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Streszczenie
Ziemie rzadkie jako domieszki optycznie aktywne znajduj coraz szersze zastosowanie w szkach dla optoelektroniki. Energia przej
elektronowych typu f-f w lantanowcach odpowiada zakresowi fal od bliskiej podczerwieni do bliskiego ultraﬁoletu, co ma bezporedni wpyw
na barw szka. W pracy przeprowadzono badania transmisji w zakresie UV-VIS dla szkie, których matryce oparte byy na rónych tlenkach
wibotwórczych (SiO2, P2O5, B2O3, PbO). Stwierdzono, e matryca szka nie wpywa na pooenie pasm absorpcyjnych prazeodymu,
natomiast wpywa na intensywno pasm przy 470 nm i 483 nm, które zwizane s z przejciami do poziomów 3P1 i 3P0. Wyznaczajc
parametry barwy w ukadzie CIE L*a*b* pokazano, e zdolno barwica jonów prazeodymu jest zalena od typu szka.
Sowa kluczowe: szka barwne, ziemie rzadkie, szka tlenkowo-ﬂuorkowe, ukad barwy L*a*b*

RARE EARTHS AS DYES OF GLASS – AN EFFECT OF Pr3+
Rare earth elements are widely used as active optical dopants to luminescent and photonic materials. Energy transition between f-f
orbitals of rare-earth elements gives effects in the visible region of spectrum. It induces the change of colour of the glass. The effect of
a glassy matrix (SiO2, P2O5, B2O3, PbO) on the colouration properties of Pr3+ has been studied. It was stated that the matrix does not inﬂuence the position of absorption bands. However, it affects the intensity of bands at 470 nm and 483 nm, which are connected with electron
transfers to the 3P1 and 3P0 states, respectively. Basing on the L*a*b CIE system, it was shown that the colouration ability of Pr3+ depends
on the type of glass.
Keywords: Colour glass, Rear earth elements, Oxyﬂuoride glass, L*a*b CIE system

