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Streszczenie
W pracy przedstawiono badania nad otrzymaniem szkieá tlenkowo-Àuorkowych wykazujących zdolnoĞü do tworzenia siĊ niskofononowych faz opartych na GdF3, jako przezroczystych materiaáów szklano-krystalicznych dla optoelektroniki. Szkáa otrzymano w ukáadzie
SiO2–Al2O3–Na2F2–Na2O–GdF3. Ich skáad byá mody¿kowany tlenkami B2O3, BaO i MgO. Przeprowadzone badania pokazaáy, Īe tworzenie
fazy GdF3 w szkáach krzemianowo-glinowych jest utrudnione. Poprzez odpowiedni dobór mody¿katorów (wprowadzenie B2O3 lub BaO)
jest jednak moĪliwe otrzymanie niskofononowej fazy w oparciu o dwuskáadnikowe Àuorki, np. NaGdF4 i BaGdF5.
Sáowa kluczowe: przezroczysta szkáo-ceramika, szkáo tlenkowo-Àuorkowe, GdF3, struktura szkáa, trwaáoĞü termiczna

OXYFLUORIDE GLASS-CERAMICS WITH GdF3
Glass-ceramics with the low phonon phases of Àuorides as a transparent materials for optoelectronic application were studied. Glasses based on the SiO2–Al2O3–Na2F2–Na2O–GdF3 system was obtained. Their chemical composition was modi¿ed with B2O3, BaO or MgO.
The study shows that formation of GdF3 is much more dif¿cult than LaF3 from alumino-silicate glasses. It is possible to induce the formation of low phonon phases NaGdF4 and BaGdF5 at the ¿rst stage of crystallization when B2O3 or BaO are the components of the glass.
Keywords: Transparent glass-ceramics, OxyÀuoride glass, GdF3, Glass structure, Thermal stability

1. WstĊp
Niskofononowe fazy, które przyjmują do swojej struktury optycznie aktywne jony, są niezbĊdnym skáadnikiem ukáadów optoelektronicznych takich jak wzmacniacze, konwertory falowe i lasery [1]. DziĊki nim moĪna uzyskaü wiĊkszą
wydajnoĞü przejĞü promienistych skáadających siĊ na intensywne efekty luminescencji. Otrzymanie tych faz w matrycy szklistej jest moĪliwe poprzez odpowiednią obróbkĊ termiczną, a wykorzystanie szkáa pozwala na áatwe formowanie
ksztaátów elementów optycznych, np. wáókien. W przypadku materiaáów szklistych niskofononowe fazy muszą wykazywaü w czasie obróbki termicznej skáonnoĞü do tworzenia
siĊ nanokrystalitów równomiernie rozmieszczonych w matrycy szkáa, tak aby caáy ukáad zachowaá przezroczystoĞü.
ZdolnoĞü ta silnie zaleĪy od skáadu chemicznego szkáa, jego
trwaáoĞci termicznej oraz powinowactwa chemicznego poszczególnych jego skáadników.
Prowadzono juĪ badania nad otrzymywaniem niskofononowych faz Pb1-xCdxF2, PbF2 [2-4] i LaF3 [5-7] w róĪnych
typach szkieá domieszkowanych lantanowcami, okreĞlając
ich zdolnoĞü do krystalizacji oraz wáaĞciwoĞci luminescencyjne. W przypadku LaF3 zdolnoĞü do przyjmowania do jego
struktury pierwiastków ziem rzadkich nie jest jednakowa. W
strukturĊ áatwiej wbudowują siĊ pierwiastki z początku sze-
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regu lantanowców, np. Pr, Nd, a trudniej te o wiĊkszej liczbie atomowej, np. Er, Yb. Dlatego teĪ celem niniejszej pracy
byáa próba otrzymania szkieá tlenkowo-Àuorkowych posiadających zdolnoĞü do tworzenia siĊ w nich – w czasie obróbki termicznej – niskofononowych faz opartych o GdF3. W literaturze moĪna znaleĨü informacje o otrzymaniu szkáo-ceramiki tlenkowo-Àuorkowej z fazą Àuorku gadolinu jedynie
w ukáadzie SiO2–Al2O3–LiF–GdF3 [8-10]. ZdolnoĞü samego
GdF3 do tworzenia szkáa w ukáadach Àuorkowych jest niewielka i siĊga od kilku do kilkunastu procent molowych [11].

