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Streszczenie
W artykule przedstawiono technologi syntezy szka tlenkowo- uorkowego z ukadu SiO2-Al2O3-Na2O-LaF3-NaF–Yb2O3. Przy pomocy analizy termicznej DTA/DSC zbadano przebieg przemian zykochemicznych zachodzcych w trakcie ogrzewania szka. Na drodze odpowiednio prowadzonej obróbki termicznej szka tlenkowo- uorkowego otrzymano materia z nanokrystaliczn faz uorku lantanu rozproszon w matrycy szklistej. Rodzaj fazy krystalicznej okrelono przy pomocy rentgenowskiej analizy fazowej (XRD). Nanokrystaliczn szko-ceramik poddano badaniu mikroskopowemu - SEM/EDS. Do okrelenia stopnia zdefektowania szka, jak i otrzymanej w wyniku obróbki termicznej szko-ceramiki, wykorzystano spektroskopi czasów ycia pozytonów PALS. W wyniku przeprowadzonych bada
i oblicze widma czasów ycia pozytonów, uzyskano wartoci trzech skadowych τ (τ1 para-pozyt, τ3 orto-pozyt, τ2 skadowa rednio yjca) i ich nate . Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, e uzyskane skadowe czasów ycia pozytonów odpowiadaj za
wystpowanie w badanym szkle wolnych objtoci o rozmiarach wikszych ni dwukrotna rednica atomu wodoru oraz defektów atomowych typu wakans. W oparciu o zaleno Tao-Eldrupa oszacowano rozmiary wolnych objtoci.
Sowa kluczowe: pozyton, nanokrystaliczna szko-ceramika, wakans, czas ycia

INFLUENCE OF GLASS STRUCTURE ON THE POSITRONS LIFETIME
The oxy uoride glass from the SiO2-Al2O3-Na2O-LaF3-NaF–Yb2O3 system is characterized. The DTA/DSC method is used to determine
thermal stability of glass and crystalline phases formed upon heat treatment. It has been found that the nanocrystalline phases of LaF3
are formed upon the heat treatment of the oxy uoride glasses in the ceramming temperature range. The kind of crystallizing phases was
determined by XRD and SEM methods. A systematic study of positron annihilation in an amorphous glass and glass ceramic has been carried out. The experimental setup for the positron lifetime measurements consisted of a 22Na positron source. Results thus favour the idea
that the lifetime (τ3) and intensity (I3) are indicators of the free volume in glass and glass-ceramic materials. The longer component lifetime
(τ3) and its intensity (I3) are found to vary with the crystallinity of the sample. The size of free volume is estimated by Tao-Eldrup formula.
Keywords: Positron, Nanocrystalline glass-ceramic, Vacancy, Longer component lifetime (τ3)

