä aineesta kaasuksi jo huoneenlämpötilassa jolloin 

erillistä polttovaihetta ei sintrausprofiilissa tarvita. Tämä vähentää myös mahdollisia 

sidosaine jäämiä lopulliseen keraamiin (esim. vapaa hiili). Fenkonia sekoitettiin 

etanoliin suhteella 0,2 g/ml. Seosta lisättiin 10 - 12 tippaa/0,5g keraamijauheen kera 

akaattikuppiin ja sekoitettiin. Tämän jälkeen jauhe muotoiltiin käyttämällä 

kuivapuristusmenetelmää (Kuva 9 [38]). Puristus suoritettiin huoneenlämmössä, 100 

MPa paineella, muutaman minuuti ajan. Mäntien halkaisijat vaihtelivat näytteen 

käyttötarkoituksen mukaan. Sähköisesti mitattavat näytteet puristettiin 10 mm 

halkaisijaltaan olevalla männällä, kalsinoitavat jauheet puristettiin 20 mm männällä 

ja dilatometrinäytteet 4 mm männällä. Kalsinoitaviin 20 mm näytteisiin ei käytetty 

sidosainetta. Puristuksen jälkeen näytteet olivat valmiita kalsinoitaviksi ja/tai 

sintrattavaksi. 
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Kuva 9. Näytteiden valmistus kuivapuristusmenetelmällä 

 

 

Sintraus ja kalsinointi tapahtuivat perinteistä sintrausmenetelmää käyttäen. Uunina 

toimi Nabertherm HT 08/16. Näytteet asetettiin uuniin platina-folion päälle, jotta 

aine ei reagoisi alustan kanssa. Foliot asetettiin aluminalevylle alminakuvun päälle ja 

peitettiin toisella aluminakupilla. Uunin sisällä käytetty asettelu on esitetty kuvassa 

10. Kaikilla näytteillä käytettiin samaa asettelua myös kalsinoinnissa. 

 

 
Kuva 10. Sintrauksessa ja kalsinoinnissa käytetty asetelma. 

 

    Kaikille näytteille käytettiin samantyylistä sintrausprofiili. Alussa lämpöä 

nostettiin 3 ̊ C/min aina 250 ̊ C asti, tämän jälkeen lämpöä nostettiin edelleen 

sintrauslämpötilaan asti 4 ̊ C/min. Sintrausaika oli kaikilla sekoituksilla 1, 2 ja 4 
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tuntia. Lopuksi lämpö laskettiin takaisin huoneenlämpötilaan noin 5 ̊ C/min 

profiililla. 

    Ennen karbonaattisekoituksien sintrausta, kalsinoitiin jauheet 10 tuntia 1100 °C 

asteessa. Kalsinoinnin tarkoituksena oli esireagoida karbonaatit, jotta ne hajoaisivat 

ja muodostaisivat BaO:ia ja SrO:ia ja sen jälkeen bariumstrontiumtitanaattia lantaani 

modifioinnilla ja ilman. Karbonaattiseosjauheille suoritettiin sintraus käyttämällä 

samaa asetelmaa, kuin BST+lantaani näytteille. Profiili oli myös samanlainen, 

sintrauslämpötilaa lukuunottamatta. Dilatometrimittauksista saatuja 

sintrauslämpötiloja kokeiltiin 2 tunnin sintrausajalla. Tällöin kuitenkin tiheydet jäivät 

0,75 ja 1 mol. % näytteillä alle 4,4 g/cm
3
, eli ne eivät sintraantuneet täyteen 

tiheyteensä. Tämän takia sintrauslämpötiloja nostettiin dilatometrimittauksista 

tehtyjä oletuksia korkeammaksi. Taulukkoon 7. on merkitty käytetyt lämpötilat eri 

lantaanioksidin seostus määrille. 1 mol. % näytteitä ei voitu testata 1600 °C astetta 

korkeammissa lämpötiloissa uunin rajoitusten takia. 

 

 

5.4. Keraaminäytteiden karakterisointi 

 

5.4.1. Tiheys, kide- ja mikrorakenne 

 

Sintrauksen jälkeen näytteet hiottiin tasaisiksi napeiksi ja niiden tiheydet mitattiin 

dimensioiden avulla käyttäen kaavaa: 

 

 

𝜌 =
𝑚

𝑉
 

   

(8) 

 

missä 

 ρ on tiheys, 

 m on massa, 

 V on tilavuus. 

 

Näytteiden korkeudet ja halkaisijat mitattiin Mitutoyo IP65 mikrometrillä ja massa 

Precisa XT 620M digitaalisella vaa´alla. Osalle näytteistä laskettiin teoreettinen 

tiheys sijoittamalla röntgendiffraktion tuloksista saatu hilavakio kaavaan 

 

𝜌𝑡  =  
𝑀

𝑎3 ∗ 𝑁𝑎
 

(9)  

missä 

 M on moolimassa, 

 a on hilavakio, 

 Na on Avogadron vakio. 
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    Kiderakennetta tarkasteltiin röntgendiffraktion (XRD) avulla. 

Röntgendiffraktiossa mitataan näytteestä heijastuneen sähkömagneettisen säteilyn 

intensiteettiä sekä heijastuskulmaa. Heijastuneet röntgensäteet tottelevat Braggin 

diffraktioehtoa 

 

𝑛𝜆 = 2𝑑ℎ𝑘𝑙 𝑠𝑖𝑛 𝜃 (10)  

missä 

 n on heijastuksen kertaluku, 

 λ on käytetyn sähkömagneettisen säteilyn aallonpituus, 

 dhkl on kidetasojen hkl välinen etäisyys, 

 θ on säteilyn tulokulma näytteeseen nähden. 

 

Tietyillä kulmilla heijastuneet säteet interferoivat konstruktiivisesti jolloin 

heijastuneen säteen intensiteetti kasvaa. Tulokseksi saadaan diffraktiokäyrä missä 

diffraktion intensiteetit ovat kuvattuna heijastuskulmaan nähden. 

    Hilavakion määrittämiseen käytettiin OriginPro taulukko-ohjelman Peak Analyser 

tomintoa. Valittu piikki sovitettiin automaattisella Gauss-Lorenz sovituksella. 

Sovituksesta saatu kulma sijoitettiin kaavaan (10) mistä ratkaistiin hilatasojen 

välinen etäisyys. Hilavakio voitiin ratkaista sijoittamalla saatu arvo kaavaan 

 

𝑎 = 𝑑ℎ𝑘𝑙√ℎ2 + 𝑘2 + 𝑙2 (11)  

missä 

 h, k ja l on hilatason koordinaatit. 

 

    Röntgendiffraktiomittaukset suoritettiin sintratuille kappaleille ja kalsinoiduille 

jauheille.. Mittauslaitteena toimi Bruker D8 Discover ja käytössä oli Cu-

röntgenputki, joka emittoi röntgensäteitä 1,542 Å aallonpituudella. 2θ heijastukset 

mitattiin kulmavälillä 20 – 70° tai 20 – 80°. Kaikki tulokset normalisoitiin ~32° 

kohdalla olevan perovskiittirakenteen voimakkaimman (110) diffraktiopiikin 

intensiteetin avulla. 

    Näytteiden mikrorakennetta tarkasteltiin lasermikroskoopin (Keyence VK-

X100/X200 series) avulla. Näytteet hiottiin ensin hiekkapaperilla laskevin 

karheuksin, minkä jälkeen siirryttiin hiomaan 9 μm timanttipartikkeleilla ja 

loppukiillotus suoritettiin 1 μm timanttipartikkeleilla samettipohjaisella hionta-

alustalla. Hionnan jälkeen näytteet puhdistettiin asetonilla ja syövytettiin. 

Syövyttävänä aineena toimi suolahapon (5 ml), fluorivetyhapon (~ 0,25 ml) ja veden 

(100 ml) seos. Syövytysaika vaihteli 1–5 minuutin välillä.  

