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Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań własności magnetooptycznych szkieł tellurowych 70TeO2–5X-10P2O5 –10ZnO-5PbF2 (X = MgO,
Bi2O3). Badania przeprowadzono dla czystych matryc szkieł syntezowanych z użyciem różnych modyfikatorów oraz szkieł dodatkowo
domieszkowanych jonami erbu Er 3+. Celem domieszkowania jonami paramagnetycznego pierwiastka z grupy lantanowców była próba
uzyskania w badanych materiałach większych wartości stałej Verdeta. W oparciu o pomiary stałopolowej podatności magnetycznej z użyciem magnetometru wibracyjnego oceniono własności magnetyczne szkieł, określając dominujący rodzaj uporządkowania
magnetycznego. Otrzymane wyniki badań wskazują na paramagnetyczny charakter uporządkowania magnetycznego w badanych
szkłach. Domieszkowanie szkła paramagnetycznymi jonami Er 3+ powodowało zwiększenie wartości ich podatności magnetycznej, co
sugeruje możliwość obserwacji lepszych własności magnetooptycznych. Własności magnetooptyczne szkieł tellurowych określono
w oparciu o pomiary efektu Faradaya i obliczenia wartości stałej Verdeta dla różnych długości fali spolaryzowanego światła. Uzyskane
wyniki potwierdzają polepszenie się własności magnetooptycznych badanych szkieł pod wpływem domieszkowania jonami erbu. Dla
wielu długości fal zaobserwowano wyższe wartości kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła pod wpływem wzdłużnego pola
magnetycznego. Obliczone na tej podstawie wartości stałej Verdeta wykazują istotny wzrost wywołany domieszkowaniem i uzyskane
wartości są porównywalne do parametrów obserwowanych w szkłach tellurowych modyfikowanych lantanem. Prezentowane wyniki
mogą być istotne dla opracowania nowych materiałów na bazie szkieł tellurowych do zastosowań w urządzeniach optoelektronicznych
wykorzystujących efekt Faradaya.
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THE EFFECT OF Er3+ ADMIXTURE ON THE MAGNETO-OPTICAL PROPERTIES
OF THE 70TeO2–5X-10P2O5 –10ZnO-5PbF2 (X = MgO, Bi2O3) TELLURIC GLASSES
The paper presents the results of investigations of the magnetooptic properties of 70TeO2–5X-10P2O5 –10ZnO-5PbF2 (X = MgO, Bi2O3)
telluric glasses. Tests were conducted for clean matrices of glasses synthesized using various modifiers and glasses additionally doped
with Er3+ erbium ions. The purpose of doping with paramagnetic ions from the lanthanide group was an attempt to obtain higher Verdet
constant values in the materials studied. Based on measurements of permanent magnetic susceptibility with a vibration magnetometer,
the magnetic properties of the glasses were determined, defining the dominant type of magnetic arrangement. The obtained results indicate the paramagnetic character of the magnetic order in the examined glass. The uptake of Er3+ ions into paramagnetic glass increased
the value of their magnetic susceptibility, suggesting the possibility of observing improved magnetooptic properties. The magneto-optical
properties of telluric glasses were determined based on Faraday effect measurements and the calculation of the Verdet constant values
for different wavelengths of polarized light. The results confirm the improvement of magnetooptical properties of the examined glasses
under the effect of doping with erbium ions. For many wavelengths, the values of the polarization angle of the light were observed as
a result of the longitudinal magnetic field. The Verdet constant values calculated on this basis show significant increase due to doping
and the resulting values are comparable to the parameters observed in lanthanum-type tellurium glasses. The presented results may be
important for the development of new materials based on telluric glasses for optoelectronic devices using the Faraday effect.
Keywords: Telluric glass, Erbium ion, Faraday effect, Magnetic susceptibility, Magneto-optical properties