Wstp
Historia barwienie szka jest tak duga jak sam proces
jego wytwarzania i siga 5000 lat p.n.e. Pierwsze otrzymane
w staroytnoci szka byy szkami barwnymi, co wynikao
ze stosowania surowców zawierajcych w swym skadzie
zwizki barwice, takie jak zwizki miedzi, elaza czy tytanu.
Poniewa pocztek produkcji szka by zwizany z wytapianiem miedzi pierwsze szka, jak si przypuszcza, miay
zabarwienie zielonkawoniebieskie i turkusowe [1]. Obecnie
coraz czciej barwne szka otrzymuje si nie tylko poprzez
ich barwienie w masie, ale take poprzez nakadanie cienkich
warstw barwnych. Mog to by warstwy szkliste (emalie),
metaliczne lub tlenków metalicznych oraz hybrydowe warstwy organiczno-nieorganiczne (np. Ormocer®) otrzymywane
metod zol-el [2-4].
W technologii szka barwienie szkie w masie odbywa si
najczciej poprzez dodatek tlenków metali przejciowych
tj. NiO (barwa ﬁoletowa), CoO i CuO (barwa niebieska),
FeO (barwa zielononiebieska), Cr2O3 (barwa zielona), Fe2O3
(barwa óta) i Cu2O (barwa czerwona). Zwizki te s stosunkowo tanie i wykazuj du zdolno barwienia. Wad
ich jest zmienno barwy zalena od stopnia utlenienia, ko-
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ordynacji, pola krystalicznego (pola ligandów), które wpywa
na poziomy energetyczne orbitalu d.
Proces uzyskania barwy w szkach domieszkowanych
lantanowcami jest zwizany z przejciami wewntrzpowokowymi typu f-f. W szkle lantanowce wykazuj poziomy
energetyczne zblione do tych jakie maj ich swobodne jony
[5]. W przypadku barwienia szkie jonami lantanowców wpyw
pola ligandów na poziomy energetyczne elektronów powoki
4f jest osabiony, poniewa powoka ta jest ekranowana
od zewntrznego pola powokami 5s25p6. Std, elektrony
powoki 4f maj nieznaczny udzia w tworzeniu chemicznego wizania z ligandami [6]. Poziomy energetyczne jonów
lantanowców zale wic przede wszystkim od statycznych
oddziaywa adunków elektronów oraz od oddziaywa pomidzy wektorami momentu spinowego i orbitalnego.
W przemyle szklarskim barwienie szka zwizkami
lantanowców nie jest popularne. Wynika to gównie z dwóch
czynników: uzyskiwane barwy nie s tak intensywne jak
w przypadku stosowania zwizków pierwiastków przejciowych, natomiast ceny surowców wprowadzajcych
pierwiastki lantanowców s wysokie. Jednak w przypadku
szkie specjalnych, na przykad dla optoelektroniki, uycie
lantanowców staje si nieodzowne. Otrzymanie wzmacnia-
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Na rysunku 1. przedstawiono krzywe transmisji szkie bazowych. Przeprowadzone pomiary wskazay, e najwiksz
przepuszczalno, sigajc 90%, ma szko krzemianowe.
W przypadku szka krzemianowo-oowiowego zaobserwowano wyrany spadek transmisji oraz absorpcj od strony
krótszych dugoci fal, co objawia si ótym zabarwieniem.
Szka krzemianowe i fosforanowe posiaday próg absorpcji
przy ok. 300 nm, a szko boranowe przepuszczao cz
promieniowania w obszarze 250-300 nm.
Na rysunku 2 przedstawiono krzywe transmisji szkie
bazowych domieszkowanych prazeodymem. Na wszystkich
widmach zaznaczone s cztery gówne linie absorpcyjne:
ok. 445, 470, 483 i 592 nm, które odpowiadaj przejciom
elektronów jonu prazeodymu na poziomy odpowiednio: 3P2,
3
P1, 3P0 i 1D2. Zmiana matrycy szka nie wpyna na pozycj
pasm absorpcyjnych (Tabela 2), co potwierdza may wpyw
pola ligandów na przejcia wewntrzpowokowe typu f-f.
Zaobserwowano natomiast wyran, sprzon zmian
w intensywnociach pasm 470 nm i 483 nm. W szkle fosforanowym, a szczególnoci w szkle boranowym, intensywno
pasma 470 nm zwikszaa si, a linia 483 nm wykazywaa
mniejsz absorpcj. wiadczy to o wzrocie udziau poziomu
3
P1, kosztem 3P0, w przejciach elektronowych jonu prazeodymu wraz z osabieniem wiby szka.
Analizujc próg absorpcji od strony krótszych dugoci
fal, który jest zaleny od przej elektronowych pomidzy
jonami, mona stwierdzi, e szko oowiowo-krzemianowe
najbardziej odcina promieniowanie krótkofalowe (przy ok.
350-400 nm). W przypadku szka fosforanowego dodatek
prazeodymu spowodowa przesunicie progu absorpcji
w kierunku krótszych dugoci fal (do ok. 240 nm) zwikszajc tym samym zdolnoci transmisyjne szka w tym zakresie.
Dodatkowo zaobserwowano spadek transmisji w caym
zakresie pasma widzialnego, co skutkowao zielonoszar
barw tego szka.
W tabeli 3 przedstawiono parametry barwy badanych
szkie w ukadzie CIE L*a*b* [7, 8]. Wartoci parametrów:
L, a, b dla wszystkich szkie z dodatkiem prazeodymu
wskazuj na duy udzia barwy biaej (L=81-89) i pooenie
w bliskiej odlegoci od rodka ukadu (wspórzdne rodka:
a = 0, b = 0) gdzie znajduj si barwy o stosunkowo niskim
nasyceniu. W porównaniu do szkie bazowych w szkach
z prazeodymem obserwuje si niewielki wzrost udziau barwy
zielonej (ujemne wartoci parametru a) oraz znaczcy wzrost
udziau barwy ótej. Zamiana matrycy z krzemianowej na
boranow i fosforanow szkie domieszkowanych prazeodymem wpywa wyranie na wzrost udziau skadowej ótej
(wzrost wartoci parametru b). Natomiast udzia barwy zie-

czy optycznych, konwertorów czstotliwoci czy przezroczystych szko-ceramicznych materiaów laserujcych wymaga
wprowadzenia do szka jednego lub kilku pierwiastków
z grupy lantanowców.
Celem niniejszej pracy byo zbadanie wpywu rodzaju
matrycy szka na waciwoci spektroskopowe prazeodymu,
a w tym na zakres przepuszczalnoci, intensywnoci linii
absorpcyjnych i parametry barwy.