 

 

5.4.2. Dielektriset mittaukset 

 

Sintratut näytteet hiottiin noin 1 mm paksuisiksi kiekoiksi. Tämän jälkeen kiekkoihin 

painettiin silkkipainomenetelmää käyttäen elektrodit. Elektrodimateriaalina käytettiin 
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Heraeus:sen valmistamaa DT1402 hopeapastaa. Pasta painettiin verkon läpi 

tasaiseksi kerrokseksi napin päälle, jonka jälkeen elektrodit sintrattiin 600 °C:n 

lämpötilassa 20 minuuttia.  

    Dielektriset ominaisuudet mitattiin käyttämällä HP 4284A LCR-mittaria. 

Mittauksissa käytettiin metallista koteloa, johon näytteet asetettiin (Kuva 11. [38]) 

ulkoisten häiriöiden minimoimiseksi. Laitteen annettiin lämmetä vähintään 30 

minuuttia ennen mittausten ja kalibroinnin suorittamista. Kalibrointi tehtiin 

avoimelle piirille ja oikosuljetulle piirille. Mittauksissa käytettiin sekä rinnakkais- 

(Cp) että sarja-asetusta (Cs) kapasitanssille riippuen näytteen kapasitanssista. Suuren 

kapasitanssin näytteissä impedanssi on pienempi, milloin kapasitanssin ja vastuksen 

rinnakkaisimpedanssi ei ole niin merkittävä ja Cs on parempi vaihtoehto. Tällä 

menetelmällä voitiin mitata näytteen kapasitanssi ja dielektriset häviöt. Näytteen 

suhteellinen permitiivisyys laskettiin käyttäen kaavaa 

 

 

𝜀𝑟 =
𝐶 ∗ ℎ

𝐴 ∗  𝜀0
 

   

(12) 

 

missä 

 εr on suhteellinen permitiivisyys, 

 C on näytteen kapasitanssi, 

 h on näytteen paksuus,  

A on elektrodien pinta-ala, 

 ɛ0 on tyhjiön permitiivisyys. 

 

 
Kuva 11. Dielektrisissä mittauksissa käytetty asetelma. 
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 MITTAUSTULOKSET JA ANALYSOINTI 6.
 

 

6.1. Jauheiden partikkelikoko ja TGA/DSC 

 

Liitteistä 1–3 nähdään järjestyksessä BaCO3, SrCO3 ja TiO2 jauheiden 

partikkelikokojakaumat.. Liitteessä 4 esitetystä La2O3 jauheen 

partikkelikokojakaumasta nähdään, että partikkelikoko oli suuri muihin jauheisiin 

nähden (>10 um). Tämän vuoksi lantaanioksidijauhetta jauhettiin 

märkäkuulamyllyssä partikkelikoon pienentämiseksi. Jauhe asetettiin muoviastiaan, 

johon lisättiin zirkoniumoksidista valmistettuja kuulia (3 mm) ja etanolia. 

Tilavuussuhteet olivat 1/3 kuulia, 1/3 alkoholia ja jauhetta ja 1/3 tyhjää. Jauhetta 

myllytettiin 30 minuuttia Retsch:n valmistamalla planeettamyllyllä 66 % teholla. 

Tämän jälkeen jauhe kuivattiin ja siivilöitiin 90 μm siivilän läpi. Liitteessä 5 on 

esitetty lantaanioksidijauheen partikkelikokojakauma jauhatuksen jälkeen. 

Huomataan, että koko on laskenut sopiviin lukuihin suhteessa muihin jauheisiin. 

Koko on myös sopiva käytettäväksi kaupallisen Ferro:n BST jauheen kanssa. Mitatut 

partikkelikokojakaumat on merkitty taulukkoon 6, jossa merkintä BSTf viittaa 

Ferro:n valmistamaan BST jauheeseen. Kalsinoinnin jälkeen jauhenapit murskattiin 

ja jauhettiin uudestaan aglomeraattien eliminoimiseksi. Myllytysasetelmat olivat 

samat kuin raaka-aineiden sekoituksessa, mutta myllytykseen käytettiin uutta Fritsch 

Pulverisette 6 planeettamyllyä, jota ajettiin 20 minuuttia nopeudella 120 kierrosta 

minuutissa. Kalsinoitujen karbonaattiseoksien partikkelikokojakaumat on esitetty 

liitteissä 6–10.  

 

Taulukko 6. Jauheiden partikkelikokojakaumien keskeiset arvot. 

Raaka-

aine (μm) 

< 10  

% 

< 25  

% 

< 50  

% 

< 75  

% 

< 90 

% 

< 100 

% 

Keskiarvo 

BSTf 0,75 - 1,39 - 2,61   

BaCO3 3,164 4,220 5,953 8,326 11,30 39,78 7,174 

SrCO3 2,144 2,892 4,581 8,108 11,71 27,39 6,125 

TiO2 0,707 0,917 1,240 1,673 2,323 8,147 1,603 

La2O3 6,572 9,807 14,98 21,89 28,56 57,77 16,40 

jauhettu 

La2O3  

 

1,039 1,286 1,855 2,622 4,010 15,65 2,219 

 

    Kuvissa 12 ja 13 on esitetty barium- ja strontiumkarbonaatin TGA/DSC kuvaajat. 

Jauhenäytteitä lämmitettiin nopeudella 6 ̊C/min lämpötilaan 1250 ̊C asti. Kuvassa 12 

lämpötilassa 818,8 ̊C nähtävä endoterminen piikki viittaisi muutokseen 

romboedrisestä hexagonaaliseen kidemuotoon (  faasi), koska TG käyrässä ei 

nähdä massan muuttumista vastaavassa lämpötilassa [39]. Toinen endoterminen 

piikki lämpötilassa 978,2 ̊C kuvaa karbonaatin faasimuutosta edelleen 

hexagonaalisesta kuutiolliseksi (   faasi) [39]. Suuri piikki lämpötilassa 1110 ̊C 

seuraa bariumkarbonaatin hajoamisesta bariumoksidiksi ja hiilidioksidiksi, jota tukee 

TG käyrässä ilmenevä suuri massan lasku. Kuvassa 13 nähdään piikki lämpötilan 

953 ̊C kohdalla ja TG käyrä laskee jyrkästi. Tässä lämpötilassa strontiumkarbonaatti 
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hajoaa strontiumoksidiksi ja hiilidioksidiksi. Faasimuutosta rombisesta 

romboedriseksi ei havaittu.  

 

 
Kuva 12. TGA/DSC kuvaaja BaCO3:sta. 

 

 

 
Kuva 13. TGA/DSC kuvaaja SrCO3:sta. 

 

Karbonaattiseoksista mitatut TGA ja DSC käyrät on esitetty kuvissa 14 ja 15. 

Lantaanin määrä jauheissa oli 0; 0,25; 0,5 ja 1 mooliprosenttia. Ainoa selvä 

endoterminen piikki nähdään noin 820 ̊C lämpötilassa, jossa tapahtuu 

bariumkarbonaatin   faasimuutos. Kuvista nähdään, että massan lasku ja 

eksoterminen reaktio päättyy noin 1050 ̊C lämpötilassa, mistä voidaan päätellä 

karbonaattien hajonneen. Tästä eteenpäin on huomattavissa lievää endotermista 

reaktiota, missä aine sitoo energiaa luodakseen uusia sidoksia ja täten uusia faaseja. 
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Mittauksien perusteella kalsinointilämpötilaksi valittiin 1100 C̊. Liitteessä 11 (Kuvat 

1 – 4) on karbonaatti seosten TGA/DSC kuvaajat eriteltyinä. 

 

 
Kuva 14. TGA käyrät karbonaattiseoksista  

 

 

 

 
Kuva 15. DSC käyrät karbonaattiseoksista 

 

 

 



 39 

6.2. Dilatometri 

 

Kuvassa 16 nähdään kaupallisen BST:n ja lantaani seoksien dilatometrikäyriä.. 

Seoksissa lantaanin osuudet olivat 0; 0,25; 0,5 ja 0,75 mooli % ja ne näkyvät 

kuvaajassa. Käyrien inflektiopisteestä voidaan todeta sopiva sintrauslämpötila. 

Kuvaan on merkitty inflektiopisteiden lämpötilat. Puhtaalle BSTf jauheelle se oli 

1354,0 ̊ C. Lantaanin määrän kasvaessa inflektiopiste laski 1332,3 ̊ C lämpötilaan 

asti. Lantaanin osuuden noustessa 1 mol. % nousi inflektiopiste 1387,4 ̊C 

lämpötilaan. Nousu jatkui myös testatuilla 1,5 ja 2 mooli % määrillä. 

