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Wstęp

Ortokrzemiany  ziem  rzadkich  to  związki  tlenków RE2O3 i  SiO2,  w  których 

stosunek  molowy  tlenku  ziemi  rzadkiej  do  tlenku  krzemu  jest  równy  1:1.  Niemal 

identyczne właściwości chemiczne i zbliżone promienie jonowe lantanowców sprawiają, 

że w sieci krystalicznej RE2SiO5 można łatwo zastąpić jony matrycy domieszkami innych 

ziem rzadkich. Terminem „ziemia rzadka” zwyczajowo określa się pierwiastki należące 

do grupy lantanowców (La-Lu). Wielokrotnie w literaturze zalicza się do nich również itr 

i skand.  Czyste  pierwiastki  ziem  rzadkich  nie  są  spotykane  w  naturze.  Występujące 

w przyrodzie  minerały  w  formie  tlenków  lub  węglanów  ziem  rzadkich  zawierają 

zazwyczaj grupy kilku lantanowców. Opracowanie metod separacji ziem rzadkich w latach 

50-tych  ubiegłego  stulecia  otworzyło  nowe  możliwości  otrzymywania  i  badania  tych 

materiałów.  Obecnie  stosowane  są  one  na  bardzo  szeroką  skalę  w  technologii  oraz 

elektronice.  Trójwartościowe  jony  lantanowców,  ze  względu  na  swoją  strukturę 

energetyczną,  mogą  stanowić  centra  luminescencyjne  materiałów  emitujących  światło. 

Nieorganiczne związki domieszkowane ziemiami rzadkimi wykazują wysoką wydajność 

świecenia, małą autoabsorpcję i szybki zanik fluorescencji, co wzbudza zainteresowanie 

nimi  pod  kątem  zastosowań  optycznych.  Uzyskanie  emisji  w  zakresie  widzialnym 

w materiałach  domieszkowanych  jonami  ziem  rzadkich  wymaga  jednak  zastosowania 

wydajnych  źródeł  pompowania  nielicznych,  spektralnie  wąskich  i  usytuowanych 

w krótkofalowym  zakresie  widma  pasm.  Nowe  możliwości  na  tym  polu  otwiera 

obserwowany  w  ostatnich  latach  rozwój  laserów  półprzewodnikowych  emitujących 

promieniowanie poniżej 500 nm.

Odporność  struktury  krystalicznej  ortokrzemianów  na  wysokoenergetyczne 

promieniowanie oraz brak skłonności  tych materiałów do tworzenia centrów barwnych 

powodują, że ich kryształy mogą być atrakcyjnym materiałem do zastosowań jako ośrodki 

generujące  światło  oraz  scyntylatory.  Ortokrzemiany  lutetowe  Lu2SiO5 (LSO) 

domieszkowane  jonami  Ce3+ stanowią  obecnie  jeden  z  najlepszych  materiałów 

scyntylacyjnych w  tomografii  pozytronowo-elektronowej.  Kryształy  Y2SiO5 (YSO) 

domieszkowane  neodymem,  erbem lub  tulem są  obiecującymi  ośrodkami  emitującymi 

światło w zakresie bliskiej podczerwieni. Analizując strukturę energetyczną lantanowców 

można przypuszczać, że RE2SiO5 (gdzie RE=Lu lub Gd) z domieszką dysprozu, samaru 

czy prazeodymu okażą  się  atrakcyjnym materiałem do zastosowań jako źródła  światła 
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widzialnego  ze  względu  na  intensywną  luminescencję  w niebieskim i  żółtym zakresie 

widma.  Wadą  kryształów  LSO  jako  powszechnie  stosowanej  matrycy  jest  wysoka 

temperatura topnienia tego materiału (około 2050ºC), co znacząco komplikuje technologię 

wzrostu tych kryształów. Znacznie niższą temperaturę topnienia mają kryształy Gd2SiO5 

(GSO)  -  około  200ºC  niżej  niż  LSO.  Krystalizują  one  jednak  w  innej  strukturze 

niż krzemiany lutetowe i są trudniejsze w obróbce mechanicznej ze względu na wyraźnie 

zaznaczoną  płaszczyznę  łupliwości.  Interesującą  alternatywą  dla  LSO  może  więc  być 

kryształ  mieszany  (LuxGd1-x)2SiO5 (LGSO)  o  takiej  koncentracji  składników,  która 

pozwoliłaby  na  znaczące  obniżenie  temperatury  topnienia  i  zachowanie  krystalicznej 

struktury  LSO.  Szczegółowe  rozważania  na  temat  struktury  i  dotychczasowej  wiedzy 

na temat ortokrzemianów zawiera  Rozdział 1. Główne cele podjętych przez autora badań 

nad tą rodziną materiałów sformułowane są w Rozdziale 2.

Większość  ortokrzemianów  ziem  rzadkich  topi  się  kongruentnie  i  nie  ulega 

rozkładowi poniżej  temperatury topnienia,  dzięki  czemu można je  otrzymywać metodą 

Czochralskiego. W Rozdziale 3 opisane są główne założenia, możliwości i ograniczenia tej 

metody, a także procedura przeprowadzonych procesów krystalizacji.

Materiały te krystalizują w strukturze jednoskośnej i w zależności od rozmiaru 

jonu  ziemi  rzadkiej  mogą  przyjmować  dwa  różne  typy  tej  struktury:  P21/c  lub  C2/c. 

Wyniki  badań  strukturalnych  otrzymanych  kryształów  i  rozważania  na  temat  zmiany 

struktury  roztworów  stałych  (LuxGd1-x)2SiO5 w  zależności  od  koncentracji  składników 

opisane są w Rozdziale 4. 

Kolejne  rozdziały  dotyczą  optycznej  charakteryzacji  otrzymanych  kryształów. 

W Rozdziale 5 omówione  są  przeprowadzone  badania  spektroskopii  Ramanowskiej. 

Rozdział 6 opisuje wyniki badań spektroskopii  absorpcyjnej i emisyjnej. Podsumowanie 

uzyskanych rezultatów zawarte jest w Rozdziale 7.
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Rozdział 1.

Dotychczasowy stan wiedzy na temat ortokrzemianów

1.1 Metody wytwarzania i właściwości fizyczne

Pierwsze  doniesienie  o  otrzymaniu  i  zbadaniu  struktury  ortokrzemianu  ziemi 

rzadkiej miało miejsce w 1967 roku i dotyczyło materiału Y2SiO5 [1]. W następnych latach 

pojawiały  się  prace  dotyczące  Yb2SiO5.  [2]  oraz  serii  izostrukturalnych  związków 

ortokrzemianów ziem rzadkich od Dy do Lu [3, 4], a także ortokrzemianów ziem rzadkich 

o większych promieniach jonowych (od La do Tb) [5]. 

Większość  ortokrzemianów  ziem  rzadkich  to  materiały,  które  topią  się 

kongruentnie, więc do otrzymania ich monokryształów można stosować metody wzrostu 

z roztopu. Najczęściej stosuje się metodę Czochralskiego [6 – 17]. W literaturze można też 

spotkać przykłady wzrostu kryształów RE2SiO5 metodą Czochralskiego z zastosowaniem 

podwójnego  tygla  (DC_CZ)  [18],  metodą  topienia  strefowego  [19],  a  także  metodę 

mikrowyciągania (μ-pulling down) [20].

Ortokrzemiany  La2SiO5 oraz  Ce2SiO5 podczas  stapiania  ulegają  dekompozycji 

na tlenki składowe i związki układu RE2O3:SiO2 o składzie innym niż 1:1, co uniemożliwia 

otrzymanie  ich  monokryształów  metodami  z  roztopu  [7].  Znane  są  jednak  przykłady 

otrzymania  ortokrzemianów  metodą  wzrostu  z  roztworu  [3,  21,  22]  oraz  metodą 

hydrotermalną [23]. 

G. V. Anan’eva i współpracownicy [6] otrzymali metodą Czochralskiego szereg 

monokryształów ortokrzemianów ziem rzadkich od Gd do Lu oraz Y2SiO5 i porównali ich 

właściwości fizyczne. Przedstawione są one w Tabeli 1.1.
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Związek Temperatura 
topnienia [K] Gęstość [g/cm3]

Współczynnik załamania światła
ng nm np

Gd2SiO5 (GSO) 2170 6,77 1,910 1,884 1,871
Tb2SiO5 2180 6,93 1,912 1,888 1,870
Dy2SiO5 2190 6,66 1,848 1,822 1,820
Ho2SiO5 2190 6,80 1,847 1,818 1,813
Er2SiO5 2250 6,96 1,838 1,812 1,809
Tm2SiO5 2230 7,07 1,836 1,812 1,809
Yb2SiO5 2250 7,28 1,834 1,811 1,805
Lu2SiO5 (LSO) 2320 7,41 1,825 1,803 1,797
Y2SiO5 (YSO) 2200 4,45 1,811 1,784 1,780

Tabela 1.1. - Wybrane właściwości fizyczne ortokrzemianów ziem rzadkich na podstawie  
[6]

Z  załączonego  w  Tabeli  1.1.  zestawienia  wynika,  że  temperatura  topnienia 

ortokrzemianów oraz ich gęstość rośnie wraz ze zmniejszaniem się promienia jonowego 

lantanowca. Taki sam charakter zmian własności ortokrzemianów podają też inne źródła 

literaturowe,  jednak  dane  dotyczące  wartości  temperatury  topnienia  podawane  przez 

różnych autorów nie zgadzają się ze sobą, a pojawiające się rozbieżności sięgają nawet 

170ºC w przypadku LSO (Tabela 1.2).

źródło Temperatura topnienia [°C]
literaturowe GSO YSO LSO
[6] 1897 1927 2047
[7] 1980 2070
[8] 1900
[10] 1980
[11] 1950 1980 2150
[13] 2100

Tabela 1.2. - Porównanie danych literaturowych dotyczących temperatury  topnienia  
wybranych ortokrzemianów ziem rzadkich
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Wybrane  własności  fizyczne najczęściej  opisywanych  w literaturze  kryształów 

ortokrzemianów ziem rzadkich przedstawia Tabela 1.3.

GSO YSO LSO
Twardość 
w skali Mohs 
[24]

6 6,5 6,5

Płaszczyzna 
łupliwości 
[24]

(100) brak brak

Czułość na 
działanie wilgoci 
[24]

niehigroskopijny niehigroskopijny niehigroskopijny

Współczynnik 
rozszerzalności 
cieplnej

αa=4,48 ∙10-6 K-1 αa=0,6 ∙10-6 K-1 αa I2/a=-1,0 ∙10-6 K-1

αb=14,0 ∙10-6 K-1    [25] αb=7,5 ∙10-6 K-1       [26] αb I2/a=4,9 ∙10-6 K-1 [27]
αc=6,4 ∙10-6 K-1 αc=11,4 ∙10-6 K-1 αc I2/a=10,1 ∙10-6 K-1

Przewodność 
cieplna

4,5 W m-1 K-1           [28] 4,4 W m-1 K-1       [29] 5,3 W m-1 K-1       [29]

Zakres 
przeźroczystości 
[24]

0,2 – 5 μm 0,2 – 5 μm 0,2 – 5 μm

Właściwości 
optyczne 
[24]

kryształy dwuosiowe
Δn = 0,039 Δn = 0,031 Δn = 0,028

Tabela 1.3. - Własności fizyczne wybranych ortokrzemianów ziem rzadkich

1.2 Struktura ortokrzemianów ziem rzadkich

Wszystkie  kryształy  ortokrzemianów  ziem  rzadkich  przyjmują  strukturę 

jednoskośną. W zależności od rozmiaru jonu ziemi rzadkiej mogą krystalizować w dwóch 

różnych grupach przestrzennych.  Związki  zawierające jony ziem rzadkich o większych 

promieniach jonowych (od La do Tb) przyjmują strukturę należącą do grupy P21/c, a gdy 

promień jonowy jest mniejszy (od Dy do Lu) – strukturę należącą do grupy C2/c [4, 5]. 

Promienie jonowe RE3+  oraz Y3+ i Sc3+ przedstawia Tabela 1.4.
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jon konf. elektr. l. koord. promień jonowy jon konf. elektr. l. koord. promień jonowy
La+3 4d 10 6 1,032 Dy+3 4f 9 6 0,912

7 1,100 7 0,970
8 1,160 8 1,027
9 1,216 9 1,083
10 1,270 Ho+3 4f 10 6 0,901
12 1,360 8 1,015

Ce+3 6s 1 6 1,010 9 1,072
7 1,070 10 1,120
8 1,143 Er+3 4f 11 6 0,890
9 1,196 7 0,945
10 1,250 8 1,004
12 1,340 9 1,062

Pr+3 4f 2 6 0,990 Tm+3 4f 12 6 0,880
8 1,126 8 0,994
9 1,179 9 1,052

Nd+3 4f 3 6 0,983 Yb+3 4f 13 6 0,868
8 1,109 7 0,925
9 1,163 8 0,985
12 1,270 9 1,042

Pm+3 4f 4 6 0,970 Lu+3 4f 14 6 0,861
8 1,093 8 0,977
9 1,144 9 1,032

Sm+3 4f 5 6 0,958
7 1,020 Y+3 4p 6 6 0,900
8 1,079 7 0,960
9 1,132 8 1,019
12 1,240 9 1,075

Eu+3 4f 6 6 0,947
7 1,010 Sc+3 3p 6 6 0,745
8 1,066 8 0,870
9 1,120

Gd+3 4f 7 6 0,938
7 1,000
8 1,053
9 1,107

Tb+3 4f 8 6 0,923
7 0,980
8 1,040
9 1,095
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Komórka elementarna ortokrzemianu w strukturze P21/c zawiera cztery jednostki 

formalne RE2SiO5. Jon RE3+ może zajmować dwie nierównoważne sobie pozycje w sieci 

krystalicznej  –   pozycję  RE1  o  symetrii  punktowej  C3v otoczoną  przez  9  jonów  O2- 

oraz pozycję RE2 o symetrii Cs otoczoną przez 7 jonów O2-. Jony krzemu Si4+ otoczone są 

tetraedrem jonów tlenu w pozycjach O1, O2, O3 i O4. W sieci znajdują się też jony O2-, 

które  nie  mają  wiązania  z  krzemem  (pozycja  O5).  Wzajemne  położenie  jonów 

w poszczególnych pozycjach krystalicznych przedstawia Rysunek 1.1. (Rysunki 1.1 – 1.6 

zostały  opracowane  za  pomocą  programu  Diamond  -  Crystal  and  Molecular  Structure 

Visualization  firmy Crystal  Impact  na  podstawie  danych  położeń  atomów  w  Gd2SiO5 

z pracy [31] i Lu2SiO5 z pracy[32])

Rysunek 1.1. - Pozycje krystaliczne w RE2SiO5 w strukturze P21/c

Rysunek 1.2. - Tetraedr O-RE4 w kryształach ortokrzemianów o strukturze P21/c
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Każdy z jonów tlenu w pozycji O5 otoczony jest przez cztery jony ziemi rzadkiej 

(tetraedr  O-RE4).  Trzy  z  nich  zajmują  pozycje  RE2,  a  jeden  –  pozycję  RE1, 

co przedstawione jest na Rysunku 1.2. Tetraedry (O-RE4) są ze sobą połączone i tworzą 

płaszczyzny równoległe do (100).  Pomiędzy nimi ulokowane są tetraedry (SiO4),  które 

zapewniają  równowagę  ładunku  i  stanowią  połączenie  między  płaszczyznami.  Taka 

budowa  powoduje  łatwą  łupliwość  kryształów  wzdłuż  płaszczyzny  (100).  Struktura 

ortokrzemianów  typu  P21/c  wzdłuż  osi  <100>,  <010>  i  <001>  przedstawiona  jest 

na Rysunku 1.3.

Stałe sieci kryształów ortokrzemianów należących do grupy przestrzennej P21/c 

według [4] przedstawia Tabela 1.5.

 a[Å]  b[Å] c[Å] β[°] v[Å3]
La2[SiO4]O 9,4209 7,3987 7,0287 108,216 465,29
Pr2[SiO4]O 9,2539 7,3018 6,9348 108,159 445,18
Nd2[SiO4]O 9,25011 7,25810 6,8869 108,3011 439,36
Sm2[SiO4]O 9,1619 7,1129 6,8217 107,519 424,47
Eu2[SiO4]O 9,1428 7,0546 6,7906 107,539 417,98
Gd2[SiO4]O 9,1317 7,0456 6,7495 107,527 414,09
Tb2[SiO4]O 9,08322 6,99011 6,71410 107,3121 406,142

Tabela 1.5. - Stałe  sieci  i  objętości  komórek  elementarnych  ortokrzemianów  ziem 
rzadkich krystalizujących w strukturze P21/c wg [4]

Wymiary komórki elementarnej rosną wraz ze zwiększaniem się rozmiaru jonu 

ziemi  rzadkiej.  Kąt  nachylenia  między osiami  <100> i  <001> zwiększa  się  od 107,3° 

dla krzemianu terbowego do 108,2° dla krzemianu lantanowego.
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Rysunek 1.3. - Sieć krystaliczna RE2SiO5 w strukturze P21/c w kierunkach <100>, <010> 
i <001>
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W krzemianach o strukturze C2/c w skład komórki elementarnej wchodzi osiem 

jednostek  formalnych  RE2SiO5.  Jony  RE3+ również  zajmują  dwie  pozycje  w  sieci 

krystalicznej – pozycję RE1 o symetrii C1 i liczbie koordynacyjnej 7 oraz pozycję RE2 

o tej samej symetrii, ale liczbie koordynacyjnej 6. Jony Si4+ otoczone są tetraedrem tlenów 

w pozycjach O1, O2, O3 i O4. Piąty tlen w pozycji O5 jako jedyny nie jest związany 

z jonami  krzemu.  Wzajemne  położenie  poszczególnych  pozycji  krystalicznych 

w strukturze C2/c przedstawia Rysunek 1.4.

Rysunek 1.4. - Pozycje krystaliczne w RE2SiO5 w strukturze C2/c

Rysunek 1.5. - Tetraedr O-RE4 w kryształach ortokrzemianów o strukturze C2/c
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Jon tlenu O5 jest  otoczony tetraedrem jonów ziemi rzadkiej  –  dwoma jonami 

z pozycji  RE1  oraz  dwoma  z  pozycji  RE2  (Rysunek  1.5).  Tetraedry  te  nie  formują 

płaszczyzn, jak dzieje się to w strukturze P21/c, ale łańcuchy biegnące wzdłuż osi <001>. 

Pomiędzy nimi ulokowane są tetraedry (SiO4). Taka struktura jest mniej podatna na łupanie 

–  brak  jest  tu  wyraźnie  zaznaczonej  płaszczyzny  łupliwości.  Schemat  struktury 

ortokrzemianów   typu  C2/c  wzdłuż  osi  <100>,  <010>  i  <001>  przedstawiony  jest 

na Rysunku 1.6.

Stałe sieci kryształów ortokrzemianów należących do grupy przestrzennej C2/c 

według [4] przedstawia Tabela 1.6.

 a[Å]  b[Å] c[Å] β[°] v[Å3]
Dy2[SiO4]O 14,382 10,422 6,741 122,03 856,572
Ho2[SiO4]O 14,352 10,372 6,711 122,23 843,038
Er2[SiO4]O 14,322 10,352 6,691 122,33 836,741
Tm2[SiO4]O 14,3029 10,3139 6,6626 122,219 828,59
Yb2[SiO4]O 14,281 10,281 6,6535 122,21 824,07
Lu2[SiO4]O 14,2549 10,2418 6,6417 122,208 819,310

Tabela 1.6. - Stałe  sieci  i  objętości  komórek  elementarnych  ortokrzemianów  ziem 
rzadkich krystalizujących w strukturze C2/c wg [4]

Wymiary komórki elementarnej rosną wraz ze zwiększaniem się rozmiaru jonu 

ziemi  rzadkiej.  Kąt  nachylenia  między  osiami  <100>  i  <001>  dla  niemal  wszystkich 

kryształów z grupy C2/c ma wartość 122,2°.

W wielu pracach zamiast C2/c stosowane jest oznaczenie tej struktury jako I2/a. 

Przejścia  z opisu  komórki  w  grupie  C2/c  i  I2/a  można  łatwo  dokonać  za  pomocą 

transformacji opisanej równaniem (1.1) [33].

(aC2 /c , bC2/c ,cC2 /c)=(a I2 /a , b I2/a , c I2/a)(−1 0 1
0 1 0
−1 0 0) (1.1)
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Rysunek 1.6. - Sieć krystaliczna RE2SiO5 w strukturze C2/c w kierunkach <100>, <010> 
i <001>
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1.3 Zastosowanie kryształów ortokrzemianów

Obecnie ortokrzemiany ziem rzadkich są badane głównie pod kątem zastosowania 

jako materiały scyntylacyjne  w emisyjnej  tomografii  pozytronowo-elektronowej  (PET). 

