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Streszczenie
Celem prowadzonych badaĔ byáo uzyskanie przezroczystych tworzyw ceramicznych granatu itrowo-glinowego domieszkowanego tulem w iloĞci od 1% at. do 6% at. metodą reakcyjnego spiekania, wykorzystując proszki handlowe oraz proszek Y2O3 otrzymany w ITME.
Wytworzone próbki poddane byáy szczegóáowym badaniom mikrostrukturalnym i optycznym obejmującym pomiary widm emisji. Najkorzystniejszym zestawem okazaá siĊ zestaw skáadający siĊ z proszków Y2O3 otrzymany w ITME oraz Al2O3 TM-DR ¿rmy TAIMEI. Tylko w przypadku tej kombinacji proszków nie zaobserwowano obszarów nieprzereagowanych w spiekach. NajwyĪszą transmisjĊ zanotowano dla
ceramiki zawierającej 2% domieszki Tm, otrzymanej z mieszaniny proszku Y2O3 (ITME), Al2O3 (TAIMEI DR) i Tm2O3 (METALL). Dla dáugoĞci fali 1 m wynosi ona 79%, gdzie przy tych samych warunkach spiekania ceramika otrzymana z handlowego proszku Y2O3 charakteryzuje siĊ transmisją 70%. Widma emisji otrzymanych tworzyw są zgodne z danymi literaturowymi dotyczącymi monokrysztaáów Tm:YAG.
Sáowa kluczowe: ceramika przezroczysta, granat itrowo-glinowy, Tm:YAG

EFFECT OF Tm2O3 DOPING ON MICROSTRUCTURE AND OPTICAL PROPERTIES OF Tm:YAG CERAMICS
The aim of the work was to obtain transparent thulium doped yttrium aluminium garnet ceramics by reaction sintering using commercial powders and Y2O3 obtained in ITME. Sintered samples were subjected to the microstructure and optical analysis, including transmission and emission spectra measurements as a function of Tm+3 doping level. The optimal set of powders contained Y2O3 obtained by the
AHC precipitation (ITME) and Al2O3 TM-DR prepared by TAIMEI. Only in case of this combination, no unreacted areas were observed.
2 at.% Tm:YAG ceramics obtained this way had the highest transmission. For wavelength 1 m it was 79%. For comparison, the transmission of ceramics prepared from commercial Y2O3 was only 70%. Emission spectra of the obtained ceramics were similar to that of
Tm:YAG single crystal.
Keywords: Transparent ceramics, Yttrium aluminium garnet, Tm:YAG

1. Wprowadzenie
Ceramiczne materiaáy laserowe zyskaáy duĪe zainteresowanie w ciągu ostatniej dekady. W tym czasie powstaáo wiele
prac badawczych poĞwiĊconych tematyce ceramiki domieszkowanej ziemiami rzadkimi [1-3]. Najszerzej opisanym w literaturze przykáadem ceramiki przezroczystej jest granat itrowo-glinowy domieszkowany neodymem (Nd:YAG). Granat
itrowo-glinowy domieszkowany lantanowcami znalazá wiele
zastosowaĔ miĊdzy innymi na ekrany oraz lampy kineskopowe (ang. cathode-ray tubes - CRTs), wyĞwietlacze emisji pola (ang. ¿eld emission displays - FEDS), wyĞwietlacze
Àuoroscencyjne (ang. vacuum Àuorescent displays - VFDs)
oraz urządzenia elektroluminescencyjne [4]. Tak szeroki zakres zastosowaĔ materiaá ten zawdziĊcza wysokiej stabilnoĞci mechanicznej oraz szerokiemu pasmu wzbronionemu [5].
Mniej uwagi skupia siĊ natomiast na polikrystalicznym granacie itrowo-glinowym domieszkowanym tulem.
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Przeprowadzone do tej pory analizy wykazaáy, Īe lasery
na bazie Tm:YAG emitują dáugoĞü fali bezpieczną dla oka
wynoszącą 2 m, podczas gdy centralna dáugoĞü fali absorpcji mieĞci siĊ w zakresie 750-810 nm. Emisja promieniowania w zakresie 2 m odpowiada przejĞciu z poziomu
3
F4 na poziom 3H6 tulu [6]. Poziom 3F4 w Tm:YAG charakteryzuje siĊ równieĪ dáugim czasem Àuorescencji wynoszącym
okoáo 11 ms, co jest atrakcyjne z punktu widzenia wykorzystania tego materiaáu w modulatorach dobroci [7]. Tul, dziĊki obecnoĞci silnych pasm absorpcyjnych w zakresie 785
nm, moĪe byü pompowany diodami laserowymi AlGaAs [8].
Promieniowanie laserowe przy czĊstotliwoĞci koáo 2 m
jest uĪywane w róĪnych dziedzinach techniki, zwáaszcza
w inĪynierii wojskowej [9], meteorologii, altymetrii, a w szczególnoĞci w medycynie: chirurgii, okulistyce, ginekologii, ortopedii, artroskopii oraz angioplastyce Na przykáad silne promieniowanie absorpcji przez wodĊ i tkanki czáowieka w okreĞlonym przedziale miĊdzy 1,92 m a 1,94 m jest atrakcyj-

