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АНОТАЦІЯ 

Теребіленко К. В. Складнооксидні сполуки одно-, дво- та тривалентних 

елементів з тетраедричними аніонами: синтез, будова та властивості. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2021.  

Дисертаційна робота присвячена встановленню закономірностей 

одержання ізо- та гетеровалентно-заміщених фосфатів, молібдатів, ванадатів та 

змішаноаніонних сполук на основі тривалентних елементів, узагальненню їх 

структурних особливостей та вивченню їх люмінесцентних та 

фотокаталітичних властивостей. Запропоновано використання комбінованих 

сольових розплавів для керованого одержання складнооксидних сполук та 

здійснення їх контрольованого легування люмінесцентними домішками. 

Використовуючи запропоновані підходи одержано близько 60 нових сполук, 

для яких встановлено умови їх одержання із розчинів у розплаві та в умовах 

твердофазної взаємодії. На основі масиву одержаних даних розширено та 

збагачено уявлення щодо факторів впливу першої та другої координаційної 

сфери у світлі ізо- та гетеровалентного заміщення в катіонній та аніонній 

підгратці на люмінесцентні властивості легованих змішаноаніонних сполук. 

Встановлені взаємозв’язки між умовами одержання та властивостями сполук із 

острівковою, шаруватою та каркасною будовою. 

Для фосфатів з острівковою будовою A
I
3A

III
(PO4)2 (де A

I
 – лужний, а A

III
 – 

рідкісноземельний елемент) показано можливість одержання ізоморфних 

твердих розчинів з європієм(ІІІ), для яких відсутнє явище концентраційного 

гасіння при кімнатній температурі. Уперше показано відмінності в спектрах 

фотолюмінесценції монокристалів складнооксидних сполук легованих 

європієм(ІІІ) та керамік. Окреслені відмінності пов’язані із вкладом поверхні і 

приповерхневих дефектів. Показано, що ванадато-молібдати на основі 
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бісмуту(ІІІ) мають фотокаталітичні властивості щодо реакції розкладу води - як 

в умовах проведення експерименту в суспензіях, так і у випадку виготовлених 

композитних фотоанодів. 

У першому розділі окреслено відомі на сьогодні принципи 

кристалохімічного дизайну неорганічних люмінофорів та фотокаталізаторів на 

основі фосфатів, ванадатів та молібдатів. Особливу увагу при цьому приділено 

досягненням ізо- та гетероваленого заміщення в аніонній позиції структурних 

типів глазериту, арканіту, лангбейніту та шеєліту. 

У другому розділі наведено основні підходи до одержання 

складнооксидних сполук у вигляді монокристалів, мікро- і нанопорошків, 

композитів та фотоанодів, описано методики їх одержання, характеризації 

спектроскопічними, мікроскопічними та рентгенодифракційними методами. 

У третьому розділі наведено основні закономірності одержання фосфатів 

одно- та тривалентих елементів із комбінованих розчинів – розплавів, що 

містять фторид або молібдат як середовище проведення взаємодії. Показано, 

що ключовим фактором утворення фосфатів з острівковою чи каркасною 

будовою є співвідношення A
I
/Mo у розплаві. Для розплавлених систем A

I
 – A

III
 

– P – Mo – O (A
I
 – Li, Na, K, А

ІІІ
 – рідкісноземельний елемент або бісмут) при 

умові A
I
/Mo = 1,6-3,0 із розплавів кристалізуються подвійні фосфати 

острівкової будови A
I
3A

III
(PO4)2, а у випадку A

I
/Mo = 0,5 -1,5 спостерігається 

формування шаруватих A
I
2A

III
PMoO8 або каркасних A

III
PO4. Ключовий вплив 

складу молібдатного компонента підтверджено експериментально завдяки 

проведенню повного перетворення кристалічного EuPO4 в K3Eu(PO4)2 шляхом 

заміни розплаву – розчинника. Встановлено особливості легування K3La(PO4)2, 

Na3Y(PO4)2 та K3Gd(PO4)2 європієм(ІІІ) в широких концентраційних межах та 

досліджено спектри фотолюмінесценції та збудження фотолюмінесценції 

легованих фосфатів. Визначено мінімальний вміст активатора у складі 

наведених фосфатних каркасів для досягнення оптимальних люмінесцентних 

характеристик. 
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У четвертому розділі встановлено закономірності утворення 

складнооксидних сполук у комбінованих ванадато – молібдатних розплавах, що 

містять тривалентні елементи та визначено основні фактори впливу на характер 

кристалоутворення молібдатів, вольфраматів, ванадатів та змішаноаніонних 

сполук. В роботі докорінно переглянуто усталену роль вольфраматних та 

молібдатних розплавів у вирощуванні функціоналізованих фосфатів: від 

інертного розчинника до безпосереднього реагента, який не тільки модифікує 

координаційну ємність та ступінь конденсації поліедрів полівалентних 

елементів у розплаві, але й впливає на характер поведінки реакційного 

середовища на безпосереднього учасника взаємодії, який напряму закладає 

передумови кристалізації нових складнооксидних сполук. Таким чином, 

встановлені закономірності дозволяють закласти підвалини нового розуміння 

щодо взаємовпливу тетраедричних аніонів у межах оксидних сполук як важелів 

пониження локальної симетрії кристалічних каркасів, які визначають межі 

стабільності функціоналізованих твердих розчинів на їх основі і розширюють 

можливості їх застосування як люмінесцентних матеріалів та каталізаторів. 

На прикладі BiPO4:Pr
3+

, BiP1-xVxО4: Pr
3+

, K2BiPMoO8:Pr
3+

 та 

K2Sc2P2MoO12:Eu
3+

 показано можливості обмеженого ізоморфізму при ізо- та 

гетероваленому заміщенні в аніонній підгратці та показано шляхи оптимізації 

люмінесцентних властивостей складнооксидних сполук керованим 

кристалохімічним дизайном не тільки першої, але й другої координаційної 

сфери. Так, Для твердих розчинів K2Sc2-xEux(PO4)2(Mo1-yWyO4) встановлено 

явище часткового ізоморфізму (y = 0,1 - 1,0) та підвищення інтегральної 

інтенсивності люмінесценції у 8 разів при зростанні вмісту молібдату від 0,3 

до 0,8. Показано, що колір люмінофорів на основі твердих розчинів K2Sc2-

xEux(PO4)2(Mo1-yWyO4) може бути контрольовано змінений через зміну 

співвідношення Mo/W, що впливає не тільки на розподіл інтегральної 

інтенсивності люмінесценції, але й кольору утворених люмінофорів. 

У п’ятому розділі систематизовано особливості одержання подвійних 

молібдатів A
I
A

III
(MoO4)2 (A

I
 – Li, Na, K, А

ІІІ
 – рідкісноземельний елемент або 
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бісмут) та твердих розчинів на їх основі. При сумісній кристалізації у 

молібдатно-ванадатних розплавах, що містять бісмут(ІІІ), виділено два поля 

кристалізації, що відповідають сполукам зі структурою, спорідненою до 

шеєліту при умові K/Mo = 0,25 – 0,50, а також спостерігається перехід від 

моноклинного модульованого KBi(MoO4)2 до моноклинного шеєлітоподібного 

BiVO4, що леговано молібденом(VI) у широкому діапазоні концентрацій. Для 

твердих розчинів K0,5xВі1-0,5x(MoxV1-x)O4 показано, що гетеровалентне 

заміщення ванадію(V) молібденом(VI) призводить до пониження симетрії 

структури від тетрагональної до моноклінної. При цьому має місце 

розупорядкування відповідних замісників по позиціям (K/Bi)O8 та (Mo/V)O4. 

У шостому розділі комплексно розглянуто можливість використання 

складнооксидних сполук на основі змішаних ванадато-молібдатів як 

каталізаторів розкладу води у випадку суспензій та виготовлених композитних 

фотоанодів. Для керамік А
II

xBi1-xV1-xMoxO4 (А
II
 – Ca, Sr) показано можливість 

виготовлення фотоанодів шляхом нанесення порошків твердих розчинів у 

розчині тетрафлуоретилену з наступним їх закріпленням на електропровідному 

склі відпалом, при цьому максимальні значення фотоструму досягають значень 

44,78 µA×см
-2

 для Ca0,1Bi0,9V0,9Mo0,1O4 та 65,75 µA×см
-2

 для Sr0,1Bi0,9V0,9Mo0,1O4, 

а найвища каталітична активність спостерігається при максимальній 

напруженості кристалічного каркасу, тобто поблизу точки зміни симетрії 

каркасу близько х = 0,1. 

У сьомому розділі детально досліджено особливості легування 

молібденом(VI) BiVO4 зі структурою шеєліту та показано дефектний механізм 

його входження в аніонну підґратку. Встановлено, що в умовах кристалізації із 

розчинів у розплаві кількість молібдену(VI)  визначається на рівні 1,0 – 10,3 

% мол, що відповідає моноклинній модифікації бісмут ванадату. Важливо 

відмітити рівномірний розподіл домішки не тільки в межах одного кристалу, а і 

по всьому отриманому зразку. Визначено, що збільшення вмісту MoO3 у 

вихідному розплаві та швидкості охолодження системи контрольовано 

підвищує вміст легуючої домішки в межах одержаних кристалів BiVO4:Mo. 
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SUMMARY  

Terebilenko K.V., Complex oxides based on uni-, bi- and trivalent metals with 

tetrahedral anions: synthesis, structure and properties. - Manuscript.  

Thesis for doctoral degree by speciality 02.00.01 «Inorganic Chemistry». – 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2021. 

This thesis is devoted to comprehensive analysis of homo- and aliovalent 

substitution within complex phosphate, vanadate, molybdate and mixed frameworks 

based on trivalent metals, comparison of their structural peculiarities, luminescent 

and photoelectrochemical performance in water splitting reaction. The concept of 

binary high-temperature solutions application toward crystal growth of tailored 

complex oxides has been shown to be successful tool for doping with luminescent 

moieties within different oxides framework in a wide range of concentration. Based 

on the synthetic procedures proposed 60 novel compounds, their structure has been 

established by single crystal and powder X-Ray diffraction methods. Structure-

property analysis has widened the ideas of first and second coordination environment 

design in a light of iso- and aliovant substitution within cationic and anionic 

sublattices as key factors in tailoring luminescent properties of complex oxides doper 

with rare-earth metals. The relationships between the synthetic peculiarities and 

properties of island-like, layered and three-dimensional structures have been 

established.  

The possibility of full isomorphism within trivalent metal position without 

luminescence concentration quenching has been shown for a group of phosphates 

with formula A
I
3A

III
(PO4)2:Eu

3+
 ( where A

I
 – alkaline and A

III
 – rare-earth metal). The 

difference in luminescence spectra of single crystals and micro/nanopowders has 
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been associated with the surface defects’ influence. The catalytic behavior toward 

water splitting reaction under light irradiation has been shown for solid solutions 

based on bismuth vanadate – molybdate in a form of a suspension or acting as a 

photoanode composite component. 

Chapter 1 reviews the main principles of crystalochemical design of solid state 

phosphors and catalysts based on phosphates, vanadates and molybdates. The main 

attention has been paid to iso- and aliovalent substitution within anionic sublattice of 

arcanite, glaserite, langbeinite and scheelite structural types. 

Chapter 2 concentrates on main chemical issues dealing with synthesis of 

single crystals, micro- and nanopowders, composites and photoanodes being 

discussed; characterization  of  the samples obtained by spectroscopic, microscopic 

and X-Ray single crystal and powder diffraction methods. 

Chapter 3 summarizes the main trends in complex phosphates containing uni- 

and trivalent metals from high - temperature solutions that are composed from 

additional fluoride and/or molybdate component as reaction media. The key role of 

A
I
/Mo ratio has been shown in crystal structure design to yield whether layered 

structure or three-dimensional one. For molten systems A
I
 – A

III
 – P – Mo – O (A

I
 – 

Li, Na, K, А
ІІІ

 –rare-earth metal or bismuth the condition of A
I
/Mo > 2,0 in the initial 

melts reveals in A
I
3A

III
(PO4)2 phosphates with island structure, when 2,0>A

I
/Mo > 

1,0 layered compounds A
I
2A

III
PMoO8 or framework A

III
PO4 are formed in the molten 

molybdate-phosphate melt. The key role of molybdate component composition has 

been proved by full transformation of EuPO4 into K3Eu(PO4)2 by solution exchange 

method. The peculiarities of K3La(PO4)2, Na3Y(PO4)2 and K3Gd(PO4)2 doping with 

rare-earth metals has been studied in a wide range of concentrations by luminescence 

emission and excitation spectra analysis.  

Chapter 4 examines the composition-structure-property relationships for 

complex oxides obtained from vanadate-molybdate molten salts containing trivalent 

metals. The key issues concerning the influence of crystallization fields of 

molybdates, vanadates, tungstates and mixed-anonic compounds has been 

established.  
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The thesis completely revises the role of tungstate and molybdate molten salts in 

tailored crystal growth of complex phosphates synthesis and shifts the function from 

an inert solvent to a direct reagent, which not only modifies the coordination capacity 

and the degree of condensation of polyvalent metals’ polyhedra in the melt, but also 

affects the structural peculiarities of compounds prepared. 

Thus, the relationships between melt and solid state composition established 

allow widening the understanding level of the interaction of molten systems 

containing tetrahedral anions. On the basis of the relationships established, it can be 

concluded that tetrahedral unit substitution can serve as lowering local symmetry tool 

and widener the stability regions of solid solutions based on them as functional 

luminescent materials and catalysts. 

The limited isomorphism in case of iso- and aliovalent substitution has been 

studied for BiPO4: Pr
3+

, BiP1-xVxО4: Pr
3+

, K2BiPMoO8:Pr
3+

 та K2Sc2P2MoO12: Eu
3+

 

solid solutions showing prominent luminescence properties suitable for light emitting 

diodes. The anionic substitution has been proved to influence spectral characteristics 

not only in the first coordination environment but also the second one. Thus, solid 

solutions K2Sc2-xEux(PO4)(Mo1-yWyO4) represent tailored emission spectra with 

enchased intensity by 8 times by changing y = 0,3 to 0,8. 

Chapter 5 summarizes the peculiarities of double molybdate A
I
A

III
(MoO4)2 (A

I
 

– Li, Na, K, А
ІІІ

 – rare-earth metal or bismuth) synthesis and solid solutions based on 

them. In the case of co-crystallization by alkali metal molybdate-vanadate molten 

salts containing bismuth(III), two crystallization fields corresponding to compounds 

with a scheelite-like structure have been isolated. The smooth shift from monoclinic 

modulated KBi(MoO4)2 to monoclinic BiVO4:Mo has been illustrated as an example 

of controllable crystal structure design approach. The aliovalent substitution of 

vanadium (V) by molybdenum (VI) has been served as a tool for crystal symmetry 

lowering from tetragonal to monoclinic system in case of K0,5xВі1-0,5x(MoxV1-x)O4 and 

BiVO4:Mo solid solutions. The statistical distribution within cationic and anionic 

sublattices are observed in (K/Bi)O8 and (Mo/V)O4 sites. 
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Chapter 6 opens the possibility of complex oxides based on mixed vanadato-

molybdates application as water splitting catalysts. Photoanods based on ceramics 

M
II

xBi1-xV1-xMoxO4 (M
II
 - Ca, Sr) have been manufactured by composite with 

tetrafluoroethylene on a conductive glass. The maximum values of photocurrent are 

found to be 44,78 µA/см
2
·for Ca0,1Bi0,9V0,9Mo0,1O4 and 65,75 µA/см

2
·for 

Sr0,1Bi0,9V0,9Mo0,1O4. The highest catalytic activity is observed at the maximum stress 

value of the scheelite framework, where x = 0,1and the change of the point group 

symmetry is observed. 

Chapter 7 summarizes the doping features with Mo(VI) within a host BiVO4. 

The defect-producing mechanism of this aliovalen substitution in anionic sublattice 

has been shown. It was found that in case of molten salts crystallization the amount 

of molybdenum (VI) is determined at the level of 1.0 - 10.3 % mol, which 

corresponds to the monoclinic form of bismuth vanadate. It is important to note the 

uniform distribution of impurities not only within one crystal, but throughout the 

sample. It has been determined that the increase in the MoO3 content in the initial 

melt and the increase in the cooling rate are the important tools in dopant 

concentration level found in BiVO4:Mo crystals. 

Key words: phosphate, molybdate, tungstate, vanadate, scheelite, arcanite, 

crystal structure, luminescent spectroscopy, catalysis, water photolysis, langbeinite, 

doping, solid solution, europium, bismuth.  
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ВСТУП 

Актуальність теми. За останні десятиліття складнооксидні сполуки на 

основі тетраедричних аніонів викликають підвищений інтерес академічної та 

прикладної науки завдяки їх значному потенціалу як активних твердотільних 

матеріалів, що володіють поліфункціональними властивостями і допускають їх 

використання у полімерних та склоподібних матрицях у вигляді 

мікро/нанопорошків, керамік і монокристалів. Завдяки широким можливостям 

ізо- та гетеровалентного заміщення в межах фосфатних, ванадатних, 

молібдатних та вольфраматних каркасів досягається не тільки контрольована 

зміна складу, але й оптимізація фізико-хімічних властивостей одержаних 

сполук, що використовуються у багатьох галузях науки та техніки. 

Одним з найбільш перспективних напрямків є використання 

складнооксидних сполук як основи для створення люмінофорів для світлодіодів 

білого світіння, що володіють високою термічною та хімічною стабільністю, 

підвищеною інтенсивністю фотолюмінесценції в широкому інтервалі довжин 

хвиль. Особливе місце серед складнооксидних матеріалів посідають катіон-

дефіцитні представники родини шеєліту, в яких завдяки високій 

упорядкованості з’являються додаткові важелі впливу на спектральні 

характеристики матеріалів при умові зміни заселеності катіонних позицій.  

З іншого боку, каркасні ванадати, молібдати та тверді розчини на їх основі 

володіють значною фотохімічною активністю в реакції розкладу води, що 

відкриває нові можливості для оптимізації процесів одержання анодів для 

фотохімічного та фотоелектрохімічного каталізу. Таким чином, поєднання в 

одній складнооксидній сполуці різних за своєю природою і розміром аніонів 

може призводити до підсилення її функціональних властивостей і розширяти 

уявлення щодо природи процесів, які супроводжують підсилення 

фотокаталітичних властивостей і встановлюють роль ізо- та гетеровалентного 

заміщення, контрольованих дефектів у вигляді вакансій та локальної симетрії 

каркасу на активні центри складнооксидних сполук. 
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Тому пошук та оптимізація ефективних шляхів отримання нових 

складнооксидних сполук з цікавими структурними та функціональними 

особливостями є актуальною проблемою в області сучасної неорганічної хімії. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Представлений напрямок досліджень виконано на кафедрі неорганічної 

хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка у рамках держбюджетних тем: ―Синтез неорганічних та 

координаційних сполук для створення нових функціоналізованих матеріалів‖ 

(номер державної реєстрації 0111U005046, 2011-2015р.), «Матеріали на основі 

каркасних сполук перехідних елементів з функціональними флуоресцентними, 

магнітними, надпровідними та оптичними властивостями» (номер державної 

реєстрації  0116U007405 , 2016-2018р.) та «Кристалохімічний дизайн і 

функціональні властивості нових складнооксидних сполук та гібридних 

наноструктур на їх основі» (номер державної реєстрації  0119U100316 , 2019-

2021р.) 

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи була розробка нового 

підходу до синтезу складнооксидних сполук на основі тетраедричних аніонів 

(фосфатів, молібдатів, ванадатів, вольфраматів та змішаноаніонних сполук), а 

також вивчення умов їх утворення, легування домішками, що обумовлюють їх 

функціональні властивості та встановлення ролі кількості та природи домішки 

на будову та люмінесцентні й каталітичні властивості одержаних твердих 

розчинів. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: 

- дослідити взаємовплив фосфатів, молібдатів та вольфраматів як 

складових бінарних розплавів на області кристалізації відомих і нових 

складнооксидних сполук на основі одно- та тривалентних елементів в 

умовах розчин-розплавної кристалізації та встановити закономірності їх 

кристалоутворення; 

- знайти оптимальні умови одержання ряду фосфатів, молібдатів, 

ванадатів, фосфато-молібдатів та ванадато-молібдатів, що містять у 
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своєму складі комбінації металічних елементів А
І
 + А

ІІІ
 та А

І
 + А

ІІ
 у 

вигляді монокристалів та мікро/нанопорошків; 

- провести кристалохімічний аналіз будови одержаних сполук з 

острівковою, шаруватою та каркасною будовою; 

- розробити методики легування складнооксидних сполук на основі 

тривалентих елементів рідкісноземельними елементами, хромом(ІІІ) та 

молібденом(VI) та встановити вплив концентрації введеної домішки на 

будову та властивості одержаних твердих розчинів; 

- - дослідити функціональні (люмінесцентні та фото каталітичні) 

властивості одержаних сполук та твердих розчинів на їх основі. 

Об’єкти дослідження – комбіновані розплави на основі бінарних сольових 

систем; складнооксидні сполуки на основі фосфатів, ванадатів, молібдатів та 

вольфраматів одно-, дво- та тривалентних елементів; тверді розчини заміщення 

європієм(ІІІ), празеодимом(ІІІ), хромом(ІІІ) та молібденом(VI) 

складнооксидних сполук з тетраедричними аніонами. 

Предмет дослідження – умови утворення та легування складнооксидних 

сполук; будова і властивості отриманих сполук та твердих розчинів на їх 

основі. 

Методи дослідження - рентгеноструктурний та рентгенофазовий аналізи, 

інфрачервона (ІЧ), електронна та люмінесцентна спектроскопії, 

термогравіметричний та диференціально-термічний аналізи (ТГ/ДТА), , 

скануюча електронна мікроскопія. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше систематично вивчено, 

проаналізовано та узагальнено закономірності утворення фосфатів, молібдатів, 

ванадатів, вольфраматів одно-, два – та тривалентних елементів в умовах 

кристалізації із розчинів у розплаві. Встановлено, що визначальним фактором 

утворення острівкових, шаруватих або каркасних складнооксидних сполук із 

молібдатних розплавів є початкове співвідношення A
I
/Mo. Встановлено, що у 

випадку подвійних фосфатів складу K3A
III

(PO4)2 легування європієм(ІІІ) 

відбувається в широкому інтервалі концентрацій активатора без зміни 
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структурного типу, на противагу, у випадку Na3Y(PO4)2:Eu
3+

 заміщення 

відбувається у всьому діапазоні, причому максимальна інтенсивність 

фотолюмінесценції відповідає точці зміни структури з орторомбічної до 

моноклинної. Для змішано аніонних сполук K2Sc2-xEux(PO4)2(Mo1-yWyO4)  

встановлено явище часткового ізоморфізму (y = 0,1 - 1,0) та підвищення 

інтегральної інтенсивності люмінесценції при зростанні вмісту молібдату від 

0,3 до 0,8 у 8 разів. Показано, що завдяки зміні співвідношення Mo/W у складі 

твердого розчину K2Sc2-xEux(PO4)2(Mo1-yWyO4) реалізується контрольований 

перерозподіл інтенсивності люмінесценції в червоному діапазоні спектра. 

Вперше показано, що при сумісній кристалізації у молібдатно-ванадатних 

розплавах, що містять бісмут(ІІІ) шляхом керованої зміни співвідношення 

K/Mo = 0,25 – 0,50 у вихідному розплаві реалізується поступова зміна складу 

сполук зі структурою шеєліту: від моноклинного модульованого KBi(MoO4)2 

до моноклинного BiVO4:Mo. При цьому концентрація молібдену в BiVO4:Mo 

варіюється від 1,0 до 10,3 % і визначається вмістом MoO3 у вихідному 

розплаві. Показана закономірність розширює уявлення про можливості 

гетеровалентого заміщення в аніонній підграці шляхом керованої зміни складу 

вихідного розплаву і дозволить отримати широке різноманіття 

складнооксидних сполук, архітектура та дефектність яких є основою для 

дизайну сучасних неорганічних матеріалів. 

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані основні 

критерії утворення складнооксидних сполук з тетраедричними аніонами при 

використанні бінарних сольових розплавів з формуванням острівкової 

архітектури арканіту, глазериту (А
I
3A

III
(PO4)2), шаруватих (А

I
2A

III
(PO4)(MoO4)) 

та каркасних (Bi1-x/3V1-xMoxO4, K2Sc2PMoO12) структур, . Визначено умови 

контрольованого легування рідкісноземельними елементами та 

молібденом(VI) не тільки як ключових факторів зміни структури але і як 

локальних дефектів, кількість та координаційне оточення яких визначає 

властивості отриманих матеріалів. При цьому особливого значення набувають 

локальні зміни не тільки в першій координаційній сфері, але і в другій. З точки 
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зору люмінесцентних характеристик вперше показано, що при порівнянні 

спектрів люмінесценції монокристалів та мікропорошків додаткове 

розщеплення в смугах спектрів емісії високодисперсних зразків обумовлене 

поверхневими дефектами, які виступають центрами люмінесценції. 

Для твердих розчинів зі структурою шеєліту, в яких реалізоване заміщення 

ванадію(V) на молібден(VI) показано зменшення ширини забороненої зони від 

2,67 до 2,28 еВ , якщо до складу катіонної підгратки входить Na, та від  2,72 до 

2,33 еВ для калій-вмісних систем. Вперше для гетеровалентого заміщення в 

аніонній підгратці структури шеєліту показано рівномірність легування як для 

окремо взятого кристалу, так і для всього зразку, отриманого при певній 

швидкості охолодження. Встановлено, що для досліджених ванадат-молібдатів 

бісмуту(ІІІ) як у випадку дослідження фотокаталізу в комірці Кларка, так і у 

випадку виготовлених фотоанодів закріплених на провідному склі, найвища 

каталітична активність спостерігається при максимальній напруженості 

кристалічного каркасу, тобто поблизу точки зміни симетрії каркасу близько х = 

0,1. Результати узагальнення одержаних даних щодо закономірностей перебігу 

фотокаталітичних процесів за участю напівпровідникових оксидних систем зі 

структурою шеєліту є підґрунтям для створення нових та оптимізації відомих 

фотокаталітичних систем. 

За матеріалами дисертаційного дослідження одержано два патенти України на 

корисну модель. Отримані результати використовуються в навчальному 

процесі при викладанні дисциплін «Хімія функціональних матеріалів», 

«Неорганічні люмінофори», та «Екологічні аспекти створення неорганічних 

матеріалів». 

Особистий внесок здобувача є визначальним на всіх етапах планування і 

виконання дисертаційної роботи. Вибір об’єктів та предмету дослідження, 

формулювання наукових задач, обґрунтування основоположних ідей, 

організації і виконанні експериментальних досліджень, інтерпретації, аналізі і 

узагальненні одержаних результатів проведено автором особисто. Основний 

обсяг експериментальних досліджень виконано за участю здобувачки. 
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Постановку задач, формулювання наукових ідей та положень, що виносяться на 

захист, заключне узагальнення та обговорення результатів дослідження 

проведено за участю наукового консультанта, член-кор. НАН України, д.х.н., 

проф. Слободяника М.С. Окремі частини експериментальних досліджень 

виконано разом з к.х.н. Огородніком І.В., інж. Кисельовим Д.В. та інж. 

Бичковим К.Л. (КНУ). Дослідження люмінесцентних властивостей проводилося 

в НДЛ «Спектроскопія конденсованого стану» разом з д.ф.-м.н. Неділько С.Г., 

к.ф.-м.н. Хижним Ю.А. та к.ф.-м.н. Чорнієм В.П. та Інститутом Богатського 

д.х.н. Доценко В.П. та к.х.н. Хоменко О.С. Рентгеноструктурний аналіз 

здійснено в НТК „Інститут монокристалів‖ (м. Харків) к.х.н., с.н.с. Баумером 

В.М. Дослідження каталітичної активності у реакції фото каталітичного 

окиснення води виконано в університеті м. Уппсала (Швеція), результати 

опубліковано за участю Др. М.В. Павлюк та Dr. A.Thapper. Виготовлення 

фотоанодів, та дослідження їх електрохімічних та фотокаталітичних 

властивостей виконано спільно з д.х.н. Затовським І.В., асп. Д. Бутенко та асп. 

S. Li в Дзилінському університеті (м.Чаньчунь, Китай). Скануюча електронна 

мікроскопія виконана за участі В.Сапсая (лабораторія електронної мікроскопії 

Інституту ботаніки ім.М.Г. Холодного НАН України, Київ) та М. Скориком 

(НаноМедТех, Київ). Результати досліджень, що опубліковані у співавторстві, 

підготовлено здобувачкою особисто або за її безпосередньої участі. 

Апробація роботи. Результати роботи були представлені на 20 вітчизняних та 

міжнародних конференціях: International Conference on Oxide Materials for 

Electronic Engineering - fabrication, properties and application (OMEE) (Lviv, 2012, 

2014, 2017); VIIIth Scientific International conference in Chemistry «Kyiv-

Toulouse» (Kiev, 2013); Конференции стран СНГ по росту кристаллов РК СНГ-

2012 (г. Харьков, 2012 г.); XIV, XV Наукових конференціях «Львівські хімічні 

читання» (м. Львів, 2013, 2015 р.). 

Публікації. Основні результати роботи опубліковано в 1 монографії, 3 розділам 

монографічних досліджень, у 38 статтях, 2 патентах України та 24 тезах 

доповідей на наукових конференціях. 
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Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, огляду 

літератури, опису методик проведення експериментів та методів досліджень 

(розділи 1 та 2), 5 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів, висновків, списку цитованої літератури (477 найменувань) та 

додатків. Робота викладена на 387 сторінках друкованого тексту і містить 142 

рисунки і 47 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД 

1.1. Принципи ізо- та гетероваленого заміщення в дизайні 

каркасних сполук з тетраедричними аніонами 

1.1.1 Сполуки зі структурним типом шеєліт 

В світовій літературі лише за останні п’ять років нараховується біля 19 тис 

публікацій, присвячених сполукам зі структурою шеєліту (дані Google scholar 

станом на 01.05.2021, рис. 1.1). При цьому левова частка робіт досить довгий 

час була присвячена молібдатам та вольфраматам з полівалентними 

елементами. Підвищений інтерес до цього класу сполук викликаний тим, що 

завдяки значним можливостям до варіації якісного та кількісного складу його 

представників, відкривається можливість розглядати структурний тип шеєліту 

як надзвичайно вдалий модельний об’єкт для встановлення генетичного зв’язку 

«склад – будова – властивості» і вирішення принципових задач неорганічної 

хімії, матеріалознавства та хімії твердого тіла. 

 

Рис. 1.1. Статистика розподілу наукових публікацій в Google Scolar за 

період 2015 – 2020 рр. з ключовими словами «шеєліт», «шеєліти на основі 

молібдатів» та «шеєліти на основі вольфраматів» 
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Крім цього, з об’єктів чисто фундаментальних досліджень ці сполуки 

володіють нетривіальним арсеналом функціональних властивостей і поступово 

перетворюються в основу нових поліфункціональних матеріалів. 

Значний інтерес до складнооксидних сполук родини шеєліту, 

основоположником якої є CaWO4 [1-2], зумовлений як різноманітністю складу 

утворених каркасів, так і значним колом можливих структурних та 

технологічних удосконалень матеріалів на їх основі. Так, значного успіху 

досягнуто у розробці матеріалів на основі похідних шеєліту з йонною 

провідністю [3-4], фотокаталізаторів для очистки стічних вод [5-6] й розкладу 

води [7-9], фоточутливих пігментів [10-11] та люмінофорів [12-15]. Ідеалізована 

формула структурного типу може бути представлена як АВО4, де в позиції А 

може знаходитися полівалентний катіон у восьмикоординаційному оточенні 

AO8, а ВО4 –  один або декілька типів тетраедричних аніонів (рис.1.2). 

 

Рис. 1.2. Фрагменти кристалічного каркасу шеєліту у випадку 

складнооксидних сполук з тривалентними елементами 
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Оптимізація кристалічної структури АВО4 здійснюється завдяки 

керованому заміщенню за принципами ізо- та гетероваленого заміщення по 

катіонних та аніонних позиціях каркасу. В основі тривимірного мотиву лежать 

антипризми АО8, зв’язані між собою вершинами та ребрами таким чином, що 

кожен такий поліедр має спільні контакти з чотирма сусідніми (рис.1.2). Для 

структури характерний шаховий характер розміщення поліедрів АО8 та BO4 в 

межах кристалографічних площин вздовж осі с.  

В результаті взаємного розміщення таких шарів в площині аb виникає 

диференціація катіонного оточення, а міжплощинні відстані можуть бути 

змінені шляхом підбору відповідного тетраедра [16-17]. Такий принцип 

побудови кристалічного мотиву дозволяє в межах першого координаційного 

оточення впливати на відстані між сусідніми центрами люмінесценції, що 

знаходяться в АО8 поліедрах, шляхом підбору розміру BO4 [18-21]. Крім того, 

повне або часткове заміщення катіонів або аніонів у таких каркасах призводить 

до зміни їх симетрії зі збереженням принципів організації структури 

шеєлітового типу [22-24]. Такий спосіб оптимізації будови і властивостей 

складнооксидних сполук дозволяє створити нові функціональні матеріали з 

покращеними структурно-чутливими властивостями. 

Завдяки структурній гнучкості каркасу шляхом ізо- та гетеровалентного 

заміщення клас шеєлітоподібних сполук налічує сотні представників, серед 

яких комбінація А
II
 та В

VI
 відповідає відомим люмінофорам і сцинтиляторам 

CdMoO4 та CaMoO4 [25-26], пара А
I
 з В

VII
 у випадку представників АReO4, де A

I
 

– Ag, Na, K, Rb Cs, Tl  [27-28] A
I
OsO4  (A

I
 –K, Rb, Cs) [29] а йонні провідники і 

сенсори для визначення водню ZrSiO4 [30-32], ThGeO4 [33-34] є 

представниками пари А
IV

 та В
IV

 (рис.1.3). 

Серед розглянутих представників родини шеєліту значну увагу приділяють 

складнооксидним сполукам на основі комбінації А
ІІI

 з В
V
 [35]. Така особливість 

з одного боку пов’язана зі складним механізмом входження тривалених 

елементів до катіонної позиції з можливим впорядкованим [36-37], дефіцитним 

[38-40] або статистичним розміщенням А
ІІІ

[41-43]. Так, у випадку повного 
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впорядкування каркасів, які вважаються найбільш перспективними матрицями 

для здійснення фотокаталітичного розкладу органічних забруднювачів води 

BiVO4 [44-47] та LaNbO4 [48] спостерігається повна заселеність катіонних 

позицій. Однак, завдяки ціленаправленому формуванню дефектних структур на 

основі тривалентних елементів, особливості їх будови і можливого складу 

складнооксидної сполуки набувають значної різноманітності. 

 

Рис.1.3. Принципи формування складнооксидних сполук зі структурою 

шеєліту 

Одним із найвідоміших підходів до оптимізації складу таких сполук з 

тривалентними елементами зі структурою шеєліту є гетеровалентне заміщення 

в катіонній позиції [49] (рис.1.4). Саме цей підхід стоїть в основі розробки 

сучасних люмінофорів на основі рідкісноземельних елементів як активаторів в 

кристалічній матриці, що є подібною до шеєліту. Важливо відмітити, що досі не 

встановлено механізми керованого зниження симетрії одержаного каркасу. Так, 

подвійні молібдати можуть кристалізуватися як у тетрагональній сингонії, так і 

в моноклинній з виділенням вектора модуляції для опису структури (рис.1.4). 
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Рис.1.4. Шляхи реалізації гетеровалентного заміщення в структурі шеєліт. 

Взято з роботи [49] 

Переважна більшість сполук А
І
А

ІІІ
(BO4)2, що містять А

І 
 - Li, Na, K, Rb, Cs, 

Tl, Ag та А
ІІІ 

 - La-Lu, Bi, Y описуються статистичним розупорядкуванням одно- 

та тривалентних елементів по катіонній позиції [50-51], причому для деяких 

представників таке заміщення супроводжується пониженням симетрії каркасу 

I41/a, що відповідає основоположнику СаWO4. Так, для АGd(WO4)2 (А – Na, K) 

відомо фазовий перехід від ідеалізованої тетрагональної комірки I41/a до 

моноклинної P2/c [52-53]. Сімейство подвійних молібдатів KA
III

(MoO4)2 

відрізняється великим структурним розмаїттям [50]. Шеєлітоподібні подвійні 

молібдати кристалізуються у п’яти просторових групах: 

1) Тетрагональна модифікація(пр.гр.) I41/a, в якій кристалізуються α-

KLa(MoO4)2 (Ln= La - Sm) [54]; 

2) «розупорядкована» по катіону моноклинна модифікація β-KLa(MoO4)2 

(Ln = La - Nd), (пр.гр. Р-1) [54]; 

3) неспіврозмірно модульована (3+1)D структура ( пр.гр.надкомірки 

I2/b(αβ0)00) , в якій кристалізується β-KNd(MoO4)2 (Ln= Nd - Eu) з повним або 

частковим упорядкуванням K та Ln [55-56]. 
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4) триклинна модифікація типу α-KEu(MoO4)2 (Ln=Еu - Tb) з шаруватим 

чергуванням іонів K та Ln [57-60]. 

5) неспіврозмірно модульована (3+2)D структура типу Na2/7Eu4/71/7MoO4 , 

де знаком «» позначено вакансію, а упорядкуванням Na та Ln по катіонній 

позиції може бути як повне, так і часткове [61]. 

Проілюструємо наведену вище класифікацію структурних типів фазовими 

переходами в подвійному молібдаті KEu(MoO4)2 [57]. Так, низькотемпературну 

фазу, що індексується в моноклинній сингонії отримано при охолодження 

розплаву, одержаного з шихти K2CO3: Eu2O3: MoO3 = 1:1:4 при 650ºС. 

Високотемпературна модифікація отримується при умові швидкого 

охолодження отриманих при 930 ºС кристалів рідким азотом.  

 

Рис. 1.5. Порівняння структур β (а) та α -(б) модифікацій KEu(MoO4)2.  

Взято з роботи [57] 
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У випадку α- фази упорядкування катіонів Eu
3+ 

та K
+
 призводить до 

формування зигзагоподібних ланцюгів, які лежать у площині (101). Два 

сусідніх атоми Eu
3+ 

відділені одні від одного ланцюжком з атомів Калію так, що 

найближча відстань між двома центрами люмінесценції сягає 9 Å. Таким 

чином, досягається найвища інтенсивність емісії у відповідних спектрах 

фотолюмінесценції саме α- фази у порівнянні з β – модифікацією [57]. 

Для детального розгляду особливостей заміщення сполук зі структурою 

шеєліту прийнято розглядами безвакансійні структури як такі, що мають склад 

(A'+A''):(B'O4+B''O4) = 1:1 [62-63], а каркаси з дефіцитом катіонів і 

співвідношенням (A'+A''):(B''O4+B''O4) < 1 до катіон-дефіцитних фаз [64-65]. 

Розглянемо детальніше катіон- дефіцитні похідні кальцій вольфрамату, що 

містять рідкісноземельні елементи. Найпершими представниками є молібдати 

A2(MoO4)3, де -- вакансія по катіонній позиції. Для таких дефіцитних по 

катіону структур відомо значно більше прикладів каркасів з моноклинною 

шеєлітоподібною архітектурою, ніж класичних тетрагональних фаз. Причиною 

такого явища є поява вакансії на кожні два катіони в підгратці, яка виступає 

локальним центром деформації каркасу (Таблиця 1.1). 

Таким чином, для шеєлітоподібних структур A
ІІІ

2(MoO4)3 відомо чотири 

структурних типи: 

1) Тетрагональна модифікація (пр.гр. I41/a), де реалізується 

статистичне розупорядкування по катіонній позиції тривалентних елементів і 

вакансії у співвідношенні A
ІІІ

: = 2:1 [66-67]. 

2) Моноклинна модифікація (пр.гр. C2/c) зі структурою La2(MoO4)3 

[65], де спостерігається упорядкування вакансій в катіонній підгратці вздовж 

напрямку (100). 

3) Моноклинна модифікація (пр. гр. C2/c) зі структурою Eu2(WO4)3 

[68] , де вакансії упорядковуються вздовж кристалографічного напряму (110). 

4) Моноклинна неспіврозмірно модульована (3+1)D Pr2(MoO4)3 (пр.гр. 

надгратки I2/b(αβ0)00) [69]. 
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Таблиця 1.1. 

Поліморфізм A
ІІІ

2(MoO4)3, де А
ІІІ 

 - La-Lu, Bi 

Ln  а, Å b, Å c, Å β Літ. 

La 
C2/c 17,006(4) 11,952(2) 16,093(3 108,44(3) 65 

I41/a 5,368(1) 5,368(1) 11,945(1)  66 

Ce C2/c 16,902 11,842 15,984 108,58 70 

Pr 

I2/b(αβ0)00 5,30284(4) 5,32699(3) 11,7935(1) 90,163(1) 69 

C2/c 16,912 11,831 15,764 108,8 71 

Pba2 10,526 10,578 10,901 - 72 

Nd 
I41/a 5,298 5,298 11.70 - 73 

C2/c 16,788 11,719 15,847 108,54 71 

Sm C2/c 7.562 11.509 11.557 108.9 74 

Eu 

C2/c 7.5613(3) 11.4685(5) 11.5055(5) 109.31(3) 75 

A2/a 11.4974(6) 7.5463(3) 11.4529(6) 109.28 (4) 76 

I2/b(αβ0)00 5.2328(3) 5.2214(3) 11.4529(6) 92.414(2) 77 

Gd 

C2/c 7.575 11.436 11.424 109.28 78 

C4m21 10.4553 10.4553 10.670(4) - 79 

Pba2 10.3881(3) 10.4194(4) 10.7007(6) - 80 

Tb 

C2/c 7.529 11.379 11.401 109,3 81 

C4m21  10.4037(1) 10.4037(1) 10.6326(1) - 82 

Pba2 10,3443(1) 10,3862(1) 10.6549 - 82 

Dy 
C2/c 7.514 11.344 11.364 109.31 83 

Pba2  10,327(5) 10.350(5) 10.612(5) - 84 

Ho Pba2 10.304 10,324 10.578 - 84,85 

Er Pbcn 13.515 9.827 9.936 - 86 

Tm Pbcn 13.445 9,782 9.909 - 71 

Yb Pbcn 13.441 9,759 9.864 - 87 

Lu Pbcn 13.689 9.834 9.928 - 88,89 

Bi P21/c 11.5313(4) 11.9720(5) 7.7104(3) 115.276 90,91 

 

Структура α-Eu2(MoO4)3 уточнена методом Рітвельда на основі даних 

електронної дифракції та просвічуючої електронної мікроскопії високої 

роздільної здатності [77]. Однозначно встановлено, що ця модифікація 

відноситься до моноклинної модифікації структури шеєліту при кімнатній 

температурі. Однак, якщо фазу охолодити до 240-415 К, утворюється 

метастабільна β´-фаза з пр. гр. Pbcn. Внаслідок низької дифузійної рухливості 



40 

йонів перехід з тетрагональної фази β-фази (пр. гр. C4m21) в α-фазу 

відбувається дуже повільно в сегнетоелектричну β´-фазу  і супроводжується 

переходом з тетрагональної до орторомбічної фази з незначною деформацією 

тетраедрів і зміною їх орієнтації у просторі. У зв’язку з цим в орторомбічній 

комірці катіони тривалентних елементів  займають дві нееквівалентні позиції з 

координаційним числом 7, а в тетрагональній комірці є тільки одна позиція для 

відповідного катіону [76]. 

Серед решти поліморфних модифікацій A
ІІІ

2(MoO4)3, що не належать до 

структурного типу шеєліту, але мають подібну архітектуру каркасу виділяють 

орторомбічні фази з властивостями сегнетоелектрика-сегнетоеластика з пр.гр. 

Pba2 (Таблиця 1.1, рис. 1.6), серед яких найбільш відомий мультифероїк β- 

Tb2(MoO4)3 [82]. Останні дослідження показали, що найчастіше при 

співосадженні середніх молібдатів рідкісноземельних елементів та при 

використанні твердофазної взаємодії утворюється саме споріднена до шеєліту 

моноклінна модифікація [71]. Завдяки складному поліморфізму молібдати 

рідкісноземельних елементів знайшли широке застосування у різних сферах 

науки та техніки. 

 

Рис.1.6.  Поліморфні перетворення A
ІІІ

2(MoO4)3 за зміни темпертурури 

відпалу, де A
ІІІ 

 - La-Lu. Взято з роботи [71] 
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Розглянемо детальніше взаємоперетворення між близьким структурними 

типами, що реалізуються у випадку деформацій споріднених до шеєліту. До 

найближчих структурних родичів можна віднести структуру циркону та 

структурний тип інтерметаліду NaTl. Для спрощення нами взято системи точок 

елементарних комірок без врахування наявності атомів Оксигену, тобто тільки 

на основі взаємного розташування позицій A та В. 

В кристалічній гратці NaTl [92] кожен атом Талію в аніонній позиції  

оточений десятьма атомами Натрію в умовно катіонній позиції. Фрагмент з 

чотирьох атомів Талію має сумарне оточення з 14 атомів Натрію. На рис. 1.7 

можна побачити, що такий фрагмент з чотирьох Tl- знаходиться в порожнині, 

геометрія якого нагадує адамантан з катіонів Натрію, де чотири відстані Na-Tl 

коротші, а інших шість зв’язків подовжені. Якщо віддалені катіони Натрію 

утворюють октаедр навколо аніону Талію, то ближчі утворюють тетраедр і 

таким чином формується фрагмент гетерокубана, в об’ємі якого розміщені 

чотири атоми Талію. Висока симетрія такого кубічного каркасу описується 

просторовою групою Fd3m з a = 7,488(3) Å [66] (рис.1.7а). 

 

Рис.1.7. Топологія кристалічних мотивів структурних типів NaTl(а), шеєліт 

(б) та циркон (в), де для наочності атоми Оксигену не наведені (взято з роботи 

[66]). 

 

При переході до структурного типу шеєліту симетрія понижується до 

тетрагональної, і тепер позицію натрію займає катіон А, а Талію – атом В з 
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аніонної підгратки. Між атомом А та В виділяється вже чотири коротших і 

чотири подовжених А-В відстаней з формуванням витягнутої, але подібної до 

адамантану порожнини з атомів А навколо атома В (рис.1.7б). Важливо 

відмітити, що як у каркасі NaTl, так і в шеєліті найближчі атоми В знаходяться 

в тетраедричному оточенні між собою, що нагадує координацію атома С в 

кристалічній гратці алмазу з sp
3
 – гібридизованими атомними орбіталями 

Карбону. У випадку спорідненої до шеєліту структури циркону ZrSiO4 симетрія 

також тетрагональна з пр.гр. I41/amd і розглянута модель по типу адамантану 

стає ще більш подовженою: чотири відстані між Zr та Si коротші за інші, а 

решта шість подовжених контактів теж диференційовані на два ближчих і 

чотири найвіддаленіших. 

Розглянемо детальніше зміни, що відбуваються у межах однієї такої 

адамантанової порожнини для трьох структурних типів ( рис.1.8) 

 

Рис.1.8. Зміна симетрії другої координаційної сфери при переході від 

структурного типу NaTl(а), шеєліт (б) та циркон (в), де для наочності атоми 

Оксигену наведені тільки для атома в аніонній позиції (взято з роботи [66]). 

 

В загальному, подібна до адамантану  порожнина представляє собою 

октаедр із вписаним в нього тетраедром (рис.1.8), що є спільною рисою для всіх 

розглянутих структур. Пониження симетрії від кубічної до тетрагональної 
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приводить до спотворення умовного октаедра: у шеєліті він стає більш 

видовженим, а в цирконі – приплюснутим. 

Формування катіон-дефіцитних сполук властиво не тільки для середніх 

молібдатів тривалентних елементів, більш складні закономірності показані для 

подвійних молібдатів, склад яких відповідає умові (A'+A''):(B''O4+B''O4) < 1 [93]. 

Вперше існування катіон-дефіцитних сполук із структурою шеєліту складу 

А
І
1/8А

ІІІ
5/81/4MoO4 було встановлено при дослідженні фазоутворення у 

системах А
І
2MoO4–А

ІІІ
2(MoO4)3 (А

І
= Li

+
, Na

+
) [93-94]. Детальні дослідження 

систем A
I
2MoO4–A

III
2(MoO4)3 (A

I
 = Li, Na, K, Ag; A

III
 = Ln, Y, Bi) показали 

формування катіон-дефіцитних сполук змінного складу А
І
xА

ІІІ
(2-x)/3(1-2x)/3MoO4 

(0,125<x<0,500)[95]. За останні десять років детально вдалося розібратися з 

особливостями упорядкування лише для однієї системи Na2MoO4–Eu2(MoO4)3, в 

якій встановлено області формування фаз змінного складу NaxEu(2-x)/3(1-

2x)/3MoO4 (0.125<x<0.5) [96-97]. Однак у системі A
I
2MoO4–A

III
2(MoO4)3 відомі 

представники й інших фаз: 

1) A
I
1/8A

IІІ
5/81/4MoO4 (або A

I
0,125A

IІІ
0,6250,25MoO4, де співвідношення 

(А
І
+А

ІІІ
):MoO4 = 3:4) 

2) A
I
2/7A

IІІ
4/71/7MoO4 (або A

I
0.286A

IІІ
0.5710.1428MoO4, де співвідношення 

(А
І
+А

ІІІ
):MoO4 = 6:7)  

Поява упорядкованості по вакансіях в катіонних позиціях досить довгий 

час залишалася малодослідженою. Багато досліджень рентгенівської та 

електронної дифракції вказували на появу додаткових рентгенівських 

рефлексів, яким неможливо надати цілі індекси Мілера, що й стало першим 

сигналом про наявність модульованої структури. Систематизація таких даних 

привела до висновку щодо існування додаткового порядку та необхідності 

описання таких структур за допомогою (3+n)D формалізму [96-98]. 

Варто відмітити, що Ag1/8Pr5/8MoO4 є першою модульованою катіон-

дефіцитною сполукою сімейства шеєлітів, описана за допомогою (3+n)D 

формалізму [99]. До групи модульованих структур також відносять 

KNd(MoO4)2 [100], Na2/7Gd4/7MoO4 [101] та AgxSm(2–x)/3WO4 [102]. Варто 
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підкреслити, що існування додаткового упорядкування з формуванням 

модульованих структур також показано для комбінації А
ІІ
 + А

ІІІ
 у випадку 

CaEu2(BO4)4 [103]. 

Таким чином, завдяки ізо- та гетеровалентному заміщенню в катіонній 

позиції на сьогодні відомо чимало представників сімейства шеєліту, однак весь 

цей час можливості заміщення в аніонній позиції залишалися поза увагою і 

досліджені лише епізодично. Так, у роботі [104] відмічено, що при 

ізовалентному заміщенні молібдату на вольфрамат у похідних CaW1-xMoxO4 

спостерігається пониження симетрії каркасу при збільшенні частки молібдатної 

компоненти. До подібного висновку прийшла група вчених [105] для CaMoO4, в 

аніонну підгратку якого було введено сульфат -, борат- та ортофосфат- аніон. 

Для таких заміщених матриць продемонстровано кількісне збільшення 

інтенсивності люмінесценції легованих Sm
3+

 заміщених по аніону шеєлітів.  

Таким чином, при заміщенні у катіонній підгратці у шеєлітоподібних 

сполуках може спостерігатися три випадки щодо розміщення цих катіонів по 

каркасу: статистичне, частково упорядковане або повністю упорядковане 

(завдяки появі вектора модуляції). Такі сполуки є довгоперіодичними і не 

мають трансляційної симетрії. Контрольоване упорядкування катіонів і 

вакансій в шеєлітоподібних сполуках являється ключовим фактором для 

оптимізації властивостей таких сполук і дозволяє конструювати нові 

функціоналізовані матеріали з нетривіальними люмінесцентними та 

каталітичними властивостями. Наприклад, для катіон-дефіцитних червоних 

люмінофорів NaxEuy(MoO4)z [96] зі структурою шеєліту показано можливість 

зсуву максимуму люмінесценції в червону область при варіюванні 

співвідношення Na/Eu у складі сполуки [97]. 

Подальший технологічний прогрес таких матеріалів неможливий без 

встановлення важелів впливу на структурні перетворення чисельних похідних 

родини CaWO4 з наступною оптимізацією їх фізико-хімічних характеристик. 

Одним із шляхів до встановлення таких закономірностей є деталізований 
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розгляд локальних і фундаментальних змін структури шеєліту при 

цінеправленому ізо- та гетеровалентному заміщенні. 

 

1.1.2 Структурний тип глазериту та арканіту 

Серед розмаїття нових матеріалів на основі складнооксидних сполук 

особливий потенціал мають молібдати, фосфати, ванадати та вольфрамати, що 

володіють подібною організацією кристалічного каркасу та значною гнучкістю 

щодо ізо- та гетеровалентного заміщення. Наразі сполуки, що відносяться до 

структурних типів глазериту та ксенотиму відомі як перспективні матриці для 

дизайну люмінесцентних матеріалів шляхом їх легування в катіонній та 

аніонній позиціях [106-107]. Зважаючи та те, що в більшості випадків для 

дизайну люмінесцентних характеристик використовуються одні й ті ж самі 

активатори [108-109], покращення спектральних показників можливе саме за 

рахунок правильно підібраної матриці для легування з мінімальним вмістом 

введених центрів люмінесценції. У цьому аспекті взаємозв’язок між складом, 

будовою та люмінесценцією складнооксидних сполук є ключовим пошуковим 

напрямом на шляху вдосконалення спектральних характеристик світлодіодів. 

Застосування методу кристалізації із багатокомпонентних сольових 

розплавів для синтезу складнооксидних сполук лужних та тривалентних 

металів дозволяє встановлювати закономірності формування матриць відомих 

структурних типів та цілеспрямовано одержувати нові їх різновиди. При цьому 

необхідним є встановлення кореляції між умовами синтезу (мольні 

співвідношення вихідних компонентів, температурний діапазон кристалізації, 

вплив швидкості охолодження на склад продукту, природи елементів та ін.) та 

складом утворюваних кристалічних фаз, з метою оптимізації умов 

вирощування їх монокристалів або мікро-наночастинок на їх основі. 

В межах фосфатних розплавів, що містять оксиди рідкісноземельних 

катіонів відомо про кристалізацію таких типів фаз: LnP5O14, KLn(PO3)3, LnPO4, 

KLnP2O7 та K3Ln(PO4)2 (Ln = La-Lu) [110-113]. Завдяки застосуванню 
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гідротермального методу та кристалізації із розчинів у розплаві визначені 

умови їх формування та особливості будови. 

На початку 2000-х років до ряду перспективних люмінесцентних фосфатів, 

що містять рідкісноземельні йони додався новий тип архітектури K3Ln5(PO4)6 

(Ln = Eu, Gd) [114-115].  Важливо відмітити, що цей фосфат можна одержати 

поки що тільки як домішку до інших фосфатів в умовах спонтанної 

кристалізації із розчинів у розплаві. Подвійні фосфати K3Ln(PO4)2 ( Ln = La-Lu) 

значно ширше досліджені і вже проявили себе як люмінесцентні температурні 

сенсори та фотолюмінісцентні покриття [107, 116-118].  

З точки зору особливостей одержання А
І
3Ln(PO4)2 ( А

І 
–Li, Na, K, Ag; Ln = 

La-Lu), наведені фосфати можна синтезувати з фосфатних розплавів при 

співвідношенні M
I
/P = 2,0 – 3,0, де M

I 
– Na, K, Rb, Cs [119] (Таблиця 1.2). 

Таблиця 1.2. 

Застосування методу кристалізації K3Ln(PO4)2 із розчинів -розплавів 

Фосфат, M
I
3Ln(PO4)2 Склад розчин - 

розплаву 

Температура, 

ºС 

Літ. 

M
I
 Ln 

Na, K La-Lu M
I
4P2O7, 1400 - 900 [119] 

Na, K La-Pr NaCl–KCl 750 - 500 [120] 

K Sm KF 900-600 [121] 

K Dy K2O – P2O5 - KF 900-700 [122] 

K La K2MoO4 – K4P2O7 900-800 [123] 

Na Pr Na2MoO4 800-650 [124] 

Na Pr Na4P2O7 1400- 950 [124] 

K Gd K2O – P2O5 1000-700 [125] 

 

Як видно з даних Таблиці 1.2, умовою для одержання подвійних фосфатів 

лужних та рідкісноземельних елементів є наявність комбінованого сольового 

розплаву. При цьому, в якості інертного високотемпературного розчинника 

застосовують як розплавлені фториди, хлориди, або евтектики на їх основі 

[110-120], так і молібдати лужних елементів.  
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Зупинимося детальніше на особливостях будови каркасних фосфатів з 

формулою А
І
3Ln(PO4)2 ( А

І 
–Li, Na, K, Ag; Ln = La-Lu)(Таблиця 1.3). Каркас 

подвійних фосфатів можна вважати побідним до структурного типу глазериту 

та арканіту, β - модифікації K2SO4 [110]. Він побудований з ізольованих 

поліедрів LnO7 (рис.1.9), значна відстань між якими (більше 5Å) реалізується 

завдяки зв’язуванню з фосфатними групами так, що у площині bc формується 

шарувата структура з чергуванням шарів [M
III

(PO4)2]
3-

, розділених прошарками 

з катіонів калію [125]. 

 

Рис.1.9. Каркас K3Gd(PO4)2 зі структурою арканіту. Взято з роботи [125] 

 

Таким чином, при легуванні такого каркасу рідкісноземельними катіонами 

з зарядом +3 найбільш імовірним є ізовалений тип заміщення [127-128] , при 

якому катіони лантанідів розташовуються в позиціях А
ІІІ

 без значного 

спотворення як загального так і локального оточення і заряду [129]. 
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Таблиця 1.3. 

Кристалографічні дані для K3Ln(PO4)2 

Фосфат Пр.гр. Параметри гратки, 

Å 

V, Å
3
  КЧ 

(Ln) 

Літ. 