Prace w tym kierunku rozpoczęły się od publikacji Takagi'ego i współpracowników [34], 

w której  autorzy zbadali  własności  luminescencyjne  monokryształu  Gd2SiO5 (GSO) 

z domieszką Ce. Kilka lat później Melcher i współpracownicy [35] zaproponowali jako 

scyntylator  Lu2SiO5:Ce  (LSO:Ce).  Porównanie  własności  tych  materiałów 

z najpopularniejszymi  na  rynku scyntylatorami  PET –  Bi4Ge3O12 (BGO) oraz  NaI:Tl  – 

pokazuje Tabela 1.7. 

scyntylat
or

Wydajnoś
ć 
świecenia 
[l.fotonów
/MeV]

Gęstość 
[g/cm3]

Czas 
zaniku 
[ns]

Długoś
ć fali 
[nm]

Zeff Współczynni
k załamania 
światła

Energetycz
na zdolność 
rozdzielcza 
137Cs(%)

Higro-
skopij
ność

NaI(Tl) 38000 3,7 230 415 51 1,85 7,0 silnie
CsI(Tl) 60000 4,5 1000 560 54 1,80 9,0 mało
BGO 8000 7,13 300 480 74 2,15 9,5 nie
LSO:Ce 25000 7,35 11 420 66 1,82 12,0 nie
GSO:Ce 8000 6,7 56 440 59 1,85 7,8 nie
YSO:Ce 10000 4,54 37 420   9,0 nie
YAP:Ce 16000 5,37 28 360 34 1,93 11,0 nie

Tabela 1.7 – Porównanie własności scyntylatorów [36]

Scyntylator PET powinien charakteryzować się przede wszystkim dużą gęstością 

(dobra  zdolność  hamowania  wysokoenergetycznego  promieniowania),  wysoką 

wydajnością  świecenia  oraz krótkim czasem zaniku  luminescencji  (dobra  rozdzielczość 

czasowa pomiaru). Z porównania wynika, że GSO:Ce ma szybszy czas zaniku impulsu niż 

BGO oraz większą gęstość i lepszą energetyczną zdolność rozdzielczą niż NaI:Tl. Z kolei 

wysoka  wydajność  świecenia,  duża  gęstość  oraz  szybki  czas  zaniku  były  przyczyną 

szybkiego wzrostu zainteresowania materiałem LSO:Ce, który mógłby stać się najlepszą 

alternatywą  dla  BGO.  Dużym  jednak  ograniczeniem  dla  powszechnego  zastosowania 

LSO:Ce w scyntylatorach PET jest wysoka cena tlenku Lu2O3. Ponadto jego rozdzielczość 

energetyczna  jest  gorsza  niż  w  przypadku  tańszego  GSO:Ce.  Wiadomo  też,  że  lutet 

zawiera radioaktywny izotop  176Lu w ilości około 2,6%, który ulegając rozpadowi beta 

powoduje szum w urządzeniach scyntylacyjnych na bazie LSO. Z tego punktu widzenia 
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zmniejszenie  koncentracji  lutetu  jest  pożądane.  Z  drugiej  strony  dla  własności 

scyntylacyjnych  lepiej  jest  zachować  strukturę  C2/c  [37].  Zaproponowano  zatem 

do zastosowań  scyntylacyjnych  kryształy  mieszane  (LuxGd1-x)2SiO5 (LGSO)  oraz

(LuxY1-x)2SiO5 (LYSO). Są  one  tańsze  i  charakteryzują  się  dużo  mniejszym  szumem 

niż LSO, przy zachowaniu zadowalających własności scyntylacyjnych [8, 11, 16, 36, 38 - 

45]. 

Prace  dotyczące  kryształów mieszanych  LGSO [8,  16,  17]  pokazały,  że  GSO 

i LSO tworzą roztwory stałe w całym zakresie koncentracji. Podawane jednak w literaturze 

dane  dotyczące  składu  kryształu  odpowiadającemu  zmianie  struktury  z  P21/c  na  C2/c 

są mało dokładne i  niejednoznaczne.  Praca [8] podaje,  że kryształy o zawartości lutetu 

równej lub większej niż 50 % at. przyjmują strukturę C2/c, a poniżej 50 % at. struktura 

pozostaje  taka  jak  w  GSO.  Autorzy  wspomnianej  pracy  wysnuli  takie  wnioski 

na podstawie badań jedynie trzech kryształów roztworów stałych (LuxGd1-x)2SiO5 (LGSO), 

w których x=0.1, 0.5 i 0.8. Dokładniejsze badania na ten temat przeprowadziła ukraińska 

grupa  w  pracy  [16].  Autorzy  wykazali,  że  już  20%  at.  lutetu  w  roztopie  wystarczy 

do przejścia  ze  struktury  P21/c  do C2/c,  natomiast  kryształy  otrzymane  z  roztopów 

o zawartości  poniżej  10%  lutetu  przyjmowały  strukturę  P21/c.  Próby  krystalizacji 

w zakresie  10-20% Lu  w  roztopie  nie  przyniosły  autorom  rozstrzygającej  odpowiedzi 

na pytanie jaki skład odpowiada strukturalnemu przejściu fazowemu gdyż otrzymywano 

różne rezultaty w zależności od zastosowanej zarodzi.

W  literaturze  obecne  są  również  prace  opisujące  własności  emisyjne 

ortokrzemianów  ziem  rzadkich  domieszkowanych  jonami  optycznie  aktywnych 

lantanowców.  Kryształy  ortokrzemianów  itrowych  (YSO),  gadolinowych  (GSO), 

lutetowych (LSO) i skandowych (SSO) domieszkowane iterbem, neodymem, erbem lub 

tulem okazały się  obiecującymi  ośrodkami  czynnymi laserów generujących w zakresie 

bliskiej  podczerwieni  [46  –  58].  Wiedza  literaturowa  o  właściwościach  emisyjnych 

kryształów ortokrzemianów  ziem rzadkich  w  zakresie  widzialnym jest  uboga.  Jedynie 

praca  Cooke'a  i  współpracowników  [19],  którzy  badali  radioluminescencję  LSO 

domieszkowanego różnymi ziemiami rzadkimi (Tb, Sm, Tm, Eu, Pr, Yb) pokazała, że jony 

Tb3+, Tm3+ i  Sm3+ charakteryzują się silną emisją w zakresie UV-vis. Nie poszły jednak 

za tym dalsze badania.
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Rozdział 2.

Cele pracy

Celem  pracy  było  określenie  warunków  wzrostu  metodą  Czochralskiego 

monokryształów  ortokrzemianów  gadolinowych,  lutetowych  i  roztworów  stałych 

ortokrzemianów  gadolinowo-lutetowych,  a  następnie  zbadanie  spektroskopowych 

i potencjalnie  laserowych  właściwości  tych  kryształów  domieszkowanych  wybranymi 

jonami ziem rzadkich. 

Przedmiotem  przeprowadzonych  badań  były  monokryształy  Gd2SiO5,  Lu2SiO5 

oraz (LuxGd1-x)2SiO5 domieszkowane  jonami  Dy3+,  Sm3+ i  Pr3+.  Struktura  energetyczna 

jonów dysprozu, samaru i prazeodymu wydaje się być obiecująca pod kątem możliwości 

uzyskania emisji światła w zakresie widzialnym. Materiały krystaliczne domieszkowane 

Sm3+ wykazują możliwość emisji promieniowania w żółtym i czerwonym zakresie widma. 

Ze względu na dużą przerwę energetyczną pomiędzy luminescencyjnym poziomem  4G5/2 

a najbliższym niżej energetycznym poziomem  6F11/2, szybkość wielofononowej relaksacji 

jest mała i możliwa jest wydajna emisja widzialna. Jony Pr3+ mogą być źródłem emisji 

w zakresie niebieskim (przejście z poziomu wzbudzonego  3P0 na  3H4) i pomarańczowym 

(przejście  z  1D2,  na  3H4).  Optyczne  właściwości  materiałów  luminescencyjnych 

domieszkowanych dysprozem były rzadziej badane w porównaniu z innymi jonami ziem 

rzadkich.  Opublikowane  wcześniej  prace  dotyczą  przede  wszystkim oceny możliwości 

otrzymania akcji laserowej związanej z przejściami w podczerwieni:  6H13/2 → 6H15/2 Dy3+ 

[59] oraz  6F5/2 → 6H11/2 [60].  Dwa intensywne pasma emisyjne dysprozu w niebieskim 

(480 nm)  i  żółtym  (575  nm)  zakresie  spektralnym  są  obiecujące  dla  zastosowań 

w fosforach emitujących światło białe [61, 62]. Wydajna żółta emisja dysprozu może być 

kojarzona z czteropoziomową akcją laserową, ponieważ końcowy stan laserowy 6H13/2 jest 

sytuowany znacznie powyżej stanu podstawowego 6H15/2 (∆Ε = 3600 cm-1).
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Otrzymane metodą Czochralskiego kryształy zostały poddane analizie za pomocą 

dyfrakcji  rentgenowskiej  (XRD),  spektrometrii  masowej  ze  wzbudzeniem  plazmowym 

(ICP-MS),  spektroskopii  Ramanowskiej  oraz  spektroskopii  optycznej.  Spodziewanym 

rezultatem przeprowadzonych badań było uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:

• przy jakim składzie ziem rzadkich w krysztale (LuxGd1-x)2SiO5 następuje zmiana 

struktury krystalicznej z P21/c na C2/c?

• czy  zmianę  struktury  krystalicznej  w  ortokrzemianach  można  wywołać  zmianą 

temperatury?

• jak zmienia się współczynnik segregacji jonów lutetu w stosunku do gadolinu wraz 

ze zmianą składu i struktury kryształu?

• jaki wpływ ma zmiana struktury na własności spektroskopowe kryształów?

• jaki  jest  charakter  przejść  promienistych  w  kryształach  (LuxGd1-x)2SiO5 

domieszkowanych dysprozem, samarem lub prazeodymem i czy badane kryształy 

są potencjalnym materiałem do zastosowań jako fosfory lub ośrodki akcji laserowej 

w zakresie widzialnym 
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Rozdział 3.

Otrzymywanie kryształów metodą Czochralskiego

3.1 Metody wzrostu monokryształów objętościowych

Historia badań nad wzrostem monokryształów sięga przełomu XIX i XX wieku, 

kiedy Verneuil opanował metodę otrzymywania monokryształów rubinu. Od tamtej pory 

nastąpił  dynamiczny  rozwój  technik  krystalizacji,  dzięki  którym  można  otrzymywać 

wysokiej  jakości  monokryształy.  Wśród  nich  najważniejszą  rolę  odgrywają  dziś 

następujące: metoda Czochralskiego – wyciągania z roztopu, Bridgmana-Stockbergera – 

ukierunkowanego  krzepnięcia,  topienia  strefowego  oraz  krystalizacja  z  roztworów 

wysokotemperaturowych. [63 – 65].

Wybór odpowiedniej metody jest podyktowany przede wszystkim właściwościami 

fizycznymi i chemicznymi kryształu który ma być wytworzony oraz produktów użytych 

do krystalizacji.  Pod  uwagę  należy  również  wziąć  wszelkie  możliwe  oddziaływania 

wzajemne pomiędzy tym materiałem i składnikami otoczenia, które w sposób bezpośredni 

lub  pośredni  mogą  uczestniczyć  w  procesie  wzrostu  monokryształu.  Substancjami 

zaliczanymi  do  otoczenia  są  między  innymi:  materiał  tygla,  atmosfera  ochronna, 

rozpuszczalnik (w przypadku krystalizacji z roztworu), materiał grzejnika, izolacji cieplnej 

itp. [43]

3.2 Metoda Czochralskiego

Metoda  wytwarzania  monokryształów  poprzez  wyciąganie  z  roztopu  została 

opracowana  w  1916  roku  przez  polskiego  chemika  –  Jana  Czochralskiego  [66]. 

Początkowo  stosowana  była  do wzrostu  cienkich  monokrystalicznych  pręcików 
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metalowych.  Na  początku  lat  50-tych  ubiegłego  wieku  Teal  i  Little  dostosowali  ją 

do otrzymywania monokryształów germanu [67], a w kolejnych latach zaczęto stosować 

tę metodę  do  wzrostu  innych  monokryształów półprzewodnikowych.  W latach  60-tych 

pojawiły  się  pierwsze  doniesienia  o  możliwości  wzrostu  metodą  Czochralskiego 

kryształów  tlenkowych  [68,  69].  Obecnie  w  technologii  wytwarzania  objętościowych 

monokryształów substancji topiących się kongruentnie największe znaczenie praktyczne 

ma właśnie metoda Czochralskiego.

Idea  metody Czochralskiego  jest  dość  prosta.  Krystalizowany materiał  zostaje 

roztopiony w tyglu tak, aby na powierzchni roztopu w centrum tygla panowała temperatura 

bliska  temperaturze  topnienia.  Następnie  w  roztopionym  materiale  zanurza  się 

monokrystaliczną  zarodź.  Wzrost  monokryształu  następuje  w  wyniku  powolnego 

wyciągania  obracającej  się  zarodzi  nad powierzchnię  roztopu.  Na  Rysunku  3.1 

przedstawiony jest schemat prezentujący ideę tej metody.

Rysunek 3.1 Schemat obrazujący ideę metody Czochralskiego

Podczas procesu krystalizacji kontrolowane są takie parametry jak moc grzania, 

prędkość wyciągania zarodzi oraz prędkość obrotowa. Prędkość wyciągania jest główną 

składową prędkości wzrostu kryształu i  ma znaczący wpływ na jakość otrzymywanych 

kryształów. Regulując  moc  grzania,  a  więc  temperaturę  roztopu,  można  kontrolować 

prędkość  przyrostu  masy  na  zarodzi,  a  co  za  tym  idzie  –  średnicę  rosnącego 

monokryształu. Obroty kryształu mają na celu wyrównanie możliwych niejednorodności 

rozkładu temperatury, co pozwala na uniknięcie deformacji kryształu. Zmieniając prędkość 

obrotową można również wpływać na kształt granicy monokryształ-roztop.
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3.3 Stosowana aparatura

W technologii  wzrostu  kryształów  metodą  Czochralskiego  najważniejszą  rolę 

odgrywa odpowiednio dobrany sprzęt – sposób grzania, materiał tygla, osłony termiczne, 

automatyka.  W tej  części  zostaną  krótko  omówione  najważniejsze  aspekty  dotyczące 

stosowanej aparatury.

W procesie krystalizacji metodą Czochralskiego można stosować różne techniki 

grzania. Do otrzymywania kryształów o niskich temperaturach topnienia (poniżej 1600 ºC) 

mogą być  używane piece  grzane  oporowo.  Piece  takie  mają  dużą  wydajność,  są  tanie 

i proste  w konstrukcji,  a podczas  wzrostu  kryształu  w  roztopie  występują  niewielkie 

gradienty temperatury.  Większy wachlarz zastosowań w technologii  wzrostu kryształów 

mają jednak piece grzane indukcyjnie, gdzie otaczająca tygiel z materiałem cewka zasilana 

zmiennym prądem wysokiej częstotliwości (RF) indukuje prądy wirowe w przewodzącym 

tyglu.  Tą metodą  można  osiągać  znacznie  wyższe  temperatury,  a  ograniczeniem  jest 

jedynie temperatura topnienia tygla. 

Wybór odpowiedniego tygla zależy od warunków wzrostu i  rodzaju materiału, 

z którego chcemy otrzymać kryształ.  Najczęściej  stosowane materiały tygli  przedstawia 

Tabela 3.1.

Materiał Temperatura topnienia materiału 
tygla (°C)

Maksymalna temperatura 
topnienia krystalizowanego 
materiału (°C)

Tygle metalowe

platyna 1770 < 1500
iryd 2446 2100
molibden 2620 2300
wolfram 3410±20 2800
Tygle niemetaliczne

kwarc 1700 1550
korund 2040 1800
grafit 3652 3000

Tabela 3.1. - Wybrane  materiały  tygli  stosowane  do  wzrostu  kryształów  metodą  
Czochralskiego [70]

Materiał tygla nie może reagować z atmosferą, w której prowadzony jest wzrost, 

ani z roztopem.  Dlatego  też  do  krystalizacji  metali  stosuje  się  tygle  kwarcowe  bądź 

grafitowe, a przy wzroście kryształów tlenkowych – metalowe, najczęściej platynowe lub 
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irydowe.  Dobierając  odpowiedni  materiał  tygla  należy  również  wziąć  pod  uwagę, 

że w roztopie występują duże gradienty temperatury. Rosnący w centrum tygla kryształ ma 

temperaturę  równą  temperaturze  krzepnięcia/topnienia  materiału,  podczas  gdy  ścianka 

tygla osiąga  temperaturę  nawet  o około  250-350ºC wyższą.  Podczas  wzrostu kryształu 

z tygla irydowego o temperaturze topnienia 2446°C, krystalizowany materiał nie powinien 

mieć zatem temperatury topnienia wyższej niż 2100°C. Tygle molibdenowe i wolframowe, 

pomimo ich dobrych właściwości termicznych, są stosowane bardzo rzadko ze względu 

na ich  łatwe  utlenianie  się,  co  powoduje  wprowadzanie  do  roztopu  niepożądanych 

zanieczyszczeń  [71, 72]. Ze względu na wysoką temperaturę topnienia ortokrzemianów 

ziem rzadkich (dochodzącą do 2050ºC w przypadku LSO) do przeprowadzonych procesów 

krystalizacji stosowano tygle irydowe. 

W sytuacji,  gdy  tygiel  pełni  rolę  grzejnika  (grzanie  indukcyjne),  duża  część 

wytworzonego przez niego ciepła zostaje odprowadzona na zewnątrz. W celu zmniejszenia 

strat ciepła stosuje się ceramiczne ekrany cieplne osłaniające tygiel. W przeprowadzonych 

procesach  wzrostu  kryształów  ortokrzemianów  ziem  rzadkich  stosowane  były  osłony 

z ceramiki Al2O3 w formie tygla oraz ZrO2 stabilizowanego hafnem w postaci drobnego 

szamotu.  Stosując ceramikę cyrkonową należy mieć na uwadze jej  dobrą przewodność 

elektryczną  w  wysokich  temperaturach  (powyżej  2000  °C).  Użycie  ZrO2 w  postaci 

zamkniętej  rurki  wokół  tygla  Ir mogłoby  doprowadzić  do  wzbudzenia  w  ceramice 

indukcyjnych  prądów  wirowych  i  w  konsekwencji  do  przejęcia  przez  osłonę  funkcji 

grzejnika  i  zniszczenia  tygla  irydowego.  Schemat  zastosowanych  osłon  cieplnych 

przedstawia  Rysunek  3.2  (na  następnej  stronie).  Dokładną  analizę  zastosowania  tych 

i innych  materiałów  ceramicznych  w  procesach  krystalizacji  metodą  Czochralskiego 

zawiera monografia [73].

Oprócz  wspomnianych  wyżej  radialnych  gradientów  temperatury  w  roztopie, 

podczas procesu krystalizacji obserwowane są duże pionowe gradienty temperatury ponad 

powierzchnią stopionego materiału. Jest to efekt bardzo niepożądany, gdyż generuje duże 

naprężenia  w  rosnącym krysztale,  co  prowadzi  do  jego pękania.  W celu  zmniejszenia 

pionowych gradientów temperatury stosuje się dogrzewacze (najczęściej wykonane z tego 

samego  materiału  co  tygiel)  w  formie  rurki  ustawianej  nad  tyglem.  Wyróżnia  się 

dogrzewacze  aktywne  i  pasywne.  Podczas  grzania  indukcyjnego  w  dogrzewaczu 

aktywnym  wzbudzane  są  prądy  wirowe,  dzięki  czemu  podgrzewana  jest  również 

przestrzeń nad roztopionym materiałem, gdzie znajduje się rosnący kryształ. Dogrzewacze 

pasywne  są   rozcięte   wzdłuż,   żeby  uniknąć  wzbudzania   w   nich  prądów  wirowych,
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Rysunek 3.2 Schemat  osłon  tygla  stosowany  w  przeprowadzonych  procesach  
krystalizacji metodą Czochralskiego.

ale dzięki  dobremu  przewodnictwu  cieplnemu  skutecznie  zmniejszają  gradienty 

temperatury nad roztopem. Zastosowanie pasywnego dogrzewacza o długości dwa razy 

większej od wysokości tygla pozwala obniżyć pionowe gradienty temperatury do poziomu 

kilku °C/cm [73].

System automatyki kontrolujący wzrost monokryształu oparty jest na pomiarze 

jego  masy.  Na  podstawie  wskazań  wagi,  przekazywanych  do  komputera,  system 

automatyki steruje mocą generatora, utrzymując stałą zadaną średnicę rosnącego kryształu. 

Stosowane są dwa sposoby pomiaru masy kryształu – bezpośrednie ważenie rosnącego 

kryształu lub ważenie tygla. Pierwszy z nich daje bezpośrednią i dokładną informację jak 

dużo materiału ubyło z tygla, jednak wymaga złożonych rozwiązań technicznych, gdyż 

ważony kryształ jest jednocześnie obracany i wyciągany. System oparty na ważeniu tygla 

jest dużo prostszy w konstrukcji, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że zmiana masy tygla 

jest spowodowana nie tylko wyciąganiem kryształu z roztopu, ale również parowaniem 

materiału, a także uwzględnić tzw. efekt lewitacji, który przejawia się zwiększaniem lub 

zmniejszaniem (w zależności od położenia tygla w cewce) nacisku tygla na wagę wraz 

ze zmianą mocy [74].
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Konstrukcja  urządzeń  do  wzrostu  kryształów  metodą  Czochralskiego  daje 

możliwość  przeprowadzenia  procesu w osłonie  gazów o  składzie  innym niż  powietrze 

atmosferyczne. W zależności od potrzeb może być użyta atmosfera obojętna (N2 lub Ar), 

redukująca (Ar + H2) lub utleniająca (N2 + O2).

Procesy  krystalizacji  ortokrzemianów  gadolinowo-lutetowych  przeprowadzone 

były na zautomatyzowanym stanowisku wzrostu monokryształów metodą Czochralskiego 

wyposażonym w system ważenia tygla, układ do obserwacji rosnących kryształów oraz 

układ  kontrolujący  ciśnienie  tlenu  w  gazie  ochronnym  na  wejściu  i  wyjściu  komory. 

Schemat stanowiska  przedstawia Rysunek 3.3.

