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Streszczenie
Celem opisanych badaĔ byáo wytworzenie przezroczystej ceramiki granatu itrowo-glinowego domieszkowanego iterbem (od 1% at.
do 20% at.) metodą reakcyjnego spiekania, a takĪe zbadanie zaleĪnoĞci wáaĞciwoĞci optycznych Yb:YAG od iloĞci domieszki oraz mikrostruktury. Ceramika zawierająca 1% at. Yb charakteryzowaáa siĊ transmisją wynoszącą 80,5% dla fali 1,2 Pm i 77,7% przy O = 400 nm.
Wyniki badaĔ widm emisji i charakterystyki zaniku Àuorescencji tworzyw Yb:YAG zgodne są z danymi literaturowymi dotyczącymi tworzyw
monokrystalicznych o tym samym poziomie domieszki Yb3+.
Sáowa kluczowe: ceramika przezroczysta, granat itrowo-glinowy

OPTICAL PARAMETERS OF POLYCRYSTALLINE YTTERBIUM DOPED YTTRIUM-ALUMINUM GARNET (Yb:YAG)
The aim of the work was to fabricate transparent Yb:YAG ceramics by reactive sintering of oxides, and determine optical properties as
a function of doping amount and ceramics microstructure. 1 at.% Yb:YAG ceramics of 80.5% transmission at 1.2 mm and 77.7% at 400 nm
was obtained. Emission and Àuorescence decay characteristics of obtained ceramics are in accordance with the literature data concerning
single crystal materials of the same doping level.
Keywords: Transparent ceramics, Yttrium-aluminium garnet

1. Wprowadzenie
NajczĊĞciej stosowanymi materiaáami czynnymi laserów
na ciele staáym są monokrysztaáy i szkáa domieszkowane
pierwiastkami ziem rzadkich (najczĊĞciej Nd, Yb, Er, Ho,
Tm) dobieranymi stosownie do wymaganego zakresu generacji lasera. Procesy produkcji oraz obróbki mechanicznej
krysztaáów i szkieá są technologicznie trudne, dáugotrwaáe
i kosztowne. Rozwój technologii wytwarzania ceramiki laserowej otworzyá nowe perspektywy rozwoju róĪnych typów
laserów na ciele staáym, od mikrolaserów do laserów duĪej
mocy. Aktualnie najpopularniejszą jest ceramika YAG domieszkowana Nd3+, pozwalająca na generacjĊ promieniowania
na podstawowej dáugoĞci fali O = 1064 nm przy pompowaniu promieniowaniem o dáugoĞci fali O = 808 nm. Jest ona
z powodzeniem stosowana jako tani zamiennik krysztaáów
Nd:YAG w wielu laserach laboratoryjnych i przemysáowych.
W ostatnich latach obserwowane jest równieĪ duĪe zainteresowanie Yb3+ jako domieszką do materiaáów dla laserów na
ciele staáym [1, 2]. DuĪa sprawnoĞü przetwarzania energii jest
w nich moĪliwa dziĊki niewielkiemu defektowi kwantowemu
(ok. 3 razy mniejszemu niĪ w przypadku laserów Nd:YAG,
przy przejĞciach 1,06 Pm). Dodatkowo, sprawnoĞü ta jest
w znacznie mniejszym stopniu obniĪona przez wpáyw takich
efektów jak wygaszanie Àuorescencji przez oddziaáywanie
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wzajemne jonów aktywnych (nawet przy duĪych ich koncentracjach), czy absorpcją na poziomie wzbudzonym. Tak
wiĊc, w przeciwieĔstwie do wielu materiaáów stosowanych
na lasery ciaáa staáego, moĪliwe jest uzyskanie wysokiego
stopnia domieszkowania bez jednoczesnego, znacznego
skrócenia czasu zaniku Àuorescencji.
Te korzystne wáaĞciwoĞci granatu itrowo-glinowego
domieszkowanego iterbem byáy motywacją do podjĊcia
próby wytworzenia i charakterystyki przezroczystej ceramiki
Yb:YAG. W niniejszej pracy otrzymano ceramikĊ Yb:YAG
w zakresie domieszkowania od 1% at. do 20% at. metodą
reakcyjnego spiekania. Wytworzone materiaáy poddane
zostaáy badaniom rentgenowskim (XRD), mikroskopowym
(SEM) oraz badaniom optycznym obejmującym pomiary
widm emisji oraz badania dynamiki Àuorescencji.