 

 

 
Kuva 16. Dilatometrikuvaajat BSTf seoksille.  

 

Mittausten perusteella valittiin sintrauslämpötiloiksi 0–0,75 mol. % modifioinneille 

1350 ̊ C ja 1 mol. % modifioinille 1375 ̊ C. Valitut lämpötilat löytyvät myös 

taulukosta 7. 

 

Taulukko 7. BSTf näytteille valitut sintrauslämpötilat. 

Lantaani 0 mol. % 0,25 mol. % 0,5 mol. % 0,75 mol. % 1 mol. % 

Sintrauslämpötila 1350 ̊ C 1350 ̊ C 1350 ̊ C 1350 ̊ C 1375 ̊ C 

  

    Kalsinoiduille karbonaattiseosjauheille dilatometrikäyrät näkyvät kuvassa 17. 

Kuvasta nähdään, että tiivistyminen vaihtelee rajusti lantaani osuuden muuttuessa. 

Kaikki käyrät eivät suoristu horisontaalisesti lopussa, mikä viittaa siihen, että 

kappaleet eivät tiivisty loppuun asti. Inflektiopisteiden lämpötiloiksi saatiin eri 

modifiointi asteille: 0 mol. % – 1404,7 °C; 0,25 mol. % - 1,464 °C; 0,5 mol. % - 

1519,2 °C; 0,75 mol. % - 1476 °C ja 1 mol. % 1503,2 °C. Tästä nähdään nousua noin 

60 °C / 0,25 mol. % aina 0,5 mol. % asti, minkä jälkeen lämpötila lähtee laskuun. 

Käyrien tarkastelusta huomataan, että modifioinnille välillä 0 – 0,5 mol. % käyrä on 

kääntynyt tai on alkamassa kääntyä, kun taas 0,75 – 1 mol. % tämä ei ole selvää. 
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Tämä voisi viitata siihen, että saadut lämpötilat ovat liian matalia. Olettamalla, että 

sama 60 °C / 0,25 mol. % pätee myös korkeammilla modifiointiasteilla, tulisi 

lämpötiloiksi 0,75 mol. % - 1580 °C ja 1 mol. % - 1640 °C.
 

 

 
Kuva 17. Kalsinoitujen karbonaattiseoksien dilatometrikäyrät. 

 

Sintrauslämpötiloiksi valittiin eri seoksille: 0 mol. % – 1400 °C; 0,25 mol. % - 1,475 

°C; 0,5 mol. % - 1525 °C; 0,75 - 1 mol. % - 1600 °C. 0,75 - 1 mol. % jauheille 

kokeiltiin myös inflektiopisteen antamia 1475 – 1500 °C lämpötiloja. Dilatometrin 

tuloksista huolimatta näytteet 0,75 - 1 mol. % modifioinnilla eivät tiivistyneet yli 4,2 

g/cm
3
 ja näin ollen sintrauslämpötilaa kasvatettiin. Valitut sintrauslämpötilat on 

merkitty taulukkoon 8. 

 

Taulukko 8. Karbonaattiseoksille valitut sintrauslämpötilat. 

Lantaani 0 mol % 0,25 mol 

% 

0,5 mol 

% 

0,75 mol 

% 

1 mol % 

Sintrauslämpötila 1400 ̊ C 1475 ̊ C 1525 ̊ C 1575 ̊ C 1575 - 1600 ̊ C 

 

    Huomattavaa on myös, että karbonaattiseokset eivät sisällä ylimääräistä TiO2, 

kuten BSTf seokset. Tämä ylimääräinen 1 mol. % TiO2 toimii sintrausapuaineena 

mm. bariumtitanaatille, rajoittaen rakeen kasvua [3, 35]. 

 

 

6.3. Röntgendiffraktio 

 

Neljä tuntia sintrattuja BSTf näytteitä mitattiin röntgendiffraktiolla kulmavälillä 20 – 

70°. Diffraktiokäyrät ovat esillä kuvassa 18. Mittaus suoritettiin myös eri 

sintrausajoille, mutta käyrät eivät muuttuneet sintrausajan suhteen. Kuvasta 18 

nähdään kaikkien näytteiden omaavan tyypillisen perovskiitti rakenteen, tarkoittaen 

lantaanin sulautuneen halutusti rakenteeseen. Huomataan, että 0,25 – 0,75 mol. % 
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lantaani seoksille käyrä on siirtynyt huomattavasti pienemmälle kulmalle. Tämä 

luultavasti johtuu vain mittaus asetuksista ja laitteen omasta vaihteluista, koska 

piikkien keskinäiset paikat pysyvät samoina. 

 

 
Kuva 18. Neljä tuntia sintrattujen BSTf näytteiden röntgendiffraktiokäyrät 

kulmavälillä 20 - 70°. 

 

    Kalsinoiduille karbonaattiseoksille suoritettiin röntgendiffraktiomittaus 

kulmavälillä 20–80°. Käyrät näkyvät kuvassa 19. Käyristä havaitaan haluttu 

kuutiollinen perovskiittirakenne, eikä viitteitä karbonaatti jäämistä tai muista 

faaseista havaittu mittaustarkkuuden puitteissa. 

 

 

 
Kuva 19. Kalsinoitujen karbonaattiseosjauheiden röntgendiffraktiokäyrät 

kulmavälillä 20 – 80°.  
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Myös sintratuista karbonaattiseosnäytteistä otettiin röntgendiffraktiokäyrät. 

Mittauksissa havaittiin kulmalla ~23° olevan <100> piikin puuttuvan. Mittaukset 

suoritettiin uudelleen käyttämällä pyörivää näytteenpidikettä mikä paljasti puuttuvan 

piikin. Pyörittämällä näytettä saadaan läpikäytyä enemmän alaa useasta suunnasta. 

    Kuvassa 20 on karbonaattinäytteistä kaikilla lantaani osuuksilla otetut 

diffraktiokäyrät 20–70 ° kulmavälillä. Kyseisten näytteiden sintrausaika oli 2 tuntia. 

Huomataan kaikkien omaavan perovskiittirakenteen. Lantaani on siis sulautunut 

rakenteeseen muodostamatta ylimääräisiä faaseja mittaustarkkuuden puitteissa. 

Diffraktiopiikkien intensiteetit eivät juurikaan muuttuneet sintrausaikojen välillä, 

ainoana poikkeuksena oli 0,25 mooli % seostetut näytteet. 

 

 
Kuva 20. Kaksi tuntia sintrattujen karbonaattiseosnäytteiden 

röntgendiffraktiokäyrät kulmavälillä 20 – 70°. 

 

Kuvassa 21 on 0,25 mooli % näytteistä otetut röntgendiffraktiokäyrät eri 

sintrausajoille. 0,5 tunnin näyte on verrattavissa muihin seossuhteisiin, mutta 

sintrausajan kasvaessa nähdään intensiteettien muuttuvan. Esimerkiksi kulmalla ~46° 

oleva <200> piikki kasvaa, kutistuu ja taas kasvaa merkittävästi. Nämä muutokset 

voidaan olettavan johtuvan ABO3 yksikkökopin vääristymisestä, kun erikokoinen 

ioni korvaa rakenteessa olevan ionin, tässä tapauksessa A-paikan kationin. Piikeistä 

huomataan kuitenkin rakenteen oleva haluttu perovskiitti. 
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Kuva 21. 0,25 mooli % karbonaattiseosnäytteiden röntgendiffraktiokäyrät 

kulmavälillä 20–70°. 

 

 

6.4. Tiheys 

 

Taulukkoon 9 on merkitty kaupallisesta BSTf seoksista valmistettujen näytteiden 

tiheydet g/cm
3
 sintrausajan funktiona. 

 

Taulukko 9. Sintrausajan vaikutus BSTf seosten tiheyteen. 