WPàYW DOMIESZKOWANIA Tm2O3 NA MIKROSTRUKTURĉ I WàAĝCIWOĝCI OPTYCZNE CERAMIKI Tm:YAG

Rys. 1. Schemat otrzymywania granatu itrowo-glinowego domieszkowanego tulem (Tm:YAG).
Fig. 1. Scheme of preparation procedure of thulium doped yttrium aluminium garnet (Tm:YAG).

ne dla chirurgii laserowej, podczas gdy niskie atmosferyczne pocháanianie i bezpieczne dla oczu wáaĞciwoĞci sprawiają, Īe laser ten jest przydatny w przetwarzaniu materiaáów,
teledetekcji oraz innych aplikacjach [10, 11]. Powstaáe dotychczas publikacje dotyczące granatu itrowo-glinowego domieszkowanego tulem oparte są na monokrysztaáach otrzymywanych tradycyjną metodą Czochralskiego [12]. Materiaáy polikrystaliczne, wytworzone i badane w ramach niniejszej
pracy, áączą zalety monokrysztaáów oraz szkieá. Z jednej strony posiadają dobre wáasnoĞci optyczne, termiczne i spektralne, z drugiej, dają moĪliwoĞü uzyskania wysokich koncentracji oraz wytworzenia duĪych elementów. Mimo, Īe sam
proces wytwarzania ceramiki Tm:YAG wydaje siĊ byü mniej
skomplikowany od procesu wytwarzania monokrysztaáu jednak efekt koĔcowy zaleĪy od bardzo wielu czynników. Nieprawidáowy ich dobór skutkowaü moĪe obniĪeniem wartoĞci
transmisji. Jak wiadomo, rozpraszanie Ğwiatáa w materiale
polikrystalicznym moĪe zachodziü na porach, wtrąceniach
innych faz (o róĪnych wspóáczynnikach zaáamania Ğwiatáa)
czy teĪ silnie zdefektowanych granicach ziarnowych. Teoretycznie, najkorzystniej jest wiĊc otrzymaü materiaá jednofazowy, jednorodny, o maáym rozmiarze ziarna i caákowicie
nieporowaty. Jednak podobnie jak w przypadku innych materiaáów ceramicznych trudne jest caákowite wyeliminowanie
porowatoĞci przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej czystoĞci materiaáu, co ogranicza swobodĊ stosowania dodatków uáatwiających spiekanie.
Gáównym celem pracy byáo zbadanie zaleĪnoĞci miĊdzy
zawartoĞcią domieszki Tm2O3 a mikrostrukturą oraz wáaĞciwoĞciami optycznymi przezroczystego, polikrystalicznego
granatu itrowo-glinowego (Tm:YAG).

2. Procedura eksperymentalna
Wykorzystując proszki handlowe: Al2O3 ¿rmy Taimei, Y2O3
¿rmy Inframat, Tm2O3 ¿rmy Metall Rare Earth) oraz proszek
Y2O3 otrzymany metodą strącania w Instytucie Technologii
Materiaáów Elektronicznych (ITME), przygotowano zestawy
Tm:YAG o róĪnej zawartoĞci domieszki: 1% at., 2% at., 4%
at. i 6% at. Proszki byáy mieszane w máynie typu atrytor kulkami z ZrO2 w bezwodnym alkoholu z dodatkiem uáatwiającym spiekanie (TEOS). Po wysuszeniu mieszaniny przygotowano granulat, a nastĊpnie zaprasowano pastylki o Ğrednicy
20 mm. W celu usuniĊcia plasty¿katora próbki byáy wstĊpnie
wypalane w powietrzu w temperaturze 1000ºC. Tak przygotowanąe ceramikĊ spiekano reakcyjnie w piecu próĪniowym
w temperaturach 1750-1830ºC przez 6 h oraz 30 h (Rys. 1).

