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Streszczenie
Szka tlenkowo-uorkowe stanowi ze wzgldu na swoje waciwoci interesujcy materia dla optoelektroniki. W procesie krystalizacji
faz uorkowych otrzymuje si materia o niskofononowych krystalitach. Dziki temu materiay te mog wykazywa intensywn luminescencj po wprowadzeniu do struktury faz uorkowych optycznie aktywnych jonów lantanowców. W pracy podjto badania nad szkem
tlenkowouorkowym mody kowanym BaO. Zbadano jego wpyw oraz wpyw jonów uoru na trwao termiczn i okrelono tworzce si
fazy powstajce podczas kierowanej krystalizacji szkie z ukadu K2O-BaO-Al2O3-SiO2-LaF3.
Sowa kluczowe: szko tlenkowouorkowe, szko-ceramika, LaF3, BaO, analiza termiczna

THERMAL STABILITY OF GLASS FROM K2O-BaO-Al2O3-SIO2-LaF3 SYSTEM
Oxyuoride glassceramics based on the aluminosilicate glassy matrix with the nano-phase of uoride is an interesting material for optoelectronics. The paper presents a new glass from the K2O-BaO-Al2O3-SiO2-LaF3 system in which nanocrystallization of LaF3 could be also
obtained. Thermal stability of the glass and the crystalline phases formed upon heat treatment were determined by the DTA/DSC and XRD
methods, respectively. The effect of the glass composition on thermal stability was studied.
Keywords: Oxyuoride glass, glass-ceramics, lanthanum uoride, BaO, thermal analysis

Wprowadzenie
Pierwsze przezroczyste materiay szko-ceramiczne
o waciwociach luminescencyjnych, bazujce na matrycy
tlenkowej, zostay otrzymane w ukadzie Na2O-Al2O3-SiO2 [1,
2]. Proces nanokrystalizacji niskofononowej fazy uorkowej
w silnym stopniu zaley od skadu chemicznego matrycy
tlenkowej [3-5]. Ilo oraz wielko tworzcych si krystalitów
uorkowych decyduje o waciwociach luminescencyjnych
materiau [6]. Std dobór odpowiedniego skadu chemicznego matrycy tlenkowej jest podstawowym czynnikiem
ksztatujcym optoelektroniczne waciwoci prze roczystej
szko-ceramiki.
W niniejszej pracy podjto badania nad wpywem BaO
i jonów fluorkowych na proces ceramizacji w ukadzie
K2O-BaO-Al2O3-SiO2-LaF3. Wprowadzenie do struktury tych
materiaów jonów Ba2+ wpynoby na popraw odpornoci chemicznej, wzrost wspóczynnika zaamania wiata
i wytrzymaoci mechanicznej szkoceramiki tlenkowouorkowej.
Badania przeprowadzono w oparciu o matryc glinowokrzemianow, która charakteryzuje si du wytrzymaoci
przy jednoczesnym zachowaniu gitkoci (ang. exibility) tj.
moliwoci przegrupowywania si tetraedrów tworzcych
wi b szka. Glin, jako pierwiastek amfoteryczny o specy cznych waciwociach, moe peni w strukturze szka

zarówno rol mody katora, tworzc oktaedry [AlO6], jak
i pierwiastka wi botwórczego, wystpujc w postaci tetraedrycznej [AlO4]. Jego rola w strukturze szka tlenkowego jest
uzaleniona od iloci tlenków mody katorów. Std, skady
szkie zaprojektowano w ten sposób, aby speniay warunek
Al2O3/(K2O+BaO+3La2F6) < 1. Dziki temu ilo wprowadzonych mody katorów jest wystarczajca do wysycenia adunku tetraedrycznego glinu w wi bie glinowokrzemianowej, co
pozwala atomom glinu peni rol wie botwórcz.

Cz eksperymentalna
W celu okrelenia wpywu tlenku baru i jonów uoru na
trwao termiczn szka tlenkowouorkowego z ukadu K2OBaO-Al2O3-SiO2-LaF3 przygotowano 10 zestawów w dwóch
seriach, rónicych si iloci uoru, o skadach podanych
w tabeli 1.
Zestawy sporzdzono na 10 gramów szka z surowców
chemicznie czystych, takich jak: SiO2, Al2O3, AlF3, K2CO3,
BaCO3, LaF3. Topienie prowadzono w tyglu platynowym
z przykrywk w piecu elektrycznym w temperaturze 1450oC
w czasie 3 godzin. Proces studzenia stopu odbywa si
poprzez jego wylanie na stalow pyt. Nastpnie szka
odprano w piecu muowym. Amor czno uzyskanych
szkie potwierdzono rentgenowsk analiz fazow (XRD).
Tylko w przypadku zestawu 0,3_KBaF serii II nie udao si
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Tab. 1. Skady wyjciowe topionych szkie (% mol)