Rysunek 3.3 - Schemat  stanowiska  używanego  do  wzrostu  monokryształów
(LuxGd1-x)2SiO5 metodą Czochralskiego

3.4 Segregacja domieszek

Metoda Czochralskiego zakłada kongruentne topienie się materiału – roztop ma 

taki sam skład jak rosnący kryształ. Gdy jednak wprowadzamy do kryształu intencjonalną 

domieszkę, koncentracje składników w krysztale (CS) różnią się od koncentracji w roztopie 

(CL), z którego ten kryształ powstał. Dzieje się tak, ponieważ kryształ i roztop w określonej 

temperaturze  osiągają  stan  równowagi  termodynamicznej  przy  innych  składach 
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chemicznych obu faz. Stosunek pomiędzy koncentracją domieszki w fazie stałej i ciekłej 

w stanie równowagi nazywamy współczynnikiem segregacji:

k0=
CS

CL
(3.1)

Może  on  przyjmować  wartości  zarówno  większe  jak  i  mniejsze  od  jedności 

w zależności od przebiegu wykresu fazowego temperatura-skład (T-x). 
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Rysunek. 3.4 – schematyczne wykresy fazowe dwuskładnikowych roztworów A1-xBx [73]

Jak pokazuje to Rysunek 3.4, zjawisko segregacji powoduje, że podczas wzrostu 

kryształu  koncentracja  składników  w  cieczy  zmienia  się.  Koncentracja  składników 

w krysztale może być wówczas wyrażona wzorem:

CS=k0⋅C 0⋅(1−g)k 0−1 (3.2)

gdzie  C0 jest początkową koncentracją domieszki w roztopie, a  g jest stosunkiem masy 

kryształu w wybranym momencie do początkowej masy materiału w tyglu.

Powyższe równanie zakłada, że rozkład domieszki w fazie ciekłej jest jednorodny. 

W rzeczywistości podczas wzrostu kryształu w pobliżu granicy faz monokryształ-roztop 

tworzy  się  warstwa  wzbogacona  lub  zubożona  w  domieszkę  (w  zależności 

od współczynnika segregacji), której grubość δS zależy od parametrów wzrostu kryształu - 

prędkości wzrostu i  prędkości obrotowej,  a także właściwości roztopu -  współczynnika 

dyfuzji  i  lepkości  cieczy.  Zależności  te  zostały  uwzględnione  przez  Burtona,  Prima 

i Slichtera [75], i zebrane w postaci wzoru na efektywny współczynnik segregacji:

k eff=
k0

k0+(1−k 0)exp(
−vδ S

D
)

, (3.3)
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gdzie  v jest prędkością wzrostu kryształu, a  D – współczynnikiem dyfuzji. Przy małych 

prędkościach  wzrostu  efektywny współczynnik  segregacji  jest  równy równowagowemu 

współczynnikowi segregacji k0, który można wyznaczyć z zależności (3.2).

3.5 Wzrost kryształów (LuxGd1-x)2SiO5

Jako  substancje  wyjściowe  do otrzymania  monokryształów (LuxGd1-x)2SiO5:RE 

(RE=Dy,  Sm, Pr)  metodą Czochralskiego użyte  zostały tlenki  Gd2O3 (o  czystości  5N), 

Lu2O3 (4N) i SiO2 (4N5) Dy2O3 (5N), Sm2O3 (5N) oraz Pr6O11 (5N). Były one suszone 

w T=1000ºC przez 4 godziny,  ważone, mieszane,  formowane w pastylki i  syntezowane 

w 1500ºC przez 6 godzin. Tak przygotowane materiały umieszczano w tyglu irydowym 

osłoniętym ceramiką jak pokazano na Rysunku 3.2.

Proces wzrostu monokryształów ortokrzemianów prowadzony był w osłonowej 

atmosferze  azotowej.  Stosowano  prędkość  wyciągania  2,5  mm/h  przy  20  obrotach 

na minutę. Podczas procesu roztop zawierający tlenki SiO2 i RE2O3 paruje, co potwierdza 

obecność białego nalotu pokrywającego wewnętrzną powierzchnię komory pieca. Autorzy 

pracy [76] badając wzrost kryształów Lu2SiO5 stwierdzili,  że pojawiający się nalot jest 

złożony  głównie  z  krystobalitu  –  jednej  z form  SiO2.  Oznacza  to,  że  tlenek  krzemu 

odparowuje z roztopu łatwiej niż tlenki ziemi rzadkiej, co może powodować przesunięcie 

się  składu roztopu od składu  odpowiadającemu kongruentnemu topieniu  się  materiału. 

Deficyt  SiO2 prowadzi  do  defektów  strukturalnych,  co  skutkuje  pogorszeniem jakości 

otrzymanego kryształu oraz jest szkodliwe dla jego wydajności optycznej. Zastosowanie 

niewielkiej (0,5 % molowego) nadwyżki tlenku krzemu w materiale wyjściowym, która 

kompensuje  straty  powstałe  w  skutek  parowania  skutkuje  otrzymaniem dobrej  jakości 

monokryształów RE2SiO5.

Cykl  technologiczny  wzrostu  monokryształów  ortokrzemianów  ziem  rzadkich

(Gd1-xLux)2SiO5 przebiegał według poniższego schematu:

• Zsyntezowane  pastylki  materiału  wyjściowego  umieszczane  były  w  tyglu  Ir 

Φ=40mm.

• Tygiel  wraz  z  osłonami  termicznymi z  ceramiki  Al2O3 i  ZrO2 umieszczany był 

w środku cewki indukcyjnej.
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• Nad tyglem ustawiano  pasywny dogrzewacz  irydowy osłonięty  ceramiką  Al2O3 

i ZrO2.

• Montowano zarodź,  którą  był  pręt  Ir  o  średnicy  Φ=1mm tak,  aby jej  oś  leżała 

w środku tygla i osłon dogrzewacza. 

• Komorę układu przepłukiwano azotem aż ilość tlenu w komorze spadła poniżej 

1%;  Pomiar  ciśnienia  parcjalnego  tlenu  przeprowadzany  był  za  pomocą  rurek 

z ceramiki ZrO2, która w wysokich temperaturach wykazuje dobre przewodnictwo 

jonowe tlenu.

• Ogrzewano wsad aż do stopienia materiału i homogenizacji składników na skutek 

prądów konwekcyjnych w roztopie.

• Obniżano moc generatora  tak,  aby temperatura  roztopu osiągnęła poziom bliski 

temperaturze topnienia materiału.

• Wprowadzano  obracającą  się  zarodź  do  cieczy  na  głębokość  około  1,5  mm 

i włączano wyciąganie zarodzi; na podstawie obserwacji zmian średnicy rosnącego 

kryształu  ustalana  była  optymalna  dla  stabilnego  wzrostu  początkowa  moc 

generatora,  po  czym układ  przełączany był  na  automatyczną  kontrolę  średnicy 

rosnącego kryształu.

• Następował  wzrost  krystalicznej  zarodzi  o  średnicy  4  mm  i  przedłużanie  jej 

do długości około 10 mm bez powiększania jej średnicy, żeby zaczepiony na pręcie 

krystalit przeszedł w monokryształ.

• Formowano stożek aż do uzyskania żądanej średnicy monokryształu; Stosowany 

kąt rozwarcia stożka to 80º.

• Następował wzrost  części  walcowej  kryształu.  Za pomocą automatyki sterującej 

wzrostem utrzymywana była stała średnica rosnącego kryształu  Φ = 20mm. Etap 

ten trwał około 15 godzin.

• Przed  oderwaniem  kryształu  od  roztopu  zwiększano  moc  w  celu  zmniejszenia 

średnicy  kryształu.  Miało  to  na  celu  stopniowe  zmniejszenie  ilości  ciepła 

przepływającego od roztopu do kryształu,  żeby zapobiec jego spękaniu podczas 

oderwania.

• Oderwanie  kryształu  od  cieczy było  prowadzone  powoli,  stopniowo z  krokiem 

co 0,5mm.  Obserwowane  podczas  wyciągania  kryształu  z  roztopu  zmiany 
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wskazania wagi pozwoliły na precyzyjną ocenę momentu oderwania kryształu. Jest 

to ważne, gdyż zbyt duże oddalenie kryształu od roztopu mogłoby  spowodować 

powstawanie  znacznych  naprężeń  termicznych, co  skutkowałoby  powstaniem 

pęknięć. 

• Studzenie kryształu musi  być bardzo powolne,  żeby uniknąć spękania kryształu 

w skutek  naprężeń  termicznych.  Otrzymane  kryształy  studzono  przez  około 

20 godzin.

Rysunek 3.5 - Kryształ (Lu0,4Gd0,6)2SiO5 : 4 % at. Dy otrzymany metodą Czochralskiego  
zgodnie z opisaną procedurą wzrostu

Postępując  zgodnie  z  opisaną  procedurą  przeprowadzono  20  procesów 

krystalizacji i otrzymano monokryształy ortokrzemianów:

• Gd2SiO5:Dy 1% at. Dy i 5% at. Dy [77]

• Gd2SiO5:Sm 0,5% at. Sm i 5% at. Sm [78, 79]

• Gd2SiO5:Pr 0,2% at. Pr i 1% at. Pr

• (LuxGd1-x)2SiO5:4% at. Dy x=0,2; 0,4; 0,6; 0,8 [80]

• (LuxGd1-x)2SiO5:0,5% at. Sm x=0,095; 0,11; 0,15; 0,17; 0,19; 0,35; 0,5 [78]

• Lu2SiO5:Dy 1% at. Dy oraz 5% at. Dy [80, 81]
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Podane  ilości  domieszek  wyrażone  w  %  atomowych  oznaczają  procentową 

zawartość  atomów domieszki  w stosunku  do ilości  wszystkich  atomów ziem rzadkich 

w krysztale. Otrzymane monokryształy były przezroczyste, o różnym zabarwieniu, które 

zależało od rodzaju i ilości wprowadzonej domieszki, co pokazuje Rysunek 3.6. Kryształy 

domieszkowane  dysprozem  były  bezbarwne  z  delikatnym,  jasnym  żółto-zielonkawym 

zabarwieniem przy większej koncentracji Dy3+ w matrycy. Domieszka samaru powodowała 

żółte zabarwienie, natomiast kryształy z prazeodymem były zielonkawe.

Rysunek 3.6 a) kryształ (Lu0,4Gd0,6)2SiO5 : 4 % at. Dy; b) kryształ Gd2SiO5 : 5 % at.  
Sm; c) kryształ Gd2SiO5 :2 % at. Pr

Użycie pręta irydowego jako zarodzi wymusiło konieczność dłuższego wzrostu 

początkowej  części  kryształu,  aby  spośród  wielu  konkurencyjnych  krystalitów,  które 

wyrosły  na  pręcie  przy  zanurzaniu  do  cieczy,  został  tylko  jeden.  Rosnące  kryształy 

przybierały zatem losową orientację,  a początkowa część kryształu często była złożona 

z wielu  krystalitów,  co  widać  na  Rysunku  3.6  b).  Gdy  przeprowadzanych  jest  kilka 

procesów krystalizacji materiału o tym samym składzie, wówczas z kryształu otrzymanego 
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w  pierwszym  procesie  wycina  się  zorientowaną  zarodź  do  kolejnych  procesów. 

Zastosowanie krystalicznej zarodzi pozwala na wzrost kryształów o zadanej orientacji oraz 

na krótsze przedłużanie zarodka. W rosnącym na zarodzi krysztale pojawiają się mniejsze 

naprężenia  niż  przy  wzroście  na  pręcie  irydowym,  a  zatem  jest  on  mniej  narażony 

na pękanie. Przy przeprowadzaniu pierwszych procesów wzrostu GSO i LSO krystaliczna 

zarodź nie była jednak dostępna, więc jedyną możliwością był wzrost na pręcie Ir. Okazało 

się,  że  jakość  tak  otrzymanych  kryształów  (patrz  Rysunek  3.7)  jest  wystarczająca 

do wycięcia  z nich przezroczystych,  pozbawionych spękań i  innych widocznych gołym 

okiem defektów próbek na pomiary optyczne.

Rysunek 3.7 Pierwsze  otrzymane kryształy  Gd2SiO5 :  Dy(a)  oraz  Lu2SiO5 :  Dy(b),  
których  wzrost  przeprowadzony  był  na pręcie  irydowym,  stosowanym 
jako zarodź krystalizacji

Rysunek 3.8 Kryształy  Gd2SiO5 :  1% at.  Dy  -  a)  oraz  Gd2SiO5 :  5% at.  Dy  -b)  
otrzymane  przy  użyciu  krystalicznej  zarodzi;  wypolerowane  płytki  o  
orientacji (010) – c) oraz (100) - d) wycięte z kryształu GSO:1% at. Dy;  
e) – widoczne spłaszczenia na pobocznicy kryształu GSO:5% at.Dy
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Z  otrzymanego  kryształu  GSO  wycięto  zarodzie  tak,  aby  wzrost  kryształu 

odbywał  się  na  płaszczyźnie  (010),  a  prostopadłe  do  niej  płaszczyzny  (001)  oraz 

płaszczyzna łupliwości (100) leżały wzdłuż kierunku wzrostu kryształu. Taka orientacja 

zarodzi  została  zaproponowana  przez  Miyazakiego  w  pracy  [25]  jako  najlepsza  pod 

względem  minimalizacji  naprężeń  termicznych  w  krysztale  GSO.  Tak  przygotowane 

zarodzie  posłużyły  do  wzrostu  dwóch  kolejnych  kryształów GSO z  1  % at.  i  5% at. 

domieszki dysprozu. Jakość otrzymanych kryształów była bardzo dobra, ale nie znacząco 

lepsza niż tych, których wzrost prowadzony był na pręcie Ir (Rysunek 3.8). Oba kryształy 

przejęły  również  orientację  zarodka,  o  czym  świadczą  spłaszczenia  na  pobocznicy 

kryształu  widoczne  na  Rysunku  3.8  c)  i  e).  Zaplanowane  procesy wzrostu  kryształów 

roztworów  stałych  LGSO  nie  mogły  być  jednak  prowadzone  na  zarodku  GSO. 

Podstawienie  w  matrycy  kilkudziesięciu  %  atomowych  gadolinu  lutetem  znacząco 

zwiększa temperaturę topnienia materiału, co spowodowałoby stopienie zarodka. Kolejne 

procesy  krystalizacji  były  zatem  przeprowadzane  na  pręcie  Ir.  Ponadto  wspomniane 

w Rozdziale  1.  doniesienia  literaturowe  na  temat  roztworów  stałych  ortokrzemianów 

lutetowo-gadolinowych mówią [16, 17], że w zakresie koncentracji 10 – 20 % at. lutetu 

w matrycy  LGSO  struktura  jaką  przyjmuje  kryształ  (grupa  C2/c  bądź  P21/c)  zależy 

od struktury  użytej  do  procesu  zarodzi.  Zastosowanie  pręta  irydowego  jako  zarodzi 

pozwoliło na to, żeby rosnący kryształ  obrał strukturę krystaliczną właściwą dla danego 

składu.

Stanowisko  wzrostu  kryształów,  na  którym  przeprowadzane  były  procesy 

krystalizacji ortokrzemianów LGSO nie pozwala na pomiar temperatury w tyglu. Znana 

jest  jednak  wartość  mocy  generatora przy  której  przebiegał  wzrost  kryształów. 

Na podstawie danych literaturowych podających dla szeregu dobrze znanych materiałów 

wartości  temperatur  topnienia  możliwe  jest  przyporządkowanie  określonej  wartości 

temperatury do mocy generatora przy której przebiegał proces krystalizacji. Porównanie 

temperatury  topnienia  dwóch  materiałów  możliwe  jest  dla  procesów  krystalizacji 

prowadzonych  z  tygla  o  takich  samych  wymiarach  i  przy  zachowaniu  takiej  samej 

konfiguracji  osłon  termicznych.  Błąd  przy  ocenie  temperatury  topnienia  prowadzonej 

tą metodą  nie  jest  większy  niż  50ºC.  Z badanych  materiałów  najniższą  temperaturę 

topnienia  mają  krzemiany  GSO  oraz  LGSO  o  zawartości  lutetu  w  roztopie  15%  at. 

i 17% at.  Topią  się  one w trochę  wyższej  temperaturze niż  materiały dla  których dane 

literaturowe  określają  temperaturę  topnienia  na  1750ºC.  Prace  dotyczące  wzrostu 

ortokrzemianów [7, 12] podają jednakże, że GSO topi się w temperaturze 1940 – 1980ºC. 
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Z kolei  praca  [8]  podaje temperaturę topnienia krzemianu gadolinowego zawierającego 

10%  at.  lutetu  jako  1880ºC.  Najwyższą  temperaturę  topnienia  ma  krzemian  lutetowy, 

dla którego  podawana  w  literaturze  wartość  wynosi  2050ºC.  Danych  dotyczących 

temperatur  topnienia  krzemianów  jest  niewiele  i  można  śmiało  postawić  hipotezę, 

że podawane  wartości  są  znacznie  zawyżone.  Wstępne  oszacowanie  dało  wynik  około 

1810ºC dla Gd2SiO5 oraz 2050ºC dla  Lu2SiO5. Temperatury topnienia roztworów stałych 

krzemianów powyżej 17 % at. lutetu w roztopie rosną wraz ze wzrostem koncentracji tego 

pierwiastka. Wyniki oszacowania temperatur topnienia przedstawia Tabela 3.2.

Skład 
(LuxGd1-x)2SiO5, 

x= 0 0,11 0,15 0,17 0,19 0,2 0,35 0,4 0,5 0,6 0,8 1

temperatura 
topnienia [ºC] 1810 1790 1780 1785 1790 1810 1840 1870 1900 1930 1990 2050

Tabela 3.2 Oszacowanie  wartości  temperatur  topnienia  otrzymanych  kryształów  
(LuxGd1- x)2SiO5

Kryształy GSO oraz LGSO o niskich koncentracjach Lu w roztopie (15 % at. 

i mniej) wykazywały tendencję do łupania się podczas obróbki mechanicznej. Często już 

w czasie studzenia pojawiały się rysy i pęknięcia na powierzchni, które propagowały się 

do wewnątrz kryształu. Monokryształy LGSO o większej zawartości lutetu oraz kryształy 

LSO były bardziej wytrzymałe mechanicznie. Przy wzroście kryształów w temperaturze 

powyżej  1800  ºC  na  powierzchni  roztopu  pojawiały  się  drobinki  irydu,  które  były 

spychane przez prądy konwekcyjne do środka tygla i osadzały się na rosnącym krysztale, 

co widać na Rysunku 3.7 b.

Ze  wszystkich  kryształów  GSO,  LGSO  i  LSO,  których  procesy  krystalizacji 

zostały opisane w tym rozdziale, zostały wycięte próbki na badania strukturalne. Wyniki 

przeprowadzonych  pomiarów  przedstawione  są  w  kolejnym  rozdziale.  Przygotowane 

zostały również zorientowane i wypolerowane próbki na pomiary optyczne.
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Rozdział 4.

Badania strukturalne krzemianów gadolinowo-
lutetowych

Struktura  krystaliczna  otrzymanych  metodą  Czochralskiego  ortokrzemianów 

gadolinowego  (Gd2SiO5)  i  lutetowego  (Lu2SiO5)  oraz  ich  roztworów  stałych

((Gd1-xLux)2SiO5, gdzie x=0.095, 0.11, 0.15, 0.17, 0.19, 0.2, 0.35, 0.4, 0.5, 0.6 i 0.8) została 

zbadana  metodą  proszkowej  dyfrakcji  rentgenowskiej.  Pomiary  prowadzone  były 

w temperaturze  pokojowej  przy  użyciu  dyfraktometru  Siemens  D5000  z  detektorem 

półprzewodnikowym Si:Li wykorzystując filtrowane promieniowanie CuKα. Długości fali 

promieniowania Kα1 wynosiła 1,5418 Å. Pomiary dyfrakcyjne w układzie θ/2θ wykonane 

zostały w zakresie kątów 20°<2θ <140° z krokiem 0.02° i czasem uśredniania 10 s/krok. 

Wyniki  doświadczalne  analizowane były metodą Rietvelda  przy wykorzystaniu pakietu 

DBWS-9807 [82],  który pozwala na korektę błędów wynikających z położenia próbki, 

zmian  temperatury,  przesunięcia  zera,  oraz  pozwala  na  uwzględnienie  wpływu 

promieniowania rozproszonego, współczynnika ekstynkcji i profili pików Bragg’a.

Z  porównania  otrzymanych  widm  dyfrakcyjnych  (fragmenty  widm  z  zakresu 

20º<2θ<70º przedstawia Rysunek 4.1.) wynika, że kryształy, których wzrost prowadzony był 

z roztopu zawierającego od 0 do 15% at. lutetu przyjmują strukturę P21/c. Gdy koncentracja 

lutetu  w  roztopie  osiąga  17%  at.  i  więcej,  wówczas  materiał  krystalizuje  w  strukturze 

należącej do grupy przestrzennej C2/c [78]. Zastosowanie pręta Ir jako zarodzi do procesów 

krystalizacji LGSO pozwoliło na wyeliminowanie wpływu struktury krystalicznego zarodka 

na  strukturę  rosnącego  kryształu.  Dzięki  temu  można  było  znaleźć  skład  kryształu 

odpowiadający  zmianie  struktury  z  P21/c  na  C2/c  z  większą  dokładnością  od  podanej 

w pracach [8], [16] i [17].
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Przeprowadzone pomiary wykazały, że wszystkie stałe sieci, zarówno w strukturze 

P21/c, jak i C2/c, maleją wraz ze wzrostem koncentracji lutetu w sieci krystalicznej. Wynik 

ten  jest  zgodny  z  intuicją  i  prosty  do  wyjaśnienia.  Wprowadzenie  jonów  lutetu 

(RLu3+=0,861 Å)  do  sieci  krystalicznej  ortokrzemianu  gadolinowego  (RGd3+=0,938  Å) 

powoduje zmniejszanie się średniego promienia jonowego jonów ziemi rzadkiej, a co za tym 

idzie – zmniejszenie rozmiarów komórki elementarnej. Stałe sieci oraz objętości komórek 

elementarnych  badanych kryształów (Gd1-xLux)2SiO5 przedstawione  są  w Tabeli  4.1  oraz 

na Rysunku 4.2. Zmiana parametrów komórki elementarnej wraz ze zmianą składu kryształu 

jest liniowa, co jest zgodne z prawem Vegarda. 

Próbka Grupa 
przestrzenn
a

a [Å] b [Å] c [Å] β [o] V [Å3] ref.