Zarówno zastosowane proszki wyjĞciowe jak i wytworzone materiaáy ceramiczne badane byáy pod wzglĊdem czystoĞci fazowej (XRD, Siemens D-500). Na podstawie badaĔ
rentgenowskich zostaáa wyznaczona takĪe gĊstoĞü rentgenowska dla kaĪdego udziaáu domieszki. GĊstoĞü pozorną
spieków wyznaczano hydrostatycznie. MikrostrukturĊ spieków obserwowano przy uĪyciu mikroskopu skaningowego
CrossBeam Workstation AURIGA ¿rmy Carl Zeiss. ĝredni
rozmiar ziaren oznaczano za pomocą programu do analizy obrazu CLEMEX. Widma transmisji obustronnie polerowanych próbek zostaáy zmierzone przy uĪyciu spektrofotometru VarianCarry500 w zakresie Ğwiatáa widzialnego oraz
podczerwieni. Pomiary luminescencji wykonano w ukáadzie
monochromatora SpectraPro 2300i Princeton Instruments/
Acton z cháodzonym termoelektrycznie detektorem InGaAs (na zakres podczerwieni) na wyjĞciu oraz cháodzonym
fotopowielaczem Hamamatsu R928 (na zakres widzialny).

3. Wyniki i ich dyskusja
Dotychczasowe badania przeprowadzone w Instytucie
Technologii Materiaáów Elektronicznych pokazaáy jak duĪy
wpáyw na mikrostrukturĊ oraz wáaĞciwoĞci optyczne przezroczystej ceramiki YAG mają proszki wyjĞciowe [13]. Na podstawie zdjĊü SEM moĪna stwierdziü Īe, wszystkie zastosowane proszki handlowe są mocno zaglomeryzowane. Tlenek
itru ¿rmy Inframat Advanced Materials oraz tlenek tulu ¿rmy Metall Rare Earth są proszkami mikrometrycznymi. Y2O3
otrzymany w ITME jest proszkiem nanometrycznym, gdzie
kuliste cząstki są powiązane w sáabe aglomeraty.
Mimo Īe, rentgenowska analiza fazowa wykazaáa, iĪ
wszystkie otrzymane tworzywa są materiaáami jednofazowymi w przypadku handlowego proszku Y2O3 moĪna zaobserwowaü obszary, w których widoczne są nieprzereagowane
ziarna wyjĞciowych proszków. Na Rys. 3 przedstawiono mikrostruktury tworzyw 2% at. i 6% at. Tm:YAG w zaleĪnoĞci
od rodzaju zastosowanych proszków.
MoĪna zauwaĪyü, Īe najkorzystniejszym zestawem
proszków jest Y2O3 otrzymany w ITME oraz Al2O3 TM DR ¿rmy TAIMEI. Tylko w przypadku tej kombinacji proszków nie
zaobserwowano obszarów nieprzereagowanych. W przypadku zastosowania handlowego proszku Y2O3 mikrostruktura jest bardzo niejednorodna, widoczne są liczne obszary
zawierające wtrącenia Al2O3. Spiek ten charakteryzuje siĊ
mniejszą wielkoĞcią ziarna, co związane jest z blokowaniem
rozrostu ziaren przez wtrącenia drugiej fazy. ZwiĊkszenie iloĞci domieszki tulu z 1% at. do 4% at. powoduje stopniowe
podwyĪszanie siĊ gĊstoĞci spieków (Tabela 1), co przekáa-
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Rys. 2. Fotogra¿e SEM proszków zastosowanych do otrzymywania ceramiki Tm:YAG: a) TM2O3 METALL, b) Al2O3 TM DR, c) Y2O3
ITME i d) Y2O3 INFRAMAT.
Fig. 2. SEM images of powders used for preparation of Tm:YAG
ceramics: a) TM2O3 METALL, b) Al2O3 TM DR, c) Y2O3 ITME i d)
Y2O3 INFRAMAT.

Rys. 3. Mikrostruktury tworzyw Tm:YAG spiekanych w temperaturze 1830°C przez 6 godzin otrzymanych z mieszaniny proszku Al2O3
TM DR i proszku Y2O3: a), b) i c) INFRAMAT i d) ITME.
Fig. 3. SEM images of microstructure of Tm:YAG ceramics sintered at 1830 °C for 6 hours originated from mixture of Al2O3 TM DR
and Y2O3: a), b) i c) INFRAMAT i d) ITME.