K3La(PO4)2 P21/m a = 7,503(1) 

b = 5,656(1) 

c =9,631(1) 

β = 90.92(1)° 

408,65(1) 7 119 

K3Ce(PO4)2 P21/m a = 7,475(1) 

b = 5,648(1) 

c = 9,601(2) 

β = 90,83(1) ° 

405,26(12) 7 119 

K3Pr(PO4)2 P21/m a = 7,458(1) 

b = 5,632(1) 

c = 9,551(1) 

β = 90,87(1) ° 

401,11(10) 7 119 

K3Nd(PO4)2 P21/m a = 7,439(1)  

b = 5,6208(1) 

c = 9,515(1) 

β = 90,90(1) ° 

397,83(10) 7 130 

K3Sm(PO4)2 P21/m a = 7,458(1), 

b = 5,632(1), 

c = 9,551(1) 

β = 90,87(1) ° 

401.11(10) 7 131 

K3Eu(PO4)2 P21/m a = 5,749 Å 

b = 7,558 Å 

c = 9,684 Å 

β = 90,87(1) ° 

420,11(10) 7 132 

K3Gd(PO4)2 P21/m a = 5,6206 Å 

b =7,4153 Å 

c =9,445 Å,  β 

= 90,72(1) ° 

393,62 (14) 7 125 

K3Dy(PO4)2 P21/m a = 5,6136 (7) 

 b= 7,3994 (9), 

c = 9,3944 (11) 

β = 90,866 (1) ° 

401,89 7 122 

K3Ho(PO4)2 P21/m a = 7,368(1)  

b = 5,632(1)  

c= 9,338(1) 

β =90,86(1)° 

401,11(10), 7,6 119 

K3Tm(PO4)2 P21/m a = 7,368 (1) 

b = 5,632(1) 

c = 9,311(1), β 

=90,81(1)° 

383.11(10) 7,6 119 
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Каркас K3Gd(PO4)2 вже успішно використовується для розробки фото- та 

електролюмінофорів, що містять 0,5-2,5 % мол. Sm, Tb та комбінації Tm/Dy 

[133-134] або Tb/Eu [135-136]. Для випадку K3Gd(PO4)2:Tb [129] виявлено 

високу інтенсивність люмінесценції та доведено відсутність концентраційного 

загасання у широкому інтервалі концентрацій активатора, що узгоджується з 

даними кристалохімічного аналізу, проведеного для цієї матриці.  

Можливість керованої зміни довжини хвилі люмінесценції 

продемонстровано для співлегованого люмінофору K3Gd(PO4)2: Dy
3+

, Tm
3+

  

[137], де максимум свічення зсувається від жовтого до блакитного діапазону 

світла із зростанням концентрації Tm а при вмісті 1% Tm
3+

 та 8% Dy
3+

 спектр 

люмінесценції гарно відповідає білому випромінюванню. 

Таким чином, шляхом ізо- та гетеровалентного заміщення в катіонній 

підгратці вдається контролювати спектральні характеристики одержаних 

твердих розчинів [138]. Разом з тим, вплив аніонного заміщення як важеля 

впливу на структурні та люмінесцентні властивості практично не досліджено. 

Можливість заміщення фосфатної групи на інші тетраедричні групи з 

формуванням твердих розчинів K3Ln(PO4)2-x(VO4)x вивчено лише для вузького 

кола представників. Так, у системі K3Ln(PO4)2-K3Ln(VO4)2 (Ln = La, Gd) 

виявлено обмежений ізоморфізм [139] та вплив співвідношення PO4
3-

/VO4
3-

 на 

спектри фотолюмінесценції одержаних твердих розчинів при легуванні 

активатором Eu
3+

[140]. 

Важливо відмітити, що при розгляді бінарних систем A
I
3Ln(PO4)2-

A
I
3Ln(VO4)2, де A

I 
– Na, K; Ln = La-Lu, Sc, Y є випадки повного ізоморфізму з 

утворенням твердих розчинів [141], так і обмеженого ізоморфізму. Однак, 

вплив концентрації ванадату у всіх досліджених системах [140-143] є 

очевидним як на загальну інтенсивність емісії, так і на кількість штарківських 

компонент для відповідних переходів [144]. 
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Таблиця 1.4. 

Склад та межі існування ванадат-фосфатів рідкісноземельних елементів 

Склад Значення х Метод одержання Літ. 

K3La(PO4)2-x(VO4)x 0≤x≤2 твердофазний 141 

K3Gd(PO4)2-x(VO4)x 0≤x≤2 твердофазний 141 

K3Y-yEuy(PO4)x(VO4)2-x 0≤x≤2 твердофазний 142 

K3La-yEuy(PO4)x(VO4)2-x 0≤x≤2 твердофазний 142 

K3Gd1-yEuy(PO4)x(VO4)2-x 0≤x≤2 твердофазний 142 

KSrLa(PO4)x(VO4)2−x:Eu
3+

 0,1; 2 твердофазний 143 

Na3Y(PO4)x(VO4)2-x 0≤x≤2 твердофазний 144 

Na3La(PO4)x(VO4)2-x 0≤x≤2 твердофазний 145 

Na3La-yNdy(PO4)x(VO4)2-x 0≤x≤2 твердофазний 146 

 

Зважаючи на те, що в більшості випадків для дизайну люмінесцентних 

характеристик використовуються одні й ті ж самі активатори [108-109], 

покращення спектральних характеристик можливе саме за рахунок правильно 

підібраної матриці для легування з мінімальним вмістом введених центрів 

люмінесценції. У цьому аспекті взаємозв’язок між складом, будовою та 

люмінесценцією складнооксидних сполук є ключовим пошуковим напрямом на 

шляху вдосконалення спектральних характеристик світлодіодів. 

 

1.2 Дизайн неорганічних люмінофорів на основі складнооксидних 

сполук 

 

Завдяки високій ефективності, тривалому терміну експлуатації та 

спектральним характеристикам частка світлодіодів та люмінесцентних ламп як 

освітлювальних елементів постійно зростає [147-152]. Завдяки широким 

можливостям структур складнооксидних сполук з тетраедричними аніонами 

щодо заміщення катіонів в першу чергу рідкісноземельними елементами, тверді 

розчини на їх основі представляють значний інтерес для створення 
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люмінесцентних покриттів для моделювання спектральних властивостей таких 

приладів [151,153]. Спектральні характеристики одержуваних таким чином 

люмінофорів залежать від природи і концентрації лантаніду, що включений як 

центр люмінесценції до складу відповідного каркасу [125]. Як ефективні 

люмінесцентні центри зазвичай використовуються йони Ce
3+

, Pr
3+

, Eu
3+

, Tb
3+

, 

Tm
3+

 [108-109]. Це пов'язано з хорошими люмінесцентними характеристиками 

даних елементів - високою інтенсивністю люмінесценції і малою 

напівшириною відповідних ліній в спектрі випромінювання [154]. 

Дослідження люмінесцентних властивостей складнооксидних сполук з 

тетраедричними аніонами ведуться за наступними напрямками:  

1) підбір оптимальної кристалічної матриці для певного активатора 

або їх комбінації. 

2) варіювання концентрації активатора для певного каркасу; 

3) оптимізація умов одержання люмінофорів у вигляді нано/мікропоро 

шків, керамік, монокристалів, композитів. 

Особливий інтерес в цьому аспекті представляють сполуки, леговані 

катіонами Eu
3+

, оскільки вони є перспективними складовими для червоних 

люмінофорів в світлодіодах. Відповідно з літературними даними [155] спектри 

фотолюмінесценції, що містять катіони Eu
3+

, обумовлені переходами 
5
D0 → 

7
Fj 

(j = 0, 1, 2, 3, 4), причому найбільшою інтенсивністю володіє перехід 
5
D0 → 

7
F2 , 

що визначає характерне червоне світіння зразків (λmax = 614-625 нм). 

За кількістю штарківських компонент ліній, що відповідають переходу 
5
D0-

7
F0 (λ = 580-585 нм), що спостерігаються у спектрі люмінесценції, визначається 

асиметрія оточення позиції європію(ІІІ) в кристалічній гратці [155]. Магнітний 

дипольний момент катіонів Eu
3+

 характеризується інтенсивністю переходу 
5
D0- 

7
F1, а співвідношення інтегральної інтенсивності переходів I(

5
D0-

7
F2)/I(

5
D0-

7
F1) в 

системах з рідкісноземельними катіонами широко використовується як 

індикатор зміни локального катіонного оточення в структурі. Збільшення цього 

відношення говорить про збільшення ковалентності і поляризації оточення 

катіонів Eu
3 +

[156-157].  
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Для багатьох сполук зі структурою шеєліту [158-159] відомі літературні 

дані, що підтверджують перспективність використання цих сполук в якості 

червоних люмінофорів і переваги даних сполук в порівнянні з комерційними 

люмінофорами Y2O2S: Eu
3+

 та Y2O3: Eu
3+

[160-161]. Наприклад, дослідження 

заміщення Gd
3+

 на Eu
3+

 в твердих розчинах KGd1-хEuх(MoO4)2 (0,10<x <0,95) 

[162] на люмінесцентні властивості показало, що максимум інтенсивності 

спектра люмінесценції відповідає складу KGd0.50Eu0.50(MoO4)2, причому 

інтенсивність люмінесценції в червоній області в 3,5 рази вища, ніж для Y2O2S: 

Eu
3+

 (рис. 1.10). 

 

 

Рис. 1.10. Спектри фотолюмінесценції для KGd1-хEuх(MoO4)2, λзб = 395 нм 

(взято з роботи [162]) 

Аналогічне дослідження для твердих розчинів α-Gd2(MoO4)3:Eu
3+

 [163] 

показало, що інтегральна інтенсивність люмінесценції піків, що відповідають 

переходам 
5
D0 → 

7
F1 та 

5
D0 →

7
F2, в два рази вища в порівнянні з Y2O2S: Eu

3 +
, 

але при досягненні концентрації активатора 10 % мол. відбувається зміна 

структурного типу. 
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Залежності інтенсивності люмінесценції в області переходу 
5
D0-

7
F2 в 

спектрах фотолюмінесценції AEu(MoO4)2 (M = Li, Na, Ag, K) показали, що 

інтенсивність люмінесценції зменшується в ряду А = Li, Na, Ag, K зі 

збільшенням радіуса однозарядного катіона [163-164].  

Для KEu(MoO4)2 максимум світіння переходу 
5
D0-

7
F2 спостерігається для 

температури відпалу 800 ᵒС, а подальше її збільшення призводить до різкого 

зменшення інтенсивності люмінесценції. На відміну від А
І
Eu(MoO4)2 (А

І
 = Li, 

Na, Ag), які кристалізуються в тетрагональній структурі ідеалізованого шеєліту 

I41/a зі статистичним розподілом А
І
 і Eu

3+
, низькотемпературна модифікація α-

KEu(MoO4)2 кристалізується в триклинній сингонії з упорядкованим 

розподілом K
+
 і Eu

3 +
[163]. З цієї причини менша в порівнянні з іншими 

A
I
Eu(MoO4)2 (M = Li, Na, Ag) інтенсивність фотолюмінесценції для α-

KEu(MoO4)2 може бути пов'язана не тільки з різним характером структури, а й з 

різним характером упорядкування катіонів [165-166]. 

На основі структурного типу шеєліту запропоновано ряд люмінофорів, що 

характеризуються високою емісією люмінесценції в червоній області (Таблиця 

1.5), при цьому оптимальною вважається концентрація активатора 4-5 % мол. 

Таблиця 1.5  

Люмінесцентні властивості деяких активованих Eu
3+

 сполук зі структурою 

шеєліту 

Склад люмінофору Концентрація Eu
3+

 Літ. 

Ca1-1.5xEux0.5xWO4  x≤0,24 167 

Gd2–x Eux(MoO4)3 x=0,04-0,50 168 

0.01–0.09 169-170 

Y2−xEux(MoO4)3 x=0,4-0,2 171-172 

CaGd2(WO4)4: Eu
3+

 X =0,8 173 

CaLa2(MoO4)4: Eu
3+

 0,1 174 

LiRbLa2−xEux(MoO4)4 0,10<x<0,65 175 

LiEu(WO4)2− x(MoO4)x x = 0,1-0,8 176 

LiKGd2(MoO4)4:Eu
3+

 x = 0,1-0,8 177 
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Важливо відмітити, що найпоширенішим способом одержання 

складнооксидних люмінофорів є твердофазна взаємодія [178] завдяки 

можливості контрольовано змінювати концентрацію введених активаторів. При 

цьому, легування із розплавів досі вивчалося епізодично. Так, для Gd2–

xEux(MoO4)3 показано кількісне збільшення інтенсивності емісії люмінесценції 

при збільшенні вмісту інертного розплаву розчинника на основі фториду [179]. 

У випадку вирощування легованих Eu
3+

 кристалів CaMoO4 оптимальним 

вважається концентрація активатора 4-5 % мол. за рахунок дефектного 

механізму входження домішки у каркас [180]. Для збільшення кількості 

активатора поширено використовувати компенсатори заряду за принципом: А
+
 

+ Eu
3+

= 2Ca
2+

 [181-182], де А
+ 

 = Li, Na, K [181-184]. Також для Eu
3+

 - легованих 

похідних продемонстровано значну перспективність комбінації йонів Eu
3+

 - 

Bi
3+

, де бісмут(ІІІ) виступає в ролі сенсибілізатора [165, 184-187].  

На прикладі BaBi2(1-x)Eu2x(MoO4)4 (рис. 1.11) показано відсутність 

концентраційного гасіння люмінесценції для х = 0,1 – 1,0 та високу чистоту 

червоного кольору для одержаних люмінофорів [188-189]. Комбінація йонів 

Eu
3+

 - Bi
3+

 в межах наведеного шеєлітового каркасу показує високі значення 

квантового виходу люмінесценції, що сягає 189 % у порівнянні зі стандартом 

Y2O3: Eu
3+

 [188]. 

 

Рис. 1.11. Спектри фотолюмінесценції BaBi2(1-x)Eu2x(MoO4)4 (а) та чистота 

кольору одержаних люмінофорів (б). Взято з роботи [188] 
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Ефективність випромінювальних переходів в йоні Eu
3+

 також пов’язана з 

тим, що в області 300 нм в спектрах фотолюмінесценції часто спостерігається 

смуга переносу заряду Mo
VI

-O, що межує зі смугою переносу заряду Eu
3+

 -О 

[178]. В цьому аспекті заміщення в межах аніонної підгратки по ізовалентному 

механізму відкриває перспективи керованого зсуву смуг переносу заряду, що 

пов’язані саме з особливостями матриці, шляхом ізовалентного заміщення 

Mo
VI

/W
VI

 [190-193]. 

Кристалохімічний аналіз похідних структурного типу шеєліту показав 

значне пониження локального оточення центрів світіння на основі Eu
3+

 при 

входженні рідкісноземельних катіонів в позиції CaO8 з симетрією поліедру S4. 

На прикладі NaEu(WO4)2 and NaEu(MoO4)2 показано формування змішаних 

поліедрів (Eu/Na)O8, що мають нижчу симетрію C2v (рис. 1.12). На противагу, 

взаємозв’язку між ступенем заміщення в аніонній позиції та локального 

оточення координаційних поліедрів, що відповідають за фотолюмінесцентні 

властивості досі не встановлено [194].  

 

Рис. 1.12 Зміна локального оточення катіонної позиції в структурі шеєліт 

при легуванні Eu
3+

 та пониженням симетрії від тетрагональної до моноклінної. 

Взято з роботи [194] 

 

Таким чином, ізо- та гетероваленте заміщення як у катіонній, так і аніонній 

підгратках дозволяють керовано впливати на люмінесцентні властивості 

активованих твердих розчинів на їх основі. Якщо у випадку катіонних заміщень 
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найбільший вклад має ступінь упорядкування катіонів у підгратці, то у випадку 

аніонної підгратки закономірності впливу співвідношення аніонів досі не 

встановлені. 

 

1.3. Фотокаталітичні системи на основі заміщених молібдатів зі 

структурою шеєліту 

Розклад води за допомогою твердотільних фотокаталізаторів розглядається 

як недорога технологія зі значним потенціалом, що відкриває 

широкомасштабне отримання так званого «сонячного» або «зеленого» водню, 

завдяки високій стійкості каталізаторів до дії сонця та води, а також простоти 

конструкції  відповідних реакторів. Технічний та економічний аналіз визначив, 

що енергія сонячного водню на сьогодні досягає ефективності конверсії 5–18% 

у найкращому випадку [195-197]. Умови експлуатації фотокаталітичному 

розкладу води є високоекологічними і низькозатратними, тому навіть 

невисокий процент конверсії відповідає економічно доцільному процесу. 

В основі фотокаталітичного перетворення води на водень і кисень лежать в 

першу чергу термодинамічні розрахунки [198]. Так, енергія Гіббса, що 

відповідає процесу розкладу води на водень і кисень досягає значення 

237,13 кДж/моль або 1,23 еВ, тобто є теоретично високоенергозатратним 

процесом за відсутності каталізатора. Тому електронна структура 

напівпровідника відіграє ключову роль у напівпровідниковому фото каталізі 

[199].  

Досить довгий час найбільш перспективним фотокаталізатором для такого 

процесу вважався TiO2 зі структурою анатазу [200-202]. Проте його широке 

комерційне використання обмежене через низьку активність чистого титан (IV) 

оксиду у видимому діапазоні світла [202-203]. Тому виникає потреба у розробці 

ефективних методів підвищення його активності. На сьогоднішній день, з-

поміж різних способів, таких як легування, сенсибілізація, створення 

композитних фотокаталізаторів, введення донорів електронів, не існує єдиного і 
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однозначно переважаючого методу інтенсифікації активності ТіО2 в процесах 

фотокаталізу [204].  

Більшість відомих на сьогодні напівпровідникових каталізаторів 

характеризуються низькою активністю у видимому діапазоні світла, високою 

ймовірністю рекомбінації, невідповідні положення рівнів валентної зони і зони 

провідності для оптимального збудження пари електрон-дірка, фото корозія 

[205-206]. Оскільки різниця між потенціалами виділення водню і кисню, 

складає 1,23еВ, мінімальною енергією і, відповідно, мінімальною величиною 

ширини забороненої зони є 1,23еВ. Ширину забороненої зони на сьогодні 

можна керовано змінювати завдяки кристалографічному дизайну кристалічних 

структур напівпровідників [207]. Так, у випадку такого фотокаталізатора як 

BiVO4, ширина забороненої зони суттєво модифікується за рахунок 

гетеровалентного легування [208]. Причому між величиною ширини 

забороненої зони і кількістю введеного активатора є пряма залежність. 

Враховуючи, що в системах напівпровідник-розчин присутні зсуви потенціалів, 

які залежать від рН розчину, реалізуються термодинамічні втрати, 

перенапруженості, тому найбільш перспективними є напівпровідники з 

шириною забороненої зони 2,0-2,5 еВ [206]. 

Загалом, генерація водню за допомогою фотокаталітичного розкладу води 

може бути проведено за двома принциповими схемами: (1) фотохімічні реакції 

в комірці  та (2) фотоелектрохімічні реакції в комірці [204].  

Фотохімічні реакції відбуваються під час безпосередньої дії світла в 

комірці із залученням фотокаталізаторів, диспергованих в водному розчині при 

наявності переносника електронів та стабілізатора [204]. Кінетичні дослідження 

в такій комірці ускладнені впливом таких факторів як коефіцієнт поглинання 

світла каталізаторів, агрегація часточок та зміна рН середовища. Крім того, для 

виготовлення стабільної суспензії додатково необхідно вводити поверхнево-

активні речовини, роль яких у фотокаталітичному одержанні водню та кисню 

може стати принциповою [209]. 
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Більш широкі можливості щодо дослідження фото каталітичних систем 

відкриває фотоелектрохімічний розклад (анг.photoelectrochemical, скор. 

PEC)[210-212]. 

Принципова відмінність цього підходу полягає в тому, що до фотохімічної 

комірки додається зовнішнє джерело струму [210-213]. Для цього 

виготовляється фотоелектрохімічна комірка, де каталізатор нанесений тонким 

шаром на електрод. Зовнішнє електричне коло бере участь у генерації 

електрон-діркової пари і передає електрони від фото-аноду до катоду з 

утворенням водню (рис. 1.13). 

 

Рис 1.13. Схематичне зображення розділення зарядів напівпровідникового 

каталізатора для фото електрохімічного окиснення води. Взято з роботи [214]. 

 

За останні десятиліття спостерігається суттєвий прогрес у цьому напрямку 

та запропоновано ряд напівпровідникових матеріалів як основу для 

фотоелектродів, таких як TiO2, WO3, ZnO, -Fe2O3, BiVO4, TaON, Ta3N5 та інші 

[214-222]. Одним із шляхів покращення фотокаталітичної активності оксидних 

каталізаторів є кристалохімічний дизайн сполук бісмуту з молібденом та 

вольфрамом. Перевагами таких каталізаторів є оптимальна ширина забороненої 

зони ( 2,3 – 3,2 еВ) (рис. 1.14) [217-223].  
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. 

Рис 1.14. Значення ширини забороненої зони каталізаторів на основі 

сполук Бісмуту(ІІІ) (взято з роботи [224]) 

У випадку фотокаталізатора BiVO4 встановлено, що шляхом легування цієї 

матриці Молібденом(VI) або Вольфрамом(VI) [218-223] відбуваються зміни не 

тільки в будові каркасу, але й у фотокаталітичній активності. Переважна 

більшість науковців схиляються до думки, що таке заміщення підвищує 

кількість контрольованих катіонних дефектів в позиції Бісмуту(ІІІ) та зменшує 

ширину забороненої зони [223-224]. 

Одні з найбільш перспективних фотокаталізаторів наведені у таблиці 1.6. 

Для покращення властивостей фотоанодів використовують різні підходи, які 

включають модифікацію самого каталізатора або завдяки створенню 

гетероконтактів (Таблиця 1.6) з напівпровідниками, що покращують 

стабільність фотоіндукованих пар [224]. З багатьох запропонованих шляхів 

покращення кількісних характеристик фотоанадів у процесах розкладу води 

реалізується завдяки парі каталізаторів BiVO4 – WO3 або BiVO4 – MoO3 [224]. 

На жаль, не існує єдиної думки щодо причин значного підвищення 

фотоактивності таких пар. Є прямі докази того, що при легуванні матриці 

бісмут ванадату відбувається зміна кристалічної структури з тетрагонального 

шеєліту (низька фотокаталітична активність) до моноклинного (висока 
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фотоактивність), також при переході до твердих розчинів Bi1−x/3V1−xMoxO4 [225-

226] відбуваються зміни в ширині забороненої зони одержаних 

напівпровідників. Оскільки експерименти, в яких беруть участь різні комбінації 

каталізаторів, одержаних різними методами, різної дисперсності в умовах 

різного освітлення та детектування фотоструму порівняння таких систем є не 

зовсім коректними. А це означає, що виокремити та сформулювати важелі 

впливу на фотокаталічну активність стає непростою задачею. 

Таблиця 1.6. 

Ефективні фотокаталізатори на основі складнооксидних сполук Бісмуту та 

їх характеристики 

Каталізатор Метод одержання Гетероконтакт

/носій 

Фотострум, 

мA см 
-2

 

Літ. 

BiVO4 Спрей - піроліз SnO2 0,95 222 

BiVO4 Спін-покриття WO3 та TiO2 4,20 223 

BiVO4 Електрохімічне осадження WO3 6,70 224 

Bi2WO6 Газофазне осадження - 0,25 224 

Bi2MoO6 мікрохвильовий WO3 2,20 224 

BiFeO3 Імпусне лазерне 

осадження 

Fe2O3 0,19 224 

 

Більшість дієвих фотоанодів виготовляють на фотопровідному склі [226-

227]. Так, у випадку гематит- модифікованих систем багатофункціональне 

покриття виготовляють шляхом нанесення на скло шару з FeOOH, далі на нього 

наносять станум- вмісний прекурсор та відпалюють при 550ºС. Як наслідок, 

утворюється щільний шар Fe2O3/SnO2 з рівномірним розподілом часточок по 

провідному склу (рис. 1.15).  

У випадку BiVO4 важливу роль у значеннях фотоструму відіграє методика 

нанесення фотокаталізатора на провідне скло. Найпоширенішим способом при 

цьому вважається спін-покриття, газофазне осадження та вольтамперометричне 

осадження [227-228]. У кожному зі згаданих методів відмічається стрімке 

падіння значень фотоструму після декількох циклів освітлення. Тому питання 
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щодо ефективного нанесення напівпровідників на фотопровідне скло та шляхи 

зниження процесів агломерації та фотодеструкції досі не вирішено [229-230]. 

 

 

Рис. 1.15. Схема виготовлення фотоанодів на основі гематиту. Взято з 

роботи [226]. 

 

Ми вважаємо, що для оптимального підбору складу фотокаталізатора і 

визначення оптимальних співвідношень елементів найдоцільніше порівнювати 

результати, одержані для однією серії твердих розчинів, де вплив інших 

факторів буде нівелюватися. Таким чином, для визначення кристалохімічних 

важелів впливу на значення фотоструму необхідним є дослідження процесів 

фотокаталізу для твердих розчинів, одержаних шляхом ізо- та гетеровалентного 

заміщення з наступною оптимізацією складу і морфології одержаних фаз.  
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1.4. Унікальні кристалохімічні та функціональні властивості сполук 

Бісмуту(ІІІ)  

Досить довгий час хімія бісмуту(ІІІ) залишалася в тіні більш досліджених 

тривалентних катіонів d –та f – елементів. На перший погляд Bi
3+

 з 

електронною конфігурацією [Xe] 4f
14

5d
10

6s
2
6p

0
 та йонним радіусом 1,17Å [231] 

має схожі до лантанідів координаційні можливості, однак вклад у хімічний 

зв'язок неподіленої 6s
2
 електронної пари зумовлює ряд особливостей, які 

відповідають за значну асиметрію відповідних координаційних поліедрів BiLn, 

де L – ліганд, а n – координаційне число [232-233]. Більш того, низька 

інформативність арсеналу традиційних фізико-хімічних методів дослідження 

для характеризації найближчого координаційного оточення в йоні Bi
3+ 

 досі 

обумовлюють невизначеність як характерних координаційних поліедрів, так і 

типових довжин зв’язків між центральним атомом і лігандом. На сьогодні 

відомо три основні підходи до опису координаційних поліедрів Бісмуту(+3) в 

складнооксидних сполуках (Таблиця 1.7., рис. 1.16): 

- кристалічні фази на основі шарів [Bi2O2], подібно до структури 

флюориту(рис. 1.6а,б); 

- структури складнооксидних сполук з «відкритими поліедрами» BiO5, 

BiO6, де низька симетрія координаційного поліедру обумовлена 

стереоактивною 6s
2
 неподіленою парою електронів(рис. 1.6в);; 

- симетричні поліедри BiO7, BiO8, що описується віддаленими Bi-O зв’язки 

більше 3,0 Å(рис. 1.6г);. 

Одна з найбільш досліджених груп складнооксидних сполук з шаруватою 

будовою, що описуються в моделі [Bi2O2]
2+

 ланцюжки включає також фази 

ізоморфні до перовськіту та флюориту. До них також відносять відомі 

фотокаталізатори розкладу води на основі молібдатів та вольфраматів [234]. 

Відомо, що найбільший вклад в п’єзоелектричних відгук BiTiO3 обумовлений 

зміщенням катіонів бісмуту(ІІІ) вздовж напрямку (001) ромбоедричної комірки, 

а структурна асиметрія твердих розчинів, в яких Bi
3+

 ізовалентно заміщений на 
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йони рідкісноземельних катіонів знижує температуру фазового переходу до 

антиполярної орторомбічної структури [235]. 

Таблиця 1.7 

Структурні фрагменти, що містять Бісмут(ІІІ) в різному координаційному 

оточенні та їх функціональні властивості 

Фрагмент 

структури 

d(Bi-O), Å Сполука Властивість Літ. 

[Bi2O2]
2+

 2,14(1)–2,70(2) Bi2WO6 Фотокаталізатор 

розкладу води 

234 

Bi3TiNbO9 Фотокаталізатор 

розкладу води 

234 

Bi4Ti3O12 сегнетоелектрик 236 

Bi2O2S  μ- провідність 237 

Bi2.14Sr0.75Ta2O9−x Люмінесцентні 

властивості 

238 

BiO6
6-

 2,11(1)–2,80(4) Bi2Ga4O9 Негативний коефіцієнт 

термічного розширення 

239 

Bi2Cu5B4O14 Нелінійно-оптичний 

матеріал 

240 

Bi3B5O12 Негативний коефіцієнт 

термічного розширення 

241 

BiO7
11-

 2,16(7)–2,93(4) BiNbO4 Фотокаталізатор 

розкладу води 

242 

BiGa(SeO3)3 Нелінійно-оптичний 

матеріал 

243 

BiO8
13-

 2,66(7)–3,21(4) BiVO4 Фотокаталізатор 

розкладу води 

244 

K2BiPMoO8 Люмінесцентний 

матеріал 

245 

BiPO4 Люмінесцентний 

матеріал 

246 

NaBi(MoO4)2 Люмінесцентний 

матеріал 

247 

Bi2W2O9 Фотокаталізатор 

розкладу води 

248 

BiSbO4 Негативний коефіцієнт 

термічного розширення 

249 
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Такий підхід до опису кристалічних структур має досить умовний характер 

і визначається в першу чергу властивостями одержаних сполук. Так, у випадку 

опису фази Bi2W2O9 часто використовують порівняльний з флюоритом 

фрагмент поліедрів [Bi2O2] (рис. 1.6а) [234]. Однак, зустрічається опис в 

наближенні квадратних антипризм BiO8 для того ж самого каркасу [249]. 

Формалізм у описі координаційних поліедрів часто пов’язується з проявом 6s
2
 

неподіленої електронної пари, присутність якої обумовлює у координаційних 

поліедрах Бісмуту(ІІІ) п’яти або шести укорочених Bi–O зв’язків в межах 

відстаней 2,11(1)–2,80(4) Å, а решта атомів Оксигену віддалені більш ніж на 3,0 

Å і часто не включаються в координаційну сферу [242-243]. Безперечно, масив 

встановлених на сьогодні кореляцій між будовою та появою нелінійно-

оптичних, сегнетоелектричних та фотокаталітичних властивостей вказує на те, 

що формування асиметричних координаційних поліедрів для йону Bi
3+ 

 є одним 

із ключових факторів, що визначають функціональні властивості 

складнооксидних сполук на його основі. 

 

Рис.1.16. Типи координаційних полієдрів BiOn: a) та б) ланцюжки [Bi2O2] в 

структурі Bi2W2O9; в) BiO6 в Bi2Cu5B4O14; г) BiO8 в Bi2W2O9 

 

Варто також підкреслити спектроскопічні особливості сполук бісмуту(ІІІ).  
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Основний стан 
1
S0 ізольованого йону Bi

3+
 та збуджені рівні 

3
P0,1,2, 

1
P1 

відповідають електронному переходу 6s
2
 → 6s

1
6p

1
 [250]. Серед наведених 

електронних переходів тільки 
1
S0 →

3
P0 має вагомий вклад в люмінесцентні 

властивості, тоді як 
1
S0 →

3
P2 дозволений за спіном, однак знаходиться в 

ультрафіолетовій області, а 
1
S0 →

3
P1 заборонений за спіном і, відтак, має низьку 

інтенсивність [251]. Положення смуги електронного переходу 
1
S0 →

3
P0 

відповідає червоній області спектру, а її інтегральна інтенсивність та 

температурні залежності визначаються координаційним оточенням йону Bi
3+

 

[252]. Складність люмінесцентних властивостей оксидних сполук бісмуту 

також пов’язують з появою додаткових смуг, що відповідають з локалізацію 

екситону в кластерах на основі катіонів Bi
3+

 та можливому переносу заряду на 

d- та f – елементи, що визначає складних характер фотолюмінесцентних 

властивостей таких сполук. Ряд експериментальних досліджень показали 

можливість переносу заряду від  Bi
3+ 

 до Eu
3+

, ймовірно, за диполь-дипольним 

механізмом[252-254]. Так, у випадку  Gd4.67Si3O13: 0,03Bi
3+

, x Eu
3+

 показано 

поступове зниженні інтенсивності фотолюмінесценції в області 450-500 нм 

(рис. 1.17) при збільшенні вмісту європію(ІІІ) у складі силікату, що додатково 

свідчить на користь ефективного переносу заряду Bi
3+

→Eu
3+

 [255]. 

 

Рис. 1.17 Спектри фотолюмінесценції Gd4.67Si3O13: 0,03Bi
3+

, x Eu
3+

 (взято з 

роботи [255]) 
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У випадку GdNbO4:Bi
3+

,Eu
3+

 завдяки поєднанню активатора та 

сенсибілізатора вдалося отримати контрольований зсув координат кольору, 

інтенсивність та положення максимуму в спектрах емісії виявило також 

температурну залежність [256]. Для підвищення ефективності переносу 

збудження від йонів бісмуту(ІІІ) до активатора Eu
3+

 також було запропоновано 

використання додаткового сенсибілізатора на основі ванадатної групи у 

випадку твердих розчинів YVO4:Eu
3+

, Bi
3+

 [257]. Важливо підкреслити, що не 

тільки заміщення в катіонній позиції, але й в аніонній впливають на 

ефективність переносу заряду Bi
3+

→Eu
3+

. У випадку Y2W1-xMoxO6:Eu
3+

[258]  

висока ефективність емісії досягається завдяки переносу заряду крізь такі 

молекулярні групи: WO6
6-

→MoO6
6- 

→Eu
3+

. 

Таким чином, складнооксидні сполуки бісмуту(ІІІ) представляють 

унікальне поєднання високої схильності до утворення низькосиметричного 

кисневого оточення та значного потенціалу як з точки зору формування 

нецентросиметричних структур, так і розвитку фотокаталізу й люмінесцентних 

матеріалів. В цьому аспекті роль бісмуту як каркасоформуючого елемента та 

його вплив на фізико-хімічні властивості залишався досить довгий час поза 

увагою у зв’язку із браком надійних фізико-хімічних методів дослідження, 

однак із розвитком рентгеноструктурного аналізу та люмінесцентної 

спектроскопії точність визначення найближчого координаційного оточення 

набула нового рівня розвитку, що дозволить надолужити уявлення щодо 

структурної і функціональної різноманітності складнооксидних сполук 

бісмуту(ІІІ) та розкрити їх потенціал як основи матеріалів для потреб сучасного 

матеріалознавства. 
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1.5. Короткі висновки 

1. Детальний аналіз літературних даних щодо особливостей ізо- та 

гетероваленого заміщення в каркасах шеєліту та глазериту показав, що увага 

переважної більшості дослідників зосереджена на встановленні впливу 

заміщення в катіонних позиціях на властивості одержаних матеріалів, тоді як 

аніонна підгратка та її можливості заміщення досліджені епізодично. 

2. На основі огляду літератури можна зробити висновок, що катіон-

дефіцитні сполуки зі структурою шеєліт ABO4, мають досить складні способи 

упорядкування катіонів: від повністю статистичного до частково або повністю 

упорядкованого. На противагу, заміщення в аніонній підгратці потребують 

більш детального вивчення структури на глибшому рівні, ніж рутинне 

дослідження їх рентгенографічних характеристик. Завдяки тому, що при 

нестехіометричному заміщенні в А- підгратці можливо впорядкування як 

катіонів так і вакансій, в даних структурах може спостерігатися додатковий 

порядок завдяки комбінації MoO4
2-/

WO4
2-

/VO4
3-

. 

3. На прикладі опублікованих даних щодо спектроскопії активованих 

рідкісноземельними катіонами та фотокаталітичними властивостями 

складнооксидних сполук, що містять декілька тетраедричних груп показано 

можливість впливу на поліфункціональні властивості таких матеріалів шляхом 

зміни складу саме аніонної підгратки. 

 

 

1.6. Постановка задачі дослідження 

1. Кристалохімічний аналіз масиву літературних даних показує необхідність 

розробки стратегії цілеспрямованого синтезу каркасних складнооксидних 

сполук на основі фосфатів, молібдатів, ванадатів та вольфраматів 

полівалентних елементів, що володіють структурно-залежними 

властивостями, в тому числі встановлення оптимальних умов іх 

легування як з розчинів у розплаві, так і при твердофазній взаємодії.  
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2. Дослідити взаємовплив фосфатів, молібдатів та вольфраматів як 

складових бінарних розплавів на області кристалізації відомих і нових 

складнооксидних сполук на основі одно- та тривалентних елементів в 

умовах розчин-розплавної кристалізації та встановити закономірності їх 

кристалоутворення; 

3. Для визначення взаємозв’язку між складом люмінофорів зі структурою 

шеєліту необхідно встановити вплив ізо- та гетеро валентного заміщення 

як в катіонній так і аніонній позиції на будову та властивості одержаних 

твердих розчинів, та визначити: 

- межі існування структурних типів при заміщенні; 

- можливості контрольованого зниження симетрії каркасу при введенні ізо- 

та гетеро валентних замісників; 

- оптимальні значення концентрації активаторів (Eu
3+

, Pr
3+

) при яких 

досягається максимальна інтенсивність емісії люмінесценції; 

4. знайти оптимальні умови одержання ряду фосфатів, молібдатів, 

ванадатів, фосфато-молібдатів та ванадато-молібдатів, що містять у 

своєму складі комбінації металічних елементів А
І
 + А

ІІІ
 та А

І
 + А

ІІ
 у 

вигляді монокристалів та мікро/нанопорошків; 

5. Оптимізувати методики легування складнооксидних сполук на основі 

тривалених елементів рідкісноземельними елементами, хромом(ІІІ) та 

молібденом(VI) та встановити вплив концентрації введеної домішки на 

будову та властивості одержаних твердих розчинів; 

6. Розробити методики виготовлення фотоанодів на основі похідних бісмут 

ванадату, легованого молібденом(VI) на фотопровідному склі, визначити 

оптимальні технічні умови їх попереднього відпалу; зміни морфології 

після експлуатації, визначити максимальні значення фотоструму для 

таких систем. 

 

  



69 

РОЗДІЛ 2 

ВИХІДНІ РЕАГЕНТИ, МЕТОДИКИ ЕКСПЕРИМЕНТІВ ТА 

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Вихідні речовини та матеріали 

Як вихідні компоненти використовували наступні реагенти: A
I
2MoO4, 

A
I
H2PO4 та А

І
2HPO4, де А

І
 – Li, Na, K кваліфікації ««х.ч.», (NH4)2HPO4, А

І
2СО3, 

де А
І
 – Li, Na, K марки «х.ч.», MoO3 та WO3  марки «ч.д.а.», NaF, KHF2 (х.ч.), 

Eu2O3 «о.с.ч.», Pr6O11 «о.с.ч.», Y2O3 «x.ч.», Sc2O3 «о.с.ч.», інші оксиди та 

фториди рідкісноземельних елементів з чистотою не менше 99,9 %.  

Оскільки MoO3 і WO3 володіють високою схильністю до сублімації при 

температурах вище 600 та 800°С відповідно [259] одержання розплавів за їх  

участю обов’язково включало попередній відпал вихідних реакційних сумішей 

при температурі 500
о
С. 

Для виготовлення розплавів на основі калій фториду використовувався 

продукт розкладу KHF2 при 500
о
С. Для одержання фториду лантану 

використовували методику розчинення оксиду у фторидній кислоті при рН = 

6,8-7,2 за такою схемою взаємодії у посуді зі скловуглецю: 

La2O3 + 6HNO3 = 2La(NO3)3 + 3H2O 

La(NO3)3 + 3NH3×H2O = La(OH)3↓+ 3NH4NO3 

La(OH)3 + 3HF = LaF3↓ + 3H2O 

Одержаний осад відстоювали протягом доби при контролі рівня рН та 

фільтрували, промивали дистильованою водою та прокалювали при 400
о
С в 

муфельній печі. Контроль залишків нітрату перевіряли за допомогою ІЧ 

спектроскопії, а монофазність зразка – за даними рентгенофазового аналізу. 

Для очищення кристалічних продуктів від залишків застиглого скла у 

випадку синтезів проведених із розчинів у розплаві використовували розчини: 

ЕДТА, 0,1М, H3PO4 марки «х.ч.», аміаку ( 25%), розчини HNO3 та H2SO4, з 

розбавленням (1:3). 
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Для виготовлення фосфатних розплавів використовували поліфосфати 

натрію та калію, одержані термічним розкладом солей A
I
H2PO4 (А

І
 – Na, K), 

при 500
о
С та 600

о
С відповідно [260]. 

 

2.2 Основні синтетичні підходи та обладнання 

 

Дослідження кристалізації із розчинів у розплаві та твердофазну взаємодію 

здійснювали у електропечах муфельних та шахтних: 

1)  СШОЛ-116, який обладнано нагрівачем потужністю 12 кВт, 

автоматичним контролером температури РИФ-101, термопарою ПП 

(точність визначення температури ±5ºС).  

2) SNOL-7.2/1100 зі цифровим регулятором TermoPro-611, з термопарою  

ПП, ХА або ПР-1. 

3) SNOL-7.2/900 зі цифровим регулятором TermoPro-611, з термопарою 

ПП, ХА або ПР-1. 

 

Високотемпературні синтези проводили з використанням платинового, 

скловуглецевого, нікелевого, порцелянового чи кварцового посуду (тиглі та 

чашки). В роботі застосовано наступні синтетичні підходи для одержання 

складнооксидних сполук: 

1) кристалізація багатокомпонентних розчин-розплавів. 

2) Твердофазна взаємодія 

2.2.1. Одержання кристалів із розплавів 

Для дослідження закономірностей кристалізації сольових розчин-розплавів 

систем А
I
2O-P2O5-А

III
2O3-MoO3, А

I
2O-P2O5-А

III
2O3-WO3, А

I
2O-P2O5-А

III
2O3-WO3, А

I
 

F-А
I
2O-P2O5-А

III
2O3 проводили в три етапи: 

1) Виготовлення і гомогенізація шихти: оксиди тривалених елементів 

розчиняли в бінарних розплавах з певним мольним співвідношенням 

А
I
/P та А

I
/Mo від 0,50 до 3,5. При цьому суміш оксидів, фосфатів, 

молібдатів, вольфраматів, фторидів, ретельно перетирали з 
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метафосфатами лужних елементів, сумішшю А
I
PO3 + А

I
2СO3 або А

I
PO3 + 

А
I
2MoO4 (для А

I
/P> 1,0) та нагрівали в платинових, нікелевих або тиглях 

при температурі 800-1150 ºС. Контроль розчинення оксидів 

тривалентних елементів здійснювали шляхом відбору проб і їх 

дослідження під мікроскопом. Важливо підкреслити, що процес 

гомогенізації займає від 30 хв (у випадку фосфатно-димолібдатних 

розплавів) до 2 год. (дифосфатні, ванадатно-вольраматні розплави) 

залежно від розчинності компонентів у розплавах та природи бінарних 

сольових .  

2) Охолодження гомогенного розплаву. Отриманий на 

попередньому етапі гомогенний розплав на основі фосфатних, 

фосфатно-ванадатних та фосфатно-вольфраматних систем 

охолоджували зі швидкістю 50- 100º/год, а утворення кристалічних фаз 

контролювали шляхом періодичного відбору проб платиновою 

мішалкою із розплаву. Відібрану краплину розчиняли в дистильованій 

воді або розчинах кислот та отриманий залишок досліджували за 

допомогою оптичного мікроскопа. У випадку ванадатно-вольфраматних 

та ванадатно-молібдатних систем зафіксовано явище перенасичення 

розплаву при охолодженні, тому відбув проб провокував спонтанну 

кристалізацію по всьому об’єму тигля. Тому у цих системах 

охолодження проводили без відбору додаткових проб при 

цілеспрямованому вирощуванні кристалічних фаз. У випадку 

дослідження фосфатних розплавів, що містили карбонати лужних 

елементів, останній додавали у вихідну суміш розрахованих кількостей 

основних компонентів, ретельно перетирали та нагрівали при 900 ºС у 

нікелевих тиглях. 

3) Відпал кристалів. Після завершення процесів кристалізації 

залишки плаву декантували на мідний лист, а тигель з кристалами 

повертали у піч і залишали їх до самочинного охолодження до 

кімнатної температури. Охолоджені кристали відмивали від залишків 
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плаву дистильованою водою, розчинами ортофосфатної, хлоридної, або 

щавлевої кислот.  

При дослідженні систем, що містили рідкісноземельний елемент, як 

джерело тривалентного елемента використовували в деяких випадках замість 

оксиду фторид, що обумовлено більш йонною природою LnF3 і порівняно 

вищою його розчинністю в сольових розплавах.  

У таких випадках перший етап виготовлення та гомогенізації шихти 

виготовляли за такою процедурою: сумісне плавлення фосфатів, молібдатів та 

інших компонентів при 800-950 ºС з наступним внесенням у вигляді порошку 

при перемішуванні фторидної компоненти. Наступні операції не відрізняються 

від описаної вище схеми. 

2.2.2. Методика твердофазного синтезу 

При здійсненні твердофазної взаємодії як компоненти використовувалися 

оксиди (Sc2O3, MoO3, WO3, V2O5, Eu2O3, Pr6O11) карбонати (K2CO3, Na2CO3, 

CaCO3, SrCO3), калій та амоній дигідрофосфат. Розраховані кількості вихідних 

компонентів ретельно перетирали у агатовій ступці до однорідної суміші з 

краплею спирту, кількісно переносили в порцеляновий або нікелевий тигель та 

поступово нагрівали до температури 450 ºС із швидкістю 50 º/год, з метою 

поступового видалення летких продуктів взаємодії. Як правило, цей етап 

зпікання до 5 год., надалі реакційну суміш перетирали у присутності краплі 

спирту та знову послідовно проводити процедуру спікання з кроком в 50 ºС з 

проміжною перешихтовкою на кожному етапі. Сумарний час синтезу для серії 

визначався особливостями взаємодії в системі ( Таблиця 2.1). Так, у випадку 

твердих розчинів А
ІІ

xBi1-xV1-xMoxO4 (А
ІІ
 – Сa, Sr) спікання на температурі 800

о
С 

тривало до 52 год, контроль за перебігом взаємодії проводився за ІЧ-спектрами, 

до зникнення смуг, що відповідають коливанням карбонатної групи. 
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Таблиця 2.1. 

Схема термічного відпалу твердих розчинів, отриманих в роботі 

Склад твердих розчинів х, у Реагенти Температура та час спікання, ºС, год Розділ 

450 500 600 650 700 800 850 900 1000 

K3La1-xEux(PO4)2 0,1 – 

1,0 

La2O3, Eu2O3, 

KH2PO4, K2CO3 

5 6 8 8 8 16 - - - 3.2 

K3Gd1-xEux(PO4)2 0,1 –0,9 Gd2O3, Eu2O3, 

KH2PO4, K2CO3 

5 6 8 8 8 8 10 - - 3.5 

Na3Y1-xEux(PO4)2 0,001-

1,00 

Eu2O3, Y2O3, 

(NH4)2HPO4, 

Na2CO3 

5 6 6 6 8 6 - - - 3.6 

Bi1-xPrxPO4 0,001-

0,10 

Pr6O11, Bi2O3, 

(NH4)2HPO4 

5 5 8 - - - - - - 4.2.1 

BiV1-xPxO4:Eu
3+

 0,1 – 

1,0 

Eu2O3, Bi2O3, 

(NH4)2HPO4 

5 5 8 - - - - - - 4.2.2 

K2Sc2P2Mo12:xEu 0,01 – 

0,10 

MoO3, Eu2O3, 

Sc2O3, KH2PO4, 

K2MoO4 

5 5 5 8 8 8 6 8 24 4.3 

K2Sc2PMo1-yWyO12:xEu 0,01 – 

0,10 

 

MoO3, WO3, Eu2O3, 

Sc2O3, KH2PO4, 

K2CO3 

5 5 5 8 8 8 6 8 24 4.4 

K2Bi1-xPrxPMoO8 0,01 – 

0,10 

K2HPO4, Bi2O3, 

MoO3, Pr6O11 

6 8 8 8 - - - - - 4.4 

K2Bi1-xNdxPMoO8 0,01 – K2HPO4, Bi2O3, 6 8 8 8 - - - - - 4.4 
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0,10 MoO3, Nd2O3 

NaY1-xPrx(MoO4)2 0,01-

0,15 

Na2MoO4, Pr6O11, 

MoO3, Y2O3 

6 8 12 - - - - - - 5.2 

KBi1-xPrx(MoO4)2 0,001-

0,100 

K2MoO4, Pr6O11, 

MoO3, Bi2O3 

6 8 12 - - - - - - 5.6 

KBi1-xEux(MoO4)2 0,001-

0,100 

K2MoO4, Eu2O3, 

MoO3, Bi2O3 

6 8 12 - - - - - - 5.6 

K0,5xBi1-0,5x(MoxV1-xO4)2 0,1 – 

0,9 

K2CO3, MoO3, 

V2O5, Bi2O3 

5 8 8 10 - - - - - 5.7 

K0,5xBi1-0,5x(MoxV1-xO4)2:Eu 0,1 – 

0,9 

K2CO3, Eu2O3, 

MoO3, V2O5, Bi2O3 

5 8 8 10 - - - - - 5.7 

Na0,5xBi1-0,5x(MoxV1-xO4)2 0,1 – 

0,9 

Na2CO3, MoO3, 

V2O5, Bi2O3 

6 6 8 12 - - - - - 5.8 

Bi1-x/3MoxV1-xO4 0,05-

0,20 

Bi2O3, MoO3, V2O5 6 6 8 12 18 - - - - 6.1 

CaxBi1-xV1-xMoxO4 0,1-0,9 CaCO3, Bi2O3, 

V2O5, MoO3 

5 8 8 12 12 52 - - - 6.2 

SrxBi1-xV1-xMoxO4 0,1-0,9 SrCO3, Bi2O3, V2O5, 

MoO3 

5 8 8 12 12 52 - - - 6.2 

 

 



75 

 

2.3 Аналітичні та фізико-хімічні методи дослідження 

Елементний склад отриманих складнооксидних сполук встановлювали з 

використанням наступних приладів: 

- атомно-емісійний спектрометр з індуктивно-зв’язаною плазмою ICPAES 

(Spectroflame Modula ICP ―Spectro‖); 

Дифракційні та термогравіметричні методи. Фазовий склад кристалічних 

фосфатів, молібдатів, ванадатів та вольфраматів встановлювали за 

результатами порошкової рентгенівської дифракції. Аналіз проводили у режимі 

відбиття від плоских зразків, спресованих у кварцеві кювети на 

дифрактометрах Shimadzu XRD-6000 та Bruker D8 ADVANCE (CuKα-

випромінювання з λ = 1,54178 Å в режимі безперервного сканування зі 

швидкістю 0,5-3,0º/хв у діапазоні кутів θ = 5,0-70,0º з кроком 0,01 та 0,02). 

Бази даних ІСDD, Materilas Project, PDF2 використовувалися для 

ідентифікації отриманих дифрактограм. Розрахунок параметрів кристалічних 

граток отриманих сполук проводили на основі пакету програм Fullprof 2006 

[261]. 

Для визначення будови монокристалів використовували метод 

рентгеноструктурного аналізу монокристалів на автоматичному дифрактометрі 

XCalibur-3 (монохроматизоване МоКα-випромінювання з λ = 0,71073 Å; 4 

МПік. CCD детектор ―Saphire‖; φ-ω сканування; діапазон збору даних θ = 2–

35°). Поправку на поглинання враховували аналітичним методом індексування 

граней або методом вимірювання симетрично пов’язаних рефлексів (Multiscan) 

[262]. При уточненні та вирішенні структур використано пакети програм 

SHELXS-97 та SHELXL-97 [263]. Перевірку правильності обраної моделі 

здійснено за допомогою он-лайн ресурсів на основі комплексу програм 

PLATON [264] та enCIFer [265], оформлення графічного супроводу 

структурного матеріалу за допомогою програми DIAMOND 3.0 [266].  

Координаційне оточення Бісмуту(ІІІ), Феруму(ІІІ) та змішаних позицій 

Mo/V, Mo/P описували у наближенні суми валентних зусиль зв’язків 
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відповідних поліедрів (Bond Valence Sum, BVS). Розрахунок суми валентних 

зусиль проводили за формулою: 

o A OR R

b
A OS e



   

де RA–O– довжина зв’язку, визначена рентгеноструктурним дослідженням, 

R0–фіксована  величина довжини зв’язку із валентністю 1, b – константа, що 

відповідає дисперсії довжин зв’язків (зазвичай  приймається 0,37 Å. 

Суми валентностей зв’язків (BVS) знаходили підсумовуючи валентності 

усіх зв’язків: BVS = 
i

ii ns , де n – кількість зв’язків даного типу. При 

розрахунках використані стандартні значення констант R0 з [267-269]. 

Для розрахунку BVS позиції, яка заселена декількома атомами 

використовували вищенаведені формули, а у ролі стандартного значення R0 

прийнято комплексну величину R0ef розраховану за рівнянням R0ef 

=R0(А)·Oc(А)+ R0(В)·Oc(В), де R0(А) та R0(В) – величини довжин зв’язків із 

валентністю 1,0 для А і В, а Oc(А) та Oc(В) – ступінь заселення даної позиції 

атомами А і В. 

Термогравіметричні дослідження здійснювали на аналізаторі ТГ/ДТА 

торгової марки Shimadzu DTG-60H. Кожен зразок нагрівали на повітрі у 

платнимову тиглі зі швидкістю 10
о
С/хв до 900°С, витримували на найвищій 

температурі 30 хв та охолоджували до кімнатної температури. Зразком 

порівняння виступав корунд. 

Мікроскопічні методи. 

Морфологію зразків визначали за допомогою скануючої електронної 

мікроскопії (СЕМ). Зразки наносили на вуглецевий скотч, наносили шар золота 

або Au/Pd =1:1 товщиною 3-10 нм на електронних мікроскопах: 
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1) Tescan Mira 3 LMU з роздільною здатністю 1 нм, оснащений детекторами 

вторинних електронів, відбитих електронів, енергодисперсійним 

рентгенівським аналізатором при напрузі прискорення 20 кВ. Напилення 

провідним шаром Au/Pd =1:1 проведено за допомогою автоматичної 

системи йонного травлення Gatan – 682. Значення абсолютної похибки 

визначення вмісту кожного з елементів залежить від природи елемента та 

складу досліджених сполук. Максимально можлива абсолютна похибка 

визначення вмісту V становить 0,01 % ат., Mo – 0,01 % ат., Bi – 0,08 % 

ат., K – 0,12 % ат. 

2) JSM-6060 LА (фірма JEOL, Японія), з роздільною здатністю 3,5 нм, 

обладнаний енергодисперсійним рентгенівським спектрометром 

Oxford X MAX-80T, зразки покривалися шаром золота катодним 

методом на установці JFC-1600. 

Композитні матеріали вивчали на просвічуючому електронному 

мікроскопі  JEM 1230. Для цього зразки наносили на мідну сіточку та 

напилювалися шаром графіту; 

Спектроскопічні методи: 

1)  Інфрачервоні спектри записано на спектрометрі з Фур’є перетворенням 

Perkin Elmer Spectrum для зразків, спресованих у таблетки з КВr у 

діапазоні частот 400-4000 см
-1  

при роздільній здатності 1 cм
-1

.  

2) Спектри комбінаційного росіювання отримано на спектрометрі Horiba 

Jobin-Yvon T64000 з керамік та монокристалів при довжині хвилі 

збуджуючого лазера  λ = 514 nm. 

3) Оптичні спектри поглинання та відбиття були отримані на UV-Vis 

спектрофотометрі Thermo Scientific Evolution 600 для зразків, 

спресованих у таблетку в діапазоні 160-900 нм. В якості зразка 

порівняння завжди використовувався стандарт MgO. Роздільна здатність 

0,2 нм 
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2.4. Спектрально-люмінесцентні дослідження 

1) Люмінесцентні властивості фосфатів досліджено на приладі FluoroLog – 

3 (Horiba Jobin – Yvon) при збудженні ксеноновою лампою. 

2) Спектрально-люмінесцентні характеристики складнооксидних сполук 

на основі ванадатів, молібдатів та змішано аніонних сполук вивчалися 

за допомогою комплексів обладнання НДЛ «Спектроскопія 

конденсованого стану речовини» фізичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  

Обладнання включає три основні складові:  

Спектрально-люмінесцентні характеристики досліджувалися за 

допомогою модернізованих комплексів лазерно-спектрального та реєструючого 

обладнання в складі якого є подвійні монохроматори ДФС-12 і ДМР-4, джерела 

збудження оптичних спектрів: монохроматизоване подвійним призмовим 

монохроматором ДМР-4 з кварцевою диспергֺуючою системою випромінювання 

ксенонової лампи ДКСЕл 1000, лазер ИЛГИ-501 (довжина хвилі збуджуючого 

випромінювання зб = 337,1 нм), твердотільні лазери із діодною накачкою з зб 

= 325, 405, 473, і 532 нм 

Склад 1-го комплексу: 

 подвійні монохроматори: ДФС-12, ДМР-4,  

 монохроматор МДР-2, 

  джерела збудження спектрів люмінесценції:  

а) випромінювання ксенонової лампи ДксЭл-1000 (в якості селектуючого 

пристрою використовується подвійний призмовий монохроматор ДМР-4 з 

кварцовою диспергуючою системою); 

б) лазер ИЛГИ-503 (довжина хвилі збуджуючого випромінювання зб = 337,1 

нм), 

в) напівпровідникові лазери (зб = 474 нм та зб = 530 нм ). 

Склад 2-го комплексу: 

 спектральний прилад СДЛ-2М,  
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 монохроматори МДР-23 та МДР-12,  

 джерела випромінювання: 

а) лазер ИЛГИ-503,  

б) ртутні лампи ДРШ-1000, ПРК-7;  

в) напівпровідникові лазери (довжини хвиль збуджуючого випромінювання 

зб = 474 нм та зб = 530 нм ). 

Блок-схема спектрального устаткування для реєстрації спектрів 

люмінесценції та збудження люмінесценції представлено на рис. 2.1. Для 

вимірювань при низьких температурах зразки поміщуються у гелієвому або 

азотному кріостатах.  

Світловий сигнал реєструється за допомогою фотоелектронних 

помножувачів (ФЕП) типу ФЕП -79. 

При записуванні вузьких ліній спектральні ширини щілин 

монохроматора вибирались якомога меншими.  

Програмне забезпечення спектроскопічних досліджень призначено для 

управління монохроматорами, створеними на базі монохроматорів типу МДР, 

ДМР, ДФС, обладнаних кроковим двигуном та фотоприймачами. Програма 

задає довжину хвилі, вимірює сигнал, записує отриману інформацію в файл. За 

бажанням користувача програма може здійснювати перерахунок показів 

лічильника в довжини хвиль безпосередньо в процесі вимірів. 

Температурні залежності характеристик люмінесценції вивчались при 

застосуванні проточного гелієвого кріостата, оснащеного системою стабілізації 

температури. Кінетика затухання люмінесценції вимірювалась при збудженні 

люмінесценції імпульсним лазером (λex = 337.1, 473 нм) та реєстрації 

люмінесцентного сигналу за допомогою аналогового осцилографа С-1-168. 
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Pис. 2.1  Блок-схема спектрального устаткування для реєстрації спектрів 

люмінесценції та збудження люмінесценції: джерела збуджуючого 

випромінювання: напівпровідникові лазери (1), ИЛГИ-503 (2), ксенонова 

лампа ДксЭл-1000 (3), 4 - фотопомножувачі,  5 - підсилювачі постійного 

струму, 7 - генератор імпульсів; 6 - комп’ютер; 8 - джерело запираючої 

напруги; 9 - електронний затвор, спектральні прилади: МДР-2 (М1), ДФС-12 

(М2), ДМР-4 (М3); Д - діафрагми, Дз- дзеркала поворотні, Л - лінзи-

конденсори, Фільтри: Ф1 - ЖС-12 або ОС-11, Ф2 - УФС-2, Ф3 - СЗС-22. 
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2.5. Вимірювання каталітичної активності 

Каталітичну активність одержаних сполук та продуктів їх розкладу в 

реакції фотохімічного окиснення води було досліджено в університеті м. 