Lu2(SiO4)O C2/c (15) 14.27088 6.64592 10.26085 122.190 823.583 [80]

80(Lu)-20(Gd) C2/c (15) 14.30475 6.66549 10.31712 122.189 832.520 [80]

60(Lu)-40(Gd) C2/c (15) 14.34939 6.69426 10.37889 122.175 843.875 [80]

50(Lu)-50(Gd) C2/c (15) 14.37949 6.71484 10.43126 122.145 852.804 [78]

40(Lu)-60(Gd) C2/c (15) 14.41165 6.72676 10.44960 122.170 857.501 [80]

35(Lu)-65(Gd) C2/c (15) 14.41696 6.73257 10.46170 122.182 859.433 [78]

20(Lu)-80(Gd) C2/c (15) 14.44016 6.74746 10.56265 122.121 871.630 [80]

19(Lu)-81(Gd) C2/c (15) 14.45408 6.75269 10.55933 122.144 872.649 [78]

17(Lu)-83(Gd) C2/c (15) 14.49473 6.76698 10.52845 122.179 874.049 [78]

15(Lu)-85(Gd) P21/c (14) 9.11755 7.00604 6.72474 107.448 409.798 [78]

11(Lu)-89(Gd) P21/c (14) 9.12620 7.03420 6.72322 107.523 411.572 [78]

9.5(Lu)-
90.5(Gd)

P21/c (14) 9.13212 7.04255 6.72623 107.554 412.443 [78]

Gd2(SiO4)O P21/c (14) 9.13085 7.07815 6.73298 107.548 414.899 [80]

Tabela 4.1. Stałe  sieci  i  objętość  komórki  elementarnej  otrzymanych  kryształów 
roztworów stałych ortokrzemianów (Gd1-xLux)2SiO5.
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Rysunek 4.2. - Stałe  sieci  i  objętość  komórki  elementarnej  otrzymanych  kryształów 
roztworów stałych ortokrzemianów (Gd1-xLux)2SiO5.

Analiza Rietvelda zarejestrowanych dyfraktogramów pozwoliła na wyznaczenie 

odległości  międzyatomowych  w  zmierzonych  krystalicznych  próbkach.  Jej  wyniki 

pokazały,  że  w  kryształach  z  grupy przestrzennej  P21/c  odległość  RE2-RE2  (3.499  Å 

w GSO)  jest  znacznie  krótsza  niż  odległość  pomiędzy  RE2-RE1  (3.781  Å  w  GSO)

i RE1-RE1 (3.734 Å w GSO). Długości wiązań między krzemem i otaczającymi go jonami 

tlenu  są  zbliżone  i  wahają  się  od  1,599  –  1,669  Å,  zatem  tetraedry  SiO4 są  niemal 

prawidłowe. Z kolei w grupie C2/c najmniejsza odległość miedzy jonami ziemi rzadkiej 

jest pomiędzy pozycjami RE1-RE1 (3,180 w LSO).  Tetraedry SiO4 są zdeformowane – 

wiązania  pomiędzy  jonem  krzemu  a  jonami  tlenu  różnią  się  długością  między  sobą. 

Możemy wyróżnić dwa krótsze (1,426 oraz 1,514 Å) oraz dwa dłuższe wiązania (1,659 i 

1,949 Å). Długości wiązań w kryształach Gd2SiO5 i Lu2SiO5 są zebrane w Tabeli 4.2. 

38

0 20 40 60 80 100
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Gd
2
SiO

5
Lu

2
SiO

5 mol %

 

 a
 b
 c
 V

S
ta

łe
 s

ie
ci

 [A
]

0

200

400

600

800

1000

O
bj

ęt
oś

ć 
ko

m
ór

ki
 e

le
m

en
ta

rn
ej 

[A
3 ]



Gd3+ – O-2 
CN = 9
C3v

Dł. wiazania (Å) Lu3+ – O-2 
CN = 7
C1

Długość wiązania 
(Å)

Gd1 O1
O2
O5
O4
O2
O1
O2
O4
O4

2.272
2.337
2.351
2.412
2.495
2.510
2.557
2.689
2.761

Lu1 O5
O1
O3
O1
O2
O5
O2

2.1603
2.2551
2.2732
2.2943
2.3309
2.3431
2.6135

Gd3+ – O-2 
CN = 7
Cs

Dł. wiazania (Å) Lu3+ – O-2 
CN = 6
C1

Długość wiązania 
(Å)

Gd2 O5
O5
O5
O3
O1
O3
O3

2.295
2.300
2.303
2.382
2.399
2.502
2.532

Lu2 O5
O2
O4
O4
O3
O5

2.1659
2.2345
2.2351
2.2353
2.2357
2.2616

Si O1
O2
O3
O4

1.669
1.629
1.629
1.599

Si O1
O2
O3
O4

1,426
1,514
1,659
1,949

Minimalna odległość Gd  3+   – Gd  3+   [Å]  Minimalna odległość Lu  3+   – Lu  3+   [Å]  

Gd1 Gd1 3.734 Lu1 Lu1 3.180

Gd2 Gd2 3.499 Lu2 Lu2 3.392

Gd1 Gd2 3.781 Lu1 Lu2 3.567

Tabela 4.2 – Długości wiązań w GSO i LSO [77, 78, 81].
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Otrzymane kryształy zostały poddane analizie chemicznej metodą ICP-MS (z ang. 

Inductively  Coupled  Plasma  Mass  Spectrometry)  i  określono  ich  składy  chemiczne 

oraz współczynniki segregacji (Tabela 4.3.) 

Skład LGSO : Sm lub Dy współczynnik 
segregacji

oznaczenie roztop kryształ kcffGd/Lu kcffLu/Gd

80(Lu)-20(Gd) (Lu0.768Gd0.192Dy0.04)2SiO5 (Lu0.799Gd0.163Dy0.038)2SiO5 0.82 1,22

60(Lu)-40(Gd) (Lu0.576Gd0.384Dy0.04)2SiO5 (Lu0.634Gd0.331Dy0.035)2SiO5 0.78 1,28

50(Lu)-50(Gd) (Lu0.500Gd0.495Sm0.005)2SiO5 (Lu0.510Gd0.416Sm0.005)2SiO5 0.82 1,22

40(Lu)-60(Gd) (Lu0.384Gd0.576Dy0.04)2SiO5 (Lu0.437Gd0.534Dy0.029)2SiO5 0.82 1,22

20(Lu)-80(Gd) (Lu0.192Gd0.768Dy0.04)2SiO5 (Lu0.220Gd0.740Dy0.039)2SiO5 0.84 1,19

17(Lu)-83(Gd) (Lu0.170Gd0.825Sm0.005)2SiO5 (Lu0.173Gd0.814Sm0.006)2SiO5 0.97 1,03

15(Lu)-85(Gd) (Lu0.150Gd0.845Sm0.005)2SiO5 (Lu0.130Gd0.769Sm0.009)2SiO5 1.05 0,95

Tabela 4.3. - Składy kryształów i roztopów, z których były otrzymane oraz policzone na  
tej podstawie współczynniki segregacji [78, 80]

Dokładne wartości współczynnika segregacji gadolinu i lutetu zostały obliczone 

z zależności  (3.2)  na  podstawie  pomiarów  składu  z części  początkowej  i  końcowej 

kryształu. Dla kryształu otrzymanego z roztopu o najbardziej zbliżonych koncentracjach 

gadolinu i lutetu - o składzie (Lu0.500Gd0.495Sm0.005)2SiO5 - wyznaczona wartość keff Gd = 0,82 

±0.04 i jest odwrotnością współczynnika segregacji lutetu w krysztale keff Lu = 1,22 ±0.04. 

Nie zostały wyznaczone współczynniki segregacji dysprozu i samaru ze względu na małą 

dokładność pomiaru tak niewielkich ilości domieszek.

W roztworach stałych LGSO domieszki ziem rzadkich, których promień jonowy 

jest większy od promienia gadolinu zastępują w sieci krystalicznej jony Gd3+, natomiast 

domieszki o mniejszym promieniu jonowym podstawiają lutet. Brandle [7] zasugerował, 

że istnieje liniowa zależność pomiędzy współczynnikiem segregacji w RE2SiO5 a różnicą 

w promieniach  jonowych  matrycy  i  domieszki.  Gdy  jony  domieszki  mają  mniejszy 

promień niż  jony matrycy (rh <  rd),  współczynnik segregacji  jest  większy od jedności. 

W przeciwnym wypadku jest mniejszy niż 1. Im większa jest różnica między promieniami 

jonowymi  matrycy  i  domieszki,  tym  bardziej  współczynnik  segregacji  oddalony  jest 

od jedności. Taki charakter zmian współczynnika segregacji potwierdzają również prace 

innych  autorów  [8,  83]. Tabela  4.3  pokazuje  jednak,  że  omawiana  zależność  jest 
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prawdziwa tylko  dla kryształów LGSO zawierających 17 lub więcej % atomowych Lu 

(struktura C2/c). Gdy ilość wprowadzonej domieszki powoduje zmianę struktury na P21/c 

zależność między promieniami jonowymi, a współczynnikiem segregacji jest odwrotna niż 

proponowana przez Brandle'a.

W przypadku roztworów stałych LGSO do kryształu wprowadzana jest znacząca 

ilość  obcych  jonów  (nawet  kilkadziesiąt  procent).  Nie  można  zatem  jednoznacznie 

określić, które jony stanowią matrycę, a które domieszkę. Logiczne wydaje się podejście 

zakładające,  że w strukturze P21/c  matrycę stanowią jony Gd3+,  a  lutet  jest  domieszką, 

natomiast w C2/c matrycą jest Lu, a domieszką jest Gd. Trudno jest jednak uznać lutet 

za matrycę  w  przypadku  kryształu  zawierającego  jedynie  17%  at.  Lu,  mimo  że  jego 

struktura  należy  do  grupy  C2/c.  Dlatego  właśnie  rozpatrując  zagadnienie  segregacji 

składników  w  przypadku  roztworów  stałych  LGSO  będę  posługiwał  się  stosunkami 

molowymi  Gd/(Lu+Gd)  w  roztopie  i  w  krysztale.  Sytuacja  gdy

[Gd/(Lu+Gd)]roztop > [Gd/(Lu+Gd)]kryształ odpowiada współczynnikowi segregacji  gadolinu 

mniejszemu od jedności, a gdy [Gd/(Lu+Gd)]roztop < [Gd/Lu+Gd)]kryształ – współczynnikowi 

segregacji gadolinu większemu od jedności.

W kryształach  zawierających  17  % at.  lutetu  i  więcej  (grupa  C2/c)  stosunek 

molowy  Gd/(Lu+Gd)  w  krysztale  jest  mniejszy  niż  w  roztopie,  co  oznacza,  że  jony 

gadolinu wchodzą do sieci krystalicznej ze współczynnikiem segregacji mniejszym od 1. 

Promień jonu Gd3+ jest większy niż średni promień jonów matrycy (Lu+Gd), zatem widać 

tu  zgodność  z  zależnością  zaproponowaną  przez  Brandle'a.  W kryształach  należących 

do grupy P21/c stosunek Gd/(Lu+Gd) w krysztale jest większy niż w roztopie. Efektywny 

współczynnik  segregacji  gadolinu  jest  więc  większy  od  jedności,  a  lutetu  mniejszy 

od jedności. Można zatem stwierdzić, że zależność zaproponowana przez Brandle'a nie ma 

w tym przypadku zastosowania. Podobne wnioski można wyciągnąć analizując pracę [8], 

a także [84], która opisuje badania GSO domieszkowanych Yb. Przy koncentracji 10 % at. 

mniejszych  od  gadolinu  jonów  Yb  w  sieci  krystalicznej  GSO  (P21/c)  współczynnik 

segregacji Yb okazuje się być mniejszy od jedności (keffYb ≈ 0.86).

Na  podstawie  zmierzonych  składów  chemicznych  otrzymanych  kryształów 

i roztopów, z których zostały wyciągnięte oraz temperatur topnienia został zaproponowany 

schematyczny diagram dla układu GSO-LSO (Rysunek 4.3). Wyznaczone zostały również 

średnie  promienie  jonowe  ziemi  rzadkiej  w  kryształach  LGSO.  Obliczenia  pokazały, 

że gdy średni promień jonowy ziemi rzadkiej jest mniejszy niż 0,922 Å, kryształ przyjmuje 
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strukturę C2/c. W przeciwnym wypadku – P21/c. Otrzymana wartość  RŚR odpowiadająca 

zmianie struktury kryształu jest mniejsza niż promień jonowy Tb3+ (Tb2SiO5 krystalizuje 

w strukturze P21/c [4]) oraz większa niż promień Dy3+ (Dy2SiO5 krystalizuje w strukturze 

C2/c [4]). Można zatem stwierdzić, że znając średni promień jonowy wszystkich jonów 

RE3+ w krysztale RE2SiO5 zawierającym dowolną kombinację jonów ziem rzadkich, można 

jednoznacznie określić przyjmowaną przez niego strukturę.

Rysunek 4.3 - Schematyczny  diagram  roztworów  stałych  LGSO  [78].  Poniżej  
diagramu,  na  osi  przedstawione  są  średnie  promienie  jonowe  ziem  
rzadkich w kryształach LGSO i porównanie ich z promieniami jonowymi  
poszczególnych ziem rzadkich.
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Rozdział 5.

Rozpraszanie ramanowskie

5.1 Motywacja do podjęcia badań ramanowskich

W literaturze znane są materiały, dla których zachodzi indukowana temperaturą 

przemiana fazowa pomiędzy strukturami P21/c a C2/c. Dzieje się tak np. w piroksenach 

[85,  86].  Nie  ma  natomiast  żadnych  doniesień  o  zaobserwowaniu  takiej  przemiany 

w ortokrzemianach ziem rzadkich.  Motywacją do poszukiwania strukturalnej  przemiany 

fazowej w badanych kryształach była praca [87]. Jej autorzy, przy użyciu spektroskopii 

ramanowskiej,  badali  jak zmienia się struktura ortokrzemianów Lu2SiO5 i Gd2SiO5 wraz 

ze wzrostem  temperatury,  obserwując  widmo  drgań  tetraedrów  SiO4.  Tetraedry  SiO4 

w strukturze C2/c i P21/c różnią się długościami wiązań Si -O, co daje inny wkład do drgań 

własnych tetraedru i jest widoczne w widmie ramanowskim. Opisane tam pomiary LSO 

i GSO przeprowadzone w zakresie temperatur 300 – 2300 K nie wykazały strukturalnej 

przemiany fazowej wywołanej temperaturą.  Badane w tej  pracy kryształy miały jednak 

składy dalekie od składu odpowiadającemu zmianie struktury. Omówione w poprzednim 

rozdziale  pomiary  strukturalne  kryształów  roztworów  stałych  ortokrzemianów 

gadolinowo-lutetowych  wskazały  jednoznacznie,  że  zmiana  struktury  kryształu  z  P21/c 

na C2/c  zachodzi  przy  koncentracji  lutetu  w roztopie  między  15  a  17  % atomowych. 

Dla sprawdzenia,  czy  zmiana  temperatury  wywoła  strukturalną  przemianę  fazową 

w próbkach  o  koncentracji  składników  bliskich  składowi  odpowiadającemu  zmianie 

struktury, przeprowadzono pomiary ramanowskie.
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5.2 Teoretyczny opis rozpraszania Ramana

Promieniowanie elektromagnetyczne oddziałujące z materią może być przez nią 

zaabsorbowane lub rozproszone. Proces absorpcji światła zachodzi gdy energia padającego 

fotonu  odpowiada  różnicy  energii  miedzy  podstawowym  a  wzbudzonym  poziomem 

energetycznym atomu lub molekuły. Rozpraszanie natomiast może zachodzić niezależnie 

od tego, czy w materii są odpowiednie poziomy energetyczne, zdolne do absorpcji światła 

czy też nie.  Rozproszone promieniowanie ma zazwyczaj inną polaryzację niż padające, 

zależną  od  kierunku  obserwacji. Składa  się  ono  w  większości  ze  światła  o  tej  samej 

częstotliwości  co światło padające na próbkę. Jest  to rozpraszanie elastyczne,  czyli  tak 

zwane rozpraszanie  Rayleigh'a.  Wśród rozproszonego promieniowania  obserwowane są 

również  fale  o  częstotliwościach  przesuniętych  w  stosunku  do  częstotliwości 

promieniowania  padającego.  Ten  typ  rozpraszania  nazywany  jest  rozpraszaniem 

nieelastycznym, jak również,  na cześć jego odkrywcy, rozpraszaniem Ramana. Różnica 

w częstotliwości  światła  rozproszonego  i  padającego  leży  w  zakresie  częstotliwości 

związanych z poziomami rotacyjnymi i wibracyjnymi molekuł. W ciele stałym zjawisku 

nieelastycznego rozproszenia towarzyszy wytworzenie lub pochłonięcie fononu. 

Promieniowanie  elektromagnetyczne  może  lokalnie  polaryzować  materiał. 

Odpowiedź  materiału  na  działające  na  niego  pole  elektromagnetyczne  określa  się 

za pomocą  podatności  elektrycznej  χ.  Pole  elektromagnetyczne 

E (r , t)=E (k ,ω )cos (k⋅r−ω t )  wywołuje lokalną polaryzację materiału [88]

P (r ,t )=P (k ,ω)cos (k⋅r−ω t) (5.1)

P (k ,ω)=χ (k ,ω ,Q)E (k ,ω ) (5.2)

gdzie  P jest polaryzacją,  k oraz  ω są odpowiednio wektorem falowym i częstotliwością 

padającego  pola  elektromagnetycznego,  a  Q jest  drganiem  sieci  (odchyleniem  jąder 

atomów od ich położeń równowagowych), które może być wyrażone w funkcji wektora 

falowego fononu q:

Q(r ,t )=Q(q ,ω 0)cos (q⋅r−ω 0t ) . (5.3)

Reakcja układu na promieniowanie jest zatem zależna od położeń atomów [89]. 

Można więc wyrazić χ w postaci szeregu Taylora względem Q:

χ (k ,ω , Q)=χ 0(k ,ω )+(∂ χ∂Q )0Q (r , t)+... . (5.4)

44



Podatność  elektryczna  składa  się  z  części  statycznej  i  dynamicznej  –  zależnej 

od Q.  Stosując  powyższe  rozważanie  do  polaryzacji  materiału  otrzymujemy  człon 

statyczny  polaryzacji  P0,  oscylujący  zgodnie  z  padającym  na  próbkę  polem 

elektromagnetycznym promieniowania oraz człon indukowany drganiami sieci Pind. Człon 

ten jest niezerowy gdy następuje zmiana polaryzowalności i odpowiada za rozpraszanie 

Ramana. 

Łącząc równania (5.2) i (5.4) otrzymujemy:

P (r ,t ,Q)=P0(r , t)+P ind (r , t ,Q)

= χ 0(k ,ω)F (k ,ω )cos(k⋅r−ω t)+(∂ χ∂Q )0Q (r , t)E(k ,ω )cos (k⋅r−ω t )

(5.5)

Biorąc pod uwagę równanie (5.3) dostajemy:

P ind(r , t ,Q)=(∂ χ∂Q )0 Q(q ,ω)cos (q⋅r−ω 0 t)E (k ,ω )cos(k⋅r−ω t ) (5.6)

co po przekształceniu można zapisać w postaci:

P ind(r , t ,Q)=1
2 (∂ χ∂Q )0 Q(q ,ω )E (k ,ω) {cos [(k+q)⋅r−(ω+ω 0) t ]+cos [(k−q)⋅r−(ω−ω 0) t ]}

(5.7)

Równanie  (5.7)  opisuje  dwie  fale,  które  mają  przesunięte  wektory  falowe 

i częstotliwości w porównaniu z falą padającą na próbkę. Fala o wektorze falowym  k-q 

i częstotliwości ω-ω0 to tak zwana fala Stokes'a, natomiast fala o wektorze falowym k+q 

i częstotliwości  ω+ω0 to  fala  anty-Stokes'a.  W  przypadku  rozproszenia  typu 

stokesowskiego część energii fotonu padającego przekazywana jest do sieci krystalicznej, 

w  skutek  czego  wzrasta  liczba  obsadzeń  stanów  fononowych.  W  procesie  anty-

stokesowskim  liczba  obsadzeń  stanów  fononowych  maleje,  a  energia  fononu 

przekazywana  jest  padającemu  promieniowaniu.  Prawdopodobieństwo  zajścia  procesu 

rozpraszania Stokesa i anty-Stokesa silnie zależy od początkowej liczby obsadzeń stanów 

fononowych. W temperaturze pokojowej dominuje proces stokesowski.
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Intensywność  rozproszonego  ramanowsko  promieniowania  zależy 

od jednostkowego wektora polaryzacji światła padającego (ei) i rozproszonego (es) oraz tak 

zwanego tensora Ramana (R) [90]:

I ∝∣e i⋅R⋅es∣
2 (5.8)

Tensor Ramana jest symetrycznym tensorem drugiego rzędu i można go wyrazić 

jako  modyfikację  występującego  w  równaniach  (5.4)  –  (5.7)  tensora  (∂χ/∂Q)0 Q(r,t), 

wprowadzając zamiast Q wektor jednostkowy Q̂=Q /∣Q∣

R=(∂ χ∂Q )0 Q̂(r , t) . (5.9)

Tensor Ramana ma taką samą symetrię jak odpowiadający mu fonon. Możliwość 

zaobserwowania  ramanowsko-aktywnego  fononu  w  zależności  od  polaryzacji  światła 

padającego  i  rozproszonego  określa  Równanie  5.8.  Rozkład  tensora  Ramana 

na nieprzywiedlne reprezentacje w stosunku do przekształceń symetrii dla odpowiedniej 

krystalograficznej grupy punktowej pozwala przewidzieć ile i jakie drgania będą aktywne 

w  widmie  podczerwieni  i  Ramana.  Tensor  Ramana  daje  tylko  reprezentacje  parzyste. 

