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Bezołowiowe tlenkowo-fluorkowe szkła i włókna szklane oraz materiały szklano-

ceramiczne aktywowane jonami lantanowców dla fotoniki 

 

 

Realizacja projektu miała na celu otrzymanie trzech różnych grup nowych materiałów 

optycznych aktywowanych jonami lantanowców: bezołowiowych tlenkowo-fluorkowych 

szkieł, włókien szklanych i materiałów szklano-ceramicznych oraz zbadanie ich właściwości 

luminescencyjnych z uwzględnieniem możliwości zastosowań jako źródeł promieniowania 

przede wszystkim w zakresie bliskiej podczerwieni 1300-1500 nm. Zagadnienia te są istotne z 

punktu widzenia poznania właściwości optycznych szkieł, włókien szklanych i układów 

szklano-ceramicznych (aspekt poznawczy), jak również z powodu praktycznych zastosowań 

w podczerwonej optoelektronice (aspekt aplikacyjny). 

 

Celem projektu było: 

 

 otrzymanie bezołowiowych tlenkowych i tlenkowo-fluorkowych szkieł 

germanianowych, krzemianowych i boranowych domieszkowanych jonami ziem 

rzadkich, 

 określenie wpływu stężenia fluorków metali XF2 (X = Ca, Ba, Sr) i X’F3 (X’ = La, Y, 

Gd) na właściwości luminescencyjne jonów lantanowców w zakresie widzialnym i 

podczerwonym, 

 wytworzenie włókien szklanych na bazie wyjściowych szkieł, zbadanie właściwości 

optycznych włókien szklanych i porównanie ich z wyjściowymi matrycami szklistym, 

 wytworzenie transparentnych materiałów szklano-ceramicznych na drodze 

kontrolowanej temperaturowo obróbki cieplnej wyjściowych szkieł, określenie 

wpływu obróbki cieplnej na strukturę i właściwości optyczne tych układów, 

porównanie właściwości optycznych materiałów szklano-ceramicznych i wyjściowych 

szkieł, 

 opracowanie warunków otrzymywania nanokryształów fluorkowych rozproszonych w 

amorficznych matrycach tlenkowych, 

 zbadanie otrzymanych układów (szkieł, włókien, materiałów szklano-ceramicznych) 

pod kątem ich możliwości praktycznego zastosowania, jako źródeł promieniowania w 

zakresie bliskiej podczerwieni 1300-1500 nm. 
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