Уппсала (Швеція). Визначення кількості кисню, що виділяється, проводили у 

комірці з електродом Кларка (Hansatech Instruments), відділеним від зразка 

розчину тефлоновою мембраною, при постійному перемішуванні реакційної 

суміші та температурі 20°C. Реєстрація сигналу електрода відбувалась 

впродовж всього експерименту з періодичністю 0,1 с з використанням 

програмного пакета Oxygraph v1.02 Instruments Hansatech. Перед початком 

кожного експерименту через розчини пропускали Ar для видалення 

залишкового розчиненого кисню та інших газоподібних продуктів. Ініціювання 

реакції відбувалось за допомогою джерела видимого світла з LEDs, λ=470 ± 10 

нм, 820 μE. Як фотосенсибілізатор використовували [Ru(bipy)3](ClO4)2, як 

акцептор електронів – пероксодисульфат натрію Na2S2O8, експерименти 

проводили у боратному буферному розчині. 

Для дослідження фотокаталітичної активності систем, що містили кальцій 

та стронцій каталізатор наносили на провідне скло FTO (фтор –легований SnO2, 

анг. F-doped SnO2). за допомогою фотокаталізаторів на основі твердих розчинів 

M
II

xBi1-xV1-xMoxO4 (M
II

 – Ca, Sr). Метод виготовлення фотоелектродів з 

маркуванням типу CBVM (M
II

 – Ca) та SBVM (M
II

 – Sr) або чистих сполук 

BiVO4, CaMoO4, SrMoO4) проводили на FTO-провідному склі (FTO-P003, 

Zhuhai Kaivo Optoelectronic Technology Co., Ltd.) за принципами, наведеними на 

рис. 2.2. 

Спочатку високодисперсні порошки каталізаторів диспергували в розчині 

полімеру на основі тетрафлуороетилену Nafion (PFSA D520,5%, DuPont): для 

виготовлення суспензії 50 мг зразка M
II

xBi1-xV1-xMoxO4 (M
II

 – Ca, Sr) в 1 мл 

Nafion гомогенізували з використанням ультразвуку ти протягом 30 хв. Після 

чого кожну суспензію відстоювали протягом декількох годин, що призводило 

до формування осаду та насиченої суспензії. Потім наносили по краплям 145 µл 

насиченої суспензії на поверхню скла FTO( фтор-легованого SnO2) з розмірами 
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1.5×1.5 см (електродна підкладка FTO попередньо була очищене ультразвуком, 

Ultrasonic Cleaner from Skymen Cleaning Equipment Shenzhen Co., Ltd.). 

 

Рис. 2.2. Методика виготовлення фотопровідних стекол з каталізатором 

 

Отримані електроди спочатку висушували у сушильній шафі при 60℃ 

протягом 2 годин, та піддавали термообробці у муфельній печі при різних 

температурах в інтервалі від 350 до 500℃. Одержані електроди в подальшому 

маркуються як CBVM1-FTO чи SBVM1-FTO і т.п., де цифра означає значення х 

у складі твердих розчинів M
II

xBi1-xV1-xMoxO4. 

Ефективність PEC фотоанодів C(або S)BVM-FTO вимірювали за 

допомогою електрохімічної робочої станції CHI (CHI760E від CH Instruments, 

Inc.) в триелектродній комірці з платиновою фольгою як протиелектрод та 

Hg/HgO електродом порівняння в 0,5 М водному електроліті Na2SO4 

(насичений азотом). Площа електродів C(або S) BVM-FTO, що вводилася в 

електроліт, становила близько 1 см
2
. Для імітації сонячного освітлення 

використовувалася дугова лампа  PLS-SXE 300C Xe (Perfect Light) з фільтром 

AM 1,5G. Інтенсивність потужності падаючого світла було відрегульовано на 
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рівні 100 mW·cm
-2

 за допомогою вимірювача потужності тепловим датчиком 

(Thor Labs S302C). Імпульсний характер освітлення фотоаноду здійснювався за 

допомогою електронного таймеру (GCI-73, China Daheng Group) із 

забезпеченням фіксованого перерізу падаючого пучка. Вимірювання проводили 

у затемненому приміщенні, з метою запобігання додаткового впливу 

природнього чи штучного освітлення. 

Криві часу фотоструму (криві I-t) вимірювали при постійному зміщенні 

1,23V проти RHE з інтервалом освітлення кожні 50 секунд. Залежності 

фотострум-потенціал були записані зі швидкістю сканування 10 mV·s
-1

 при 

скануванні потенціалу в анодному напрямку. Ефективність співвідношення 

енергії фотонів до струму (IPCE) вимірювалася при монохроматичному 

опроміненні ксеноновою лампою. Значення IPCE обраховували у відповідності 

до виразу: 

IPCE = [240(Jligter - Jdark)/(P  )100%    (3), 

де Jligter and Jdark  - виміряні значення фотоструму при освітленні та в 

темряві при 1.23 V - ERHE. Електрохімічна імпендансна спектроскопія (EIS) 

проведено при частотному інтервалі від 10
5
 до 10

-2
 Hz (з амплітудою 5 mV). 

Результати EIS інтерпретували з використанням програмного забезпечення 

ZSimpWin.  

 

Рис.2.3. Схема електрохімічної комірки 
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Ефективність перетворення сонячної енергії () для фотоанодів 

обчислювали за кривими фотострум-потенціал при освітленні AM 1.5G, у 

відповідності до виразу: 

 = ((1.23 – ERHE)  (Jligter - Jdark)/(Pligter))100%    (4) 

На першому етапі для виготовлених електродів підбиралася оптимальна 

температура прокалювання. На наступному етапі дослідження було розглянуто 

вплив хімічного складу гетеровалентно заміщених твердих розчинів на 

характеристики PEC для виготовлених електродів. Для порівняльного аналізу 

взято результати вимірювань для електродів, що були отримані при кінцевій 

термічній обробці 500
о
С. 
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РОЗДІЛ 3. 

ЗАКОНОМІРНОСТІ УТВОРЕННЯ КАРКАСНИХ ПОДВІЙНИХ 

ФОСФАТІВ ТА ЇХ ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ 

 

Вивчення закономірностей синтезу складнозаміщених оксидних фаз при 

кристалізації з розчинів у розплаві та твердофазній взаємодії дозволяє не 

тільки оптимізувати умови одержання функціональних матеріалів, але й 

керовано модифікувати їх властивості. Визначення умов утворення твердих 

розчинів, критеріїв ізо- та гетеровалентного заміщення катіонів та аніонів в 

таких каркасах має як фундаментальне, так і практичне значення і є однією із 

найважливіших задач сучасного матеріалознавства. Більшість 

складнооксидних сполук може бути синтезована декількома методами, кожен 

з яких має свої переваги та недоліки. Тому в кожному випадку 

обґрунтований вибір методу синтезу та його оптимізація є необхідним 

етапом розробки економічно доцільних підходів до одержання матеріалів з 

регульованими властивостями. 

При розгляді закономірностей «склад – будова – властивості» 

особливого значення набувають умови одержання, дисперсність на фізико-

хімічні властивості одержаних матеріалів. Неминучість утворення дефектів і 

їх вирішальна роль у структурно-чутливих властивостях матеріалів створює 

передумови для контрольованого модифікування каркасу з метою 

функціоналізації його властивостей. Такий підхід дозволяє не тільки вводити 

до складу кристалічного каркасу контрольовану кількість домішок або 

вакансій, але й повноцінно проводити кероване заміщення певних атомів в 

межах ґратки. Таким чином, саме концентрація легуючого компонента 

дозволяє розглядати закономірності від умовно чистої речовини через 

частково модифіковану до повністю заміщеної. Саме в цьому аспекті надалі 

ми будемо розглядати процеси утворення твердих розчинів та умов реалізації 

повного або частково ізоморфізму. 
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Необхідність керування дефектами структури зумовлена тим, що вони є 

визначальними факторами у люмінесцентних, каталітичних, провідних, 

діелектричних і магнітних властивостях. Ці та інші характеристики 

вважаються структурно-чутливими, а властивості, що з ними пов’язані 

можуть суттєво бути оптимізованими шляхом ізо- та гетеровалентного 

заміщення. 

Надалі у розділі 3 будемо розглядами результати наших досліджень у 

такій логічній послідовності: пошук областей кристалізації фосфатів, що 

містять тризарядні катіони, дослідження їх будови та введення до їх складу 

люмінесцентних домішок. Отримані тверді розчини на основі 

рідкісноземельних катіонів леговані переважно європієм(ІІІ) 

характеризуються рентгенофазовим аналізом та люмінесцентною 

спектроскопією. 

З кристалохімічної точки зору складнооксидні сполуки зі структурно-

чутливими властивостями, що розглядаються нами у представленій 

кваліфікаційній роботі відповідають трьом групам каркасів: 

1) Острівкові структури. До них належать більшість розглянутих у 

розділі 3 ортофосфатів та дифосфатів одно- та тривалентних елементів: 

А
І
3А

ІІІ
(PO4)2, А

І
А

ІІІ
P2O7 (A

I
 – Na, K, Ag; A

III
 – La-Lu, Sc, In, Y, Fe). 

Кристалоформуючим центром у структурах наведених сполук є катіони 

рідкісноземельних елементів або перехідного елементу у шести- (семи або 

восьми)- координаційному оточенні. Важливою особливістю таких каркасів є 

ізольованість структурних фрагментів один від одного, що в подальшому 

сприятиме входженню люмінесцентних активаторів саме в ці позиції з 

максимальним віддаленням можливих центрів емісії [260]. 

2) Шаруваті каркаси, що представлено групою змішаноаніонних 

сполук А
І
2А

ІІІ
(PO4)(MoO4), А

І
2А

ІІІ
2(PO4)2(MoO4) (A

I
 – Na, K; A

III
 – La-Lu, Sc, 

Fe) в основі яких лежать ланцюжки з поліедрів A
III

O6 або A
III

O8, що 

з’єднуються фосфатними та молібдатними групами у шари, поміж яких 

розташовано катіони лужних елементів. 
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3) Каркасні сполуки, які є найбільш широко відомими і вживаними в 

якості матриць для легування і дизайну люмінесцентних матеріалів. Серед 

них значну увагу приділено ортофосфатам A
ІІІ

PO4 та ряду шеєлітоподібних 

сполук: A
І
A

ІІІ
(MoO4)x(VO4)y, A

ІІІ
(MoO4)x(VO4)y, A

І
A

ІІІ
(MoO4)2 та 

A
ІІ
A

ІІІ
2(MoO4)4 (A

I
 – Na, K; A

III
 – Bi, Al, Y, Fe) (детальніше у розділах 4 та 5). 

З практичної і технологічної точок зору вказані сполуки відповідають 

сучасним вимогам до новітніх екологічних матеріалів, однак коло їх 

застосувань обмежується відсутністю єдиної стратегії щодо модифікування 

їх складу, будови та властивостей. Одним із найбільш досліджених способів 

модифікації будови та, як наслідок, властивостей сучасних складнооксидних 

сполук є ізо- та гетеровалентне заміщення. 

 

3.1. Керований синтез монокристалів подвійних фосфатів з 

фосфатних, молібдатних та вольфраматних розплавів 

 

Застосування методу кристалізації із багатокомпонентних сольових 

розплавів для синтезу складнооксидних сполук лужних та тривалентних 

катіонів дозволяє встановити закономірності формування сполук відомих 

структурних типів та цілеспрямовано одержувати їх похідні. При цьому 

необхідним є встановленням кореляції між умовами синтезу (мольні 

співвідношення вихідних компонентів, температурний інтервал кристалізації, 

вплив швидкості охолодження на склад продукту, природи елементів та ін.) 

та складом утворених кристалічних фаз, оптимізувати умови вирощування їх 

монокристалів або мікро- та наночастинок на їх основі. 

В даному аспекті важливим є дослідження кристалізації 

багатокомпонентних розчинів у розплавах, що містять декілька аніонних 

груп, для встановлення основних факторів впливу на процеси 

кристалоутворення в таких системах. Зокрема, представлені нами результати 

дослідження розплавів, що містять пари молібдатних та фосфатних солей 

виявили кореляції між умовами синтезу, складом та будовою складних 
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фосфатів шаруватої та каркасної будови, що дозволило встановити 

взаємозв’язки між складом та оптичними властивостями [271-273]. Для 

виявлення впливу природи лужного катіону на формування фосфатів на 

основі полівалентних елементів з метою розширення можливостей синтезу 

нових сполук заданої будови та властивостями нами проведено дослідження 

бінарних систем, а також розчин-розплавів, що містять фториди 

рідкісноземельних елементів [273-275]. 

Нами встановлено, що однією з найважливіших передумов для 

формування острівкової структури, де поліедри тривалентного елементу є 

ізольованими один від одного є висока лужність відповідного розплаву, з 

якого вони були одержані [275]. Під високою лужністю тут і далі ми будемо 

вважати розплави, у яких співвідношення основного оксиду до кислотного 

[276-277], наприклад, ―Na2O‖:―P2O5‖ ≥ 2,0 і відповідає солям Na4P2O7 (Na/P = 

2,0) та Na3PO4 (Na/P = 3,0). Для встановлення особливостей формування 

отриманих сполук, дослідження умов їх одержання проводили розчин-

розплавним методом, а тверді розчини на їх основі твердофазним спіканням. 

Так, при зростанні співвідношення K/Mo та K/P у розплаві розчинність 

оксиду тривалентного елементу, як правило, знижується, тому нами було 

обрано оптимальний вміст у межах досліджених співвідношень у межах 5-

15 % мол. A
III

2O3 (A
III

 – La-Lu, In, Fe).  

 

3.1.1. Закономірності формування фосфатів лантану у розплавлених 

фосфатно-молібдатних розплавах 

 

Тривалий час ортофосфати рідкісноземельних елементів А
ІІІ

PO4 

вважалися найстабільнішими і одними з найбільш перспективних матеріалів 

для оптики та люмінесценції [278-279]. Однак, у зв’язку з концентраційним 

гасінням люмінесценції, обумовленим структурним фактором - сполученням 

оксигенових поліедрів лантанідів між собою, лише для низьких концентрацій 

активатора відмічено високу інтенсивність фотолюмінесценції [280]. Цей 
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недолік обмежує застосування вказаних сполук як люмінесцентних 

матеріалів. Подальший прогрес у створенні нових люмінесцентних матриць з 

покращеними оптичними властивостями пов’язують зі сполуками каркасного 

типу, де атоми лантанідів розташовані ізольовано один від одного. Таким 

вимогам на нашу думку відповідають подвійні фосфати складу A
I
3A

III
(PO4)2, 

де A
III

 – рідкісноземельні елемент, які можуть стати заміною традиційних 

флуоресцентних джерел світла та ламп накалювання. 

Для подальшого пошуку люмінесцентних матеріалів на основі 

подвійних фосфатів необхідним є встановлення взаємозв’язку між 

особливостями їх утворення, будовою і спектральними характеристиками. 

Поглиблення знань у цій сфері потребує детального вивчення особливостей 

одержання A
I
3A

III
(PO4)2 як у вигляді порошків, нанокерамік так і 

монокристалів. 

В загальному випадку для синтезу таких сполук використовують 

твердофазний метод [281], застосування якого обмежене високими 

температурами взаємодії, що сягають 1400
о
С [119, 282] та появою небажаних 

домішок, як правило, А
ІІІ

PO4 [283]. Значно рідше для досягнення мети 

використовують кристалізацію з лужно-галогенідних розплавів та 

гідротермальну взаємодію, які є більш трудомісткими та технічно 

ускладнененими для таких систем [120]. 

У нашому дослідженні впливу співвідношення вихідних компонентів 

розплавленої системи K-La-P-Mo-O [123] на склад отриманих кристалічних 

продуктів дотримувалися однакового вмісту лантан фториду - 10 % мол. або 

5 % мол. La2O3. Формування кристалічних сполук у фосфатно-молібдатних 

розплавах, які містили Лантан (ІІІ), досліджували для бінарних розрізів 

K4Р2O7–K2MoO4, KРO3–K2Mo2O7 та KРO3–K2Mo3O10, при цьому фосфатна 

компонента розглядалася традиційно як безпосередній реагент, а молібдатна 

– як оптимальний розчинник. У загальному випадку було зафіксовано 

формування сполук двох типів: LaРO4 та K3La(PO4)2 (рис. 3.1), умови 

кристалізації яких наведено у Таблиці 3.1. 
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Таблиця 3.1. 

Склад розчинів-розплавів, співвідношення реагентів та утворені 

кристалічні фази 

Склад розплаву, % мол 

+ 10 % мол. LaF3 

Початкові 

співвідношення реагентів 

Отримані 

кристалічні фази 

K2O P2O5 MoO3 K/Mo K/(Mo+P) K/P 

33,30 33,30 33,30 2,00 0,67 1,00 LaPO4 

36,20 33,30 20,50 3,53 0,83 1,09 LaPO4 

38,20 33,30 18,50 4,13 0,90 1,15 LaPO4 

40,20 33,30 16,50 4,87 0,97 1,21 LaPO4 

41,20 33,30 15,50 5,32 1,00 1,24 LaPO4 

43,20 33,30 13,50 6,40 1,08 1,30 LaPO4 

45,20 33,30 11,50 7,86 1,16 1,36 K3La(PO4)2 +LaPO4 

47,20 33,30 9,50 9,94 1,24 1,42 K3La(PO4)2 +LaPO4 

49,20 33,30 7,50 13,12 1,33 1,48 K3La(PO4)2 

36,00 20,50 33,50 2,15 0,97 1,76 LaPO4 

38,00 18,50 33,50 2,27 1,08 2,05 LaPO4 

40,00 16,50 33,50 2,39 1,20 2,42 K3La(PO4)2 +LaPO4 

42,00 14,50 33,50 2,51 1,34 2,90 K3La(PO4)2 +LaPO4 

44,00 12,50 33,50 2,63 1,50 3,52 K3La(PO4)2 +LaPO4 

46,00 10,50 33,50 2,75 1,69 4,38 K3La(PO4)2 +LaPO4 

48,00 8,50 33,50 2,87 1,90 5,65 K3La(PO4)2+LaPO4 

50,00 20,00 20,00 5,00 1,67 2,50 K3La(PO4)2 

60,00 15,00 15,00 8,00 2,67 4,00 K3La(PO4)2 

55,00 10,00 25,00 4,40 2,44 5,50 K3La(PO4)2 

53,00 15,00 22,00 4,82 2,04 3,53 K3La(PO4)2 

 

У результаті дослідження процесів кристалізації було встановлено, що 

оксиди відповідних лантанідів мають значну інертність щодо розплавлених 
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фосфатів, молібдатів та їх сумішей, тому у більшості випадків для 

пришвидшення процесів формування кристалічних фаз оксид був замінений 

на фторид відповідного рідкісноземельного катіону. 

Варто відмітити, що у трьох областях, що відповідають вмісту більш ніж 

75 % P2O5 та MoO3 відбувається склоутворення розплавів з наступною їх 

ліквацією при охолодженні, а область з високим вмістом K2O, де 

співвідношення K/P >2,0, тобто вище дифосфатного розрізу, температура 

плавлення початкової шихти значно перевищує 1200°С [119], що знаходиться 

за межами наших технічних можливостей. У решті концентрацій вихідних 

речовин одержано два типи фаз – голкоподібні LaPO4 та призматичні 

K3La(PO4)2 (рис.3.1). 

Подвійний фосфат K3La(PO4)2 отримано у вигляді призматичних 

кристалів у розплавах з найвищим співвідношенням K/Mo = 4,4 – 13,2 та K/P 

= 1,48-5,50. Варто відмітити, що у випадку однокомпонентних фосфатних 

розплавів зі співвідношенням K/P =0,50 -1,50  сполука не кристалізується, що 

пояснюється надзвичайною стійкістю лантан ортофосфату. Крім того, висока 

лужність розплаву і присутність дифосфат-аніону є необхідною умовою 

одержання монофазного зразка: 

2K2MoO4 + K4P2O7 + LaF3 = K3La(PO4)2 + 3KF + K2Mo2O7 

Подвійний фосфат K3La(PO4)2 кристалізується в моноклинній сингонії, 

пр.гр. P21/m (11), a = 7,5087(1) Å, b = 5,6636(1)Å, c = 9,6356 (1) Å, β = 

90,934(1). 

ІЧ-спектр сполуки характеризується складною композицією смуг 

поглинань, які властиві подвійним ортофосфатам каркасної будови: 

інтенсивні смуги у області 950-1150 см
-1

 належать as та s(P-O) в тетраедрі 

PO4, а у діапазоні 400-650 см
-1

 – до відповідних деформаційних [123]. 

Фосфат лантану LaPO4, в свою чергу, отримано в розплавах з 

співвідношеннями K/Mo нижче 1,25 та K/P= 5,0 (рис. 3.1, 3.2). Це досить 

стійка сполука, що кристалізується в моноклинній сингонії пр. гр. C2/c, 
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параметри ґратки: a= 8,25(1) Å, b=7,09(1) Å, c=6,47(1) Å β=126,16(1)° 

V=305,55(2)Å
3
. 

 

Рис. 3.1. Області кристалізації у системі K-La-Mo-P-O для вмісту LaF3 – 

10 % мол., сірим кольором виділено поля склоутворення 

Враховуючи присутність саме димолібдат-аніонів, взаємодія 

компонентів при утворенні цього фосфату може бути зображена наступним 

чином: 

3K2Mo2O7 + KPO3 + LaF3 = LaPO4 + 3KF + 2K2Mo3O10 
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Рис. 3.2. Рентгенограми порошку для 1- K3La(PO4)2, 2, 3 – суміш 

K3La(PO4)2 з LaPO4 та 4 – LaPO4 
У кожному з розглянутих випадків молібдатна компонента виступає у 

ролі високотемпературного розчинника, однак, як нами встановлено, на 

відміну від синтезу LaPO4, додавання K2MoO4 створює підвищену 

«лужність» відповідного розплаву. Як наслідок, зсув рівноваги у такій 

системі приводить до появи нового фосфату, формування якого в розплавах 

K-La-P-O раніше не спостерігалося [284]. 

Отримані нами результати використані для аналізу кислотно-основної 

рівноваги у розплавах, що містять фосфатні і молібдатні аніони. Для кожної з 

наведених систем рівновага розглядається як конкуренція за основний оксид 

―K2O‖ двох гіпотетичних оксидів ―P2O5‖ та ―MoO3‖ кислотної природи. 

Враховуючи більш кислотний характер саме ―P2O5‖, рівновага має бути 

зміщена в бік утворення фосфатів з вищим співвідношенням K/Р: 

2KPO3 + 2K2MoO4  K4P2O7 + K2Mo2O7 

Для перевірки такого припущення вивчено ІЧ-спектри відповідних 

стехіометричних сумішей після ізотермічної гомогенізації. На рис. 3.3 (криві 

1-4) зображено набір смуг, що відповідають присутності декількох солей. 

Так, у області валентних коливань фосфатних тетраедрів 1100-1200 см
-1

 

значне уширення смуг відповідає за співіснування як метафосфатних, так і 

дифосфатних груп. Однозначна присутність у розплаві саме димолібдату 

підтверджується характеристичними смугами біля 545 та 834 см
-1

. Таким 

чином, підвищена кислотна функція KPO3  зміщує рівновагу в димолібдатно-

дифосфатну область таким чином, що у складі розплаву переважають Mo2O7
2-

 

та P2O7
4-

. 

Зменшення співвідношення K/Р та K/Mo у розчин-розплавах, що 

відповідає переходу до розрізів KPO3 – K2Mo2O7 й KPO3 – K2Mo3O10 не 

порушує встановлену раніше рівновагу. ІЧ- спектри (крива 2 та 3 на рис.3.3) 

є подібними і відображають присутність PO3
-
 (смуга при 884 см

-1
 та 1110 см

-

1
) та переважно Mo2O7

2-
. 
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Варто також відмітити, що у тримолібдатному розрізі (3 на рис. 3.3) не 

виділено коливань, що відносяться до конденсованих молібдатних груп, 

принаймні тримолібдату, що може бути пов’язане з частковою втратою 

молібден(VI) оксиду за рахунок сублімації при температурі дослідження. 

Найбільш «основним» за своїми властивостями є розріз K4P2O7 – K2MoO4, 

який відповідає максимально можливій ємності щодо калію, а набір смуг в 

ІЧ-спектрі однозначно підтверджує присутність P2O7
4-

 (смуги при 465, 545, 

1008, 1020, 1081, 1134 см
-1

) та MoO4
2-

. Таким чином, у розглянутих розрізах 

найбільш стабільними є дифосфат – аніон та димолібдат. 

 

Рис. 3.3. ІЧ – спектри розплавів 1) KPO3 – K2MoO4; 2) KPO3 – 

K2Mo2O7; 3) KPO3 – K2Mo3O10; 4) K4P2O7 – K2MoO4 
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У загальному випадку, особливості кристалізації подвійного фосфату 

спрощено можуть бути представлені схемою (рис. 3.4.). 

 

Рис. 3.4. Морфологія кристалів у системі K–La–P–Mo–O та склад 

вихідних розплавів 

Тобто, для формування ортофосфату наявність молібдатної компоненти 

створює умови для поглинання «зайвої» лужної компоненти, яка здійснює 

перетворення димолібдату у молібдат. Збільшення співвідношення K/Р та 

K/Mo у розчин-розплавах обумовлює зміну схеми взаємодії з чергуванням 

полів кристалізації від LaPO4 у випадку KРO3–K2Mo2O7 та KРO3–K2Mo3O10, 

до K3La(PO4)2 у дифосфатному розрізі. У випадку синтезу K3La(PO4)2 

наявність молібдату калію забезпечує високу лужність відповідного 

розплаву, що, в свою чергу, визначає передумови для формування саме 

острівкової структури з високим вмістом лужного компоненту. 

 

3.1.2. Кристалічна структура K3La(PO4)2  

 

Як відмічалося раніше (розділ 1.1.2) сполуки складу A
I
3A

III
(PO4)2 

належать до структурних типів глазериту та арканіту (β – K2SO4) [282]. 
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Основною рисою цих каркасів є упорядковане розташування катіонів А
І
 та 

А
ІІІ

 в межах шаруватої структури, численні поліморфні модифікації яких 

зумовлені обертанням фосфатних тетраедрів, що розмежовують кисневі 

поліедри металічних елементів [119]. Структура K3La(PO4)2 вперше описана 

нами як моноклинна, пр. гр. P21/m (№11) і Z = 2 [123] (Додаток А3.1.). 

Елементарна комірка включає одну кристалографічно незалежну позицію La, 

дві – P та три - K. У подальшому розгляді враховуючи найвищу йонність 

саме зв’язків K – O ми не будемо брати до уваги поліедри для найближчого 

кисневого оточення Калію і вважатимемо цей йон катіоном – компенсатором 

заряду, що «підлаштовується» свої оточенням до вимог каркасу. 

Таблиця 3.2 

Вибрані довжини зв’язків і структурі K3La(PO4)2 

d(La-O), Å d(P(1)-O), Å d(P(2)-O), Å 

2,3926(4)×2 

2,5119(4)×2 

2,5283(4)  

2,5842(6) 

2,5682(6) 

1,5169(5) 

1,5296(5) 

1,5461(1) × 2 

1,5492(5) 

1,5456(2) 

1,5366(2) × 2 

 

Шарувата структура K3La(PO4)2 утворена шляхом поєднання 

ізольованих поліедрів LaO7, геометрія яких близька до одношапкового 

октаедра (Таблиця 3.2) зв’язаних спільними вершинами і ребрами з 

ізольованими фосфатними групами (рис. 3.5а). Найменша відстань між 

сусідніми La–La становить 4,9Å. В структурі виділено два типи фосфатних 

тетраедрів: один тип має спільні кисневі вершини з одним поліедром LaO7 

формуючи спільне ребро, а з іншими сусідніми LaO7 групами тільки 

спільними вершинами. В найближчому координаційному оточенні іншої 

позиції фосфору знаходяться три поліедри Лантану і четверта вершина 

зв’язана з атомом Калію. 
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Базовий структурний елемент включає так званий «млинок», всередині 

якого розташований поліедр LaO7, а умовні «лопаті» формують ізольовані 

тетраедри PO4, зміна положення яких відбувається при зміні температури 

(рис. 3.5б) 

 

Рис. 3.5 Ажурна сітка з поліедрів [La(PO4)2]
3-

 (а) та координаційне 

оточення атомів лантанідів (б) 

Координаційне оточення атомів Калію включає 10 (К1), 9(K2) та 11(K3) 

атомів Оксигену.  

Архітектура мотиву може розглядатися як шарувата за умови розгляду 

шарів [А
III

(PO4)2] розділених катіонами калію (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Кристалічних каркас К3La(PO4)2 
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Кожен шар може представлятися як ажурна сітка з LaО7 об’єднана 

фосфатними тетраедрами. Ізольованість відповідних поліедрів один від 

одного зумовлює перспективність даної сполуки як матриці для дизайну 

люмінофорів. З цією метою нами було одержано ряд твердих розчинів на 

основі рідкісноземельних елементів як активаторів.  

 

3.2. Тверді розчини K3La1-xEux(PO4)2 та їх люмінесцентні властивості 

 

Детальне дослідження та аналіз спектрів люмінесценції подвійних 

фосфатів лантану та легованих європієм(ІІІ) твердих розчинів, дозволяє 

одержувати додаткову інформацію щодо особливостей входження Eu
3+

 як 

активатора у матрицю та деталізувати його локальне координаційне оточення 

в центрах світіння. Синтез твердих розчинів K3La1-xEux(PO4)2 проведено 

методом твердофазної взаємодії (детальний опис синтезу наведено у розділі 

2.2), також кристали K3La1-xEux(PO4)2, що містять 10 % Eu були нами 

вирощені із розплаву K4P2O7 – K2MoO4 (Додаток А3.2). 

Для твердих розчинів K3La1-xEux(PO4)2 в дослідженому інтервалі 

концентрацій х = 0,1 – 0,9 встановлено формування твердих розчинів 

заміщення зі збереженням структурного типу арканіту (рис.3.7) і 

моноклинної сингонії. 

В ІЧ-спектрах (Додаток А3.3) усі смуги належать до ізольованих 

фосфатних тетраедрів, а валентні і деформаційні коливання відповідають 

PO4
3-

 поліедру низької симетрії. 

Відповідно, для ряду твердих розчинів K3La1-xEux(PO4)2 є можливим 

встановлення кореляцій між положенням і розщепленням характеристичних 

ліній у спектрах емісії домішки з локальним координаційним оточенням 

центрів люмінесценції у кристалічних матрицях [123, 285]. При 4,2К спектри 

збудження люмінесценції та спектри фотолюмінесценції ряду зазначених 

зразків являють собою суперпозицію люмінесценції власне матриці та 

центрів люмінесценції європію(ІІІ). Тому для аналізу особливостей 
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входження європію (ІІІ) в кристалічні матриці нами розглянуто дані, 

одержані при 300 К [123]. 

 

Рис.3.7. Рентгенограми твердих розчинів K3La1-xEux(PO4)2 

На рисунку 3.8 представлено спектри люмінесценції досліджених 

матриць легованих європієм (ІІІ) та їх співвіднесення з відповідними 

електронними переходами в йоні європію(ІІІ). 

 

Рис. 3.8. Спектри фотолюмінесценції K3La0.9Eu0.1(PO4)2 (1), 

K3La0.5Eu0.5(PO4)2 (2), K3La0.2Eu0.8(PO4)2 (3) при λзб = 473 нм 
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Характеристичні електронні переходи для Eu
3+

 із синглетного рівня 
5
D0 

на рівні мультиплету 
7
FJ (J = 0-4) спостерігаються в жовто-червоній області 

спектра. Перехід 
5
D0→

7
F0 заборонено для всіх видів випромінювання, але 

примішування стану 
7
F2 до стану 

7
F0 призводить до появи електродипольного 

переходу 
5
D0→

7
F0, що спостерігають за умов низької симетрії оточення йона. 

Найбільш інтенсивними в отриманих спектрах є переходи 
5
D0→

7
F2 та 

5
D0→

7
F1. Якщо останній перехід є магнітно дозволеним і його інтенсивність 

слабко залежить від геометрії координаційної сфери, на відміну від 
5
D0→

7
F2, 

який вважають «надчутливим» до локального оточення центра 

люмінесценції. 

Електронний перехід 
5
D0→

7
F0 спостерігається для усіх представників 

легованої матриці, що вказує на відсутність центру симетрії (точкові групи 

координаційних поліедрів Cs, Cv та Cnv) для локального оточення центру 

люмінесценції. Штарківське розщеплення переходу 
5
D0→

7
F1 вказує на 

присутність принаймні двох центрів люмінесценції (п’ять компонент на 

рисунку 3.8 в області 620 нм). Враховуючи дані структурних досліджень, для 

цієї матриці теоретично можливими для входження активатора є дві позиції 

La та K. Розглянемо детальніше кисневі поліедри для них. У KO9 немає 

центра симетрії, а у випадку LaO7 – найближче оточення близьке до 

одношапкового октаедра. Спектри люмінесценції містять вузькі піки поблизу 

593 та 618 нм, а також на ділянках 642–668 нм та 673–716 нм. Ці смуги 

відповідають переходам 
5
D0→

7
FJ (J = 1, 2, 3 та 4 відповідно) в йоні 

європію(ІІІ). Перехід 
5
D0→

7
F1 дозволений в магніто-дипольному наближенні, 

а 
5
D0→

7
F2 – в електро-дипольному. Перехід 

5
D0→

7
F2 іноді називають 

«надчутливим» і він добре спостерігається при наявності низької симетрії та 

при відсутності операції інверсії для позиції йона. Слід відмітити, що 

люмінесценція в переважно оранжевій частині спектру (інтенсивна лінія, що 

відповідає 
5
D0→

7
F1 переходу) спостерігається для легованого європієм(ІІІ) 

зразка з найвищою концентрацією, тоді як для усіх інших матриць 
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пріоритетною є червона лінія (відповідає
 5

D0→
7
F2). Такий розподіл 

інтенсивності зумовлений високосиметричним оточенням Eu
3+

, який 

перебуває в позиції Лантану. 

 

Рис. 3.9. Спектри фотолюмінесценції K3La0.9Eu0.1(PO4)2 при 

λзб = 260 нм(а) 300 нм (с) 

Спектри фотолюмінесценції для K3La1−xEux(PO4)2 (x = 0,1, 0,5 та 0,9) при 

збудженні при 260 і 393 нм наведено на рис.3.9. Довжина хвилі збудження 

260 нм відповідає спектральній області, де відбувається переніс заряду O
2− 

→ 

Eu
3+

, тоді як друга λзб = 300 нм відповідає області 
7
F0 → 

5
L6 електронному f – 

f переходу в йонах Eu
3 +

[286-287]. Характер спектрів (рис. 3.9) при збільшенні 

концентрації активатора практично не зазнає змін крім спектру для 

K3La0.9Eu0.1(PO4)2, збудженого при λзб = 260 нм. Зокрема, смуги на 587,4, 

592,2, 594,5, 620,6, і 697,0 нм спостерігаються лише для найнижчої 

концентрації Eu
3+  

лише у випадку збудження в області поглинання O
2−

→ 

Eu
3+

. Решта смуг є типовими для всіх представників одержаних твердих 

розчинів на рис. 3.9. Ця особливість спектрів фотолюмінесценції вказує на 

принаймні два центри світіння для серії твердих розчинів K3La1−xEux(PO4)2. 
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Для одного з цих центрів характерне гасіння концентрації (далі 

називатимемо центр емісії домішкового Eu
3+

 під назвою тип I). На противагу, 

збільшення інтенсивності зі збільшенням вмісту Eu
3+

 спостерігається в 

спектрах фотолюмінесценції завдяки другому типу центрів світіння (Eu
3+

 в 

іншому оточенні, тип II). 

Оскільки смуга люмінесценції в області 584,7 нм, що відповідає 

забороненому електронному переходу 
5
D0→

7
F0 спостерігається для всіх 

спектрів, можна зробити висновок, що принаймні один з вищезазначених 

центрів емісії пов'язаний з йонами Eu
3+ 

в координаційному оточення без 

центру інверсії у відповідному кисневому поліедрі. Цей висновок 

узгоджується з даними структурного аналізу монокристалів для матриці із 

локальною симетрією поліедру LaO7, що відповідає C2v.  

Кількість штарківських компонент, які спостерігаються в області 

електронного переходу 
5
D0 → 

7
F1 для K3La0.9Eu0.1(PO4)2 відповідає п’яти. Цей 

факт також свідчить про наявність щонайменше двох центрів емісії і 

дозволяє припустити низьку симетрію локального оточення для йонів Eu
3 +

 

для обох типів центрів. 

Так звані гіперчутливі f – f переходи 
5
D0 → 

7
F2 для іонів Eu

3 +
 для всіх 

спектрів твердих розчинів K3La1−xEux(PO4)2 розташовані в області 608–

629 нм. Розрахунок значення коефіцієнту асиметрії по відношенню до 

інтегральної інтенсивності переходів R = I(
5
D0→

7
F2)/I(

5
D0→

7
F1) є 

загальновизнаним для оцінки локального оточення  Eu
3+

 в кристалі [288-289]. 

Розраховані значення для досліджених твердих розчинів виявилися 

рівними 1,6 для всіх спектрів, крім K3La0.9Eu0.1(PO4)2 при збудженні λзб = 

260 нм (R = 1,1). Таким чином, центри емісії Eu
3+

 I типу характеризуються 

дещо вищою локальною симетрією кисневого поліедра, ніж тип II. Таке 

припущення щодо будови типу I асоціюється з "ізольованими" йонами Eu
3 +

, 

а тип II – з Eu
3 + 

–Eu
3 + 

димерами. В обох випадках йони Eu
3 +

 знаходяться в 

позиції La, оскільки різниця в йонних радіусах Eu
3 +

 (1,105 Ǻ) та La
3 + 

(1,100 Ǻ) незначна [231]. Таким чином, спостерігається спотворення 
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поліедрів EuO7, що призводять до зниження симетрії позиції в центра 

світіння. Можна очікувати, що симетрія пари Eu
3 + 

–Eu
3 + 

 нижча, ніж у 

ізольованих іонів Eu
3 +.

. 

У спектрах збудження фотолюмінесценції (рис.3.9с) найефективніше 

збудження відбувається у випадку електронного переходу 
 7

F0 → 
5
L6. Смугу в 

районі 250—300 нм віднесено до O
2−

 → Eu
3+

 переносу заряду. 

Таким чином, тверді розчини K3La1-xEux(PO4)2 леговані йонами 

рідкісноземельних катіонів, зокрема Eu
3+

, характеризуються лініями 

випромінювання, які відповідають переходам в активаторному йоні як при 

збудженні в області поглинання йона так і при збудженні через матрицю 

[123,285]. Це свідчить про ефективний перенос енергії квантів збуджуючого 

випромінювання від матриці до люмінесцентного йона. 

 

3.3. Синтез фосфатів церію(ІІІ) з бінарних розплавів 

Серед усіх фосфатів лантанідів досить складним завданням є одержання 

подвійних фосфатів церію(ІІІ). Така особливість пов’язується з високою 

термодинамічною та кінетичною стійкістю оксиду CeO2. Для оптимізації 

умов одержання фосфату Na3Ce(PO4)2 нами обрано солі NaF, Na4P2O7 та 

Na2MoO4, як додаткові компоненти у реакції кристалізації подвійних 

фосфатів, а у якості найбільш реакційно здатного реагенту CeF3. 

Для дослідження взаємодії у розплавах, що містять йони церію(ІІІ), було 

обрано сольові системи на основі фосфатів, фторидів та молібдатів. З 

літератури відомо [290-292], що у випадку ортофосфатів церію(ІІІ) 

одержаних з розплавів Na2O – P2O5 кристалізація відбувається з переважним 

формуванням CePO4 при початкових співвідношеннях Na/P >1. При цьому 

склад продукту не змінюється у досить широкому інтервалі співвідношень 

Na/P >1,0  - 1,8. Така закономірність зумовлена тим, що відповідні фосфатні 

розплави містять в переважній більшості метафосфатні цикли та розгалужені 

ланцюги, а катіони натрію та церію слугують компенсаторами заряду [293-

294]. У випадку охолодження таких розплавів відбувається перегрупування 
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відповідних фрагментів таким чином, що кисневі поліедри Церію(ІІІ) 

швидше конденсуються між собою, ніж з аніонними групами PO4
3-

[293]. Таке 

припущення підтверджується будовою відповідного ортофосфату церію(ІІІ), 

де катіони Ce знаходяться в додекаедричному оточенні атомів кисню так, що 

формують тривимірний каркас шляхом поєднання між собою саме поліедрів 

CeO8 [294-295]. На противагу, подвійний ортофосфат церію-натрію з таких 

розплавів не одержується, оскільки містить ізольовані групи СеО7, кожен з 

яких оточений фосфатними тетраедрами [296]. Нами встановлено, що 

оптимальними підходами до керованого синтезу таких острівкових структур 

є вирощування кристалів з високолужних розплавів [274]. Так, Na3Ce(PO4)2  

вже було одержано тільки з високолужних розплавів та при температурі 

1400 С [296-298]. 

З метою оптимізації умов одержання монокристалічного подвійного 

фосфату Na3Ce(PO4)2 за більш м’яких умов та нижчих температур, нами 

обрано дві системи: Na2O–P2O5–NaF та Na2O–P2O5–MoO3. Солі NaF та 

Na2MoO4 були взяті завдяки тому, що їх присутність у фосфатних розплавах 

є одним із факторів деполімеризації фосфатних тетраедрів та пониження 

температури плавлення відповідної шихти завдяки формуванню 

низькоплавких евтектик [297-303].  

На першому етапі дослідження для встановлення ролі фторидної 

компоненти було обрано систему Na2O–P2O5–NaF зі співвідношенням Na/P = 

1,0 (Таблиця 3.3), а вміст NaF варіювався в межах від 20 до 60 % мол. При 

високому вмісті натрій фториду – 60 % мол. – відповідні розплави схильні до 

склоутворення. При зменшенні вмісту NaF від 50 до 40 % мол. 

спостерігається кристалізація моноклінної модифікації CePO4, однак, вже при 

досягненні 45 – 40 % мол. з’являється домішка Na3Ce(PO4)2. При умові 

вмісту NaF 35 % мол. подвійний фосфат отримано у чистому вигляді. 

Подальше зниження вмісту натрій фториду призводить до зменшення його 

ролі у процесах кристалоформування, і продукти взаємодії повністю 

відповідають результатам, одержаним для системи Na2O – P2O5 [304].  
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Таблиця 3.3. 

Співвідношення у вихідних розчин-розплавів систем а) NaF – Na2O – 

P2O5 та б) NaF – Na2O – P2O5  – MoO3, що містять 10 % мол. CeF3 та 

отриманих кристалічних фаз 

Склад вихідного розплаву, 

% мол. Na/P Кристалічні фази 

NaF Na2O P2O5 MoO3 

а) NaF – Na2O – P2O5 

60,0 15,0 15,0 - 1,0 склоутворення 

50,0 20,0 20,0 - 1,0 CePO4 

45,0 22,5 22,5 - 1,0 Na3Ce(PO4)2 + CePO4 

40,0 25,0 25,0 - 1,0 Na3Ce(PO4)2 + CePO4 

35,0 27,5 27,5 - 1,0 Na3Ce(PO4)2 

30,0 30,0 30,0 - 1,0 CePO4 

25,0 32,5 32,5 - 1,0 CePO4 

20,0 35,0 35,0 - 1,0 CePO4 

45,0 28,1 16,9 - 1,67 Na3Ce(PO4)2 

30,0 37,5 22,5 - 1,67 Na3Ce(PO4)2 

18,0 45,0 27,0 - 1,67 Na3Ce(PO4)2 

б) Na2O – P2O5– MoO3 

- 47,3 6,8 36,0 7,00 Na3Ce(PO4)2 

- 49,5 13,5 27,0 3,67 Na3Ce(PO4)2 + CePO4 

- 51,8 20,3 18,0 2,56 Na3Ce(PO4)2 + CePO4 

- 54,2 27,6 8,2 1,96 Na3Ce(PO4)2 + CePO4 

- 55,0 30,0 5,0 1,83 Na3Ce(PO4)2 + CePO4 

- 50,9 11,9 27,2 4,29 Na3Ce(PO4)2 

- 51,4 12,9 25,7 4,00 Na3Ce(PO4)2 

- 52,3 14,5 23,2 3,60 Na3Ce(PO4)2+ CePO4 
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Для встановлення ролі лужності комбінованих фосфатно-фторидних 

розплавів Na2O–P2O5–NaF досліджено процеси кристалізації при 

співвідношенні Na/P = 1,67, що відповідає Na4P2O7/NaPO3 = 1 (Таблиця 3.3). 

Так, при вмісті натрій фториду від 30 до 60 % мол. спостерігається 

формування винятково Na3Ce(PO4)2. Таким чином, при спонтанному 

кристалоутворенні з фторидних розплавів вирішальну роль відіграє 

співвідношення Na/P, а вплив фторидної компоненти набуває 

структуроутворюючої сили при концентрації NaF від 30 до 60 %. 

На противагу, у молібдатних розплавах, що містили Na2MoO4, зміна 

полів кристалізації відбувається більш плавно, завдяки можливості варіювати 

співвідношення Na/P в широких межах. Так, при Na/P =1,83 – 3,60 

спостерігається співкристалізація Na3Ce(PO4)2 й CePO4 (рис. 3.10). Однак при 

досягненні Na/P = 4,00 у складі продуктів присутній тільки чистий подвійний 

ортофосфат. 

 

Рис.3.10. Рентгенограми а) Na3Ce(PO4)2 та б)CePO4 

З ІЧ-спектрів (Таблиця 3.4) можна зробити висновок, що симетрія 

фосфатних тетраедрів у подвійному ортофосфаті близька до такої у CePO4. 

Однак кристалічні каркаси цих сполук відрізняються істотно: Na3Ce(PO4)2 

кристалізується в орторомбічній сингонії, пр. гр. Pbc21 ˚a = 5,874(1), ˚b = 

13,952(2), ˚c = 18,470(1) Å, ˚V = 4090,63(2) Å
3
, структурний тип глазерит, тоді 
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як CePO4 має моноклинну монацитову структуру. Принциповою відмінністю 

цих каркасів є спосіб поєднання кисневих поліедрів церію(ІІІ). Якщо у 

випадку монациту тривимірний каркас утворюється за рахунок поєднання 

CeO8 спільними ребрами і вершинами, то наявність натрію у структурі 

призводить до формування шарів, кожен з яких містить ізольовані CeO8, що 

оточено сімома фосфатними групами. Така деполімеризуюча роль катіонів 

натрію реалізується у розплаві завдяки присутності інертного розчинника.  

Взаємодія в бінарних розплавах за участі фториду та молібдату може 

бути представлена таким чином: 

2Na4P2O7 + CeF3 → Na3Ce(PO4)2 + 2NaPO3 + 3NaF 

2Na2MoO4+ Na4P2O7+ CeF3 → Na3Ce(PO4)2 + Na2Mo2O7 + 3NaF 

Таблиця 3.4. 

Порівняння ІЧ-спектрів фосфатів церію, одержаних з бінарних розплавів 

Віднесення смуг Сполука 

Na3Ce(PO4)2 CePO4 

ν(PO4
3-

)   ν (P=O) 

 

ν (P – O) 

1386 

1284 

1095 

1053 

1018 

986 

958 

887 

1190 (ν (P=O)) 

1090 

1062 

1024 

994 

956 

- 

- 

𝛿(O – P – O) 

 

595 

577 

562 

538 

614 

580 

564 

547 

𝛿(O – P – O) 

 

423 

412 

- 

- 

 

У кожному з розглянутих випадків формування каркасу острівкової 

будови реалізується за рахунок кислотно-основної рівноваги між Na2MoO4 й 

Na2Mo2O7 та Na4P2O7 й NaPO3 і може бути успішно використана не тільки для 

пониження температури кристалізації цільової фази, але й для 
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цілеспрямованого моделювання умов одержання функціональних матеріалів 

каркасної і острівкової будови 

Тобто, так само як і натрій фторид, молібдат чинить деполімеризуючу 

дію, знижуючи в’язкість відповідного розплаву та температуру плавлення 

відповідної шихти. Таким чином, досягається контрольована зміна полів 

кристалізації та реалізується більш широкий інтервал робочих температур. 

 

3.4. Складнооксидні сполуки гадолінію(ІІІ) одержані з молібдатно-

фосфатних розплавів 

 

Закономірності формування кристалічних фаз для бінарних розрізів 

A
I
PO3−A

I
2Mo2O7 та A

I
4P2O7− A

I
2Mo2O7, що містили Gd2O3 (M

I 
— Na, K) нами 

досліджено в інтервалі температур 1000-550ºС. Попередньо було 

встановлено, що розчинність оксиду гадолінію досить низька і потребує 

значного часу для процесу гомогенізації. Важливо відмітити, що у 

димолібдатних системах процеси формування гомогенного скла відбувалися 

значно швидше (до 1 год). 

У результаті проведення процесів кристалізації із розчинів у розплаві 

зафіксовано формування сполук чотирьох типів: GdРO4 й K2Gd(PO4)(MoO4), 

K3Gd(PO4)2 та KGd(MoO4)2 (табл. 3.5). 

GdPO4 кристалізується у вигляді безбарвних призматичних кристалів з 

розміром до 0,1 мм при максимальному вмісті KPO3 у розплаві, а також при 

співвідношенні K/P = 0,20-0,50 та при K/(Mo+P) = 0,25 – 0,33. Кристали не 

розчинні у воді, але гарно розчиняється в розчинах розбавлених кислот і 

розчині ЕДТА. ІЧ - спектр, см
-1

: 1067 (с.), 1001 (пл.), 967 (пл.), 622 (с.), 

584(пл.), 540 (с.). Сполука кристалізується в моноклінній сингонії, пр.гр. 

P21/c, а = 6,921(1) Å, в = 6,388(1) Å, с = 8,070(1) Å, β = 98,04(3)°, V = 

289,167(1) Å
3
 

KGd(MoO4)2 формується у вигляді безбарвних лусочок з характерними 

насічками неправильної форми при мінімальному вмісті фосфатної 
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компоненти P2O5 до 25 % мол. Кристали розтріскуються при кип’ятінні у 

воді і мутніють, легко розчиняються в кислотах (розбавлені HCl, H3PO4).  ІЧ-

спектр, см
-1

: 860 (c.), 754(c.), 660 (c.), 516 (с.), 505 (сл.) Сполука 

кристалізується в моноклинній сингонії, пр. гр. C2/c, Z = 2, а = 7,554(4) Å, b = 

7,554(3) Å, c = 7,8961(3) Å., β = 88,237°. 

Таблиця 3.5 

Співвідношення компонентів у розплаві K – Gd – Mo – P – O та 

кристалічні фази, що їм відповідають при вмісті 10 % мол. GdF3 

Кристалічні фази 

Склад розплаву, 

% мол. 

Співвідношення у 

розплаві 

K2O P2O5 MoO3 K/Mo K/P K/(Mo+P) 

KGd(MoO4)2 0,25 0,25 0,50 0,50 1,00 0,33 

KGd(MoO4)2 0,20 0,20 0,60 0,33 1,00 0,25 

GdPO4 0,25 0,55 0,20 1,25 0,45 0,33 

GdPO4+ KGd(MoO4)2 0,33 0,50 0,17 2,02 0,67 0,50 

K3Gd(PO4)2 0,56 0,33 0,11 5,09 1,70 1,27 

K3Gd(PO4)2 0,66 0,25 0,09 7,33 2,64 1,94 

KGd(MoO4)2 + GdPO4 0,12 0,44 0,44 0,27 0,28 0,14 

K2Gd(PO4)(MoO4) + GdPO4 0,22 0,39 0,39 0,55 0,55 0,28 

K2Gd(PO4)(MoO4) + GdPO4 0,30 0,35 0,34 0,88 0,86 0,44 

K2Gd(PO4)(MoO4) 0,39 0,31 0,31 1,27 1,26 0,63 

K2Gd(PO4)(MoO4) 0,47 0,27 0,26 1,82 1,78 0,90 

K2Gd(PO4)(MoO4) 0,54 0,23 0,23 2,35 2,35 1,17 

K3Gd(PO4)2+K2Gd(PO4)(MoO4)  0,63 0,19 0,18 3,44 3,37 1,70 

K3Gd(PO4)2 0,34 0,16 0,50 0,67 2,07 0,51 

K3Gd(PO4)2 + KGd(MoO4)2 0,50 0,11 0,39 1,28 4,55 1,00 

K3Gd(PO4)2 0,62 0,10 0,28 2,21 6,20 1,63 

 

K2Gd(MoO4)(PO4) кристалізуються у вигляді прозорих пластинок, які не 

розчинні у воді, але розчинні у кислотах і комплексоутворювачах.  ІЧ-спектр, 
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см
-1

: 1100 (c.), 1080(c.), 966 (c.), 622 (сл.), 572 (с.), 531 (сл.) Сполука 

кристалізується в орторомбічній сингонії, пр.гр. Ibca, Z = 8, а = 19,694(4) Å, b 

= 12,260(3) Å, c = 6,961(3) Å. 

K3Gd(PO4)2 кристалізується у вигляді безбарвних призматичних 

кристалів, які розчинні в кислотах при нагріванні. Умови одержання: 

співвідношення K/P = 1,7 – 3,3, що практично відповідає розрізу K2MoO4 – 

K4P2O7. ІЧ -спектр, см
-1

: 1100 (c.), 1080(c.), 982 (c.), 674 (сл.), 512 (с.), 

531 (сл.) Сполука кристалізується в моноклинній сингонії, пр. гр. P21/m, Z = 

2, а = 5,6206(4) Å, b = 9,4450(3) Å, c = 7,4132(3) Å, β = 90,727°. 

 

Рис. 3.11. Області кристалізації сполук у системі K – Gd – Mo – P – O, 

нанесені на діаграму складу вихідних розплавів 

 

Таким чином, при переході від Лантану й Церію до Гадолінію 

відбувається докорінна зміна у функції молібдатної компоненти, яка 

зумовлена появою змішаноаніонної сполуки K2Gd(PO4)(MoO4). З точки зору 

застосування як матриць для введення люмінесцентних домішок ця сполука 

разом з K3Gd(PO4)2 представляє значний інтерес з декількох причин: 
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- йонний радіус R(Gd
3+

) = 1,053Å та КЧ = 8 дозволяють очікувати досить 

широкий діапазон у випадку заміщення іншими рідкісноземельними 

елементами; 

- енергетична діаграма електронних станів Gd
3+

 та Eu
3+

 дозволяють 

припустити можливість ефективного переносу енергії Gd
3+

 → Eu
3+

. Такі 

припущення вже було підтверджено у випадку K2Gd(PO4)(WO4):Eu
3+

[305] та 

NaGd(PO3)4: Eu
3+

 [306]. 

 

3.5 Тверді розчини K3Gd1-xEux(PO4)2, де x = 0,1 - 1,0 та їх 

люмінесцентні властивості 

 

Для одержання ряду люмінофорів на основі K3Gd(PO4)2 легованого 

йонами Eu
3+

 було використано два підходи: твердофазний метод та 

кристалізацію з розчинів у молібдатному розплаві. 

Легування кристалів проводили з урахування експериментальних даних, 

отриманих у розділі 3.4, тобто із розплавів, що відповідають розрізу 

0,45K2MoO4-0,45K4P2O7 – 0,05Gd2O3, що містили 5 % мол. Eu2O3 по 

відношенню до оксиду гадолінію. 

Синтез здійснювали виходячи з таких реагентів: 

4KH2PO4+(1-х)Gd2O3 + хEu2O3 +K2CO3 = 2K3Gd1-хEux(PO4)2 + 4H2O + CO2 

де х = 0,01; 0,03; 0,07 та 0,10; 

Процес формування подвійного фосфату контролювався методом ІЧ 

спектроскопії ( рис.3.12 а) та рентгенофазовим аналізом (рис. 3.12б). 

Важливо відмітити, що розглянута в цьому підрозділі матриця інтенсивно 

досліджується для активації різними рідкісноземельними активаторами як 

центрами світіння [135-137]. При цьому введення активаторів або їх 

комбінації проводиться виключно твердофазною взаємодією. Нами вперше 

підібрано умови для одержання K3Gd(PO4)2: Eu
3+

 та проведено порівняльний 

аналіз спектроскопічних даних для зразків одержаних різними підходами у 
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зерен субмікронного розміру (твердофазний метод) та кристалітів до 3 мм 

(розплавний метод). 

 

Рис.3.12. а) ІЧ - спектри та (б) рентгенограми твердих розчинів 

K3Gd1-хEux(PO4)2, х = 0,01(1);  0,03 (2);  0,07 ( 3)  та 0,10 (4) 

Для твердих розчинів K3Gd1-хEux(PO4)2 в ІЧ – спектрах в області 400-

1600 см
-1

 спостерігається ряд смуг, характерних для ізольованих 

ортофосфатних груп. Так, багатокомпонентна широка смуга в області 980-

1100 см
-1

 відповідає симетричним та асиметричним валентним коливанням 

аніона PO4
3-

, а лінії на частотах 544, 576, 586 та 604 см
-1 

є проявом 

деформаційних коливань цієї групи. 

Аналіз даних порошкової рентгенографії вказує на ізоструктурність 

отриманих твердих розчинів між собою та до матриці K3Gd(PO4)2. Отже, всі 

вони кристалізуються в моноклинній сингонії, пр. гр. P21/m. 

Дослідження люмінесцентних властивостей показали, що всі зразки серії 

виявляють інтенсивну червону фотолюмінесценцію при збудженні в смугах 

поглинання йонів Eu
3+

 в видимому спектральному діапазоні. Зокрема, 

спектри фотолюмінесценції у випадку збудження в області поглинального 
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переходу 
7
F0→

5
D2 в йонах європію(ІІІ) містять лише вузькі піки, обумовлені 

випромінювальними переходами в цьому рідкісноземельному катіоні 

(рис. 3.13). Власна фотолюмінесценція фосфатної матриці при таких умовах 

збудження не спостерігалася. Як видно з рис. 3.13, найбільшу інтенсивність 

мають піки, що відповідають випромінювальним переходам 
5
D0→

7
F1 (ділянка 

585-600 нм) та 
5
D0→

7
F2 (600-635 нм). 

 

Рис. 3.13 а) Спектри збудження ФЛ K3Gd0,9Eu0,1(РО4)2 при λem =610,7 

(крива 1) та 590 нм (крива 2); б) Cпектри ФЛ λзб =473 нм, Т = 300 К, де х = 

0,01 (крива 1), 0,03 (крива 2), 0,07 (крива 3) та 0,1 (крива 4). 