Operator  odpowiadający  pochłanianiu  podczerwonemu,  przekształca  się  przez 

reprezentacje  wektorowe  i  jest  nieparzysty.  Stąd  wypływają  reguły  wyboru:  mody 

dozwolone w absorpcji w podczerwieni są ramanowsko zakazane i odwrotnie.

5.3 Wyniki pomiarów ramanowskich

Pomiary  spolaryzowanych  widm  rozpraszania  Ramana  na  zorientowanych 

próbkach  LGSO  były  rejestrowane  za  pomocą  ramanowskiego  mikroskopu  Renishaw 

InVia  wyposażonego  w termoelektrycznie  chłodzony  detektor  CCD  oraz  laser  Ar+ 

pracujący przy długościach fali 488 i 514,5 nm. (Rysunek 5.1) Przy wzbudzaniu próbek 

falą  o  długości  488  nm  w  ramanowskim  zakresie  widma  pojawiało  się  tło 

luminescencyjne, które nie było obserwowane przy wzbudzaniu linią 514,5 nm. Dlatego 

właśnie  do  pomiarów  wybrana  została  linia  wzbudzenia  514,5  nm.  Widmo  było 

rejestrowane w zakresie 70 – 1100 cm-1 z rozdzielczością poniżej 2 cm-1.
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Rysunek 5.1 Schemat mikroskopu ramanowskiego in-Via Renishaw

Komórka elementarna GSO zawiera 4, a komórka LSO 8 jednostek formalnych. 

Prymitywna komórka obu sieci krystalicznych składa się z 4 jednostek formalnych.

96 modów drgań komórki prymitywnej w centrum sieci Brillouin'a przedstawia 

poniższe równanie:

Γ =24A g+24Bg+24A u+24Bu (5.10)

48 z nich (24Ag +24Bg) są aktywne ramanowsko, a 45 (23Au+22Bu) można obserwować 

w widmie absorpcji w podczerwieni [87]. 

Część drgań kryształu można identyfikować z wewnętrznymi drganiami tetraedru 

SiO4.  Drgania  izolowanego  tetraedru  SiO4,  należące  do  grupy  punktowej  Td,  można 

podzielić na cztery podstawowe mody widoczne w widmie Ramana:

• drgania symetrycznie rozciągające (A) - v1 

• podwójnie zdegenerowane drgania zginające (E) - v2 

• potrójnie zdegenerowane drgania antysymetrycznie rozciągające (F2) - v3

• potrójnie zdegenerowane drgania zginające (F2) - v4 
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Do obserwacji aktywnych ramanowsko modów zostały przeprowadzone pomiary 

w 6 geometriach  rozpraszania,  opisanych  zgodnie  z  notacją  Potro  [91]:  x ( yy ) x̄ , 

x (zz ) x̄ ,  z ( xx) z̄ , y (xz ) ȳ≡ y (zx) ȳ ,  x ( yz ) x̄≡x ( zy) x̄ i  z ( xy) z̄≡ z ( yx ) z̄ . 

Badane próbki były zorientowane tak, aby x||a,  y||b, a  z||c', gdzie  c' oznacza płaszczyznę 

prostopadłą  do  płaszczyzn  a oraz  b.  Widma  rozpraszania  Ramana  przeprowadzone 

na próbkach 15(Lu)-85(Gd) i 17(Lu)-83(Gd). przedstawia Rysunek 5.2.

Przedstawione tu widma rozpraszania Ramana zawierają mniej modów niż ilość 

policzona teoretycznie. 18 modów Ag i 14 Bg zostało zaobserwowanych w próbce 15(Lu)-

85(Gd)  oraz  18  modów  Ag i  15  Bg w  próbce  17(Lu)-83(Gd).  Wiadomo  z  literatury, 

że poniżej  100 cm-1 można zaobserwować jeszcze  kilka  modów dla  LSO i  GSO [87]. 

Użyty do eksperymentu sprzęt nie pozwalał jednak na pomiar widma poniżej tej wartości 

ze względu na zastosowania filtra krawędziowego. 
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Rysunek 5.2 a) i b). Spolaryzowane widmo Ramana próbki 15(Lu)-85(Gd) (a) i 17(Lu)-
83(Gd)  (b)  zarejestrowane  w  różnych  geometriach  rozpraszania  
w temperaturze pokojowej.
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Widmo ramanowskie kryształów LGSO można podzielić na trzy obszary:

1) niskoenergetyczny obszar poniżej 300 cm-1, który jest związany z ruchem kationów 

w sieci krystalicznej (drgania sieci),

2) obszar pomiędzy 300 a 600 cm-1 związany z rozciągającym drganiem wiązania RE-

O oraz zginającymi drganiami w tetraedrach SiO4 (v2 i v4),

3) wysokoenergetyczny obszar między 800 a 1040 cm-1 związany z symetrycznymi 

i antysymetrycznymi drganiami rozciągającymi tetraedrów SiO4 (v1 i v3).  [87, 92]

Przerwa  energetyczna  pomiędzy  600  a  800  cm-1 jest  typowa  dla  związków 

zawierających tetraedryczne jony [93] i oddziela ona drgania zginające od rozciągających 

w tetraedrach. W ortokrzemianach w zakresie energii drgań zginających tetraedrów SiO4 

obecne są również linie od rozciągających drgań RE-O, co znacznie utrudnia dokładne 

przypisanie poszczególnych linii widma poniżej 600 cm-1 odpowiadającym im modom.

Długości  fal  i  symetrie  poszczególnych  modów  drgań  oraz  przypisanie  ich 

do odpowiadających im drgań zawarte są w Tabeli 5.1. 
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Próbka 15(Lu)-85(Gd) Próbka 17(Lu)-83(Gd)
Liczba falowa / cm-1 przypisanie
Ag Bg Ag Bg

115 123
121

132
144 140

145
153

175 156
179 179 T (RE)
209 208 T, L (SiO4)

217 192
222 211
235 230

251
279 260
299 299

314 315
344

347 358
366 370

384 391
394 394

398
424 418

450 ν (RE–O)
457 ν2, ν4 (SiO4)
491

500 506
531 545

548 523
555 553

580
581 568

856
865

886 881
892 ν1, ν3 (SiO4)

926
947 924
1018 953

1026 990

Tabela 5.1. -  Energie,  symetrie  i  przypisanie  modów  Ramana  dla  próbek  
15(Lu)-85(Gd)  i  17(Lu)-83(Gd).  Oznaczenia  T  i  L  oznaczają  mody  
translacyjne i libracyjne [78].
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Porównując  widma  dla  obu  przebadanych  próbek  można  zaobserwować,

że w próbce 17(Lu)-83(Gd) następuje oddzielenie drgań zginających v4 pojawiających się 

w  zakresie  500  –  600  cm-1 od drgań  zginających  v2 i  rozciągających  RE-O  (poniżej

400 cm-1). W próbce 15(Lu)-85(Gd) podobna separacja linii nie jest obserwowana.

Symetryczne  i  antysymetryczne  drgania  rozciągające  tetraedrów  SiO4 zostały 

zarejestrowane w zakresie 850-1040 cm-1 dla próbki 15(Lu)-85(Gd) oraz 880-990 cm-1 dla 

próbki  17(Lu)-83(Gd).  Liczba  obserwowanych  modów  w  próbce  17(Lu)-83(Gd)  jest 

niższa  niż  w  15(Lu)-85(Gd),  jednak  to  właśnie  w  widmie  próbki  17(Lu)-83(Gd) 

obserwowane jest rozszczepienie najsilniejszego pasma, odpowiadającego symetrycznym 

drganiom  rozciągającym.  Różnica  w  położeniu  maksimum  obu  linii  wynosi  11  cm-1 

(maksima  przy  881  i  892  cm-1).  Rozszczepienie  to  jest  jednak  znacznie  mniejsze  niż

w czystym LSO, które zgodnie z [87] wynosi 24 cm-1,  czy też w YSO – 21 cm-1 [94].

W  próbce  15(Lu)-85(Gd)  symetryczne  drganie  rozciągające  widoczne  jest  jako 

pojedyncza, wąska linia przy 886 cm-1.

W  kryształach  ortokrzemianów  o  strukturze  P21/c  tetraedry  SiO4 są  niemal 

prawidłowe,  a  długości  wiązań  między  krzemem  i  otaczającymi  go  jonami  tlenu  są 

zbliżone. W strukturze C2/c tetraedry SiO4 są zdeformowane – wiązania pomiędzy jonem 

krzemu a jonami tlenu różnią się długością między sobą. Możemy wyróżnić dwa krótsze 

oraz  dwa  dłuższe  wiązania.  Tłumaczy  to  występowanie  pojedynczego  modu  drgań 

rozciągających w widmie próbki 15(Lu)-85(Gd) i rozszczepienie piku w widmie próbki 

17(Lu)-83(Gd).  Kształt  piku  odpowiadającego  symetrycznym  drganiom  rozciągającym 

można zatem uznać za czynnik jednoznacznie rozróżniający strukturę C2/c od P21/c dla 

roztworów stałych ortokrzemianów ziem rzadkich.

Obserwacja  kształtu  piku  odpowiadającego  symetrycznym  drganiom 

rozciągającym tetraedrów SiO4 przy  zmianie  temperatury próbki  może  dać  odpowiedź

na  pytanie,  czy  w  kryształach  ortokrzemianów  ziem rzadkich  może  zajść  strukturalna 

przemiana fazowa. Pomiary temperaturowe w zakresie 300-875 K zostały przeprowadzone 

przy użyciu chłodząco-grzejnego stolika Linkam THMS 600. Padające na próbkę światło 

lasera o dużej  mocy mogłoby ją znacząco podgrzać i  zaburzyć pomiar temperaturowy, 

dlatego moc padającego na próbkę światła nie przekraczała 1 mW. Do pomiarów została 

wybrana  próbka  17(Lu)-83(Gd)  (struktura  C2/c).  Kryształ  o  tej  strukturze  ma  niższą 

symetrię  niż  o  strukturze  P21/c  oraz  krótsze  wiązania  między atomami.  Wydawało  się 
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zatem  prawdopodobne,  że  podwyższenie  jego  temperatury  może  doprowadzić

do przemiany strukturalnej. Zmierzone widma przedstawione są na Rysunku 5.3.

Rysunek 5.3. - Temperaturowa  ewolucja  widma  ramanowskiego  próbki  17-LGSO 
zarejestrowanego w geometriach rozpraszania Z(XX)Z oraz  Z(XY)Z w  
zakresie temperatur 300 – 875 K. 

Wraz  ze  wzrostem  temperatury  wszystkie  obserwowane  mody  poszerzają  się

i  zmniejsza  się  intensywność  poszczególnych  pików.  Obserwowane  jest  również 

pojawienie  się  szerokich  maksimów  w  okolicy  460  i  800  cm-1,  silnie  zwiększających 

intensywność  wraz  z  temperaturą.  Pasma  te  są  najprawdopodobniej  związane

z  luminescencją  kryształu.  Na  zaprezentowanym  widmie  w  geometrii  Z(XX)Z  widać,

że  dwie  składowe  symetrycznego  drgania  rozciągającego  zarejestrowane  przy  881

i 892 cm-1 w temperaturze pokojowej wraz ze wzrostem temperatury zaczynają tworzyć 

jedno szerokie pasmo. Nie można jednak stwierdzić, że dzieje się tak w skutek przemiany 

fazowej, ale jest to jedynie poszerzenie pasm w skutek wzrostu temperatury. Aż do 875K – 

najwyższej możliwej temperatury w przeprowadzonym eksperymencie – struktura próbki 

jest stabilna.
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Rozdział 6.

Spektroskopia absorpcyjna i emisyjna

6.1 Jony lantanowców jako centra luminescencyjne

Domieszki  jonów  lantanowców  (RE3+)  w  optycznie  obojętnych  matrycach 

stanowią  jeden  z  ważniejszych  rodzajów  zlokalizowanych  centrów  luminescencji. 

Struktura elektronowa jonów RE3+ w stanie podstawowym składa się z zamkniętej powłoki 

Xe z zapełnionymi orbitalami 5s i 5p oraz niewypełnionej powłoki 4f, na której znajduje 

się  od  1  (Ce3+)  do  13  elektronów  (Yb3+).  To  właśnie  elektrony  f są  odpowiedzialne

za optyczną aktywność tych centrów.

Hamiltonian  aktywnego  optycznie  jonu  w  ciele  stałym  może  być  zapisany 

następująco:

H = HFI + HCF , (6.1)

gdzie  HFI, i HCF to odpowiednio hamiltonian swobodnego jonu oraz hamiltonian 

oddziaływania pola krystalicznego. 

Hamiltonian  swobodnego  jonu  zawiera  wszystkie  oddziaływania  elektryczne 

i magnetyczne wewnątrz jonu. Dla układów wieloelektronowych jest on bardzo złożony, 

ale możemy podzielić go na najważniejsze człony [95]:

– człon  zawierający  energię  kinetyczną  elektronów  i  uśredniony,  sferycznie 

symetryczny  potencjał  oddziaływania  każdego  elektronu  z  jądrem  i  resztą 

elektronów (H0),

– człon zawierający oddziaływania elektronów na niezapełnionej powłoce (HC),

– oddziaływanie spin-orbita (HSO).
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Można go zapisać w postaci:

HFI = H0 + HC +HSO . (6.2)

Ponieważ  wszystkie  elektrony  walencyjne  czują  taki  sam  potencjał  od  jądra

i reszty elektronów, stany własne członu H0 są zdegenerowane. Oddziaływania opisywane 

przez  człon  HC rozszczepiają  te  stany  na  termy  opisywane  liczbami  kwantowymi  – 

orbitalną  (L)  i  spinową  (S).  Oddziaływanie  spin  orbita  rozszczepia  każdy  term

na multiplety o degeneracji  2J+1 ( J⃗=L⃗+S⃗ ).  Multiplety te są oznaczane za pomocą 

liczb S, L i J w notacji 2S+1LJ.

Ze względu na ekranowanie niezapełnionych orbitali 4f przez zapełnione 5s i 5p 

wpływ  pola  krystalicznego  na  rozszczepienie  poziomów  energetycznych  jest  znacznie 

słabszy niż  wpływ  oddziaływania  spin-orbita.  Pole  krystaliczne  możemy traktować  tu 

zatem  jako  niewielkie  zaburzenie.  Rozszczepienie  poziomów  związane  z  polem 

krystalicznym jest zazwyczaj w zakresie od kilku do kilkuset cm-1.

Rysunek 6.1 - Rozszczepienie poziomów energetycznych jonów lantanowców w ośrodkach  
dielektrycznych.

Wartości  S,  L  i  J  dla  termu  podstawowego  wyznacza  się,  korzystając

z empirycznej reguły Hunda mówiącej,  że termowi temu odpowiada największa w danej 

konfiguracji wartość S i największa, dla przyjętego S, wartość L. Dla jonów mających od 0 

do 6 elektronów na podpowłoce 4f najniższy multiplet odpowiada najmniejszej wartości J, 
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a  dla  jonów mających  od 7  do  14  elektronów jest  odwrotnie.  Zatem  S,  L  i  J  można 

wyznaczyć następująco:

dla N⩽7 S=N
2 ; L=N (7−N )

2
; J=L−S (6.3)

dla N>7 S=14−N
2 ; L=(14−N )(N−7)

2
; J=L+S (6.4)

gdzie N jest liczbą elektronów na podpowłoce 4f.

Schemat poziomów energetycznych trójwartościowych jonów ziem rzadkich przedstawia 

Rysunek 6.2.

55Rysunek 6.2. - poziomy energetyczne jonów ziem rzadkich RE3+ [96]



6.2 Przejścia promieniste w centrach luminescencyjnych

W  1916  roku  Albert  Einstein  przedstawił  teorię  przejść  elektronowych 

wyjaśniającą dynamikę równowagi obsadzeń poziomów energetycznych [97]. Rozważając 

przejścia elektronu  pomiędzy dwoma stanami energetycznymi – niższym (1) i wyższym 

(2)  –  w  skutek  oddziaływania  z  promieniowaniem  możemy  wyróżnić  trzy  procesy: 

absorpcję, emisję spontaniczną oraz emisję wymuszoną.

Rysunek 6.3. - Schemat  Einsteina  do  opisu  prawdopodobieństwa  przejść  między  
poziomami energetycznymi. Współczynniki B12, A i B21 to (odpowiednio)  
współczynniki  Einsteina  absorpcji,  emisji  spontanicznej  i  emisji  
wymuszonej.

Współczynniki  Einsteina  absorpcji,  emisji  spontanicznej  i  emisji  wymuszonej 

(odpowiednio  B12,  A i  B21)  określają  prawdopodobieństwa odpowiadających im przejść 

między  poziomami  1  i  2.  W stanie  równowagi  termodynamicznej  szybkości  przejść

z poziomu 1 na 2 i z 2 na 1 muszą być sobie równe, zatem:

AN 2+B21ρ ν N 21=B12ρ ν N 1 (6.5)

gdzie N1 i N2 – równowagowe populacje stanu 1 i 2 (odpowiednio), a ρν – gęstość 

energii  promieniowania  o  częstości  ν spełniającej  warunek  hν  =  ΔE12.  Proste 

przekształcenie wzoru (6.5) daje nam wyrażenie na ρν:

ρ ν=
A

B12
N 1

N 2
−B21

(6.6)

Gdy poziomy 1 i 2 mają ten sam stopień degeneracji (g1=g2), wówczas 

B12 = B21 = B (6.7)

56



Ponadto w stanie równowagi 
N 1

N 2
=ehν /kT , zatem otrzymujemy:

ρ ν=
A

B(ehν / kT−1)
(6.8)

Porównując otrzymaną zależność ze wzorem Plancka na gęstość promieniowania 

ciała doskonale czarnego:

ρ ν=
8π hν 3

c3
1

ehν /kT−1
(6.9)

dostajemy zależność  między współczynnikiem emisji  spontanicznej  i  współczynnikiem 

absorpcji:

A
B
=8π hν 3

c3 . (6.10)

Współczynnik  Einsteina  B12 jest  proporcjonalny  do  kwadratu  dipolowego  momentu 

przejścia:

B12=
8π
3h2∣μ12∣

2
. (6.11)

W układach wieloatomowych wyznaczenie dipolowego momentu przejścia  jest 

trudne.  W przypadku gdy centrami luminescencyjnymi są jony lantanowców z pomocą 

przychodzi  teoria  Judd'a-Offelt'a  [98,  99],  w  której  atom  spełnia  rolę  oscylatora 

harmonicznego,  absorbującego  lub  emitującego  foton.  Wówczas  możemy posłużyć  się 

wielkością zwaną siłą oscylatora, daną wzorem:

P cal=
8π 2 mc

3hλ (2J+1)
(n2+2)2

9n ∑
t=2,4 ,6

Ω t∣〈 f N [L , S ] J∥U (t )∥ f N [L ' , S ' ] J ' 〉∣2 (6.12)

gdzie  λ jest średnią długością fali  przejścia, n jest współczynnikiem załamania 

światła, m, c i h oznaczają odpowiednio masę elektronu, prędkość światła i stałą Plancka,

a  Ut są  elementami  macierzowymi,  które charakteryzują  dany  jon  i  są  stablicowane

w  [100].  Współczynniki  Ω2,  Ω4 i Ω6 to  tak  zwane  współczynniki  Judd'a-Ofelt'a  i  są 

wyznaczane  doświadczalnie  poprzez  najlepsze  dopasowanie  do  danych  z  badań 

absorpcyjnych.
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Eksperymentalnie  siłę  oscylatora  możemy  policzyć  z  widm  absorpcyjnych  zgodnie 

z zależnością 6.13:

Pexp=
4,33⋅10−9

d⋅C ∫α (v )dv (6.13)

gdzie  ∫α(ν)dν jest  integralną  intensywnością  danego  przejścia,  d-to  grubość  kryształu, 

a C jest stężeniem jonów luminescencyjnych w [mol].

Na podstawie wyznaczonych parametrów Ωt można oszacować prędkości przejść 

radiacyjnych wykorzystując relację:

Arad=
64π 4 e2

3h λ3(2J+1)
n(n2+2)2

9 ∑
t=2,4,6

Ω t∣〈 f N [L ' , S ' ] J '∥U (t )∥ f N [L , S ] J 〉∣2

(6.14)

a  następnie współczynniki  rozgałęzienia  luminescencji  βij oraz  promieniste  czasy życia 

stanów wzbudzonych τrad.

β ij=
Aij

∑
j

Aij
(6.15)

τ rad=
1
∑

j
Aij

(6.16)

Ważnym  parametrem  opisującym  laserowe  własności  materiału  jest  przekrój 

czynny na emisję  σem. Jednym ze sposobów jego wyznaczania jest metoda Füchtbauera-

Ladenburga,  która  jest  oparta  na  analizie  widm  emisji  związanej  z  przejściami 

elektronowymi  w  ośrodku.  Przekrój  czynny  na  emisję  wyznaczany  jest  zgodnie

z równaniem [101]:

σ em(λ )=
β λ̄5

8π c n2τ rad

I (λ)
∫λ I (λ)d λ

(6.17)

gdzie I(λ) oznacza intensywność luminescencji dla przejścia o długości fali λ.

58



6.3 Pomiary spektroskopowe

Do matrycy ortokrzemianów ziem rzadkich Gd2SiO5,  Lu2SiO5 i  ich roztworów 

stałych  można  łatwo  wprowadzać  domieszki  lantanowców,  co  zostało  pokazane  przy 

okazji  badań  strukturalnych.  Jony  domieszki  wbudowują  się  w  obie  pozycje 

krystalograficzne  jonów  RE3+ matrycy,  przy  czym  w  roztworach  stałych  jony  ziem 

rzadkich większe od Tb3+ zajmują w sieci pozycje gadolinu,  a jony mniejsze zastępują

w matrycy jony lutetu.