2. CzĊĞü doĞwiadczalna
Skáad szkáa bazowego (oznaczonego jako S1) oparto na
ukáadzie SiO2–Al2O3–Na2F2–Na2O–GdF3. W toku badaĔ ukáad
ten byá mody¿kowany o kolejne skáadniki takie jak: B2O3, BaO
i MgO. Skáady otrzymanych szkieá przedstawiono w Tabeli 1.
Zestawy surowcowe sporządzono w oparciu o chemicznie czyste skáadniki. Surowce, których uĪyto do przygotowania zestawów przedstawiono w Tabeli 2.
Proces topienia prowadzono w tyglu platynowym, pod
przykryciem, w piecu elektrycznym, w atmosferze powietrza w temperaturze 1450°C. Topienie trwaáo 4 godziny, przy
czym czas przetrzymania zestawu w najwyĪszej temperaturze wynosiá 30 min. Stop wylewano na stalową páytkĊ, a na-
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Tabela 2. Surowce uĪyte do przygotowania zestawów szklarskich.
Table 2. Raw materials used for manufacturing glass batches.

Tabela 1. Skáad chemiczny szkieá tlenkowo-Àuorkowych.
Table 1. Chemical composition of oxyÀuoride glasses.
Szkáo

Skáadnik

Tlenek/Fluorek

Surowiec wprowadzający

SiO2

Krzemionka

[% mol.]

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

SiO2

55

60

65

60

55

55

55

55

Al2O3

Tlenek glinu – Al2O3

Al2O3

15

15

15

15

15

15

15

15

Na2F2

Fluorek sodu – NaF

Na2F2

5

10

5

5

5

10

10

10

Na2O

WĊglan sodu – Na2CO3

Na2O

17

7

5

5

5

5

7

7

GdF3

Fluorek gadolinu – GdF3

GdF3

8

8

10

10

10

10

8

8

B2O3

Kwas borowy – H3BO3

B2O3

-

-

-

5

10

5

-

-

BaO

WĊglan baru – BaCO3

BaO

-

-

-

-

-

-

5

-

MgO

Tlenek magnezu – MgO

MgO

-

-

-

-

-

-

-

5

stĊpnie otrzymane szkáo poddawano odprĊĪaniu w elektrycznym piecu muÀowym w czasie 12 godz.
TrwaáoĞü termiczna otrzymanych szkieá zostaáa okreĞlona za pomocą badaĔ DSC wykonanych przy uĪyciu aparatury ¿rmy Netzsch i szybkoĞci ogrzewania 5 °C/min. Uzyskane metodą analizy termicznej zakresy temperatur krystalizacji pozwoliáy na wykonanie odpowiedniej obróbki termicznej szkáa i okreĞlenie tworzących siĊ faz. Identy¿kacjĊ
produktów krystalizacji przeprowadzono za pomocą rentgenowskiej analizy fazowej (XRD) z wykorzystaniem aparatu HZG-4 pracującym w oparciu o Ĩródáo promieniowania
CuKD. Pomiary spektroskopowe w zakresie Ğrodkowej podczerwieni (MIR) przeprowadzono przy uĪyciu spektrometru
fourierowskiego FTS-60 ¿rmy Bio-Rad. Zastosowano technikĊ transmisyjną – próbki przygotowano w postaci pastylek w KBr. Widma zarejestrowano w skali absorbancji przy
128 przebiegach i rozdzielczoĞci 4 cm-1.