 

В спектрах ФЛ всіх досліджених твердих розчинів в області синглетного 

переходу 
5
D0→

7
F0 спостерігаються дві вузькі лінії на 578 та 580 нм, що 

вказує на наявність двох типів центрів люмінесценції та на те, що обидва 

типи не є центросиметричними. Як повідомлялося раніше, в спектрах 

люмінесценції K3Gd0,6Eu0,4(PO4)2 смуга переходу 
5
D0→

7
F0 спостерігається при 

580 нм, а для зразка K3Gd0.2Eu0.8(PO4)2 – при 579 нм [307]. Тобто наші 

результати узгоджуються з літературними даними. Відповідно до 
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кристалографічних даних [125], елементарна комірка K3Gd(PO4)2 містить 4 

нееквівалентні катіонні позиції – одна для гадолінію та три - для калію. 

Кисневі поліедри GdO7та КО10 мають симетрію Сs. Таким чином, дані 

щодо кристалічної будови K3Gd(РО4)2 та фотолюмінесцентних властивостей 

узгоджуються з погляду симетрії координаційних поліедрів, які може 

займати європій(ІІІ) в цій структурі. Оскільки структура матриці K3Gd(РО4)2 

в межах концентрацій європію(ІІІ) 0 – 10 мол. % не зазнає змін за даними 

рентгенофазового аналізу, логічним є припущення, що активатор займає 

лише позицію гадолінію, як з погляду заряду цих катіонів, так і з погляду їх 

йонних радіусів. Прояв двох типів центрів випромінювання, обумовлених 

йонами Eu
3+

, можна пояснити припущенням, що частина активатора 

локалізуються всередині кристалітів, в той час як інша частина – на поверхні. 

Таке припущення пов’язано з тим, що для дослідження було обрано 

порошкоподібні зразки з достатньо малими розмірами зерен субмікронного 

порядку (Додаток А3.4) 

На наявність двох типів центрів люмінесценції Eu
3+

 в матриці 

K3Gd(РО4)2 вказують і спектри збудження, які одержані в смугах свічення на 

переходах 
5
D0→

7
F1 та 

5
D0→

7
F2 (рис. 3.13а). Широка смуга в області 250 – 300 

нм відповідає, за положенням, так званому спектру з переносом заряду О
2-

Eu
3+

. Вузькі лінії в спектрах збудження пов’язані з переходами із 

поглинанням світла в йонах Gd
3+

(при 275,5 нм: перехід 
8
S7/2→

6
І15/2; при 312 та 

318 нм:
8
S7/2→

6
P7/2,5/2) та йонах Eu

3+
 (при 380 нм:

7
F0→

5
L7; 393 нм:

7
F0→

5
L6; 415 

нм: 
7
F0→

5
D3;468 нм: 

7
F0→

5
D2; 530 нм:

7
F0-2→

5
D1). Наявність в спектрах 

збудження люмінесценції Eu
3+

 ліній обумовлених поглинальними 

переходами в йонах гадолінію (ці лінії на Рис. 3.13а, показано стрілками) 

вказує на передачу поглинутої енергії від матриці (іони Gd
3+

) до йонів 

активатора. Стосовно широкої смуги в області 300 – 400 нм спектрів 

збудження, то її походження потребує подальших досліджень. Наразі можна 

припустити, що ця смуга пов’язана із дефектами структури матриці. На 

користь цього свідчить більша інтенсивність цієї смуги в спектрі збудження 
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при реєстрації свічення на 610,7 нм. Це область переходу 
5
D0→

7
F2 в йонах 

європію(ІІІ), який називають надчутливим, оскільки його інтенсивність 

зростає при понижені симетрії оточення центра світіння. Так як дефекти є 

більш притаманними поверхні кристалічних зерен, то зростання 

інтенсивності є додатковим свідченням щодо ролі поверхневих іонів Eu
3+

, як 

одного з типів центрів люмінесценції зразків K3Gd1-хEuх(РО4)2. 

Як бачимо з рис. 3.13б, при зростанні вмісту домішки європію(ІІІ) в 

межах від 1 до 10 мол. % спостерігається зростання інтенсивності 

фотолюмінесценції твердих розчинів K3Gd1-хEuх(РО4)2. Обчислені значення 

інтегральної інтенсивності наведено в Таблиці 3.6. Інтенсивність Іtotal 

одержано шляхом знаходження площі під спектрами в діапазонах довжин 

хвиль 525-725 нм, а інтенсивності I(
5
D0→

7
F1) та I(

5
D0→

7
F2) – це площі під 

спектрами на ділянках 585-600 та 600-635 нм, відповідно. Повну 

інтенсивність для зразка K3Gd0,9Eu0,1(РО4)2 було прийнято за 100. Виходячи з 

обчислених значень Іtotal можна стверджувати, що концентраційне гасіння не 

спостерігається для K3Gd1-хEuх(РО4)2 при х< 10 мол. %. При цьому зі 

збільшенням х зростають інтенсивності як переходу 
5
D0→

7
F1 так і 

5
D0→

7
F2. 

Ці інтенсивності можна використати для обчислення ступеня асиметричності 

оточення йона Eu
3+

, який розраховують так:R= I(
5
D0→

7
F2)/ I(

5
D0→

7
F1) [288]. 

Для серії твердих розчинів, що досліджуються в цій роботі, значення R 

зростають при зростанні вмісту Eu
3+

, що вказує на пониження симетрії 

домішкових йонів. При цьому залежність між R та х є нелінійною, як і 

залежності інтенсивності від х, що може бути пов’язане з наявністю двох 

типів центрів. 

З погляду застосування досліджуваних сполук як червоних 

люмінофорів, корисними є дані щодо їх колірних характеристик. Згідно 

стандарту NTSC,червоний колір має координати Х = 0,67 та Y = 0,33 [308]. В 

таблиці 3.6 наведено значення координат кольору випромінювання K3Gd1-

хEuх(РО4)2. Збільшення вмісту Eu
3+

призводить до зсуву координат в сторону 

стандарту. Таким чином, з погляду інтенсивності випромінювання та 
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колірних характеристик найбільш перспективним для застосування є 

K3Gd0,9Eu0,1(PO4)2. Варто зазначити, що як інтенсивність люмінесценції, так і 

колірні характеристики можуть покращитися при подальшому зростанні 

вмісту європію(III) в системі. Це питання буде предметом наших подальших 

досліджень. 

Таблиця 3.6 

Значення інтегральної інтенсивності люмінесценції, ступінь 

асиметричності та координати колірності зразків K3Gd1-хEuх(РО4)2 при 

збудженні люмінесценції на довжині хвилі 473 нм при Т = 300 К. 

х Інтегральні інтенсивності, у.о. 
R 

Координати колірності 

Іtotal I(
5
D0→

7
F1) I(

5
D0→

7
F2) Х Y 

0,01 33,9 6,8 10,9 1,60 0,603 0,386 

0,03 65,6 15,1 24,4 1,62 0,617 0,375 

0,07 73,6 17,7 28,9 1,63 0,622 0,371 

0,10 100,0 25,6 43,9 1,71 0,626 0,370 

 

Таким чином, серія твердих розчинів K3Gd1-хEuх(РО4)2 з х = 0,01 – 0,10 

синтезовано методом твердофазної взаємодії та показано, що в межах 

заміщення від 0,1 до 10,0 % ат. Eu
3+

 зберігається моноклинна модифікація 

K3Gd(РО4)2. При кімнатній температурі мікропорошки субмікронного 

розміру K3Gd1-хEuх(РО4)2 характеризуються інтенсивною червоною 

фотолюмінесценцією, яка пов’язана з випромінювальними 
5
D0→

7
F0-4 

переходами в іонах Eu
3+

. Особливості спектрів люмінесценції та її збудження 

вказують на наявність двох типів центрів люмінесценції, які можуть бути 

віднесені до йонів європію(ІІІ), що локалізовані на поверхні та всередині 

зерен. Відсутність концентраційного загасання та колірні характеристики 

зразків вказують на перспективи застосування K3Gd0,9Eu0,1(РО4)2 як 

червоного люмінофора. 

На наступному етапі нами проведено аналіз спектральних особливостей 

для кристалів K3Gd0,9Eu0,1(РО4)2, одержаних розплавним методом та у 

випадку збудження при 473 нм (рис. 3.14). Незважаючи на те, що f -оболонка 

Eu
3+

 є внутрішньою та екранована зовнішніми електронами, симетрія 
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оточення йона суттєво впливає на штарківське розщеплення рівнів. Чим 

вища симетрія – тим менше компонент спостерігається. Наприклад, для 

випадку низької симетрії оточення, кількість ліній переходу 
5
D0→

7
F2 може 

бути максимальною, 2J+1, тобто рівною 5 для одного типу центрів 

люмінесценції Eu
3+

. Як видно із рис. 3.15, переходу 
5
D0→

7
F2 відповідає як 

мінімум 8 компонент. Таким чином перевищується кількість можливих 

штарківських компонент для одного типу центрів або, іншими словами, 

європій в матриці K3Gd(PO4)2 займає як мінімум дві різні позиції. Аналіз 

спектрів ФЛ показав, що в випадку зразка, синтезованого твердофазним 

методом, існує дві лінії переходу 
5
D0→

7
F0, в той час як для зразка одержаного 

з розплаву спостерігаємо одну складову. Наявність ліній переходу 
5
D0→

7
F0 

свідчить, що для оточення європію в певній позиції відсутня така операція 

точкової симетрії як інверсія. Тобто, в зразку одержаному твердофазно як 

мінімум дві позиції Eu
3+

 не мають симетрії інверсії, а для розплавного – як 

мінімум одна. Згідно кристалографічних даних [125] в матриці всього одна 

позиція Gd з симетрією Сs та 7 атомами Оксигену в найближчому оточенні. 

Логічно припустити, що подібність йонних радіусів та однаковий заряд Eu
3+

 

та Gd
3+

 призведе до того, що один тип люмінесцентних центрів буде 

пов'язаний з європієм на регулярній позиції гадолінію в сполуці подвійного 

фосфату. Щодо іншого типу центрів, то він може бути пов'язаний з іонами 

європію на позиціях калію (три позиції з симетрією Сs, в оточенні двох 

атомів калію по 9 оксигенів, а в одного – 10) або в позиції гадолінію поблизу 

поверхні кристаліта (ймовірно, симетрія таких позицій повинна зменшитись 

до С1).  

Важливо, що всі f–f переходи в йонах Eu
3+

 є забороненими і їх 

інтенсивність також визначається симетрією оточення. Причому, симетрія 

оточення дуже сильно впливає на інтенсивність ліній магніто-дипольного 

переходу 
5
D0→

7
F2, який називають надчутливим. В той же час інтенсивність 

електро-дипольного переходу 
5
D0→

7
F1 залежить від симетрії оточення значно 

слабше. Як уже зазначалось вище, відношення інтенсивності зазначених 
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переходів, R=I(
5
D0→

7
F2)/I(

5
D0→

7
F1), називають ступенем асиметрії  та також 

використовують для характеризації позицій, які займають йони Eu
3+

. 

Інтенсивності цих переходів для зразків синтезованих твердофазним методом 

та з розплаву було обчислено шляхом інтегрування площі під спектрами в 

межах 580 – 600 нм (
5
D0→

7
F1) та 600 – 640 (

5
D0→

7
F2). Одержані значення 

інтенсивності та розраховане значення R наведено в таблиці 3.7. Як бачимо, 

величини R є досить близькими для легованих фосфатів, одержаних двома 

методами синтезу, що аналізуються. Подібні значення характерні, зокрема, 

для Eu
3+

 на позиції Са
2+

 з симетрією С3 в апатитах [309]. Для Eu
3+

 на позиції 

Са
2+

 з симетрією Сs в тих же апатитах ступінь асиметрії є суттєво вищим 

(близько 10). Можна припустити, що великі значення R для позиції з 

симетрією Сs пов’язані з процесами компенсації заряду, які необхідні при 

заміщенні кальцію європієм в структурі апатиту Ca5(PO4)3F.  

 

Таблиця 3.7. 

Інтегральні інтенсивності та ступінь асиметрії зразків 

K3Gd0,99Eu0,01(PO4)2 

Метод 

синтезу 

λзб, нм І(
5
D0→

7
F1), у.о. І(

5
D0→

7
F2), у.о. R 

Твердофазний 

405 0,6 1,0 1,7 

473 13,2 20,7 1,6 

532 25,8 51,3 2,0 

З розплаву 

405 30,9 41,6 1,3 

473 86,6 119,4 1,4 

532 273,0 382,0 1,4 

 

Наявність двох позицій для європію(ІІІ) випливає і з вигляду спектрів 

збудження фотолюмінесценції (рис. 3.14). Цікаво, що вигляд спектрів 

збудження для реєстрації на 590 та 617,5 нм досить подібний, а у випадку 

реєстрації на 610,7 нм додатково виникає широка смуга з максимумом при 
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335 нм (рис. 3.14а). Походження цієї смуги потребує подальших досліджень, 

ймовірно вона пов’язана із дефектами (напр. кисневі вакансії). Широка смуга 

в області 250 – 300 нм відповідає за положенням так званому переносу заряду 

Eu
3+

-О
2-

. Вузькі лінії в спектрах збудження пов’язані з переходами із 

поглинанням світла в йонах Gd
3+

 та Eu
3+

 (найінтенсивніші із яких позначено 

на рис. 3.14). 

 

Рис. 3.14. Спектри збудження фотолюмінесценції K3Gd1-xEux(PO4)2 

одержаних твердофазним методом, х = 0,01 (а) та 0,1 (б); Т = 300 К. 

 

Аналіз спектрів фотолюмінесценції при збудженні на 345 та 393 нм 

вказує на те, що один із центрів люмінесценції на основі європію повинен 

перебувати в дуже спотвореному кисневому оточенні, адже для нього 
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інтенсивність ліній надчутливого переходу 
5
D0→

7
F2 майже на порядок вище 

ніж для переходу 
5
D0→

7
F1 (див. рис. 3.15, крива 1). Інший тип центрів, який 

краще проявляється для «прямого» збудження Eu
3+

 пов'язаний із цими 

йонами в більш симетричному оточенні (рис. 3.15, крива 2). 

 

Рис. 3.15. Спектри фотолюмінесценції K3Gd0,9Eu0,1(PO4)2 одержаних 

твердофазним методом, λзб = 393 (1) та 345 нм (2); Т = 300 К. 

 

Залежність інтенсивності фотолюмінесценції від концентрації європію в 

зразках одержаних твердофазним методом наведено на рис. 3.16. Значення 

інтенсивностей було одержано шляхом інтегрування площі під відповідним 

спектром в межах від 525 до 800 нм. Як видно із рис. 3.16, в межах 

досліджуваних концентрацій гасіння не спостерігається. Зважаючи на 

подібність іонних радіусів Eu
3+

 та Gd
3+

 можна очікувати, що 

концентраційний ряд можна продовжити аж до повного заміщення гадолінію 

європієм в цій кристалічній структурі.  
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Рис.3.16. Спектри фотолюмінесценції  K3Gd1-xEux(PO4)2 одержані при λзб 

= 473 нм, Т = 300 К. Вставка: залежність інтегральної інтенсивності від 

концентрації Eu
3+

. 

 

На основі спектрів фотолюмінесценції та її збудження для твердих 

розчинів K3Gd1-xEux(PO4)2 одержаних різними методами можна 

стверджувати, що йони гадолінію в цьому фосфаті є сенсибілізаторами 

люмінесценції іонів Eu
3+

. Наявність широкої смуги при 345 нм в спектрах 

збудження люмінесценції та домінантна роль переходу 
5
D0→

7
F2 в спектрі 

фотолюмінесценції є важливими для розробки червоного люмінофору з 

гарною чистотою кольору. 

  

550 600 650 700 750 800

0

2

4

6

8

10

12

Ін
те

н
си

в
н

іс
ть

, 
у

.о
.

, нм

 0,10

 0,07

 0,03

 0,01

x = 

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10

0

50

100

150

200

Ін
те

гр
ал

ь
н

а 
ін

те
н

си
в
н

іс
ть

 5
2

5
-8

0
0

 н
м

, 
у

.о
.

x

I = a+b*x

a = 67

b = 1130

K
3
Gd

1-x
Eu

x
(PO

4
)
2



122 

3.6. Особливості одержання та фотолюмінесценція  

Na3Y1-XEuX(PO4)2 

Особливості входження європію (ІІІ) як активатора до складу матриці 

Na3Y(PO4)2 нами досліджено в інтервалі  заміщення в межах х = 0,1% – 

90,0 % з утворенням твердих розчинів Na3Y1-хEuх(PO4)2. Крайні точки 

твердих розчинів попередньо були нами вирощені із розплавів, розрізу 

Na2MoO4-Na4P2O7 [275]. 

Детально процеси кристалоутворення вивчали в межах трьох 

псевдобiнарних розрiзiв: NaPO3−MoO3, NaPO3−Na2Mo2O7 та 

Na4P2O7−Na2MoO4 при мольному вмiстi 5% мол. Eu2O3 або Y2O3. Для перших 

двох розрізів спостерігається утворення ортофосфату EuPO4 (моноклiнна 

сингонія, пр. гр. P21/n: a = 6,681(1), b = 6,861(1), c = 6,350(1)Å, β = 103,9(1)◦, 

V = 282,48 Å
3
), що відповідає схемам взаємодії: 

2MoO3 + 2NaPO3 + Eu2O3 = 2EuPO4 ↓ +Na2Mo2O7, 

Na2Mo2O7 + 2NaPO3 + Eu2O3 = 2EuPO4 ↓ +2Na2MoO4 

Незважаючи на той факт, що молібден (VI) оксид та натрій димолiбдат у 

даному випадку виконують функцію розчинника, що не входить до складу 

утвореної кристалічної фази, у розплаві відбувається зсув спiввiдношення 

Na/P й Na/Mo у більш ―основну‖ область. Аналогічна взаємодія має місце у 

випадку кристалізації розплавів фосфатних солей в межах спiввiдношень 

Na/P = 1,0–2,5. На противагу першим двом розрізам, у розчинах-розплавах 

Na4P2O7−Na2MoO4 виявлено утворення подвійного фосфату Na3Eu(PO4)2 

(орторомбiчна сингонiя пр. гр. Pсmb a = 5,34(1), b = 18,51(1), c = 14,00(1) ˚A, 

Z = 8), що схематично представлене як: 

3Na4P2O7 + Eu2O3 = 2Na3Eu(PO4)2 + 2Na3PO4 (у присутності Na2MoO4). 

Аналогічним чином було синтезовано і Na3Y(PO4)2 (пр. гр. Pbc21, a = 

5,292(Å), b = 13,94(Å), c = 18,33(Å), Z = 24). Варто відмітити, що на сьогодні 

обидві матриці інтенсивно досліджуються як активні люмінесцентні каркаси, 

однак, кристалічну будову Na3Y(PO4)2 та Na3Eu(PO4)2 досі встановити не 

вдалося [117], що пов’язано, ймовірно, з явищем формування модульованих 
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структур з упорядкуванням Na та Eu/Y і тим фактом, що навіть з молібдатних 

розплавів отримуються кристали низької якості, що не придатні для РСА. 

У випадку твердофазної взаємодії між цими фазами складу Na3Y1-

хEuх(PO4)2 при ступені заміщення х = 0,001-0,500 заміщені фосфати 

кристалізуються у моноклинній сингонії, а при досягненні ступеня заміщення 

0,5 відбувається зміна симетрії до більш високосиметричної - орторомбічної 

модифікації (рис. 3.17). 

 

Рис. 3.17 Дифрактограми твердих розчинів Na3Y1-хEuх(PO4)2 ,  Х=0,01(1); 

0,05(2) 0,20(3) 0,50(4) 

Монокристалічні зразки Na3Y(PO4)2 та Na3Eu(PO4)2, еквівалентні 

крайнім точкам твердих розчинів, були досліджені диференційно-термічним 

аналізом (рис. 3.18). Плавлення зразків у цьому діапазоні не виявлено, а 

втрата маси не вище 0,2 %. Для обох зразків помічено два ендоефекти, а 

також відповідні їм екзоефекти при дещо нижчих температурах на кривих 

охолодження, що можна пов’язувати зі зворотними фазовими переходами 

(табл. 3.8) 
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Рис.3.18. ДТА криві нагрівання та охолодження для Na3Y(PO4)2 (а) та 

Na3Eu(PO4)2 (б) , швидкість нагріву 10
0
/хв. 

 

Таблиця 3.8 

Термічні властивості для сполук Na3Y(PO4)2 та Na3Eu(PO4)2 

Сполука Крива нагрівання 

Ендоефекти , 
0
С 

Крива охолодження 

Екзоефекти,
 0
С 

Втрата маси, % 

Na3Y(PO4)2 860, 930 741, 901 0,2 

Na3Eu(PO4)2 847, 903 - 0,1 

 

Для дослідження особливостей входження активатора до складу твердих 

розчинів Na3Y1-хEuх(PO4)2  вивчалися залежності перерозподілу пікової та 

інтегральної інтенсивності люмінесценції від концентрації Eu
3+

. На рис. 3.19 

представлено загальний вигляд спектрів люмінесценції під час перетворення 

у діапазоні, що відповідає ділянкам електронних переходів 
5
D0 → 

7
F1,2,4.  

Внаслідок входження європію(ІІІ) в основний каркас Na3Y(PO4)2, в твердих 

розчинах Na3Y1-хEuх(PO4)2 вже при ступені заміщення  х = 0,05 виявляється 

підвищення інтенсивності люмінесценції в порівнянні з х = 0,01 (рис. 3.19). 
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Рис.3. 19 Спектри фотолюмінесценції при λзб = 393 нм при Т = 298К для 

зразків Na3Y1-хEuх(PO4)2 

 

Більш того, у випадку Na3Y0,95Eu0,05(PO4)2 у області, що відповідає 

електронному переходу 
5
D0 → 

7
F0 з’являється додаткове плече, що може бути 

пов’язане з появою додаткового центра світіння (Таблиця 3.9). Перехід 

моноклінної сингонії до орторомбічної, тобто підвищення симетрії 

спостерігається при досягненні  ступеня заміщення 0,5 (рис. 3.19). При цьому 

також спостерігається максимум інтенсивності світіння, тому саме цей зразок 

пропонується як люмінофорний матеріал. 

Слід відмітити, що при зростанні вмісту європію відбувається 

перерозподіл інтенсивності світіння у оранжево-червоній області спектру 

(рис. 3.20). При зростанні вмісту європію від 0,01 до 0,90 зростання пікової та 

загальної інтенсивності відбувається симбатно. 
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Рис. 3.20. Залежність інтенсивності смуг 
5
D0-

7
F1, 

7
F2 переходів та 

загальної інтенсивності Isum  від концентрації Eu
3+

 х=0,99(1); Х=0,95(2); 

Х=0,90(3); 0,80(4); 0,50(5); 1,00(6);  

 

Таблиця 3.9 

Положення ліній в спектрах люмінесценції (нм) Na3Y0,95Eu0,05(PO4)2 та їх 

віднесення:  

5

D
0
→

7

F
n
 

7

F
0, н 

7

F
1, нм 

7

F
2, нм 

1 578 586 

590 

595 

611 

616 

619 

2 578 585 

590 

595 

612 

616 

619 

3 578 590 

593 

611 

616 

619 

4 578 588 

592 

611 

615 

620 

 

Однак, при х = 0,8 можна відмітити зниження інтенсивності свічення в 

області, що належить 
5
D0 → 

7
F2 електронному переходу. Максимум 
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інтегральної інтенсивності було виявлено у випадку стрибкоподібної зміни 

типу фази від моноклінної до ромбічної (рис. 3.20), тому співвідношення 

Y/Eu =1 слід вважати найперспективнішим для створення люмінофорів в 

червоній області спектру. 

Для експериментального визначення квантового виходу, як правило, 

використовують два підходи: порівняльний, що базується на співставленні 

спектроскопічних даних для досліджуваної сполуки зі стандартом, який має 

відоме значенням квантового виходу, та абсолютний метод - з 

використанням інтеграційної сфери, яка забезпечує більш точне визначення 

квантового виходу з урахуванням поглинутого та виділеного світла зразком. 

У випадку наближеного визначення квантового виходу у випадку 

складнооксидних сполук використовується стандарт Y2O3:0,5 % Eu (QLn = 

89,5 %), а визначені завдяки порівнянню скорегованих спектрів називають 

квантовою ефективністю люмінесценції [310-313]. Наближений розрахунок 

проводять за такою формулою: 

 

У наведеній формулі індекси st та x відповідають стандарту та 

досліджуваному зразку, R – показник відбиття, I – інтегральна інтенсивність 

скорегованих спектрів люмінесценції. Показники ефективності 

люмінесценції твердих розчинів європію(ІІІ), визначені за спектрами, 

знятими при кімнатній температурі, приведені в таблиці 3.10. 

Таблиця 3.10. 

Квантова ефективність твердих розчинів Na3Y1-XEuX(PO4)2, точність 

розрахунку 10 % 

x 0,001 0,005 0,1 0,15 0,2 0,25 0,4 0,5 

QLn
Ln

 81 % 81 % 79 % 74 % 81 % 74 % 78 % 84 % 

 

Таким чином, тверді розчини Na3Y1-XEuX(PO4)2 мають значні 

перспективи застосування як люмінофорів червоного світіння. 
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3.7. Вплив співвідношення К/Mo у фосфатно-молібдатних розплавах 

на утворення фосфатів лантанідів 

 

Детальний розгляд особливостей взаємодії у комбінованих фосфатно – 

молібдатних розплавах, що містять оксиди або фториди рідкісноземельних 

катіонів виявив поля кристалізації таких сполук : А
ІІІ

PO4, A
I
3A

III
(PO4)2, 

A
I
2A

III
(PO4)(MoO4) та подвійних молібдатів.  

Як було продемонстровано у розділі 3.1 та 3.3 молібдатні розплави як 

розчинники володіють рядом переваг для вирощування монокристалів різної 

природи: широкий діапазон можливих співвідношень, низькі температури 

плавлення та висока здатність до розчинення тугоплавких оксидів. Для 

оптимізації умов одержання подвійних фосфатів Na3A
III

(PO4)2 (A
III

 – Y, La, Pr) 

нами запропоновано використання комбінованих розплавів [272, 273, 275], 

що містять молібдат натрію. Для цього використано комбінований розчин-

розплав у розрізі Na2MoO4 – Na4P2O7, до якого вносилася розрахована 

кількість A
III

2O3. Реакція проходила за схемою в присутності Na2MoO4: 

3Na4P2O7 + Gd2O3 = 2Na3Gd(PO4)2 + 2Na3PO4   (3.1) 

Розглянемо детальніше роль молібдатної компоненти у таких розплавах, 

а саме, як співвідношення А
І
/P та А

І
/Mo впливають на склад отриманої 

кристалічної фази та характер зміни топології утвореного каркасу. 

Для всiх лантаноїдiв у розплавах бiнарного розрiзу A
I
PO3−A

I
2Mo2O7 (A

I 
– 

Na, K) утворюються лише ортофосфати LnPO4, якi належать до одного з двох 

структурних типів: монацитовий (La−Gd, моноклинна сингонія, пр. гр. P21/n) 

та ксенотимовий (тетрагональна сингонія, пр.гр. I41/amd). Якщо у розрiзi 

KPO3−K2Mo2O7 кристалізуються ортофосфати монацитового та 

ксенотимового ряду, то при переході до розрiзу K4P2O7−K2Mo2O7 (рис.3. 21) 

характер кристалоутворення значно змінюється. Для лантаноїдiв ряду La−Nd 

зберігається тенденція до утворення LnРO4 (монацитовий структурний тип), 

однак вже у випадку самарію додатково з’являється нова кристалічна фаза 



129 

K2Sm(PO4)(MoO4). Для ряду Eu−Er фосфат-молiбдати можуть бути видiленi у 

чистому вигляді в iнтервалi кристалізації від 730 до 640 ◦С, тодi як при 

переході до тулію знову спостерігається сумісна кристалізація TmPO4 + 

K2Tm(PO4)(MoO4). Для кінцевих представників ряду лантаноїдiв (iтербiй i 

лютецiй) змiшаноанiоннi сполуки не утворюються, а єдиними продуктами 

кристалізації є ортофосфати, які належать до ксенотимовового структурного 

типу. 

 

Рис.3.21. Схема зміни полів кристалізації у розчин – розплавах, що 

містять фосфат і молібдат калію 

 

Проаналізувавши закономірності утворення змiшаноанiоних сполук 

типу K2Ln(PO4)(MoO4), слiд відзначити, що їх формування спостерігається 

для певного інтервалу іонних радіусів тривалентних елементів з КЧ= 8. Так, у 

ряду вiд лантану (Riон = 0,117 нм) до лютецiю (Riон = 0,100 нм) йонний радiус 

поступово зменшується. Поява змiшаноанiонних сполук в умовах 

кристалізації з розчинiв-розплавiв для калiй-вмiсних систем відбувається 
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лише для ряду Sm−Tm, що вiдповiдає Riон = 0,110–0,102 нм, а співвідношення 

радіусів катіонів R(K
+
)/R(A

3+
) = 1,40- 1,52. Такий висновок підтверджує 

формування при аналогічних умовах синтезу також K2Y(PO4)(MoO4) (Riон для 

ітрію становить 0,102 нм, а співвідношення йонних радіусів R(K
+
)/R(A

3+
) = 

1,48). 

Вiдсутнiсть полів утворення власне фосфат-молiбдатiв у натрiй-вмiсних 

системах пов’язана не тільки з кристалографічними вимогами ґратки 

(йонним радiусом лантаноїду), а й значною різницею температур 

кристалізації двох можливих продуктів порівняно з сольовим розчинником. 

Так, за умов кристалізації з розчинiв-розплавiв Na2O−Ln2O3−P2O5−MoO3 при 

вищiй температурі (870–800 ◦С) утворюється LnРO4, при 720–600 ◦С 

з’являється Na2Ln(PO4)(MoO4) i при затвердiваннi розплаву 

викристалізовуються подвiйнi молiбдати. Вiдсутнiсть фосфат-вольфраматiв у 

системах Na2O−Ln2O3 − P2O5−WO3 зумовлена дещо вищою температурою 

застигання розплаву-розчинника (650–680 ◦С) з одночасним утворенням 

NaLn(WO4)2 порівняно з вiдповiдними фосфат-молiбдатами натрiю, тому 

кристалізація змiшаноанiонних сполук не відбувається. 

Таким чином, перехід до дифосфатного розрiзу K4P2O7−K2Mo2O7 

зумовлює появу домiшкових фаз K2A
III

(PO4)(MoO4) (Додаток А, Таблиця 

А3.5) і для інших лантанідів Ln= Ho−Tm. Отже, при переході вiд 

метафосфатного розрiзу до дифосфатного у випадку молiбдатних розплавiв 

спостерiгається поступова змiна типу анiона кристалічної матриці за 

принципом: LnPO4 → К2Ln(PO4)(MoO4) → KLn(MoO4)2 з вiдповiдним 

зниженням температур формування сполук (870 ± 10) → (700 ± 10) → (650 ± 

10) ◦С. Отримані закономірності розширюють уявлення про закономірності 

формування складнооксидних сполук у комбінованих розчинах у розплаві. 

Для підтвердження ключової ролі саме співвідношення M
I
/P у процесі 

фазоформування нами був проведений наступний експеримент. На першому 

етапі синтезовано дрібнокристалічний EuPO4 у розплаві Na2Mo2O7 – NaPO3 
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шляхом охолодження суміші 0,1Eu2O3 – 0,45 Na2Mo2O7 – 0,45NaPO3 в 

інтервалі 800-600 ºС (Рис.3.22). 

 

Рис.3.22. Схема перетворення EuPO4 – Na3Eu(PO4)2 при заміні розплаву 

 

Надалі у розплавах систем Na−Eu−P−Mo−O розглянуто можливість 

перетворення EuPO4 → Na3Eu(PO4)2 в умовах ізотермічного відпалу в 

розплаві Na2MoO4 - Na4P2O7 при температурі, яка на 870◦ нижча від 

температури плавлення ортофосфату європію(ІІІ) (1770◦С). Для 

експерименту суміш реагентів, що містить полiкристалiчний EuPO4, 

витримували при 900 ◦С у десятикратному надлишку Na2MoO4 - Na4P2O7 при 

перемiшуваннi. Процес перетворення контролювали методом відбору проб, 

які відмивали від залишків плаву та аналізували методами IЧ спектроскопії, 

порошкової рентгенографії та вивчали спектри фотолюмiнесценцiї. Через 2 

год. за даними рентгенофазового аналiзу в твердому залишку наявна суміш 

EuPO4 й Na3Eu(PO4)2. Повне перетворення EuPO4 → Na3Eu(PO4)2 

спостерігається при витримці 7 год, що підтверджено нами даними 

люмінесцентної спектроскопії (рис.3.23) та рентгенофазовим аналізом [275]. 
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Рис. 3.23 Зміна спектрів фотолюмінесценції при перетворенні фаз EuPO4 

→ Na3Eu(PO4)2 

 

Перетворення з EuPO4, де європій(ІІІ) перебуває у високосиметричному 

оксигеновому оточенні однієї кристалографічної позиції, до Na3Eu(PO4)2, для 

якого виділено три позиції для центра світіння, зафіксовано у змiнi спектрів 

фотолюмiнесценцiї. Оскiльки для бiльшостi ортофосфатiв на основi 

рідкісноземельних елементів у спектрах фотолюмiнесценцiї при низьких 

температурах спостерігається суперпозиція власної люмінесценції та світіння 

Eu
3+

, дослідження проводили при кiмнатнiй температурі. 

Загальний вигляд спектрів люмінесценції під час перетворення в 

дiапазонi, що вiдповiдає ділянкам електронних переходів 
5
D0 → 

7
F1,2,4, 

демонструє рис.3.24а, а зміна інтегральної інтенсивності емісії на рис.3.24б.  

Відзначимо, що у випадку чистого EuPO4 переважає люмінесценція в 

оранжевій частині спектра (ділянка 580–600 нм, що вiдповiдає переходу 
5
D0 

→ 
7
F1), тоді як для всіх інших випадків (сумiшi EuPO4 + Na3Eu(PO4)2 та 

чистого подвійного фосфату) домінує червона смуга (перехiд 
5
D0 → 

7
F2, 

дiлянка 610–630 нм). Для всiх випадків смуга, що вiдповiдає переходу 
5
D0 → 

7
F0, за даних умов реєстрації не спостерігається. Характер розщеплення смуг, 

що вiдповiдають переходам 
5
D0 → 

7
F1 та 

5
D0 → 

7
F2, та їх значне уширення 
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свiдчать про існування кількох центрів світіння вже при прокалюванні 

впродовж 2 год. Слiд відзначити, що зміна інтегральної пікової iнтенсивностi 

для цих двох смуг та їх вiдношення має нерiвномiрний характер. Пiсля 

прожарювання впродовж 2 год (див. спектр 2 на рис. 3.24) відношення 

інтегральної інтенсивності I(
5
D0 → 

7
F1)/I(

5
D0 → 

7
F2) дорівнює 1, що є ознакою 

суперпозиції свічення, характерного для йонiв європiю(ІІІ) в рiзному 

оточенні (рис.3.24). Повне заміщення характеризується поступовою змiною 

домінуючої люмінесценції з оранжевої області до червоної. Таким чином, 

контрольована перебудова кристалічного каркаса, яка керується 

спiввiдношенням Na/Mo, дає змогу регулювати інтенсивність світіння та 

отримувати суміші на основі кількох люмінофорів зi світінням у необхiднiй 

частині спектра. 

  

Рис. 3.24. Розподіл загальної інтегральної інтенсивності 

фотолюмінесценції ( ліворуч) від часу витримки (год) та відношення 

I2(
5
D0

7
F2)/I1(

5
D0

7
F1) (праворуч): 1 – EuPO4; 2 – EuPO4 + Na3Eu(PO4)2 після 

2 год.; 3- Na3Eu(PO4)2 – 4 год.; 4 – чистий Na3Eu(PO4)2. 

 

Варто відмітити, що при зростанні вмісту лужного елемента у складу 

отриманих фаз і, як, наслідок, зменшення ступеня конденсації поліедрів 

тривалентних елементів. Встановлена закономірність може бути використана 

для керованої модифікації складнооксидних матриць з наступним 

моделювання спектральних властивостей. 
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3.8. Закономірності одержання KInP2O7 з фосфато-молібдатних 

розплавів 

 

Для встановлення особливостей формування подвійного дифосфату 

калію-індію детальні дослідження нами вперше розглянуто [314] для трьох 

розрізів: димолідбатно-метафосфатний (K2Mo2O7—KPO3), димолібдатно-

дифосфатний (K2Mo2O7–K4P2O7) та молібдатно-дифосфатний (K2MoO4—

K4P2O7). Варто відзначити, що зі зростанням співвідношення K/Mo та K/P у 

розплаві розчинність оксиду індію знижується, тому за оптимальний вміст у 

кожному з розглянутих розплавів було вибрано 3 % (мас.). У результаті 

кристалізації з розчинів у розплаві K2Mo2O7—KPO3 та K2Mo2O7—K4P2O7 

спостерігається формування цільової сполуки — KInP2O7, а при переході до 

молібдатного розрізу — K3In(PO4)2 (моноклинна сингонія, пр.гр. P2/b(αβ0)0, 

a = 15,6537(5) Å, b = 9,7357 (4) Å, c = 11,1975 (4)Å,  β= 90,124(5)º, V = 1706,49 

(11),  Z=8) [315]. Схему взаємодії в такому випадку можна зобразити таким 

чином: 

In2O3 + 4KPO3 + K2Mo2O7 = 2KInP2O7 + 2K2MoO4, 

In2O3 + 2K4P2O7 +3K2Mo2O7 = 2 KInP2O7 + 6K2MoO4, 

In2O3 + 2K4P2O7 +K2Mo2O7 = 2 K3In(PO4)2 + 2K2MoO4. 

Незначний вміст KPO3 у розплаві молібдатів, як правило, спричиняє 

склування, як це спостерігалося в системі K-Ga-P-O [316]. У випадку індію у 

разі найменшого вмісту фосфатної компоненти (5—10 % мас.) відбувається 

формування молібдату KIn(MoO4)2 у межах температур 580—500 °С. 

Попередні дослідження кристалоутворення в подібних розплавах на прикладі 

K2Mo3O10 також показали придатність розплавлених молібдатів як 

оптимального середовища синтезу монокристалів п’єзоелектрика GaPO4 

[317]. 

Водночас для розрізу K2Mo2O7–In2O3–K4P2O7 у широких 

концентраційних межах фосфатної та молібдатної компоненти основним 

продуктом кристалоутворення є K3In(PO4)2. Слід відзначити, що у вузькому 
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діапазоні співвідношень (K4P2O7 25—35 % мол. та K2Mo2O7 – 65-55 % мол.) 

також додатково зафіксовано одночасну кристалізацію фосфату K3In3(PO4)4 

(моноклінна сингонія, пр. гр. Р121/n, a = 9,6928(2), b = 9,7967(2), c = 

15,8411(3) Å, β = 90,390(2)°, V = 1504,20(5) Å3, Z = 4 [318] ). Отже, завдяки 

високій розчинній здатності молібдатних розплавів щодо оксиду індію 

вдалося виділити два поля кристалізації, серед яких формування KInP2O7 

відповідає досить широким межам. У порівнянні з поліфосфатними 

розплавами K-In-P-O [319] область формування подвійного дифосфату 

значно ширша, а вихід складає 85-94 % по Індію. 

На першому етапі дослідження ідентифікацію фаз проведено за 

допомогою ІЧ спектроскопії. В ІЧ - спектрі KInP2O7 присутній набір смуг 

поглинання, який є характерним для дифосфатного типу аніона. Смуги в 

області 750 см
–1

 та 850—1200 см
–1

 віднесені до коливань зв’язку Р—О—Р (vs 

та vas), а симетричні та асиметричні коливання групи РО3 – знаходяться в 

діапазоні 1250—1050 см
–1

. 

Основою будови KInP2O7 є жорсткий тривимірний каркас [InP2O7]∞, що 

утворений ізольованими октаедрами InO6, які зв’язані між собою 

дифосфатними групами (рис. 3.25). Усі InO6-октаедри ізольовані один від 

одного дифосфатними містками. Кожен з атомів індію зв’язаний через 

кисневі вершини з п’ятьма  фосфатними групами, чотири з яких виконують 

монодентатну, а одна – бідентатну функцію. Така архітектура аніонної 

підгратки формує гексагональні тунелі вздовж осі с. Катіони калію 

розташовуються всередині цих тунелів. Значення довжин зв’язків P—O є 

досить типовим для дифосфатної групи: три зв’язки мають близькі значення 

в межах 1,47—1,53 Å, місткові зв’язки Р—О—Р подовжені та їх довжина 

становить 1,60 і 1,61 Å для P(1)—O(4) та P(2)—O(4) відповідно. 

Індій має практично правильне октаедричне кисневе оточення. Довжини 

зв’язків In—O у поліедрі InO6 знаходяться в межах 2,08—2,14 Å, що є досить 

типовим для складних In-вмісних фосфатів. Довжини цих відстаней були 

уточнені, а значення R- фактору 2,9 % (Додатки, Таблиця А3.1). На 
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противагу дифосфату, в основі кристалічного каркаса K3In3(PO4)4 

знаходиться тривимірна аніонна підгратка [In3(PO4)4]
3–

. Елементарним 

будівельним блоком такої підгратки є фрагмент з трьох кисневих індієвих 

поліедрів, які з’єднані через спільне кисневе ребро і вершину, та чотирьох 

типів фосфатних тетраедрів. Кожний з таких блоків контактує з вісьмома 

відповідними, а як результат спостерігається утворення двовимірних сіток, 

які об’єднані в каркас PO4-тетраедрами. Дослідженим структурам 

притаманний досить незвичний принцип поєднання кисневих поліедрів індію 

з утворенням ізольованих ланок [In3O16] [320]. 

 

Рис.3.25. Архітектура кристалічної структури KInP2O7 

 

При цьому поліедри In(1)O6 зв’язані через спільне ребро In(2)O7 та 

одночасно через спільну вершину з In(3)O6 поліедром. Поєднання кисневих 

октаедрів індію через спільне ребро з формуванням нескінченних ланцюжків 

є досить характерним для структур ряду фосфатів чи вольфраматів, 

наприклад: InPO4 [321], Cs3In3(PO4)4 [322], AgIn(WO4)2 [323] та In2WO6 [324]. 

Також можливим є варіант формування нескінченних ланцюжків, зв’язаних 

через спільні вершини октаедрів InO6, як це спостерігається в InBO3 [324] та 

InVTe2O8 [326]. В порівняні з іншими тризарядними катіонами Індій має 

досить нетиповий характер поєднання октаедрів як у конденсовані 

фрагменти, так і в одновимірні, двовимірні і каркасні кристалічні структури. 
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Варто також підкреслити, що наявного масиву даних щодо будови 

складнооксидних сполук на основі індію не достатньо для побудови цілісної 

картини взаємозв’язку між складом та властивостями матеріалів на їх основі. 

Розглянемо детальніше зміну координаційного числа індію в складі 

отриманих фосфатів залежно від умов їх одержання. Для індію найбільш 

характерними у складнооксидних сполуках є координаційні поліедри з 

координаційним числом 6 і лише в рідкісних випадках 8 (відповідні йонні 

радіуси мають значення 0,94 та 1,06 Å [231]). У розчинах-розплавах розрізу 

K2Mo2O7–KPO3 практично у всьому інтервалі співвідношень компонентів 

спостерігається кристалізація ортофосфату InPO4. У структурі цієї сполуки 

виділяють нескінченні паралельні ланцюжки зі зв’язаних через протилежні 

кисневі ребра октаедрів InO6, які об’єднані в тривимірний каркас 

фосфатними тетраедрами [321]. Подвійний молібдат KIn(MoO4)2 утворюється 

в димолібдатних розплавах і вже містить ізольовані InO6-октаедри. 

Збільшення співвідношення К/(P+Mо) у вихідному розчині-розплаві (розріз 

K4P2O7–K2Mo2O7) також призводить до формування сполуки з ізольованим 

типом октаедрів InO6 — подвійний орто- фосфат K3In(PO4)2. Однак 

деполімеризація конденсованих поліедрів індію проходить поступово, що 

створює умови для формування сполук з оригінальним типом кристалічної 

упаковки — K3In3(PO4)4 (утворення тримерів з двох InO6 та InO7 поліедрів). 

Область, що відповідає максимальному вмісту лужного металу, 

характеризується формуванням сполук з ізольованими кисневими поліедрами 

індію. 

Висока лужність вихідних розплавів під час отримання KInP2O7 у 

порівнянні з умовами одержання потрійних та інших подвійних дифосфатів 

тривалентних металів [322] сприяє стабілізації саме острівкового типу 

архітектури в дослідженому нами дифосфаті. 

  



138 

3.9. Кристалізація A
I
FeP2O7 (A

I
 – Na, K, Ag) з молібдатних розплавів 

 

Серед складнооксидних сполук Феруму(ІІІ) за останні роки все більше 

значення набувають похідні LiFeP2O7 [327-328] завдяки їх високій йонній 

провідності [327], та властивостям мультифероїка [328] та широкому 

використанню в якості анодних матеріалів [329]. Одним із шляхів оптимізації 

властивостей матеріалів на основі дифосфатів феруму(ІІІ) є ізовалентне 

заміщення в катіонній  підґратці з формуванням твердих розчинів Li1-

xAxFeP2O7 (A – Ag, Na, K, Tl) з моделюванням провідних та магнітних 

властивостей [330-331]. Однак, для детального вивчення взаємовпливу 

лужних катіонів на структуру та властивості одержаних матеріалів на основі 

дифосфатів феруму(ІІІ) важливим є встановлення особливостей одержання 

A
І
FeP2O7 ( A

І
 – Ag, Na, K), які на відміну від LiFeP2O7 досліджені епізодично. 

У наведеному розділі розглядаються отримані нами узагальнення щодо 

одержання кристалів A
І
FeP2O7 (A

І
 – Ag, Na, K) з комбінованих фосфатно-

молібдатних та фофатно-вольфраматних розплавів [332-337]. 

На першому етапі дослідження проводилося в межах квазібінарних 

розрізів А
І
2А

VI
2O7–A

I
PO3, А

І
2А

VI
O4–A

I
PO3, та А

І
2А

VI
O4–A

I
4P2O7 (А

І 
– Na, K, 

Ag).  

 Для визначення оптимального вмісту феруму (ІІІ) було вивчено три 

серії розплавів складу: 

0,95x А
І
2А

VI
O4–0,95(1-x) А

І
PO3–0,05Fe2O3 (1); 

0,90x А
І
2А

VI
O4–0,90(1-x) А

І
PO3–0,10Fe2O3(2); 

0,85x А
І
2А

VI
O4– 0,85(1-x) А

І
PO3–0,15Fe2O3 (3); 

(х = 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 1,0) 

Для досліджуваної системи встановлено високу розчинну здатність 

зазначених розплавів щодо оксиду феруму (ІІІ) вже за температури 750-

950С, а формування кристалічних фаз спостерігалося в інтервалі 720-550С. 

Розчин-розплави з найменшим вмістом Fe2O3 характеризувалися широким 
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діапазоном склування і лише при значних кількостях фосфату лужного 

металу (більш як 82 % мас.) спостерігалося формування кристалічних фаз.  

За мінімального вмісту Fe2O3 (5 % мол.) у розплавах 

кристалоутворення не спостерігається. При збільшенні частки Fe2O3 до 25 % 

мол. одержані розплави мають високу в’язкість та широку область 

склування. Це може вказувати на формування розгалужених полімерних 

ланцюжків, наприклад, Fe–O–W–O–P–O. Більш того, дослідження 

склоутворення у аналогічних молібдатних розплавах [338] свідчить на 

користь того, що при заміні молібдену на вольфрам (VI) зростає 

координаційне число відповідних базових фрагментів у 

високотемпературному розчині від 4 (MoO4
2-

) до 6 (WO6
6-

), що відповідає 

підвищенню ступеня полімеризації системи, а отже і загальної в’язкості 

розплавів. 

Для розрізів, що містили 10 та 15% мол. оксиду феруму було одержано 

ряд ідентичних сполук, однак, зважаючи на значні області співкристалізації 

за максимального вмісту Fe2O3, саме серія (2) була обрана для більш 

детального дослідження. 

На другому етапі процеси спонтанної кристалізації вивчалися у межах 

складу розчин-розплавів xА
І
2А

VI
O4–(1-x) А

І
PO3 з вмістом Fe2O3, що 

дорівнював 10% мол. 

У дослідженому діапазоні концентрацій для системи Na-Fe-P-А
VI

-O 

виділено два поля кристалізації: NaFeP2O7 та Na3Fe2(PO4)3. Дифосфат 

NaFeP2O7 (моноклинна сингонія, пр.гр. P21/c, a = 7,324(1), b = 7,905 (1), c = 

9,574(1) Å, β = 111,86(1)º формується у вигляді видовжених призм при 

початковому співвідношенні у розплаві Na/P = 1,0 – 1,5 (Таблиця 3.11). При 

збільшенні даного співвідношення до 1,7-2,3 ідентифіковано область 

Na3Fe2(PO4)3 (моноклінна сингонія, пр. гр. C2/m, a = 15,127(2), b = 8,722(1), c 

= 8,793(2) Å; β = 125,15(3)). Взаємодію в даній системі можна представити 

наступними схемами: 

4NaPO3 + Na2W2O7 +Fe2O3 → 2NaFeP2O7 +2Na2WO4; 
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3Na4P2O7 + 3Na2W2O7 +2Fe2O3 → 2Na3Fe2(PO4)3+ 6Na2WO4 

 

Таблиця 3.11. 

Області та умови кристалоутворення у системі А
І
2А

VI
O4–A

I
PO3 при 

вмісті 15 % мол. Fe2O3 

Склад розчин-розплаву, % мол 
T, С Отримані продукти 

А
І
2А

VI
O4 А

VI
O3 А

І
PO3 

Система Na –Fe – P – W – O  

0,0-15,0 0,0-18,0 75,0-95,0 780-650 NaFeP2O7 

16,0-60,0 8,0-42,0 18,0-42,0 730-670 Na3Fe2(PO4)3 

10,0-35,0 12,5-37,0 53,0-62,5 720-640 NaFeP2O7+Na3Fe2(PO4)3 

Система Na –Fe – P – Mo – O 

0,0-15,0 0,0-18,0 75,0-100,0 780-670 NaFeP2O7 

10,0-60,0 10,0-50,0 15,0-62,0 770-650 Na3Fe2(PO4)3 

20,0-70,0 12,5-37,0 0,0-12,5 850-820 Fe2O3 

Система K –Fe – P – Mo – O 

8,5-35,0 9,5-55,0 15,0-63,0 760-590 KFeP2O7 

18,0-37,0 8,0-55,0 15,0-48,0 740-600 KFeP2O7+K2Fe2P2MoO12 

31,0-47,0 27,0-50,0 15,0-28,0 650-600 K2Fe2P2MoO12 

37,5-50 28-50 12,5-20 720-620 K2Fe2P2MoO12+ Fe2О3 

38,0-57,0 15,0-18,0 28,0-43,0 760-640 K3Fe2(PO4)3 

Система K –Fe – P – W – O 

9,5-35,0 8,5-55,0 15,0-63,0 770-600 KFeP2O7 

15,0-35,0 5,0-55,0 10,0-50,0 770-660 KFeP2O7+K2Fe2P2WO12 

Система Ag –Fe – P – Mo – O 

5,0 -7,0 5,0-7,0 73,0-80,0 610-520 AgPO3 

8,5-35,0 9,5-55,0 15,0-65,0 750-570 AgFe2O7 

35,0-55,0 15,0-20,0 25,0-45,0 750-650 Ag3Fe2(PO4)3 
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При цьому співвідношення Na/P змінюється в досить широких межах 

за рахунок фосфатної компоненти у гомогенному розплаві, а вольфраматний 

компонент м’яко регулює співвідношення Натрію до Фосфору у розплаві, що 

знаходиться в  гетерогенній рівновазі з кристалічним продуктом. На користь 

даної схеми свідчить широке поле співкристалізації обох сполук, де масова 

частка отриманого продукту змінюється пропорційно мольній частці 

фосфату (Таблиця 3.11). Відмінною рисою в цьому випадку також є 

відсутність області перекристалізації Fe2O3 та області власне вольфраматів. 

У розплавах на основі калію нами встановлено досить широке поле 

кристалізації KFeP2O7, змішаноаніонної сполуки K2Fe2(PO4)2(MoO4) та 

K3Fe2(PO4)3 [333, 336, 338]. Нами запропоновано спосіб одержання 

монокристалів KFeP2O7, який дозволяє спростити технологію одержання 

подвійного дифосфату калію-феруму(ІІІ), оскільки за рахунок введення 

молібден(VI) оксиду, який збільшує розчинність Fe2O3, понижує в’язкість 

розплаву та дозволяє виключити стадії послідовного внесення до готового 

розплаву калій фториду та ферум(ІІІ) оксиду і, як наслідок, зменшити час 

проведення експерименту з 28 до 8 год. [340]. У запропонованому нами 

способі, завдяки отриманню при нагріванні низькоплавкого фосфатно-

молібдатного розплаву, як середовища для синтезу дифосфату KFeP2O7, стає 

можливим отримання монокристалів значних розмірів за невеликі проміжки 

часу в умовах понижених температур взаємодії в одну стадію ( до 2×5×5 см). 

Значне поліпшення технологічних умов синтезу пов'язане з особливостями 

фізико-хімічних процесів, що мають місце у багатокомпонентних розплавах, 

що містять оксиди молібдену та фосфору, а саме деполімеризуюча роль 

молібдатної компоненти понижує в’язкість утвореного розплаву і дозволяє 

регулювати швидкість росту тих чи інших граней монокристалів KFeP2O7. 

Вибір кількісних умов, що забезпечують одержання з розчинів у розплаві 

монокристалів потрібної морфології методом спонтанної кристалізації, є 

вміст KPO3 в межах 50-70 % мол., MoO3 у кількості 15 – 50 % мол. а Fe2O3 

15 % мол. Вибір температурного інтервалу проведення процесу синтезу 
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визначається тим, що гомогенізація розплавів та взаємодія в них відбувається 

при температурі 800°С завдяки використанню евтектики KPO3-MoO3. 

Швидкість охолодження розплаву суттєво не впливає на морфологію і 

визначається технічною доцільністю і розміром кристалів, що необхідно 

одержати. 

Запропонований нами спосіб реалізується таким чином. Шихту, що 

містить калій метафосфат, ферум(ІІІ) оксид та оксид молібдену перетирають 

у фарфоровій ступці, поміщають у платиновий тигель і гомогенізують при 

800°С протягом 1 години, періодично перемішуючи. Потім температуру 

поступово знижують до 550°С зі швидкістю 15-20 град./год. Після 

завершення процесу кристалізації дифосфат, що утворився, відмивають від 

залишків розплаву у воді. Сполуку отримують у вигляді бузкових кристалів з 

розміром від 0,5 до 5,0 см. Склад підтверджено даними рентгенофазового 

аналізу: дифосфат кристалізується в моноклинній сингонії, пр. гр. P21/c: a = 

7,352(1), b =9,988(1), c = 8,187(2) Å, β = 106,5(1)°).  

Отримані закономірності кристалізації для розплавлених солей натрію 

та калію дозволили передбачити й область формування аналогічним за 

складом та будовою подвійних фосфатів AgFe2O7 та Ag3Fe2(PO4)3. В нашій 

роботі [329] вперше виділено кристали подвійного фосфату арґентуму – 

феруму(ІІІ), його структура та властивості розглядаються в розділі 3.10.  

Таким чином, вольфрамати та дивольфрамати натрію є оптимальним 

додатковим компонентом до фосфатних розплавів для вирощування 

монокристалів ферум(ІІІ) фосфатів, а наявність широких областей 

кристалізації як дифосфату, ортофосфату та їх сумісного утворення свідчить 

про м’яку зміну співвідношення Na/P завдяки присутності вольфраматної або 

молібдатної компоненти. Отже, використання таких бінарних розплавів надає 

можливості до контрольованого впливу на продукти кристалізації, що є 

важливим чинником одержання кристалів з контрольованою морфологією та 

анізотропними властивостями. 
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3.10. Будова та властивості AgFeP2O7  

 

Дифосфати феруму(ІІІ) А
І
FeP2O7 (А

І
 – Na, K, Ag) належать до одного 

структурного типу з пр. гр. P21/c, більшість з них характеризуються 

антиферомагнітними властивостями NaFeP2O7 [341], CsFeP2O7 [342] з 

температурою упорядкування від 22 до 25 К. У наведеному підрозділі 

наводяться дані щодо структурних досліджень монокристалу для нового 

представника антиферомагнітних матеріалів AgFeP2O7.  

Кристалічний каркас AgFeP2O7 є ізоструктурним до А
І
FeP2O7 (А

І
 – Na, 

K, Rb, Cs) і складається з ізольованих октаедрів FeO6 (рис.3.26а), які 

поєднуються у шари завдяки дифосфатним групам. Найближче 

координаційне оточення катіонів Феруму(ІІІ) утворюють шість атомів 

оксигену від дифосфатних груп у межах довжин зв’язків Fe-O 1,93–2,05Å 

таким чином, що одна з цих груп виконує бідентатну функцію, а решта 

чотири – монодентатну. Отриманий поєднанням таких фрагментів 

тривимірний каркас пронизаний гексагональними каналами, в межах яких 

розташовуються катіони Аргентуму. 

 

Рис. 3.26. Локальне оточення октаедрів FeO6 (a) та геометрія каркасу 

AgFeP2O7(б) 

 

Важливо відмітити, що в ІЧ- спектрі сполуки наявні усі коливання, 

характерні для аналогічних дифосфатів феруму(ІІІ): до асиметричних та 

симетричних коливань P-O-P віднесено смуги при 729 та  940 см
-1

 відповідно. 
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Суперпозиція коливань, що відноситься до валентних коливань в 

фосфатному тетраедрі, віднесена до смуг в області 1036-1254 см
-1

, а 

деформаційним – триплет при 515-592 см
-1

. 

 

Рис. 3.27. ІЧ – спектр AgFeP2O7 

Досить цікавою виявилася термічна поведінка зразка при нагріванні в 

інертній атмосфері. Відповідно до кривих ДТА/ТГ до 990 
о
С з перетертим  

зразком не відбувається змін, однак при досягненні 1000 
о
С спостерігається 

втрата маси 4,3 % мас. і плавлення з розкладом. Такий результат значно 

відрізняється від даних, опублікованих для KFeP2O7, для якого визначено три 

екзоефекти при 180, 428 та 480 °С [343]. При нагріві до 1100 
о
С розплав 

розділяється на два шари: нижній шар  - розплавлене срібло, а верхній – 

фосфат-вмісне скло: 

4AgFeP2O7=4Ag+O2+Fe4P8O26(скло) 

Таким чином, можна відмітити високу термічну стійкість подвійного 

дифосфату AgFeP2O7 та наявність у структурі типових для йонних 

провідників гексагональних каналів, що розкриває перспективу його 

використання як основи твердих розчинів з йонною провідністю. 