Koostumus 1 tunti 2 tuntia 4 tuntia 

Lantaani 0 mol % 5,42 5,16 5,22 

Lantaani 0,25 mol % 5,22 5,06 5,3 

Lantaani 0,5 mol % 5,43 4,94 5,18 

Lantaani 0,75 mol % 5,05 5,27 5,3 

Lantaani 1 mol % 5,41 5,13 5,3 

 

BST:n teoreettinen tiheys Ba:Sr 50:50 suhteelle on 5.627 g/cm
3 

(XRD PDF 39-1395) 

ja BST 60:40 suhteelle 5,683 g/cm
3
 (XRD PDF 34-0411). Laskemalla näistä 

keskiarvo saadaan BST 55/45 suhteelle tiheydeksi 5,655 g/cm
3
. Röntgendiffraktiosta 

saatujen tulosten avulla 2 tuntia sintratuille karbonaatti menetelmän näytteille 

laskettiin teoreettiset tiheydet käyttämällä ~46° kohdalla havaittavaa (002) hilatason 

heijastuksen intensiteettipiikkiä. Piikin sovituksesta saatu kulma sijoitettiin kaavaan 

(10) ja ratkaistiin d002 hilatasojen välinen etäisyys mikä sijoitettiin kaavaan (11). 

Saatua hilavakiota käytettiin kaavassa (9) teoreettisten tiheyksien määrittämiseen. 
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Lasketut teoreettiset tiheydet on merkitty taulukkoon 10. Laskuissa oletettiin 

näytteiden moolisuhteiden olevan myös teoreettisesti täydellisiä. 

 

Taulukko 10. Karbonaati menetelmällä kaksi tuntia sintrattujen BST 55/45 

näytteiden lasketut teoreettiset tiheydet. 

BST modifiointi Laskettu teoreettinen 

tiheys (g/cm
3
) 

Lantaani 0 mol. % 5,6567 

Lantaani 0,25 mol. % 5,6653 

Lantaani 0,5 mol. % 5,6654 

Lantaani 0,75 mol. % 5,6598 

Lantaani 1 mol. % 5,6735 

 

 

Tulokset vastaavat hyvin keskiarvo-oletusta. Lantaanin vaikutus tiheyteen on pientä 

näillä modifiointimäärillä. Käyttämällä keskiarvoa tiheyden maksimiksi, saadaan 

parhaaksi tiheydeksi 1 tunnin sintrausajalla 0,5 mol. % lantaaniosuudella 96,02 % 

teoreettisestä tiheydestä, matalimman jäädessä samasta seoksesta kahden tunnin 

sintrausajalla 87,36 % kertoen rakenteen jääneen huomattavan huokoiseksi. 

    Taulukkoon 11 on merkitty karbonaattiseoksista mitatut tiheydet. Taulukosta 

huomataan, että tiheydet paranevat sintrausajan myötä aina 0,5 mol. % seoksiin asti. 

0,75 ja 1 mol. % seoksille tiheydet eivät nouse kovin korkeiksi. Tämä viittaisi liian 

matalaan sintrauslämpötilaan. 0,75 mol. % seoksella paras tiheys saadaan 30 min 

sintrausajalla 1600 °C lämpötilassa, mutta pidennetty sintraus tässä lämpötilassa 

näyttäisi hieman alentavan tiheyttä. Toisaalta, vieläkin pitempi aika taas nostaa 

tiheyttä. Pienet vaihtelut luultavasti johtuvat näytteiden valmistusvaiheista, missä 

pieniä vaihteluita esiintyy mm. puristuspaineissa. 1 mol. % näytteet sintrautuvat 

parhaiten 1600 °C lämpötilassa, mutta niiden tiheydet pysyvät silti alhaisina 5 g/cm
3
 

luokassa.  

 

Taulukko 11. BST karbonaattiseosten tiheydet eri sintrausajoilla- ja lämpötiloilla ja 

lantaanin modifiointiasteella. 

Sintraus-

lämpötila 

Lantaanin 

määrä 

Tiheys (g/cm
3
) 

0,5 tunti 1 tuntia 2 tuntia 3 tuntia 

1400 °C 0 mol. % 4,85 - 5,13 - 

1450 °C 0 mol. %          5,19 - 5,27 - 

1475 °C 0,25 mol. % 4,89 4,91 5,19 5,24 

1525 °C 0,5 mol. % 5,05 5,24 5,35 5,37 

1575 °C 0,75 mol. % 4,92 - 4,99 4,98 

1575 °C 1 mol. %           4,88 - 4,95 4,77 

1600 °C 0,75 mol. % 5,20 5,06 5,16 - 

1600 °C 1 mol. %           4,90 5,04 4,93 - 

 

Tuloksista huomataan, että käytetyllä uunilla ei voida sintrata 0,75 – 1 mol. % 

näytteitä kunnolla sillä näytteet näyttävät tarvitsevan uunin maksimilämpötilaa 

korkeampia lämpötiloja. Kokeissa täytyy myös huomioida asetelma, sillä uunin 

termopari on uunin yläreunassa ja näyte keskellä aluminakuvun alla. Todellisuudessa 

näytteen lämpötila voi vaihdella uunin antamaan lukuun verrattuna. Lähteessä [38] 

on testattu käytetyn uunin todellisia lämpötiloja käyttämällä termoparia apuna. 
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Testatut profiilit olivat 20 – 900 °C. Todellinen lämpötila suojakupin alla vaihteli 

+40 °C aina +62 °C asti riippuen kupin koosta, mutta eron ollessa matalin 900 °C 

pidossa [38]. On myös mahdollista että korkeammilla lämpötiloilla näyte kokee 

matalemman lämpötilan kuin minkä uuni ilmoittaa, kuumemman ilman noustessa 

ylöspäin. 

 

6.5. Mikrorakenne 

Kuvassa 22 on esitetty BSTf näytteiden mikrorakenteita 0–1 mol. % seoksille neljän 

tunnin sintrauksen jälkeen.  

  

  

 
 

Kuva 22. BSTf näytteiden mikrorakenteet seoksille 0–1 mol. % neljän tunnin 

sintrausajalla. 
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Analysoimalla mikrorakennetta saatiin raekoon keskiarvoksi 3 μm kaikille 0; 0,25 ja 

0,75 mol. % seoksille. 0,5 mol. % seokselle arvo oli 4 μm ja 1 mol % seokselle 

raekoko jäi ~1 μm:iin. Saadut arvot viittaavat vähäiseen rakeen kasvuun. Kuvista 

nähdään myös, että rakenne sisältää huokoisuutta, mikä tukee mitatuista tiheyksistä 

tehtyjä havaintoja.  

   Kuvassa 23 on esitetty BSTf 0,5 mol. % seoksen mikrorakenteet sintrausajoille 1, 2 

ja 4 tuntia. Raekoon keskiarvoiksi saatiin 1 tunnin sintrausajalle 2 μm, 2 tunnin 

sintrausajalle 3 μm ja 4 tunnin sintrausajalle 4 μm. Rakeet kasvavat sintrausajan 

pitkittyessä, mutta rajua, epänormaaliksi luokiteltavaa, rakeenkasvua ei havaittu. 

Tarkastellessa kuvia 22 ja 23 havaitaan, että rakenteet ovat hyvin lähellä toisiaan 

samoilla sintrausajoilla. Poikkeuksena oli 1 mol. % seos missä rakeenkasvu estyi 

huomattavasti muihin verrattuna.   

 

  

 
Kuva 23. BSTf 0,5 mol. % seoksen mikrorakenteet a) 1 tunnin b) 2 tunnin ja c) 4 

tunnin sintrausajalla. 

 

Kuvassa 24 on esillä BSTf näytteet 0-1 mol. % lantaaniosuuksilla. Vasemmalla on 

vaalea BSTf näyte mistä lähtien väri tummenee lantaani osuuden kasvaessa ja on 

tummimmillaan 0,5 mol. % kohdalla. Väri haalistuu tämän jälkeen. Lähteessä [2] 

mainitaan lantaanin värjäävän bariumtitanaatin harmaaksi tai mustaksi seostuksen 

ollessa < 1 mol. % ja häviävän korkeammilla seostuksilla. 
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Kuva 24. Sintratut BSTf + lantaani 0 - 1 mol. % näytteet. 