2. Procedura eksperymentalna
Do przygotowania przedmiotowej ceramiki wykorzystano
tlenek glinu TM-DAR ¿rmy Taimei (Japonia), tlenek itru
produkcji Inframat Advanced Materials (USA) oraz tlenek
iterbu ¿rmy Metall Rare Earth (Chiny). Do spiekania tlenkowej
mieszaniny stosowano dodatek TEOS (Aldrich) w iloĞci 0,5%
wag. Badano tworzywa o domieszce iterbu w zakresie od
1% at. do 20% at.
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Wytworzoną ceramikĊ zbadano pod wzglĊdem czystoĞci
fazowej (XRD, Siemens D-500). Na podstawie pomiarów
rentgenowskich wyznaczona zostaáa staáa sieciowa, objĊtoĞü
komórki elementarnej oraz obliczona gĊstoĞü rentgenowska
materiaáów o róĪnych iloĞciach domieszki iterbu. GĊstoĞü
wzglĊdną otrzymanych tworzyw oznaczono hydrostatycznie.
MikrostrukturĊ spieków obserwowano przy uĪyciu mikroskopu optycznego Axiovert 40 MAT na polerowanych i trawionych termicznie próbkach oraz oznaczano Ğredni rozmiar
ziaren za pomocą programu do analizy obrazu CLEMEX.
W badaniach luminescencji wykorzystana zostaáa dioda
laserowa ¿rmy IPG z wyjĞciem Ğwiatáowodowym emitująca
promieniowanie w paĞmie 976 nm. Dioda zasilana byáa
przy uĪyciu zasilacza prądowego quasi-CW SDL 928-10
generującego impulsy prądowe o czasie trwania Wpr = 50200 ȝs, repetycji f = 100 Hz i amplitudzie I = 4-10 A. Do pomiarów spektralnych zastosowano monochromator Spectra
Pro 2300i ¿rmy Princeton Instruments / Acton z cháodzonym
termoelektrycznie detektorem InGaAs na wyjĞciu oraz,
w czĊĞci badaĔ, spektrometr HR 460 ¿rmy Jobin-Yvon
wyposaĪony w fotopowielacz R5509-72 (Hamamatsu). Do
badaĔ czasów zaniku w ukáadzie pomiarowym wykorzystany
zostaá oscyloskop TDS 2022B ¿rmy Tektronix.