Результати досліджень, представлені у розділі 3, опубліковані в роботах 

[271-275, 302, 313, 314, 320, 332-338]. 
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3.11. Короткі висновки  

1. Ключовим фактором утворення складнооксидних сполук 

рідкісноземельних елементів з комбінованих молібдатно-фосфатних 

розплавів є співвідношення А
І
/Mo (А

І
 – Na, K) у вихідному розчині – 

розплаві:  

- при А
І
/Mo = 0,5 – 1,1 формуються ортофосфати LnPO4, що 

характеризуються каркасною структурою з мереживних сіток на основі 

конденсованих у тривимірний каркас поліедрів LnO7/LnO8; 

- при А
І
/Mo = 1,2 – 1,5 формуються змішаноаніонні сполуки складу  

K2А
ІІІ

(PO4)(MoO4) (А
ІІІ

 – Gd- Tb) з шаруватою будовою, де А
ІІІ

О8 утворюють 

зигзагоподібні ланцюжки. 

- при А
І
/Mo = 1,6 – 3,0 утворюються подвійні ортофосфати складу 

K3А
ІІІ

(PO4)2 з острівковою структурою, а визначальну роль у 

каркасоутворенні саме співвідношення А
І
/Mo підтверджено повним 

перетворенням полікристалічного EuPO4 в Na3Eu(PO4)2 при заміні розплаву- 

розчинника з А
І
/Mo = 1,0 до 2,5. 

2. Використання бінарних сольових розплавів на основі фосфато-

молібдатів лужних елементів розширило можливості щодо одержання 

фосфатів K3А
III

(PO4)2 та А
I
А

III
P2O7 (А

I 
– Na, K, Ag; А

ІІІ
 – La-Lu, In, Fe), 

шарувата структура яких містить ізольовані один від одного поліедри M
III

O6 

або M
III

O7. 

3. Для твердих розчинів K3Gd1-хEuх(РО4)2 показано вплив розмірних 

факторів на люмінесцентні властивості: у випадку мікропорошків з розміром  

зерна 100 нм у порівнянні з монокристалами виявлено існування додаткового 

центру люмінесценції, а координати кольору випромінювання люмінофорів 

K3Gd1-хEuх(РО4)2 наближаються за своїми значеннями до стандарту NTSC 

при збільшенні вмісту активатора. 

4. Для Na3Y1-xEux(PO4)2 при x= 0,50 встановлено зміну структурного 

типу при збільшенні вмісту Eu
3+

 з моноклинного до орторомбічного, а 

твердий розчин Na3Y0.5Eu0.5(PO4)2 охарактеризовано як найперспективніший 
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люмінофор з квантовою ефективністю люмінесценції 84 ±10 % у червоній 

області спектру. 

5. Розроблено методики створення люмінесцентних матеріалів на 

основі подвійних фосфатів рідкісноземельних елементів, що леговані Eu
3+

, 

що базується на введенні люмінесцентної домішки до складу люмінофору 

твердофазним або розплавним методом. Завдяки ізовалентному заміщенню 

по катіону на основі K3A
III

(PO4)2 координати кольору одержаних 

люмінофорів наближаються до стандарту NTSC при збільшенні ступеня 

заміщення активатора. 

6. На прикладі фосфатів Феруму(ІІІ) продемонстровано зміну 

структуроутворюючої ролі молібданої та вольфраматної компоненти у складі 

бінарних розплавів на основі фосфатів від розплаву-розчинника до 

безпосереднього реагента. Показано, що завдяки зміні вихідних 

співвідношень A
I
/Mo значно розширюється область формування A

I
FeP2O7 (А

I 

– Na, K, Ag), де молібдатна компонента виступає у ролі розчинника, а у 

випадку А
І
 – K виділено поля формування змішаноаніонних сполук 

K2Fe2P2MoO12 за безпосередньої взаємодії Fe2O3 з молібдатно-фосфатним 

розплавом, що значно розширює уявлення щодо можливостей комбінованих 

сольових розплавів. 
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РОЗДІЛ 4. ВПЛИВ ЗАМІЩЕННЯ В АНІОННІЙ ПІДҐРАТЦІ НА 

СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ЗАМІЩЕНИХ ПО АНІОНУ 

КАРКАСНИХ ФОСФАТІВ 

 

4.1. Формування оксидних сполук у розплавах системи K-Na-Bi-P-W-O 

 

При вирощуванні кристалів складнооксидних сполук методом 

спонтанної кристалізації із розчинів - розплавів одним із ключових питань є 

правильний вибір високотемпературного розчинника, що забезпечує 

оптимальні умови для взаємодії вихідних компонентів за відносно низьких 

температур та короткого проміжку часу, витраченого на гомогенізацію. 

Одним з таких широковживаних розплавів-розчинників є K2W2O7, Li2W3O10, 

Na2Mo2O7, WO3 [344-345]. До переваг молібдатних систем відносять широкі 

концентраційні і температурні межі кристалізації, швидкість досягнення 

гомогенізації, низькі температури проведення синтезу і умовно високу 

інертність щодо безпосередніх реагентів у системі [345]. 

Поряд з наведеними перевагами існує ряд недоліків, серед яких помітна 

леткість MoO3 та WO3 (відповідно вище 850 та 900С) у розплавах, причому 

чим нижче співвідношення A
I
/Mo<1 тим суттєвіші втрати маси при цьому 

спостерігаються [346-348]. Для подолання цих недоліків нами запропоновано 

використання бінарних розчин – розплавів, що містять одночасно як 

молібдатну (вольфраматну) компоненту, так і інші кислотні оксиди (P2O5, 

V2O5, GeO2, В2О3) [346]. 

Серед відомих двокомпонентних високотемпературних розчинників 

особливе місце посідають фосфатно-молібдатні (вольфраматні) розплави. 

Незважаючи на епізодичність досліджень у цих системах [346] вважається, 

що фосфатна складова є “безпосереднім реагентом”, а вольфраматна – 

інертний розчинник або середовище синтезу. 

В цьому підрозділі розглядаються особливості взаємодії у розплавленій 

багатокомпонентній системі K–Na–Bi–Р–W–O з метою встановлення 
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взаємовпливу природи лужного елементу, фосфатної та вольфраматної 

компоненти на склад отриманих під час кристалізації фаз.  

Залежно від співвідношень вихідних компонентів і умов кристалізації із 

розчин-розплавної cистеми K–Na–Bi–Р–W–O нами отримано ряд фосфатів та 

вольфраматів [349-351]. Показано, що в даному випадку дивольфраматна 

частина розплаву умовно відповідає за функцію інертного розчинника, однак 

її роль у кристалоутворенні виявилась значно складнішою. Аналіз отриманих 

результатів показав, що при використанні бінарних сольових систем, які 

містять натрій та калій, гомогенність досягається при значно нижчих 

температурах (560-660
О
С) та за менший проміжок часу [346]. Крім цього, 

розчинність Bi2O3 за умови витримки до 1 год досягає  40 % мол.[352] Для 

визначення впливу складових розплавів на процеси формування 

складнооксидних сполук у системі K–Na–Bi–Р–W–O нами було обрано вміст 

Bi2O3 у всіх експериментах рівний 10 % мол. 

Для узагальнення отриманих результатів дослідження було зосереджено 

в межах псевдопотрійної системи складу Na2O – P2O5 – K2W2O7, де основні 

закономірності пов’язано зі зміною співвідношення Na/P та впливу кількості 

солі – розчинника на кристалоуворення. Складові початкового розплаву 

кожної експериментальної точки з координатами (хNa2O; yP2O5; zK2W2O7) на 

діаграмі складу вихідного розплаву (рис. 4.1) відповідає складу (0,9хNa2O; 

0,9yP2O5; 0,9z K2W2O7, 0,1Bi2O3) розчину – розплаву при 950 
0
С. Такий 

розплав у гомогенному стані охолоджувався зі швидкістю 50-80
0
С, а після 

завершення охолодження кожної шихти кристалічні продукти відмивалися 

водою, а їх склад наносився на діаграму складу розплаву для встановлення 

закономірностей процесів кристалізації. 

На основі рентгенографії порошку встановлено склад отриманих 

кристалічних фаз: Bi2WO6, KBi(WO4)2 та подвійного фосфату Na3Bi(PO4)2 

(рис. 4.1). 

Bi2WO6 кристалізується у діапазоні температур 560-480
0
С у вигляді 

полікристалічних зростків жовтуватого відтінку при вмісті K2W2O7 не менше 
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60 % мол., а NaPO3 не більше 16 % мол (вихід – 56-72 % по бісмуту). 

Кристали тьмяніють при кип’ятінні у воді, легко розчиняються у розбавлених 

мінеральних кислотах. ІЧ спектр, (см
-1

): 1024 (п.), 840 (п.), 922 (п.), 833 (с.), 

739 (сл.), 605 (сл.), 559 (сл.). Рентгенограма індексована у моноклинній 

сингонії (пр. гр. Pca21), структурний тип руселліт, параметри елементарної 

комірки: a= 5,470(2) Å, b =16,43(1) Å, с = 5,461(3) Å, β = 91,2 (1)°. 

 

Рис. 4.1. Кристалічні фази в системі Na-K-Bi-P-W-O нанесені на 

трикутник складу вихідних розплавів 

 

KBi(WO4)2 формується у вигляді світло-жовтих зростків, що нерозчинні 

у воді та лугах. Кристали частково розчиняються у хлоридній кислоті. 

Область утворення подвійного вольфрамату калію- бісмуту відповідає 

співвідношенням K/W = 0,8-1,2 та вмісті у початковій шихті Bi2O3 10-25 % 

мол. та K2W2O7 не менше 50 % мол. Максимальний вихід (близько 70 %) 

спостерігається у випадку вихідного співвідношення K/W =1,0 та w(Bi2O3)= 
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10% мол. ІЧ - спектр, (см
-1

): 950 (с.), 894 (п.), 852 (с.), 734 (с.). Рентгенограма 

індексована у моноклинній сингонії (пр. гр. C2/c). параметри елементарної 

комірки  a = 10,8512(7) Å, b = 10,5782(5) Å, c = 7,6147(2) Å, β = 130,746(4). 

Na3Bi(PO4)2 кристалізується у вигляді прозорих зростків та друз, що 

нерозчинні у воді і розбавлених мінеральних кислотах (розкладається при 

тривалому кип’ятінні з концентрованою нітратною кислотою). Вихід 

знаходиться у межах 76-82 % мас. (за бісмутом). Умовою формування цього 

фосфату є співвідношення Na/P =2,0 (Таблиця 4.1). ІЧ -спектр, (см
-1

): 

1150 (с.), 605 (сл.), 552 (сл.), і 540 (сл.). За результатами РФА, Na3Bi(PO4)2 

належать до моноклинної сингонії з параметрами решітки (пр. гр.: P21/с; a 

=19,860(2), b = 5,353(1), с = 13,960(1) Å, β=110,6 (1)°). За допомогою 

рентгенфлуоресцентного аналізу нами встановлено, що кристали не містять 

слідів калію для усіх зразків, одержаних в усьому полі кристалізації [350]. 

Таблиця 4.1 

Умови утворення кристалічних фаз у системі K–Na–Bi–Р–W–O 

Сполука Склад розплавів, мол. Співвідношення компонентів 

KBi(WO4)2 

 

Na2O P2O5 K2W2O7 K/P Na/P K/Bi (K+Na)/P Na/K 

0,375 0,125 0,500 4,000 3,000 5,000 7,000 0,750 

0,500 0,250 0,250 1,000 2,000 2,500 3,000 2,000 

0,125 0,125 0,750 6,000 1,000 7,500 7,000 0,167 

0,400 0,270 0,330 1,222 1,481 3,300 2,704 1,212 

Na3Bi(PO4)2 

 

0,500 0,250 0,250 1,000 2,000 2,500 3,000 2,000 

0,600 0,300 0,100 0,333 2,000 1,000 2,333 6,000 

0,600 0,280 0,120 0,429 2,143 1,200 2,570 5,000 

0,500 0,250 0,250 1,000 2,000 2,500 3,000 2,000 

Bi2WO6 

0,375 0,250 0,375 1,500 1,500 3,750 3,000 1,000 

0,340 0,250 0,410 1,206 1,360 4,100 3,000 0,829 

0,320 0,250 0,430 1,344 1,280 4,30 3,000 0,780 
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Слід відмітити, що при співіснуванні калій- та натрійвмісних солей, 

формування індивідуальних кристалічних фаз, що мають у складі обидва 

лужних елементи не виявлено [350]. Це пов’язано зі значними відмінностями 

у координаційному оточенні даних катіонів у розплаві та високій стійкості 

калій-вмісних вольфраматів та натрій-вмісних фосфатів. Більш того, у 

випадку присутності солей натрію формування складноаніонних оксидних 

каркасів бісмуту K6.5Bi2.5W4P6O34 [351] також не спостерігається, що, 

ймовірно, зумовлено значно нижчими температурами його початку 

кристалізації порівняно з фосфатом Na3Bi(PO4)2 та істотним зниженням 

в’язкості відповідних розплавів. 

Ще однією специфічною особливістю бінарних розплавів фосфатно-

вольфраматного типу є відсутність полів формування бісмут ортофосфату. 

Так, у розплавах K–Bi–P –W– O [351], на противагу від аналогічної системи з 

молібдатом область формування BiPO4 [350] також відсутня, як і  у натрій – 

так, і у калій-вмісних системах. Аналогічно відсутня область формування цієї 

сполуки у змішаних натрій – калій системах, у розплавах, де співвідношення 

K/P =1,0-1,2 є оптимальним для формування саме каркасного ортофосфату 

BiPO4. Ми вважаємо, що така фундаментальна зміна в принципах 

кристалізації складнооксидних сполук зі змішаних фосфатно-вольфраматних 

розплавів полягає у відмінностях будови молібдатних та вольфраматних 

фрагментів. Ключовим моментом такої відмінності є зміна координаційного 

числа Молібдену та Вольфраму: що якщо молібден(VI) у розплавах 

описується КЧ=4 і переважним формуванням тетраедричних груп, то 

вольфрам(VI) – аніон у широкому діапазоні концентрацій характеризується 

КЧ =6. Така особливість будови вольфраматних фрагментів вперше була 

встановлена на основі спектроскопічних даних для стекол Li2O–P2O5–WO3 

[353] і додатково підтверджується тим, що полю кристалізації  BiPO4 у 

молібдатних розплавах відповідає область формування Bi2WO6 та 

K6.5Bi2.5W4P6O34 у вольфрамат них [351]. Структура більшості відомих сполук 

Бісмуту з вольфраматом, одержані в розплавленому середовищі, містить 
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винятково зв’язані між собою WO6
6-

 октаедри. Встановлена закономірність 

може бути поширена на більш широкий клас складнооксидних сполук на 

основі вольфраматів. Адже при переході до комбінованих фосфатно-

вольфраматних систем вдається стабілізувати більш складні оксидні 

архітектури, в основі яких розміщений саме октаедрично оточений атом 

вольфраму(VI). 

Таким чином, для комбінованої системи Na-K-Bi-P-W-O нами вперше 

досліджені закономірності кристалоутворення в умовах спонтанної 

кристалізації із розчинів - розплавів при вмісті Bi2O3 10 % мол. Окреслені та 

ідентифіковані поля кристалізації Bi2WO6, Na3Bi(PO4)2 та KBi(WO4)2. 

 

 

4.2. Бісмут ортофосфат: вплив заміщення в катіонній та аніонній 

позиції на фотолюмінісцентні властивості 

 

Для дослідження особливостей впливу на фотолюмінесценцію 

заміщення в аніонній підґратці на першому етапі дослідження було 

визначено оптимальну концентрацію та природу активатора [354]. У якості 

активаторів було обрано два йони, Eu
3+

 та Pr
3+

, що мають характеристичний 

спектр люмінесценції в червоній області та координаційні вимоги й радіуси 

яких відповідають критеріям ізовалентного заміщення в каркасі BiPO4. 

Аналіз літератури вказує на складний характер заміщення у випадку 

BiPO4:Eu
3+

 [355-357] зі зміною структурного типу з гексагональної до 

моноклинної модифікації при збільшенні вмісту активатора вище 10 % мол, 

тому у випадку європій(ІІІ) – легованого BiPO4  концентрація активатора 

обиралася не вище 5 % мол. для того, щоб найменші зміни в спектрах 

люмінесценції при заміщенні в аніонній підґратці не ускладнювали 

інтерпретацію отриманих результатів. 
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4.2.1. Обмежений ізоморфізм твердих розчинів BiPO4:xM
3+

, де М – 

Eu, Pr 

У нашому дослідженні концентрація активатора в твердих розчинах 

BiPO4:Pr
3+

 варіювалася в межах від 0,1 до 10,0 % [354,358]. Як джерело 

празеодиму(ІІІ) при синтезі керамік BiPO4:xPr
3+

;  x = 0,1, 0,5, 1,0 та 5,0 % 

використано Pr6O11. Процедура спікання потребує температури 550-600
о
С 

відповідно до схеми: 

xPr6O11 +3(1-x)Bi2O3 + 6(NH4)2HPO4 = 6Bi1-xPrxPO4 + 12NH3 + 9H2O + 

10x/2O2 

де х = 0,5, 1,0, 5,0 та 10 % мол. 

Для дослідження зміни морфології та розміру частинок, в процесі 

легування BiPO4, до одержаних зразків було застосовано метод скануючої 

електронної мікроскопії (СЕМ). Як показано на рис. 4.2, зразки з найменшою 

концентрацією празеодиму(ІІІ) містять частинки переважно призматичної 

форми та їх агломерати. Розподіл по розмірах частинок нерівномірної 

морфології знаходиться в межах 50 - 500 нм, але фракція дрібніших частинок 

зростає зі збільшенням концентрації Pr
3+

 в ВіРО4. 

Важливо відмітити, що збільшення вмісту активатора призводить до 

збільшення кількості часточок умовно призматичної форми, що вказує на те, 

що частка низькотемпературної моноклинної модифікації зростає. Такий 

висновок був також підтверджений даними рентгенофазового аналізу. Варто 

зазначити, що зменшення розміру часточок часто призводить до посилення 

ефектів гасіння люмінесценції, як це було детально вивчено на прикладі 

нанодисперсного люмінофору Y2O3:Eu [359], для якого встановлено 

негативний розмірний ефект щодо інтенсивності люмінесценції при 

зменшенні розміру часточок. Ми вважаємо, що такий ефект впливу розміру 

на інтенсивність фотолюмінесценції може бути пов'язаний зі збільшенням 

ролі поверхні самих оксидних систем, адже при зростанні дисперсності, 

кількість центрів люмінесценції як локальних дефектів поверхні стає суттєво 
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більше, ніж об’ємних рівноважних дефектів, а кінетика процесів гасіння їх 

люмінесценції однозначно відрізняється. 

a) г) 

 

б) 

 

д) 

в) 
 

е) 

Рис. 4.2. СЕМ зображення BiPO4:xPr
3+

;  x = 0,5 % (а, г), 1,0 % (б, д) та 5,0 

% (в, е), попередньо вкритих золотом 
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Кристалічна структура ВіРО4 за нормальних умов може бути як 

гексагональною так і моноклінною [360]. Важливо враховувати можливість 

утворення високотемпературної фази, яка стабільна при температурі спікання 

600°C.  

Дані рентгенографії порошку наведені на рис. 4.3: при низьких 

концентраціях активатора Pr
3+

 переважають рефлекси високотемпературної 

модифікації: найінтенсивніші з них при 2Θ = 24,5 та 30,8°.  

 

Рис. 4.3. Рентгенограми серії BiPO4:xPr у порівнянні зі стандартами з 

бази PDF2 для високотемпературної (PDF2 №043-0637) та 

низькотемпературної (PDF2 №015-0767) модифікацій ВіРО4 , PrPO4 (PDF2 

№032-0885) 

Зростання вмісту празеодиму(ІІІ) призводить до зростання інтенсивності 

рефлексів при 2Θ = 26,4 та 28,2°, що вказує на присутність 

низькотемпературної модифікації BiPO4. Очевидно, що одержані 
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мікропорошки є сумішшю двох модифікацій, а співвідношення між фазами 

змінюється залежно від концентрації активатора. Така особливість вже була 

помічена для легованого BiPO4:Eu
3+

 [360], що вказує на чутливість цього 

кристалічного каркасу до перебудови при наявності навіть незначних 

кількостей домішки рідкісноземельних елементів. Найбільш суттєві зміни в 

профілях рентгенівських дифрактограм спостерігаються при зміні 

концентрації Pr
3+

 від 1,0 до 5,0 %. Аналіз зміни інтенсивності і положення 

дифракційних рефлексів вказує на те, що чим вищий вміст активатора  Pr
3+

 в 

ВіРО4, тим вищий вміст низькотемпературної фази в складі суміші низько- та 

високотемпературної модифікацій BiPO4 (рис.4.3). 

Розглянемо особливості спектрів фотолюмінесценції одержаних 

сумішей двох модифікацій легованого бісмут ортофосфату. Для цього 

використаємо зразок BiPO4:Eu
3+

, легування якого проведено нами за тих 

самих умов, що і празеодим(ІІІ) – вмісних твердих розчинів, а активатор 

європій(ІІІ), вибраний таким чином, щоб перевірити наше припущення про 

поліфазний склад системи в досліджених умовах взаємодії. У такому випадку 

ми розглядаємо активатор Eu
3+ 

як «спектральний зонд» для визначення 

кількості фаз по характеру розщеплення на штарківські компоненти смуг у 

спектрах фотолюмінесценції. 

На рис. 4.4 наведено отримані залежності інтенсивності 

фотолюмінесценції у випадку люмінофорів BiPO4:xPr
3+

. Найвищу 

інтенсивність мають смуги, що пов’язані з переходом 
5
D0→

7
F1 в йоні Pr

3+
, що 

вказує на високу симетрію центрів світіння у випадку BiPO4:5%Eu. Смуга 

емісії, що відповідає надчутливому переходу 
5
D0→

7
F2 також має суттєву 

інтегральну інтенсивність, однак загальне співвідношення 

І(
5
D0→

7
F1)/І(

5
D0→

7
F2) відносить отриманий люмінофор до так званих 

червоно-оранжевих з яскраво вираженою високою симетрією поліедра EuO8 

як єдиного центра світіння. 

Зростання вмісту концентрації європію(ІІІ) в ортофосфаті бісмуту 

впливає і на інші характеристики фотолюмінесценції, зокрема на час 
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загасання (константа загасання зменшується, зокрема, для випадку 

λзб =393 нм, λлюм =590 нм час загасання τ = 2,62 та 1,3 мс для 5 та 15 мол. % 

Eu
3+

, відповідно) [361]. Цікавим є випадок співлегування 

низькотемпературної фази BiPO4 іонами Eu
3+

/Tb
3+

 [362]. 

 

Рис. 4.4. Спектри фотолюмінесценції BiPO4:xPr
3+

 (x = 0,001 (1); 0,003 (2); 

0,005 (3); 0,01 (4); 0,030 (5); 0,050 (6); 0,100 (7)) та PrPO4 (8); λзб = 473 нм, 

T = 300 K. 

 

На рис. 4.4 наведено спектри люмінесценції BiPO4, що леговано йонами 

Pr
3+

 та PrPO4 для випадку прямого збудження емісії з основного рівня 
3
H4 на 

3
P1 електронний рівень йонів Pr

3+
 (λзб = 473 нм). Найінтенсивніші смуги 

фотолюмінесценції відповідають електронним переходам з рівнів 
3
P0 на 

3
H4 

(484 нм), 
3
H6 (~ 611 нм), 

3
F2 (639 нм), 

3
F4 (728 нм), а також з 

1
D2 на 

3
H4 (~ 594 

нм) йонів Pr
3+

. Смуги випромінювання, що відносяться до переходів 
1
D2→

3
H4 

сильно перекриваються зі смугами, які віднесено до переходів 
3
P0→

3
H6 
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формуючи структуровану широку смугу в області 570 – 635 нм. Умовно 

смуги в області 570-600 нм можна віднести до переходів 
1
D2→

3
H4. 

Для збудження фотолюмінесценції шляхом поглинання йонів Pr
3+

 з 

основного рівня на рівень 
3
P1 спочатку спостерігається безвипромінювальний 

перехід, який призводить до заселення рівня 
3
P0. Подальше зменшення 

заселеності рівня 
3
P0 може вести до випромінювання світла або до 

збільшення заселеності рівня 
1
D2. Найбільш ймовірними механізмами 

заселення електронного рівня 
1
D2 з рівня 

3
P0 зазвичай вважають 

багатофононні релаксації та крос-релаксаційні процеси [
3
P0, 

3
H4] → [

3
H6, 

1
D2] 

з участю фононів (енергія фонона ≈ 200 см
-1

) [358]. У зв’язку із відносно 

невеликою різницею енергій рівнів 
3
P0 та 

1
D2 (~3800 см

-1
) та наявність 

асиметричних коливань зв’язків P–O з енергіями фононів до 1160 см
-1

 [363] 

ймовірною є багатофононна релаксація з випромінюванням 4 фононів. В той 

же час, для низьких концентрацій празеодиму в сполуках ВіРО4 відстані між 

іонами РЗЕ домішки досить великі для ефективного процесу крос-релаксації 

(табл. 4.2). Відстань між іонами лантаноїдів має бути меншою за 10 Å для 

ефективного процесу крос-релаксації [358]. Цікаво, що гасіння 

фотолюмінесценції, яке пов’язане із переходами 
1
D2-

3
H4, спостерігається для 

концентрацій 3 мол. % та вище. Зважаючи на досить велику енергетичну 

щілину (близько 6800 см
-1

) між рівнем 
1
D2 та найближчим до нього рівнем 

1
G4, багатофононна релаксація є малоймовірною. Тобто, зменшення 

заселеності рівня 
1
D2 повинно відбуватись переважно за рахунок крос-

ралаксаційного процесу [
1
D2, 

3
H4] → [

1
G4, 

3
F3,4]. Зменшення інтенсивності 

смуг, пов’язаних із переходом 
3
P0 →

3
H6 при концентраціях празеодиму(ІІІ) 

вище 1 мол. % відбувається за крос-релаксаційною схемою [
3
P0, 

3
H4] → [

3
H6, 

1
D2]. 

Таблиця 4.2 

Середні відстані між іонами Pr
3+

 в сполуках BiPO4:Pr. 

CPr, % 0,1 0,3 0,5 1 3 5 10 100 

d, Å 26,78 18,57 15,66 12,07 8,37 7,06 5,60 4,06 
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Спектри збудження фотолюмінесценції зразків ВіРО4, легованих йонами 

Pr
3+

 наведено на рис. 4.5 для  300-550 нм, де спостерігаються лише смуги 

переходів з поглинанням з рівня 
3
H4 на рівні мультиплету 

3
P0,1,2 йонів Pr

3+
. 

Люмінесценція празеодиму(ІІІ) в ВіРО4 практично не збуджується в області 

250 – 300 нм. На противагу, для PrPO4 в наведеному спектральному діапазоні 

відсутні лінії f-f переходів в йонах Pr
3+

, але спостерігаються широкі смуги в 

спектрах збудження фотолюмінесценції, які, ймовірно, пов’язані із 

дефектами. При зростанні концентрації празеодиму відмічається суттєва 

зміна спектру збудження: у випадку концентрації 0,1 мол. % смуга переходу 

3
H4→

3
P1 має меншу інтенсивність, ніж смуги переходів 

3
H4→

3
P0 та 

3
H4→

3
P2, а 

для вищих концентрацій має місце зворотна ситуація.  

 

Рис. 4.5 Спектри збудження люмінесценції BiPO4:xPr
3+

 (x = 0,001 (1,5), 

0,01 (2,6), 0,1 (3,7)) та PrPO4 (4,8); λлюм = 611,5 (a) та 642,8 нм (б); T = 300 K. 
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Проведено порівняння особливостей спектрів фотолюмінесценції ВіРО4 

легованого празеодимом(ІІІ) та європієм(ІІІ). Для BiPO4:5%Eu найбільш 

інтенсивними є піки, що асоціюються із переходом 
5
D0→

7
F1 в йоні Eu

3+
, що 

свідчить про досить симетричне кисневе оточення цього активатора в 

матриці. Надчутливий перехід 
5
D0→

7
F2 також має значну інтенсивність, 

однак його інтенсивність можна підвищити, ймовірно, перетворивши 

структуру в високотемпературну моноклинну. Тобто при умові збільшення 

інтенсивності близько 610 нм, BiPO4:Eu можна використовувати як 

ефективний червоний люмінофор в пристроях штучного освітлення. 

У випадку зразків легованих празеодимом(ІІІ) найбільш інтенсивною є 

структурована смуга при 600 нм, яка пов’язана із суперпозицією 

випромінювальних переходів 
1
D2→

3
H4 та 

3
P0→

3
H6 в активаторі Pr

3+
. Як видно 

із рисунка 4.5, форма смуги дещо змінюється при зміні концентрації 

домішки, що, можливо, пов’язано зі зміною структури ВіРО4. Лінії 

надчутливого переходу 
3
P0→

3
F2 мають низьку інтенсивність, однак, на наш 

погляд, підбором матриці можна досягти зростання інтенсивності ліній цього 

надчутливого переходу.  

Важливо також проаналізувати особливості спектрів збудження 

фотолюмінесценції для досліджених сполук. Відповідні результати наведено 

на рис. 4.6. Тверді розчини BiPO4:5%Eu в спектрі збудження 

фотолюмінесценції в діапазоні 300 – 500 нм містять лише смуги, що 

відносяться до f-f переходів в йонах європію(ІІІ) із основного стану 
7
F0 на 

збуджені стани, наведені на кривій 1 рис. 4.6. Як бачимо, для випадку зразка 

BiPO4:5%Eu, збудження при 473 нм не дозволяє досягти максимальної 

інтенсивності фотолюмінесценції. Найкращим було б збудження в області 

переходу 
7
F0→

5
L6, однак це практично не вплинуло б на спектральний 

розподіл випромінювання. 
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Рис. 4.6 Спектри збудження фотолюмінесценції BiPO4:5%Eu (1), 

BiPO4:0,5%Pr (2) та BiPO4:5%Pr (3,4) виміряні для реєстрації на λ = 615 (1), 

611,5 (2,3) та 643 нм (4) при Т = 300 К. 

Для зразків, легованих йонами Pr
3+

 спектри збудження (криві 2-4 на рис. 

4.6) в діапазоні 450 – 500 нм містять лише піки, які пов’язані із переходами в 

йону Pr
3+

. При цьому зазначені спектри досить схожі як для реєстрації в 

різних переходах в йоні празеодиму так і для випадку різних концентрацій 

цього рідкісноземельного катіона. Як бачимо, досліджене значення 

збудження лежить в максимумі переходу 
3
H4→

3
P0, і є практично 

оптимальним з погляду інтенсивності фотолюмінесценції. 

У випадку BiPO4:xPr
3+ 

 найвищу інтенсивність має структурована смуга 

при 585-612 нм, яка відноситься до декількох випромінювальних переходів 

1
D2→

3
H4 та 

3
P0→

3
H6 в катіоні Pr

3+
. Важливо відмітити, що структура цієї 

смуги змінюється при збільшенні вмісту активатора, що ймовірно, пов’язано 

з перерозподілом кількості високо- і низькотемпературних фаз [363-364]. 

300 350 400 450 500

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

5
H

3,6

3
P

0

3
P

1
3
P

2
3
H

4


5
D

2

5
L

6

5
G

3

5
D

4

4

3

2

 

 

Ін
те

н
си

в
н

іс
ть

, 
у

.о
.

 нм

1

7
F

0




162 

Смуги, що належать до надчутливого переходу 
3
P0→

3
F2 мають порівняно 

низьку інтенсивність, однак отриманий набір смуг відповідає вимогам до 

червоних люмінофорів.  

У випадку BiPO4: Pr
3+

 спектри збудження (рис. 4.6, криві 2-4) 

розташовані в межах довжин хвиль 450-500 нм і містять три компоненти, що 

асоціюються з електронними переходами для йону Pr
3+

. При цьому спектри 

мають однакових характер при реєстрації в різних переходах катіона 

празеодиму(ІІІ). Як бачимо, експериментально вибране збудження лежить в 

максимумі переходу 
3
H4→

3
P0, і задовольняє вимоги щодо досягнення 

максимальної інтенсивності емісії фотолюмінесценції. З практичної точки 

зору аналіз спектрів збудження показує, що промислово-доступні світлодіоди 

з характеристичним випромінюванням в фіолетовій (λ ≈ 400 нм) та синій (λ≈ 

470 нм) області можна використовувати як джерела збудження 

люмінесцентних покриттів на основі BiPO4:Eu
3+

 та BiPO4:Pr
3+

. 

 

4.2.2 Тверді розчини BiVxP1-xO4:Eu
3+

, (x = 0,1 – 0,9) 

 

На наступному етапі нашої роботи було встановлено особливості 

заміщення ортофосфатної групи на ванадатну. Для цього обрано бінарний 

розріз BiVO4-BiPO4 з формуванням твердих розчинів BiVxP1-xO4, що містить 

1 % мол. активатора Eu
3+

[365]. Очевидно, що при умові значної різниці в 

ковалентих радіусах P(V) (R = 106 пм) та V(V) (R = 122 пм) [231] та різниці в 

структурних типах між крайніми точками твердих розчинів, варто очікувати 

обмежений ізоморфізм для розглянутою системи.  

З літератури відомо ряд представників, де успішно реалізовано часткове 

заміщення фосфату на ванадат зі зміною спектральних характеристик 

легованого люмінофору. Так, для люмінофорів (Y,Gd)(P,V)O4:Eu
3+

 та 

(Gd0.94Eu0.06)(P0.9V0.1)O4. [366-367] відмічено суттєве підвищення 

інтенсивності люмінесценції до 2,8 раз при вмісті 10 % мол. ванадію та 
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підтверджено явище ефективного переносу заряду від ванадатної групи до 

Eu
3+

 як центра світіння [368]. 

На першому етапі дослідження нами перевірено можливість 

твердофазної взаємодії при 600°С. Для кожної експериментальної точки 

BiVxP1-xO4 (х = 0,1 – 1,0) було проаналізовано зміни в ІЧ- спектрах (рис.4.7а). 

Так, набір смуг в області 1100–400 см
-1

 належать до характеристичних 

валентних коливань ν1, ν3 для груп PO4
3-

 та VO4
3-

, а складний набір смуг 

різної інтенсивності при 650–500 см
-1

– суперпозиція деформаційних 

коливань від наведених вище тетраедрів. Кількість компонент та положення 

смуг в ІЧ - спектрі BiPO4 повністю відповідає літературним даним [357]. ІЧ-

спектри решти представників твердих розчинів BiVxP1-xO4 доводять наявність 

обох аніонних груп. Більш низька симетрія саме фосфатного тетраедра 

ілюструється більшою кількістю компонент в області частот 950 - 1100 см
-1

. 

Смуги, які відносять до ванадатних груп розташовані в області 750-900 см
-1

. 

Для досліджених зразків поступове збільшення вмісту ванадату призводить 

до зростання інтенсивності відповідних смуг у ІЧ- спектрі.  

 

Рис. 4.7. ІЧ – спектри (а) та рентгенограми (б) BiVxP1-xO4 (х = 0,1 – 1,0) 
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Для встановлення фазового складу розглянемо рентгенограми для 

BiVxP1-xO4 (х = 0,1 – 1,0) ( рис.4.7б). При розгляді бінарної системи BiVO4-

BiPO4  зі сторони бісмут ванадату тверді розчини не утворюються [365], 

натомість у рентгенограмі ідентифіковано присутність суміші складових які 

не утворюють твердий розчин. Таким чином, тверді розчини BiVxP1-xO4 

можливі лише для сторони, збагаченої на бісмут ортофосфат при значеннях 

х= 0,1 -0,2. 

Спектри фотолюмінесценції вивчалися при кімнатній температурі при 

збудженні λex = 517 нм і характеризуються набором смуг в оранжево – 

червоній області завдяки електронним переходам 
5
D0-7Fj, (j = 0-4) для йону 

європію(III) (рис.4.8) 

.  

Рис.4.8. Спектри фотолюмінесценції BiVxP1-xO4:1 % Eu (х = 0,1 – 1,0) 

 

Смуга при 587 см
-1

, яка відноситься до 
5
D0 →

7
F0, присутня в усіх 

досліджених зразках BiPO4:Eu
3+

 та BiVxP1-xO4, що вказує на присутність 

мінімум одного центра світіння, координаційний поліедр якого не має центру 

інверсії. Найінтенсивніші лінії в спектрах на рис.4.8 знаходяться в області 

595 - 620 нм і відповідають переходам 
5
D0→

7
F1 і 

5
D0→

7
F2, відповідно. Смуги 
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нижчої інтенсивності в діапазоні 640-670 нм і 675 - 715 нм відносяться до 

5
D0→ F3 та 

5
D0→ 

7
F4 електронних переходів (рис. 4.8). Серед розглянутих 

смуг випромінювання електронний
 
перехід 

5
D0 → 

7
F2 домінує у спектрі емісії 

у випадку, коли центр світіння має низьку локальну симетрію 

координаційного оточення, на противагу, смуга в оранжевому діапазоні 
5
D0 

→ 
7
F1 переважає у високосиметричних центрах світіння. 

Розглянемо детальніше вплив заміщення фосфатних груп на ванадатні 

для дослідженої серії. Інтегральна інтенсивність як пікова так і загальна 

змінюється при переході від х =0,1 до 0,9 немонотонно: при високих 

концентраціях ванадію низька інтенсивність може бути пов’язана з тим, що 

наведений спектр люмінесценції відповідає суперпозиції спектрів від двох 

фаз, адже заміщення у цьому діапазоні не відбулося. При детальному 

розгляді кількості штарківських компонент для електронного переходу 
5
D0 → 

7
F1 вказує на те, що навіть для твердого розчину BiV0,1P0,9O4:1 % Eu, кількість 

центрів емісії більше двох. Тобто, при умові монофазності зразка, як мінімум 

два різних за своїм оточенням йони Eu
3+

 відповідають за фотолюмінесценцію 

твердих розчинів BiVxP1-xO4:1 % Eu. 

 

 

4.3 Вплив заміщення в аніонній позиції на люмінесцентні 

властивості твердих розчинів K2Sc2PxMo1-xO8: Eu 

 

Особливість структурного типу лангбейніт полягає в тому, що для нього 

характерно утворення як фосфатних, так молібдатних каркасів, у випадку 

структури K2Sc2(PO4)2(MoO4) [368] вдало поєднуються обидва тетраедричні 

аніони (рис.4.9). Особливістю будови тривимірного каркасу є формування 

так званого «ліхтарика»: два атоми полівалентих елементів у октаедричному 

оточенні поєднуються трьома тетраедричними групами. Важливо відмітити, 

що у випадку названого каркасу існує лише одна кристалографічна позиція 
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для атома в тетраедричному оточенні, тобто Mo і P статистично 

розупорядковані по ній у співвідношенні Mo:P = 1:2. 

 

Рис. 4.9. Елементарна комірка структури лангбейніт зі структурним 

фрагментом «ліхтарик», що включає два тризарядні катіони в октаедричному 

оточенні з тетраедрами PO4
3-

 та/або MoO4
2-

 

 

Для детального дослідження ізовалентного заміщення в 

складнооксидних сполуках зі структурою лангбейніт та дослідження 

люмінесцентних властивостей в залежності від особливостей структури, 

нами були поставлені такі завдання: 

1) встановити межі ізовалентного заміщення Скандію на Европій (ІІІ) в 

каркасі K2Sc2(PO4)2(MoO4); 

2) співставити межі утворення твердих розчинів K2Sc2-ХEuХ(PO4)2(BO4) 

для серії B = Mo та W. 

3) визначити умови утворення складнооксидних сполук зі структурою 

лангбейніт з трьома тетраедричними аніонами. 
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4) Встановити вплив заміщення в аніонній підґратці на структуру та 

люмінесцентні властивості твердих розчинів K2Sc2-xEux(PO4)2(Mo1-yWyO4) 

З огляду на значну подібність сполук зі структурою лангбейніту, що 

містять молібдатні та вольфраматні групи, слід очікувати утворення твердих 

розчинів в досить широкому інтервалі концентрацій. Однак, розмір 

тетраедра, що лежить в основі структури лангбейніт, може змінюватися в 

досить широких межах від мінімальної – 1,55 Å (ортофосфат) до 

максимальної 1,78 Å (вольфрамат). На перший погляд, цей фактор не має 

впливати на люмінесцентні характеристики, адже належить до другої 

координаційної сфери центра люмінесценції. Однак, при детальному розгляді 

особливостей будови лангбейніту калію - скандію і при умові, що європій 

(ІІІ) займає позицію скандію, виявляється, що відстань між двома 

найближчими центрами світіння безпосередньо залежать від відстані у 

«ліхтарику» (рис.4.10). Відомо, що для моделювання люмінофорів 

активованих європієм(III) важливе місце посідають питання максимальної 

віддаленості імовірних центрів світіння. Адже, чим більш вони віддалені, тим 

менша імовірність концентраційного гасіння. 

 

Рис.4.10. Фрагмент структури лангбейніт, де величиною d визначається 

відстань між двома можливими центрами світіння 
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В нашій роботі поставлена мета встановити, яким чином в структурі зі 

змішаними тетраедричними аніонами вміст вольфрамату, як найбільшого 

аніону, впливає на інтенсивність люмінесценції при однакових умовах 

реєстрації спектрів люмінесценції та концентрації активатора. При цьому 

основна увага зосереджена на величині d, показаній на рис.4.10. 

При умові, що відомі максимально можлива концентрація активатора, та 

межі співіснування молібдату та вольфрамату поряд з фосфатом в одній 

позиції, відкривається можливість встановлення кореляцій між параметром 

другої координаційної сфери (величиною d) та люмінесцентними 

характеристиками. 

Для синтезу представників сімейства лангбейніт найчастіше 

застосовують метод кристалізації із розчинів – розплавів. Для системи K-Sc-

P-Mo-O запропоновано високотемпературну кристалізацію з 1100
о
С 

використовуючи у якості розчинника калій димолібдат [368]. Однак, вихід 

продукту у такому випадку порівняно низький (біля 30 % мас. по 

відношенню до Скандію), а введення оксиду європію як легуючої домішки 

призводить до кристалізації стабільного EuPO4. Нами запропоновано 

використовувати метод твердофазної взаємодії з поетапним спіканням для 

утворення твердих розчинів за такою схемою: 

2KPO3 + 
2−𝑥

2
Sc2O3 + 

𝑥

2
 Eu2O3 + MoO3 = K2Sc2-xEux(PO4)2(MoO4) 

За повнотою проходження реакції спостерігали методом ІЧ 

спектроскопії. 

На першому етапі спікання проводили при 800
о
С, що близьке до 

температури плавлення калій фосфату. Необхідність спікання при такій 

низькій температурі зумовлене також сублімацією оксиду молібдену. Тому 

перша стадія спікання на порівняно низькій температурі є обов’язковою. При 

цьому при ізотермічному відпалі утворюються проміжні продукти, що надалі 

перетворюються у цільовий продукт з незначними втратами маси (до 3 % 

мас.). 
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На наступному етапі спікання проводилося при 900
 о
С, 950

 о
С, та 1000

 о
С 

та 1050
 о

С з витримкою 12 год. з проміжною перешихтовкою. На останніх 

стадіях утворення цільового продукту ідентифікувалося методом ІЧ 

спектроскопії та рентгенофазовим аналізом. 

На наведених на рис. 4.11. ІЧ спектрах серії K2Sc2(MoO4)(PO4)2:xEu 

широкі смуги при 1045 та 847 см
–1 

пов’язані з асиметричними та 

симетричними коливаннями ν3 та ν1 тетраедричних груп PO4
3-

 та MoO4
2-

 як це 

було показано для структури K2Bi(PO4)(MoO4) [369]. 

 

Рис. 4.11. ІЧ -cпектри для K2Sc2(MoO4)(PO4)2:xEu 

 

Область 980-1144 см
-1

 відповідає характерним смугам валентних 

коливань νas та νs(P-O) РО4-тетраедра. Варто відмітити, більш високочастотне 

положення смуги νas(PO4) (1144 см
-1

), що може свідчити про значну 

деформацію фосфатного тетраедра в даній сполуці. Смуги в діапазоні 808-
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898 см
-1

 відповідають νas та νs(МоО4) відповідного тетраедра. В порівнянні із 

Ві-вмісними фосфато-молібдатами [369], в яких фосфор та молібден 

займають окремі позиції в ґратці, зазначені смуги коливань не об’єднуються 

в широку смугу з плечем при 1150 см
-1

. Значне уширення цих смуг пов’язане 

з тим фактом, що і молібден і фосфор займають статистично ті ж позиції в 

структурі, тобто реалізується ситуація, характерна для інших фосфатних 

сполук з низькою симетрією оточення Фосфору. Три смуги при 557, 593 та 

630 см
-1 

належать до деформаційних коливань в тетраедрах PO4 в той час як 

смуга на 450 см
–1

 відповідає симетричним коливанням δ2. Таким чином, 

спектри ІЧ поглинання вказують на те, що Р та Мо займають одні і ті ж 

кристалографічні позиції в структурі.  

Рентгенограми порошку для люмінофорів K2Sc2(MoO4)(PO4)2:xEu (x = 

0,1-1,0 мол. %) показано на рис. 4.12. Стандарт для K2Sc2(MoO4)(PO4)2 (ICSD 

26-2501) використано для порівняння. В межах концентрацій домішки 

європію(ІІІ) x = 0,1-0,6 мол. % рентгенограми добре збігаються зі стандартом 

для фосфато-молібдату калію скандію. Тобто зразки є однофазними і 

структура не зазнає змін при таких концентраціях активатора.  

Додаткові піки домішкової фази виникають в зразках при концентраціях 

європію 0,8 мол % та вище. Відомо, що надлишкове випаровування МоО3 

при постійному відпалі може вести до формування сполуки ScPO4 в системі 

KPO3- K2MoO4- MoO3 - Sc2O3 [368]. Як видно із рис. 4.12, ряд піків, 

пов’язаних із домішковою фазою (при 2Θ = 27,1; 36,6 та 41,5°), корелюють з 

піками на стандарті для ScPO4. В той же час, рефлекси при 2Θ = 21,6 та 30,7° 

не пов’язані з жодною відомою кристалічною фазою.  Цей результат вказує 

на те, що при концентраціях Eu
3+

 більших за 0,6 мол. % у зв’язку із суттєвою 

різницею між атомними радіусами та вимогами до оточення для скандію та 

європію утворюється дві або більше домішкових фаз, одна із яких, ймовірно, 

є ScPO4. 
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Рис. 4.12. Рентгенограми K2Sc2(MoO4)(PO4)2:xEu; штрих-діаграми 

стандартів для чистих кристалів K2Sc2(MoO4)(PO4)2 та ScPO4 наведено зверху 

та знизу рисунку 

На рис. 4.13 наведено СЕМ зображення K2Sc2(MoO4)(PO4)2:xEu з x = 0,1 

(a) та 1,0 мол. % (б). Після відпалу при 1100
о
С частинки добре розділені, 

формують компактні порошки з середнім розміром зерен близько 3 – 7 μ для 

випадку х = 0,1 мол. %, а утворення агломератів є нетиповим. Характерна 

морфологія кристалітів у вигляді октаедричних кристалітів характерна і для 

монокристалів, вирощених із розплавів [368]. При зростанні вмісту 

європію(ІІІ) морфологія кристалів зазнає змін, що пов’язано з утворення 

домішкової фази (рис.4.14).  
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.  

Рис. 4.13. СЕМ твердих розчинів K2Sc2(MoO4)(PO4)2:xEu x =0.1 (a); 0.6 

(b); 0.8 (c); 1.0 мол % (d) 

 

Рис. 4.14. EDS дослідження для K2Sc2(MoO4)(PO4)2:xEu, де x=0,1 та 1,0  
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Спектри дифузного відбиття для серії K2Sc2(MoO4)(PO4)2:xEu було 

перетворено в спектри поглинання згідно формули Кубелки-Мунка [370]. 

Для оцінки ширини забороненої зони застосовано загальноприйнятий метод 

побудов Тауца (рис. 4.15). Як видно із рисунка 4.15, легування йонами 

європію(ІІІ) веде до незначних змін в положенні краю поглинання. 

Експериментальні значення ширини забороненої зони для фосфато-

молібдатів зі структурою лангбейніт лежать в межах 3,7 – 3,8 еВ, а крайні 

точки відповідають концентраціям європію(ІІІ) 0,1 та 1,0 мол. %.  

Вузький інтервал заміщення Скандію на Європій(ІІІ) може бути 

пояснений значною різницею у йонних радіусах цих тризарядних катіонів, а 

також тим, що входження Eu
3+

 в октаедр ScO6 відповідає за формування 

малохарактерного координаційного оточення. З іншого боку, завдяки 

активації каркасу саме по цій позиції очікується зняття заборони 

електронних переходів за елекродипольним, магнітнодипольним та електро-

квадрупольними механізмами. 

 

Рис.4.15. Побудова Тауца для K2Sc2(MoO4)(PO4)2:xEu; x = 0,1; 0,6; 0,8 та 

1,0 мол. %. 
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Для того, щоб становити склад домішкової фази нами проведено EDS 

аналіз з поверхні зразка з максимальним вмістом невідомої домішки. 

Оскільки з даних рентгенограм однозначно підтвердити наявність саме ScPO4 

виявилось складним, дані рентгенфлуоресцентного мікроаналізу мають 

сприяти встановленню складу зразків. Так, СЕМ зображення показує 

наявність призматичних блоків поряд з октаедрами, що є типовими для 

лангбейніту. За даними, взятими з декількох областей (Таблиця 4.3) вдалося 

підтвердити склад кожної фази і той факт, що призматичні агломерати – 

ScPO4. 

Таблиця 4.3. 

EDS аналіз фаз на поверхні порошків K2Sc2(MoO4)(PO4)2:xEu x = 0.1 

(фаза 1 відповідає K2Sc2(MoO4)(PO4)2,фаза 2- ScPO4) 

Фаза  Масова частка елемента, % мас 

К Sc P Mo 

1 15,01 17,34 11,96 18,52 

1 13,96 16,84 11,32 19,52 

1 15,64 17,76 10,32 16,77 

1 16,11 18,12 12,33 18,67 

1 15,08 17,77 12,04 18,85 

1 14,84 18,22 11,26 17,32 

1 15,11 18,72 11,94 17,96 

1 14,81 17,46 10,88 19,27 

1 14,84 17,16 10,54 17,21 

1 15,32 16,87 11,67 17,51 

1 13,96 18,14 12,34 18,77 

1 15,47 17,37 11,97 18,53 

2 0,43 32,24 21,76 0,72 

1 14,61 16,92 12,14 16,21 

2 0,51 32,74 22,42 0,27 

 

Локальне  оточення центру люмінесценції, Eu
3+

, у випадку ізовалентного 

заміщення в позицію скандію має зазнавати значної деформації. Як було 

раніше відмічено, координаційне оточення Eu
3+

 майже не впливає на 
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положення смуг люмінесценції, але впливає на форму спектра (відносна 

інтенсивність смуг емісії, кількість компонент переходів, тощо).  

Фотолюмінісцентні властивості твердих розчинів K2Sc2(MoO4)(PO4)2:xEu 

вивчались для двох типів збудження фотолюмінесценції: a) пряме f – f 

збудження йонів Eu
3+

 в результаті внутрішніх електронних переходів 

7
F0→

5
L6 (λзб = 398 нм, 3,12 еВ) та б) на краю зона-зонного поглинання 

фотонам з енергією hν ≈ Eg (λзб = 331 нм, hν = 3,75 еВ, що потрапляє в границі 

експериментально визначеної ширини Eg = 3,7 – 3,8еВ). Варто відмітити, що 

лише смуги випромінювання йонів європію(ІІІ), які пов’язані із переходами 

5
D0→

7
FJ (J = 1 – 4) спостерігались в спектральній області 400 – 800 нм. Тому 

лише область цих переходів наведена на рис. 4.16 та 4.17.  

 

Рис. 4.16. Спектри фотолюмінесценції K2Sc2(MoO4)(PO4)2:xEu, 

λзб = 398 нм; T = 300 K. 

 

У випадку прямого збудження (λзб = 398 нм) найбільш інтенсивні смуги 

пов’язані із випромінювальними магнітодипольними (МД) переходами 

5
D0→

7
F1. Ці переходи мають основний максимум при 595,5 нм та 

представлені у вигляді однієї інтенсивної смуги (рис. 4.16). В той же час, 
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можна виділити як мінімум 6 смуг в області електродипольних (ЕД) 

переходів 
5
D0 → 

7
F2. Позиції максимумів цих смуг розташовані при 608,1, 

609,9, 611,9, 615,0, 618,8 та 620,4 нм. Кількість цих ліній перевищує 

теоретично можливу кількість компонент (до 5 компонент) переходів 
5
D0 → 

7
F2 для одного центру фотолюмінесценції йонів Eu

3+
. Таким чином, існує як 

мінімум дві нееквівалентні позиції, які можуть бути зайняті йонами Eu
3+

 в 

сполуці K2Sc2(MoO4)(PO4)2:xEu. 

 

 

Рис. 4.17.  Спектри ФЛ K2Sc2(PO4)2(MoO4):xEu, λзб = 331 нм; T = 300 K 

 

Суттєво інша ситуація реалізується для збудження фотолюмінесценції  

поблизу краю поглинання (λзб = 331 нм). Як бачимо, найбільш інтенсивні 

смуги фотолюмінесценції пов’язані з електродипольними переходами 
5
D0 → 

7
F2 з максимумами при 606, 612, та 615,5 нм. Дві смуги магнітодипольного 

переходу 
5
D0 → 

7
F1 мають максимуми при 591 та 595,5 нм та інтенсивність, 

близько 20 разів меншу в порівнянні з смугами переходів 
5
D0 → 

7
F2. На 

прикладі ліній, що належать переходам 
5
D0 → 

7
F2, легко бачити, що 
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положення ліній випромінювання зміщуються у довгохвильовий бік на 

величину ≈ 0,2 нм для зразків із більшими концентраціями x = 0,6; 0,8 та 1,0 

мол. %. Це є свідченням того, що ці лінії не є одинарними. Цей висновок 

підтверджується і формою лінії з максимумом при 606 нм. Очевидно, вона 

також складається щонайменше із двох компонент.  

Інтенсивність фотолюмінесценції (обчислено як площа під відповідними 

смугами) для електро- та магнітодипольного переходів наведено в таблиці 

4.4.  

Таблиця 4.4 

Інтенсивність фотолюмінесценції (I) та коефіцієнт асиметрії (R) для 

твердих розчинів K2Sc2(MoO4)(PO4)2:xEu 

x, мол. % 0,1 0,2 0,6 0,8 1,0 

λзб = 331 нм 

I(
5
D0→

7
F1) 0,17 0,17 0,32 0,45 0,31 

I(
5
D0→

7
F2) 0,52 1,17 2,61 3,49 3,28 

Повна інтенсивність 1,54 2,29 4,85 7,92 5,15 

R 3,06 6,88 8,16 7,75 10,58 

λзб = 398 нм 

I(
5
D0→

7
F1) 0,09 0,29 0,78 1,26 1,52 

I(
5
D0→

7
F2) 0,19 0,87 1,11 2,11 2,27 

Повна інтенсивність 0,67 1,28 4,85 6,27 6,85 

R 2,11 3,00 1,42 1,67 1,49 

 

При збуджені фотолюмінесценції на краю поглинання (λзб = 331 нм), як 

інтенсивність ЕД та МД переходів, так і повна інтенсивність 

фотолюмінесценції зростають при збільшенні концентрації європію(ІІІ) аж 

до 0,8 мол. %. В той же час, у випадку прямого збудження через  f-f переходи 

(λзб = 398 нм), повна інтенсивність та інтенсивності ЕД та МД переходів 

зростають для всього дослідженого діапазону концентрацій. Гасіння 

фотолюмінесценції для зразків з концентрацією 1,0 мол. % Eu в 

K2Sc2(MoO4)(PO4)2, ймовірно, пов’язане із особливостями люмінесцентних 

процесів (поглинання, трансфер енергії збудження). Деякі аспекти цього 



178 

питання будуть детальніше розглянуті нижче. Описані вище домішкові фази 

також можуть поглинати частину збуджуючого випромінювання або 

перепоглинати люмінесценцію йонів Eu
3+

. Точний механізм гасіння 

фотолюмінесценції потребує подальших досліджень.  

Як зазначалось вище, існує як мінімум два типи центрів 

фотолюмінесценції на основі йонів Eu
3+

 в матриці K2Sc2(MoO4)(PO4)2. 

Відповідно до структурних особливостей сполуки K2Sc2(MoO4)(PO4)2 в ній 

існує чотири нееквівалентні катіонні позиції: дві з яких зайняті скандієм та 

дві – калієм. Таким чином, європій(ІІІ) може займати чотири різні позиції в 

кристалічній гратці фосфато-молібдату зі структурою лангбейніт. Кожен 

атом скандію у структурі є шестикоординованим, в той час як в 

найближчому оточенні Калію розташовано 12 атомів Оксигену. Всі позиції 

катіонів мають симетрію оточення С3v, тобто є досить симетричними. 

Характеристики фотолюмінесценції йонів Eu
3+

 дозволяють дещо прояснити 

особливості входження рідкісноземельних катіонів до структури. Зокрема, 

обчислення коефіцієнта асиметричності R = I(
5
D0→

7
F2)/I(

5
D0→

7
F1) дозволяє 

оцінити симетрію оточення цих іонів. Дійсно, ЕД перехід 
5
D0→

7
F2 є 

надчутливим, і його інтенсивність, на відміну від МД переходу 
5
D0→

7
F1, 

сильно залежить від симетрії оточення іонів Eu
3+

 та від ковалентності зв’язку 

Eu
3+

 із найближчим оточенням. Як можна побачити із табл. 4.4, дві різні 

ситуації реалізуються для збуджень на 331 та 398 нм. В випадку збудження 

λзб = 331 нм (зона-зонне поглинання) спостерігається на перший погляд 

лінійне зростання інтенсивності при зростанні концентрації європію до 0,8 

мол. %. Однак, коефіцієнт асиметричності R зростає, що свідчить про 

пониження симетрії позиції, яку займає Eu
3+

. Порівняння одержаного 

значення R  із літературними даними, дозволяє припустити, що збільшення 

вмісту рідкісноземельного катіону веде до пониження симетрії позиції від C3v 

до C1. Дійсно, значення R для європію(ІІІ) на позиції з симетрією C3 в апатиті 

Ca5(PO4)3F становить 1,8 в той час як для позиції з симетрією Cs для цього ж 

апатиту значення R є близьким до 10 [371]. Натомість, при прямому f-f 
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збудженні іонів Eu
3+

 (λзб = 398 нм) коефіцієнт асиметричності практично не 

змінюється при зростанні вмісту домішки. Для цього збудження 

фотолюмінесценції та розраховане значення R є типовим для іонів Eu
3+

 для 

позиції з симетрією С3.  