3. Wyniki badaĔ
ZwiĊkszenie iloĞci Àuoru w stosunku do skáadu szkáa S1
spowodowaáo, Īe szkáo S2 w trakcie studzenia ulegáo czĊĞciowej krystalizacji, co wpáynĊáo na zmniejszenie jego przezroczystoĞci. Natomiast obniĪenie zawartoĞci sodu w szkle
S3 zwiĊkszyáo lepkoĞü stopu w porównaniu do pozostaáych
szkieá, tak Īe nie udaáo siĊ wylaü go z tygla.
Na Rys. 1 przedstawiono krzywe DSC otrzymanych
szkieá. Na ich podstawie wyznaczono temperatury transformacji i krystalizacji oraz entalpiĊ efektów krystalizacji. Wyniki zamieszczono w Tabeli 3.
Szkáo S1 charakteryzuje siĊ trójstopniową krystalizacją.
Badania przeprowadzone metodą rentgenowskiej analizy fazowej (XRD) ujawniáy, Īe fazą, która krystalizuje jako pierwsza
w temperaturze 586°C jest NaF. Drugą krystalizującą fazą w zakresie temperatur 660-700°C jest Gd9,33(SiO4)6O2. Jako trzecia
(w temperaturze 728°C) krystalizuje faza nefelinu – NaAlSiO4.
W przypadku szkáa S2 krystalizacja jest czteroetapowa.
W zakresie temperatur 640-680°C zaobserwowano dodatkowy – w porównaniu ze szkáem S1 – egzotermiczny efekt
krystalizacji NaGdF4 (Rys. 2).
Dodatek boru do szkáa zmienia znacząco jego trwaáoĞü
termiczną. Na krzywych DSC obserwuje siĊ jeden szeroki efekt w zakresie 600-800°C (szkáo S4) oraz 550-760°C
(szkáo S5). Analiza rentgenowska przeprowadzona na materiale poddanemu wygrzaniu w tych zakresach temperatur

Tabela 3. Zestawienie wyników z analizy DSC.
Table 3. Statement of results of DSC analysis.

Numer
szkáa

Temperatura
transformacji Tg
[°C]

S1

512

Temperatura
krystalizacji Tk
[°C]

Entalpia
krystalizacji
ǻH [J/g]

586

5,93

680

24,92

728

71,18

608

1,51

640

2,44

740

7,9

S2

573

765

3,62

S4

532

709

14,04

S5

500

684

21,49

S6

511

680

0,83

S7

580

715

55,63

S8

523

563

1,34

624

14,79

735

58,58

nie wykazaáa jednak tworzenia siĊ wyraĨnej fazy krystalicznej. Po przekroczeniu temperatur odpowiednio 820°C (szkáo
S4) i 780°C (szkáo S5) nastĊpuje natomiast intensywna krystalizacja faz krzemianowych Gd9,33(SiO4)6O2 i NaAlSiO4.
ZwiĊkszenie zawartoĞci NaF w szkle S6 spowodowaáo
pojawienie siĊ wyraĨnego efektu na krzywej DSC w zakresie 680-770°C. Badania XRD potwierdziáy, Īe w próbce po
obróbce termicznej w temperaturze 720°C w czasie 2 godz.
wystĊpują fazy NaGdF4 i Gd4,67(SiO4)3O.
Dodatek BaO (szkáo S7) prowadzi do tworzenia siĊ kolejno faz NaBa5Gd4F23 i BaGdF5 w pierwszym etapie krystalizacji, tj. do 700°C oraz do znaczącego obniĪenia temperatury krystalizacji NaAlSiO4 (efekt na krzywej DSC w zakresie 700-750°C). Ten ostatni efekt jest obserwowany równieĪ
w przypadku szkáa domieszkowanego MgO (szkáo S8), z tym
Īe proces tworzenia siĊ Àuorku gadolinu zostaá zahamowany. W próbce S8 po obróbce termicznej stwierdzono obecnoĞü dwóch faz: fazy o strukturze podobnej do nefelinu oraz
glinokrzemianu magnezu (Mg2Al4Si5O18).
Na Rys. 3 przedstawiono widma FTIR szkieá S6 i S7,
w których w trakcie obróbki termicznej na pierwszym stopniu krystalizacji pojawia siĊ faza niskofononowa oraz porównawcze widmo GdF3. Faza Àuorkowa charakteryzuje siĊ dwo-
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
Rys. 1. Krzywe DSC szkieá tlenkowo Àuorkowych: a) S1, b) S2, c) S4, d) S5, e) S6, f) S7 i g) S8.
Fig. 1. DSC curves of oxyÀoride glasses: a) S1, b) S2, c) S4, d) S5, e) S6, f) S7 and g) S8.