3. Wyniki badaĔ i ich dyskusja
Na Rys. 1 przedstawiono zdjĊcia mikrostruktury polikrystalicznych tworzyw Yb:YAG spiekanych w identycznych warunkach (1750°C/30h), a róĪniących siĊ jedynie poziomem
domieszki iterbu. Jak widaü, zwiĊkszanie iloĞci domieszki Yb
skutkuje ograniczeniem rozrostu ziaren (Tabela 1), a jednoczeĞnie wzrostem porowatoĞci ceramiki (Tabela 2). PorowatoĞü zostaáa wyznaczona poĞrednio przez wyznaczenie gĊstoĞci rentgenowskiej, pozornej oraz wzglĊdnej.
Z wiĊkszą iloĞcią porów w tworzywach związane jest obniĪenie transmisji (Rys. 2, 3). Transmisja ceramiki zawierającej 20% domieszki Yb zmierzona dla dáugoĞci fali Ğwietlnej
Ȝ = 400 nm (0,11% porów) wynosi zaledwie 2%, podczas gdy
przy tej samej dáugoĞci fali, praktycznie pozbawiona porów ceramika z 1% Yb osiąga blisko 80% transmisji.
Wyniki badaĔ widm emisji próbek Yb:YAG wytworzonych
metodą reakcyjnego spiekania (stopieĔ domieszkowania 1,
2, 5, 10 i 20 % at. Yb) przedstawione są na Rys. 4. W zakresie spektralnym 1000–1100 nm piki emisji odpowiadają
efektom opisanym w literaturze [3] i są zgodne ze schematem poziomów energetycznych Yb:YAG [4].
Charakterystyki zaniku Àuorescencji wyznaczono zarówno z próbek Yb:YAG bezpoĞrednio po procesie spieka-
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Rys. 1. Fotogra¿e mikrostruktury ceramiki Yb:YAG o zróĪnicowanym udziale domieszki iterbu: a) 1% at. Yb, b) 2% at. Yb, c) 10% at. Yb,
d) 20% at. Yb.
Fig. 1. Microstructure of Yb:YAG ceramics containing: a) 1 at.% Yb, b) 2 at.% Yb, c) 10 at.% Yb, d) 20 at.% Yb.
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Tabela 1. ZaleĪnoĞü Ğredniego rozmiaru ziaren od udziaáu domieszki iterbu w ceramice Yb:YAG.
Table 1. The relationship between ytterbium doping level and mean grain size of Yb:YAG ceramics.
Udziaá domieszki Yb [% at.]

1

2

10

20

ĝredni rozmiar ziarna [mm]

14,63 ± 7,15

8,07 ± 4,83

5,00 ± 1,41

3,50 ± 1,38

Tabela 2. ZaleĪnoĞü gĊstoĞci rentgenowskiej, pozornej i wzglĊdnej tworzyw Yb:YAG od udziaáu domieszki iterbu.
Table 2. The dependence of XRD calculated, apparent and relative densities on ytterbium doping level of Yb:YAG ceramics.
Udziaá domieszki Yb
[% at.]

GĊstoĞü rentgenowska
[g/cm3]

GĊstoĞü pozorna
[g/cm3]

GĊstoĞü wzglĊdna
[%]

PorowatoĞü
[%]

1

4,585

4,585

100

0,00

2

4,604

4,603

99,98

0,02

5

4,652

4,650

99,96

0,04

10

4,751

4,746

99,90

0,10

20

4,953

4,947

99,87

0,13

Rys. 2. Fotogra¿a tworzyw ceramicznych Yb:YAG (1-20% at. Yb) wykonanych metodą reakcyjnego spiekania.
Fig. 2. A photograph of Yb:YAG ceramics (1-20 at.% Yb) prepared by reactive sintering.

nia, jak równieĪ próbek dodatkowo wygrzanych w powietrzu
(1700°C/1h). Tworzywa bezpoĞrednio po procesie spiekania
w próĪni miaáy ciemnozieloną barwĊ, natomiast tworzywa wygrzewane dodatkowo byáy caákowicie bezbarwne (Rys. 5).
Jak pokazuje Rys. 6, w przypadku tworzyw bezpoĞrednio po spiekaniu widoczna jest silna zaleĪnoĞü czasu Īycia od poziomu domieszki. Ponadto mierzone cza-

sy Īycia są znacznie niĪsze od jego wartoĞci teoretycznej
(ok. 1,08 ms [5]) i wynoszą 256 ms dla 10% Yb i 56 ms
dla 20% Yb. Tworzywa wygrzewane dodatkowo w powietrzu charakteryzowaáy siĊ natomiast staáym (w granicach báĊdu pomiarowego) czasem Īycia wynoszącym ok.
1,4 ms. Obserwacja ta jest zgodna z doniesieniami Yanga
[6] dotyczącymi monokrysztaáów Yb:YAG. PowyĪsze zja-