 

Kuvassa 25 nähdään karbonaateista valmistetun BST:n mikrorakenteet eri 

sintrausajoilla ja lämpötiloilla. Sintrattaessa 1400 °C 0,5 tunnista 2 tuntiin raekoon 

keskiarvo nousee 1 μm:stä 2 μm:n eli raekoon kasvu on varsin hidasta sintrausajan 

pidentyessä.. Voidaan olettaa, että 0,5 t sintraantunut näyte ei ole tiivistynyt, minkä 

kertoo myös alhainen tiheys (kts. taulukko 11) ja mikrorakenteen ”rosoisuus”, mikä 

johtuu luultavasti siitä, että happo on syövyttänyt tiheää hyvin sintraantunutta aluetta 

heikommin ja pinnan läheisyydessä olevia kuoppia nopeammin suhteellisesti 

isomman pinta-alansa ansiosta. Syöpyneestä pinnasta on myös vaikea havaita 

yksittäisiä rakenteita. Lämpötilan noustessa 1450 °C, 0,5 t sintrauksella saadaan 

lähes samanlainen mikrorakenne kuin 2 t 1400 °C sintratussa näytteessä. Näiden 

näytteiden tiheys on myös samaa luokkaa, 1450 °C sintrautun ollessa hieman 

parempi. Raekoon keskiarvo 0,5 tuntia 1450 °C sintratulle näytteelle oli 2 μm ja 

joukossa voidaan huomata joitakin isompia rakeita, mutta rakennetta voidaan vielä 

pitää tasakokoisena. Sintrausajan pidentyessä 2 tuntiin 1450 °C lämpötilassa nähdään 

rakeiden huomattavaa epätasaista kasvua liittyen epänormaaliin rakeenkasvuun. 

Isoimmat rakeet ovat luokkaa 40 µm ja pienemmät alkavat 1 µm:stä. Näytteen tiheys 

on korkein muihin karbonaatti BST näytteisiin verrattuna. 

 

   
 

 

 

 

Kuva 25. Karbonaatti BST:n mikrorakenteet eri sintraus ajoilla ja lämpötiloilla. a) 

0,5t 1400 °C, b) 2t 1400 °C, c) 0,5t 1450 °C, d) 2t 1450 °C. 
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Kuvassa 26 on 0,25 ja 0,5 mol. % karbonaattiseosnäytteiden mikrorakenteet eri 

sintrausajoilla. 0,25 mol. % seoksessa nähdään epänormaalia rakeenkasvua ja yhtä 

selkeää raekokoa on vaikea määrittää. Rakenteessa on tummempaa pienikokoista 

raetta ja isoja vaaleita lähes yksikidemäisiä rakeita. Huomataan, että sintrausajan 

pitkittyessä vaaleat isot rakeet jatkavat kasvuaan, tummien pienirakeisten alueiden 

vähentyessä, saavuttaen lähes tasaisen rakenteen. Liitteessä 12. on esitetty tarkempi 

kuva tummasta pienirakeisesta alueesta. Kaikilla sintrausajoilla pienet rakeet olivat 

samaa luokkaa, ~2 μm. Taulukkoon 12 on merkitty 0,25 mol. % näytteiden isoiksi 

luokitellut raekoot. 

    0,5 mol. % seoksella vuorostaan ei ollut havaittavaa rakeenkasvua sintrausajan 

pidentyessä. Raekoko pysyy samana kaikissa tapauksissa, keskimäärin arvossa 2 µm. 

 

Taulukko 12. 0,25 mol. % karbonaattiseoksen isot raekoot. 

Sintrausaika 

(tunti) 

Maksimi (µm) Minimi (µm) Keskiarvo (µm) 

0,5 50 9 22 

1 118 12 41 

2 105 4 40 

3 260 20 122 
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Kuva 26. 0,25 ja 0,5 mol. % näytteiden mikrorakenteet sintrausaikaan verrattuna. 

 

 

Kuvassa 27. nähdään 0,25 mol. % karbonaattiseoksesta valmistettuja näytteitä 

sintrauksen jälkeen. Sintrausaika alkaa vasemmanpuoleisesta näytteestä 0,5 t ja 

päättyy oikeanpuoleiseen 3 t sintrattuun näytteeseen. Huomataan, että näytteen 

keskelle alkaa muodostua tummia alueita, jotka tihenevät sintrausajan pidentyessä. 

Viimeinen näyte on jo lähes kokonaan musta ja vaaleat rakeet ovat silmin nähtävän 

kokoisia. Muilla modifiointi määrillä vastaavan suuruista rakeenkasvua ei havaittu. 

 

 
Kuva 27. Sintratut 0,25 mol. % karbonaatti näytteet alkaen 0,5 t sintrausajasta 
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(vasen) ja päättyen 3 t sintrausaikaan (oikea). 

 

    0,75 mol. % modifioidut näytteet sintrattiin sekä 1575 °C, että 1600 °C 

lämpötiloissa. Mikrorakenteessa ei ollut huomattavaa eroa näytteiden välillä. 1600 

°C sintratut näytteet olivat tiheämpiä ja mikrorakenne oli hivenen enemmän 

kehittynyt, eli ”rosoisuutta” oli vähemmän. Raekoot olivat 1 µm luokkaa tai alle. 1 

mol. % näytteet jäivät tiheydeltään alhaisiksi ja mikrorakenne oli myös pientä ja 

”rosoista”, 1 µm luokkaa tai alle, viitaten heikkoon tihentymiseen. Mikrorakenne oli 

myös samanlainen kaikilla näytteillä sintrausajasta riippumatta. Kuvassa 28 on 

esimerkki 0,75 ja 1 mol. % näytteiden mikrorakenteista. 

 

  

Kuva 28. 0,75 ja 1 mol. % näytteiden mikrorakenne. 

 

    Epänormaali rakeenkasvu voi johtua useasta eri tekijästä. Yhtenä vaihtoehtona on 

raerajojen rakenne ja suunta. Mitä yhdensuuntaisempia raerajat ovat sitä alhaisempi 

energia niillä on. Tämä saa aikaan suuremman materiaalinkuljetuksen ympäriltä 

kyseiselle pinnalle ja sen kautta epänormaalin rakeenkasvun. Yleisesti ajatellaan 

matalaenergisten raerajojen liikkuvan hitaasti, minkä johdosta kasvu on hidasta 

raerajan normaalin suuntaan ja nopeaa raerajan suuntaisesti aiheuttaen 

yksisuuntaisen tai kulmikkaan rakeen kasvun. Toisena syynä voi olla lisäaineiden ja 

epäpuhtauksien erkautuminen suotuisille raerajoille, mikä voi myös muuttaa raerajan 

energiaa ja liikkuvuutta. Tämä voi myös estää rakeenkasvua ja haitata sintrattavuutta, 

mistä voisi johtua 0,75 ja 1 mol. % modifioitujen näytteiden heikko sintrautuminen. 

Nestefaasia pidetään kolmantena ja suurimpana epänormaalin raekasvun 

aiheuttajana. Nestekalvojen muodostuminen rakeiden pintaan edesauttaa ainesosien 

liikkuvuutta huomattavasti. Mahdolliset lisäaineet ja epäpuhtaudet voivat synnyttää 

keskenään tai kohdeaineen kanssa faaseja mitkä muodostavat nestefaasin sintrauksen 

aikana. On huomattu, että neste kostuttaa valikoivasti matalaenergisiä rajoja, mikä 

vuorostaan aiheuttaa epänormaalin yksisuuntaisen rakeenkasvun. [39] On 

mahdollista, että 0,25 mol. % näytteissä koostumus on ollut epähomogeeninen 

aiheuttaen mahdollisen nestefaasin, mikä mahdollistaa epänormaalin rakeenkasvun. 