Можна припустити наступний механізм пониження симетрії при 

легуванні йонами Eu
3+

 зі збільшенням концентрації. Заміщення калію в ґратці 

потребує компенсації заряду, що може бути досягнуте шляхом виникнення 

вакансій в сусідніх позиціях катіонів (К або Sc). Варто зазначити, що відстані 

Eu-O (d(K-O) ≥ 2,94 Å) для Eu
3+

 на позиціях калію в K2Sc2(MoO4)(PO4)2 є 

суттєво більшими ніж типові відстані Eu-O в інших подібних сполук (напр., 

середні відстані d(Eu-O) становлять 2,48 Å для EuPO4 [372]). Якщо Eu
3+

 

займає позиції скандію, то найближчі атоми Оксигену мають зміщуватися від 

домішки, оскільки відстані Sc-O в структурі складають 2,04 – 2,09 Å і є 

суттєво меншими ніж сума йонних радіусів європію та оксигену 

(R(Eu
3+

) = 1,08 Å; та R(O
2-

) = 1,40 Å). Відповідно до структурних даних, в 

середньому 4 атоми О повинні належати фосфатним групам, а два – 

молібдатним. Зважаючи на йонні радіуси фосфору та молібдену 

(R(Mo
6+

) = 0,73 Å, R(P
5+

) = 0,52 Å) можна припустити, що атоми О повинні 

рухатись в сторону атомів Р, що відповідає збільшенню ступеня 

ковалентності відповідного зв’язку. Таким чином може понизитись симетрія 

позиції європію(ІІІ) на місці скандію від C3v до C1. Ми вважаємо, що центри з 

інтенсивною фотолюмінесценцією, яка відповідає переходу 
5
D0→

7
F2 можна 

віднести до Eu
3+

 на позиціях скандію. Інший тип центрів фотолюмінесценції, 

який характеризується інтенсивною фотолюмінесценцією переходу 
5
D0→

7
F1, 

ймовірно, пов’язана із Eu
3+

 на позиціях калію. 

Спектри збудження фотолюмінесценції, які реєструвались для смуг 

випромінювання переходів 
5
D0→

7
F1 та 

5
D0→

7
F2 (λлюм = 595 та 615,5 нм, 

відповідно) відрізняються між собою (рис. 4.18а та б). Спектри збудження 

фотолюмінесценції містять широку смугу з максимумом при 325 нм та 

відносно вузьких смуг, які відповідають внутрішнім f-f переходам в йонах 
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Eu
3+

, причому найбільш інтенсивні смуги пов’язані із переходами 
7
F0→

5
L6 

(λmax ≈ 398 нм), 
7
F0→

5
D2 (≈ 470 нм), та 

7
F0-2→

5
D1 (≈ 535 нм). 

 

Рис. 4.18. Спектри збудження фотолюмінесценції K2Sc2(MoO4)(PO4)2:xEu 

, λ = 595 (a) та 615,5 нм (б), T = 300 K. 

 

Пікові інтенсивності вузьких ліній є того ж порядку (різниця в 3 рази) 

при реєстрації в області ЕД та МД переходів. В той же час, пікова 

інтенсивність широкої смуги на 325 нм виявилась майже в 20 разів більшою 

для випадку реєстрації в області ЕД переходу (615,5 нм). Таким чином, 

фотолюмінесценція йонів Eu
3+

, які знаходяться на менш симетричних 

позиціях (згідно припущення вище, на позиціях скандію) більш ефективно 

збуджується в області поглинання, яке відбувається внаслідок переносу 

енергії/заряду від матриці до йонів рідкісноземельних елементів. 
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Аналіз люмінесцентних властивостей легованих іонами європію зразків 

K2Sc2(MoO4)(PO4)2 показав, що інтенсивна люмінесценція ЕД ефективно 

збуджується в УФ області.  

Досить несподіваною виявилася люмінесценція при збудженні 532 нм, 

для якої виявлено аномально високу інтенсивність електронного переходу 

5
D0→

7
F4, яку раніше спостерігали для сполуки Sr2Ca(W1-XMoX)O6 [373]. 

Вперше експериментально встановлене явище підсилення цього переходу 

було пояснене присутністю неконтрольованої домішки Mn
4+

 в оксиді 

молібдену, що використовувався для синтезу. На наш погляд, суттєвий вклад 

у це підсилення має не тільки домішки, але й різноаніонний характер 

оксидної сполуки. Раніше вважалося, що гетеровалентне заміщення в межах 

катіонної підґратки призводить до пониження загальної симетрії каркасу, 

тоді як присутність декількох тетраедричних аніонів – до підвищення 

симетрії. Залежність інтенсивності 
5
D0→

7
F4 від типу матриці була розглянута 

в роботі [373]. Для вольфрамату Na9[EuW10O36] було виявлено, що оточення 

йону європію є більш поляризованим за рахунок деформації кристалічного 

каркасу, і як наслідок, локального кисневого оточення центра люмінесценції. 

Це явище призводить до пониження інтенсивності люмінесценції в області 

5
D0→

7
F1 та 

5
D0→

7
F3  та підвищення відповідної для 

5
D0→

7
F4 електронного 

переходу [373]. 

З огляду на опубліковані раніше дані [373,375] та отриманих нами 

даних, наявність розупорядкування по тетраедричній позиції може стати 

ключовим фактором для розробки теорії перерозподілу інтенсивності 

люмінесценції та керовано маніпулювати спектральними характеристиками. 

На наступному етапі дослідження розглядалася можливість 

ізовалентного заміщення в аніонній підґратці, а саме молібдату на 

вольфрамат [374]. Зважаючи на близькість йонних радіусів цих атомів з 

валентністю VI та подібні хімічні властивості, очікувався широкий інтервал 

заміщення в даній системі. Синтез твердих розчинів проводився за 
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наведеною схемою, де межі заміщення y до 1,0, а умови проведення 

твердофазної реакції ідентичні попереднім: 

2KPO3 + Sc2O3 + y-1MoO3 + y WO3 = K2Sc(PO4)2(MoO4)1-y(WO4)y. 

На рис.4.19а наведені ІЧ-спектри відповідних керамічних твердих 

розчинів. Оскільки розупорядкування в кристалічній гратці відбувається вже 

за рахунок не двох, а трьох тетраедричних аніонів, ІЧ-спектри представляють 

суперпозицію мод коливань, що належать PO4
3
-, MoO4

2
- та  WO4

2
-тетраедрам, 

а відповідні смуги ще більш уширені. 

a 

 б 
Рис. 4.19. ІЧ-спектри K2Sc2(PO4)2(Mo1-yWyO4), де y=0.0-1.0 (а) та  СЕМ 

зображення K2Sc2(PO4)2(W0,5Mo0,5O4) (б) 

Область 980-1140 см
-1

 відповідає νas та νs(P-O) РО4-тетраедра. Смуги в 

діапазоні 808-912 см
-1

 належать змішаним коливанням νas,νs(МоО4) та 

νas,s(WO4) та характеризуються більшим уширенням в порівнянні з фосфато-

молібдатами та фосфато-вольфраматами. Деформаційні коливання фосфатної 

групи розташовані у низькочастотній області (діапазон 450-670см
-1

), а смуга 

деформаційних коливань молібдатних та вольфраматних тетраедрів не 

розділено локалізується при  448-452см
-1

 . Варто також підкреслити зміну у 

габітусі отриманих кристалів ( рис. 4.19б): на відміну від типово 

октаедричних кристалітів K2Sc2(PO4)2(MoO4) кераміки 

K2Sc2(PO4)2(W0,5Mo0,5O4) характеризуються менш однорідною морфологією 
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зразку. Розупорядкування в аніонній підґратці вплинуло на розмір 

мікрокристалітів – для K2Sc2(PO4)2(Mo0,5W0,5O4)  спостерігається зменшення 

зерен до 100 нм в середньому (рис.4.19б). 

Для дослідження закономірного впливу тетраедричних груп у структурі 

лангбейніту на люмінесцентні характеристики була реалізована твердофазна 

взаємодія з утворенням твердих розчинів фосфато-молібдато-вольфрамату 

калію-скандію, легованого європієм(ІІІ), за наведеною схемою, де x= 0,1-

0,5%, a y=0,2-0,7:  

2KPO3 + 
2−𝑥

2
Sc2O3 + 

𝑥

2
Eu2O3 + y-1MoO3 + yWO3  = 

K2Sc2-xEux(PO4)(MoO4)1-y(WO4)y 

Для вказаних сполук досліджено особливості зміни спектральних 

характеристик зі збільшенням кількості молібдатної складової (рис. 4.20) 

 

Рис.4.20 Спектри люмінесценції для твердих розчинів 

K2Sc1.995Eu0.05(PO4)(MoO4)1-y(WO4)y при λзб = 532 нм, Т=300К 

Як видно з рис. 4.20 загальний вигляд спектрів не зазнає значних змін 

при зміні співвідношення молібдену до вольфраму. Так, найбільш інтенсивне 
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випромінювання зареєстровано в червоній області спектра. Електронний 

перехід 
5
D0→

7
F0, якому відповідає лінія близько 580 нм, спостерігається для 

всієї серії зразків. Штарківське розщеплення смуги, що відповідає переходу 

5
D0→

7
F1 (580 - 600 нм) має складний характер і нерівномірно змінюється при 

зростанні вмісту вольфраму. У випадку точки 

K2Sc1.995Eu0.005(PO4)(MoO4)0,8(WO4)0,2  спостерігаються три лінії, причому, дві 

нерозділені довгохвильові лінії розташовані в області компонент переходу 

5
D0→

7
F1, що має місце для інших змішано-аніонних сполук, що містять 

одночасно і молібден і вольфрам. У випадку 

K2Sc1,995Eu0.005(PO4)(MoO4)0,3(WO4)0.7 деталі спектра в області переходу 

5
D0→

7
F1 також повністю не розділяються; а структура смуги, є ще 

складнішою, і за положенням нерозділених піків можна зробити висновок, 

що тут має місце суперпозиція окремих ліній, описаних вище для попередніх 

матриць. В цьому ж ряду матриць структура спектрів на ділянці переходу
 

5
D0→

7
F2 (580 - 600 нм) змінюється подібним чином. У загальному випадку 

маємо дві інтенсивні складові та два плеча у довгохвильовій області. 

Таблиця 4.5 

Спектральні характеристики K2Sc1.995Eu0.05(PO4)(MoO4)1-y(WO4)y 

Склад І 7F1 І 7F2 І (заг) І(
7
F1)/І(

7
F2) 

K2Sc1.995Eu0.005(PO4)(MoO4)0,8(WO4)0.2 32,67 64,33 271,79 1,97 

K2Sc1.995Eu0.005(PO4)(MoO4)0,7(WO4)0.3 21,72 40,64 181,30 1,87 

K2Sc1.995Eu0.005(PO4)(MoO4)0,5(WO4)0.5 12,83 28,37 97,67 2,21 

K2Sc1.995Eu0.005(PO4)(MoO4)0,3(WO4)0.7 6,28 17,45 34,36 2,78 

 

При детальному розгляді зміни інтенсивності спектри люмінесценції 

вивчалися при однакових умовах: ширині щілин, кюветі, температурі, 

середній дисперсності та довжині хвилі збудження (Табл. 4.5). Як видно, в 

загальному випадку інтегральна пікова інтенсивність зростає при зростанні 

вмісту молібдену, при цьому загальна інтенсивність люмінесценції зростає в 

8 разів.  
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Додаткову інформацію щодо центрів свічення різного типу одержано із 

аналізу поведінки інтенсивності свічення інтегрального за всім спектром 

(Itotal) та інтегрального на ділянці переходів 
5
D0→

7
F1 (IF1) та 

5
D0→

7
F2 (IF2) в 

залежності від вмісту вольфрамату. 

Ми вважаємо [374], що пропорційне зростання інтенсивності для усього 

концентраційного діапазону вмісту молібдену може бути як свідченням 

прояву тільки одного типу центрів випромінювання, так і незмінності внеску 

кожного із декількох типів центрів, якщо такі існують. 

При порівнянні з іншими змішаноаніонними сполуками варто відмітити 

деякі відмінності. Так, для твердих розчинів Na5Eu(MoO4)4-x(PO4)x [375] при 

зростанні вмісту ортофосфату спочатку загальна інтенсивність зростає, а при 

досягненні 4 % спостерігається пониження інтенсивності. 

 

Рис. 4.21. Залежність інтенсивності смуг 
5
D0→

7
F1, 

7
F2 переходів та 

загальної Іsum для K2Sc1.995Eu0.05(PO4)(MoO4)1-y(WO4)y від концентрації 

вольфраму 

Для співставлення кольору отриманих твердих розчинів координати 

кольору були нанесені на діаграму кольору (рис. 4.22) 
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Рис. 4.22 Діаграма кольору для твердих розчинів 

K2Sc1.995Eu0.05(PO4)(MoO4)1-y(WO4)y   1-Y=0,2; 2 –Y=0,3; 3- Y= 0,5, 4-Y=0,2 

 

Таким чином, при порівнянні властивостей отриманих твердих розчинів 

можна вважати, що зміни у другій координаційній сфері суттєво впливають 

на інтенсивність люмінесценції та характер розподілу інтенсивності 

люмінесценції в червоній області спектру, що може бути використане для 

моделювання люмінофорів білого кольору. 

При порівнянні з літературними даними варто відмітити, що в більшості 

випадків для складнооксидних сполук характерно ідеальний ізоморфізм при 

заміщенні молібдату на вольфрамат. Однак, навіть при лінійній зміні 

параметрів елементарних комірок досліджених сполук, зміна інтенсивності 

люмінесценції має дещо інший характер (Таблиця 4.6). Відомі на сьогодні 

дані можна поділити на дві групи: до першої відносять люмінофори, для яких 

максимум світіння спостерігається при певній концентрації молібдату, а до 

другої – сполуки з максимумом люмінесценції, що відповідає максимальному 

вмісту Mo. Одним із пояснень, що на сьогодні висуваються для пояснення 

цього явища пов’язане з ефективним переносом заряду від молібдатної групи 

на центр світіння. 
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Таблиця 4.6 

 Спектральні характеристики молібдато-вольфраматів, що леговано 

європієм(ІІІ) 

Склад I (max) Межі X I 

(max) 

Колір Літ 

LiEu(WO4)2-x(MoO4)x 
5
D0→

7
F2 0,1-2,0 2,0 (0,65;0,35;0) 376 

NaLa1−y(MoO4)2−x(WO4)x 
5
D0→

7
F2 0,1-2,0 1,0 - 377 

NaY1−yEuy(WO4)2−x(MoO4)x  
5
D0→

7
F2 0,1-2,0 0,75 (0,65;0,35;0) 378 

AgGd1−y(W1−xMox)2O8:Euy
3+

 
5
D0→

7
F2 0,1-2,0 0,30 (0,66;0,33;0) 379 

GdEu(MoO4)0.5(WO4)2.5  
5
D0→

7
F2 0,1-2,0 0,50 (0,66;0,33;0) 380 

 

Таким чином, при досліджені утворення твердих розчинів 

K2Sc1.995Eu0.05(PO4)(MoO4)1-y(WO4)y зафіксовано рівномірне зростання 

інтенсивності люмінесценції як загальної так і пікової, що може бути 

використано для розробки та оптимізації робочих характеристик твердих 

розчинів з люмінесцентними властивостями. 

 

4.4. Тверді розчини на основі K2Bi(PO4)(MoO4):M
3+

, M = Pr
3+

, Nd
3+

 

 

У цьому підрозділі розглянуто отримані нами особливості впливу 

концентрації неодиму(ІІІ) та празеодиму(ІІІ) у матриці K2Bi(PO4)(MoO4) 

[381] на оптичні властивості керамік, отриманих в умовах твердофазної 

взаємодії. Кристалохімічні характеристики вибраної матриці задовольняють 

ряд необхідних умов для ефективного введення активатора. Так, 

координаційне оточення поліедру бісмуту у змішаному каркасі описується 

координаційним числом 8 і є достатньо характерним для катіонів 

рідкісноземельних елементів (рис.4. 23). Вказана матриця характеризується 

також високою оптичною однорідністю та добре зарекомендувала себе для 

розробки червоних люмінофорів з високим квантовим виходом 

люмінесценції K2Bi(PO4)(MoO4): Eu
3+

 [382-384]. 



188 

 

Рис. 4.23. Принципи поєднання поліедрів у структурі 

K2Bi(PO4)(MoO4)(а) у шари та характер їх чергування вздовж осі а (б) 

 

Синтез фосфато-молібдату калію – бісмуту легованого йонами 

празеодиму(ІІІ) та неодиму(ІІІ) проводився методом твердофазного спікання, 

деталі експерименту наведено в розділі 2. Температура відпалу визначалася 

приймаючи до уваги температуру плавлення власне матриці – 760 °С. 

Порошкові рентгенограми для твердих розчинів  K2Bi(PO4)(MoO4):xPr 

(x= 0,1 -5,0 мол. %) наведено на рис. 4.25. Як бачимо, всі дифракційні піки 

відповідають стандарту (ICSD № 416427) для чистого кристала 

K2Bi(PO4)(MoO4) для усього дослідженого діапазону концентрацій 

активатора. Калій бісмут фосфато-молібдат K2Bi(PO4)(MoO4) вперше був 

отриманий нами і кристалізується в орторомбічній сингонії [245] та 

складається із двох типів катіонів –К
+
 та Ві

3+
, та двох типів аніонних груп – 

фосфатної PO4
3-

 та молібдатної MoO4
2-

. Тетраедри молібдатної та фосфатної 

груп є близькими до правильних і мають симетрію C2v, катіони бісмуту(ІІІ) в 

оточенні тригонального додекаедра. 
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Рис. 4.24. Рентгенограми K2Bi(PO4)(MoO4):xPr та штрих-діаграма 

стандарту чистого K2Bi(PO4)(MoO4). 

Спектри фотолюмінесценції легованих йонами празеодиму(ІІІ) серії 

K2Bi(PO4)(MoO4):xPr наведено на рис. 4.25 для випадку збудження на 473 нм 

при кімнатній температурі. Для всіх досліджуваних концентрацій 

відмічається максимальна інтенсивність смуги, що відповідає переходу 
1
D2-

3
H4 в йонах Pr

3+
. При цьому максимальна інтенсивність досягається при 

концентрації домішки 0,7 мол. %. Смуги у спектрах збудження (рис. 4.26) 

розташовані в межах довжин хвиль  450-500 нм і містять три компоненти, що 

асоціюються з електронними переходами для йону Pr
3+

. Важливо відмітити, 

що спектри збудження фотолюмінесценції мають однакових характер при 

реєстрації в різних переходах празеодиму(ІІІ) в матриці K2Bi(PO4)(MoO4) так 

як це спостерігалося для BiPO4:Pr ( розділ 4.2.1). 
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Рисунок 4.25. Спектри фотолюмінесценції K2Bi(PO4)(MoO4):xPr; 

λзб = 473 нм та Т = 300 К. Вставка: інтегральні інтенсивності: під спектром в 

діапазоні 480 – 750 нм (1) та під смугами переходів 
3
P0→

3
H6 (2), 

1
D2→

3
H4 (3), 

та 
3
P0→

3
F2. 

  

Рис.4.26. Спектри збудження фотолюмінесценції K2Bi(PO4)(MoO4):xPr; 

λлюм = 602 нм та Т = 300 К. 
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Для твердих розчинів K2Bi1-xNdx(PO4)(MoO4) [381] введення активатора 

до 10% мол., практично не впливає на розмір та форму одержаних 

мікрочастинок. При цьому кількість активатора практично не впливає на 

морфологію отриманих порошків (рис.4.27а). Так, при мінімальній і 

максимальній концентрації одержані тверді розчини заміщення 

характеризується близьким гранулометричним складом і блочною 

(полікристалічною) організацією, пористістю з залишковими розмірами 

близько 100 нм. 

 

Рис. 4.27. СЕМ зображення K2Bi1-xNdx(PO4)(MoO4), де х = 0,1(а) та 1,0(б) 

 

Суттєвим фактором, що впливає на вихід люмінесценції, є концентрація 

рідкісноземельного йона та координаційне оточення в сполуці. Одною з 

цілей представленого дослідження є досягнення максимально можливої 

інтенсивності емісії при мінімальному вмісті активатора. Для 

K2Bi(PO4)(MoO4) у дослідженому діапазоні концентрацій від х = 0,01 до 0,10 

спостерігається формування твердих розчинів заміщення без появи 

додаткових фаз (рис. 4.28). У цьому діапазоні концентрації неодиму(ІІІ) 

одержані тверді розчини є ізоструктурними до K2Bi(PO4)(MoO4) (рис.4.28), 

тобто, реалізується ізовалентне заміщення за схемою Bi
3+

 (R = 0,117 нм) → 

Nd
3 +

 (R = 0,111 нм) [231]. Спектр дифузного відбиття зразка з найбільшим 

змістом активатора показаний на рис. 4.29а. 



192 

 

Рис. 4.28. Рентгенограми K2Bi1-xNdx(PO4)(MoO4) 

 

У зв'язку із сильним поглинанням зразків у ультрафіолетовій області 

довжиною менше 450 нм, набір характеристичних ліній йону неодиму(ІІІ) 

був зареєстрований у області 500-850 нм, де найбільш інтенсивними смуги, 

що відповідають електронно-дипольним переходам з основним рівнем 
4
I9/2. 

Так, у спектрі відбиття присутній ряд смуг при 580, 750 і 810 нм, кожен з 

яких складається, як мінімум,з  двох компонент. Аналогічне розщеплення 

спостерігається у випадку фосфатних та ніобатних стекол, що містять Bi2O3 

[385], координаційне оточення активатора в якому відповідає КЧ = 8. Таким 

чином, спектри дифузного відбиття підтверджують передбачену зі 

структурної точки зору ізовалентну схему заміщення у фосфатно-молібдаті 

бісмуту. 
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Рис. 4.29. Спектр дифузного відбиття K2Bi0,99Nd0,1(PO4)(MoO4) 

 

Теоретично, в спектрах люмінесценції неодиму кожен терм 

розкладається на (2J + 1)/2 компоненти, тобто рівень 
4
I11/2, розкладається на 6 

підрівнів, 
4
I13/2 на 7, 

4
I9/2 на 5. Нижній рівень робочого переходу може бути 

представлений будь-яким з рівнів мультиплетів 
4
I9/2 - 

4
I15/2. Усі переходи в 

спектрах люмінесценції спостерігаються, як правило, з одного рівня 
4
F3/2, що 

складається з двох підрівнів. Найбільш імовірним є перехід 4
F3/2

4
I11/2, що 

приблизно відповідає довжині хвилі 1,06 мкм. Наступним за ймовірністю є 

перехід є 
4
F3\2→ 

4
I9/2 (п’ять ліній) від 800 нм до 950 нм. 

Для серій отриманих люмінофорів спектри люмінесценції вивчались для 

описаних вище областей ближнього ІЧ діапазону: 850-950 та 1050-1150 нм 

(рис. 4.30). У першому випадку характер розподілу на п'ять ліній при 870, 

876, 884, 889 і 896 нм зберігається для всього інтервалу концентрацій і 

відповідає переходу 
4
F3\2→ 

4
I9/2. При цьому максимальна інтегральна 

інтенсивність емісії для концентрацій неодиму(ІІІ) від 1 до 10% моль. 

спостерігається у випадку 5% мол. 
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Рис. 4.30. Спектри люмінесценції K2Bi1-xNdx(PO4)(MoO4) 

 

Наступне зниження інтенсивності пов’язано, ймовірніше, з 

концентраційним гасінням. В іншому діапазоні максимум інтенсивності для 

серії спостерігається при 1058 нм, що відповідає переходу 4
F3/2

4
I11/2. Як 

правило, на цьому переході і здійснюється лазерна генерація люмінофорів. 

Рівень 
4
F3/2 в електричному полі ґратки орторомбічної сингонії 

розщеплюється на два підрівня, а нижній рівень 4
I11/2- на шість підрівнів. 

Тому спектр люмінесценції 1,06 мкм має складну будову та потребує більш 

детального дослідження. 

Типовий вміст активатора у відомому лазерному матеріалі алюмо-

ітрієвому гранаті досягає значень до 1 ат. %, а при більших концентраціях – 

значення інтенсивності емісії нижчі [386]. У випадку K2Bi(PO4)(MoO4) 

легування можна провести з значно ширшому діапазоні, і максимум емісії 

досягається у випадку 5 % мол, що відкриває перспективи прогнозованого 

контролю складу та властивостей люмінофорів, що володіють 

люмінесценцією в області ближнього ІЧ діапазону. 

Основні результати, викладені в розділі 4, опубліковані у статтях [349, 

350, 354, 358, 365,368, 374, 381, 387] та у розділі монографії [346]. 
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4.5. Короткі висновки: 

 

1. Аналіз спектрів фотолюмінесценції BiPO4:Eu
3+

, BiPO4:Pr
3+

 та 

BiP0,9V0,1O4 показав, що монофазність твердих розчинів спостерігається при 

концентрації легуючих домішок до 1 % Eu
3+

, 5 % Pr
3+

 та 10 % V. При цьому 

досягається максимум інтенсивності фотолюмінесценції, що відповідає 

переходам 
5
D0→

7
F2 в йонах Eu

3+
 і переходам 

3
P0→

3
H6 та 

3
P0→

3
F2 в йонах Pr

3+
 

й демонструє перспективи їх використання як люмінофорів в 

світловипромінюючих пристроях. 

2. Для твердих розчинів K2Sc2-xEux(PO4)(Mo1-yWyO4)  встановлено 

явище часткового ізоморфізму (y = 0,1  - 1,0) та підвищення інтегральної 

інтенсивності люмінесценції при зростанні вмісту молібдату від 0,3 до 0,8 у 

8 разів. 

3. Показано, що колір люмінофорів на основі твердих розчинів 

K2Sc2-xEux(PO4)(Mo1-yWyO4) може бути контрольовано змінений 

співвідношенням Mo/W, що впливає не тільки на розподіл інтегральної 

інтенсивності люмінесценції, але й на координати кольору утворених 

люмінофорів. 

4. Показано, що у випадку легування рідкісноземельними йонами 

K2Bi(PO4)(MoO4) входження активатора (Pr
3+

, Nd
3+

) відбувається в широких 

межах по позиції бісмуту(ІІІ) з формуванням одного центра світіння. 
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РОЗДІЛ 5 

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗМІШАНОАНІОННИХ 

СПОЛУК ЗІ СТРУКТУРОЮ ШЕЄЛІТУ 

 

Молібдати та вольфрамати рідкоземельних елементів переставляють 

значний інтерес завдяки нетривіальній комбінації унікальних властивостей і 

простоті їх отримання. Завдяки можливості їх легування у широких межах 

іншими катіонами лантанідів і хорошим спектральним характеристикам вони 

є перспективними матеріалами для покриттів світловипромінювальних 

пристроїв. У цьому розділі розглядаються особливості одержання молібдатів, 

вольфраматів та молібдатно-ванадатів тривалентних елементів зі структурою, 

спорідненою до шеєліту. 

 

5.1.Формування подвійних молібдатів A
I
A

III
(MoO4)2, A

I
 – Li, Na, K; А

III
- 

Ce, Pr) із розплавів 

Враховуючи значну хімічну та термічну стійкість каркасних 

шеєлітоподібних сполук церію(ІІІ) разом з перспективністю їх застосування 

як люмінесцентних покриттів питання уніфікованого підходу до одержання 

каркасних молібдатів A
I
A

III
(MoO4)2, A

I
 – Li, Na, K, (A

III
- Ce, Pr) стоїть 

особливо гостро. Серед решти подвійних молібдатів та вольфраматів, 

сполуки церію(ІІІ) та празеодиму(ІІІ) менш досліджені у зв’язку з 

неоднозначністю поведінки окисно-відновних пар Ce(III)/Ce(IV) Pr(III)/Pr(IV) 

в умовах високотемператного відпалу чи кристалізації. Так, при взаємодії, 

яка представлена рівнянням (5.1) в розплаві існує рівновага між церій(IV) 

оксидом і подвійним молібдатом, але при будь-який температурних і 

концентраційних умовах у реакційній суміші присутня суміш двох речовин: 

[388]. 

4CeO2 + 4K2Mo3O10 →  O2 + 4KCe(MoO4)2 + 2K2Mo2O7             (5.1) 
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Не зважаючи на те, що автори роботи [388] витратили на процеси 

гомогенізації більше 12 год, монофазності цільового продукту досягти не 

вдалося. 

Нами запропоновано змінити джерело церію, яке вводиться у 

взаємодію на CeF3 [389]. При порівнянні двох речовин запропонована нами 

сполука має більший внесок йонного зв’язку у Ce
+3

-F, ніж Ce
+4

-O, має нижчу 

температуру плавлення і легше розчиняється у ди- та тримолібдатних 

розплавах. На наступному етапі досліджень оптимізовано склад вихідних 

розплавів, умови проведення синтезу із розчинів у розплаві та встановлено 

основні закономірності формування і області стабільності кристалічних 

подвійних молібдатів церію(III) з лужними елементами.  

 

5.1.1. Закономірності утворення A
I
A

III
(MoO4)2, A

I
 – Li, Na, K, (А

III
- Ce, Pr) 

Для встановлення окреслених закономірностей досліджено процеси 

кристалоутворення оксидних сполук з молібдатних розплавів лужних 

елементів зі співвідношеннями А
І
/Mo = 0.5 – 1.0 ( А

І
 – Li, Na, K), що містять 

10 мол. % . церій(ІІІ) або празеодим(III) фториду (Таблиця 5.1).  

Таблиця 5.1. 

Поля кристалізації та вихідні розчини – розплави систем A
I
-Mo-O-F (A

I
 

– Li, Na, K), що містять 10 % мол. CeF3 

А
І
/Mo у 

розплаві 

Отримані фази 

Li Na K 

0,5 LiCe(MoO4)2 NaCe(MoO4)2 KCe(MoO4)2 

0,8 LiCe(MoO4)2 NaCe(MoO4)2 KCe(MoO4)2 

1,0 LiCe(MoO4)2 NaCe(MoO4)2 СеО2 

1,2 LiCe(MoO4)2 NaCe(MoO4)2 + СеО2 СеО2 

1,3 LiCe(MoO4)2 СеО2 СеО2 

1,5 CeO2 CeO2 CeO2 
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У загальному випадку, при зростанні співвідношення А
І
/Mo у розплаві 

розчинність CeF3 знижується і досягає мінімуму у випадку розплавів зі 

співвідношенням А
І
/Mo>1,0, тому для усіх досліджень взято 10 % мол. 

церій(ІІІ) фториду. Найширша область кристалізації відповідає літій-вмісним 

системам, а найвужча – у випадку розплавів молібдату калію. У випадку  

розплавів молібдатів натрію область кристалізації NaCe(MoO4)2 відповідає 

співвідношенням широка Na/Mo = 0,5 – 1,0 (Таблиця 5.1). Фотографії 

кристалів одержаних у цій системі наведено в додатку А,рис 5.1а та 5.1б. На 

противагу, KCe(MoO4)2 (фото кристалів у додатку А, рис. 5.1.в,г) отримано 

монофазними у вузькому діапазоні K/Mo =0,5-0,8. Рівняння утворення 

подвійного молібдату: 

CeF3 + 6K2Mo3O10 = KCe(MoO4)2 + 4K2Mo4O13+ 3KF          (5.2.) 

Варто підкреслити, що при зростанні співвідношення А
І
/Mo у розплаві 

до 1,5 (А
І
 – Li), 1,3 (А

І
 – Na), 1,0 (А

І
 – K) стимулює окиснення сполук 

церію(ІІІ) до (IV) з формуванням стійкої кубічної модифікації CeO2 (фото 

кристалів наведено у додатку А, рис. 5.1в,г), що відображає рівняння: 

4CeF3 + O2 +12K2MoO4  = 4CeO2 + 6K2Mo2O7+ 12KF             (5.3.) 

Таким чином, чим більш йонним є зв'язок А
І
 – О у розплаві, тим при 

менших значеннях А
І
/Mo процес окиснення церію(ІІІ) в (IV) спостерігається. 

Таким чином, аналіз закономірностей, що демонструють рівняння (5.1), (5.2) 

та (5.3) показує, що при низькому співвідношенні А
І
/Mo переважає кислотна 

функція модібдатних розплавів: виділяється кисень і стабілізується нижчий 

ступінь окиснення церію + 3, а при переході до лужних розплавів кисень, 

навпаки, поглинається зі стабілізацією найвищого ступеня окиснення церію 

+4. Отримана закономірність може бути використана і для інших 

полівалентних елементів, сполуки яких можуть бути отримані з сольових 

розплавів.  

Таким чином, нами вперше встановлено роль співвідношення А
І
/Mo у 

молібдатних розплавах на формування сполук церію у різних ступенях 

окиснення: у порівняно «кислих» розплавах, що відповідають солям 
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А
І
2Mo3O10 та А

І
2Mo2O7 спостерігається стабілізація нижчого ступеня 

окиснення церію(ІІІ). І навпаки, при збільшенні вмісту лужного елементу у 

розплаві відбувається формування сполук церію у найвищому ступені 

окиснення, CeO2.  

Отримані кристалічні фази були ідентифіковані ІЧ спектроскопією  

(Рис. 5.2а).У спектрах присутній набір смуг, що описується валентними та 

деформаційними коливаннями ізольованого молібдатного тетраедра. Ряд 

смуг в області 650–950 см
-1 

віднесені до валентних коливань MoO4
2-

, а 

симетричні та асиметричні деформаційні коливання групи MoО4
2-

 виявлено 

при 403 см
-1

 (А
І
 – Na) та 419см

-1
 (А

І
 – K). 

Отримані сполуки А
І
Ce(MoO4)2 (А

І
 =Na, K) ідентифіковано методом 

рентгенографії порошку, обидві фази ідентифіковані як ізоструктурні до 

шеєліту, тетрагональна сингонія, пр.гр. I41/a (рис.5.1б). 

 

Рис. 5.1. ІЧ – спектри (а) та рентгенограми (б) А
І
Ce(MoO4)2, A

I
 – Na, K 

 

На основі встановлених для Церію(ІІІ) закономірностей було проведено 

синтез подвійного молібдату празеодиму KPr(MoO4)2. Для цього було обрано 
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розплав зі співвідношенням K/Mo = 0,67, що містив 10 % мол. Отримані 

кристали з виходом 89 % по празеодиму відмивалися від розплаву водою, а 

фазовий склад підтверджено рентгенофазовим аналізом. Структурні 

особливості одержаного каркасу наведено у підрозділі 5.1.2.  

Використання фторидів рідкісноземельних елементів дозволяє 

ефективно здійснювати синтез представників родини шеєліту [389-390] і 

дозволить не тільки розширити коло складнозаміщених сполук на основі 

церію(ІІІ), але й встановити важелі впливу на симетрію кристалічного 

каркасу з метою дизайну нових катіон-заміщених представників 

складнооксидних сполук та оптимізації їх функціональних властивостей. 

 

5.1.2. Кристалічна будова KA
III

(MoO4)2, (А
III

- Ce, Pr) 

 

Структури KA
III

(MoO4)2, (A
III

- Ce, Pr) були встановлені методом 

рентгеноструктрного аналізу монокристалів. Кристалічний каркас 

ізоструктурний до основоположника групи шеєліту, CaWO4, тетрагональна 

сингонія, пр.гр. I41/a [391-392]. Тривимірний каркас побудовано завдяки 

поєднанню антипризми (K/Ce)О8 або (K/Pr)О8 та тетраедрів MoO4. 

Елементарна комірка містить одну спеціальну позицію для катіонів (K/Ce) 

або (K/Pr) з координатами 4b та заселеністю 0,5 для кожного катіону, 

причому заселеність має статистичний характер. Атоми Mo та O розташовані 

в позиціях 4а та 16f, відповідно. Поліедри (Ce/K)O8 формують тривимірний 

каркас поєднуючись між собою спільними ребрами. Кожен (Ce/K)O8 або 

(K/Pr)О8 оточений чотирма аналогічними поліедрами з восьми атомів 

Оксигену, причому кожна вершина також з’єднана з молібдатним тетраедром 

(рис.5.2а). Для структури характерно шахове чергування поліедрів (Ce/K)O8 

або (K/Pr)О8 MoO4 так, що в площинах, паралельних граням катіонного 

кубоктаедра спостерігається чергування поліедрів, центральними атомами 

яких є Ce/K - K/Pr та Mo (рис. 5.2.б). Геометрія кристалічного каркасу 



201 

 

(рис.5.2.в) за принципами поєднання поліедрів та загальною архітектурою не 

відрізняється від основоположника родини шеєліту CaWO4. 

Таблиця 5.2. 

Деталі структурного експерименту для KA
III

(MoO4)2, (M
III

- Ce, Pr) 

Сполука KCe(MoO4)2 KPr(MoO4)2 

Пр. гр. I41/a I41/a 

Параметри комiрки, Å a=5,4158 (6) 

c=12,095 (3) 

a=5,4021 (9) 

c=12,033 (3) 

Густина, г/см
3
 4,6723 4,7276 

θмін - θмах 4,12 – 36,15 4,12 – 36,15 

V , Å
3
 354,76 (11) 351,16(12) 

Z 2 2 

Загальна кількість 

рефлексів 

687 697 

Незалежнi рефлекси 338 336 

R1(all) 0,039, 0,042, 

wR2 0,102 0,115 

 

Рис.5.2. Оточення поліедра (K/Ce)O8 (а) та кристалічний мотив KCe(MoO4)2  

вздовж осі с(б) та b (в) 

../../../../../../../Администратор/Desktop/KCeandKPr/I%2
../../../../../../../Администратор/Desktop/KCeandKPr/I%20_refine_l
../../../../../../../Администратор/Desktop/KCeandKPr/I%20_refine_ls_w
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Розглянемо детальніше координаційне оточення поліедрів у структурах 

KA
III

(MoO4)2, (А
III

- Ce, Pr). Так, у обох випадках поліедр MoO4 має практично 

правильне тетраедричне оточення з чотирма рівновіддаленими атомами 

Оксигену. На противагу, поліедри (K/Ce)О8 або (K/Pr)О8 характеризується 

двома парами зв’язків, а відповідний поліедр найкраще описується як 

квадратна антипризма (Таблиця 5.3.) 

Таблиця 5.3. 

Найважливіші довжини зв’язків у структурах KA
III

(MoO4)2, (А
III

- Ce, Pr) 

Сполука K/Ce – O або K/Ce – O Å Mo -  O, Å 

KCe(MoO4)2 2,6083(24)×4 

2,6197(22) ×4 

1,766(3) 

KPr(MoO4)2 2,6013(24) ×4 

2,5626(25) ×4 

1,775(3) 

 

У порівнянні з іншими відомими похідними множини структурного 

типу шеєліту, що бере свій початок від CaWO4, кристалічна структури 

KA
III

(MoO4)2, (А
III

- Ce, Pr) володіють високою тетрагональною симетрією не 

зважаючи на гетероваление заміщення в катіонній позиції зі статистичним 

розподілом катіонів. Серед більшості відомих подвійних молібдатів, що 

утворюються шляхом заміщення 2Ca
2+

 → А
І
 + А

ІІІ
 , де А

ІІІ
 - Nd, Sm та Gd 

симетрія каркасу знижується до моноклинної [393-394]. 

 

5.1.3. Люмінесцентні властивості KPr(MoO4)2 

 

Нами встановлено, що кристали KPr(MoO4)2 характеризуються 

червоною фотолюмінесценцію [390] при збудженні в ультрафіолетовій та 

видимій спектральних ділянках (рис. 5.3а). У випадку прямого збудження 

йонів Pr
3+

 в області переходу 
3
H4→

3
P2 (λзб = 448 нм) в спектрі 

фотолюмінесценції наявні лише смуги випромінювальних переходів з 
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рівня 
3
P0. Найінтенсивніша смуга пов’язана із надчутливим електронним 

переходом 
3
P0→

3
F2, в той час як інші смуги мають значно меншу 

(приблизно на один порядок) пікову інтенсивність. Ця особливість 

свідчить про гарну чистоту кольору свічення для використання 

досліджуваних матеріалів як люмінесцентних. Варто зазначити, що для 

шеєлітоподібних молібдатів KLa1-xPr(MoO4)2 [395], LiBi(MoO4)2:Pr [396] та 

NaBi(MoO4)2:Pr [397] деякі смуги випромінювання пов’язані із 

електронними переходами із мультиплету 
1
D2. 

 

Рис. 5.3. Спектр фотолюмінесценції (а) та збудження люмінесценції (б) 

KPr(MoO4)2 T = 300 K. 

 

Очевидно, що ті ж процеси (наприклад, мультифононна релаксація), за 

рахунок яких відбувається заселення мультиплету 
1
D2 в KLa1-xPr(MoO4)2 

повинні мати місце і в випадку кристалів KPr(MoO4)2. Відсутність будь-якого 

випромінювання з мультиплету 
1
D2 в нашому випадку пов’язане із високою 

концентрацією йонів Pr
3+

 в твердих розчинах, що в свою чергу приводить до 

ефективної кросс-релаксації на нижчий рівень - 
1
G. Спектр 

фотолюмінесценції кристалів KPr(MoO4)2 при збудженні в ультрафіолетовій 

області (λзб = 345 нм) відрізняється від описаних вище спектрів. Лише 

випромінювання в результаті переходу 
3
P0→

3
F2 можна ідентифікувати як 

таке, що пов’язане виключно із йонами Pr
3+

. Інші ж смуги в спектрі є 

суперпозицією люмінесценції іонів Pr
3+

 та люмінесценції центрів на основі 
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молібдатних аніонів, MoO4
2-

. Раніше нами було показано [396], що в при 

збудженні в області ультрафіолету шеєлітоподібні молібдати виявляють 

широкосмугову ФЛ в області 590 – 708 нм (2,1-1,75 еВ), яка пов’язана із 

власною люмінесценцією молібдатної матриці – переходами в аніонах 

MoO4
2-

. 

Спектри збудження фотолюмінесценції в досліджуваних кристалах 

KPr(MoO4)2 наведено на рисунку 5.3б. Обидва наведені спектри складаються 

із вузьких смуг, пов’язаних із  переходами 
3
H4→

3
PJ, 

1
I6 (J = 0-2) в йонах Pr

3+
 

та широкої складної смуги а області λ < 400 нм. Смуга збудження в УФ та 

фіолетовій складається як мінімум із двох смуг: смуга переходу f-d та смуга, 

якв пов’язана із зона-зона електронним переходом O
2-

→Mo
6+

, який має 

характер переходу із переносом заряду. Останній часто спостерігається в 

різноманітних шеєлітоподібних молібдатах [397]. Смуга переносу заряду O
2-

→Mo
6+

 в спектрі збудження фотолюмінесценції Pr
3+

 вказує на наявність 

переносу енергії від молібдатної групи до рідкісноземельного катіону. 

 

5.2. Тверді розчини NaY(MoO4)2:Pr
3+

 

 

Завдяки введенню фториду рідкісноземельного катіону відкривається 

можливість до оптимізації умов одержання подвійних молібатів різної 

природи. На наступному етапі нашого дослідження ми розширюємо 

можливості впливу вихіднх компонентів на склад кристалічних фаз завдяки 

введенню додаткового учасника взаємодії – фториду натрію. Відомо, що 

монокристали сцинтиляційного матеріалу NaY(MoO4)2 утворюються під час 

охолодження розплавів з початковим співвідношенням Na/Mo = 0,67 [398-

399], а область його кристалоутворення дуже вузька і межує з появою 

домішки Na5Y(MoO4)4 як більш стабільної фази. Розглянемо результати 

нашого дослідження щодо одержання NaY(MoO4)2 з молібдато-фторидних 

розчинів-розплавів [400], вивченню його термічної поведінки та ролі 
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фториду у процесах формування оксидних сполук в комбінованих молібдат-

фторидних розплавах. 

Встановлено, що бінарна система NaPO3 – NaF демонструє високу 

розчинну здатність щодо оксидів та фторидів полівалентних елементів та 

визначає розширення областей кристалізації каркасних фосфатів за рахунок 

деполімеризуючої дії фторидної компоненти. Дослідження 

кристалоутворення у системі Na–Y–Mo–O–F вивчалося при співвідношеннях 

Na/Mo = 0,50-1,50, при цьому виділено два поля кристалоутворення: 

NaY(MoO4)2 та Na5Y(MoO4)4  

Таблиця 5.4. 

Кристалічні фази, одержані з розплавів Na-Y-Mo-O-F при вмісті YF3 

10 % мол. при 500
о
С 

Склад розплаву, % 

мол. 

Мольні співвідношення у 

вихідному розплаві 

Кристалічні 

фази 

Na2O MoO3 NaF Na/Mo Mo/F Na/F Mo/Y 

55,0 50,0 25,0 1,0 1,0 1,5 5,7 Na5Y(MoO4)4+

NaY(MoO4)2 7,8 44,4 27,8 1,2 0,7 1,4 4,0 

9,1 54,8 26,1 0,7 1,0 1,2 6,3 

NaY(MoO4)2 6,7 55,5 27,8 0,6 0,9 1,0 5,0 

2,0 50,0 38,0 0,5 0,7 0,9 4,5 

 

При співвідношенні Na/F = 1,0-1,2 та Na/Mo =0,5-0,7 виділено поле 

формуванні цільової сполуки NaY(MoO4)2 у чистому вигляді (Таблиця 5.4). 

При підвищенні співвідношень Na/F та Na/Mo до 4,0-1,5 та 1,0-1,2, 

відповідно, спостерігається співкристалізація молібдатів NaY(MoO4)2 та 

Na5Y(MoO4)4 (Таблиця 5.4), так як це спостерігалося для ди- та 

тримолібдатних розплавів без фторидної складової. 

Ми пропонуємо описувати вплив фторидної компоненти такими 

взаємодіями: 
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5Na2Mo3O10 + 2YF3 = 2NaY(MoO4)2 + 4Na2Mo2O7 + 3MoO2F2   (5.4.) 

2Na2Mo3O10 + YF3 = NaY(MoO4)2 + 3NaF + 4MoO3        (5.5) 

Наведені рівняння відображають конкуруючі процеси, що відбувається 

у ди- та тримолібдатних розплавах у присутності фторидів. Так, суттєвий 

тетрмогідроліз з виділенням газоподібного MoO2F2 (рівняння (5.4) також був 

зафіксований при вирощування MoS2  з фторидно-молібдатних розплавів 

[401], а кінетика його утворення з суміші NaF – Na2Mo2O7 розглянута 

монографії [402]. Втрата маси у молібдатно-фторидних системах при 900ºС 

за 4 год становить 8 – 12 % мас. 

ІЧ – спектри та рентгенограми одержаних сполук та їх сумішей 

наведено в додатку A 5.2. Обидві кристалічні фази ідентифіковані 

рентгенографією порошку, як еталон для порівняння використано дані з бази 

PDF2, №52-1802.  

NaY(MoO4)2 кристалізується з розплавів, для яких Na/F = 1,0-1,2 та 

Na/Mo =0,5-0,7 при вмісті NaF 26-38 % мол у вигляді безбарвних пластинок. 

Полікристалічний зразок нерозчинний у воді, розчині Трилону Б, розбавленій 

(1:2) ортофосфатній, нітратній та сульфатній кислотах. Повне розчинення 

кристалічної фази спостерігається лише при тривалому кип’ятінні у 

концентрованій нітратній кислоті. ІЧ – спектр ( см
-1

): 442(сл.), 700 (с.), 784 

(с.), 833 (пл.), 908 (сл.). Рентгенограма подвійного молібдату індексована у 

тетрагональній сингонії,сполука ізоструктурна до шеєліту, пр. гр. I41/a, 

параметри його елементарної комірки: a= 5,199(1), с=11,330 (1) Å, Z = 2. 

Досить несподіваною виявилася термічна поведінка полікристалічного 

зразка (рис. 5.4). Раніше повідомлялося, що NaY(MoO4)2 плавиться вище 

800°С[403] і має низку фазових переходів [399,403]. Нами встановлено, що 

температура плавлення подвійного молібдату становить 549°С (рис. 5.4). При 

поступовому нагріванні полікристалічного зразка до 104°С втрата маси 

0,16% відповідає адсорбованій воді (рис. 5.4), а при конгруентному плавленні 

втрачається ще 0,46 %, що може бути пов’язана з незначною втратою кисню 

на поверхні полікристалічного зразка за схемою: 
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4Mo
+6

 + 2O
2-

 → 4Mo
+5

 + O2 

Часткове відновлення атома Молібдену зі ступеня окиснення +6 до +5 з 

поверхні при нагріванні зразка також раніше було відмічено для молібдатів 

феруму(ІІІ) [404]. Конгруентний характер плавлення був підтверджений 

даними рентгенофазового аналізу розплавленого і витриманого при 600°С 

зразку. Не зважаючи на дещо уширені дифракційні піки, експериментальна 

дифрактограма повністю співпадає з даними для полікристалів. 

 

Рис. 5.4 Результати диференціально-термічного аналізу 

полікристалічного молібдату NaY(MoO4)2: 1 – крива ДТА, 2 – крива зміни 

маси. 

 

Синтез NaY(MoO4)2:хPr
3+

 (x =0,10 – 0,15) здійснювали твердофазним 

методом, деталі якого наведено в розділі 2. Контроль за фазоутворенням 

проводився за допомогою рентгенографії порошку. Одержані рентгенограми 

наведено на рис. 5.5. Піки відбивання відповідають тетрагональній структурі 

NaY(MoO4)2. 

Спектри фотолюмінесценції твердих розчинів NaY1-xPrx(MoO4)2 

наведено на рис. 5.6. При збудженні фотолюмінесценції на 473 нм 

спостерігаються численні смуги випромінювальних переходів іонів Pr
3+

 в 

області від 480 до 750 нм (всі переходи позначені на рис. 5.6). Для всіх 

зразків серії найбільш інтенсивною є люмінесценція в синій області. Для 
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низьких концентрацій (х = 0,01) червона люмінесценція пов’язана із 

переходами 
1
D2-

3
H4 та 

3
P0-

3
H6. Починаючи з концентрації х = 0,05 

найінтенсивніша смуга в червоній спектральній області відповідає переходу 

3
Р0-

3
F2 (максимум при 651 нм). 

  

Рис. 5.5 Рентгенограми порошків NaY1-хPrx(MoO4)2, де х = 0 (1), 0,01 (2), 

0,05 (3), 0,07 (4), 0,10 (5) та 0,15 (6). 

Найінтенсивнішою є фотолюмінесценція твердого розчину з досить 

високою концентрацією празеодиму х = 0,10 якщо порівнювати з описаними 

вище фосфатами та молібдатами.  
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Спектри збудження червоної фотолюмінесценції (реєстрація на 602 та 

651 нм) наведено на рис. 5.7. Ці спектри, в цілому, дуже нагадують типові 

спектри збудження фотолюмінесценції розглянутих вище матеріалів, 

легованих йонами празеодиму(ІІІ) (див. розділ 4).  

 

Рис. 5.6.  Спектри фотолюмінесценції полікристалічних зразків  

NaY1-xPrx(MoO4)2 з x = 0,01 (1), 0,05 (2), 0,07 (3), 0,10 (4) та 0,15 (5); λзб 

= 473 нм та T = 300 K
 

 

Рис. 5.7. Спектри збудження фотолюмінесценції  NaY1-xPrx(MoO4)2 з 

x = 0,01 (1,2) та 0,15 (3); λлюм = 605 (1) та 651 нм (2,3), T = 300 K. 
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5.3. Формування композитів NaAl(MoO4)2/Al2O3 

В залежності від початкового складу вихідних сумішей і умов 

фазоформування (температурний інтервал кристалізації) із розчин -

розплавної системи Na2Mo2O7-Al2O3-MoO3 може бути отриманий ряд різних 

за складом і будовою кристалічних фаз, але найбільш відома з них – 

подвійний молібдат [405]. Зокрема, у досліджуваному розрізі нами були 

отримані кристали NaAl(MoO4)2 [406-407] у вигляді видовжених призм із 

розміром до 5 мм, Al2O3 у вигляді сіро-синього порошку та Na2Mo2O7 – 

голкоподібні кристали. Метою нашого дослідження було встановити область 

та умови формування подвійного молібдату натрію-алюмінію, дослідити 

фазоутворення у даній системі, і встановити вплив на систему йонів – 

активаторів Cr
3+

. 

Систему обирали з таких міркувань: Al2O3: Cr
3+

 (корунд) – сполука 

відома своїми оптичними та люмінесцентними властивостями; 

Na2MoO4∙2H2O та MoO3 обрано для шихти тому що ці сполуки у процесі 

синтезу дають такі ж йони, як у речовині, що синтезується (Na
+
, MoO4

2-
), а 

також вони мають відносно невисокі температури плавлення та високу 

розчинюючу здатність до таких високоплавких сполук як гідроксид 

алюмінію. У більшості випадків твердофазної та розплавної взаємодії для 

синтезу використовували Al(OH)3, а для внесення розрахованої кількості 

xрому(ІІІ) – Cr2O3. 

Для детального дослідження розглядалися розплави, що містили у 

своєму початковому складі Na2Mo2O7 30-85 % мол., оскільки області, 

збагачені на оксид молібдену втрачають масу при нагріванні до 800
о
 С, а 

максимальна мольна частка Al2O3, що може бути розчинена за даних умов не 

перевищує 40 % мол [406]. Точки, що мали однаковий склад після 

кристалізації схематично об’єднувалися у області кристалізації. У межах 

даних співвідношень виділено три поля кристалізації, що відповідають Al2O3, 

NaAl(MoO4)2 та Na2Mo2O7 (рис. 5.8). 
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Слід відмітити, що у деяких випадках спостерігається залежність складу 

отриманої суміші продуктів від швидкості кристалізації. Так, у області 

формування молібдату та оксиду алюмінію при збільшенні швидкості 

охолодження розплаву вміст Al2O3 зростав. Таким чином, надалі дослідження 

проводилися при фіксованій швидкості 30 град /год. 

 

Рис.5.8. Продукти кристалізації  розплавів системи Na-Al-Mo-O, 

нанесені на трикутник складу вихідних розплавів 

 

Фазовий склад отриманих зразків (додаток 5.3) було підтверджено 

рентгенофазовим аналізом порошків шляхом порівняння з літературними 

даними NaAl(MoO4)2 (PDF2 № 54-0243), Al2O3 (γ – форма, PDF2 № 76-0185), 

та Al2O3 (α-форма, PDF2№ 89-7717). 

NaAl(MoO4)2 кристалізується у вигляді прозорих пластинок, які не 

розчиняються у воді, розбавленій сульфатні кислоті, однак повністю 

розчинні при нагріванні у розбавленій нітратній кислоті. ІЧ - спектр ( см
-1

) 

:451, 560, 817, 840(сл.). Сполука кристалізується в моноклінній сингонії, a = 

9,616(1), b = 5,34(1), 13,136Å, β = 89,98
o
, Z = 4 
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Al2O3 формується у вигляді сірих кристалів, які не розчинні у розчинах 

кислот та лугів, в тому числі при кип’ятінні. Індексований у орторомбічній 

сингонії, R3c, a = 4,759(1); c = 12,991(1)Å, Z = 6. 

При фіксованому вмісті Al2O3 10 % мол зміна полів кристалізації від 

Al2O3 до NaAl(MoO4)2 та Na2Mo2O7 відбувається за рахунок зсуву 

співвідношень вихідних речовин від тримолібдатного розрізу до 

димолібдатного, тобто зміни співвідношення Na/Mo від 0,67 до 1,00. При 

фіксованому вмісті MoO3 – знову спостерігається утворення легованого 

хромом(ІІІ) оксиду алюмінію, а при мінімальному вмісті MoO3 – утворюється 

димолібдат. У цьому розрізі область формування подвійного молібдату 

найширша, отже він кристалізується саме при сталому співвідношенні 

кількостей Na/Mo = 4/6,2. 

У порівнянні з літературними даними [408] характер розміщення полів 

кристалізації при внесенні 0,01% Cr
3+

до складу вихідного розчину – розплаву 

принципово змінюється (рис. 5.8). Так у області формування димолібдату 

натрію формується додатково Al2O3, а поле кристалізації NaAl(MoO4)2 у 

присутності активатора відповідає полю сумісного формування 

Al2O3:Сr
3+

/NaAl(MoO4)2:Cr
3+

. За даними порошкової рентгенографії було 

встановлено, що вміст Al2O3 у досліджених зразках знаходиться в межах 1-

5%. При дослідженні отриманих полікристалічних зразків 

Al2O3:Сr
3+

/NaAl(MoO4)2:Cr
3+

 з допомогою TEM  було виявлено, що часточки 

Al2O3 розміром 80-250 нм та нерегулярної морфології знаходяться в кристалі 

легованого NaAl(MoO4)2 або на його поверхні. Було зроблено припущення, 

що в даних умовах у області формування подвійного молібдату формується 

композит ( рис.5.9). 
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Рис. 5.9. Зображення ТЕМ (а) та оптичного профіломентра (б) зображення 

композиту Al2O3:Сr
3+

/NaAl(MoO4)2:Cr
3+

 

Для детального дослідження особливостей формування таких зразків 

була обрана точка на діаграмі, що відповідає початковому розчин-розплаву з 

вмістом Al2O3 10 % мол. Процес кристалізації досліджувався методом 

відбору проб та оптичною мікроскопією. Було встановлено, що у інтервалі 

температур 900- 650º С у розчин-розплаві формування кристалічних центрів 

не спостерігається. При подальшому пониженні температури у межах 650 - 

630° С спостерігається формування наночасточок Al2O3, а подальше 

пониження температури призводить до лавиноподібного застигання плаву з 

утворенням NaAl(MoO4)2. 

Таким чином, внесення Хрому (ІІІ) як активатора до розплавленої 

системи Na2Mo2O7-Al2O3-MoO3 суттєво впливає на склад отриманих 

кристалічних фаз: у межах усіх полів кристалізації зафіксовано появу оксиду 

алюмінію, причому відповідні поля кристалізації значно зміщені у порівнянні 

з нелегованими системами 

При синтезі NaAl(MoO4)2 розчин-розплавним методом було здійснено 

спробу збільшити вміст Cr
3+

 у зразках, але за таких умов кристалізації 

подвійного молібдату не відбувалась. Твердофазний синтез подвійного 

молібдату було проведено для отримання можливості змінювати 

концентрацію йонів Хрому у широких межах.  

Схема синтезу NaAl1-XCrX(MoO4)2: 
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Na2CO3 + 2Al(OH)3 + Cr2O3 + 4MoO3 = 2NaAl1-XCrX(MoO4)2+3H2O + CO2 

(Х =0,005 – 0,100). 

Синтез здійснювався наступним чином: 

1. Суміші вихідних реагентів із різним вмістом Cr
3+

 

перешихтовувалися у агатовій ступці.  

2. Суміш позбавляли газоподібних продуктів при 400° С. 

3. Спікали до 560° С з кроком 20°, ретельно перетиралася на кожній 

стадії. 

 

Рис. 5.10. Рентгенограми твердих розчинів NaAl1-XCrX(MoO4)2: Х = 

0,005(B), 0.05 (C),0,1 (D) 

Дані рентгенограм та ІЧ-спектрів одержаних твердофазним методом 

зразків співпали з даними аналогічних досліджень для NaAl(MoO4)2, що 

отримувався розчин-розплавною кристалізацією. 