1. Wprowadzenie
Szkła wykazujące silne właściwości magnetooptyczne,
które zawierają w swej strukturze paramagnetyczne jony
pierwiastków ziem rzadkich [1, 2], są interesujące ze względu
na możliwość ich zastosowania w optoelektronice. Specjalne
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szkła tellurowe z uwagi na bardzo interesujące właściwości
fizykochemiczne [3–7], w tym wysoką wartość współczynnika załamania światła przekraczającą 2, stanowią bardzo
obiecujący materiał dla budowy urządzeń magnetooptycznych [7]. Poprzez wprowadzanie modyfikatorów do matrycy
szkieł tellurowych oraz różnych rodzajów aktywnych domie-
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szek i zmian ich koncentracji, możliwe jest uzyskanie szkieł,
charakteryzujących się poszukiwanymi własnościami fizykochemicznymi, pozwalającymi na ich zastosowania w optoelektronice. Jedną z najważniejszych właściwości szkieł
tellurowych jest zdolność przyłączania jonów pierwiastków
ziem rzadkich, do których zalicza się lantanowce [8]. Szkła
w wyniku domieszkowania trójdodatnimi jonami pierwiastków lantanowców uzyskują nowe specyficzne właściwości,
które wynikają z ich struktury elektronowej w postaci
częściowo zapełnionych powłok elektronowych 4f. Promienie jonowe lantanowców są większe od promieni jonowych
metali przejściowych, których tlenki tworzą matrycę szklistą,
co ma istotne znaczenie przy doborze właściwego stężenia
domieszek, tak aby nie następowała krystalizacja szkła.
Szkła pod wpływem aktywnych jonów lantanowców zmieniają właściwości optyczne ośrodka, w tym przeźroczystość
optyczną, barwę, współczynnik absorpcji, współczynnik załamania światła, itd. [9–11]. Dla zastosowań w urządzeniach
magnetooptycznych istotne jest uzyskanie takich własności
szkieł, które prowadzą do jak największych wartości stałej
Verdeta w badanych materiałach.
Celem prezentowanej pracy są badania wpływu domieszkowania paramagnetycznymi jonami erbu Er3+ na własności
magnetooptyczne szkieł tellurowych, zawierających różne
tlenki modyfikatorów.

2. Eksperyment

szkieł tellurowych wylewano do mosiężnej formy o temperaturze 330 °C. W celu usunięcia naprężeń powstałych
w materiale, szkła zostały poddane odprężaniu w temperaturze 320–340 °C przez 2 godziny. Przed przystąpieniem do
badań otrzymane szkła zostały poddane starannej obróbce
mechanicznej celem uformowania próbek o parametrach
geometrycznych wymaganych dla stosowanych metod pomiarowych. Składy badanych szkieł tellurowych zostały
przedstawione w Tabeli 1.
Rodzaj dominującego uporządkowania magnetycznego
w badanych szkłach określono poprzez pomiary stałopolowej podatności magnetycznej w temperaturze pokojowej
20 °C, w zewnętrznym polu magnetycznym o maksymalnej indukcji do 2T. Do pomiarów wykorzystano stanowisko
pomiarowe wyposażone w magnetometr wibracyjny VSM
7301 firmy Lake Shorew.
Własności magnetooptyczne określono w oparciu
o pomiary efektu Faradaya i obliczenia stałej Verdeta na
podstawie wartości kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła. Maksymalny błąd wyznaczenia stałej Verdeta
wynosił 4%. Badania wykonano na specjalnie zbudowanym stanowisku pomiarowym do badania efektu Faradaya
w temperaturze 20 °C. Pomiary kąta skręcenia płaszczyzny
polaryzacji przeprowadzono dla fali świetlnej w zakresie
od 450 nm do 650 nm we wzdłużnym polu magnetycznym
o indukcji 0,06 T. Więcej informacji na temat stosowanej
techniki pomiarowej można znaleźć w pracy [12].

Materiał do badań przygotowano z chemicznie czystych
surowców poprzez wytapianie w piecu elektrycznym w temperaturze 850 °C w atmosferze powietrza, w tyglach platynowo-złotych z przykrywką. Stopione 50-gramowe zestawy

3. Wyniki badań i dyskusja

Rys. 1. Podatność magnetyczna szkieł TeMg i TeMgEr w funkcji
mocy pola magnetycznego.
Fig. 1. Magnetic susceptibility of TeMg and TeMgEr glasses as
a function of magnetic field strength.

Rys. 2. Podatność magnetyczna szkieł TeBi i TeBiEr w funkcji
mocy pola magnetycznego.
Fig. 2. Magnetic susceptibility of TeBi and TeBiEr glasses as
a function of magnetic field strength.

Rezultaty badań podatności magnetycznej szkieł tellurowych przedstawiono na Rys. 1 i 2.

Tabela 1.Składy chemiczne szkieł tellurowych.
Table 1. Chemical compositions of tellurite glasses.
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Symbol próbki

Skład chemiczny [% mol]

TeMg

70TeO2–5MgO-10P2O5 –10ZnO-5PbF2

TeMgEr

70TeO2–5MgO-10P2O5 –10ZnO-5PbF2+600[ppm]Er 2O3

TeBi

70TeO2–5Bi2O3 –10P2O5 –10ZnO-5PbF2

TeBiEr

70TeO2–5Bi2O3 –10P2O5 –10ZnO-5PbF2+600[ppm]Er 2O3
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Rys. 3. Zależność stałej Verdeta od długości fali w polu magnetycznym 0,06 T dla szkieł TeMg i TeMgEr.
Fig. 3. The dependence of Verdet constant on wavelength in magnetic field 0,06 T for TeMg and TeMgEr glasses.