Wprowadzenie
Doskonae waciwoci mechaniczne, stabilno termiczna, atwo procesów formowania szkie tlenkowych
oraz doskonae waciwoci optyczne jakie posiadaj szka
uorkowe przyczyniy si do opracowanie matryc o mieszanej wi bie tlenkowo- uorkowej [1]. Szka tlenkowo- uorkowe bazuj na standardowych tlenkach, tj. SiO2, P2O5, B2O3,
CaO, Al2O3 i Na2O, oraz na zwizkach modykujcych ich
struktur, takich jak uorki pierwiastków ziem rzadkich RE,
np. LaF3, TmF3, YbF3 itd. [2]. Moliwo poczenia szkie
uorkowych ze szkami tlenkowymi wynika z podobie stwa
izostrukturalnego tworzcych je zwizków chemicznych,
jak równie z podobie stw midzy promieniami jonowymi
O2- i F1- [3,4]. Na bazie szkie tlenkowo- uorkowych z ukadu SiO2-Al2O3-Na2O-NaF-LaF3, na drodze kierowanej krystalizacji, otrzymuje si przezroczyst szko-ceramik, w której
faz nanokrystaliczn s uorki ziem rzadkich RE [5]. Materiay te, charakteryzuj si bardzo dobrymi waciwociami optycznymi zblionymi do szkie uorkowych, bardzo do-
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br odpornoci chemiczn, atwo cz si z innymi materiaami szklistymi, posiadaj nisk energi fononów, wykazujc zjawisko luminescencji, oraz maj dobre waciwoci
mechaniczne [6]. Obecno krysztaów uorkowych w tlenkowo- uorkowej szko-ceramice stanowi osnow dla optycznie aktywnych kationów pierwiastków ziem rzadkich sprawiajc, e niski próg absorpcji w zakresie podczerwieni umoliwia uycie ich jako wzmacniaczy optycznych, hostów laserowych, konwertorów czstotliwoci sygnau.
Dotychczas wykonano niewiele prac, których celem
byo badanie struktury szkie oraz szko-ceramiki bazujcej
na szkle krzemianowo–glinowym zawierajcych uor jako
skadnik biorcy udzia w ceramizacji [7,8,9,10]. Wynika to
z faktu, e w strukturze szkie wystpuj obszary o rónym
stopniu uporzdkowania w postaci wielocianów koordynacyjnych tworzcych wi b szka i posiadajcych swoje odpowiedniki krystaliczne, a take puste przestrzenie (obszary ródwi bowe), w których mog wystpowa jony modykatorów szka [11]. Do opisu rzeczywistej struktury szkie
oraz nanokrystalicznej szko-ceramiki, konieczne jest roz-
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wijanie obok metod konwencjonalnych takich jak dyfrakcja
rentgenowska, elektronowa czy neutronowa, dyfrakcja wysokoenergetycznego promieniowania synchrotronowego,
spektroskopia ramanowska, spektroskopia w podczerwieni, równie nowych metod dowiadczalnych czuych na puste przestrzenie w strukturze szkie. Idea ta moe by urzeczywistniona dziki unikalnym moliwociom jednej z metod anihilacji pozytonów, a mianowicie spektroskopii czasów
ycia pozytonów PALS. Jest to najbardziej skuteczna metoda dowiadczalna badania strukturalnych pustek (porów)
w ciaach staych, wykorzystywana ju wczeniej do bada
defektów wakansowych i pewnych ich modykacji - klasterów, skupisk mikro- i nanopustek, itp. - w „tradycyjnych” krystalicznych póprzewodnikach i izolatorach [12-14]. Pomiary PALS w szkach prowadz do nanostrukturalnej charakterystyki badanych materiaów [15,16]. Dotychczas najlepsze rezultaty daje rozkad widma czasów ycia pozytonów
na trzy skadowe:
τ1 – skadowa zwizana z bezporednim pomiarem anihilacji para-pozytu,
τ2 – skadowa odpowiadajca za pomiar puapkowanej energii anihilacji,
τ3 – skadowa, która odpowiada za pomiar energii anihilacji w nanostrukturalnych pustych przestrzeniach (objtoci swobodne).

Opis eksperymentu
Do sporzdzenia zestawu na szko tlenkowo- uorkowe
z ukadu SiO2-Al2O3-Na2O-NaF-LaF3, domieszkowane jonami Yb3+, uyto surowców o stopniu czystoci cz.d.a. w postaci SiO2, Al2O3, Na2CO3, NaF, LaF3 i Yb2O3, Przy projektowaniu skadu szka zaoono nastpujce lotnoci: Na2O –
3,5% wag. (Na2CO3), NaF – 50% wag. i LaF3 – 48% wag.
Zaprojektowane szko topiono w piecu elektrycznym rmy
Czylok w atmosferze powietrza. Syntez prowadzono w tyglu platynowym z platynow przykrywk. Mas szklan przetrzymywano w temperaturze 1450°C przez czas 2,5 godziny. Stopiony zestaw wylewano do stalowej formy, nastpnie
odprano. Skad wytopionego szka przedstawiono w Tabeli 1. Przemiany zachodzce podczas ogrzewania szka tlenkowo– uorkowego zarejestrowano przy pomocy termoanalizatora DTA-7 rmy Perkin – Elmer. Próbk szka o masie
60 mg ogrzewano w tyglu platynowych z szybkoci 10ºC/
min w atmosferze azotu, od temperatury pokojowej do temperatury 1000ºC. Temperatur transformacji okrelono w
punkcie wyznaczonym w poowie przegicia krzywej DSC;
metod „onset” wyznaczono temperatur maksimum ceramizacji. W celu otrzymania nanokrystalicznej prze roczystej
tlenkowo- uorkowej szko-ceramiki wytworzone szko poddano obróbce termicznej w temperaturze maksimum ceramizacji. Do identykacji faz powstaych w wyniku obróbki ter-
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Tabela 1. Skad wytopionego szka.
Table 1. Composition of melted glass.

