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Amb el creixent augment de la tecnologia, les indústries demanden nous mètodes 

de processament de materials, que puguen contribuir a millorar les propietats 

físiques i mecàniques, en comparació amb els mètodes convencionals. Els 

principals requeriments dels mètodes no convencionals són la disminució del 

consum energètic i el temps de processament. En este sentit, la radiació per 

microones ha presentat importants avantatges en termes de les propietats físiques 

i mecàniques d'alguns materials, a més d'estalvis energètics i temps de 

processament. 

En l'àrea dels ceràmics piezoelèctrics, el seu processament per mitjà de microones 

és un tema de recent creació. Fins a la data, hi ha poca literatura que reporta l'ús 

de la radiació electromagnètica com a mitjà per al processament d'este tipus de 

materials, per la qual cosa és necessari aprofundir en el tema. Els materials 

piezoelèctrics responen a un efecte mecànic per mitjà de la generació d'una 

diferència de potencial i viceversa a causa de la seua estructura asimètrica. La 

investigació actual s'enfoca en el desenrotllament de materials ceràmics 

piezoelèctrics lliures de plom, sense que, a la data, existisca un material que puga 

millorar les propietats que oferixen els basats en el compost PbTiZrO3. 

En este treball s'estudia l'aplicació de microones en el processament de materials 

piezoelèctrics lliures de plom, basats en el compost K0.5Na0.5NbO3. Els ceràmics 

basats en este compost han demostrat tindre altes propietats piezoelèctriques, com 

una constant d33 major a 300 pC/N. L'aplicació de microones durant la síntesi per 

reacció en estat sòlid dels compostos basats en K0.5Na0.5NbO3, a temperatures 

pròximes a 800 °C, genera la formació de fase perovskita amb la presència de fases 



secundàries. Les fases secundàries són producte de l'alta velocitat de calfament 

ocasionada pel processament de microones. 

Durant la sinterització per microones, s'obtenen densitats relatives semblants a les 

obtingudes pel mètode convencional, pròximes al 95%, no obstant això, es generen 

heterogeneïtats estructurals que influencien les propietats ferroelèctriques, 

dielèctriques i piezoelèctriques dels compostos lliures de plom. 

 


