
Projekt badawczy NCN OPUS nr 2016/23/B/ST8/01965 (2017-2021): 

 

Detekcja nanokryształów fluorkowych rozproszonych w materiałach zol-żelowych przy 

użyciu dyfrakcji rentgenowskiej oraz metod mikroskopowych i spektroskopowych 

 

 

Realizacja projektu miała na celu otrzymanie szklano-ceramicznych materiałów zol-żelowych 

zawierających nanokryształy fluorkowe i domieszki optycznie aktywne (jony ziem rzadkich) 

oraz zbadanie ich właściwości strukturalnych i luminescencyjnych przy użyciu dyfrakcji 

rentgenowskiej oraz metod mikroskopowych i spektroskopowych. Zbadano w szczególności 

widma emisji jonów ziem rzadkich i kinetykę ich zaniku w nanokryształach fluorkowych 

rozproszonych w matrycy zol-żelowej do potencjalnych zastosowań w układach emitujących 

w zakresie światła widzialnego. 

 

Celem projektu było: 

 otrzymanie wyjściowych kserożeli zawierających jony ziem rzadkich, 

 charakterystyka strukturalna i termiczna wyjściowych próbek przy użyciu spektroskopii  

w podczerwieni (FT-IR) i metody TG-DSC, 

 wytworzenie szklano-ceramicznych tlenkowo-fluorkowych materiałów zol-żelowych 

zawierających jony Eu
3+

 i Ln
3+

/Eu
3+

 (gdzie Ln = Ce, Gd, Tb) w wyniku obróbki cieplnej 

wyjściowych próbek, 

 określenie wpływu parametrów technologicznych na formowanie się mikro- i/lub 

nanokryształów fluorkowych, 

 detekcja nanokryształów fluorkowych MF2 (M = Ca, Sr, Ba) i MF3 (M = La, Y) 

rozproszonych w materiałach zol-żelowych przy użyciu dyfrakcji rentgenowskiej oraz 

metod mikroskopowych (TEM) i spektroskopowych, 

 badania luminescencyjne trójwartościowych jonów Eu
3+

 oraz Ln
3+

/Eu
3+

 (Ln = Ce, Gd, Tb) 

w materiałach zol-żelowych zawierających nanokryształy fluorkowe przy różnych 

długościach fali wzbudzenia, 

 zbadanie procesów transferu energii między jonami ziem rzadkich w nanokryształach 

fluorkowych do zastosowań w układach emitujących w szerokim zakresie spektralnym 

światła widzialnego. 
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