Nr próbki
szka
O2

Skad szka [% mol.]
SiO2

Al2O3

Na2O

LaF3

NaF

Yb2O3

50,90

22,06

12,59

10,81

3,61

0,03

micznej szkie, uyto rentgenowskiej analizy fazowej, wykorzystujc dyfraktometr X’Pert XRD rmy Philips.
Widma czasów ycia pozytonów zmierzono za pomoc spektrometru rmy „ORTEC”, opartego na zasadzie
„start–stop”. Jako ródo pozytonów zastosowano izotop 22Na
o aktywnoci ok. 500 kBq. Pomiar obejmowa detekcj fotonu gamma o energii 1,275 MeV produkowanego w chwili
wytworzenia pozytonu (sygna „narodzin” pozytonu) i pó niejsz obserwacj dwu koincydencyjnych fotonów gamma
o energii 511 keV (sygna „mierci” pozytonu). Analiz widm
zmierzonych czasów ycia anihilujcych pozytonów przeprowadzono w oparciu o program Life Time LT wersja 9.0 (Borland Pascal 7.0) [16].

Wyniki bada i dyskusja
Szko tlenkowo- uorkowe z ukadu SiO2-Al2O3-Na2ONaF-LaF3 domieszkowane jonami Yb3+ podczas ogrzewania
wykazuje, oprócz efektów termicznych charakterystycznych
dla typowej przemiany stanu szklistego, dodatkowy egzotermiczny efekt termiczny lecy blisko temperatury transformacji Tg. Efekt ten zwizany jest z krystalizacj fazy uorkowej

Rys.1. Krzywa DTA szka O2 zawierajcego w swym skadzie jony
Yb3+.
Fig. 1. DTA curve of the O2 glass containing Yb3+ ions.

Tabela 2. Charakterystyka termiczna szka O2 wyznaczona na podstawie pomiarów DTA/DSC.
Table 2. Thermal characteristics of the O2 glass determined from the DTA/DSC measurements.

Nr szka

Tg
[oC]

ΔCp
[J×g-1×°C-1]

Tmax. cer.
[oC]

ΔHcer.
[J×g-1]

Rodz.
kryst. fazy

Tmax.krys.
[oC]

ΔHkryst.
[J×g-1]

ΔT1
[oC]

ΔT2
[oC]

O2

592

0,251

668

21,610

LaF3

933

78,856

76

341

ΔT1= Tmax.cer. - Tg, ΔT2= Tmax.kryst. - Tg
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typu uorku lantanu LaF3 z wbudowanymi jonami pierwiastka RE – Yb3+ (Rys. 1). Amorczno szka bezporednio po
wytopie (Rys. 2), jak równie obecno fazy krystalicznej wystpujcej po obróbce termicznej szka w obszarze temperaturowym wystpowania efektu ceramizacji (Rys. 3), potwierdzono metod rentgenowskiej analizy fazowej.
Na podstawie analizy krzywej DTA/DSC szka O2 stwierdzono, e obecno dobrze widocznego egzotermicznego
efektu w zakresie temperatur 600–700°C jest cile zwizana
z procesem nanokrystalizacji LaF3 (ceramizacja). Efekt ten
jest stadium nukleacyjnym dla tworzcej si w wyniku obróbki termicznej fazy LaF3. Natomiast pojawienie si w zakresie
wyszych temperatur drugiego egzotermicznego efektu zwizane jest ze stadium wzrostu utworzonych wczeniej nanokrystalitów LaF3, które krystalizuj w formie mikrokrystalitów.
Warto parametru stabilnoci termicznej ΔT w szkle O2
wskazuje na wiksz jego zdolno do ceramizacji - nanokrystalizacji (Tabela 2).

pozytonów w temperaturze pokojowej, nastpnie uzyskane
widma analizowano za pomoc programu LT i rozkadano na
trzy skadowe czasów ycia pozytonów τ. Na Rys. 4 przedstawiono przykadowe widmo czasów ycia dla badanych
szkie, a w Tabeli 3 uzyskane wyniki - wartoci poszczególnych skadowych czasów ycia τ i ich nate I.

Rys. 4. Przykadowe widmo czasów ycia pozytonów z zaznaczonym rozkadem na trzy skadowe zmierzone dla szka O2 nie poddanego obróbce termicznej.
Fig. 4. An example of positron lifetime spectrum with three components marked in the case of the non-heat treated O2 glass.