Materia i metody bada
Badania przepuszczalnoci przeprowadzono na szkach
tlenkowo-ﬂuorkowych, w których ﬂuor wprowadzany jest
za pomoc ﬂuorku lantanu. Szka takie s baz do otrzymywania przezroczystej szko-ceramiki o waciwociach
luminescencyjnych. Szka do bada otrzymano z chemicznie
czystych surowców (SiO2, Na4P2O7, (NH4)2HPO4, BaCO3,
LaF3, Na2CO3, Pr6O11) poprzez ich topienie w tyglu platynowym pod przykryciem. Proces topienia odbywa si w tych
samych warunkach tj. w atmosferze powietrza, w piecu
elektrycznym. Stopione zestawy wylewano na stalow pyt,
a nastpnie otrzymane szka poddawano odpraniu. W celu
uwzgldnienia wpywu rodzaju wiby szka na przepuszczalno, w pierwszej kolejnoci wytopiono szka bazowe bez
domieszki prazeodymu. W drugiej serii szkie prazeodym
by wprowadzany do zestawów jako dodatek Pr6O11 w iloci
0,01 mola Pr2O3 na 1 mol szka. Skady otrzymanych szkie
przedstawiono w tabeli 1.
Do bada przepuszczalnoci przygotowano wypolerowane pytki szkie o gruboci 2,9 mm. Pomiary przepuszczalnoci przeprowadzono na spektrofotometrze firmy
Hewlett-Packard HP8354 pracujcym w zakresie UV-VIS
(200-1100 nm).

Wyniki i dyskusja
Otrzymane szka charakteryzoway si dobr jakoci
byy jednorodne i pozbawione smug. Wizualna ocena otrzymanych szkie pozwolia stwierdzi, e:
1) szka krzemianowe, fosforanowe i boranowe s przeroczyste i nie wykazuj zabarwienia,
2) szko krzemianowo-oowiowe charakteryzowao si ótawym odcieniem,
3) dodatek prazeodymu spowodowa zabarwienie szkie na
kolor od zielonoszarego do ótozielonego,
4) odcie barwy zmienia si wraz ze zmian matrycy
szka.
Tabela 1. Skad chemiczny szkie w % molowych
Table 1. Chemical composition of glasses in mol%.
Rodzaj szka

SiO2

P2O5

B2O3

PbO

BaO

Na2O

LaF3

Pr2O3

Si_baza

60

-

-

-

20

14

6

-

Si_Pr

60

-

-

-

20

14

6

0,01

P_baza

10

50

-

-

20

14

6

-

P_Pr

10

50

-

-

20

14

6

0,01

B_baza

10

-

50

-

20

14

6

-

B_Pr

10

-

50

-

20

14

6

0,01

SiPb_baza

69

-

-

25

-

-

6

-

SiPb_Pr

69

-

-

25

-

-

6

0,01
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Rys. 1. Charakterystyka optyczna – krzywe przepuszczalnoci szkie bazowych: a) krzemianowego, b) fosforanowego, c) boranowego,
d) krzemianowo-oowiowego.
Fig. 1. Optical characteristics – transmittance curves of the basic glasses: a) silicate, b) phosphate, c) borate, d) silicate-lead.

Tabela 2. Pooenie pasm absorpcyjnych na widmach UV-VIS dla
szkie domieszkowanych prazeodymem.
Table 2. Location of absorption bands in UV-VIS spectra of the
doped glasses.
Pooenie pasm absorpcyjnych
jonu prazeodymu [nm]

Rodzaj szka
Si_Pr

I

II

III

IV

443

471

483

590

P_Pr

446

470

482

593

B_Pr

444

470

483

591

SiPb_Pr

446

471

483

592

lonej i czerwonej nie ulega znaczcym zmianom (parametr
a). W przypadku szka krzemianowo-oowiowego dodatek
prazeodymu zwiksza znacznie intensywno zielonoótej
barwy szka bazowego.

Wnioski
Przeprowadzone badania pokazay, e prazeodym barwi
szka tlenkowo-ﬂuorkowe na kolor od ótozielonego do sza-
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rozielonoótego. Stwierdzono, e rodzaj matrycy szka nie
wpywa na pozycje pasm absorpcyjnych jonów prazeodymu
w zakresie widma widzialnego, co wynika z wewntrzpowokowych przej elektronów. Matryca ma natomiast wpyw na
zmian wzajemnych intensywnoci pasm 470 nm i 483 nm
zwizanych z poziomami 3P1, 3P0, co w praktyce powoduje
czciow zmian barwy szka.
W przypadku szka fosforanowego wprowadzenie jonów
prazeodymu wpyno na obnienie krótkofalowego progu
absorpcji z jednoczesnym zmniejszeniem przepuszczalnoci
w zakresie od 250 nm do 1100 nm.
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Rys. 2. Charakterystyka optyczna – krzywe przepuszczalnoci szkie domieszkowanych prazeodymem: a) krzemianowego, b) fosforanowego,
c) boranowego, d) krzemianowo-oowiowego.
Fig. 2. Optical characteristics – transmittance curves of the glasses doped with praseodymium: a) silicate, b) phosphate, c) borate,
d) silicate-lead.

Tabela 3. Parametry barwy otrzymanych szkie domieszkowanych prazeodymem.
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