Приготувати стійку суміш просто шляхом змішування легованих 

Хромом (ІІІ) кристалічних фаз NaAl(MoO4)2 та Al2O3 не вдалося, оскільки 

сполуки значно різняться за температурами плавлення. Тому було здійснено 
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спробу повторити отримання композиту Al2O3:Сr
3+

/NaAl(MoO4)2:Cr
3
, що 

кристалізувався з розчину-розплаву системи Na2Mo2O7-Al2O3-MoO3,  

методом твердофазної взаємодії з метою порівняння їх люмінесцентних 

властивостей. Для цього приготували серію зразків що відповідають 

наступним початковим складу, наведеному у Таблиці 5.5. 

Таблиця 5.5. 

Склад вихідної шихти та дані рентгенографії отриманих при 550 
О
С 

композитів 

№ Склад зразку Дані рентгенографії 

1 NaAl0,995Cr0,005(MoO4)2 / 0,01Al2O3 NaAl(MoO4)2 

2 NaAl0,995Cr0,005(MoO4)2 / 0,05Al2O3 NaAl(MoO4)2 

3 NaAl0,995Cr0,005(MoO4)2 / 0,1Al2O3 NaAl(MoO4)2 

4 NaAl0,995Cr0,005(MoO4)2 / 0,15Al2O3 NaAl(MoO4)2 

5 NaAl0,995Cr0,005(MoO4)2 / 0,5Al2O3 NaAl(MoO4)2/Al2O3 

 

Виявилось, що за таких умов утворюється дві різні фази аморфного 

Al2O3  (рис. 5.11). Причому у складі отриманих термічним відпалом зразків 

виявлено присутність декількох модифікацій згаданого оксиду.  

 

Рис. 5.11. Рентгенограма Al2O3: Cr
3+

 отриманого твердофазним методом. 

 

синя лінія – експериментальні дані 

червона лінія – Al2O3 (PDF2 № 76-0185) 

зелена лінія – Al2O3 (PDF2 № 89-7717) 
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Таким чином, при температурах, необхідних для синтезу NaAl(MoO4)2 

(560-590 
о
С) формування кристалічного Al2O3 не відбувається, для чого 

необхідні значно вищі температури, при яких подвійний молібдат буде 

зазнавати плавлення. 

Отже формування композитів з одночасним легуванням двох матриць 

Al2O3:Сr
3+

/NaAl(MoO4)2:Cr
3+

 можливе лише у випадку кристалізації з 

розчинів у розплаві. 

Для встановлення особливостей легування Al2O3:Сr
3+

/NaAl(MoO4)2:Cr
3+

 

отриманого з розчину-розплаву та оксиду алюмінію хромом (ІІІ) досліджено 

спектри люмінесценції даних зразків. Спектральні дослідження проведено в 

усьому діапазоні, доступному для використаних монохроматорів при 

температурах 4,2К та 300К. 

 
 

Рис. 5.12.Спектри люмінесценції Al2O3:Cr
3+

 (а) та 

Al2O3:Сr
3+

/NaAl(MoO4)2:Cr
3+

 (б) при λзб = 532 нм. 

У випадку Al2O3:Сr
3+

 при 4,2К виділено одну лінію емісії при 692,5 нм, 

тоді як при кімнатній температурі дана лінія розщеплюється на дві 

компоненти при 692,5, та 694,2 нм відомі як як R2 та R1відповідно (Рис. 5.12). 
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Ці інтенсивні смуги емісії – є парою R–ліній випромінювання Cr
3+

 в 

октаедричному оксигеновому оточенні сапфіра Al2O3:Cr
3+

 (
2
E → 

4
A2 

переходи), що розділяються лише при кімнатній температурі. 

У випадку співкристалізації Al2O3:Сr
3+

/NaAl(MoO4)2:Cr
3+

 у спектрі 

люмінесценції виявлено пік при 740,5 нм, який слід вважати емісією йонів 

Cr
3+

 в матриці NaAl(MoO4)2, де йони Cr
3+

 знаходяться в октаедричному 

кисневому оточенні займаючи позицію алюмінію (заборонений за спіном 

електронний перехід 
2
E → 

4
A2).  

 

Рис. 5.13. Спектри люмінесценції NaAl(MoO4)2: Cr
3+

 при λзб = 473 нм; T 

= 4,2; 60; 90 (º K) 

При порівнянні з літературними даними [408], слід відмітити, що 

інтенсивність R–лінії в подвійному молібдаті спадає при підвищенні 

температури, так як це спостерігається для інших матриць на основі 

подвійних молібдатів. На противагу літературним даним, де інтенсивність 
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люмінесценції NaAl(MoO4)2:Cr
3+

 при зростанні температури монотонно 

зменшується і спостерігається в спектрі емісії і при 300К, в нашому випадку 

такої лінії у спектрі не виявлено [409]. Цей факт може бути пов’язаним з 

порівняно низьким вмістом легуючої домішки і нерівномірним її розподілом 

між матрицею та наночасточками. 

Отже, у спектрах люмінесценції розчин-розплавних зразків 

Al2O3:Сr
3+

/NaAl(MoO4)2:Cr
3+

 виявлено смуги, що свідчать про легування 

тривалентним хромом як молібдату, так і оксиду Алюмінію (Рис. 5.12). У 

нашому випадку лінія R віднесена до NaAl(MoO4)2:Cr
3+

 дуже вузька, тоді як у 

чистому молібдаті, зазвичай, уширена. Інтенсивність ліній R1 та R2, 

віднесених до оксиду алюмінію із температурою майже не змінюється. Отже, 

в цілому температурна залежність люмінесценції обумовлена присутністю 

обох фаз. 

Таким чином, в умовах розчин-розплавної кристалізації у області 

сумісного формування подвійного молібдату та оксиду алюмінію формується 

композит, для якого виявлено неочікувані спектральні характеристики, які не 

може давати проста механічна суміш оксиду та молібдату.  

Дані просвічуючої електронної мікроскопії показали, що Al2O3 

формується у вигляді включень у кристалі NaAl(MoO4)2. Зразок було 

досліджено з допомогою оптичного профілометра, для встановлення 

локалізації домішки оксиду та морфології зерен Al2O3. За даними оптичного 

профілометра (рис. 5.9б) поверхня кристалітів Al2O3:Сr
3+

/NaAl(MoO4)2:Cr
3+

 є 

гладкою. Тому, можна зробити висновок, що більшість включень Al2O3 

міститься всередині кристалів.  

Завдяки особливостям будови система проявляє дві смуги з суттєво 

різними температурними залежностями. Інтенсивність емісії смуги R 

залежить від температури, що може бути використане для точного 

визначення температур у кріодіапазоні. 
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5.4. Закономірності кристалізації у змішаних молібдатно-ванадатних 

розплавах, що містять бісмут(ІІІ) 

 

В цьому підрозділі розглядаються особливості взаємодії у 

розплавленій багатокомпонентній системі K-Na-Bi-Mo-V-O [410] з метою 

встановлення взаємовпливу природи лужного елементу, молібдатної та 

ванадатної компоненти на склад отриманих під час кристалізації фаз. 

Аналіз отриманих результатів показав, що гомогенність у розплавах 

досягається у межах від 550 до 900˚С.  

Для узагальнення отриманих результатів нами було розглянуто 

псевдопотрійну систему K2O-V2O5-(MoO3)2 при фіксованому вмісті Bi2O3 

10% мол, для встановлення умов входження до складу каркасів катіонів 

натрію, було отримано також серію змішаних (K,Na)2O-V2O5-(MoO3)2  

Склад кожної експериментальної точки з координатами (хK2O; 

yV2O5; z (2MoO3) на трикутнику складу вихідного розчину – розплаву 

(рис. 5.14) відповідає складу (0,9хK2O; 0,9yV2O5; 1,8zMoO3, 0,1Bi2O3) 

вихідного розчину – розплаву при 900
0
С. Після завершення охолодження 

кожної шихти кристалічні продукти відмивалися водою, а їх склад 

наносився на діаграму складу розплаву для встановлення закономірностей 

процесів кристалізації. Аналіз складу отриманих кристалічних фаз виявив 

поля кристалізації KBi(MoO4)2, K5Bi(MoO4)4, K3Bi2(VO4)3, BiVO4:Mo
+6 

(Рис. 5.14). 

K3Bi2(VO4)3 утворюється у вигляді жовтуватих призматичних 

кристалів, вихід складає 72 -86 % від вмісту бісмуту у розплаві. Найвищий 

вихід виявлено у випадку початкового вмісту 45,21 % К2O та 39,79 %V2O5. 

За даними рентгенфлуоресцентного аналізу, кристали не містять домішки 

молібдену. Полікристалічний зразок нерозчинний у воді та розбавлених 

розчинах кислот. ІЧ – спектр, (см
-1

): (см
-1

): 415 (сл.), 461(сл.), 670 (с.), 756 

(с.), 859 (с.), 904 (пл.) (рис. 5.15). Рентгенограма індексована у 
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моноклинній сингонії (пр. гр. C2/c). параметри елементарної комірки  a = 

13,957(1)Å, b = 13,858(1)Å, c = 7,095(1)Å, β = 112,8(2), Z =4, JCPDS 01-084-

1460. 

 

 

Рис. 5.14  Кристалічні фази в системі K-Bi-V-Mo-O, нанесені на трикутник 

складу вихідних розплавів 

 

BiVO4:Mo
+6

  утворюється у вигляді голкоподібних кристалів 

(рис. 5.14) при співвідношенні K/V < 1,00 у вихідному розчині – розплаві. 

Максимальний вихід складає 58 % від вмісту бісмуту(ІІІ). 

Полікристалічний зразок має чорний колір, при подрібненні набуває 

жовтого кольору. За даними EDS аналізу вміст молібдену становить 1,4- 

9,6 % (детальніше процеси заміщення розглянуті у розділі 7.1). 

Подрібнений зразок нерозчинний у воді, розбавленій (1:2) ортофосфорній, 

хлоридній кислоті, розчині Трилону Б, винній та щавлевій кислоті. Повне 
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розчинення кристалічної фази спостерігається лише при тривалому 

кип’ятінні у концентрованій нітратній кислоті з краплею фторидної 

кислоти, однак при відстоюванні більше години, в розчині утворюється 

жовтуватий осад. ІЧ-спектр, (cм
-1

): 409 (сл.), 420 (сл.), 746 (с.), 832 (пл.). 

Рентгенограма індексована у моноклинній сингонії (пр. гр. I2/a, параметри 

елементарної комірки a= 5,195(2)Å, b =11,701(1)Å, с = 5,092 (3)Å нм, β = 

90.38 (1)°, Z = 4), JCPDS 01-083-1699. 

Таблиця 5.6. 

Склад початкових розчинів – розплавів та отримані сполуки 

№ Склад вихідного 

розплаву, % мол. 

Сполука K/Mo K/V V/Mo K/(V+Mo) 

MoO3 K2O V2O5 

1 10,00 61,87 23,13 K5Bi(MoO4)4 6,19 2,68 0,40 1,87 

2 10,00 56,52 28,48 K5Bi(MoO4)4 5,65 1,98 3,15 1,47 

3 10,00 50,27 34,73 K5Bi(MoO4)4 5,03 1,45 3,80 1,12 

4 10,00 45,21 39,79 K3Bi2(VO4)3 4,52 1,14 4,40 0,91 

5 10,00 40,73 44,27 BiVO4 4,07 0,92 5,00 0,75 

6 10,00 34,00 51,00 BiVO4 3,40 0,67 5,70 0,55 

 

K5Bi(MoO4)4 кристалізується у вигляді світло-жовтих зростків, 

область утворення яких відповідає співвідношенням K/Mo>5,03 та 

K/(V+Mo) > 1,12 та вмісті V2O5 23,13-35 % мол. у початковій шихті. За 

даними рентгенфлуоресцентного аналізу, кристали не містять домішки 

ванадію. ІЧ - спектр, (см
-1

): 656 (пл.), 726 (с.), 860(с.), 917 (пл.). 

Рентгенограма індексована у гексагональній сингонії, параметри 

елементарної комірки  a = 0,6024(1), c =2,083(2) нм, Z =1,5, JCPDS 00-029-

0986. 

KBi(MoO4)2 кристалізується у вигляді жовтуватих призматичних 

кристалів при співвідношенні K/Mo=0,8 – 1,2 та мінімальному вмісті 
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ванадату (до 10 % мол.). Вихід складає 76-78 % по відношенню до Bi. ІЧ-  

спектр, (см
-1

): 925(с), 902(сл), 821(сл), 737(с), 647(сл), 577(сл). Немає 

структурних даних по JCPDS, структура не має трансляційної симетрії та 

має просторову групу I2/b(αβ0)00 (деталі наведено в розділі 5.5) 

В області формування KBiMo2O8 при заміні 1/2K на 1/2Na 

утворюється сполука Bi2(MoO4)3, яка кристалізується в тетрагональній 

сингонії, пр.гр. I41/a. ІЧ-  спектр: 929(c) 902(c) 837(сл) 800 748(c) 641(сл). 

Важливо відмітити, що у системі спостерігається така 

закономірність зміни полів кристалізації (рис. 5.15): BiVO4–K3Bi2(VO4)3–

K5Bi(MoO4)4. 

 

Рис.5.15. Вплив співвідношення K/V 

 

Отримані результати частково корелюють з даними дослідження 

процесів кристалізації системи K–Bi–P–V–O [411]. Так, при найменших 

співвідношеннях K/V = 0,5 – 2,0 у такій системі виявлено формування 

твердих розчинів на основі K3Bi2(VO4)3, де частина Фосфору заміщена на 

Ванадій [411]. На відміну від літературних даних, у досліджуваній системі 

K–Bi–V–Mo–O [410] при даних співвідношеннях формування змішано 

аніонних сполук не виявлено. Область формування подвійного ванадату в 
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такому випадку виявляється значно вужчою, що може бути представлено 

наступною схемою: 

3KVO3 + Bi2O3 = K3Bi2(VO4)3 

Участь молібдатної компоненти у складі розплаву зводиться до 

ролі інертного розплаву – розчинника, а тому можна зробити висновок, що 

формальна «кислотність» комбінованих молібдатних розплавів нижча у 

порівнянні з [411]. З іншого боку, відносно низький вміст лужного  

компоненту вдало регулюється за рахунок зміщення співвідношення K/Mo 

від 2 до 1, що відповідає K/V = 0,5 – 1,0, де спостерігається утворення 

ортованадату: 

2KVO3 + Bi2O3 + K2Mo2O7 = 2BiVO4 + 2K2MoO4 

 

Рис.5.16. ІЧ – спектри: 1- BiVO4, 2 – K3Bi2(VO4)3, 3 – K5Bi(MoO4)4 
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У ІЧ- спектрі бісмут ванадату спостерігається широка смуга, що є 

дещо уширеною у порівнянні з чистим BiVO4 (рис.5.16). 

Рентгенфлуоресцентний метод аналізу показав присутність молібдену у 

одержаних зразках у кількості 1,4-9,6% мол. Таким чином, у порівнянні з 

фосфатно-ванадатною системою, де обидві солі виступають у ролі 

безпосередній учасників взаємодії, для системи K–Bi–Mo–V–O при 

зростанні співвідношення K/Mo зміна полів кристалізації відбувається у 

послідовності BiVO4:Мо–K3Bi2(VO4)3–K5Bi(MoO4)4 без утворення твердих 

розчинів між ними. Однак, завдяки присутності молібдатної компоненти 

вдається значно понизити температурний інтервал кристалізації і 

стабілізувати моноклінну модифікацію BiVO4. 

 

5.5. Структура KBi(MoO4)2  

Молібдат KBi(MoO4)2 вперше описаний у роботах Клєвцова [412], 

але кристалічна структура не була вирішена ні в класичній тетрагональній, 

ні в деформованій шеєлітоподібній моноклинній сингонії. На той час було 

вирішено не індексувати всю дифракційну картину, а причиною 

додаткових рефлексів вважали особливістю структурного типу шеєліт. 

Сателітні рефлекси описувалися як «додаткові рефлекси, як і у деяких 

шеєлітоподібних сполуках» [412]. За сучасними правилами структурного 

аналізу комірка вважається правильно вибраною тоді, коли всім рефлексам 

присвоєні цілі індекси Міллера. Досліджуючи отриману сполуку методом 

порошкової рентгенографії вдалося виділити два сателітні рефлекси 

близько 2θ ≈ 10º, які характерні для шеєлітоподібних неспіврозмірно 

модульованих сполук, що свідчить про їх ізоструктурність [413] 

(рис. 5.17). 
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Рис. 5.17. Рентгенограма KBi(MoO4)2 

Через складність дифракційної картини вирішити структуру, 

уточнити методом Рітвельда і навіть уточнити параметри комірки за 

даними порошкового експерименту на Kα випромінюванні неможливо, а з 

використанням монокристального експерименту можна вирішити і 

уточнити структуру методом важкого атома, що і було зроблено. При 

автоматичному індексуванні програмним пакетом Crysalis [262] обирається 

триклинна комірка, що не характерно для похідних шеєліту, але 

індексувавши найінтенсивніші рефлекси без урахування низькокутових 

рефлексів, можна виділити моноклинну псевдошеєлітоподібну комірку. 

При нанесенні рефлексів на сферу Евальда можна побачити сателітні 

рефлекси (рисунок 5.18), які не можна індексувати трьома цілими 

індексами Міллера hkl, але проводячи перпендикулярно до тривимірної 

гіперплощини четвертий вимір можна додати четверту координату до 

зворотнього простору і описати дифракційну картину чотирма індексами 

Міллера.  
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Рис. 5.18.  Дифракційна картина від монокристалу KBi(MoO4)2 та 

зовнішній вигляд монокристалу 

Таким чином можна сказати, що отримана сполука у тривимірному 

просторі не має трансляційної симетрії і є довгоперіодичною. Такі сполуки 

зручно описувати за допомогою формалізму суперпростору, а модель, що 

було обрано гарно узгоджується з найближчим аналогом KNd(MoO4)2 [55]. 

Після інтегрування отримані дані були інтерпретовані. Структура 

вирішена методом перевороту заряду програмним пакетом Superflip та 

уточнені програмним пакетом Jana2006 методом важкого атома. 

Параметри структури наведені у таблиці 5.7. 

Модель для катіонного впорядкування була обрана як повністю 

впорядковані катіони калію та бісмуту. Описане упорядкування за 

допомогою квадратної функції у зонах з більшою електронною густиною 

розташовано калій, з меншою – бісмут (рис. 5.19). Додаткове 

упорядкування відбувається через відмінність радіусів калію та бісмуту, 

через це відбувається зсув всіх інших атомів і деформація поліедрів, так 

відстань Mo-O розташована у межах від 1,65 до 1,90Å, кожен атом має 

хвилю модуляції позиції та заселеності. 

 



227 

 

Таблиця 5.7. 

Деталі структурного експерименту для  KBi(MoO4)2 

Програмне забезпечення Superflip, Jana2006 

Формула KBi(MoO4)2 

Просторова група I2/b(αβ0)00 

Параметри комірки(a,b,c,ϒ), Å 

5,5598(3), 

5,3082(4), 

11,9475(4), 

91,231(5) 

q-vector 
0,569800a*-

0,111900b* 

R (main), % 2,71 

R (all),% 3,47 

 

Рис.5.19. Проекція вздовж осі c для KBi(MoO4)2 

Аперіодичність структури можна побачити після візуалізації 

сегменту 10*10 комірок перпендикулярно до осі c, як найбільш 

інформативний напрямок (рис. 5.19). 
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Координати атомів, параметри атомного зміщення та характеристики 

модуляції для атомів Mo і O в структурі KSm(MoO4)2 [61] і статистичне 

заселення позиції А
I
 катіонами K 

+
 і Bi

3 + 
використані в якості вихідних при 

уточненні неспіврозмірно-модульованої структури KBi(MoO4)2. 

Використовували два методу опису профілю: метод ізотропного 

розширення ліній (ILB) в програмі JANA2000 і метод анізотропного 

розширення ліній (AMLB) в програмі JANA2006. 

Обчислення електронної та різничної електронної густини в області 

позиції A
І
 = (K0,5Bi0,5)( рис. 5.20) показало, що використання структурної 

моделі зі статистичним розподілом K і Bi уздовж осі х4 для апроксимації 

профілю рентгенограми KBi(MoO4)2 не є коректним. Великий інтервал 

розподілу електронної густини уздовж осі х4, показаний на рис.5.20 вказує 

на хвилеподібну поведінку заселеності позиції A атомами K й Bi. 

 

Рис. 5.20. Область позиції A
I
 = (K0.5Bi0.5) в структурній моделі зі 

статистичним розподілом атомів K  та Bi на перетині карт електронної 

густини x2x3, x1x3 і x1x2 Повні, точково-пунктирні і пунктирні лінії 

відповідають позитивним, нульовим і негативним значенням електронної 

густини; Центральні лінії відповідають обчисленим позиціям атомів. 
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Подальше уточнення структури KBi(MoO4)2 проводили з 

використанням двох моделей: 1) в моделі з двома комплементарними 

гармонійними функціями (хвильова апроксимація); 2) в моделі східчастих 

функцій модуляції заселеності (апроксимація по Кренель-I; фактор 

заселеності (o) для K і Bi задавався як o[K] = 1 і o[Bi] = 0 в 0 <t <0.5; o[Bi] = 1 

і o[K] = 0 в 0.5 <t <1); 

Структури KА
ІІІ

(MoO4)2 (R = Nd, Bi) дуже схожі і кристалізуються в 

одній надпросторовій групі I2/b(αβ0)00 з близькими параметрами 

елементарної комірки і векторами модуляції q. Координати відповідних 

атомів розрізняються менш ніж на 3 стандартних відхилення для Bi і Мо і 

менше ніж на 10 стандартних відхилень для атомів K і Nd[55]. Як в одному, 

так і в іншому випадку причиною структурної модуляції є впорядкований 

розподіл різних катіонів у позиції A шеелітоподібної структури. Розподіл 

пов'язаний з хвильовим характером зміни складу, що спостерігається в 

площині аb в напрямку вектора q. Умовна хвиля модуляції складу, що 

змінюється від {KMoO4} до {LnMoO4} (Ln = Nd, Bi), є періодичною з 

довжиною, що дорівнює 1/|q|=1/|αa*+βb*|, але є аперіодичною (модульованою) 

в площині аb завдяки ірраціональності α і β. 

В результаті суперпозиції двох періодичних функцій (безперервної 

композиційної хвилі і дискретного каркасу позиції A
І
 виходить аперіодична 

дискретна функція по розподілу K і A
III

 в позиції A) і, як наслідок, хвильовий 

опис їх періодичності. Основною відмінністю між структурами KBi(MoO4)2 і 

KNd(MoO4)2 є різниця в хвильовій функції, яка визначає функцію модуляції 

складу в позиції K/A
ІІІ

. Дві типові функції модуляції заселеності (100% 

домену K і 100% домену Nd) описують впорядкування K і Nd в структурі 

KNd(MoO4)2. Схожі домени, (95% К + 5% Bi) і (95% Bi + 5% К), 

спостерігаються і в структурі KBi(MoO4)2. 

Встановлене явище модуляції в заселеності катіонів бісмуту та калію 

по одній позиції призводить до модуляції відповідних довжин зв’язків у 

змішаних поліедрів (K/Bi)O8 у структурі дозволяє припустити появу 
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особливих люмінесцентних властивостей у легованих твердих розчинів на 

його основі, що місять йони Pr
3+

 та Eu
3+

. 

 

5.6. Вплив концентрації європію(ІІІ) та празеодиму(ІІІ) на люмінесцентні 

властивості твердих розчинів KBi1-xM
III

x(MoO4)2,  M
III

 - Eu, Pr 

 

Монокристали подвійного молібдату KBi(MoO4)2 було синтезовано 

розчин-розплавним методом зі стехіометричної суміші вихідних реагентів 

K2MoO4, Bi2O3 (99.99%), та MoO3 взятих у співвідношенні 1:1:3 при 

охолодженні від 950 до 620 ºС. Тверді розчини KBi1-xEux(MoO4)2 та KBi1-

yPry(MoO4)2 були одержані зі стехіометричних сумішей K2MoO4 (99,99%), 

Bi2O3 (99,99%), MoO3 (99,99%), Eu2O3 (99,99%) або Pr6O11 (99,99%) при 550
о
С 

протягом 50 год. 

На рис. 5.21 наведено порошкові рентгенограми для твердих розчинів 

KBi1-xEux(MoO4)2 та KBi1-yPry(MoO4)2  (х = 0,1% – 10,0 %). Як видно із 

рисунка, рентгенограми є подібними для всіх досліджуваних концентрацій 

європію та празеодиму(ІІІ) та, в цілому, свідчать про відсутність додаткових 

кристалічних фаз при легуванні. Сателітні рефлекси, які були відмічені для 

структури KBi(MoO4)2 також спостерігаються для кожної точки одержаного 

твердого розчину. 

В структурі KBi(MoO4)2 існує 2 нееквівалентні кристалічних позиції 

для Mo і 36 позицій для Оксигену. Катіони Бісмуту та Калію разом займають 

2 нееквівалентних позицій, причому один тип зайнятий переважно Ві
3+

, а 

другий тип –переважно К
+
. Молібдатні групи МоО4

2-
 є деформованими 

тетраедрами, в яких відстань Мо-О змінюється в межах від 1,60 Å до 1,88 Å. 

Катіони K/Bi в найближчому оточенні мають восьми координаційне 

оточення, симетрія якого досить низька. Середня відстань Ві-О зростає від 

2,48 Å до 2,80 Å при збільшенні величини заселеності позиції катіоном 

калію. Виходячи з структурних особливостей цього молібдату можна 
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очікувати, що в спектрах люмінесценції легованих рідкісноземельними 

катіонами будуть проявлятись смуги надчутливих переходів.  

 

Рис. 5.21. Рентгенограми полікристалічних зразків серій  

KBi1-xEux(MoO4)2 (а) та KBi1-yPry(MoO4)2 (б). 
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Крім того, кількість різних центрів фотолюмінесценції може бути 

більше двох враховуючи модуляцію відповідних довжин зв’язків (при 

входженні іонів на різні нееквівалентні позиції Ві та К). Тверді розчини KBi1-

xEux(MoO4)2 виявляють спектри фотолюмінесценції, що містять лише смуги, 

які пов’язані із переходами 
5
D0→

7
FJ (J=0-4) в йонах Eu

3+
 при збудженні на λзб 

= 462,5 нм при кімнатній температурі (рис. 5.22). 

 

 

Рис. 5.22. Спектри фотолюмінесценції KBi1-xEux(MoO4)2 при збудженні 

на λзб = 462,5 нм, x = 0,001 (1), 0,005 (2), 0,01 (3), 0,05 (4), 0,1 (5); T = 300 K. 

Вставка: збільшена частина спектра 3 в області переходу 
5
D0→

7
F0,1. 
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Дві найінтенсивніші смуги (λмакс = 611,7 та 614,5 нм) цих спектрів 

пов’язані із переходом 
5
D0→

7
F2. Третя, дещо слабша смуга цього переходу 

розташована в спектральному діапазоні 618 - 630 нм. інші смуги, які 

розташовані в спектральних областях 581 - 600 (
5
D0→

7
F1), 645 - 670 

(
5
D0→

7
F3) та 680 - 710 нм (

5
D0→

7
F4) мають суттєво меншу інтенсивність в 

порівнянні із смугами переходу 
5
D0→

7
F2. Смуга переходу 

5
D0→

7
F0 (λmax = 578 

нм) чітко спостерігається лише для зразків з концентрацією європію x ≥ 0,01.  

Зі спектрів люмінесценції іонів Eu
3+

 в твердих розчинах можна 

одержати цінну інформацію про особливості позиції, яку займає іон в 

структурі. Зокрема, зі спектрів на рис. 5.22 випливають ряд важливих 

висновків. Висока інтенсивність смуг фотолюмінесценції надчутливого 

переходу 
5
D0→

7
F2 в порівнянні із інтенсивністю смуг магнітодипольного 

переходу 
5
D0→

7
F1 вказує на досить низьку симетрію кристалографічної 

позиції, яку займає домішковий катіон європію(ІІІ). По-друге, в межах смуги 

переходу 
5
D0→

7
F1 можна виділити як мінімум 5 компонент (при 584,0; 585,9; 

588,6; 591,6 та 594,9 нм, відповідно), що перевищує теоретичний ліміт для 

європію в одній позиції (максимум 3 піки). Таким чином, європій(ІІІ) займає 

мінімум дві нееквівалентні позиції в структурі матриці KBi(MoO4)2. При 

цьому як мінімум одна з цих позицій йонів Eu
3+

 не має операції інверсії 

оскільки в спектрах фотолюмінесценції спостерігається смуга забороненого 

переходу 
5
D0→

7
F0. В цілому, люмінесцентні характеристики підтверджують 

дані по структурі матриці, адже бісмут в структурі перебуває в позиції з 

симетрією С1.  

Наявність двох різних центрів фотолюмінесценції на основі катіонів 

європію(ІІІ) в структурі може бути пояснено у припущені, що частина 

активатора локалізована в позиції з переважаючим вмістом бісмуту, а інша - 

калію. Ще один можливий варіант пояснення – вклад повержневих дефектів. 

При збільшені розмірів частинок кількість йонів Eu
3+

 в об’ємі кристалу 

зростає в порівнянні із кількістю йонів на поверхні, тобто люмінесценція 
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великих частинок буде визначатись переважно іонами Eu
3+

 «в товщі» 

матриці. 

На рис. 5.23 наведено спектри фотолюмінесценції кристалів 

KBi(MoO4)2:5% Eu (розміри ~ 0,1 мм) та нанопорошків (розмір зерен ~ 

100 нм). 

 

Рисунок 5.23. Спектри ФЛ нанопорошків (1) та монокристалів (2) 

сполуки KBi(MoO4)2:5%Eu: (a) дійсні інтенсивності ФЛ; (б) та (в) показують 

області переходів 
5
D0→

7
F1 та 

5
D0→

7
F2 з нормованими інтенсивностями. 

 

Встановлено, що перехід від монокристалів до нанокристалічних 

порошків підвищує пікову інтенсивність фотолюмінесценції йонів Eu
3+

 в 

матриці KBi(MoO4)2:5% Eu приблизно в 8 разів. Тобто, з погляду 

застосування як червоних люмінофорів варто використовувати 
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дрібнодисперсні зразки зазначеної сполуки. Цікаво, що інтегральна по 

спектру інтенсивність фотолюмінесценції для нанокристалічних порошків 

всього лише в 2,3 рази вища в порівнянні з випадком монокристалів. 

Збудження фотолюмінесценції  KBi1-xEux(MoO4)2 пов’язане переважно 

із внутрішніми f-f переходами в йонах європію(ІІІ) (рис. 4.24).  

 

Рис. 5.24. Спектри збудження ФЛ зразків KBi1-xEux(MoO4)2 для λлюм = 

615 нм, x = 0,001 (1), 0,005 (2), 0,01 (3), 0,05 (4), 0,1 (5); T = 300 K. 

 

Можна відмітити 3 серії ліній в спектрах збудження при 392,5, 462,5 та 

530 нм, відповідно. Найбільш інтенсивна смуга відповідає поглинальному 

переходу 
7
F0-

5
D2. Слабка смуга в області 270-350 нм спостерігається лише 
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для великих концентрацій йонів Eu
3+

 в матриці KBi(MoO4)2. Ця смуга являє 

собою суперпозицію смуги з переносом заряду O-Eu (λmax ~ 280 нм) та смуги 

поглинання молібдатної матриці (λmax ~ 330 nm). Незважаючи на те, що 

власна фотолюмінесценція матриці не спостерігається при кімнатній 

температурі, дуже ймовірно що має місце безвипромінювальний перенос 

енергії збудження від матриці до катіонів рідкісноземельний елементів.  

Інтегральна інтенсивність фотолюмінесценції для KBi1-xEux(MoO4)2 

сильно залежить від концентрації люмінесцентної домішки та досягає 

максимального значення при x = 0,05 (рис. 5.25). Також бачимо, що 

практично вся фотолюмінесценція в видимій області пов’язана із переходом 

5
D0→

7
F2, що вказує на гарну чистоту кольору червоного свічення для цієї 

сполуки.  

 

Рис. 5.25. Концентраційні залежності інтегральної інтенсивності ФЛ, 

інтенсивності переходів 
5
D0→

7
F1 і 

5
D0→

7
F1, та коефіцієнт асиметрії R для 

полікристалічних твердих розчинів KBi1-xEux(MoO4)2. 

Додаткова інформація про особливості входження рідкісноземельних 

катіонів в матрицю може бути одержана із розрахунку коефіцієнта асиметрії, 
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як було показано для K3Gd1-xEux(PO4)2: R = I(
5
D0-

7
F2)/I(

5
D0-

7
F1)( розділ 3.5). В 

випадку нанопорошків серії KBi1-xEux(MoO4)2 розраховані значення R лежать 

в межах 5,6-7,1 та зростають при збільшенні x (рис. 5.26). Таке велике 

значення R вказує на те, що йони Eu
3+

 займають позиції з дуже спотвореним 

координаційним оточенням і, ймовірно, пов’язані із «поверхневими» 

центрами світіння. Можна припустити, що зростання концентрації 

рідкісноземельних елементів веде до збільшення відносної кількості 

поверхневих центрів фотолюмінесценції, а це й спостерігається на 

залежності R(x). В той же час, незважаючи на симетрію С1 позиції бісмуту в 

структурі, коефіцієнт асиметрії має бути вищим для випадку іонів Eu
3+

 в 

об’ємі матриці. Розрахований коефіцієнт асиметрії для кристала 

KBi0.95Eu0.05(MoO4)2 міліметрових розмірів рівний 3,7 та повинен бути навіть 

меншим для більших кристалів. 

Фотолюмінесценція зразків KBi1-yPry(MoO4)2 досліджувалась при 

збудженні на 473 нм при кімнатній температурі (рис. 5.26). Всі 

спостережувані смуги випромінювання зразків пов’язані із переходами в 

йонах Pr
3+

. Найбільш інтенсивні смуги відповідають переходам 
3
P0,1-

3
H5 (525-

565 нм), 
1
D2-

3
H4 (602,8 нм), 

3
P0-

3
H6 (610-635 нм) та 

3
P0-

3
F2 (648,8 нм). Смуга 

на 602,8 нм домінує у спектрі при y < 0,005, в той час як при вищих 

концентраціях Pr
3+

 смуга при 648,8 є найбільш інтенсивною. 

Спектри збудження фотолюмінесценції зразків серії KBi1-yPry(MoO4)2 

були вивчені в діапазоні 250 – 550 нм при реєстрації в смугах на 602,8 та 

648,8 нм при кімнатній температурі (рис. 4.27). Однак, в спектрах за даних 

умов наявні лише смуги поглинальних переходів 
3
H4 → 

3
P2, 

3
H4 → 

3
P1 + 

1
I6 та 

3
H4 → 

3
P0 в іонах празеодиму (максимуми смуг при 448, 472 та 486 нм, 

відповідно). 

Залежності інтегральної інтенсивності для переходів в йонах 

празеодиму були пораховані шляхом обчислення площ під відповідними 

смугами в спектрах фотолюмінесценції зразків KBi1-yPry(MoO4)2. Як видно із 
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рис. 4.27, найбільша інтегральна інтенсивність спостерігається для зразка з 

вмістом Pr
3+

 в кількості у = 0,010. 

 
 

Рис. 5.26. Спектри ФЛ KBi1-

yPry(MoO4)2 для λзб = 473 нм, y = 

0,001 (1), 0,003 (2), 0,005 (3), 0.01 (4), 

0,05 (5), 0,07 (6), 0,1 (7); T = 300 K. 

Рис. 5.27. Спектри збудження 

ФЛ KBi1-yPry(MoO4)2 для 

реєстрації на λлюм = 602,8 (1,2) та 

648,8 нм (3-5), y = 0,001 (1,3), 0,01 

(2,4), 0,1 (5); T = 300 K 

 

При цій же концентрації маємо максимальну інтенсивність смуг, які 

відповідають випромінювальним переходам 
1
D2-

3
H4 та 

3
P0-

3
H6. Інтенсивність 

смуги випромінювального переходу 
3
P0-

3
F2 навпаки зростає до максимальних 

досліджуваних концентрацій рідкісноземельних елементів, щоправда 

зростання не монотонне для високих концентрацій.  
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Рис. 5.28. Залежності інтегральних інтенсивності для 

фотолюмінесценції KBi1-yPry(MoO4)2 в межах 525 – 750 нм, та окремих 

переходів 
1
D2-

3
H4, 

3
P0-

3
H6 та 

3
P0-

3
F2; λзб = 473 нм, Т = 300 К 

 

5.7. Синтез та люмінесцентні властивості твердих розчинів 

К0,5xBi1-0,5x(MoxV1-x)O4 

 

Метою наступного дослідження щодо формування твердих 

розчинів зі структурою шеєліту є аналіз кристалохімічних особливостей 

ізоморфізму та можливості одержання у системі КBi(MoO4)2–BiVO4 

твердих розчинів К0,5xBi1-0,5x(MoxV1-x)O4 та встановлення закономірностей 

зміни структури одержаних керамік, їх ширини забороненої зони та 

люмінесцентних властивостей. Синтез був проведений твердофазно, деталі 

експериментів наведені у розділі 2. 

У ІЧ-спектрах (рис. 5.29) отриманих твердих розчинів 

спостерігається широка смуга в області 500-900 см
-1

. До найбільш 

інформативної області у представлених спектрах належить діапазон від 
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400 до 1500 см
-1

. З літератури відомо [415-416], що валентні коливання як 

MoO4
2-

 так і VO4
3-

 груп мають характеристичні смуги  приблизно в одній 

області у діапазоні від 750 до 980 см
-1

. Для усіх спектрів  спостерігається 

уширена смуга без вираженого розділення на складові, що вказує на те, що 

і обидва тетраедра статистично розупорядковані по одній позиції. Однак, 

при зростанні вмісту молібдату від х = 0,5 до 0,9 (рис. 5.29а) відбувається 

поява смуги при 870 см
-1

 та плеча біля 937 см
-1

, інтенсивність яких зростає 

пропорційно вмісту ванадату. 

 

Рис. 5.29. ІЧ спектри (а) та рентгенограми (б) 

K0,5xBi1-0,5x(MoxV1-x)O4, х = 0,1 ( крива 1), х = 0,2 (крива 2), х = 0,3 

(3), х = 0,5 (4), х = 0,7 (5),  х = 0,8(6), х = 0,9(7) 

 

Деформаційні коливання K0,5xBi1-0,5x(MoxV1-x)O4 спостерігаються 

для усіх значень х близько 440-445 см
-1

. Аналіз кристалографічних даних 

щодо споріднених до шеєліту каркасів, що місять гетеро валентну пару 

V(V) – Mo(VI) показує можливість двох модифікацій: тетрагональної, яка 
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ізоструктурна CaWO4, [417] та моноклінної деформації, яка характерна для 

гетероваленого заміщення 2Ca
2+

= А
I
 + А

III 
, де А

I
– лужний елемент, та А

III
 – 

рідкісноземельний елемент. Так, у випадку А
I
 – Li, Na перехід з 

моноклинної до тетрагональної модифікації спостерігається при х =0,1 для 

твердих розчинів складу M
I
0,5xBi1-0,5x(MoxV1-x)O4 [418]. У випадку калій-

вмісних систем заміщення має складніший характер. Так, за даними 

порошкової рентгенографії серії K0,5xBi1-0,5x(MoxV1-x)O4 до значення х = 0,1-

0,3 зберігається тетрагональна модифікація, оскільки в області кутів 2Θ = 

19 та 35 виявлено по одному піку, що індексується як (101) та (200) 

відповідно. Така картина відповідає тетрагональній фазі. Пониження 

симетрії до моноклінної відбувається при х = 0,5 -0,9 (рис. 5.29б), де кожен 

з вище описаних піків подвоюється на (101) та (011) при при 2Θ=19º , а 

рефлекс, індексований як (200) у тетрагональній фазі розділяється на (200) 

та (020) при 2Θ = 35 º.  

Розглянемо зміни, що при цьому відбуваються на прикладі 

ідеалізованої структури шеєліту CaWO4, що кристалізується в 

тетрагональній сингонії. При високій симетрії кристалічний каркас 

складається з квадратних антипризм CaO8 та правильних тетраедрів WO4
2-

. 

Гетероваленте заміщення у катіонній або аніонній позиції призводить по 

розупорядкування відповідних замісників по позиціям (K/Bi)O8 та 

(Mo/V)O4, причому у тетраедрі (Mo/V)O4 всі довжини зв’язків Mo/V- O 

залишаються рівними. Це випадок, коли тетрагональна симетрія 

зберігається. При досягненні максимальної напруженості каркасу 

відбувається розділення відповідних груп зв’язків на дві пари, що 

призводить до пониження симетрії як локальних координаційних поліедрів 

(Mo/V)O4, так і каркасу в цілому. Поява часткового упорядкування по 

позиціям K/Bi є більш ймовірною, як це показано в розділі 5.3. На 

противагу, для позицій Na/Bi й Li/Bi координаційне оточення більш 
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деформоване і зв’язку з значно більшою різницею у координаційних 

вимогах катіонів А
I
 + А

III
. 

Ширина забороненої зони для твердих розчинів K0,5xBi1-0,5x(MoxV1-

x)O4 була оцінена на основі спектрів дифузного відбивання, які  

перераховано в спектри поглинання згідно перетворення Кубелки-Мунка. 

На рис. 5.30 наведено залежності (αhν)
1/r

=f(hν), де α – показник 

поглинання, а r – константа, яка залежить від характеристик поглинального 

переходу та електронної будови напівпровідника, hν – енергія фотона, що 

поглинається. Відомо, що сполука ВіVO4 належить до прямозонних 

напівпровідників з дозволеними поглинальними переходами [419]. 

 

Рис. 5.30. Побудова Тауца для зразків K0,5xВі1-0,5x(MoxV1-x)O4 для х 

= 0,1 (1), 0,5 (2) та 0,9 (3). 

Крайній представник твердих розчинів - KBi(MoO4)2, наразі, не 

описаний з точки зору характеру зони та електронних станів елементів, 

якими сформовано стелю валентної зони та дно зони провідності. Однак, 

близькі за будовою та складом, NaBi(MoO4)2 та K5Bi(MoO4)4 є 
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прямозонними діелектриками з поглинальними переходами в Bi
3+

 та в 

групах МоО4
2-

[420]. Тобто, в першому наближення можна припустити, що 

KBi(MoO4)2 буде прямозонним діелектриком з дозволеними переходами, 

тому в побудові Тауца (рис. 5.30) використано значення r = 0,5. Таким 

чином, збільшення вмісту молібдену в системі призводить до збільшення 

величини ширини забороненої зони. Значення Eg для досліджених твердих 

розчинів зразків наведені в Таблиця 5.7. 

Таблиця 5.7. 

Значення ширини забороненої зони для K0,5xВі1-0,5x(MoxV1-x)O4 

Х  в формулі K0,5xВі1-0,5x(MoxV1-x)O4 Eg, eB 

0,1 2,33 

0,2 2,38 

0,3 2,40 

0,5 2,40 

0,7 2,57 

0,8 2,63 

0,9 2,72 

 

Для нелегованих сполук серії K0,5xВі1-0,5x(MoxV1-x)O4 не 

спостерігається фотолюмінесценція при кімнатній температурі при 

збудженні в діапазоні 250 – 580 нм. Цей факт пояснюється тим, що для 

молібдатів і ванадатів характерне сильне температурне гасіння власної 

фотолюмінесценції [421-422]. Найінтенсивнішу фотолюмінесценцію нами 

зареєстровано при температурі рідкого азоту (Т = 77 К) для точки 

K0,45Ві0,55Мо0,9V0,1О4 при збудженні λзб = 340 та 380 нм (рис. 5.31). Для двох 

збуджень фотолюмінесценції характерна область енергій фотонів, що 

більша за значенням за відповідну  ширину забороненої зони твердого 

розчину (hνзб = 3,26 еВ та 3,64 еВ, відповідно). Таким чином, основний 
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вклад у власну люмінесценцію вносить зона-зонне поглинання, що 

відповідає переходу електрона з валентної зони в зону провідності. 

 

 

Рис. 5.31. Спектри фотолюмінесценції K0,45Ві0,55Мо0,9V0,1О4 (1 та 2) 

та K0,25Ві0,75Мо0,5V0,5О4 (3) при  λзб = 380 нм (1) та 340 нм (2,3), Т = 77 К. 

 

Як видно з рис. 5.32, при збудженні на 340 нм так і 380 нм 

спостерігається широка смуга фотолюмінесценції, в якій можна виділити 

дві компоненти з максимумами при 620 та 705 нм. Смуга в області  620 нм 

проявляється для багатьох молібдатів Бісмуту(ІІІ), і пов’язується із 

центрами світіння, які сформовані на основі груп МоО4
2-

 або катіонів Ві
3+

 

[423-425]. Смуга при 705 нм асоціюється як із молібдатними групами, що 

містять локальні дефекти, так і з ванадатними тетраедрами VО4
3-

. Відносна 

інтенсивність цих смуг залежить від довжини збуджуючого 

випромінювання. Важливо відмітити, що збільшення концентрації Ванадію 

веде до загального зменшення інтегральної інтенсивності люмінесценції. 

Спектр зазнає змін при збудженні при 340 нм спостерігається лише широка 

смуга в діапазоні 600 - 800 нм з λмах = 725 нм. Цю смугу ми пов’язуємо із 
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центрами люмінесценції, на основі VO4
3-

. Відповідно з даними [426] в 

системах на основі конденсованих ванадатів M3V2O8 (M: Mg, Ca, Sr, Ba, 

and Zn) спостерігається аналогічна довгохвильова фотолюмінесценція з 

λмах = 670 нм, яка пов’язана із електронними переходами 
3
T1→ 

1
A1 в 

тетраедрах VO4. Ці електронні переходи є забороненими за спіном й 

спостерігаються лише рахунок спін-орбітальної взаємодії при умові 

пониження симетрії ванадатного тетраедра. Відповідно до даних 

рентгенофазового аналізу в твердих розчинах K0,5xBi1-0,5x(MoxV1-x)O4 при 

збільшенні ванадію має місце зростання симетрії системи в цілому, а 

значить, відбувається зниження інтенсивності випромінювання переходу 

3
T1→ 

1
A1 як внаслідок збільшення симетричності тетраедрів VO4. Завдяки 

цьому, інтенсивність смуги фотолюмінесценції при 725 нм є порівняно 

невисокою при збільшенні концентрації ванадату. Спектри збудження 

фотолюмінесценції наведено на рис. 5.32 в області 260 – 450 нм, де 

виділено три смуг з λмах, що дорівнює 410, 375 та 320 нм.  

 

Рис. 5.32. Спектри збудження фотолюмінесценції 

K0,45Ві0,55Мо0,9V0,1О4 (1-3) та K0,25Ві0,75Мо0,5V0,5О4 (4, 5) при λлюм = 570 нм 

(3), 600 (1,4) і 660 нм (2,5), Т = 77 К. 
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При співставленні величин забороненої зони для твердого розчину 

K0,45Ві0,55Мо0,9V0,1О4 величина Eg = 2,72 еВ можна зробити висновок, що 

що всі смуги збудження фотолюмінесценції (при 450 нм, що відповідає Еg 

= 2,76 еВ) попадають в область зона-зонного поглинання. 

Для найбільш короткохвильової реєстрації (λ = 570 нм) 

відмічається домінування смуги при 320 нм. На противагу, для найбільш 

довгохвильової фотолюмінесценції (λ = 660 нм) набір смуг в спектрах 

збудження люмінесценції при 320 та 375 нм мають подібний характер. При 

збільшенні концентрацій ванадату та бісмуту(ІІІ) інтенсивність смуги 

збудження при 320 нм суттєво зменшується, що може свідчити про зв'язок 

короткохвильової люмінесценції (з максимумом на 620 нм) з центрами 

світіння на основі  молібданих груп, а не катіонів бісмуту(ІІІ). Більш того, 

смуга в спектрах збудження при 375 нм, ймовірно, пов’язана саме з 

дефектними групами MoO4
2-

, а смуга при 410 нм – із VO4
3-

. 

Таким чином, збільшення вмісту молібдену в серії твердих 

розчинів K0,5xВі1-0,5x(MoxV1-x)O4 веде до збільшення інтенсивності власної 

фотолюмінесценції, яка пов’язана з групами МоО4
2-

. Відсутність власної 

емісії при кімнатній температурі лише вказує на наявність каналів 

безвипромінювальної релаксації енергії збудження в нелегованих 

матрицях. Однак, енергія фотонів, яке поглинається групами MoO4
2-

 та 

VO4
3-

, може передаватись до люмінесцентно-активних домішок в таких 

матрицях, тому багато молібдатів з рідкоземельними елементами 

досліджуються як ефективні люмінофори. Крім того, поглинута енергія 

може спричинювати фотокаталітичну дію. 

Зразки серії з калієм, які леговані іонами Eu
3+

 виявляють інтенсивну 

фотолюмінесценцію навіть за кімнатної температури. Ця люмінесценція 

являє собою набір вузьких смуг, що пов’язані із f-f переходами всередині 

цього рідкісноземельного катіона. Спектри фотолюмінесценції, одержані при 

збудженні на 473 нм при кімнатній температурі для K0,45Ві0,55Мо0,9V0,1О4, 
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легованих йонами Eu
3+

, з концентрацією в межах 0,01 – 0,15 наведено на 

рис. 5.33. 

 

Рис. 5.33. Спектри фотолюмінесценції K0,45Ві0,55Мо0,9V0,1О4, легованих 

іонами Eu
3+

, СEu = 0,01 (1), 0,02 (2), 0,05 (3), 0,10 (4) та 0,15 (5) одержані при 

збудженні λзб = 473 нм при Т = 300 К. 

 

Найбільш інтенсивні смуги відповідають переходам 
5
D0 → 

7
F2, який є 

надчутливим. Відомо, що інтенсивність випромінювання, пов’язаного із цим 

переходом суттєво зростає зі зниженням симетрії оточення іонів Eu
3+

. 

Зважаючи на те, що інтенсивність переходу 
5
D0 → 

7
F2 набагато вища за 

інтенсивність смуг фотолюмінесценції переходу 
5
D0 → 

7
F1, можна зробити 

висновок, що європій(ІІІ) в структурі має низькосиметричне кисневе 

оточення. Більше того, на 579,0 нм можна виділити смугу слабкої 

інтенсивності, яка відповідає переходу 
5
D0 → 

7
F0. Це свідчить про те, що для 

позиції Eu
3+

 відсутня операція симетрії інверсія. 
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Спектри збудження ФЛ легованих європієм зразків наведено на 

рис.5.34 для випадку реєстрації в найбільш інтенсивній смузі переходу 
5
D0 → 

7
F2.  

 

Рис. 5.34. Спектри збудження фотолюмінесценції K0,45Ві0,55Мо0,9V0,1О4, 

легованих іонами Eu
3+

, СEu = 0,01 (1), 0,02 (2), 0,05 (3), 0,10 (4) та 0,15 (5) 

одержані при реєстрації на λлюм = 614,4 нм при Т = 300 К. 

 

При найнижчій концентрації європію в спектрі збудження 

спостерігаються лише смуги переходів з поглинанням на 465 нм та 535 нм, 

які пов’язані із переходами 
7
F0 → 

5
D2 та 

7
F0 → 

5
D1, відповідно. При 

збільшенні концентрації європію, спочатку з’являється смуга в спектрах 

збудження на 320 нм, а при концентраціях вище 0,10 смуга на 375 нм та 

вузька смуга на 396 нм. Очевидно що смуги на 320 нм та 375 нм пов’язані зі 

збудженням фотолюмінесценції через матрицю K0,45Ві0,55Мо0,9V0,1О4. Смуга 

на 396 нм відповідає переходу 
7
F0→

5
L6 в іонах Eu

3+
. 

Узагальнюючи дані, щодо фотолюмінісцентних властивостей 

легованих європієм(ІІІ) зразків можна стверджувати, що інтенсивність ФЛ 

зростає зі зростанням концентрації рідкісноземельного іона, а 

концентраційне гасіння ФЛ не спостерігається в межах концентрацій 0,01 - 
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0,15. Сполука K0,45Ві0,55Мо0,9V0,1О4, легована європієм(ІІІ) може бути 

використана як червоний люмінофор з гарною чистотою кольору, оскільки в 

спектрах ФЛ домінують смуги переходу 
5
D0 → 

7
F2. 

 

5.8. Ідеальний ізоморфізм у системі Na0.5Bi0.5MoO4-BiVO4 

 

Серед похідних шеєліту натрій-вмісні молібдати мають значні 

перспективи як матриці для легування лантанідами, наприклад, матриця 

(Na0.5xBi0.5xCa1-x)MoO4, ( х = 0,1-0,6) є відомим діелектричним матеріалом 

[417], складно-заміщені по катіону Li3Ba2La3(MoO4)8:Er
3+

 та 

NaPbLa(MoO4)3:Er
3+

/Yb
3+

 характеризуються як люмінофори з 

антистоксівською люмінесценцією [418,422]. Серед найбільш ефективних 

підходів до оптимізації люмінесцентних властивостей таких складно 

заміщених  молібдатів є контрольоване заміщення в аніонній підгратці за 

принципами ізо- та гетеровалентного заміщення. 

У цьому розділі розглядаються кристалохімічні особливості 

одержання ізоморфних твердих розчинів у системі Na0.5Bi0.5MoO4–BiVO4 

та встановлення закономірностей зміни морфології одержаних порошків та 

їх ширини забороненої зони [424]. Усі представники твердих розчинів 

були одержані методом твердофазного спікання, а деталі експериментів 

навдедно у розділі 2. 

Для аналізу вибрана ізоморфна суміш хNa0.5Bi0.5MoO4 – (1-х)BiVO4 

з формуванням твердих розчинів з загальною формулою Na0.5xBi1-

0.5x(MoxV1-x)O4, де х = 0,1- 0,9. Кристалохімічний аналіз крайніх точок, 

NaBi(MoO4)2 та BiVO4, вказує на подібність їх архітектур, в основі яких 

лежить тетрагональний каркас шеєліту. Таким чином, гетеровалентне 

заміщення парою Na
+
 + Bi

3+
 = Mo

6+
 + V

5+
 розглядається в межах одного 

структурного типу і симетрії. Так, у каркасі NaBi(MoO4)2 тетраедри MoO4 

зв’язуються з тригональними антипризмами (Na/Bi)O8, а катіони Натрію та 
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Бісмуту статистично розупорядковані з заселеністю 0,5 в одній 

кристалографічній позиції [425]. Таким чином, гетеровалентне заміщення 

розглядається з точки зору недеформованого структурного типу шеєліту, 

що кристалізується в тетрагональний сингонії з пр. гр. I41/a. В такому 

контексті локальні деформації каркасу розглядаються в наближенні 

заміщення однієї позиції для Mo/V в тетраедричному оточенні або однієї 

позиції для катіону у восьмикоординованому кисневому оточенні. 

Фрагменти (Na/Bi)O8 та MoO4 у межах каркасу розміщуються у шаховому 

порядку, поєднуючись  один з одним спільними вершинами, а анти призми 

(Na/Bi)O8 ще й ребрами. Такий тип упаковки спостерігається і у BiVO4 

[427], другого члена розрізу, для якого можливе формування і інших типів 

граток. Поєднання спільних кристалографічних рис та ідентичний тип 

координаційного оточення атомів, що заміщуються формування 

ізоморфної суміші цілком імовірне в широких межах. Таким чином, 

заміщення атомів Молібдену(VI) на Ванадій(V) відбуватиметься у аніонній 

гратці, а компенсація різниці заряду - за рахунок формування змішаних 

полієдрів (Na/Bi)O8. Таким чином, гетеро валентне заміщення з 

формуванням твердих розчинів Na0.5xBi1-0.5x(MoxV1-x)O4 розглядається в 

межах системи NaBi(MoO4)2 – BiVO4. 

На першому етапі дослідження ідентифікацію заміщення 

молібдату на ванадат перевіряли ІЧ спектроскопією. . На рис.5.35а 

наведено СЕМ керамік Na0.5xBi1-0.5x(MoxV1-x)O4, де х = 0,1 - 0,9 після 

спікання при 975К. Тверді розчини формують сферичні мікрочастинки 

сферичної форми з розміром зерен 0,5-5,0μм, при цьому при зростанні 

вмісту Mo у системі спостерігається збільшення середнього розміру зерна 

від 1,0 до 5,0 μм. У кожному з розглянутих випадків поверхня зерен 

гладка, з чітко окресленими межами, високим ступенем кристалічності та 

агрегації. 
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У ІЧ-спектрах (Рис.5.35б) отриманих твердих розчинів 

спостерігається широка смуга в області 650-900 см
-1

. До найбільш 

інформативної області у представлених спектрах належить діапазон від 

400 до 1500 см
-1

. З літератури відомо [415], що валентні коливання і 

молібдатної і ванадатної групи розташовуються приблизно в одній області 

і у випадку тетраедричного оточення знаходяться у діапазоні від 650 -950 

см
-1

. 

 

Рис. 5.35 СЕМ твердих розчинів Na0.5xBi1-0.5x(MoxV1-x)O4, де х =0,1 

(а), 0,5 (б), 0,9(в) та ІЧ спектри: х = 0,1( крива 1),  х = 0,2(крива 2), х = 

0,3(крива 3), х = 0,5(крива 4),  х = 0,7(крива 5),  х = 0,8(крива 6), х = 

0,9(крива 7) 
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Для усіх твердих розчинів спостерігається широка смуга, що 

однозначно вказує на те, що і ванадатний і молібдатний тетраедр 

статистично розупорядковані по одній позиції. Однак, при зростанні 

вмісту молібдату відбувається поява плеча близько 870 см
-1

, що 

демонструє вклад саме MoO4 групи у набір смуг валентних коливань. 

Деформаційні коливання є малоінтенсивними і спостерігаються для усіх 

твердих розчинів близько 445 см
-1

. 

 

 

Рис. 5.36 а) Рентгенограмами Na0.5xBi1-0.5x(MoxV1-x)O4, де х = 0,1 

(крива 1),  х = 0,2(крива 2), х = 0,3(крива 3), х = 0,5(крива 4),  х = 0,7(крива 

5),  х = 0,8(крива 6), х = 0,9(крива 7) та (б) залежності параметрів комірки 

від ступеня заміщення 

За даними рентгенофазового аналізу, набір рефлексів, що було 

отримано в діапазоні 10 -70 градусів 2Θ є однаковими для всього ряду і 

свідчить про утворення ізоструктурних твердих розчинів (Рис. 5.36). Так, 

характеристичним є дифракційний рефлекс, що індексується як (101) при 
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куті 2Θ =19°. При пониженні симетрії від тетрагональної до моноклінної 

шеєлітового каркасу цей рефлекс розщеплюється на два (101) та (110) 

[427]. Також характеристичним рефлекс 2Θ = 35°, що проіндексований як 

(200) у тетрагональній комірці. При пониженні симетрії до моноклинної 

цей рефлекс розщеплюється на два: (202) та (022) [428]. Усі інші 

дифракційні рефлекси повністю співпадають з тетрагональним шеєлітом  

як за положенням так і за інтенсивністю. Параметри елементарної комірки 

одержаних твердих розчинів наведено на Рис5.36б, що підкорюється закон 

Вегарда для ідеального ізоморфізму. 