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 64, 4, (2012)

WPàYW DOMIESZKOWANIA Tm2O3 NA MIKROSTRUKTURĉ I WàAĝCIWOĝCI OPTYCZNE CERAMIKI Tm:YAG

Tabela 1. ZaleĪnoĞü gĊstoĞci rentgenowskiej, pozornej i wzglĊdnej
tworzyw Tm:YAG od udziaáu domieszki.
Table 1. Dependence of X-ray, apparent and relative density of
Tm:YAG ceramics on thulium doping level.

Udziaá
domieszki
[% at.]

GĊstoĞü
rentgenowska
[g/cm3]

GĊstoĞü
pozorna
[g/cm3]

GĊstoĞü
wzglĊdna PorowatoĞü
[%]
[%]

1

4,586

4,576

99,78

0,21

2

4,607

4,599

99,82

0,18

4

4,637

4,629

99,83

0,17

6

4,673

4,634

99,16

0,83

Tabela 2. ĝrednia wielkoĞü ziarna tworzyw Tm:YAG.
Table 2. Average grain size of Tm:YAG ceramics.
Udziaá domieszki Tm3+
[% at.]

1

2

4

6

ĝredni rozmiar ziarna
[m]

4,5±1,9

6,1±3,0

12,4±8,2

2,2±0,8

powoduje stopniowe zwiĊkszanie Ğredniej wielkoĞci ziaren.
W przypadku 6% at. domieszki nastĊpuje znaczne obniĪenie wielkoĞci ziaren, co ma związek z blokowaniem ruchu
granic ziarnowych przez wtrącenia Tm2O3.
Przeprowadzone badania spieków wykazaáy, Īe parame-

Rys. 4. Zestawienie wykresów zaleĪnoĞci transmisji w funkcji dáugoĞci fali Ğwietlnej tworzyw ceramiki Tm:YAG spiekanych w temperaturze
1830°C przez 6 godzin.
Fig. 4. Transmission of Tm:YAG ceramics sintered at 1830 °C for 6 hours as a function of light wavelength.

Rys. 5. Mieszanina proszków handlowych po mieszaniu w máynku
wysokoenergetycznym.
Fig. 5. SEM image of commercial powders mixture after high-energy
milling.

da siĊ na wyĪszą transmisjĊ tworzywa (Rys. 4). W przypadku zastosowania 6% domieszki nastĊpuje gwaátowne pogorszenie jakoĞci ceramiki. Jest to spowodowane pojawieniem siĊ duĪej iloĞci nieprzereagowanych obszarów. Zjawisko to wynika z obecnoĞci duĪych, zwartych aglomeratów
proszku Tm2O3, które podczas mieszania w wysokoenergetycznym máynku nie zostaáy wyeliminowane (Rys. 5). WydáuĪenie czasu mieszania powodowaáo domielenie siĊ ZrO2
z mielników, co skutkowaáo pojawieniem siĊ dodatkowej fazy
widocznej w analizie XRD.
Udziaá domieszki ma równieĪ wpáyw na Ğrednią wielkoĞü
ziarna otrzymanych tworzyw (Tabela 2). ZauwaĪalna jest tendencja, Īe zwiĊkszenie udziaáu domieszki Tm3+ do 4% at.

try spiekania, takie jak temperatura i czas, mają równieĪ duĪy
wpáyw na wartoĞü transmisji. ZwiĊkszenie czasu spiekania
w temperaturze 1750°C pozwala uzyskaü wyĪszą transmisjĊ otrzymanych tworzyw. Próbka 4% at. Tm:YAG spiekana
w temperaturze 1750°C przez 6 godzin charakteryzuje siĊ
transmisją wynoszącą 45%, zwiĊkszenie czasu wygrzewania
spowodowaáo wzrost wartoĞci do 56% (Rys. 6). Natomiast
zwiĊkszenie temperatury spiekania oraz zmniejszenie czasu przetrzymania spowodowaáo to, Īe dla tej samej próbki
wartoĞü transmisji wzrosáa do 70% (Rys. 7).
Tworzywa otrzymane z proszku Y2O3 wytworzonego
w ITME charakteryzują siĊ wyĪszą transmisją w interesującym nas zakresie dáugoĞci fali (1,5-2 m) w porównaniu
do tworzyw uzyskanych z proszków handlowych. Próbka
2% at. Tm:YAG otrzymana przy uĪyciu proszku Y2O3 ITME
charakteryzuje siĊ najwyĪszą transmisją 79%, podczas gdy
spiek uzyskany z proszków handlowych o tej samej zawartoĞci domieszki oraz spiekany w tych samych warunkach
miaá transmisjĊ 70%.
W kolejnym etapie prac wytworzona ceramika poddana
zostaáa badaniom spektroskopowym. Wyniki badaĔ widm
emisji próbek 2% at. i 6% at. Tm:YAG wytworzonych metodą reakcyjnego spiekania przedstawione są na Rys. 9. Widma emisyjne zmierzono przy wzbudzaniu laserem argonowym o dáugoĞci fali Ȝ = 488 nm
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Rys. 6. Porównanie transmisji tworzyw 4% at. Tm:YAG otrzymanych metodą reakcyjnego spiekania przy wykorzystaniu proszków Al2O3 TM
DR i Y2O3 Inframat Advanced Materials w zaleĪnoĞci od dáugoĞci przetrzymania w temperaturze spiekania.
Fig. 6. InÀuence of sintering time on transmission of 4 at.% Tm:YAG produced by reaction sintering using Al2O3 TM DR and Y2O3 Inframat
Advanced Materials powders.