W  celu  oceny  własności  spektroskopowych  otrzymanych  materiałów  zostały 

przeprowadzone pomiary i  analiza  widm absorpcji,  emisji,  wzbudzenia i  czasów życia 

stanów wzbudzonych kryształów Gd2SiO5,  Lu2SiO5 i  (LuxGd1-x)2SiO5 domieszkowanych 

jonami Dy3+, Sm3+ i Pr3+. Domieszki te były wybrane ze względu na możliwość otrzymania 

emisji  w  zakresie  widzialnym.  Przeprowadzone  badania  miały  przynieść  odpowiedź

na pytanie, czy kryształy ortokrzemianów z domieszkami dysprozu, samaru i prazeodymu 

są atrakcyjnym materiałem do wzbudzania emisji w zakresie widzialnym oraz jaki wpływ 

na charakter tej emisji ma matryca. 

Do  pomiarów  optycznych  zostały  wycięte  próbki  ze  wszystkich  otrzymanych 

kryształów. Próbki  zostały przygotowane w formie  wypolerowanych płytek  o grubości

5 mm i były zorientowane zgodnie z osiami krystalograficznymi  a,  b i  c z dezorientacją 

poniżej 1º.

Spolaryzowane widma absorpcji zostały zmierzone za pomocą spektrofotometru 

Varian model Cary 5E UV-VIS-NIR w temperaturach T= 10 i 300 K. Wyposażony był on 

w  siatki  UV-VIS  (1200  linii/nm)  i  IR  (300  linii/nm),  lampę  deuterową  (175-400  nm)

i  wolframowo-halogenową  (poniżej  400  nm)  oraz  fotopowielacz  (R928)  i  chłodzoną 

termoelektrycznie  komórkę  PbS.  Zawierał  również  podwójny monochromator  Littrowa

o  zakresie  pomiarowym  175-3300  nm,  z  maksymalną  rozdzielczością  0.03  nm. 

Rozdzielczość pomiaru w zakresie IR wynosiła 0.1 nm a w UV-VIS 0.05 nm. Schemat 

spektrofotometru do pomiaru widm absorpcji przedstawiono na Rysunku 6.4. 
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Rysunek  6.4.  -  Schemat  spektrofotometru  używanego  do  pomiaru  widm  absorpcji.
LS-  źródło  światła,  US-układ  skupiający,  RS-  regulowana  szczelina,
M-  zwierciadła,  SD-  siatka  dyfrakcyjna,  WP-  wiązka  próbkująca,
WO-  wiązka  odniesienia,  P-  próbka,  PR-polaryzator,  D-  detektor,
A/C- układ przetwarzania i obróbki sygnału.

Widma emisji zostały zapisane przy użyciu układu monochromatorów Dongwoo 

Optron DM 711 i DM 158 o długościach dróg optycznych 750 i 150 mm, sprzężonych

z fotopowielaczem Hamamatsu 955. Luminescencja była wzbudzana lampą ksenonową 

Dli80-Xe oraz laserem argonowym w zakresach temperatury 10-300 K. Krzywe zaniku 

luminescencji wzbudzane Optycznym Parametrycznym Oscylatorem (Continuum Surelite) 

pompowanym 3-cią harmoniczną lasera Nd:YAG, rejestrowano na Oscyloskopie Tektronix 

TDS 3052. Schemat układów do pomiaru widm emisji  i  kinetyki  zaniku luminescencji 

przedstawia Rysunek 6.5.
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Rysunek 6.5. - Schemat pomiaru widm emisji i czasu zaniku luminescencji.  LS- źródło 
światła,  US  -układ  skupiający,  RS-  regulowana  szczelina,
M  -  zwierciadła  SD-  siatka  dyfrakcyjna,  P-  próbka,  D-  detektor,
HV- zasilacz detektora

Widma  wzbudzenia  mierzono  używając  lampy  ksenonowej  oraz 

monochromatorów  wzbudzenia  i  monitoringu  firmy  Dongwoo  Optron.  W  trakcie 

pomiarów niskotemperaturowych próbka była umieszczana w helowym kriostacie Oxford 

Instruments. Układ do pomiaru widm wzbudzenia przedstawiony jest na schematycznym 

Rysunku 6.6.

Rysunek 6.6. - Schemat  pomiaru  widm  wzbudzenia.  LS-  źródło  światła,  US-układ 
skupiający,  RS-  regulowana  szczelina,  M  -  zwierciadła  SD-  siatka 
dyfrakcyjna, P- próbka, D- detektor, HV- zasilacz detektora
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6.3.1 Kryształy domieszkowane Dy

Pierwszą wprowadzoną do matrycy ortokrzemianów 

i zbadaną  domieszką  był  dysproz.  Jego  struktura 

energetyczna (Rysunek 6.7 obok) wskazuje na to, że emisji 

w zakresie  widzialnym  można  oczekiwać  przy  przejściu 

z pasma  4F9/2 do  stanu  podstawowego  6H15/2 i  pierwszego 

wzbudzonego 6H13/2. Domieszka dysprozu w ilości 1 i 5 % at. 

została  wprowadzona  do  kryształów  Gd2SiO5,  Lu2SiO5 

oraz w ilości 4 % at. do roztworów stałych (LuxGd1-x)2SiO5 

z x = 0.2, 0.4, 0.6 i 0.8. 

6.3.1.1. Pomiary absorpcji

Gd2SiO5:Dy

Widmo absorpcyjne  kryształu  GSO:Dy zmierzone 

w świetle  spolaryzowanym  równolegle  do  osi 

krystalograficznych  a,  b i  c w zakresie spektralnym 5000 – 

44000 cm-1 w temperaturze pokojowej oraz w temperaturze 

10  K  przedstawione jest  na  Rysunku  6.8. Składa  się  ono 

z pasm odpowiadających przejściom ze stanu podstawowego 
6H15/2 jonów Dy3+ na  wzbudzone  multiplety  w  zakresie 

powłoki  4f9 (6H11/2,  6H9/2,  6H7/2,  6H5/2,  6F11/2,  6F9/2, 6F7/2,  6F5/2, 
5F3/2,  4F9/2,  4I15/2 i   4G11/2)  oraz  pasm  odpowiadających 

absorpcji jonów Gd3+ –  przejścia w zakresie UV (31500 – 

32800 cm-1 przejście 8S7/2 → 6P7/2, 5/2 ) i (35500 – 41500 cm-1 

przejście 8S7/2 → 6IJ, 6DJ).

Identyfikacja  poszczególnych  pasm  została  przeprowadzona  w  oparciu

o teoretyczne pozycje pasm dla jonu Dy3+ [100] przedstawione w Tabeli 6.1.
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multiplet

S'L'J'

Energie poziomów Dy (aq)

Eexp Ecal

Elementy macierzowe Ut 

U2 U4 U6

6H15/2         54       40
6H13/2   3 517   3 506 0.2457 0.4139 0.6824
6H11/2   5 850   5 833 0.0923 0.0366 0.6410
6H9/2,   7 700   7 692 0 0.0176 0.1985
6F11/2   7 700   7 730 0.9387 0.8292 0.2048
6F9/2,   9 100   9 087 0 0.5736 0.7213
6H7/2   9 100   9 115 0 0.0007 0.0392
6H5/2 10 200 10 169 0 0 0.0026
6F7/2 11 000 11 025 0 0.1360 0.7146
6F5/2 12 400 12 432 0 0 0.3452
6F3/2 13 250 13 212 0 0 0.0610
6F1/2 - 13 760 0 0 0
4F9/2 21 100 21 144 0 0.0047 0.0295
4I15/2 22 100 22 293 0.0073 0.0003 0.0654

4G11/2 23 400 23 321 0.0004 0.0145 0.0003

4F7/2 25 800 25 754 0 00768 0.0263
4I13/2 25 800 25 919 0.0041 0.0013 0.0248

4M21/2 - 26 341 0.0000 0.0102 0.0822
4K17/2 26 400 26 365 0.0109 0.0048 0.0935
4M19/2 27 400 27 219 0.0004 0.0166 0.1020

(4P, 4D)3/2 27 400 27 254 0 0 0.0448
6P5/2 27 400 27 503 0 0 0.0697
4I11/2 - 28 152 0.0001 ~0 0.0074
6P7/2 28 550 28 551 0 0.5222 0.0125

(4M, 4I)15/2 - 29 244 0.0023 0.0005 0.0009
(4F, 4D)5/2 29 600 29 593 0 0 0.0249

4I9/2 - 29 885 0 0.0003 0.0003

4G9/2 - 30 200 0 0.0014 0.0005
6P3/2 30 800 30 803 0 0 0.1095

4M17/2 - 30 892 0.0032 ~0 0.0012
(4G, 2F)7/2 - 31 560 0 0.0066 0.0002

4K15/2 - 31 795 0.0028 0.0001 0.0093
4D1/2 - 31 842 0.0000 0.0000 0.0000

(4D, 4G)5/2 - 31 857 0 0.0066 ~0

4L19/2 - 32 187 0.0004 0.0203 0.0056
4H13/2 33 500 33 471 0.0099 0.0100 0.0016
4F3/2 - 33 642 0 0 0.0045

(4K, 4L)13/2 - 33 776 0.0060 0.0024 ~0
4D7/2 33 900 33 900 0 0.0661 0.0016
4H11/2 - 34 307 0.0029 0.0018 0.0022
4G9/2 - 34 311 0 0.0007 0.0041
4F5/2 - 34 398 0 0 0.0004
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4G11/2 34 900 34 954 0.0016 0.0054 0.0075
4L17/2 34 900 35 047 0.0003 0.0088 0.0018

(4G, 4H)7/2 35 900 35 891 0 0.0042 0.0001
4K11/2 - 36 432 0.0001 ~0 0.0001

(4G, 4P)5/2 36 550 36 524 0 0 0.0040
4G9/2 - 36 794 0 0.0013 0.0014

(4L, 4K)13/2 - 37 103 0.0003 0.0001 0.0006
4L15/2 - 37 230 0.0001 0.0016 0.0002
4P1/2 - 37 435 0 0 0
4H7/2 - 37 807 0 ~0 0.0002
4F3/2 37 900 38 031 0 0 0.0043

(2K, 2L)15/2 - 38 811 0.0003 0.0001 0.0007
(4G, 4P)5/2 38 900 38 860 0 0 0.0061
(4P, 4F)3/2 39 10 39 127 0 0 0.0091

4F3/2 - 40 922 0 0 ~0
(4F, 2G)9/2 41 050 41 035 0 0.0015 0.0002

4I15/2 41 700 41 596 0.0030 0.0043 0.0001
2L17/2 - 41 848 0.0001 ~0 0.0002
4F7/2 - 42 127 0 0.0021 0.0002
2P3/2 - 42 801 0 0 0.0005

Tabela 6.1 - Energie  poziomów  energetycznych  (w  cm-1)  i  wartości  elementów 
macierzowych Ut  jonu Dy3+ (aq) [100]
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Rysunek 6.8. -   Spolaryzowane widmo absorpcyjne GSO:Dy w temperaturze pokojowej oraz
 niespolaryzowane niskotemperaturowe (10K) widmo absorpcyjne



Porównanie  widm  dla  różnych  polaryzacji  pokazuje,  że  położenia  linii 

spektralnych i ich szerokość nie zależą od polaryzacji światła. Niskotemperaturowe widma 

absorpcyjne  pokazują,  że  liczba  obserwowanych  składowych  jest  większa

niż  przewidywana  dla  pojedynczego  węzła  Dy3+ w  GSO.  Przykładem może  być  linia

w pobliżu 21000 cm-1 odpowiadająca przejściu 6H15/2 → 4F9/2 (Rysunek 6.9), która zawiera 

dziesięć  składowych  związanych  z  przejściami  z  najniższej  składowej  stanu 

podstawowego  Dy3+ do  pięciu  składowych  multipletu  4F9/2 dysprozu.  Dowodzi  to 

obsadzenia obydwu pozycji węzłowych jonów RE3+ - RE1 i RE2 – charakteryzujących się 

różnymi symetriami punktowymi.

Rysunek 6.9 - Linie absorpcji odpowiadające przejściu 6H15/2 → 4F9/2 (T=10 K)

Eksperymentalne  i  teoretyczne  wartości  sił  oscylatora  są  przedstawione

w Tabeli 6.2. Do obliczeń przyjęto wartość współczynnika załamania światła n = 1.85 [14]. 

Widać dobrą zgodność pomiędzy wartościami doświadczalnymi i teoretycznymi, a jedyny 

wyjątek  stanowi pasmo przy  9386 cm-1 odpowiadające  przejściu  6H15/2 → (6H7/2,  6F9/2). 

Fenomenologiczne parametry Ωt z równania (6.12) wyznacza się minimalizując średni błąd 

kwadratowy  między  obliczonymi  teoretycznie  i  eksperymentalnymi  wartościami  sił 

oscylatorów.  W  wyniku  tych  obliczeń  zostały  otrzymane  następujące  wartości:

Ω2=  3.22  (10-20 cm2),  Ω4=  2.16  (10-20 cm2)  i  Ω6=  3.76  (10-20 cm2),  które  posłużyły

do  wyznaczenia  prawdopodobieństw  przejść  promienistych  Arad zgodnie  z  równaniem 

(6.14). Wyniki obliczeń wraz ze współczynnikami rozgałęzienia luminescencji stanu 4F9/2

i radiacyjnym czasem życia zawiera Tabela 6.3.
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Przejście 
6H15/2

Energia
(cm-1)

Siła oscylatora Pi  (10-6) Różnica 
|ΔP|  (10-6)(E || a) (E || b) (E || c) Pśrednie Pobliczone

6H11/2 6029 2.69 1.61 1.72 2.01 2,03 0.02
6H9/2, 6F11/2 7889 7.02 6.55 4.31 5.96 5,99 0.03
6H7/2, 6F9/2 9386 3.71 2.76 3.27 3.25 4,60 1.35
6H5/2, 6F7/2 11145 4.88 3.33 4.13 4.12 3,99 0.13
6F5/2, 5F3/2 13036 2.87 2.93 3.04 2.95 2,39 0.56
4F9/2 21168 0.36 0.16 0.29 0.27 0,32 0.05
4I15/2 22200 0.91 0.80 0.81 0.84 0,75 0.09
4G11/2 23569 0.36 0.29 0.30 0.29 0,10 0.19

Ωt (10-20 cm2): Ω2= 3.22                   Ω4= 2.16                    Ω6= 3.76

Tabela 6.2. - Eksperymentalne  i  teoretyczne  wartości  sił  oscylatora  wyznaczone
dla jonu Dy3+ w Gd2SiO5

4F9/2 → 2S+1LJ Arad (s-1) βteor. βexp.

6H15/2   516 0.2798 0.35
6H13/2 1003 0.5435 0.58
6H11/2    76 0.0411 0.05
6H9/2    27 0.0145

0.02
6F11/2    30 0.0164
6F9/2    13 0.0070 -
6H7/2   156 0.0845 -
6H5/2      7 0.0039 -
6F7/2      10 0.0054 -
6F5/2       7 0.0037 -
6F3/2       0.24 0.0002 -

Σ Arad = 1845 s-1

τrad (4F9/2) = 542 μs

Tabela 6.3. - Prawdopodobieństwa  przejść  promienistych  Arad,  teoretyczne
i eksperymentalne wsp. rozgałęzienia luminescencji β i radiacyjny czas  
życia τrad stanu 4F9/2 w Dy:Gd2SiO5
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Wartości współczynników rozgałęzienia luminescencji wskazują, że w kryształach 

GSO:Dy  najbardziej  prawdopodobnym  przejściem  promienistym  ze  stanu  4F9/2 jest 

przejście na pierwszy wzbudzony stan 6H13/2 (58%). Taki wynik jest obiecujący pod kątem 

możliwości  wykorzystania  tego  materiału  do  wywołania  akcji  laserowej  w  układzie 

czteropoziomowym.

Lu2SiO5:Dy

Spolaryzowane  widma  absorpcji  kryształów  LSO:Dy  zmierzone  w  zakresie 

UV-VIS-NIR w temperaturze 300K są przedstawione na Rysunku 6.10. Poszczególnym 

pasmom widma zostały przypisane odpowiadające im przejścia ze stanu podstawowego

w oparciu o [100] – Tabela 6.1. 

Rysunek 6.10 - Spolaryzowane widmo absorpcyjne LSO:Dy

Pasma w podczerwonym i widzialnym obszarze widma odpowiadają przejściom 

z podstawowego stanu  6H15/2 do multipletów termów  6H i  6F.  Najbardziej  intensywnym 

pasmem w tym obszarze spektralnym jest pasmo przy 7700 cm-1 odpowiadające przejściu 

do  stanu  6F11/2.  Jest  to  tzw.  przejście  nadczułe  (hypersensitive),  które  jest  wrażliwe

na otoczenie w którym znajduje się jon aktywny optycznie.
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W  przeciwieństwie  do  przedstawionych  wyżej  widm  absorpcji  GSO:Dy,

nie obserwowane są tu linie absorpcji jonów matrycy. Z tego względu jony Dy3+ w LSO 

nie mogą być efektywnie wzbudzane za pośrednictwem jonów matrycy.

Na  podstawie  zmierzonych  widm  absorpcji  zostały  obliczone  wartości  sił 

oscylatora  przejść  dipolowo-elektrycznych  jonu  Dy3+ w  Lu2SiO5.  Otrzymane  wartości

(z uwzględnieniem i bez uwzględnienia pasma nadczułego) przedstawione są w Tabeli 6.4.

6H15/2 → 2S+1LJ Energia
(cm-1)

Siła oscylatora Pp (10-6)

E//Y E//D1 E//D2
Pśrednie Pobl.

(set 1)
Pobl.

(set 2)
6H11/2 5886 1.94 1.62 1.94 1.83 1.98 1.83

6H9/2, 6F11/2 7822 12.57 9.93 8.41 10.31 10.29 -

6F9/2, 6H7/2 9154 3.60 3.44 3.75 3.60 3.66 3.60

6H5/2, 6F7/2 11070 3.54 3.38 3.33 3.41 3.20 3.44

6F5/2, 12450 2.16 1.56 1.67 1.79 1.55 1.74

6F3/2 13280 0.39 0.24 0.25 0.29 0.29 0.33

6F1/2 13820 0.11 0.05 0.03 0.06 - -

4F9/2 21058 0.33 0.31 0.30 0.32 0.25 0.27

4I15/2 22154 0.82* 0.53* 0.66* 0.67* 0.70 0.67

4G11/2 23438 0.52 0.26 0.28 0.35 0.09 0.06

4I13/2, 4F7/2, 4M21/2,
4K17/2, 4M19/2

24660 – 
26752 5.59 3.28 4.35 4.41 -

(4P, 4D)3/2, 6P5/2,
4I11/2, 6P7/2, (4M, 4I)15/2, 
(4F, 4D)5/2, 4I9/2

26752 – 
29990 13.50 10.14 10.14 11.26 -

4G9/2, 6P3/2, 4M17/2,
(4G, 2F)7/2, 4K15/2, 
4D1/2, (4D, 4G)5/2

29990 – 
32255 4.04 3.62 3.92 3.86 -

4L19/2 – 4G9/2

32255 – 
37215 5.09 4.21 4.358 4.55 -

(4L, 4K)13/2 – (4F, 4P)3/2

37215 – 
39780 1.52 1.42 1.49 1.48 -
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Tabela 6.4. - Siły oscylatora przejść dipolowo-elektrycznych jonu Dy3+ w Lu2SiO5 
*PED = Pexp - PMD, dla przejścia 6H15/2 → 4I15/2 PMD = 0.11 (10-6) set 1 oraz set 2 
oznaczają odpowiednio wartości z i bez uwzględnienia przejścia nadczułego
R.M.S. = 1.84 (10-7 cm2) dla set 1 R.M.S. = 0.86 (10-7 cm2) dla set 2



Podobnie jak w kryształach GSO:Dy niskotemperaturowe widmo absorpcji  Dy

w matrycy LSO zawiera więcej linii niż wynika to z teoretycznych obliczeń dla jednego 

węzła  (Rysunek 6.11,  Tabela  6.6),  zatem i  tu  mamy do czynienia  z  zapełnianiem obu 

pozycji krystalograficznych przez jony domieszki. 

Rysunek 6.11. - Niskotemperaturowe widmo absorpcji LSO:Dy

(LuxGd1-x)2SiO5:Dy

Pomiary absorpcji Dy3+ w matrycach GSO i LSO wykazały, że anizotropia widma 

jest  bardzo  niewielka,  pomimo dwuosiowego charakteru  obu matryc.  Dlatego  pomiary 

absorpcji  w matrycy  roztworów  stałych  zostały  przeprowadzone  w  świetle 

niespolaryzowanym.

Zarejestrowane  widma  absorpcji  jonów  Dy3+ w  LGSO  z  koncentracją  lutetu

≥ 17 % at. w matrycy mają taki sam przebieg jak dla LSO, co jest w zgodności z wynikami 

badań strukturalnych (Rysunek 6.12). Obserwowane linie widmowe w roztworach stałych 

mają  znacznie  większą  szerokość  niż  w  czystym  LSO  i  uboższą  strukturę  pola 

krystalicznego,  co  świadczy o znacznym nieporządku strukturalnym matryc,  w których 

część jonów lutetu jest zastąpiona przez znacznie większe jony gadolinu.
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Rysunek 6.12. Widma  absorpcji  jonów  Dy3+ w  GSO,  LGSO  i  LSO  rejestrowane  w  
podczerwonym zakresie spektralnym w T = 10 K.

6.3.1.2. Pomiary widm wzbudzenia

Otrzymane  widma  absorpcji  kryształów  GSO:Dy  i  LSO:Dy  nie  pozwalają

na przypisanie poszczególnych składowych pola krystalicznego do konkretnych pozycji 

węzłowych sieci (RE1 i RE2) zajmowanych przez jony dysprozu. Przeprowadzone zostały 

zatem próby wzbudzania indywidualnych składowych pola krystalicznego poziomów Dy3+. 

Niestety  nie  pokazały  one  różnic  w  przebiegach  spektralnych  (Rysunek  6.13.), 

prawdopodobnie w wyniku małej rozdzielczości monochromatora filtrującego długości fal 

wzbudzenia.