Rys. 4. Zależność stałej Verdeta od długości fali w polu magnetycznym 0,06 T dla szkieł TeBi i TeBiEr.
Fig. 4. The dependence of Verdet constant on wavelength in magnetic field 0,06 T for TeBi and TeBiEr glasses.

Wyniki prezentowane na wykresach odpowiadają uporządkowaniu paramagnetycznemu wszystkich badanych
próbek, co wskazuje na możliwość obserwacji w nich dobrych własności magnetooptycznych. Przeprowadzone badania wskazują, że szkła tellurowe zawierające modyfikator
w postaci tlenku MgO charakteryzują się ponad 10-krotnie
większą wartością podatności magnetycznej w porównaniu
do tej samej matrycy szkła tellurowego, zawierającej modyfikator w postaci tlenku bizmutu Bi2O3. Domieszkowanie badanych szkieł tellurowych paramagnetycznymi jonami erbu
Er3+ skutkuje zwiększaniem się podatności magnetycznej,
co potwierdza wyniki uzyskane wcześniej w przypadku innej matrycy szkła tellurowego domieszkowanej jonami erbu,
przedstawionej w pracy [13]. Podobne zmiany podatności
magnetycznej uzyskano wcześniej również w przypadku
domieszkowania szkieł tellurowych innymi jonami pierwiastków ziem rzadkich: lantanem [14] i neodymem [15].
Wykonane badania efektu Faradaya potwierdziły możliwość obserwacji we wszystkich badanych szkłach zjawiska
skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła pod wpływem
wzdłużnego pola magnetycznego. Obliczone na tej podstawie wartości stałych Verdeta dla poszczególnych długości
fali światła zostały przedstawione na Rys. 3 i 4.
Uzyskane maksymalne wartości stałej Verdeta dla szkieł
tellurowych, zawierających modyfikator w postaci tlenku
magnezu są ponad 20% wyższe w porównaniu do tej samej
matrycy szkła, zawierającej modyfikator w postaci tlenku
bizmutu. Jednym z czynników mających wpływ na taką
różnicę stałej Verdeta badanych szkieł jest niewątpliwie
wyższa wartość obserwowanej podatności magnetycznej.
Domieszkowanie szkieł paramagnetycznymi jonami erbu
spowodowało w przypadku obu składów szkieł: TeMg i TeBi
oczekiwany wzrost wartości kąta skręcenia płaszczyzny
polaryzacji światła pod wpływem pola magnetycznego, co
koreluje z obserwowanym wcześniej wzrostem podatności
magnetycznej. Wyznaczone maksymalne wartości stałej
Verdeta dla badanych szkieł są bliskie wartościom wyznaczonym wcześniej dla szkieł tellurowych modyfikowanych
lantanem [14] i porównywalne do szkieł zawierających tlenki
metali ciężkich HMO [16], co dobrze rokuje dla ich zastosowań.

4. Podsumowanie
Rezultaty przeprowadzonych badań pokazują możliwości zmian własności magnetooptycznych szkieł tellurowych
poprzez wprowadzanie różnych modyfikatorów do struktury szkła oraz domieszkowanie jonami pierwiastków ziem
rzadkich. Domieszkowanie badanych szkieł tellurowych
jonami erbu celem zwiększenia ich własności magnetooptycznych przyniosło oczekiwany rezultat. Wcześniejsze
próby polepszenia własności magnetooptycznych szkieł
tellurowych poprzez domieszkowanie jonami erbu, wykonywane dla innych składów szkieł [13], pomimo obserwowanego wzrostu podatności magnetycznej nie przynosiły
oczekiwanych rezultatów. Było to spowodowane bardzo
małymi obserwowanymi wartościami podatności magnetycznej i jednocześnie znacznymi zmianami struktury defektów badanych szkieł, które mają również istotny wpływ na
własności badanych materiałów. Określenie zdefektowania
struktury badanych szkieł może przynieść istotne informacje pomocne do wyjaśnienia złożonego mechanizmu
zjawisk magnetooptycznych obserwowanych w szkłach.
Prezentowane wyniki mogą być inspiracją dla zastosowań
nowych materiałów, otrzymywanych na bazie szkieł tellurowych, w urządzeniach optoelektronicznych wykorzystujących efekt Faradaya.
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