Toisaalta myös modifioimattomissa näytteissä on havaittavissa pientä kulmikasta 

rakeenkasvua. Tämä voi kertoa lähtöaineiden epäpuhtaudesta, valmistusvaiheiden 

aikana seokseen tulleista epäpuhtauksista mitkä aiheuttavat epänormaalia kasvua 

korkeissa lämpötiloissa tai koostumuksen epähomogeenisuudesta, mahdollistaen 

nestefaasin. Valitettavasti käytetty röntgendiffraktio menetelmä ei ole tarpeeksi 

tarkka havaitsemaan hyvin pieniä määriä mahdollisia epäpuhtauksia rajapinnoilla. 
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6.6. Dielektriset ominaisuudet 

 

Kuvassa 29 nähdään kaupallisen BSTf:n ja sen lantaani seoksien permittiivisyydet ja 

dielektriset häviöt taajuuden funktiona. Kiinteät viivat kuvaavat permittiivisyyttä ja 

katkoviivat häviö tangenttia. Mittauksissa käytettiin Cp-D asetusta eli 

rinnankytkettyä kapasitanssia, mikä antaa tarkemmat tulokset matalille 

kapasitansseille. Kuvista nähdään puhtaiden BSTf näytteiden (musta viiva) 

suhteellisten permittiivisyyksien pysyvän stabiilina taajuuden funktiona ja noin 

2000–4000 luokassa ja häviöt ovat alhaisia, alle 0,01 koko taajuusalueella kaikilla 

sintrausajoilla. Suuria muutoksia sintrausaikojen välillä ei ole. 

    Lantaani osuuden lisääntyessä 0,25 mol. % (punainen viiva) havaitaan 

permittiivisyyden nousu yli 5000 koko taajuusalueella, mutta häviöt nousevat myös 

jopa 0,3 matalilla taajuuksilla, laskien vasta yli 10 kHz jälkeen noin 0,05 tasolle. 

Tulokset eivät vaihtele paljoa sintrausaikojen välillä. 

    Seoksen sisältäessä 0,5 mol. % (vihreä viiva) lantaania yhden tunnin sintrausajalla 

tulokset ovat lähellä 0,25 mol. % lantaanin näytteitä, niin permittiivisyydessä kuin 

häviöissä. Sintrausajan pidentyessä alkavat permittiivisyys ja häviöt kasvamaan 

matalalla taajuudella (< 10 kHz). Havaittavissa on relaksaatiomainen piikki häviössä 

ja permitiivisyyden lasku. Pidennetty sintrausaika siirtää häviöpiikkiä hieman 

korkeamalle taajuudelle ja suhteellinen permittiivisyys saavuttaa kolossaalisen arvon, 

jopa 6010
3
. Tarkastelemalla samalla kuvaa 23 huomataan, että raekoko myös 

kasvaa sintrausajan pidentyessä. 
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Kuva 29. BSTf näytteiden permittiivisyydet ja dielektriset häviöt 1 t, 2 t ja 4 t 

sintraus ajoilla. 

 

    Matalilla taajuuksilla 0,75 mol. % (sininen viiva) näytteissä suhteellinen 

permittiivisyys nousee jopa yli 10010
3
 mikä voidaan luokitella kolossaaliseksi 

permittiivisyydeksi. Kolossaalisen permittiivisyys tuo muokanaan myös 

relaksaatiomaisen häviöpiikin. Häviöt lähtevät yhden tunnin sintrausajalla arvosta 

0,4:stä ja nousevat noin 0,85 tasolle minkä jälkeen ne laskevat aina 0,1 asti. Tämä 

häviöpiikki liikkuu korkeammalle taajuudelle, sintrausajan ja raekoon kasvaessa 

samalla, kun häviön lähtöarvo laskee ja piikin korkeus kasvaa. 

     Lantaanin osuuden ollessa 1 mol. % (purppura viiva) muodostaa häviö laskevan 

käyrän 1 tunnin sintrausajalla alkaen arvosta 0,77 20 Hz taajuudella ja laskien arvoon 

0,06 1 MHz taajuudella. Häviön lähtötaso laskee pitemmällä sintrausajalla. 

Permittiivisyys on hieman korkeampi kuin BSTf näytteellä noin 10–2010
3
 matalilla 

taajuuksilla, mutta laskee taajuuden noustessa samalle tasolle.  

    Kuvissa 30–34 on 0-1 mol. % karbonaattiseoksien kautta tehtyjen näytteiden 

suhteelliset permittiivisyydet ja häviötangentit taajuuden funktiona. Tulokset ovat 0,5 

tunnin sintrausajasta aina 3 tunnin sintrausaikaan asti. Mittaukset suoritettiin LCR:n 
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Cs-D eli sarjakapasitanssi asetuksella 0,25 ja 0,5 mol. % näytteille, mikä on tarkempi 

suurille kapasitansseille. Cp-D asetusta käytettiin puhtaalle BST:lle, 0,75 ja 1 mol. % 

näytteille. Käytössä oli myös ALC (Automatic Level Control), mikä pitää 

mittausjännitteen halutussa 1 Vrms. Osa näytteistä jätettiin mittaamatta matalan 

tiheyden vuoksi.  

     Kuvassa 30 on karbonaateista valmistetun puhtaan BST:n dielektriset 

ominaisuudet taajuuden funktiona. Näytteiden häviöt olivat korkeammat kuin 

kaupallisen BSTf:n ja suhteellinen permittiivisyys samalla tasolla tai korkeampi. 

Tihein kappale, mikä sintrattiin 1450 °C 2 tuntia, antoi korkeimman 

permittiivisyyden, mutta myös korkeimmat häviöt. Häviöt olivat noin 0,1 luokkaa ja 

suhteellinen permitiivisyys laski tasaisesti 7854 – 3562 20 Hz ja 1 MHz välillä. 

Kuvasta 25 ilmenee, että tällä näytteellä oli epänormaalia rakeenkasvua, mikä saattaa 

aiheuttaa korkeampaa permittiivisyyttä ja häviötä [40]. Muilla näytteillä 

permitiivisyys oli tasainen koko taajuusalueen yli, riippumatta sintrauslämpötilasta. 

Matallilla taajuuksilla häviöiden lähtötaso on 1400 °C sintratulla näytteellä 

korkeammalla, kuin 1450 °C sintratulla, mutta laskeutuvat samoihin arvoihin 

korkeammilla taajuuksilla. Korkeilla taajuuksilla näytteiden dielektriset 

ominaisuudet ovat verrattavissa kaupallisiin näytteisiin. 

 

 
Kuva 30. Puhtaiden BST karbonaattiseosnäytteiden dielektriset ominaisuudet eri 

sintrausajoilla ja -lämpötiloilla. 

 

Seoksista korkeimmat permittiivisyyden arvot saatiin 0,25 mol. % 

karbonaattiseokselle (Kuva 31). 0,5 ja 1 tunnin sintrausajalla näytteet käyttäytyvät 

hyvin samankaltaisesti. Suhteelliset permittiivisyydet lähtevät 5010
3
 molemmilta 

puolilta matalilla taajuuksilla ja laskeutuvat 1010
3
 tasolle lähestyttäessä 1 MHz 

taajuutta. Häviöt lähtevät yli 0,6 arvoista laskeutuen nopeasti 0,15 ja sen alle 

korkeammille taajuuksille siirryttäessä. Häviöpiikki muistuttaa hieman relaksaatio 
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huippua mikä olisi osittain matalemmilla taajuuksilla (<20 Hz). Näytteiden tiheydet 

ovat lähellä toisiaan, mutta jäävät silti alle 5 g/cm
3
. Sintrausajan jatkuessa 2 ja 3 

tuntiin havaitaan tiheyden huomattavaa nousua ja mikrorakenteen kehittymistä 

yhtenäiseksi suuren raekoon omaavaksi rakenteeksi. Suhteellinen permittiivisyys 

nousee 3 tuntia sintratulla näytteellä todella korkeisiin yli 20010
3
 lukemiin. Nämä 

tulokset ovat kuitenkin matalalla taajuudella ja mukana ovat myös korkeat häviöt. 

Taajuuden saavuttaessa 10 kHz ovat häviöt laskeneet 0,052 tasolle permittiivisyyden 

pysytellessä kuitenkin kolossaalisessa 69 470 arvossa. Arvot jatkavat hidasta laskua 

taajuuden noustessa. 2 tuntia sintratussa näytteessä ei havaittu relaksaatiomaista 

häviöpiikkiä matalilla taajuuksilla. Häviöiden lähtötaso oli poikkeuksellisesti 0,17 

joka laskee tasolle 0,073 10 kHz taajuudella. Myös suhteellinen permittiivisyys 

laskee loivasti koko taajuusalueen yli 86 860–46 380 20 Hz – 1 MHz välillä 

saavuttaen arvon 54 020 10 kHz kohdalla. Näyttäisi siltä, että tasainen suuren 

raekoon mikrorakenne antaa korkeat permittiivisyydet, mutta pitää häviöt ainakin 

osittain kohtuullisilla tasoilla. 