Rysunek 6.13. Widma  wzbudzenia  GSO:Dy  porównane  z  widmem  absorpcyjnym.  
Luminescencja  rejestrowana  w  576  nm  (przejście  4F9/2 → 6H13/2)
w T=10K
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Rysunek 6.14. Widma  wzbudzenia  Dy  w  GSO,  LSO  i  LGSO  Luminescencja  
rejestrowana w 576 nm (przejście 4F9/2 → 6H13/2)

Rysunek  6.14  przedstawia  widma  wzbudzenia  badanych  materiałów 

zarejestrowane w 10 i 300 K przy monitorowaniu emisji jonów dysprozu odpowiadającej 

przejściu  4F9/2 → 6H13/2 przy 576 nm. Szerokie pasma obserwowane w obszarze 140 – 

225 nm  przypisano  przejściom  przeniesienia  ładunku  (CT)  między  jonami  tlenu

i  dysprozu.  Wąskie  linie  spektralne  rejestrowane  w  zakresie  231  -335  nm przypisano 

elektronowym  przejściom  zachodzącym  w  obrębie  4fn podstawowych  konfiguracji 

elektronowych jonu Dy3+ i Gd3+ (przejścia f-f). Obecność gadolinowych linii w widmach 

wzbudzenia  emisji  jonów  dysprozu  wskazuje  na  wydajny transfer  energii  wzbudzenia 

między jonami. Efekt ten jest korzystny dla efektywnego pobudzania do świecenia jonów 

domieszki.  Ponadto  na  podstawie  intensywności  linii  tych  przejść  można  stwierdzić, 

że transfer  energii  od  jonów matrycy do  centrów luminescencyjnych  jest  wydajniejszy 

w roztworach stałych niż w matrycach GSO i LSO.
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6.3.1.3. Pomiary widm emisji

GSO:Dy

W kryształach  GSO:Dy,  w  których  obserwowane  były  silne  linie  absorpcyjne 

jonów Gd3+ zostały zbadane widma emisyjne wzbudzane bezpośrednio w pasma absorpcji 

Dy3+ (360  nm)  i w pasma Gd3+ (312  nm)  –  Rysunek  6.15  -  i  zaobserwowano  różnice

w widmach emisji wzbudzanych tymi długościami fali.

Rysunek 6.15– Porównanie  niskotemperaturowych  widm  emisji  Dy3+:GSO  związanej
z  przejściami  4F9/2 →  6H15/2 i  4F9/2 →  6H13/2,  rejestrowanymi  przy  
wzbudzeniu dł. fal 312 nm i 360 nm.

Przy  wzbudzaniu  w  pasmo  absorpcji  Gd3+ obserwowana  emisja  składa  się

z  mniejszej  ilości  linii  niż  emisja  przy  wzbudzaniu  w  pasmie  Dy3+.  Znając  budowę 

komórki elementarnej i odległości pomiędzy poszczególnymi jonami można stwierdzić, że 

jedna z pozycji  krystalicznych jonów Dy3+ jest  wyróżniona.  Efektywny przekaz energii 

zachodzi  między  jonami  Gd3+ a  jonami  Dy3+ znajdującymi  się  w  położeniach  RE2. 

Wzbudzając natomiast  jony dysprozu bezpośrednio  widzimy emisję  zarówno z pozycji 

RE1 jak i RE2.

Zaprezentowane niskotemperaturowe widma posłużyły do wyznaczenia  energii 

najniższych składowych Starkowskich stanu wzbudzonego  4F9/2 Dy3+ dla dwóch różnych 

węzłów, wynoszących 21094 cm-1 dla Dy1 i 21195 cm-1 dla Dy2. Żeby wyznaczyć energie 
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kolejnych składowych pola krystalicznego luminescencyjnego poziomu 4F9/2 Dy3+, zostały 

zarejestrowane widma emisji przy wzbudzeniach dwoma długościami fali - 312 i 360 nm 

w  wyższych  temperaturach  aż  do  300  K.  Wyniki  pomiarów  zaprezentowano

na Rysunku 6.16.

Rysunek 6.16 - Temperaturowa  zależność  widm  emisji  Dy3+:GSO  związanej
z  przejściami  4F9/2 →  6H15/2 i  4F9/2 →  6H13/2,  rejestrowanymi
przy wzbudzeniu dł. fal 312 nm i 360 nm.

Analiza  widm  luminescencyjnych  dowodzi,  że  jony  dysprozu  ulokowane

w  dwóch  odmiennych  pozycjach  lokalnych  GSO  tworzą  dwa  izolowane  centra 

luminescencji,  które  nie komunikują  się  wydajnie  poprzez  migrację  energii.  Jony Dy3+

w jednym z węzłów (RE2)  są efektywnie  wzbudzane poprzez transfer  energii  z  jonów 

Gd3+.

Wzrost temperatury powoduje termiczne obsadzenie kolejnych składowych pola 

krystalicznego  stanu  4F9/2 i  pojawiają  się  kolejne  linie  w  krótko-falowej  części  pasm 

emisyjnych. Liczba  składowych,  ich  energie  oraz  wartości  rozszczepienia  pola 

krystalicznego dla poszczególnych poziomów Dy3+ w Gd2SiO5 zawarte są w Tabeli 6.5.
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(2S+1)LJ Energia cm-1 ΔE
(cm-1)

Liczba 
składowych 
CF
teoretyczna/
obserwowana

6H15/2
0, 306, 440, 590, 642, 758, 922 (Dy 2)
0, 74, 184, 284, 426, 506, 598 (Dy 1)

922
598 16/14

6H13/2
3682, 3870, 3991, 4080, 4140, 4196, 4269 (Dy 2)
3547, 3649, 3712, 3822, 3875 (Dy 1)

587
328 14/12

6H11/2
5942, 5987, 6035, 6080, 6100, 6136, 6241, 6260, 
6297, 6367, 6449, 6567 625 12/12

6H9/2, 6F11/2

7747, 7777, 7816, 7852, 7909, 7939, 7970, 7995, 
8012, 8031, 8069, 8085, 8144, 8166, 8221, 8276, 
8350, 8457, 8579

832 23/19

6H7/2, 6F9/2

9147, 9181, 9218, 9254, 9278, 9288, 9298, 9368, 
9173, 9444, 9531, 9547, 9589, 9630, 9688, 9737, 
9889

742 18/17

6H5/2 10237, 10447, 10504, 10706, 10832 595 6/5
6F7/2

11138, 11150, 11200, 11273, 11394, 11518, 
11547, 11579 441 8/8

6F5/2 12535, 12560, 12638, 12792, 12856, 12951 416 6/6
6F3/2 13371, 13379, 13658, 13670 299 4/4
6F1/2 Nie obserwowano 2/-
4F9/2

21195, 21254, 21360, 21463, 21731 (Dy 2)
21094, 21128, 21274, 21351, 21420 (Dy 1)

536
326 10/10

4I15/2

22043, 22070, 22180, 22227, 22309, 22333, 
22356, 22419, 22484, 22502, 22542, 22581, 
22665

622 16/13

4G11/2
23485, 23515, 23576, 23609, 23699, 23795, 
23866 381 12/7

Tabela 6.5 - Energie  poziomów  i  ich  składowych  pola  krystalicznego  wyznaczone  
z niskotemperaturowych  widm  absorpcji  i  emisji  kryształu  GSO:Dy,  
wartość  rozszczepienia  pola  krystalicznego oraz  przewidywana
i obserwowana liczba linii w pasmach
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LSO:Dy

W kryształach  LSO:Dy brak  jest  intensywnych  linii  absorpcji  Gd3+ oraz  brak 

efektywnego transferu energii z matrycy do centrów optycznych. Ponadto oba węzły RE1

i RE2 mają tę samą symetrię punktową oraz podobne odległości pomiędzy jonami RE1 – 

RE1,  RE2 –  RE2 i  RE1 –  RE2.  Dlatego  też  pomiary przeprowadzone  na  kryształach 

LSO:Dy nie pozwoliły na rozróżnienie dwóch centrów luminescencji,  jak w przypadku 

GSO:Dy.

2S+1LJ Energia (cm-1)
ΔE
(cm-1)

Liczba 
składowych
teor./exp.

6H15/2 0, 37, 89, 120, 202, 318, 392, 446, 526, 788, 933 933 8/11
6H13/2 

3545, 3592, 3624, 3669, 3734, 3748, 3773, 3812, 3872, 
3907, 4046, 4157 612 7/12

6H11/2
5885, 5917, 5927, 5979, 6003, 6069, 6095, 6181, 6210, 
6253, 6273, 6383 498 6/12

6H9/2, 6F11/2

7698, 7711, 7724, 7742, 7767, 7780, 7826, 7867, 7890, 
7914, 7926, 7956, 7979, 8034, 8072, 8098, 8180, 8201, 
8267, 8292, 8387

689 11/21

6F9/2, 6H7/2
9029, 9041, 9055, 9119, 9173, 9209, 9234, 9266, 9295, 
9348, 9373, 9396, 9417, 9442, 9500, 9562, 9602, 9666 637 9/18

6H5/2 10191, 10268, 10322, 10478, 10618, 10667 476 3/6
6F7/2 11100 11136, 11206, 11233, 11260, 11284, 11333, 11396 296 4/8
6F5/2 12484, 12572, 12586, 12594, 12698, 12728 244 3/6
6F3/2 13334, 13360, 13459, 13488 154 2/4
6F1/2 14018 - 1/1
4F9/2 21023, 21060, 21110, 21157, 21283, 21355, 21398, 21465 442 5/8
4I15/2

22013, 22055, 22084, 22139, 22256, 22272, 22329, 22399, 
22485, 22563, 22586 573 8/11

4G11/2
23383, 23399, 23447, 23511, 23542, 23576, 23614, 23653, 
23709 326 6/9

4F7/2, 4I13/2, 
24837, 24861, 24928, 25021, 25089, 25130, 25164, 25219, 
25241, 25301, 25335, 25379 - 11/12

4M21/2, 4K17/2
25511, 25550, 25579, 25597, 25638, 25680, 25686, 
25717,25745, 25803, 25825, 25863, 25892, 25928, 26003 - 20/15

4M19/2, 26394, 26466, 26524, 26570, 26636, 26708 - 10/6
4P3/2, 4D3/2, P5/2 27259, 27306, 27357, 27388, 27447, 27464, 27524, 27612 - 7/8
4I11/2 27666, 27934, 27990, 28054, 28157, 28220, 28299 - 6/7
6P7/2 28774, 28477, 28500, 28566, 28622, 28631, 28694 - 4/7
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Tabela 6.6 - Energie poziomów i ich składowych pola krystalicznego wyznaczone 
z niskotemperaturowych widm absorpcji i emisji kryształu LSO:Dy wartość 
rozszczepienia pola krystalicznego oraz przewidywana i obserwowana liczba 
linii w pasmach



Widma  emisji  Dy3+ w  matrycach  GSO,  LSO  i  LGSO  (Rysunek  6.17) 

zdominowane są przez widzialną emisję przy 575 nm (przejście  4F9/2 → 6H13/2) oraz przy 

484  nm  (przejście  4F9/2 → 6H15/2)  Słabe  pasmo  emisyjne  w  podczerwonym  zakresie 

spektralnym przypisano luminescencji 4F9/2 → 6H11/2.

Rysunek 6.17. - Widma emisji Dy3+ w matrycach GSO, LSO i LGSO

Struktura  emisyjnych  pasm oraz  energie  linii  optycznych  jonu  Dy3+ w LGSO 

wykazują  znaczne  podobieństwo  do  widm rejestrowanych  dla  kryształu  LSO:Dy.  Taki 

wynik  badań  wskazuje,  że  w  roztworach  stałych  LGSO:Dy,  w  przeciwieństwie

do  kryształu  GSO:Dy,  żaden  z  dwóch  dysprozowych  węzłów  nie  jest  preferowany

w procesie transferu energii Gd3+ → Dy3+.
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6.3.1.4. Dynamika luminescencji

Przeprowadzono pomiary krzywych zaniku luminescencji stanu 4F9/2 w GSO:Dy, 

LSO:Dy i  LGSO:Dy wzbudzanych  falą  o  długości  454  nm.  Wyniki  przedstawione  są

na Rysunku 6.18.

Rysunek 6.18. – Krzywe zaniku luminescencji stanu 4F9/2 w GSO:Dy, LSO:Dy i LGSO:Dy

Luminescencję Dy w GSO rejestrowano przy energiach 21095 cm-1 i 17064 cm-1, 

które  w widmach  emisji  zostały  przypisane  odpowiednio  węzłom  Dy1  i  Dy2.  Zanik 

luminescencji  odbieranej  przy  dł.  fali  21095  cm-1 w  1  at%  Dy3+:GSO  jest  czysto 

eksponencjalny  z  czasem równym 514  µs.  Jednocześnie  przebieg  kinetyki  zaniku  jest 

szybszy i delikatnie nie-eksponencjalny gdy luminescencja jest monitorowana przy 17064 

cm-1. Zatem czas życia stanu 4F9/2 Dy3+ lokowanego w węzłach Dy1 (C3v) jest dłuższy niż 

jonów  dysprozu  w  Dy2  (Cs).  Krzywa  zaniku  luminescencji  4F9/2 dla  jonów  dysprozu 

zajmujących pozycję lokalną Dy2 (Cs) nie jest eksponencjalna w pierwszej fazie przebiegu 

jednak w dalszej części staje się eksponencjalna, zanikając z czasem 497 µs.
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Krzywe zaniku luminescencji kryształu LSO:Dy o niskiej zawartości domieszki 

wykazują wykładniczy charakter ze stałą czasową wynoszącą 509 µs w10 K oraz 575 µs

w 300 K. Ze wzrostem koncentracji domieszki krzywe zaniku wykazują silne odstępstwa 

od  wykładniczego  charakteru  nawet  w  niskiej  temperaturze,  a  czasy  życia  ulegają 

skróceniu do 220 µs i 202 µs odpowiednio w 10 i 300 K.

Nieeksponencjalny charakter rejestrowanych krzywych zaniku luminescencji Dy 

w LGSO obserwowany w  początkowej  fazie  zaniku  przechodzi  w  zanik  wykładniczy

ze stałą czasową nieco powyżej 300 µs. Czasy życia poziomu 4F9/2 jonu Dy3+ w LGSO są 

zbliżone  do  czasu  życia  rejestrowanego  dla  kryształu  LSO:Dy  (τmean =  ~263  µs

w  LGSO:4%Dy,  τmean =  202  µs  w LSO:5%Dy)  i  dłuższe  od  czasu  życia  mierzonego

dla kryształu GSO:5%Dy (τmean = 118 µs).

GSO LGSO LSO
10K 300K 10K 300K

1% 
Dy

514 µs 
(21095 cm-1)
462 µs 
(17064 cm-1)

524 µs
(21095 cm-1)
501 µs 
(17064 cm-1)

509 µs 575 µs

5% 
Dy
(4%Dy 
w 
LGSO)

215 µs 
(21095 cm-1)
107 µs 
(17064 cm-1)

212 µs 
(21095 cm-1)
118 µs 
(17064 cm-1)

262 µs
(20-LGSO)
277 µs
(60-LGSO)

320 µs
(40-LGSO)
263 µs
(80-LGSO)

220 µs 202 µs

Tabela 6.7 Czasy życia poziomu 4F9/2  jonu Dy3+ w GSO, LSO i LGSO

Charakter  zarejestrowanych  krzywych  zaniku  oraz  koncentracyjna  zależność 

czasów życia badanych materiałów wskazują na znaczącą rolę niepromienistego transferu 

energii wzbudzenia w układzie Dy – Dy, zachodzącego z udziałem procesów relaksacji 

krzyżowej.  Procesy  te  są  często  obserwowane  w  kryształach  zawierających  wysokie 

koncentracje jonów domieszki. 
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6.3.1.5. Przekrój czynny na emisję

Znając  radiacyjny  czas  życia  stanu  wzbudzonego  można  oszacować  przekrój 

czynny  na emisję.  Obliczone  za  pomocą  równania  6.17  widmo  przedstawione  jest

na Rysunku 6.19.

Rysunek 6.19 - Widmo  przekroju  czynnego  na  emisję  wymuszoną  wyznaczone
dla elektronowego przejścia 4F9/2 - 6H13/2 jonu Dy3+ w Lu2SiO5 i Gd2SiO5.

W widmach Dy3+ w matrycy GSO dominuje linia przy 569 nm. Warto zauważyć, 

że  gdy  kryształ  wzbudzany  jest  w  pasmo  absorpcyjne  gadolinu  (emisja  z  1  centrum 

luminescencji) wartość przekroju czynnego (σem = 1.21 10-20 cm2) jest niemal dwukrotnie 

większa  niż  przy  wzbudzeniu  w pasmo  absorpcyjne  dysprozu  (σem =0.68×10-20 cm2).

W widmie Dy3+ w matrycy LSO dominuje luminescencja o długości 574 nm z przekrojem 

czynnym na emisję σem = 0.74·10-20 cm2. Porównanie przekrojów czynnych na emisję Dy3+ 

w różnych matrycach przedstawia Tabela 6.8.
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Matryca Przekrój czynny 
σem [10-20 cm2]

Długość fali [nm]

NaGd(WO4)2                   [102] 13 580
YAl3(BO3)4                     [103] 1,27 571
Gd2SiO5 1,21 569
LiNbO3                           [104] 0,78 580
Lu2SiO5 0,74 574
szkła fluoro boranowe    [105] 0,37 574

Tabela 6.8 - Przekroje czynne na emisję Dy3+ w różnych matrycach

6.3.1.6. Wnioski

Ortokrzemiany domieszkowane Dy3+ są obiecującym materiałem do emisji światła 

widzialnego.  Dysproz  wbudowuje  się  w  obie  pozycje  krystalograficzne  RE1  i  RE2.

W matrycach zawierających jony gadolinu zachodzi wydajny transfer energii z matrycy

do  aktywnej  luminescencyjnie  domieszki.  W  kryształach  o  strukturze  P21/c  dysproz

w różnych pozycjach węzłowych tworzy izolowane centra luminescencji, a pozycja RE2 

jest wyróżniona pod względem transferu energii od jonów Gd3+ do Dy3+. W strukturze C2/c 

(zarówno  w  czystym  LSO  jak  i roztworach  stałych)  nie  tworzą  się  izolowane  centra 

luminescencji.

Dysproz  w  roztworach  stałych  LGSO o  strukturze  C2/c  wykazuje  takie  same 

własności spektroskopowe jak w matrycy LSO, a jednocześnie obecność jonów gadolinu

w  LGSO  umożliwia  wydajny  transfer  energii  od  jonów  Gd3+ do  Dy3+,  co  ułatwia 

pompowanie optyczne do wyższych stanów wzbudzonych. 
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6.3.2 Kryształy domieszkowane Sm

Jak wykazały pomiary strukturalne i spektroskopowe 

kryształów z  domieszką  Dy3+ kryształy  LGSO o  zawartości 

lutetu w matrycy większej lub równej 17 % at. mają strukturę 

C2/c i wykazują taki sam charakter spektroskopowy jak LSO. 

Dlatego  też  ocena  własności  emisyjnych  samaru 

w ortokrzemianach  została  przeprowadzona  tylko  na 

kryształach  GSO  oraz  roztworach  stałych  LGSO 

(Gd2SiO5 :0,5 % at. Sm; Gd2SiO5 : 5 % at. Sm; (LuxGd1-x)SiO5 : 

0,5 % at. Sm; x=0,11, 0,15, 0,19 i 0,5).

Z  analizy  struktury  energetycznej  jonu  Sm3+ 

(Rysunek 6.20  -  obok)  wiadomo,  że  oczekiwana  emisja 

w zakresie widzialnym  odbywa się przy przejściu z poziomu 
4G5/2 do  stanu  podstawowego  6H5/2 oraz  pierwszych  stanów 

wzbudzonych 6H7/2 i 6H9/2. 

6.3.2.1. Pomiary absorpcji

Gd2SiO5:Sm

Widmo  absorpcyjne  kryształu  GSO:Sm  zmierzone 

w świetle  spolaryzowanym  równolegle  do  osi 

krystalograficznych  a,  b i  c w zakresie spektralnym 5000 – 

35000 cm-1 w  temperaturze  pokojowej  przedstawione jest 

na Rysunku 6.21. 
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Rysunek 6.21. - Widmo absorpcyjne kryształu GSO:Sm (5%) (T=300K)

Intensywności  absorpcji  nieznacznie  zależą  od  polaryzacji  światła,  natomiast 

szerokość i położenia pasm są takie same dla wszystkich zmierzonych polaryzacji światła. 

W widmie absorpcyjnym jonów Sm3+ dominują linie w podczerwieni. Obecne są też linie 

absorpcji w zakresie niebieskim odpowiadające absorpcji matrycy. To właśnie te pasma 

mogą pozwolić na wzbudzenie stanu 4G5/2.

Na  podstawie  zarejestrowanych  widm  zostały  wyznaczone  siły  oscylatora

i  parametry  intensywności,  a  na  ich  podstawie  obliczone  zostały  prawdopodobieństwa 

przejść promienistych z poziomu metastabilnego 4G5/2 oraz odpowiadające współczynniki 

rozgałęzienia luminescencji i radiacyjne czasy życia. Wyniki przedstawione są w tabelach 

6.9, 6.10 i 6.11.