wpyno na znaczne obnienie temperatury transformacji szka. Mona
Skad szka (% mol)
wic stwierdzi, e jony potasu,
Próbka
BaO
SiO2
Al2O3
Al2F6
La2F6
K 2O
bardziej ni jony sodu, wpywaj na
0,3_KBa
6
35
41
15
3
zmniejszenie wytrzymaoci wi by
szka tlenkowouorkowego. Jest to
0,4_KBa
6
22,5
53,5
15
3
efekt
odwrotny ni obserwowany
0,5_KBa
6
15
61
15
3
Seria I
w przypadku szkie glinowokrzemia0,6_KBa
6
13
63
15
3
nowych opartych jedynie o wi b
0,8_KBa
6
3.75
72,5
15
3
tlenkow [7]. Obnienie temperatury
0,3_KBaF
6
35
41
12
3
3
transformacji prowadzio do krystalizacji faz uorkowych BaF2, Ba2LaF7,
0,4_KBaF
6
22,5
53,5
12
3
3
LaF
3 ju w zakresie temperatur 6500,5_KBaF
6
15
61
12
3
3
Seria II
750oC. W szkle z najwiksz iloci
0,6_KBaF
6
13
63
12
3
3
baru (0,3_KBa) krystalizacja LaF3 bya
0,8_KBaF
6
3.75
72,5
12
3
3
zahamowana. W jego miejsce pojawiaa si faza BaF2. Efekt ten mona
wyjani porównujc si pola kationów, rozumian jako: F
uzyska materiau amor cznego. Zwikszenie iloci jonów
= z/r2, gdzie: z – adunek, r – odlego midzyjdrowa, obu
uorowych w skadzie chemicznym prowadzio do pojawiania
mody katorów. Tendencja to krystalizacji BaF2 wynika z faktu,
si w szkle opalescencji.
e jony baru (F = 0.27) s sabiej wizane w strukturze szka
Okrelenie trwaoci termicznej szkie przeprowadzono
ni jony lantanu (F = 0.52). Przy zmniejszaniu ich koncentracji
metod termicznej analizy rónicowej (DTA) i rónicowej
w strukturze szka tlenkowouorkowego pojawiaa si faza
kalorymetrii skaningowej (DSC) pracujcej w trybie „heat
porednia Ba2LaF7, która w wyszej temperaturze rozkadaa
flux”. Pomiary wykonano przy pomocy aparatury DTA/
si na uorek lantanu i uorek baru.
DSC-7 rmy Perkin-Elmer, stosujc 60 mg nawaki. Próbki
W drugim etapie krystalizacji (850-900oC) w szkach
ogrzewano do temperatury 1100oC z szybkoci 10oC/min
z du iloci baru (0,3_KBa, 0,4_KBa i 0,5_KBa) krystaliw atmosferze azotu.
zowa krzemian lantanowobarowy Ba4La6O(SiO4)6, natomiast
Na podstawie krzywych DTA okrelono nastpujce
charakterystyczne temperatury badanych szkie:
Tab. 2. Parametry termiczne otrzymanych szkie wyznaczone na podstawie analizy
DTA/DSC
temperatur transformacji (Tg),
temperatur maksimum krystalizacji
Tg
cp
Tmax.kryst.
H
(Tmax.kryst.).
Nazwa szka
Krystalizujce fazy
(°C)
(J/g·°C)
(°C)
(J/g)
Natomiast na podstawie krzywych DSC
wyznaczono:
714
13,9
BaF2,
0,3_KBa
549
0,432
skokow zmian ciepa waciwego
905
163,5
Ba4La6O(SiO4)6
towarzyszc efektowi transformacji
0,8;
773,
Ba2LaF7, BaF2, LaF3
( Cp),
13,1
850
Ba4La6O(SiO4)6
0,4_KBa
570
0,351
900
77,4**
entalpi krystalizacji ( H).
BaAl2Si2O8
924
W celu okrelenia produktów krysta663
20,8
Ba2LaF7, BaF2, LaF3
lizacji szkie, próbki poddano wygrzaniu
0,5_KBa
596
0,150
871
54,1
Ba4La6O(SiO4)6
Seria I
w temperaturze Tmax kryst. Pomiary XRD
1016
126,6
BaAl2Si2O8
przeprowadzono z wykorzystaniem
768
9,8
KLaF7, BaF2, LaF3
analizatora rentgenowskiego X’Pert rmy
0,6_KBa
646
0,123
902
147,0
BaAl2Si2O8
Philiphs.