 

 
Kuva 31. 0,25 mol. % karbonaattiseosnäytteiden dielektriset ominaisuudet eri 

sintrausajoilla. 

 

    0,5 mooli % näytteillä tulokset käyttäytyivät samankaltaisesti (Kuva 32). Häviöt 

tekevät matalilla taajuuksilla relaksaatiomaisen huipun ja permitiivisyyden arvot ovat 

matalilla taajuuksilla kolossaaliset, mutta laskevat häviöiden kanssa lähestulkoon 

samoihin mataliin arvoihin kaikissa näytteissä. Kaikilla näytteillä oli samankaltainen 

hyvin vähän vaihteleva pienen raekoon mikrorakenne. Jos verrataan BSTf 0,5 mol. 

lantaanin omaaviin näytteisiin havaitaan permitiivisyyden nousu ja häviöpiikin 

nousemisen korkeammille taajuuksille yhdessä vähäisen, mutta tasaisen rakeen 

kasvun kanssa. Karbonaattimenetelmällä tehdyillä 0,5 mol. lantaani näytteillä 
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permitiivisyys liikuu edestakaisin, mikä voisi viitata pienten mikrorakenteellisien 

muutoksien säätelevän relaksaatiota taajuutta voimakkaasti rakeiden ollessa pieniä (< 

2 µm) 

 

 
Kuva 32. 0,5 mol. % karbonaattiseosnäytteiden dielektriset ominaisuudet eri 

sintrausajoilla. 

 

 

    0,75 ja 1 mol. % näytteet eivät saavuttaneet kolossaalisia permittiivisyyden arvoja 

(Kuva 33 ja 34). 0,75 mol. % näytteiden suhteelliset permittiivisyydet pysyivät 3000 

molemmin puolin sintrausajasta riippuen. Niiden häviöt pienenivät selvästi taajuuden 

noustessa. 1 mol. % näytteillä häviöiden lähtötasot olivat paljon korkeammat (> 

0,45) laskien kohtuullisiin arvoihin korkeilla taajuuksilla (< 0,01). Parhaiten 

sintraantunut (5,04 g/cm
3
) 1 mol. % kappaleen permittiivisyys oli stabiili (~2000) 

koko taajuusalueen alueella, myös häviöt lähtevät matalammalta saavuttaen 

hyväksyttävät (0,05) arvot jo 3–4 kHz kohdilla. 

    Karbonaateista aloitettujen ja BSTf seoksien välillä oli samankaltaisuuksia, kuten 

häviölle useassa näytteessä nähty relaksaatiomainen häviöpiikki matalilla taajuuksilla 

ja korkeat permittiivisyydet. Suoraa vertailua vaikeuttaa kuitenkin BSTf seoksissa 

ollut ylimmääräinen 1 mol. % titanaatti, mikä on saattanut sekoittaa ionisuhteita ja 

estää rakeenkasvua. Toisaalta BSTf:n tulokset osoittavat kolossaalisen 

permittiivisyyden olevan mahdollista saavuttaa myös pienen raekoon näytteillä. 

    Karbonaateista valmistetuista näytteistä mielenkiintoisimpia tuloksia antoi 0,25 

mol. % lantaani osuuden näytteet joilla oli todella korkea kolossaalinen 

permittiivisyys ja suhteellisen pienet häviöt, 0,75 ja 1 mol. % näytteet eivät 

sintraantuneet kunnolla minkä oletetaan olleen syynä suureen eroon tuloksissa hyvin 

sintraantuneisiin näytteisiin nähden.  
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Kuva 33. 1600 ̊ C sintrattujen 0,75 mol. % karbonaattiseosnäytteiden dielektriset 

ominaisuudet eri sintrausajoilla. 

 

 

     
Kuva 34. 1600 ̊ C sintrattujen 1 mol. % karbonaattiseosnäytteiden dielektriset 

ominaisuudet eri sintrausajoilla. 
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6.7. Ongelmat näytteen valmistuksessa 

 

Keraaminäytteiden valmistus ei onnistunut ongelmitta. Suurimmaksi ongelmaksi 

nousi näytteiden halkeaminen. Kuvassa 35 on esitetty näytteestä otettu 

poikkileikkauskuva mistä nähdään näytteen läpi kulkeva ja reunoille nouseva 

laminaarinen halkeama.  

 

 
Kuva 35. Laminaarinen halkeama sintratussa näytteessä. 

 

Halkeamat voivat johtua useasta eri syystä. Syy voi olla kiekon tekovaiheessa, kun 

puristettu jauhe laajenee poistettaessa muotista tai epätasaisesti jakautuneesta 

puristuspaineesta. Kuvassa 36 on esitetty kaksi mahdollista tapaa halkeaman 

muodostumiselle.[4] Tapaus a): muotin ja näytteen välinen kitka on niin suuri, että se 

ulospuristuksen aikana aiheuttaa halkeaman jarruttamalla näytettä muotin seinää 

vasten, tätä voidaan ehkäistä käyttämällä steariinihappoa, mikä vähentää kitkaa 

näytteen ja muotin välissä. Tapaus b) puristuksen alla ollut näyte laajenee takaisin 

johtuen mm. eri sidosaineiden ominaisuuksista. Takaisinponnahdus (rebound) voi 

olla lasimainen, plastinen, viskoelastinen tai ”kumimainen”.  

Oikeanlaisen sidosaineen valinnalla voidaan minimoida mahdolliset halkeamat. 

  

 

 
Kuva 36. a) Kitkan aiheuttama halkeama. b) Laajenemisen aiheuttama halkeama. 

 

Yks vaihtoehto on myös puristusvaiheessa tapahtuva paineen epätasainen 

jakautuminen. Partikkelien väliset ja partikkelien ja muotin seinämien väliset kitkat 

aiheuttavat paineen epätasaisen jakautumisen näytteessä. Tämä taas johtaa 

sintrausvaiheessa halkeamiin ja muodon vääristymiseen, koska tiiviimmät kohdat 

sintrautuvat nopeammin, kuin harvemmat. 

    Varmaa syytä halkeamille on vaikea sanoa, mahdollisesti käytetty kamferi 

sidosaine ei ole sidokseltaan tarpeeksi vahvaa sitomaan jauhetta tässä tapauksessa. 

Luultavasti voimakkaampi sidoksinen ja paremmin plastista muodonmuutosta 
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kestävä sidosaine ratkaisisi ongelman, mutta työssä haluttiin käyttää yksinkertaista 

sidosainetta mikä ei jätä jälkeensä hiilijäämiä tai tarvitse erillistä polttovaihetta 

sintrauksessa. Myös puristuspaineen optimoinnista eri koostumuksille saattaisi olla 

apua. 
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 POHDINTA JA YHTEENVETO 7.
 

Työn tavoitteena oli kolossaalisen permittiivisyyden (>10
4
) tutkiminen 

bariumstrontiumtitanaatilla. Tavoite saavutettiin sekä suoralla 

oksidisekoitusmenetelmällä että karbonaattien sekoituksen ja esireagoimisen kautta. 

Korkea permittiivisyys toi mukanaan myös korkeat häviöt mitkä lähes kaikilla 

kolossaalisen permittiivisyyden omaavilla näytteillä laski kohtuullisiin arvoihin 

(<0,05) korkeamilla (>100 kHz) taajuuksilla. Mielenkiintoisimmat tulokset antoi 

karbonaattimenetelmällä valmistettu BST mihin oli seostettu 0,25 mooli % lantaania. 