Rys. 2. Dyfraktogram szka O2 bezporednio po wytopie.
Fig. 2. X-ray diffraction pattern of the O2 glass just after melting.

Rys. 3. Dyfraktogram szka O2 poddanego obróbce termicznej w
668°C przez 10 minut.
Fig. 3. X-ray diffraction pattern of the O2 glass heat treated for 10
min. at 668°C.

Badane próbki szka O2 przed i po obróbce termicznej
prowadzonej w maksimum temperatury ceramizacji - 668°C,
mierzono trzykrotnie za pomoc spektrometru czasów ycia

Pierwsza skadowa τ1 wynika z anihilacji para–pozytu
(p-Ps) i zgodnie z teoretycznymi i eksperymentalnymi wynikami bya dopasowywana do wartoci 0,120 ns (natenie
I1 = 15%); zawsze ta skadowa wystpuje w przypadku pojawiania si dugoyjcej skadowej τ3 i w dalszych rozwaaniach nie bdzie brana pod uwag. Skadowa druga τ2 odpowiada za anihilacj swobodn oraz anihilacj w atomowych
defektach strukturalnych typu wakans. Natomiast skadowa
τ3 pochodzi od anihilacji orto–pozytu (o-Ps) poprzez proces
pick – off i zwizana jest z wystpowaniem w badanych materiaach wolnych objtoci o rozmiarach wikszych ni dwukrotna rednica atomu wodoru [12,13]. Model wolnych objtoci w molekularnych substancjach zosta opracowany
przez Brandta, Berko i Walkera [17]. Wedug tej teorii objto swobodna Vf jest rónic pomidzy cakowit objtoci materiau V i objtoci Vo zajt przez molekuy (makroczsteczki) w temperaturze 0K w konguracji typu cisego upakowania. Objto swobodna Vf moe by rozpatrywana jako nadmiar objtoci ponad objto zajt Vo, pojawiajcy si w fazie amorcznej. Jeeli wolne objtoci powikszaj si wtedy wzrasta wystpowanie o-Ps i co za tym
idzie wzrasta warto dugoyjcej skadowej τ3. Tao i Eldrup
[18] okrelili nastpujc zaleno pomidzy skadow τ3
a rednim promieniem R wolnej objtoci:
⎡

τ 3 (ns ) = ⎢1 −
⎣

R
1
⎛ 2π R ⎞ ⎤
sin ⎜
+
⎝ R + ΔR ⎟⎠ ⎦⎥
R + ΔR 2π

−1

(1)

Tabela 3. Wartoci czasów ycia pozytonów i ich natenia oraz redniego promienia wolnych objtoci w badanych szkach.
Table 3. Values of positron lifetime, intensity and mean radius of free spaces in the studied glasses.
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L.p.

Próbka szka

τ2
[ns]

I2
[%]

τ3
[ns]

I3
[%]

R
[nm]

1

Próbka O2 (czysta)

0,327
± 0,0056

76,31
± 0,45

1,188
± 0,02

8,69
± 0,41

0,1945

2

Próbka O2 (po wygrzaniu)

0,332
± 0,0056

78,74
± 0,45

1,101
± 0,02

6,26
± 0,41

0,181
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gdzie ΔR = 1,166 nm jest empiryczn sta dopasowania
(Tabela 3).
Po obróbce termicznej zmniejsza si warto skadowej τ3 a co za tym idzie ulega zmniejszeniu wielko wolnych objtoci (zmniejszenie wartoci R). Natenie skadowej I3 take maleje co moe sugerowa, e po obróbce
termicznej spada ilo wolnych objtoci kosztem zwikszenia si defektów typu wakans (wzrost natenia skadowej τ2 – I2 wzrasta)

[4]
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[6]

[7]
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Wnioski
[9]

Na podstawie przeprowadzonych bada termicznych,
rentgenogracznych stwierdzono, e obecno dobrze widocznego na krzywej DTA/DSC egzotermicznego efektu w zakresie temperatur 600–700°C jest cile zwizana
z procesem nanokrystalizacji LaF3 (ceramizacja). Badania
PALS potwierdziy wpyw procesu ceramizacji na struktur
szkie tlenkowo- uorkowych, co ujawnia si przez zmniejszenie wartoci skadowej τ3 zwizanej z wystpowaniem
w badanym materiale wolnych objtoci.
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