Przejście z 
poziomu
6H5/2 

 na:

Energia 
(cm-1)

Siły oscylatora (x10-6)
zmierzone obliczonePE||a PE||b PE||c Pśrednia

6H11/2 3808 2,41 2,76 2,65 2,61 2,68
6H13/2 5110 1,12 1,04 1,25 1,14 0,71
6F1/2 – 5/2, 

6H15/2 6939 12,16 11,22 13,45 12,30 12,30
6F7/2 8077 10,46 7,59 10,70 9,58 9,61
6F9/2 9229 6,62 5,08 6,69 6,13 6,88
6F11/2 10556 1,12 1,04 1,16 1,11 1,14
4H(1)7/2,

 4K(1)15/2, 
4H(1)9/2,

 4K(1)17/2, 
6P7/2,  

4H(1)11/2

28934 3,42 3,03 3,36 3,27 3,20

Tabela 6.9 Siły oscylatora przejść dipolowo-elektrycznych jonu Sm3+ w Gd2SiO5
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Obliczone parametry Ω (x10-20)
Ω2 3,73
Ω4 3,27
Ω6 3,23

Tabela 6.10 Parametry fenomenologiczne Ωt obliczone dla jonu Sm3+ w Gd2SiO5

4G5/2 → Energia 
(cm-1)

Ar (s-1) β (%)

6H5/2 17705 ED = 13
MD = 42 10,29

6H7/2 16631 194 36,14
6H9/2 15377 188 34,98
6H11/2 13594 45 8,32
6H13/2 12782 10 1,85
6F1/2 11291 4 0,74
6H15/2 11133 1 0,12
6F3/2 11037 4 0,82
6F5/2 10462 28 5,19
6F7/2 9654 4 0,77
6F9/2 8434 4 0,77
6F11/2

τrad=1864 
μs

6889 0 0,01

Tabela 6.11 Prawdopodobieństwa  emisji  oraz  współczynniki  rozgałęzienia  
luminescencji jonu Sm3+ w Gd2SiO5.

(LuxGd1-x)2SiO5:Sm

Pomiary  absorpcji  kryształów  roztworów  stałych  (LuxGd1-x)2SiO5:0,5%Sm 

(x=0,11; 0,15; 0,19 i 0,5) przeprowadzono w temperaturze pokojowej na zorientowanych 

próbkach (światło padające prostopadle do płaszczyzny (001)) o jednakowej grubości (4,5 

mm).  Zebrane  widma  przedstawia  Rysunek  6.22.  Przypisanie  poszczególnych  pasm

do multipletów dokonano na podstawie [100 i 106].

Zaobserwowane  pasma  absorpcyjne  Sm3+ w  LGSO  można  podzielić  na  dwie 

grupy. Pierwszą grupę stanowią pasma pojawiające się w zakresie podczerwonym (6 000 – 

11  000  cm-1),  które  odpowiadają  przejściom  między  stanem  podstawowym  6H5/2

a wzbudzonymi multipletami 6H7/2 – 15/2 oraz 6F1/2 – 11/2. Druga grupa pasm składa się z wielu 

gęsto położonych i przekrywających się multipletów w zakresie 17 000 – 30 000 cm -1. 

Współczynnik absorpcji pasm w zakresie 17 000 – 24 000 cm-1 jest na tyle mały, że nie jest 

możliwe  przypisanie  obserwowanych  przejść  do odpowiednich  multipletów.  Znacznie 
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intensywniejsze pasma absorpcyjne Sm3+ obserwowane są powyżej 24 000 cm-1.  W tym 

zakresie dominuje pasmo około 24 700 cm-1,  w którym można wyodrębnić dwa dobrze 

zdefiniowane maksima w 24690 oraz 24820 cm-1 widoczne dla kryształów (LuxGd1-x)2SiO5, 

w  których  x=0,19  i  0,5  (struktura  C2/c).  Te  przejścia  mogą  być  wykorzystane 

do pompowania optycznego za pomocą niebieskiej diody laserowej do generacji światła 

laserowego.

Rysunek 6.22 – Widma absorpcyjne Sm3+ w kryształach (LuxGd1-x)2SiO5 dla x=0,11; 0,15;  
0,19 i 0,5 w T=300K
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Zmiana  struktury  kryształu  z  P21/c  (próbki  (LuxGd1-x)2SiO5,  w których  x=0,11

i 0,15) na C2/c powoduje wyraźną zmianę kształtu obserwowanych pasm oraz nieznaczne 

przesunięcie  obserwowanych  przejść  w  kierunku  wyższych  energii.  Jest  to  najlepiej 

widoczne w zakresie podczerwonym. 

Na podstawie zmierzonych widm absorpcyjnych zostały policzone siły oscylatora 

poszczególnych przejść. Są one zebrane w Tabeli 6.12. Otrzymane wartości nie różnią się 

znacząco. Można zauważyć, że w kryształach o strukturze C2/c zwiększająca się zawartość 

lutetu powoduje zmniejszenie siły oscylatora.

Multiplet 11Lu-89(Gd+Sm) 15Lu-85(Gd+Sm) 19Lu-81(Gd+Sm) 50Lu-50(Gd+Sm)

ν [cm-1] Pexp ν [cm-1] Pexp ν [cm-1] Pexp ν [cm-1] Pexp

6F1/2; 
6F3/2; 

6H15/2; 
6F5/2

7 008 2.84 6 990 2.70 7 109 2.93 7 057 2.84

6F7/2
8 070 2.01 8 064 2.26 8 195 2.81 8 208 1.81

6F9/2
9 215 1.29 9 208 1.55 9 346 1.76 9 346 1.03

6F11/2
10 550 0.23 10 553 0.27 10 672 0.21 10 664 0.16

4G(4)7/2;
4I(3)9/2; 

4M15/2; 
4I(3)11/2; 

4I(3)13/2

21 068 1.20 21 066 1.20 21 109 0.86 21 102 0.65

6P5/2, 
4M19/2; 

4L13/2; 
4F(3)7/2; 

6P3/2; 
4K(1)11/2;

4M21/2; 
4L15/2; 

4G(4)11/2

24 735 4.41 24 708 4.07 24 820 4.44 24 820 3.10

4D(3)1/2; 
6P7/2; 

4L17/2; 
4K(1)13/2

26 515 0.95 26 506 0.89 26 610 1.14 26 649 0.80

4F(3)9/2; 
4D(2)3/2; 

6P5/2

27 587 0.88 27 569 0.76 27 670 0.97 27 682 0.54

4H(1)7/2; 
4K(1)15/2;
4H(1)9/2; 
4K(1)17/2;

6P7/2

28 896 0.45 28 874 0.70 28 993 0.74 29 002 0.47

Tabela 6.12. - Eksperymentalne  wartości  siły  oscylatora  dla  kryształów  roztworów 
stałych (LuxGd0.995-xSm0.005)2SiO5 z x = 0.11, 0.15, 0.19 oraz 0.50.
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6.3.2.2. Pomiary emisji

Rysunek 6.23. - Spolaryzowane  widmo  emisji  GSO:Sm  (0,5%)  zmierzone  w  T=300 K 
przy wzbudzeniu dł. fali 405 nm (górny wykres) oraz niespolaryzowane,  
zmierzone w T=7 K przy wzbudzeniu dł. fali 201 nm (dolny wykres)

Rysunek  6.23  przedstawia  spolaryzowane  widmo  emisji  GSO:Sm  zmierzone 

w temperaturze  pokojowej  oraz  niespolaryzowane  widmo  emisji  zmierzone  w  T=7 K

w zakresie  od 550 nm do 750 nm.  W niskotemperaturowym spektrum można wyróżnić 

cztery pasma, które odpowiadają przejściom ze wzbudzonego poziomu  4G5/2 do stanów 
6H5/2,  6H7/2,  6H9/2 i  6H11/2. To ostatnie przejście nie jest widoczne na widmach zmierzonych

w  temperaturze  pokojowej.  Widoczne  różnice  między  widmami  zarejestrowanymi

w różnych polaryzacjach światła wskazują, że anizotropia matrycy nieznacznie wpływa

na intensywność linii. We wszystkich zmierzonych widmach najsilniejsza emisja zachodzi 
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około 601 nm. Ilość linii w obserwowanych pasmach emisyjnych w T=7K wskazuje na to, 

że jony Sm3+ w GSO zajmują obie pozycje krystalograficzne RE1 i RE2.

Na  insecie  Rysunku  6.23.  przedstawiony  jest  wykres  przekroju  czynnego

na emisję Sm3+ w GSO obliczony za po mocą relacji Füchtbauera-Ladenburga (równanie 

6.17). Najwyższy pik odpowiada wartości 3,74·10-21 cm2 dla 601 nm. Tabela 6.13 zawiera 

porównanie wartości przekroju czynnego na emisję Sm3+ w różnych matrycach. 

Matryca Przekrój czynny na emisję 
Sm3+ σem [cm2]

szkło K2SO4-P2O5-B2O3 4,63·10-20           [107]

Gd2SiO5 3,74·10-21

szkło BLNS 1,45·10-21          [108]

LiNbO3 9,7·10-22            [109]

LaOCl 9,7·10-23            [110]

Tabela 6.13 - Przekroje czynne na emisję Sm3+ w różnych matrycach

Porównanie widm emisji  kryształów (LuxGd1-x)2SiO5:0,5%Sm (x=0, 0,11;  0,15; 

0,19 i 0,5) przedstawia Rysunek 6.24. We wszystkich zarejestrowanych widmach widać 

trzy pasma emisyjne odpowiadające przejściu ze stanu wzbudzonego 4G5/2 do stanów 6H5/2, 
6H7/2 i  6H9/2. Najintensywniejsza emisja zachodzi z pasma przy 600,9 nm dla kryształów

o strukturze P21/c oraz 600,3 nm dla kryształów o strukturze C2/c. Linia ta odpowiada 

przejściu na pierwszy stan wzbudzony samaru  4G5/2 →  6H7/2, co jest korzystne z punktu 

widzenia możliwości wywołania czteropoziomowej akcji laserowej.

Widma  emisyjne  próbek  o  takiej  samej  strukturze  krystalicznej  zmieniają  się 

bardzo  nieznacznie  wraz  ze  zmianą  koncentracji  lutetu  w  krysztale.  Wyraźne  różnice

w kształcie  pasma widać  natomiast  pomiędzy widmami próbek o różnych strukturach.

W  kryształach  o  strukturze  C2/c  zarejestrowane  pasma  są  przesunięte  w  kierunku 

wyższych  energii  w  porównaniu  do  pasm obserwowanych  w  kryształach  o  strukturze 

P21/c.
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Rysunek 6.24. - Widmo emisji GSO:Sm oraz LGSO:Sm (x=0,11; 0,15; 0,19 i 0,5) mierzone  
w T=300 K przy wzbudzeniu dł. fali 405 nm

Zostało również zmierzone widmo wzbudzenia, przedstawione na Rysunku 6.25. 

Obserwowana  była  luminescencja  przy 608  nm.  Podobnie  jak  w  kryształach  GSO:Dy 

występuje tu szerokie pasmo między 140 a 225 nm odpowiadające przejściom związanym 

z  przeniesieniem  ładunku  O2--Sm3+ oraz  wąskie  spektralnie  i  intensywne  linie 

odpowiadające  elektronowym  przejściom  zachodzącym  w  obrębie  4fn podstawowych 

konfiguracji elektronowych jonów Sm3+ i Gd3+ co wskazuje na efektywny transfer energii 

między matrycą a jonem luminescencyjnym.

Rysunek 6.25. - Widmo wzbudzenia kryształu Sm3+:Gd2SiO5w 7 K. Emisja rejestrowana 
przy dł. fali 608 nm.
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6.3.2.3. Dynamika luminescencji

Wyznaczone  czasy  życia  poziomu  wzbudzonego  4G5/2 z  krzywych  zaniku 

luminescencji  Sm3+ w  GSO  (Rysunek  6.26)  są  w  dobrej  zgodności  z  obliczeniami 

teoretycznymi. Dla stężenia Sm3+ w GSO równego 0,5at% zarejestrowano eksponencjalny 

zanik  luminescencji  z  czasem  życia  1,78  ms  (obliczony  teoretycznie  τrad=1,864  ms). 

Podobny zanik obserwowany był w próbkach LGSO:Sm (wyznaczone eksperymentalnie 

czasy życia zawiera Tabela 6.14) Zwiększenie stężenia domieszki powoduje wygaszanie 

luminescencji  z  powodu  większego  udziału  nieradiacyjnych  procesów  relaksacji 

krzyżowej.  Przy  5%  at.  Sm  w  krysztale  zarejestrowana  krzywa  zaniku  wykazuje 

początkowo bardzo szybki,  nieeksponencjalny zanik,  który przechodzi  później  w nieco 

wolniejszy, prawie eksponencjalny zanik luminescencji. Czas życia w próbce o większej 

koncentracji domieszki Sm3+ wynosi zaledwie 0,4 ms. 

Rysunek 6.26 - Krzywe zaniku luminescencji stanu  4G7/2 w Gd2SiO5 zawierającym 
0,5 i 5 at.% Sm3+
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Gd2SiO5
(Lu0.11Gd0.89)2Si
O5

(Lu0.15Gd0.85)2Si
O5

(Lu0.19Gd0.81)2Si
O5

(Lu0.50Gd0.05)2Si
O5

τexp 

[ms] 1,74 1.82 1.78 1.77 1.69

Tabela 6.14. Eksperymentalnie  wyznaczone  czasy  życia  poziomu  4G5/2 jonu  Sm3+ 

w Gd2SiO5:Sm (0,5at%) oraz LGSO:Sm (x=0,11; 0,15; 0,19 i 0,5)

6.3.2.4. Wnioski

Zebrane  wyniki  demonstrują  dobre  właściwości  emisyjne  układu  LGSO:Sm

w zakresie widzialnym. Obecność intensywnego pasma absorpcyjnego w pobliżu 400 nm 

oraz  efektywny  transfer  energii  między  jonami  gadolinu  i  samaru  w  zakresie  UV 

zapewniają  wydajne  pompowanie  optyczne.  Intensywna  emisja  w pobliżu  600nm, 

odpowiadająca  schematowi  lasera  czteropoziomowego  i  korzystnie  duża  wartość  czasu 

życia  poziomu  metastabilnego  czynią  kryształy  LGSO:Sm  obiecującym  materiałem 

do wywołania akcji laserowej.

W absorpcji  i  emisji  uczestniczą jony samaru z obu nierównoważnych pozycji 

krystalograficznych  RE1  i  RE2,  jednak  żaden  z  przeprowadzonych  eksperymentów

nie pozwolił na rozróżnienie dwóch centrów luminescencji.
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6.3.3 Kryształy domieszkowane Pr

Jony  Pr3+ są  potencjalnie  dobrym  źródłem  emisji 

w zakresie widzialnym ze względu na różnicę energii między 

poziomem  wzbudzonym  3P0 a  podstawowym  3H4, 

odpowiadającą  emisji  w  pobliżu  480  nm  oraz  między  1D2,

a 3H4, odpowiadającą emisji w pobliżu 610 nm (Rysunek 6.27).

Zarejestrowane  zostały  widma  wzbudzenia  emisji 

o długości 610 nm (Rysunek 6.28).  Pasma w zakresie 30nm – 

260 nm odpowiadają absorpcji matrycy, zaś słabe maksimum 

w pobliżu  275  nm  i  wyraźniejsze  piki  powyżej  300  nm 

odpowiadają absorpcji Gd3+.

Rysunek  6.28  –  widma  wzbudzenia  jonów  Pr3+ w  GSO  w  temperaturze  7K.  Emisja  
rejestrowana przy 610 nm.
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Rysunek 6.29. Widmo emisji widzialnej kryształu Gd2SiO5:Pr3+ wzbudzonej długością fali  
312 nm, zapisane w temperaturze 7K.

Do zmierzenia widma emisji kryształy GSO:Pr zostały wzbudzane w spektralny 

obszar absorpcji jonów Gd3+ w 312 nm. Wyniki pomiarów przedstawione są na Rysunku 

6.29.  Zarejestrowane  linie  widmowe  mają  niewielką  intensywność,  co  jest 

prawdopodobnie  skutkiem  dużej  liczby  konkurencyjnych  przejść  niepromienistych. 

Przedstawione widma zapisano w temperaturze 7K, ale rozkład intensywności w obszarze 

emisji  widzialnej  w  temperaturze  pokojowej  nie  różni  się  istotnie.  Linie  emisyjne

w pobliżu 480 nm, 540 nm 700 nm 720 nm i 730 nm odpowiadają przejściom z poziomu 
3P0 zaś grupa linii w obszarze 600 nm -660 nm odpowiada nakładającym się przejściom

z poziomu 3P0 i 1D2 jonu prazeodymu. 

Na  podstawie  powyższych  wyników  stwierdzono,  że  ortokrzemiany 

domieszkowane  prazeodymem są  dużo  mniej  perspektywicznym  materiałem do  emisji 

światła w zakresie widzialnym niż kryształy z dysprozem i samarem. Nie zostały więc 

również przeprowadzone próby w matrycy C2/c.
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Podsumowanie

Otrzymano metodą Czochralskiego monokryształy ortokrzemianów gadolinowych 

(Gd2SiO5 - GSO) i lutetowych (Lu2SiO5 - LSO) oraz ich roztwory stałe w pełnym zakresie 

koncentracji  ((LuxGd1-x)2SiO5 -  LGSO)  domieszkowane  jonami  Dy3+,  Sm3+ lub  Pr3+. 

Przeprowadzone  pomiary  proszkowej  dyfrakcji  rentgenowskiej  wykazały,  że  kryształy 

GSO oraz LGSO o zawartości lutetu w roztopie mniejszej lub równej 15% at. krystalizują 

w grupie przestrzennej P21/c, natomiast LSO i LGSO o koncentracji lutetu  ≥ 17% at. –

w grupie  C2/c.  Badania  Ramanowskie  pokazały,  że  zmiana  struktury z  C2/c  na  P21/c

w kryształach ortokrzemianów LGSO nie ma charakteru przemiany fazowej wywoływanej 

temperaturą. 

Na  podstawie  pomiarów  składu  chemicznego  otrzymanych  kryształów 

oszacowano współczynnik segregacji między jonami Gd3+ i  Lu3+ w matrycy roztworów 

stałych ortokrzemianów gadolinowo-lutetowych. W LGSO o strukturze C2/c współczynnik 

segregacji gadolinu jest mniejszy od 1, a w strukturze P21/c większy od 1. Ten wynik oraz 

oszacowanie  wartości  temperatury  topnienia  pozwoliły  na  stworzenie  schematycznego 

diagramu skład-temperatura dla układu GSO-LSO (Rysunek 4.3).

Kryształy  krzemianów  gadolinowych  mają  wyraźnie  zaznaczoną  płaszczyznę 

łupliwości, co jest dużą wadą pod względem zastosowań tych materiałów na szeroką skalę. 

Tej wady pozbawione są krzemiany lutetowe, jednak ich produkcja wymaga użycia prawie 

20-krotnie droższego materiału wyjściowego, a proces ich krystalizacji przebiega w dużo 

wyższej  temperaturze  (o  ponad  200ºC).  Przedstawione  tu  wyniki  badań  pokazują, 

że roztwory stałe LGSO łączą w sobie zalety obu matryc (typu GSO i LSO) i stanowią dla 

nich interesującą alternatywę. Kryształy LGSO zawierające nawet 83 % at. (tańszego niż 

Lu)  gadolinu  zachowują  odporną  mechanicznie  strukturę  C2/c,  a  ich  temperatura 

krystalizacji jest znacznie niższa niż kryształów LSO.

W  pracy  zaprezentowano  wyniki  badań  spektroskopowych  właściwości 

wybranych  jonów  lantanowców  (Dy3+,  Sm3+ i  Pr3+)  w  kryształach  LGSO.  Metodyka 
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badawcza  opierała  się  głownie  na wysokorozdzielczej  spektroskopii  laserowej.  Zostały 

zmierzone  oraz  zinterpretowane  widma  absorpcji,  emisji  oraz  widma  wzbudzenia

w szerokim zakresie długości fal w temperaturze pokojowej oraz T=10K. Wyznaczono siły 

oscylatorów,  prawdopodobieństwa  przejść,  oraz  radiacyjne  czasy  życia  poziomów 

energetycznych jonów aktywnych w LGSO. Zmierzono czasy życia stanów wzbudzonych 

oraz przeanalizowano wyniki pomiarów związane z kinetyką zaniku luminescencji.

Przeprowadzone pomiary wykazały, że ortokrzemiany domieszkowane Dy3+ oraz 

Sm3+ są  obiecującymi  materiałami  do  emisji  światła  widzialnego.  Z  kolei  materiały 

domieszkowane prazeodymem wykazywały mało intensywną emisję i stwierdzono, że nie 

jest to atrakcyjny materiał do zastosowań jako źródło światła w zakresie widzialnym. 

Kryształy  LGSO:Dy  i  LGSO:Sm  te  wzbudzane  światłem  360 nm  i  405  nm 

(odpowiednio  dla  dysprozu  i  samaru)  wykazują  intensywną  emisję  w żółtym zakresie 

widma, odpowiadającą przejściu z  4F9/2 do  6H13/2 dla Dy3+ oraz z  4G5/2 do  6H7/2 dla Sm3+. 

Wartości  przekrojów  czynnych  na  emisję  wskazują,  że  układy  te  mogą  stać  się 

potencjalnymi  ośrodkami  laserującymi.  Otwiera  to  pole  do  dalszych  badań nad 

określeniem fundamentalnych  charakterystyk  układu  obejmującego  źródło  pompowania

i ośrodek czynny, niezbędnych dla realizacji praktycznie użytecznych urządzeń laserowych 

-  zbadanie  udziału  przejść  promienistych  i  niepromienistych  w  relaksacji  stanów 

metastabilnych, określenie parametrów oddziaływania aktywator-aktywator, optymalnych 

stężeń domieszek zapewniających dostateczną wydajność pompowania optycznego przy 

zadowalających  wydajnościach  kwantowych  poziomów  metastabilnych,  zależności 

współczynników  wzmocnienia  od  mocy  pompowania  optycznego  oraz  określenie 

warunków osiągnięcia progów generacji.

Praca  pokazała,  że  własności  spektroskopowe  kryształów  roztworów  stałych 

lutetowo-gadolinowych  nie  są  gorsze  niż  czystych  matryc  LSO  i  GSO.  Co  więcej 

obserwowane  w  roztworach  stałych  poszerzenie  linii  absorpcyjnych  daje  większe 

możliwości pompowania optycznego do wyższych poziomów energetycznych, a obecność 

gadolinu  w  krysztale  o  strukturze  C2/c  znacząco  zwiększa  transfer  energii  z  matrycy

do centrów luminescencyjnych. 
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