ma liniami w zakresie 1200-1000 cm-1 oraz grupą linii poniĪej 600 cm-1. W przypadku szkieá widoczne są trzy gáówne grupy linii ok. 1000, 720 i 460 cm-1. Najsilniejsze pasmo
900-1150 cm-1 pochodzi od drgaĔ rozciągających mostków
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Si-O(Si) oraz Si-O(Al). Pasmo 720 cm-1 wg Tarte [12] jest
związane z drganiami rozciągającymi wiązania Al-O w tetraedrze [AlO4]. Pasmo przy 460 cm-1 pochodzi od drgaĔ
zginających. Dodatkowo w szkle S6 pojawiáo siĊ pasma ok.
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a)

a)

b)
Rys. 2. Dyfraktogramy szkáa S2 po obróbce termicznej:
a) w temperaturze 680°C w czasie 2 godz. z widoczną fazą NaGdF4
i b) w temperaturze 750°C w czasie 2 godz. z widocznymi fazami
Gd9,33(SiO4)6O2 i NaAlSiO4.
Fig. 2. X-ray diffraction patterns of S2 glass after thermal treatment:
a) at 680°C for 2 h i b) at 750°C for 2 h. The NaGdF4 phase and
the Gd9,33(SiO4)6O2 and NaAlSiO4 phases are visible in a) and b),
respectively.

1400 cm-1 i 1290 cm-1 związane z drganiami rozciągającymi
wiązania B-O w jednostce [BO3], które moĪe tworzyü w szkle
róĪne grupy pierĞcieni [13]. Proces obróbki termicznej szkáa
S6 prowadzi do pojawienia siĊ na widmie dodatkowych linii
pochodzących od fazy Àuorkowej. Pasma 1093 i 1043 cm-1
są co prawda maskowane przez gáówne pasmo drgaĔ elementów sieci krzemionowo-glinowej, ale pasma 600 cm-1
i 563 cm-1 stają siĊ widoczne. JednoczeĞnie wzrost absorpcji przy 423 cm-1 powoduje, Īe maksimum pasma 465 cm-1
obserwowanego dla szkáa wyjĞciowego przesuwa siĊ w kierunku mniejszych liczb falowych. W przypadku szkáa S7 pa-

b)
Rys. 3. Widma FTIR GdF3 oraz otrzymanych materiaáów wykazujących krystalizacjĊ faz niskofononowych: a) szkáo S6 przed
i po obróbce termicznej, w wyniku której tworzy siĊ NaGdF4,
b) szkáo S7 przed i po obróbce termicznej w wyniku której tworzy siĊ
NaBa5Gd4F23 i BaGdF5.
Fig. 3. FTIR spectra of GdF3 and manufactured materials showing
crystallization of low phonon phases: a) S6 glass before and after
heat treatment, leading to formation of NaGdF4, b) S7 glass before
and after heat treatment, leading to formation of NaBa5Gd4F23
i BaGdF5.
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sma pochodzące od fazy Àuorkowej są juĪ widoczne w szkle
przed obróbką termiczną. ĝwiadczy to o wiĊkszej tendencji do tworzenia siĊ faz Àuorkowych, która rozpoczyna siĊ
w czasie przecháodzenia stopu.

