
 

v

Thesis Title       Preparation and Characterization of Ceramic 

                                                    Nanocomposites in the PZT−PNN System 

 

Author                                   Miss Orawan Khamman 

 

Degree                                     Doctor of Philosophy (Materials Science) 

 

Thesis Advisory Committee     Assoc. Prof. Dr. Supon Ananta                 Chairperson                         

        Asst. Prof. Dr. Rattikorn Yimnirun           Member 

        Asst. Prof. Dr. Yongyut Laosiritaworn     Member 

                                                                                                            

 

ABSTRACT 

 

 In this work the relationships between processing conditions, phase 

formations, microstructures and dielectric properties of PNN/PZT 

ceramic−nanocomposites have been established and compared with those obtained 

from the solid−solution approach. A single phase of perovskite PNN powders and 

ceramics were first synthesizeded by using both columbite−NiNb2O6 and 

corundum−Ni4Nb2O9 as B−site precursors. It has been found that optimization of 

sintering condition can successfully lead to highly dense and pure PNN ceramics in 

both routes. Between the two B−site precursor routes, pure perovskite PNN ceramics 

with slightly better densification and dielectric properties can be produced by using 

the columbite−route. Then, single−phase PNN nanopowders were produced by 
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vibro−milling columbite route−PNN powders for 25 h. On the other hand, pure 

perovskite PZT powders and ceramics were prepared by employing PbZrO3 precursor 

via a rapid vibro−milling and pressureless sintering techniques. The maximum density 

(∼ 97%) of the PZT ceramics was obtained at the sintering temperature of 1200 °C for 

2 hours without any sintering additives. Finally, ceramic−nanocomposites of the 

(1−x)PNN/xPZT system (micron−sized PZT matrix reinforced with PNN 

nanoparticles) with x = 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 and 0.9 were fabricated via the bimodal 

particle concept. It has been found that the microstructures and the dielectric 

properties of PNN/PZT ceramic−nanocomposites are totally different from those of 

ceramic–solid solutions. Higher dielectric constant maximum with broader peak is 

observed for the nanocomposites. The former could be attributed to their better 

densification whilst the latter may be attributed to their microstructural arrangement 

effect. 
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บทคัดยอ 

 ในงานวิจัยนี้ ไดทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางเง่ือนไขในกระบวนการเตรียม การ

เกิดเฟส โครงสรางจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กตริกของเซรามิกนาโนคอมโพสิตในระบบ 

PNN/PZT แลวเปรียบเทียบกับกรณีท่ีเตรียมในรูปของสารละลายของแข็ง  การเตรียมผงและเซรามิ

กเพอรอฟไกทเฟสเดี่ยวของ PNN ไดลองใชไดท้ัง สารนิกเกิลไนโอเบต (โคลัมไบท) และ สาร

นิกเกิลไดไนโอเบต (โครันดัม) เปนสารต้ังตน พบวาสามารถทําการเตรียมเซรามิก PNN ท่ีมีความ

หนาแนนและความบริสุทธ์ิสูงไดท้ังสองวิธี  และระหวางวิธีการเตรียมท้ังสองน้ัน พบวา วิธีโคลัม

ไบทจะใหสมบัติการแนนตัวและสมบัติทางไดอิเล็กตริกท่ีสูงกวาเล็กนอย  ในสวนของผงละเอียด

ระดับนาโน PNN นั้น  สามารถเตรียมไดโดยอาศัยเทคนิคการบดยอยแบบส่ันกระแทกกับผง PNN 

ท่ีเตรียมจากวิธีโคลัมไบท เปนเวลา 25 ช่ัวโมง  สวนของผงและเซรามิกเพอรอฟไกท  PZT  ท่ีมี

ความบริสุทธ์ิสูงนั้น  สามารถเตรียมไดจากการใชสารต้ังตน PbZrO3 โดยอาศัยการบดยอยแบบส่ัน
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กระแทกดวยความเร็วสูงและเทคนิคการเผาซินเตอรแบบไมใชความดัน  พบวาเซรามิก PZT 

ท่ีเตรียมไดจะมีคาความหนาแนนสูง (ประมาณ 97%) หลังจากผานการเผาซินเตอรท่ีอุณหภูมิ 1200 

องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 2 ช่ัวโมง  โดยปราศจากการใสตัวชวยเผาซินเตอร  สุดทายนี้ สามารถ

ทําการเตรียมเซรามิกนาโนคอมโพสิตของระบบ (1−x)PNN/xPZT (เมตริกซ PZT ซ่ึงมีขนาด

ไมครอนแลวถูกทําการเสริมดวยอนุภาคนาโนของ PNN)  ท่ีอัตราสวน x = 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 และ 

0.9 ไดโดยอาศัยแนวคิดอนุภาคแบบ Bimodal  พบวา โครงสรางทางจุลภาคและสมบัติทางไดอิ

เล็กตริกของเซรามิกนาโนคอมโพสิต PNN/PZT มีความแตกตางอยางส้ินเชิง  เม่ือเทียบกับเซรา

มิกสารละลายของแข็ง  และจากการสังเกตเซรามิกนาโนคอมโพสิตพบวา มีคาคงท่ีทางไดอิเล็กตริก

ท่ีสูงและลักษณะของพีคท่ีไดจะกวางกวา  สวนการที่มีคาการแนนตัวท่ีมากกวานี้ก็เปนสาเหตุหนึ่ง 

ในขณะท่ีบางทีอาจเปนผลเนื่องมาจากการจัดเรียงของโครงสรางจุลภาค 