Näytteen häviöt saatiin hyväksyttävälle tasolle (< 0,05) jo 10 kHz:ssä 

permittiivisyyden pysytellessä edelleen kolossaalisena (~7010
3
). Näyte osoitti myös 

epänormaalia rakeenkasvua missä rakeet olivat keskimäärin yli 100 µm kokoisia 

yksikidemäisiä ja tasareunaisia. Epänormaalia kiteiden kasvua oli havaittavissa myös 

muissa 0,25 mol. % karbonaatti näytteissä. Kasvu voimistui sintrausajan pidentyessä. 

Myös 0 mol. % lantaania sisältävissä näytteissä oli nähtävissä vähäistä epänormaalia 

rakeen kasvua, mikä voisi viitata raaka-aineissa jo olevista tai prosessoinnin 

yhteydessä tulleista epäpuhtauksista, mikä aikaansaa rakeita kasvattavan nestefaasin.  

    Karbonaattimenetelmällä valmistetut 0,25 mol. % lantaani näytteet, joilla 

havaittiin epänormaalia rakeenkasvua, antoi korkeimmat kolossaalisen 

permittiivisyyden arvot. Tästä huolimatta myös pienikiteisillä ja tasarakenteisilla 

näytteillä saavutettiin yli 10
4
 suhteellisen permittiivisyyden arvoja, myös muilla 

lantaani suhteilla. Kaupalliseen BST jauheeseen sekoitettuna lantaanin huomattiin 

siirtävän häviön relaksaatio huippua korkeammille taajuuksille 0,5 ja 0,75 mol. % 

seostuksilla. Kyseisissä näytteissä mikrorakenne kasvoi tasaisesti sintrausajan 

pidentyessä eikä epänormaalia rakeenkasvua ollut havaittavissa. 

Dilatometrimittaukset ja kokeet osoittivat lanttaanin nostavan sintraukseen 

vaadittavaa lämpötilaa huomattavasti puhdasta BST:tä korkeammalle (> 100 °C).  

    Työssä tutkittiin sähköisiltä ominaisuuksiltaan vain dielektrisiä ominaisuuksia 

huoneenlämmössä. Lantaani modifioinilla on luultavasti vaikutusta myös muihin 

ominaisuuksiin kuten ferrosähköisiin ominaisuuksiin ja tiettävästi myös Curie 

pisteeseen. Tarkempi tutkimus 0,25 mooli % modifioinnin ympäriltä 0,15 – 0,35 

mol. % ja Ba/Sr suhteen muuntelu voisi antaa vieläkin korkeampia 

permittiivisyyksiä. Tarkempi tutkimus rakeenkasvun ja yksikiteisyyden aiheuttajan ja 

sen kontrollointiin olisi tarpeen, jotta parempi toistettavuus olisi mahdollista. 

Useisiin käytännön sovelluksiin olisi tarpeellista saada häviöt mahdollisimman 

pieniksi. Häviöitä voidaan mahdollisesti pienentää modifioimalla useammilla aineilla 

aiheuttaen materiaaliin hallittuja virheitä tai elektroniloukkuja. Lantaani modifiointi 

osoittautui hyvin tehokkaaksi ja mielenkiintoseksi vaihtoehdoksi nostaa BST:n 

dielektrisiä ominaisuuksia kolossaaliselle tasolle. 
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Liite 1. BaCO3 partikkelikokojakauma 
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Liite 8.   Karbonaattiseoksen partikkelikokojakauma, BST + Lantaani 0,50 mol. % 

 

Liite 9.   Karbonaattiseoksen partikkelikokojakauma, BST + Lantaani 0,75 mol. % 

 

Liite 10.   Karbonaattiseoksen partikkelikokojakauma, BST + Lantaani 1,00 mol. % 

 

Liite 11.   Karbonaattiseoksien TGA/DSC kuvaajat 

 

Liite 12.   Lähikuva 0,25 mol. % karbonaattiseoksen mikrorakenteesta. 
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Liite 1.  BaCO3 partikkelikokojakauma 

 

 

Kuva 1. BaCO3 partikkelikokojakauma. 
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Liite 2.  SrCO3 partikkelikokojakauma 

 

 

 

Kuva 1. SrCO3 partikkelikokojakauma. 
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Liite 3.   TiO2 partikkelikokojakauma 

 

 

Kuva 1. TiO2 partikkelikokojakauma 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68 

 

 

 

 

Liite 4. La2O3 partikkelikokojakauma 

 

 

Kuva 1. La2O3 partikkelikokojakauma 
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Liite 5. La2O3 partikkelikokojakauma (myllytys 30 min) 

 

 
Kuva 1. La2O3 partikkelikokojakauma 
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Liite 6. Karbonaattiseoksen partikkelikokojakauma, BST 55/45. 

 

 
Kuva 1. BST 55/45 partikkelikokojakauma. 
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Liite 7. Karbonaattiseoksen partikkelikokojakauma, BST + Lantaani 0,25 mol. %. 

 

 
Kuva 1. BST + Lantaani 0,25 mol. % partikkelikokojakauma. 
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Liite 8. Karbonaattiseoksen partikkelikokojakauma, BST + Lantaani  0,50 mol. %. 

 

 
Kuva 1. BST + Lantaani 0,50 mol. % partikkelikokojakauma. 
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Liite 9. Karbonaattiseoksen partikkelikokojakauma, BST + Lantaani  0,75 mol. %. 

 

 
Kuva 1. BST + Lantaani 0,75 mol. % partikkelikokojakauma. 
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Liite 10. Karbonaattiseoksen partikkelikokojakauma, BST + Lantaani  1,00 mol. %. 

 

 
Kuva 1. BST + Lantaani 1,00 mol. % partikkelikokojakauma. 
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Liite 11. Karbonaattiseoksien TGA/DSC kuvaajat. 

 

 

 
Kuva 1. Karbonaattiseos + 0 mol % Lantaani. 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 2. Karbonaattiseos + 0,25 mol % Lantaani. 
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Liite 11. Karbonaattiseoksien TGA/DSC kuvaajat. 

 

 

 
Kuva 3. Karbonaattiseos + 0,5 mol % Lantaani. 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 4. Karbonaattiseos + 1 mol % Lantaani. 
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Liite 12. Lähikuva 0,25 mol. % karbonaattiseoksen mikrorakenteesta. 

 

 
Kuva 1. Lähikuva 0,25 mol. % karbonaattiseoksen mikrorakenteesta. 

 


	Lantaani-modifioIdun Bst:n valmistus ja karakterisointi
	Tiivistelmä
	Abstract
	Sisällysluettelo
	Alkulause
	Lyhenteiden ja merkkien selitykset
	1. johdanto
	2. SähköKeraamien valmistus ja dielektriset ominaisuudet
	2.1. Sähkökeraamien valmistus
	2.1.1. Raaka-aineiden valinta
	2.1.2. Jauheen valmistus ja prosessointi
	2.1.3. Muotoilu
	2.1.4. Sintrautuminen ja sintrausmenetelmät
	2.1.5. Viimeistely

	2.2. Polarisaatiomekanismit ja permittiivisyys
	2.2.1. Kolossaalinen permittiivisyys


	3. BST-Keraamin ominaisuudet
	3.1. Kide- ja mikrorakenne
	3.2. Dielektriset ominaisuudet

	4. BST-keraamin modifiointi ja kolossaalinen permittiivisyys
	4.1. Harvinaiset maametallit ja lantaani
	4.2. BST:n modifiointi harvinaisilla maametalleilla
	4.3. Lantaani-modifioitu BST

	5. Valmistus- ja kaRakterisointimenetelmät
	5.1. Käytetyt raaka-aineet ja jauheseosten valmistus
	5.2. Partikkelikoko, TGA/DSC ja dilatometrimittaukset
	5.3. Keraaminäytteiden valmistus
	5.4. Keraaminäytteiden karakterisointi
	5.4.1. Tiheys, kide- ja mikrorakenne
	5.4.2. Dielektriset mittaukset


	6. Mittaustulokset ja analysointi
	6.1. Jauheiden partikkelikoko ja TGA/DSC
	6.2. Dilatometri
	6.3. Röntgendiffraktio
	6.4. Tiheys
	6.5. Mikrorakenne
	6.6. Dielektriset ominaisuudet
	6.7. Ongelmat näytteen valmistuksessa

	7. pohdinta ja yhteenveto
	8. Lähteet
	9. Liitteet