Rys. 3. Zestawienie wykresów zaleĪnoĞci transmisji w funkcji dáugoĞci fali Ğwietlnej w przypadku ceramiki Yb:YAG (próbki dwustronnie polerowane, gruboĞü 1 mm).
Fig. 3. Transmission vs. light wavelength for Yb:YAG ceramics (samples of 1 mm in thickness, double side polished).
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Rys. 5. Fotogra¿a próbek Yb:YAG: a) bezpoĞrednio po procesie
spiekania, b) po wygrzaniu w atmosferze utleniającej.
Fig. 5. A photograph of Yb:YAG ceramics: a) as received after sintering, b) after annealing in oxidizing atmosphere.

wisko jest przypuszczalnie związane z obecnoĞcią w sieci (obok Yb3+) kationów Yb2+, które powodują powstawanie centrów barwnych oraz zaburzeĔ sieciowych ze wzglĊdu na róĪnice w wielkoĞci promieni jonowych RYb2+ = 1,14,
RYb3+ = 0,985 i RY3+ = 1,019 pm, i skutkuje ograniczeniem czasu Àuorescencji [5].
Rys. 4. Zmierzone w temperaturze pokojowej widma emisji ceramiki Yb:YAG o zawartoĞci domieszki w zakresie 1-20% at.
Fig. 4. Room temperature emission spectra of Yb:YAG ceramics
with 1-20% at. Yb doping.

Ceramika 10% Yb:YAG wygrzana
W = 1490 Ps

Uzyskane wyniki wskazują, Īe metoda reakcyjnego
spiekania pozwala na uzyskanie przezroczystej ceramiki
Yb:YAG w przypadku stĊĪenia iterbu od 1 at.% do 20 at.%.
ZwiĊkszenie udziaáu Yb+3 powoduje ograniczenie rozrostu
ziaren i obniĪenie transmisji. Dla 1 at.% i 20 at.% Ğredni rozmiar ziarna wynosiá odpowiednio 14,67 mm i 3,50 mm. Zmierzona w przypadku tych tworzyw ceramicznych i dla dáugoĞci fali 400 nm wartoĞü transmisji wynosiáa natomiast odpowiednio 77,7 % i 2 %. Wyniki badaĔ widm emisji ceramiki
Yb:YAG wytworzonej w pracy przy stopniu domieszkowania
wynoszącym (1, 2, 5, 10 i 20) % at. Yb odpowiadają efektom opisanym w literaturze. Charakterystyki zaniku Àuorescencji próbek Yb:YAG bezpoĞrednio po procesie spiekania
oraz po wygrzaniu w powietrzu (1700°C/1h) róĪnią siĊ znacząco. Tworzywa poddane dziaáaniu atmosfery utleniającej
charakteryzują siĊ zbliĪonym czasem Īycia, ok. 1,4 ms, bez
wzglĊdu na poziom domieszki. Natomiast w przypadku tworzyw bezpoĞrednio po spiekaniu w atmosferze redukcyjnej
obserwowana jest silna zaleĪnoĞü czasów Īycia od poziomu domieszki iterbu. Ponadto czasy Īycia w próbkach nie
wygrzanych są znacznie krótsze i wynoszą 256 ȝs dla 10%
Yb i 56 ȝs dla 20% Yb.

Ceramika 20% Yb:YAG wygrzana
W = 1370 Ps
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Ceramika 5% Yb:YAG wygrzana
W = 1460 Ps
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Rys. 6. Zaniki emisji z poziomu wzbudzonego jonu Yb3+ w Y3Al5O12
w przypadku próbek ceramicznych uzyskanych metodą reakcyjnego
spiekania: a) bezpoĞrednio po spiekaniu, b) wygrzanych w powietrzu.
Fig. 6. Emission decays of Yb:YAG ceramics prepared by reactive
sintering: a) as received, b) after annealing in oxidizing atmosphere.
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