Rys. 7. Porównanie transmisji tworzyw 4% at. Tm:YAG otrzymanych metodą reakcyjnego spiekania przy wykorzystaniu proszków Al2O3 Taimei
DR i Y2O3 Inframat Advanced Materials wypalonej w temperaturach 1750°C, 1780°C i 1830°C przez 6 godzin
Fig. 7. InÀuence of sintering temperature on transmission of 4 at.% Tm:YAG ceramics produced from powders Al2O3 TM DR and Y2O3 Inframat Advanced Materials powders by reaction sintering.

Rys. 8. Porównanie transmisji tworzyw 2% at. Tm:YAG otrzymanych metodą reakcyjnego spiekania (1830oC/6 h) przy wykorzystaniu proszków Al2O3 Taimei DR i Y2O3 Inframat Advanced Materials lub ITME.
Fig. 8. Comparison of transmission of 2 at.% Tm:YAG ceramics produced from Al2O3 TM DR and Y2O3 Inframat Advanced Materials or ITME
powders by reaction sintering (1830 oC/6 h).
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szenie zawartoĞci domieszki Tm3+ do 4% at. powoduje stopniowe zwiĊkszanie Ğredniej wielkoĞci ziaren. W przypadku
6% at. domieszki nastĊpuje znaczne obniĪenie wielkoĞci ziaren, co ma związek z blokowaniem ruchu granic ziarnowych
przez wtrącenia Tm2O3.
Istotne okazaáy siĊ byü równieĪ parametry spiekania takie jak czas czy temperatura. Próbki spiekane w temperaturze 1750°C charakteryzują siĊ najniĪszą transmisją.
WydáuĪenie czasu wygrzewania skutkuje polepszeniem wáaĞciwoĞci optycznych. NajwyĪsze wartoĞci transmisji zaobserwowano dla próbek spiekanych w temperaturze 1830°C
przez 6 godzin.
Obserwacje SEM udowodniáy silną zaleĪnoĞü mikrostruktury uzyskanych tworzyw od wáaĞciwoĞci zastosowanych proszków. Najkorzystniejszym zestawem proszków
jest Y2O3 otrzymany w ITME oraz Al2O3 TM-DR ¿rmy TAIMEI.
Tylko w przypadku tej kombinacji proszków nie zaobserwowano obszarów nieprzereagowanych, a otrzymana ceramika 2% at. Tm:YAG spiekana w temperaturze 1830°C przez
6 godzin charakteryzuje siĊ najwyĪszą transmisją wynoszącą 79% dla dáugoĞci fali 1 m.
Widma emisji otrzymanej ceramiki są zgodne z danymi
literaturowymi dotyczącymi monokrysztaáów Tm:YAG.
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Rys. 9. Widma emisji zmierzone w temperaturze pokojowej przy
wzbudzeniu laserem argonowym Ȝ = 488 nm dla a) 2at.% oraz b)
6at.% Tm:YAG
Fig. 9. Emission spectra measured at room temperature at excitation with argon laser of Ȝ = 488 nm for 2 at.% (a) and 6 at.% (b)
Tm:YAG ceramics.
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Metoda reakcyjnego spiekania pozwala na otrzymanie
przezroczystej ceramiki granatu itrowo-glinowego domieszkowanego tulem w zakresie domieszkowania od 1% at. do
6% at. ZwiĊkszenie iloĞci domieszki tulu z 1% at. do 4% at.
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