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Na2Zn0,5Mn0,5P2O7 milteliai buvo sintezuoti kietųjų 

fazių reakcijos metodu. Rentgeno spindulių difrakcijos 

analizė parodė, kad Na2Zn0,5Mn0,5P2O7 susideda iš 

dviejų fazių: triklininės Na2MnP2O7 (erdvinė simetrijos 

grupė P 1̅ ), bei tetragoninės Na2ZnP2O7 (erdvinė 

simetrijos grupė P42/mmm). Na2MnP2O7 fazė sudarė 

38,4%, o Na2ZnP2O7 – 61,6% skaičiuojant pagal masę. 

Cheminė miltelių bei iškepintos keramikos sudėtis buvo 

ištirta Rentgeno spindulių dispersijos (EDX) bei 

Rentgeno spindulių fluorescencijos (XFS) 

spektroskopijos būdais. Paviršiaus elementinė sudėtis 

buvo ištirta Rentgeno spindulių fotoelektronų (XPS) 

spektrometru. Kaip parodė skenuojančio elektroninio 

mikroskopo (SEM) nuotrauka, Na2Zn0,5Mn0,5P2O7 

keramikos kristalitų dydžiai  yra nuo 3 μm iki 21 μm. 

Na2Zn0,5Mn0,5P2O7 keraminiai milteliai buvo 

suspausti į tabletes 200 MPa slėgiu. Na2Zn0,5Mn0,5P2O7 

keramikos kepinimo temperatūra buvo 953 K, o 

kepinimo trukmė – 2 h. Gautos keramikos tankis siekė 

3,08 g/cm
3
. Impedanso spektroskopijos matavimams ant 

cilindro formos bandinėlių buvo tepama platinos pasta ir 

atkaitinama esant 920 K temperatūrai.  

Atliekant impedanso matavimus dviejų elektrodų 

metodu [1], realiosios laidumo dalies priklausomybė 

nuo dažnio Na2Zn0,5Mn0,5P2O7 keramikoje rodo 

dispersijos sritį, kuri pasislenka į aukštesnių dažnių pusę 

kylant temperatūrai nuo 350 K iki 700 K. Tai yra 

relaksacinio tipo dispersijos požymis. Laidumo 

dispersija virš 350 K yra siejama su Na
+
 jonų pernaša 

keramikos kristalituose. Intervale nuo 300 K iki 360 K 

buvo pastebėtas nukrypimas nuo Arenijaus dėsnio. 

Kaitinimo stadijos metu temperatūrai kylant nuo 300 K 

iki 350 K laidumas mažėjo. Tai yra susiję su vandens 

išgarinimu iš keramikos. Panaši anomalija pasireiškė ir 

vėsinimo metu: intervale nuo 330 K iki 300 K staigiai 

pradėjo didėti keramikos laidumas dėl vandens 

adsorbcijos. Panašios anomalijos 300-360 K intervale 

buvo stebėtos ir tiriant Na2MnP2O7, NaCsZnP2O7 bei 

Na2ZnP2O7 keramikas. 

Temperatūrų intervale nuo 600 K iki 630 K buvo 

pastebėtas Na2Zn0,5Mn0,5P2O7 kristalitų laidumo 

aktyvacijos energijos pasikeitimas nuo 0,7 eV, kai 

temperatūra 350-600 K, iki 0,9 eV, kai temperatūra 

didesnė nei 630 K. Šis pasikeitimas siejamas su faziniu 

virsmu Na2MnP2O7 fazėje [2].  

Visame tirtame temperatūrų intervale nuo 300 K iki 

700 K pastebėtas dielektrinės skvarbos didėjimas 

kaitinant keramiką.  didėjimas kylant temperatūrai yra 

sąlygotas elektroninės poliarizacijos, gardelės virpesių ir 

Na
+
 jonų migracinės poliarizacijos Na2Zn0,5Mn0,5P2O7 

kristalituose. 
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