Wyniki i dyskusja

0,8_KBa

653

0,104

1071

11,5

KAlSi3O8

820
896
940

148,4**

LaF3
La10(SiO4)6O3
BaAl2Si2O8

Szka serii I charakteryzuj si tem660
1,8
Ba2LaF7
0,4_KBaF*
523
0,260
peratur transformacji w zakresie 550BaAl2Si2O8
873
116,3
650oC. W miar zwikszania w szkle
687
14,8
Ba2LaF7
iloci BaO temperatura ta malaa. Za0,5_KBaF
460
0,275
894
63,9
Ba4La6O(SiO4)6
stpienie czci jonów tlenu jonami
940
142,5
BaAl2Si2O8/KAlSi3O8
uoru (szka serii II) spowodowao dalsze
Seria II
647
5,4
Ba2LaF7
obnienie temperatury transformacji do
0,6_KBaF
523
0,216
768
9,7
LaF3
zakresu 460-540oC (Tab. 2). Efektom tym
901
143,6
BaAl2Si2O8/KAlSi3O8
towarzyszy spadek wartoci skokowej
700
1,7
LaF3
zmiany ciepa waciwego ( cp). W po0,8_KBaF
540
0,168
888
76,8**
BaAl2Si2O8
równaniu do wczeniej badanych szkie
946
KAlSi3O8
z ukadu Na2O-BaO-Al2O3-SiO2-LaF3 [5],
zastpienie tlenku sodu tlenkiem potasu * szko z krystaliczn faz Ba2LaF7 powsta w trakcie przechadzania stopu
** krystalizacja dwóch lub trzech faz poczona w jeden egzotermiczny efekt
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w szkle 0,6_KBa tworzy si BaAl2Si2O8. W przypadku
szka z najmniejsz iloci BaO (0,8_KBa) krystalizacj
tej fazy poprzedzio tworzenie si krzemianu lantanowego
La9,31(Si1,04O4)6O2.

 TERMICZNA SZKIE TLENKOWOFLUORKOWYCH Z UKADU...

Wnioski
Porównujc otrzymane wyniki DTA i XRD dla szkie
z ukadu K2O-BaO-Al2O3-SiO2-LaF3, z rezultatami bada
przeprowadzonych na szkach z ukadu Na2O-BaO-Al2O3SiO2-LaF3 [5] mona stwierdzi, e zastpienie tlenku sodu
tlenkiem potasu wpywa znacznie na zmniejszenie trwaoci
termicznej szka opartego o wi b tlenkowouorkow.
W szkach zawierajcych tlenki mody kujce BaO i K2O
wywoanie krystalizacji LaF3 jest trudniejsze ni w przypadku
takich samych szkie opartych o BaO i Na2O. Cho same jony
potasowe nie bior udziau w tworzeniu si faz uorkowych,
to w szkach tych zaobserwowano zwikszon tendencj do
krystalizacji uorku baru i uorku barowolantanowego.
Otrzymane szka charakteryzuj si wielostopniow
krystalizacj. Kolejno tworzcych si ze szka faz w miar
wzrostu temperatury odpowiada koncepcji strukturalnej wielostadialnej krystalizacji. W temperaturach bliskich transformacji krystalizacja odbywa si poprzez przebudow domen
w obszarze redniego zasigu w amor cznej strukturze. Aby
mogo to nastpi musi w wi bie szka doj do zerwania
czci wiza chemicznych i uwolnienia skadników tworzcych faz krystaliczn. Dlatego te w pierwszym etapie
krystalizuj zwizki, których atomy s najsabiej powizane
z wi b szka, w tym przypadku uorki. W miar wzrostu
temperatury ruchliwo jonów depolimeryzujcych wi b
szka wzrasta i mody katory mog reagowa z krzemionk.
Prowadzi to do tworzenia si krzemianu barowolantanowego. Pozostaa cz glinokrzemianowej wi by krystalizuje
tworzc BaAl2Si2O8 i glinokrzemian potasowy (ortoklaz).
Przeprowadzone badania pokazuj, e jony baru „konkuruj” z jonami lantanu w tworzeniu fazy uorkowej na
pierwszym stopniu krystalizacji szkie tlenkowouorkowych.
Dla osignicia wic prze roczystej szkoceramiki niskofononowej z faz LaF3 naley cz z nich zastpi innymi
jonami ziem alkalicznych, np. Ca2+ lub Mg2+.

Podzikowanie
Rys. 1. Krzywe DTA szkie z ukadu BaO-K2O-Al2O3-SiO2-LaF3.

Zwikszenie zawartoci jonów fluoru (szka serii II)
wpyno na wzrost tendencji do krystalizacji faz uorkowych
z jednoczesnym obnieniem temperatur ich krystalizacji.
W przypadku szka z najwiksz iloci baru otrzymanie
amor cznego materiau w trakcie przechadzania stopu nie
byo moliwe.
Wiksze powinowactwo chemiczne jonu baru do uoru
ni jonu potasu do uoru, prowadzi do tworzenia si uorków baru ju w pierwszym etapie krystalizacji. Proces ten
utrudnia wywoanie w tych szkach krystalizacji czystego
LaF3. W przypadku szka 0,6_KBaF stwierdzono równie
obecno KLa2F7.
W drugim etapie krystalizacji jony potasu nie bray
udziau w tworzeniu si krzemianu lantanowego o wzorze
MeILa9(SiO4)6O2, jak to miao miejsce w przypadku szkie
domieszkowanych sodem. Obserwowano natomiast tworzenie si fazy BaAl2Si2O8. W miar zmniejszania iloci baru
w szkle, w najwyszych temperaturach krystalizacji, zaczyna
dominowa ortoklaz (KAlSi3O8).

Praca zostaa wykonana w ramach projektu Ministerstwa
Nauki i Informatyzacji nr 3 T08D 048 29.
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