4. Dyskusja wyników
Przeprowadzone badania nad zdolnoĞcią do tworzenia
siĊ faz niskofononowych ze szkieá tlenkowo-Àuorkowych pokazaáy záoĪony charakter procesu ich krystalizacji. Na krystalizacjĊ wpáywa nie tylko sama iloĞü fazy Àuorkowej, ale
równieĪ iloĞü i rodzaj mody¿katorów wiĊĨby szkáa. WiĊksza
zawartoĞü Na2O w przypadku szkáa S1 prowadzi do tego,
Īe w pierwszym etapie krystalizuje NaF, a gadolin staje siĊ
skáadnikiem krzemianu Gd9,33(SiO4)6O2. Zmniejszenie iloĞci
sodu w strukturze szkáa spowodowaáo tworzenie siĊ NaGdF4
(szkáo S2). PoniewaĪ sód ma duĪe powinowactwo chemiczne do Àuoru, jego zawartoĞü w szkle powinna byü ograniczana. W przeciwnym razie jako pierwszy áączy siĊ z Àuorem. Z braku jonów Àuoru atomy gadolinu muszą tworzyü
krzemian, co ma miejsce na kolejnym stopniu krystalizacji.
Wprowadzenie do szkáa tlenkowo-Àuorkowego bazującego na wiĊĨbie krzemianowo-glinowej jonów boru obniĪa co
prawda lepkoĞü szkáa, jednak równoczeĞnie zmniejsza zdolnoĞü do tworzenia siĊ faz Àuorkowych (szkáa S4 i S5). JednoczeĞnie zwiĊksza trwaáoĞü wiĊĨby krzemianowej. Proces
jej krystalizacji rozpoczyna siĊ o ok. 100°C wyĪej w porównaniu do szkieá bez dodatku boru (szkáa S1 i S2).
PoniewaĪ dodatek boru wpáynąá na zmniejszenie zdolnoĞci szkáa do krystalizacji w szkle S6 zwiĊkszono zawartoĞü NaF. Spowodowaáo to w pierwszym etapie krystalizacjĊ NaGdF4, a nastĊpnie Gd4,67(SiO4)3O. MoĪna wiĊc stwierdziü, Īe dodatek boru pozwala wprowadziü do szkáa wiĊkszą iloĞü Àuoru, co skutkuje wiĊkszą tendencją do tworzenia
siĊ fazy NaGdF4. Ma to swoje odbicie w krystalizacji krzemianu gadolinu. W przypadku szkáa bez boru tworzy siĊ
Gd9,33(SiO4)6O2, a w szkle z borem Gd4,67(SiO4)3O, tak wiĊc
iloĞü pozostającego po krystalizacji NaGdF4 gadolinu jest
o poáowĊ mniejsza mimo tego, Īe szkáo S6 zawiera wiĊcej
GdF3 niĪ szkáo S1 i S2.
Szkáa S7 i S8 byáy domieszkowane odpowiednio 5%
mol. BaO i MgO. Stwierdzono, Īe jony baru w strukturze
szkáa chĊtnie koordynują wokóá siebie Àuor, czego wynikiem jest tworzenie siĊ na pierwszym stopniu krystalizacji faz
NaBa5Gd4F23 i BaGdF5. Natomiast MgO utrudnia proces
otrzymania niskofononowych faz Àuorkowych.
Badania FTIR szkieá S6 i S7 po obróbce termicznej potwierdziáy tworzenie siĊ faz Àuorkowych na pierwszym stopniu krystalizacji.

Szkáa te charakteryzowaáy siĊ duĪą lepkoĞcią w temperaturze topienia, 1450°C. Wprowadzenie tlenku boru w celu obniĪenia lepkoĞci stopu pozwoliáo na otrzymanie w procesie
ceramizacji fazy NaGdF4.
Stwierdzono, Īe przy braku dostatecznej iloĞci Àuoru
w szkle pojawia siĊ faza krzemianu gadolinu. Jest to efekt podobny jak w przypadku szkieá domieszkowanych Àuorkiem lantanu, w których obserwuje siĊ krystalizacjĊ krzemianu lantanu.
We wszystkich szkáach proces obróbki termicznej w temperaturze powyĪej 700°C prowadzi do krystalizacji tlenkowej matrycy szkáa i tworzenia siĊ fazy nefelinowej o ogólnym wzorze NaAlSiO4.
Przeprowadzone badania pokazaáy, Īe tworzenie fazy
GdF3 w szkáach krzemianowo-glinowych jest utrudnione. Poprzez odpowiedni dobór mody¿katorów jest jednak moĪliwe
otrzymanie niskofononowej fazy w oparciu o dwuskáadnikowe Àuorki, np. NaGdF4 i BaGdF5.
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