Для оцінки величини забороненої зони використано спектри 

дифузного відбиття твердих розчинів (рис. 5.37). Для цього було 

використано загальноприйнятий метод, який був запропонований Яном 

Тауцом для знаходження оптичної ширини забороненої зони 

напівпровідників [370]. Відповідно до цього методу, побудувано 

залежності (αhν)
1/r

=f(hν), де α – показник поглинання, а r – константа, яка 

залежить від характеристик поглинального переходу та електронної 

будови кристала, hν – енергія фотона, що поглинається. Величина, яка 

пропорційна показнику поглинання була знайдена із спектрів дифузного 

відбивання згідно перетворення Кубелки-Мунка. На рис. 5.37 наведено 

побудову Тауца залежності (αhν)
1/r

=f(hν) для твердих розчинів Na0.5xBi1-

0.5x(MoxV1-x)O4, де х =0,1 - 0,9. Штрихові лінії на рисунку є продовженнями 

прямолінійної ділянки кожної залежності до перетину з віссю енергій. Як 

видно з рис. 3.37, при збільшенні вмісту Молібдену від 0,1 до 0,9 ширина 

забороненої зони, Eg, зростає від 2,28 еВ до 2,43 еВ та до 2,67 еВ, 

відповідно. Одержані значення є проміжними між величинами 

заборонених зон кристалів BiVO4 (Eg = 2,3 еВ) та NaBi(MoO4)2 (Eg = 3,40 

еВ) [425]. Таким чином, тверді розчини Na0.5xBi1-0.5x(MoxV1-x)O4, де х = 0,1-

0,9 є напівпровідниками з шириною забороненої зони в межах 2,28 - 

2,67еВ, що виявляють значний інтерес для процесів фотокаталітичного 
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розкладу води. Так, найбільш відомий на сьогодні фотокаталізатор 

BiVO4:Mo має Eg в області 2,3-2,4 еВ [428] і характеризується значною 

ймовірністю електрон-діркової рекомбінації, що знижує ефективність 

каталітичного розкладу води. Зважаючи на те, що у випадку 

гетеровалентного заміщення в межах NaBi(MoO4)2 та BiVO4 

спостерігається ідеальний ізоморфізм, що супроводжується зростанням 

об’єму елементарної комірки зі збільшенням ступеня заміщення х, тобто, 

слід очікувати пропорційного збільшення об’єму координаційних 

поліедрів (Na/Bi)O8,  а отже, і середньостатистичної відстані (Na/Bi) – O. 

 

Рис. 5.37. Спектри дифузного відбиття у координатах Тауца для 

Na0.5xBi1-0.5x(MoxV1-x)O4, де х =0,1 (крива 1), 0,5 (крива 2), 0,9 (крива 3) 

При цьому розподіл Натрію та Бісмуту в позиції впливає як на 

ступінь йонності зв’язків (Na/Bi) – O, так і на кількість точкових дефектів, 

пов’язаних з ними. Такий висновок дозволяє припустити можливість більш 

складного заміщення в цих поліедрах на інші каталітично-активні катіони 

металічних елементів зі збереженням або деформуванням кристалічного 
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каркасу шеєліту, а отже контрольованого впливу на ефективність таких 

каталізаторів. 

Закономірності утворення, будови та люмінесцентних 

властивостей молібдатів та молібдато-ванадатів, узагальнені у розділі 5, 

описано в статтях [389, 390, 400, 406,407, 409, 410,421, 424]. 

 

5.9. Короткі висновки 

1. При сумісній кристалізації у молібдатно-ванадатних розплавах, що 

містять бісмут(ІІІ) виділено два поля кристалізації, що відповідають 

сполукам, що кристалізуються у спорідненому до шеєліту структурному 

типі при умові K/Mo = 0,25 – 0,50, при цьому спостерігається перехід від 

моноклинного модульованого KBi(MoO4)2 до моноклинного BiVO4:Mo. 

2. У спектрах люмінесценції KPr(MoO4)2 інтенсивна червона 

люмінесценція з рівня
 3
P0 йону Pr

3+
 спостерігається як при УФ збудженні 

так і при прямому f-f збудженні. 

3. Гетеровалентне заміщення в системі K0,5xВі1-0,5x(MoxV1-x)O4 ванадію 

молібденом та бісмуту калієм призводить до пониження симетрії 

структури від тетрагональної до моноклінної. При цьому має місце 

розупорядкування відповідних замісників по позиціям (K/Bi)O8 та 

(Mo/V)O4. 

4. Гетеровалентне заміщення у межах твердих розчинів Na0.5xBi1-0.5x(MoxV1-

x)O4, де х = 0,1-0,9 спостерігається стабілізація тетрагональної шеєлітової 

структури, а у випадку K0.5xBi1-0.5x(MoxV1-x)O4  при досягненні х = 0,1 

відбувається пониження симетрії каркасу до моноклинної. 

5. Збільшення вмісту Mo в твердих розчинах K0,5xВі1-0,5x(MoxV1-x)O4 

призводить до збільшення інтенсивності видимої люмінесценції, яка 

пов’язана з молібдатними та ванадатними молекулярними аніонами. 

Досліджувані в роботі матеріали можна застосувати як матриці для 

люмінесцентних іонів або для розробки фотокаталізаторів. 
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6. Збільшення вмісту ванадію в твердих розчинах A
I
0.5xBi1-0.5x(MoxV1-x)O4, (A

I 

= Na, K), де х = 0,1-0,9 призводить до зменшення ширини забороненої 

зони від 2,67 до 2,28 еВ A
I 
= Na, та від  2,72 до 2,33еВ для A

I 
= K.  

7. Власна фотолюмінесценція A
I
0.5xBi1-0.5x(MoxV1-x)O4, (A

I 
= Na, K) при 

кімнатній температурі не спостерігається, а при температурі рідкого 

азоту в спектрах фотолюмінесценції нелегованих зразків можна 

виділити дві компоненти з максимумом на 620 та 705 нм. Власна 

фотолюмінесценція пов’язана переважно із молібдатними групами. 

Збільшення вмісту ванадію веде до загального зменшення інтенсивності 

власної люмінесценції 

8. Тверді розчини K0.5xBi1-0.5x(MoxV1-x)O4, які леговані йонами європію(III) 

виявляють інтенсивну фотолюмінесценцію, яка пов’язана із переходами 

5
D0 → 

7
FJ (J = 1 - 4) в цих рідкісноземельних іонах. Найбільш інтенсивні 

смуги пов’язані із надчутливим переходом 
5
D0 → 

7
F2, що вказує на 

низько симетричне оточення йонів європію(ІІІ). 



257 
 

РОЗДІЛ 6 

ФОТОКАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СКЛАДНООКСИДНИХ СПОЛУК 

НА ОСНОВІ ВАНАДАТО-МОЛІБДАТІВ БІСМУТУ В РЕАКЦІЯХ 

РОЗКЛАДУ ВОДИ 

 

На початку 2000-х років вектор напівпровідникових матеріалів змістився 

в сторону пошуку нових гетерогенних каталізаторів окиснення води з 

використанням сонячної енергії [429]. Серед оксидних фотокаталізаторів 

похідні ортованадату бісмуту зі структурою шеєліту привертають особливу 

увагу завдяки високій гнучкості каркасу щодо ізо- й гетеровалентого 

заміщення та різноманіттю поліморфних перетворень, які визначають 

ширину забороненої зони та, як наслідок, ефективність процесу 

фотокаталітичного розкладу води. Не зважаючи на простоту одержання, 

високу хімічну та фотохімічну стійкість, BiVO4 має ряд недоліків:  

- вищу каталітичну активність має нестабільна моноклинна модифікація 

[429] у порівнянні з більш стабільною тетрагональною; 

- швидка рекомбінація електрон-діркової пари понижує загалну 

ефективність процесу [430] 

- незадовільна кінетика виділення кисню більшості фотоанаодів [431]. 

Для подолання наведених недоліків найчастіше використовують 

легування, причому за гетеровалентою схемою. Однак, на перший план при 

таких дослідженнях виходять технічні характеристики одержаного 

каталізатора, а загальний вплив заміщення розглядається епізодично, тільки 

як інструмент досягнення необхідної концентрації кисню або значень 

фотоструму. Таким чином, на сьогодні відомо значне коло оптимізованих 

гетеровалено-заміщених каталізаторів, характер дослідження яких має 

несистематичний характер. Ми переконані, що глибоке розуміння процесів, 

що відбуваються при заміщенні, контроль вакансій і локальних змін 

кристалічної гратки є ключовими важелями впливу на взаємозв’язки між 

складом, будовою і фотокаталітичною активністю. 
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В цьому аспекті в нашій роботі розглянуто два підходи для 

встановлення впливу концентрації молібдену в структурі шеєліту на процеси 

розкладу води: фотохімічний процес у комірці Кларка в присутності 

переносчика електронів (розділ 6.1) та виготовлення фотоелектрохімічного 

анода для електрохімічного розкладу води ( розділ 6.2) . 

 

6.1. Фотокаталізатори розкладу води на основі Bi1−x/3V1−xMoxO4 

 

На першому етапі нашого дослідження серія твердих розчинів 

Bi1−x/3V1−xMoxO4, де = 0,05 – 0,20 була одержана твердофазною взаємодією. 

Оскільки схема заміщення в такому випадку може бути описана як 

гетеровалентна у аніонній позиції так, що при збільшенні частки молібдату 

збільшується кількість катіонних вакансій, тоді формула твердого розчину 

набуває такого вигляду: Bi1−x/3□х/3V1-хMoхO4, ( х = 0,05, 0,08, 0,10, 0,15, 0,20). 

Вказані межі заміщення були вибрані не випадково: узагальнюючи 

каталітичну активність легованих вольфрамом фотоанодів BiVO4:W [432-

434] максимум фотоструму найчастіше спостерігається при вмісті легуючої 

домішки від 5 до 15 %. Режим спікання приводився поступового до 

температури 650ºС, особливості якого наведено у розділі 2. 

На рис. 6.1 наведено зображення СЕМ ориманих мікропорошків у 

порівнянні з аналогічною фазою, отриманою із розплавів (розділ .4.3). Так, на 

відміну від розплавних голчасних кристалів морфологія мікрокристалітів має 

ближчу до сферичної (рис.6.1а,б) форму. При збільшенні концентрації 

молібдену у складі твердого розчину форма часточок стає менш розділеною і 

зливається у агломерати з розміром від 1 до 5 мкм при початковому 

середньому розмірі зерна в 100-150 нм.  

За даними рентгенографії порошку (рис.6.2) підтверджено відсутність 

домішкових фаз та визначено, що при збільшенні концентрації молібдену у 

твердих розчинах відбувається зміна кристалічної будови від тетрагональної 

до моноклінної при х =0,1 та знов до тетрагональної (при х> 0,15) сингонії 
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[435]. Відмінність між моноклинною та тетрагональною модифікацією 

каркасу шеєліту визначається розщепленням на дві компоненти 

дифракційних рефлексів при 2θ = 18,5; 35 та 46º. Такі розщеплення 

спостерігаються для х =0,05; 0,08 та 0,10.  

 

Рис. 6.1. СЕМ зображення Bi1-x/3V1-xMoxO4, де x = 0,05(вставка 1), 0,08(2), 

0,10(3), 0,15(4), 0,20(5) та кристали Bi0.98V0.93Mo0.07O4 отримані з розплавів (6) 

 

На основі цих спостережень перші три тверді розчини зі вмістом 

молібдену від 0,05 до 0,10 віднесені до моноклинних похідних шеєліту 

(номер картки в базі JCPDS No. 14–0688), а при більшому вмісті х =0,15 та 

0,20 до тетрагональної сингонії ( картка в базі JCPDS No. 14–0133). 
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Таким чином, межа між двома фазами у нашому випадку окреслюється 

вмістом молібдену – 10 % мол. У порівнянні з літературними даними, де 

Молібден заміщує Ванадій у інших похідних шеєліту, межа переходу з 

просторової групи I41/a до I2/a значно відрізняється: від 2 % до 30 % [436-

437]. 

 

Рис.6.2. Рентгенограми Bi1-x/3V1-xMoxO4 (вставка розщеплення 

рефлексів при 2θ =18,5 – 19,0º) 
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Для встановлення координат атомів з порошків методом Рітвельда 

використано модель кристалічної структури, визначеної при 

рентгеноструктурному аналізі Bi0.98V0.93Mo0.07O4. Концентрація молібдену 

зафіксована у відповідності до даних хімічного аналізу (Таблиця 6.1.) 

Таблиця 6.1. Параметри елементарної комірки та розраховані значення BVS 

для змішаних позицій Mo/V 

Сполука Bi1-X/3V1-XMoXO4 

Х 0,05 0,08 0,10 0,15 0,20 

Пр.гр. I2/a I2/a I2/a I41/a I41/a 

a, Å 5,10666(9) 5,10712(12) 5,113801(16) 5,15673(10) 5,16509(9) 

b, Å 11,69286(19) 11,6909(2) 11,69046(3) - - 

c, Å 5,18300(9) 5,18138(11) 5,18138(11) 11,69131(19) 11,6901(2) 

β° 90,2540(15) 90,2545(18) 90,2006(3) 90 90 

V 309,482(9) 309,361(12) 309,5774(16) 310,894(10) 311,869(10) 

Густина, 

г/см
3
 

6,94 6,86 6,83 6,80 6,74 

R(Bragg) % 4,23 5,87 6,58 3,68 3,61 

BVS(Bi) 3,02 2,99 3,07 2,80 2,73 

BVS(V/Mo) 4,91 4,84 4,78 5,22 5,46 

 

Виявлена закономірність пониження симетрії була встановлена на 

основі рентгенографічних даних. Перехід від моноклинної сингонії (пр.гр. 

I2/a) до тетрагональної ( пр.гр. I41/a), як правило, відбувається поступово, при 

цьому близько точки пониження симетрії спостерігаються структури 

тетрагональної сингонії але з моноклинними викривленнями. В такому 

випадку інтерпретація даних рентгенофазового аналізу ускладнюється і 

відповідь щодо точки зміни фази є неоднозначною через близькість 

параметрів комірки і кута моноклинності наближеного до 90ºС. В загальному 

випадку, перехід від моноклинної модифікації до тетрагональної пов’язаний 

зі зняттям структурних напруг у ванадато-молібдатному тетраедрі і 
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переорієнтації відповідних зв’язків V –O від симетрії тетраедра С2v до С4v. 

Такі зміни більш точно характеризуються спектроскопічними методами. 

Розглянемо КР -та ІЧ -спектри отриманого твердого розчину (рис.6.3.). 

 

Рис. 6.3 КР -(a) та ІЧ- (b) спектри для Bi1-X/3V1-XMoXO4 

Так, зсуви у КР - спектрах однозначно свідчать на користь зміни 

симетрії при розгляді смуг в області 330-360 та 800-900 см
-1

. Вважається, що 

зміна моноклинної симетрії до тетрагональної відбувається зі зсувом смуг в 

області близько 820 см
-1

, а дві смуги в області 320-370 см
-1 

об'єднуються в 

одну (Таблиця 6.2). У разі твердих розчинів Bi1-X/3V1-XMoXO4, зміна симетрії 

відбувається при х = 0,1, але зсув основного максимуму у спектрі набуває 

змін поступово: у синю область (рисунок 6.3а) при поступовому заміщенні на 

ванадат, однак вказана закономірність помітна лише в КР- спектрах. На 

противагу, ІЧ-спектр зазнає несуттєвих змін (рис. 6.3б). Так, одна уширена 

смуга в області 600-950 см
-1

 відповідає валентним коливанням як 

молібдатних, так і ванадатних груп. При цьому, ці смуги практично не 

розділяються на компоненти. При зростанні концентрації молібдату 

відбувається зсув максимуму цієї смуги з 738 см
-1

 до 752 см
-1

[436-437], а 

плече біля 825 см
-1

 поступово втрачає свою інтенсивність ( рис.6.3б) 
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Таблиця 6.2. 

Тверді розчини зі структурою шеєліту та характеристичні смуги в КР-спектрах 

Твердий розчин Межі фаз Характеристики КР -спектрів Літ. 

νs(V-O) νas(V-O) νas(Mo-O) δs(VO4) δas(VO4) 

(Li0.5Bi0.5)XBi1-X(MoxV1-x)O4 0 ≤x≤0.098 

Моноклінна 

825.9 714.6 

 

872.3 367.8 

326.3 

211.1 

128.2 

438 

0.1< x≤1.0 

Тетрагональна 

815.1 772.4 872.3 367.8 

326.3 

200.6 

(Na0.5xBi1-0.5X)(MoxV1-x)O4 0.1< x≤1.0 

Тетрагональна 

816    211 439- 

440 

(K0.5xBi1-0.5X)(MoxV1-x)O4 0 ≤x≤0.10 

Моноклінна 

825.9 714.6 

 

876 367.8 

326.3 

211.1 

128.8 

441 

0.15≤x≤0.64 

Тетрагональна 

814  876 344  

Ca1-XBiX(MoXV1-X)O4 0.1< x≤1.0 

Тетрагональна 

815  882 375 

340 

211 442 

Bi1-X/3V1-XMoXO4 0 ≤x≤0.1 

Моноклінна 

815  875 366 

330 

207 

118 

443 

0.15< x≤0.2 

Тетрагональна 

818  875 366 

330 

207 

118 
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Для отриманих КР – спектрів спостерігається дві особливості щодо 

положення смуги біля 815 см
-1

, яка відноситься до валентних асиметричних 

коливань ванадатної групи і має найвищу інтенсивність поміж інших смуг в 

дослідженому інтервалі. По-перше, ця смуга характеризується 

довгохвильовим зсувом до 875 см
-1

 при зменшенні кількості Молібдену у 

складі твердого розчину, а по-друге, зі збільшенням вмісту молібдату на ній 

з’являється плече при 875 см
-1

, що явно вказує на вклад в це коливання ще й 

νas(MoO4
2-

).  

Ширина забороненої зони для Bi1-X/3V1-XMoXO4 була оцінена на основі 

спектрів дифузного відбивання, які перераховано в спектри поглинання 

згідно перетворення Кубелки-Мунка. На рис. 6.4 наведено залежності 

(αhν)
1/r

=f(hν), де α – показник поглинання, а r – константа, яка залежить від 

характеристик поглинального переходу та електронної будови 

напівпровідника, hν – енергія фотона, що поглинається. Для усіх твердих 

розчинів Eg = 2,25-2,28 еВ. 

 

Рис.6.4. Визначення ширини забороненої зони за допомогою побудови 

Тауца (вставка – колір твердих розчинів) 
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Серед відомих напівпровідникових матеріалів тверді розчини на основі 

BiVO4 відповідають вимогам до каталізаторів за рахунок оптимальних значень 

ширини забороненої зони (2,3-2,4еВ), положення краю зони провідності та 

валентної зони і характеризується високою стабільністю у водних розчинах [444]. 

Час життя електрон-діркової пари у порівнянні з більш вузькозонними 

напівпровідниками такими як α-Fe2O3, значно більший. Однак, у випадку BiVO4  

встановлена низька мобільність носіїв заряду, а значить підвищеною є схильність 

до рекомбінації зарядів. Таким чином, переважна більшість фотогенерованих 

дірок затримуються в об’ємі каталізатора. Для підвищення каталітичної 

активності BiVO4 використовують підходи ізо- та гетеровалентного заміщення, 

сумісне використання каталізаторів, формування гетерогенного контакту, 

інженерія морфології кристалу та його розміру. В нашій роботі розглянуто вплив 

концентрації молібдену на каталітичні властивості твердих розчинів Bi1-X/3V1-

XMoXO4 (x =0.05, 0.08, 0.10, 25 0.15, 0.20) в комірці Кларка ( рис.6.5).  

 

Рис. 6.5 Криві виділення кисню для твердих розчинів Bi1-X/3V1-XMoXO4 

 

Встановлено, що при умові однакового синтетичного підходу, відпалу зразка, 

морфології мікропорошків максимальна кількість кисню, що зафіксована у 
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комірці становить 18-21 мкмоль/л після 30-50 с опромінення у випадку ступеню 

заміщення х = 0,08 - 0,10. Максимальне значення ефективності фото 

каталітичного розкладу води спостерігається для зразка, що відповідає 

пограничній області між моноклинною та тетрагональною шеєлітоподібною 

структурою. Таким чином, що концентрація молібдену у кількості 10 % мол 

показала себе найкраще у реакції генерації кисню. Раніше було зафіксовано, що 

моноклинна модифікація залишається стабільною при вмісті молібдену від 2 до 

10 % мол для катіон-заміщених шеєлітів [445]. На противагу, вже при 12 % мол 

тверді розчини Bi1-X/3V1-XMoXO4 кристалізуються в недеформованій 

тетрагональній модифікації і мають значення фотогенерованого кисню вже 

менші. 

На основі рентгеноструктурого аналізу монокристалу Bi0.98V0.95Mo0.05O4 і 

порошків твердих розчинів методом Рітвельда встановлено особливості будови 

досліджених сполук. На рис.6.7 наведено характер зміни параметрів елементарної 

комірки а, с та кристалографічної густини і об’єму елементарної комірки. При 

зростанні вмісту молібдену параметр а поступового зростає, а параметр с 

зменшується доки ці значення в точці х = 0,15 не зливаються в єдиний параметр 

тетрагональної комірки. Величина кута моноклинності β зменшується при 

збільшенні частки молібдену у складі фаз, але лишається максимально 

наближеним до значення 90º. Профілі інших рентгенограм, структуру який 

вирішено методом Рітвельда наведено в Додатку 6.1. Варто відмітити, що 

кристалографічна густина отриманих твердих розчинів зменшується зі 

збільшенням частки молібдену, що додатково підтверджує дефектний механізм 

заміщення в аніонній позиції за наведеною схемою(де - □ – позначено катіонну 

вакансію): 

0,98Bi
3+

 + 0,02□ = 0,05MoO4
2-

+ 0,95VO4
3-

 

0,93Bi
3+

 + 0,07□ = 0,20MoO4
2-

+ 0,80VO4
3-

,  

Для особливостей зміни координаційного оточення змішаної позиції Mo/V 

використано розрахунок суми валентних зв’язків, значення яких наведено в 

Таблиці 6.1. При зростанні вмісту молібдену значення сума валентних зусиль 
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поступово збільшується від 4,91 до 5,46, що узгоджується з принципами 

заміщення на більш високо зарядний катіон у тетраедрі.  

 

Рис. 6.6. Розрахований та експериментальний профіль рентгенограми 

Bi0,99V0,95Mo0,05O4 та зміна найважливіших кристалографічних параметрів 

 

І тетрагональний, і моноклинний шеєліт мають подібну організацію 

кристалічного каркасу. Так, елементарна комірка включає поєднання з 

додекаедрів BiO8, поєднаних між собою спільними вершинами та ребрами. 
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Вздовж кристалографічного напрямку (1 2 1) (рис.6.7) чотири атоми Бісмуту 

знаходяться в одній площині, а змішані тетраедри (Mo/V)О4 розташовані 

рівновіддалено від цієї площини ( Таблиця 6.3).  

Таблиця 6.3. 

 Найважливіші довжини зв’язків та кути в структурі Bi0,98V0,93Mo0,07O4 

BiO8 (Mo/V)О4 

2×2,3788(22) 

2×2,3886(22) 

2×2,4909(25) 

2×2,5994(24) 

2×1,7671(24) 

2×1,7122(25) 

2×106,945(106) 

2×105,493(106) 

114,473(121) 

117,862(110) 

 

 

Рис. 6.7. Найближче координаційне оточення атомів в структурі 

Bi0,98V0,93Mo0,07O4 та елементарна комірка отриманого каркасу. 

 

У випадку гетерваленого заміщення виникають деформації як у катіонній, 

так і аніонній підгратці, причому змінюється організація як першої, так і другої 
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координійної сфери. Так, точкова група тетраедра при переході від тетрагональної 

до моноклинної модифікації понижується від С4v до C2v, при цьому відбувається 

стиснення відповідних тетраедрів до площини (121). У тетрагональному шеєліті 

всі довжини зв’язків Mo/V – O рівновіддалені і рівні 1,935(10)Å, тоді як при х = 

0,05; 0,08; 0,10 відстані від найближчого атома Бісмуту до площини (121) 

скорочується до 1,7776(10)Å, тоді як відстані до V/Mo змішаних позицій  

видовжується до 1,9575(10)Å. Таким чином, лінія, проведена крізь два 

перпендикулярних до площини (1 2 1) атома в тетраедричному оточенні вже 

змінює своє положення по відношенню до кристалографічної площини на кут 10°. 

Для тетрагонального шеєліту цей кут не перевищує 8° для ступеня заміщення x = 

0,15 та 0,20. Більш того, у змішаному тетраедрі (Mo/V)О4  довжини зв’язків Mo/V 

– O розділяються на два коротших 1,7122(25)Å та два довших 2,176(24)Å 

(Таблиця 6.3).  Атоми в позиціях Bi та V/Mo зміщуються з площини щойно вміст 

Молібдену перевищує 15 % мол.  

 

Рис.6.8. Елементарна комірка кристалу Bi0,98V0,93Mo0,07O4 

Розгляд кута та його зміни в межах елементарної комірки може бути 

використаний як додатковий фактор контролю ступеня деформації кристалічних 

структур складнооксидних сполук. Варто відмітити, що можливість порівнювати 
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отримані тверді розчини між собою реалізується завдяки використанню 

дисперсних систем складу Bi1-X/3V1-XMoXO4 з однаковим розміром частинок (80-

100 нм) та однакової морфології. 

 

6.2. Фотокаталітичні властивості твердих розчинів A
II
XBi1- xV1- xMoxO4 

(A
II
-Ca, Sr) 

Більш широкі можливості щодо дослідження фотокаталітичних систем 

відкриває фотоелектрохімічний розклад (анг.photoelectrochemical, скор. PEC) 

[446-448]. Принципова відмінність цього підходу полягає в тому, що до 

фотохімічної комірки додається зовнішнє джерело струму. Для цього 

виготовляється фотоелектрохімічна комірка, де каталізатор нанесений 

тонким шаром на електрод. Зовнішнє електричне коло бере участь у генерації 

електрон-діркової пари і передає електрони від фото-аноду до катоду, де 

відбувається генерація водню. 

Така особливість спонукала нас до детального вивчення особливостей 

входження двовалентних катіонів до структури шеєліту [449]. Для цього було 

використано два підходи: метод кристалізації із розчину - розплаву та 

твердофазна взаємодія. Мікрофотографія кристалів, одержаних із розплаву 

Ca-Bi-V-Mo-O та дані EDS аналізу для них наведено на рис.6.9. 

 

Рис. 6.9. Мікрофотографія кристалів Ca0,126Bi0,874V0,874Mo0,126O4  (а) та їх 

EDS аналіз (б) 
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Монокристал з емпіричною формулою Ca0,126Bi0,874V0,874Mo0,126O4  за 

даними рентгеноструктурного аналізу індексується в тетрагональній 

сингонії, пр. гр. I41 (Таблиця 6.4) та належить до родини шеєліту CaWO4. У 

кристалічній структурі є одна змішана позиція 4b для Bi/Ca катіонів з 

розподілом 0,874/0,126, що відповідає тригональному додекаедру (Сa/Bi)O8. 

Міжатомні відстані (Bi/Ca) - O знаходяться в межах від 2,4095(1) до 2,4822(1) 

Å (Таблиця 6.5). Ці довжини зв'язків представляють собою усереднене 

значення поміж відомих для Ca-O та Bi-O й добре узгоджуються з даними 

інших змішаних поліедрів (Bi/Ca)O8 [450-451]. 

Таблиця 6.4. 

Дані рентгеноструктурного аналізу монокристалів 

Ca0,126Bi0,874V0,874Mo0,126O4   та порошку Bi0.5Sr0.5V0.5Mo0.5O4 

Кристалографічні 

дані 

Ca0,126Bi0,874V0,874Mo0,126O4    Bi0.5Sr0.5V0.5Mo0.5O4 

Молярна маса 308,30 285,74 

Сингонія тетрагональна тетрагональна 

Просторова група I41 (N80) I41/a (N88) 

a, Å 5,1519(4) 5,26909(8) 

c, Å 11,6330(8) 11,89254(19) 

V, Å
3
 308,76(4) 330,177(9) 

Z 4 4 

Випромінювання Mo Kα (λ = 0,71073 Å) Cu Kα (λ = 1,540598 Å) 

 

Розупорядкування по катіонній позиції призводить до аналогічної 

ситуації в аніонній підгратці. Одна змішана позиція V/Mo, які знаходяться в 

координаті 4b із заселеністю V рівною 0,126 має тетраедричне кисневе 

оточення. Довжини зв’язків (V/Mo)–O та кути O–(V/Mo)–O добре 

узгоджуються з іншими спорідненими до шеєліту структурами [424]. 

Ізольовані (V/Mo) тетраедри зв'язуються з поліедрами кальцію/бісмуту тільки 
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через спільні вершини, тому кожен кристалографічно незалежний атом 

Оксигену оточений одним катіоном V/Mo та двома Bi/Ca. Кристалічний 

мотив сформовано ланцюгами на основі (V/Mo)O4 тетраедрів, пов'язаних з 

додекаедрами (Bi/Ca)O8 вздовж осі с. 

Таблиця 6.5. 

Найважливіші довжини зв'язків та кути в поліедрах структур 

Ca0,126Bi0,874V0,874Mo0,126O4  та Bi0.5Sr0.5V0.5Mo0.5O4 

 Bi0.874 Ca0.126V0.874Mo0.126O4 Bi0.5Sr0.5V0.5Mo0.5O4 

(Bi/(Ca або Sr))O8 

Bi/(Ca або Sr)1 – O1  2,4095(15) ×2 

2,4735(19) ×2 

2,4756(51) ×4 

2,5811(72) ×4 

Bi/(Ca або Sr)1 – O2  2,4822(14)×2 

2,4879(19) ×2 

 

(V/Mo)O4 

(V/Mo)1 – O1 1,7841(17) ×2 1,7647(70) ×4 

(V/Mo)1 – O2 1,6824(17) ×2  

O1 – (V/Mo)1 – O1 114,6(1) 108,3(3)×3 

O1 – (V/Mo)1 – O2 104,4(6) ×2 111,7(3) 

O1 – (V/Mo)1 – O2 108,6(6) ×2  

O1 – (V/Mo)1 – O2 116,6(1)  

 

Структуру Sr0.5Bi0.5V0.5Mo0.5O4 визначено методом Рітвельда (Рис. 6.10) 

та індексовано в просторовій групі I41 зі статистичним упорядкуванням 

катіонних Sr/Bi та V/Mo аніонних позицій, а за основу була взята модель 

рентгеноструктурного аналізу монокристалу, що містить кальцій. Каркас 

Sr0.5Bi0.5V0.5Mo0.5O4 порівняно з кальцій-вмісною структурою, де менший 

катіон замінює більший (R( Ca
2 + 

)= 1,12Å, тоді як R(Bi
3 +

) = 1,17Å [231] при 

КЧ = 8), характеризується протилежною ситуацією: йон Sr
2+

 набагато 



273 
 

більший за Bi
3+

 (R(Sr
2 +

)= 1,26 Å), а рівень заміщення досягнуто у більшій 

мірі. 

Аналіз зміни радіусів при потрійному заміщенні показує, що довжини 

зв'язків (Bi/Sr) - O в межах (Bi/Sr)O8 додекаедрів стали довшими, і структура 

в цілому може бути описана як більш симетрична, ніж відповідна для Ca/Bi. 

Розглянутий каркас зі стронцієм Sr0,5Bi0,5V0,5Mo0,5O4 характеризується 

єдиним значенням довжин зв'язків d (V/Mo) —O=  1,7647 (7) Å і трьома 

значеннями  кута O- (V/Mo) —O становить108,323 (33) ° 111,7 (3)°, що 

забезпечує майже ідеальний тетраедр через кристалографічне злиття двох 

незалежних позицій Оксигену 8b в одну 16f, як наслідок, просторова група 

також змінюється. 

 

Рис. 6.10. Профіль рентгенограми Sr0.5Bi0.5V0.5Mo0.5O4 отриманий 

методом Рітвельда та отримана елементарна комірка 

На відміну від кальцієвого аналога, структура Bi0.874Ca0.126V0.874Mo0.126O4 

уточнена в менш симетричній просторовій групі I41 та демонструє набагато 

більш деформовані поліедри (V/Mo)O4 та (Bi/Ca)O8 і наближається до 

моноклінних спотворень тетрагонального шееліту. 
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У кальцій-заміщеного молібдато-ванадату є дві (V/Mo) - O міжатомні 

відстані та кути O - (V/Mo) - O, які набагато більше відхиляються за своїми 

значеннями від ідеального тетраедричного оточення. Подібно до цього 

поліедр (Bi/Ca)O8 має чотири різні (Bi/Ca) —O довжини зв’язку та різні кути 

O- (Bi/Ca) —O, тоді як Sr0,5Bi0,5V0,5Mo0,5O4 містить симетричні квадратні 

антипризми з двома довжинами зв’язків (Bi/Sr) —O 2,4756 (51) × 4 та 

2,5811(72) Å × 4. 

На основі отриманих структурних даних ідентифіковано ряд твердих 

розчинів серії A
II

xBi1-xV1-xMoxO4, A
II 

- Ca, Sr. Твердофазна взаємодія 

вивчалася при температурі спікання 900° C, а значення параметрів 

елементарної комірки розраховано на основі просторових груп, встановлених 

рентгеноструктурним аналізом із попередніх результатів. Як і слід було 

очікувати, шеелітоподібну структуру для ряду твердих розчинів на основі 

сполук кальцію отримують у вузькому діапазоні x = 0,1-0,7, що узгоджується 

з [445]. Важливо відмітити, що така особливість може бути пов'язана з 

кінетикою взаємодії, де лімітуючою стадією є власне взаємодія з кальцій 

карбонатом. 

На рис. 6.11 наведено рентгенограми кераміки A
II

xBi1-xV1-xMoxO4, отриманої 

твердофазним спіканням при 900
О
С отриманий у діапазоні x = 0,1-1,0. Як 

видно з рис. 6.11. у випадку СaxBi1-xV1-xMoxO4 тверді розчини одержуються 

до х=0,7, а при вищому вмісті - ідентифіковано появу домішки. Усі профілі 

рентгенограм співпадають з літературними даними щодо картки кальцій 

молібдату, причому жоден з дифракційних піків не зазнає додаткового 

розщеплення, а отже, симетрія каркасу при заміщення не понижується. 

Відсутність домішок, а також моноклинне спотворення, що зазвичай 

спостерігається при розщепленні декількох піків відбиття, таких як пік (101), 

що розпадається на піки (101) та (011) у випадку моноклінного BiVO4, пік 

(200) розщеплення на піки (200) та (020) не спостерігалось. 

На противагу, для серії SrxBi1-xV1-xMoxO4 присутність домішок не 

виявлена, однак, найінтенсивніші рентгенівські рефлекси зазнають 
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розщеплення. Такий ефект також було доведено для рентгеноструктурного 

аналізу монокристалу.  

 

Рис. 6.11. Рентгенограмми твердих розчинів A
II

xBi1-xV1-xMoxO4, A
II 

- Ca (а), 

Sr(б) та розраховані значення параметрів елементарних комірок 
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Таким чином, значно більший інтервал заміщення у випадку стронцій-

вмісних твердих розчинів в першу чергу пов'язано зі збереженням високої 

симетрії каркасу. Така зміна суттєво впливає на локальну симетрію 

координаційних полієдрів. У цьому випадку розупорядкованої позиції Sr/Bi 

додекаедри (Sr/Bi)O8 містять чотири еквівалентні відстані O - O, тоді як 

(V/Mo) тетраедри стають майже правильними з симетрією S4  ( рис.6.12) 

На противагу, аналогічні за складом CaxBi1-xV1-xMoxO4 володіють значно 

нижчою симетрією каркасу, що відображається як у симетрії (Ca/Bi)O8, так і 

тетраедрів (рис.6.12). 

 

Рис.6.12. Локальне кисневе оточення структурних фрагментів A
II

xBi1-

xV1-xMoxO4, A
II 

- Ca (а),  Sr(б) 

 

Одним із шляхів покращення фотокаталітичної активності оксидних 

каталізаторів є кристалохімічний дизайн сполук бісмуту з молібденом та 

вольфрамом. Перевагами таких каталізаторів є оптимальна ширина 

забороненої зони ( 2,3 – 3,2 еВ) [451]. У випадку фотокаталізатора BiVO4 

встановлено, що шляхом легування цієї матриці Молібденом(VI) або 
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Вольфрамом(VI) [452] відбуваються зміни не тільки в будові каркасу, але й в 

фото каталітичній активності. Переважна більшість науковців схиляються до 

думки, що таке заміщення підвищує кількість контрольованих катіонних 

дефектів в позиції Бісмуту(ІІІ) та зменшує ширину забороненої зони [444, 

446]. Для дослідження фотокаталітичної активності каталізатор наносять на 

провідне скло FTO (фтор –легований SnO2, анг. F-doped SnO2). Розглянемо 

детальніше можливість виготовлення фотоанодів за допомогою 

фотокаталізаторів на основі твердих розчинів A
II

xBi1-xV1-xMoxO4 (A
II
 – Ca, Sr). 

Метод виготовлення фотоелектродів з маркуванням типу CBVM (A
II

 – Ca) та 

SBVM (A
II

 – Sr) або чистих сполук BiVO4, CaMoO4, SrMoO4) проводили на 

FTO-провідному склі (FTO-P003, Zhuhai Kaivo Optoelectronic Technology Co., 

Ltd.) за принципами, наведеними на рис. 6.13. 

 

Рис. 6.13. Методика виготовлення фотопровідних стекол з каталізатором. 

 

Спочатку високодисперсні порошки каталізаторів диспергували в 

розчині полімеру на основі тетрафлуоретилену Nafion (PFSA D520,5%, 

DuPont): для виготовлення суспензії 50 мг зразка M
II

xBi1-xV1-xMoxO4 (M
II

 – Ca, 

Sr) в 1 мл Nafion гомогенізували з використанням ультразвуку ти протягом 
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30 хв. Після чого кожну суспензію відстоювали протягом декількох годин, 

що призводило до формування осаду та насиченої суспензії. Потім наносили 

по краплям 145 µл насиченої суспензії на поверхню скла FTO(фтор-

легованого SnO2) з розмірами 1,5×1,5 см. Отримані електроди спочатку 

висушували у сушильній шафі при 60℃ протягом 2 годин, та піддавали 

термообробці у муфельній печі при різних температурах в інтервалі від 350 

до 500℃. Одержані електроди в подальшому маркуються як CBVM1-FTO чи 

SBVM1-FTO і т.д., де цифра означає значення х у складі твердих розчинів 

А
II

xBi1-xV1-xMoxO4. 

Варто підкреслити, що крапельний метод нанесення покриття був 

обраний не випадково: більш поширена методика нанесення при обертанні 

(spin-coating) показала меншу однорідність розподілу порошку (рис. 6.14, 

рис. 6.15) каталізатора по поверхні провідного скла. Саме тому подальші 

дослідження проводилися крапельним методом з наступним прокалюванням. 

 

Рис.6.14. Порівняння фото активності CBVM1-FTO (а-d) фотоанодів, 

виготовлених спін-коатінгом та крапельним методом 
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Ефективність PEC фотоанодів C(або S)BVM-FTO вимірювали за 

допомогою електрохімічної робочої станції CHI (CHI760E від CH Instruments, 

Inc.) в триелектродній комірці з платиновою фольгою як протиелектрод та 

Hg/HgO електродом порівняння в 0,5 М водному електроліті Na2SO4 

(насичений азотом). Площа електродів C(або S) BVM-FTO, що вводилася в 

електроліт, становила близько 1 см
2
. Для імітації сонячного освітлення 

використовувалася дугова лампа  PLS-SXE 300C Xe (Perfect Light) з фільтром 

AM 1,5G. Інтенсивність потужності падаючого світла було відрегульовано на 

рівні 100 mW·cm
-2

 за допомогою вимірювача потужності тепловим датчиком 

(Thor Labs S302C). Імпульсний характер освітлення фотоаноду здійснювався 

за допомогою електронного таймеру (GCI-73, China Daheng Group) із 

забезпеченням фіксованого перерізу падаючого пучка. Вимірювання 

проводили у затемненому приміщенні, з метою запобігання додаткового 

впливу природнього чи штучного освітлення.  

 

Рис.6.15. Порівняння фото активності SBVM1-FTO (а-d) фотоанодів, 

виготовлених спін-коатінгом та крапельним методом 
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Криві часу фотоструму (криві I-t) вимірювали при постійному зміщенні 

1,23V проти RHE з інтервалом освітлення кожні 50 секунд. Залежності 

фотострум-потенціал були записані зі швидкістю сканування 10 mV·s
-1

 при 

скануванні потенціалу в анодному напрямку. Ефективність співвідношення 

енергії фотонів до струму (IPCE) вимірювалася при монохроматичному 

опроміненні ксеноновою лампою. Значення IPCE обраховували у 

відповідності до виразу: 

IPCE = [240(Jligter - Jdark)/(P  )100%    (1), 

де Jligter and Jdark  - виміряні значення фотоструму при освітленні та в 

темряві при 1.23 V - ERHE. Електрохімічна імпендансна спектроскопія (EIS) 

проведено при частотному інтервалі від 10
5
 до 10

-2
 Hz (з амплітудою 5 mV). 

Результати EIS інтерпретували з використанням програмного забезпечення 

ZSimpWin.  

 

Рис. 6.16. СЕМ зображення та EDS картування CBVM1-FTO (а-d) 

фотоанодів, виготовлених спін-коатінгом(а) та крапельним методом (б) 
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Ефективність перетворення сонячної енергії () для фотоанодів 

обчислювали за кривими фотострум-потенціал при освітленні AM 1.5G, у 

відповідності до виразу: 

 = ((1.23 – ERHE)  (Jligter - Jdark)/(Pligter))100%    (2) 

На першому етапі для виготовлених електродів підбиралася оптимальна 

температура прокалювання. На наступному етапі дослідження було 

розглянуто вплив хімічного складу гетеровалентно заміщених твердих 

розчинів на характеристики PEC для виготовлених електродів. Важливо 

відмітити, що крайні представники одержаних твердих розчинів (рис. 6.17) 

похідні шеєліту з Nafion для дослідження не можуть бути використані для 

порівняння. Причиною цього є схильність до відновлення молібдену у їх 

складі. 

 

Рис. 6.17. Фото експерименту виготовлення фотоанодів на основі 

CaMoO4 та SrMoO4 

 

Для порівняльного аналізу взято результати вимірювань для електродів, 

що були отримані при кінцевій термічній обробці 500℃. Аналіз результатів 

I-t-тестів виявив, що для обох серій фотоанодів значення фотострум є значно 

вищим при складі твердих розчинах M
II

xBi1-xV1-xMoxO4 в межах значень x = 
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0 – 0.3 (рис. 6.15a, b), а при подальшому зростанні значення х фотострум 

сильно спадає. 

 

Рис. 6.18. Фотоелектрохімічна активність електродів, отриманих при 

різній температурі спікання (а) б) криві залежності фотоструму від 

прикладеного потенціалу; с) залежності фотоструму від прикладеного 

потенціалу при зміні величини LSV; d) результати імпендансної 

спектроскопії 

Після первинного освітлення відбувається різкий сплеску фотоструму. 

Так у першому циклі освітлення для SBVM1-FTO та СBVM1-FTO фотострум 

сягає значень 66 та 45 µА·см
-2

, відповідно. При цьому для BiVO4-FTO це 

значення досягає лише рівня 11 µА·см
-2

. Електроди виготовлені на основі 

M
II

xBi1-xV1-xMoxO4 (x = 0.2 та 0.3) показують значення в інтервалі 5-25 µА·см
-

2
 (рис. 6.15c,d), тоді як вже при x = 0,5 у всіх випадках первинний фотовідгук 

струму не перевищує 4 µА·см
-2

. З часом при циклічному освітленні 

інтенсивність фотоструму для всіх електродів стає стабільною в межах 
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мінімальних відхилень, що відбувається приблизно через 15 хв. (рис. 6.15d). 

В той же час, загальна закономірність не змінюються. Для BiVO4-FTO 

фотострум стабілізується на рівні 3 µА·см
-2

, найвищі значення зафіксовано 

для SBVM1-FTO (14 µА·см
-2

) та СBVM1-FTO (13.5 µА·см
-2

), а для електродів 

SBVM2-FTO, SBVM3-FTO, СBVM2-FTO і СBVM3-FTO значення 

знаходяться в межах від 3 до 7 µА·см
-2

. Для решти Са-заміщенних сполук 

стабілізований фотоструму не перевищує 2.5 µА·см
-2

, для Sr-заміщених 

взагалі є нижчою 0.5 µА·см
-2

. Зміни густини фотоструму при первинному 

освітленні та подальшій стабілізації в залежності від типу та складу твердих 

розчинів представлено на рис. 6.16. 

З представлених даних видно, що найліпші характеристики зафіксовано 

для складів M
II

0.1Bi0.9V0.9Mo0.1O4, а при збільшенні вмісту лужноземельних 

металів до значення інтервалів х = 0.2-0.3 спостерігається їх зниження, однак 

вони все ще перевищують значення відносно електроду BiVO4-FTO. Однак, 

при значеннях х більше 0.5 фотокаталітична активність різко знижується. 

Цей результат в принципі перебуває у відповідності відносно загальної 

фотокаталітичної активності в залежності від складу твердих розчинів СаxBi1-

xV1-xMoxO4, наведених у роботі [446]. Незначне та немонотонне PEC для 

складів СаxBi1-xV1-xMoxO4 (де х в межах 0,7-0,9) найвірогідніше пов’язано з 

присутністю домішкових фотоактивних кристалічних фаз, про що 

згадувалося вище.  

Подальші електрохімічні дослідження підтвердили виявлені 

закономірності. Так криві фотострум-потенціал (рис. 6.16), які в графічній 

залежності найвищих значень LSV зображено на рис. 6.16a і 6.16b, показують, 

що найвищу чутливість до освітлення мають перші три електроди, тобто для 

значень x = 0,1, 0.2 та 0.3 у А
II

xBi1-xV1-xMoxO4.  
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Рис. 6.19. Фотокаталітична активність в координатах I – t для твердих 

розчинів M
II

xBi1-xV1-xMoxO4 (M
II 

– Ca (а), Sr (б) для зразків x = 0, 0.1, 0.2 і 0.3: 

(а, b) перші 10 хв опромінення (c,d) та після досягнення стабільного 

фотоструму для CBMV(1-3)-FTO, SBVM(1-3)-FTO та BiVO4-FTO. Зміни в 

значеннях фотоструму залежно від складу M
II

xBi1-xV1-xMoxO4 (e) в перших 

цикл опромінення та після досягнення стабілізації (f) 
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Для електроду BiVO4-FTO вона є меншою і продовжує знижуватися для 

решти виготовлених електродів. Результати вимірювань EIS для всіх 

фотоанодів наведено на рис. 6.16c і 6.16d. Показовою тут є високочастотна 

ділянка спектрів, яка відповідає переченню заряду у матеріал. Діаметри 

напівкола є найменшими при вмісті лужноземельних металів у складі 

твердих розчинів до значення х =0.3, що є позитивним фактором для 

кінетики фото каталітичного процесу розкладу води порівняно з BiVO4 та 

іншими дослідженими складами. 

Аналізуючи отримання PEC характеристики та результати структурних 

досліджень можна дійти висновку, що вони мають безпосередній зв'язок. 

Так, помірне гетеровалентне заміщення у BiVO4 призводить до переходу від 

моноклинної сингонії до тетрагональної з утворенням двох кисневих позицій 

8b, як це реалізовано у Ca0.126Bi0.874V0.874Mo0.126O4 (рис.6.12). Для цієї сполуки 

18 кисневих ребер у змішаних (Са/Bi)O8 поліедра містять 4 еквівалентних 

відстаней О – О, шість пар рівних контактів О – О та 2 типи індивідуальних 

(в межах відстаней 3,68-2,69 Å), а (V/Mo)O4 мають дві пари рівних зв’язків 

V/Mo – O (Таблиця 6.5). 

Таким чином, при збільшенні частки заміщення (структура 

Sr0.5Bi0.5V0.5Mo0.5O4) реалізується тільки одна киснева позиція 16f, а локальна 

симетрія координаційних поліедрів змінюється: ребра (Sr/Bi)O8 додекаедра 

вже містить чотири четвірки і одну пару еквівалентних відстаней О – О, а 

відстані V/Mo – O у тетраедрі (V/Mo)O4 взагалі стають рівними (Таблиця 6.5, 

рис.6.12). Саме для M
II

xBi1-xV1-xMoxO4 (x  0.5) ми зафіксували різке 

зменшення ефекту PEC для отриманих твердих розчинів у мікроструктурі 

безпосередньо впливають на ефективність PEC. Узагальнюючи результати, 

можна прогнозувати, що саме незначні кількості замісників для BiVO4, які є 

достатніми для реалізації тетрагонального типу упаковки можуть мати 

максимальну ефективність для підвищення PEC у реакції розщеплення води 

(Таблиця 6.6). 
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Ми також порівняли отримані тут результати з рядом фотокаталізаторів 

на основі BiVO4, які комбіновані з Со-каталізаторами виділення кисню у 

реакції фото каталітичного розщеплення води. Результати такого аналізу 

подано у таблиці 6.6. З представлених даних видно, що отримані тверді 

розчини показують досить високі значення для PEC у реакції розщеплення 

води, хоча вони й не містять Со-каталізаторів. Таким чином, можна вважати, 

що для подальшого створення більш ефективних електродів фото 

каталітичного розщеплення води може бути використано поєднання двох 

підходів: принципи кристалічної інженерії з метою впливу на мікроструктуру 

та поєднання найбільш ефективних зразків у композити з Со-каталізаторами 

[453-464]. 

Таблиця 6.6. 

Порівняння фото каталітичної активності інших каталізаторів, виготовлених 

за подібних умов 

Матеріал фотоаноду Електроліт 
Фотострум 

(µA·см
2
) 

Літ. 

gC3N4/BiVO4 0,5M KH2PO4 129,48 453 

BiVO4/ZnO 0,1M Na2SO4 59,68 454 

g-C3N4 QDs/BiVO4 0,1M KH2PO4 30,63 455 

Co3O4/BiVO4(0,2 Co/BiV) 0,05M Na2SO4 12,53 456 

Ti/TiO2/BiVO4 0,05M Na2SO4 7,43 457 

PbS@PDA/BiVO4 0,5M Na2SO4 3,75 458 

g-C3N4@Ag/BiVO4 0,5M Na2SO4 2,07 459 

BiVO4 (8%Pd-Bi) 0,1M Na2SO4 2,07 460 

Ag/Ag2CO3/BiVO4 0,2M Na2SO4 1,65 461 

MoSe2/BiVO4(0.15) 0,5M Na2SO4 1,53 462 

AgI/rGO/BiVO4 (A30BR) 0,1M Na2SO4 0,28 463 

Sr0,1Bi0,9V0,9Mo0,1O4 

(SBVM1-FTO) 
0,5M Na2SO4 65,75 

464 

Ca0,1Bi0,9V0,9Mo0,1O4 0,5M Na2SO4 44.78 449 
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(CBVM1-FTO) 

Таким чином, ряд нових перспективних для створення фотоанодів для 

фотоелектрохімічного розкладу води на основі твердих розчинів мобідат-

ванадатів бісмуту демонструють найвищі значення фотоструму у випадку 

заміщення 10 % мол Молібдену. Саме ця концентрація активатора є 

найпродуктивнішою і для інших представників структурного типу шеєліту і 

відповідає пограничній області між тетрагональною і деформованою 

моноклінною симетрією каркасу.  

Представлені у розділі 6 результати опубліковано в статтях [435, 449] та 

монографії [464]. 

 

6.3. Короткі висновки 

1. Для твердих розчинів Bi1-X/3V1-XMoXO4 (х = 0,05-0,20) показано, що при х 

=0,05-0,10 утворюється моноклинна модифікація, що має підвищену 

фотокаталітичну активність, а при збільшенні х = 0,15-0,20 відбувається 

стабілізація більш симетричної тетрагональної структури з порівняно 

нижчою каталітичною активністю.  

2. Для керамік А
II

xBi1-xV1-xMoxO4 (А
II
 – Ca, Sr) показано можливість 

виготовлення фотоанодів шляхом нанесення порошків твердих розчинів у 

розчині тетрафлуоретилену з наступним їх закріплення на 

електропровідному склі відпалом при 550 
о
С, при цьому максимальні 

значення фотоструму досягають значень 44,78 µA см
-2

·для 

Ca0,1Bi0,9V0,9Mo0,1O4 та 65,75 µA см
-2

·для Sr0,1Bi0,9V0,9Mo0,1O4. 

3. Встановлено, що для досліджених ванадат-молібдатів бісмуту(ІІІ) як у 

випадку дослідження фотокаталізу в комірці Кларка, так і у випадку 

виготовлених фотоанодів закріплених на провідному склі, найвища 

каталітична активність спостерігається при максимальній напруженості 

кристалічного каркасу, тобто поблизу точки зміни симетрії каркасу близько х 

= 0,1. 
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РОЗДІЛ 7. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ БУДОВОЮ ТА ЛЮМІНЕСЦЕНТНИМИ 

ВЛАСТИВОСТЯМИ ЗАМІЩЕНИХ КАРКАСНИХ СПОЛУК 

 

7.1 Роль Молібдену(VI) у стабілізації низькосиметричних 

шеєлітоподібних каркасів 

 

Контрольоване упорядкування катіонів, аніонів та вакансій в сполуках зі 

структурою шеєліту являється ключовим фактором для оптимізації 

властивостей таких сполук і дозволяє розширити та збагатити підвалини 

кристалохімічних підходів до керованої функціоналізації складнооксидних 

сполук з тетраедричними аніонами. 

Розглянемо детальніше можливості встановлення взаємозв’язку між 

будовою та властивостями складнозаміщених по аніону сполук, структура 

яких є спорідненою до шеєліту. Для початку візьмемо до уваги особливості 

взаємовпливу аніонів VO4
3-

 та MoO4
2-

 на прикладі сполук бісмуту(ІІІ). 

Розглянемо будову крайніх членів твердих розчинів Bi2/3MoO4 – BiVO4. 

Відомо декілька модифікацій для бісмут ортованадату, одна з них 

відноситься до тетрагонального шеєліту, а інша – до моноклинного [427]. На 

противагу, каркас бісмут молібдату, відомий тільки як моноклинний 

шеєлітоподібний [465-466]. 

Нами показано можливість формування твердих розчинів 

Bi1−x/3V1−xMoxO4 як в умовах твердофазної взаємодії, так і з розчинів у 

розплаві [435]. Важливо відмітити, що у розглянутому випадку зберігається 

загальна архітектура шеєліту в усіх концентраційних межах, однак, 

структура змінюється нерівномірно. При мінімальному вмісті молібдату від 

0,05 до 0,10 відбувається стабілізація моноклинної модифікації, що в 

загальній картині взаємозв’язку будови між крайніми членами ряду є цілком 

очевидним з врахуванням структури Bi2/3MoO4 (рис. 7.1). 

Так, за даними рентгенофазового аналізу, у структурі Bi0,98Mo0,05V0,95O4 

виявлено одну спеціальну позицію Bi з координатою 4е та заселеністю 0,98. 
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Атоми Mo і V статистично розупорядковані в одній кристалографічній 

позиції 4е відповідно до співвідношення V/Mo = 0,95/0,05. При цьому,  

підвищення заряду в аніонній позиції Ванадію(V)
 

за рахунок введення 

Mo(VI) компенсується вакансією по катіонній позиції Bi
3+

. Таким чином, 

утворюється твердий розчин віднімання, що, ймовірно, має широкі межі 

заміщення. Поліедри BiO8 поєднуються між собою спільними ребрами і 

вершинами таким чином, що кожен з них оточений чотирма аналогічними 

поліедрами, як наслідок, утворюючи цикл з восьми таких поліедрів. Для 

структури характерно шахове чергування катіонів та аніонів так, що в 

площинах, паралельних граням катіонного кубоктаедра спостерігається 

почергове розміщення атомів Bi та V/Mo (рис. 7.1).  

 

Рис. 7.1.  Шаховий характер розміщення змішаних поліедрів у структурі 

Bi0,98Mo0,05V0,95O4 
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На перший погляд, геометрія кристалічного каркасу за принципами 

поєднання поліедрів та кристалохімічним мотивом не відрізняється від такої 

в випадку CaWO4. Однак при детальному аналізі встановлено пониження 

симетрії каркасу від тетрагональної до моноклинної як за даними 

рентгеноструктурного аналізу, так і КР спектроскопії. 

З точки зору кристалохімічного аналізу при частковому заміщенні 

Ванадію(V) на Молібден(VI) відбувається зниження симетрії тетраедра від 

C4v для ідеалізованої моделі VO4
3-

 до C2 у випадку змішаноаніонного 

(V/Mo)О4. Це призводить до появи двох типів довжин зв’язків у (V/Mo)О4 

груп. Так, у структурі встановлено два типи відстаней (V/Mo)-О, що 

складають 1,712(3) та 1,767(2) Å. Ці величини займають проміжне значення 

поміж характерних для молібдатів та ванадатів довжин зв’язків. Таким 

чином, заміщення по аніонній підгратці призводить до локального зниження 

симетрії складових тетраедрів. Розглянемо вплив такої зміни на кристалічний 

каркас уцілому (рис.7.2). 

 

Рис. 7.2. Друга координаційна сфера для тетраедра (Mo/V)O4 вздовж 

площини bc (а) та кристалографічного напрямку [111] (б). 
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На рис. 7.2а зображено характер чергування атомів Бісмуту та V/Mo 

таким чином, що між сусідніми паралельними лініями Bi-Bi-Bi вздовж осі с 

(пунктирна лінія І на рис. 7.2а) розташовані Bi- (V/Mo) –Bi (пунктирна лінія 

ІІ на рис.7.2а) строго паралельно. Подібний характер чергування властивий і 

тетрагональному шеєліту BiVO4. Однак, при появі диференціації на два типи 

зв’язків (V/Mo)-O: коротший 1,712(3)Å (позначено 1 на рис.7.2а) та довший 

1,767(2) Å (2 на рис.7.2а) відбувається зміщення позиції, що відповідає V/Mo 

на 0,025 Å (рис.7.2б), що і призводить до зниження симетрії каркасу до 

моноклинної. Таким чином, гетеровалентне заміщення по аніонній позиції 

може бути ключовим фактором контрольованого пониження загальної 

симетрії каркасу та концентрації дефектів по катіону. Даний висновок може 

бути застосований до структурного типу шеєліту, каркасна організація якого 

дозволяє варіювати склад і заряд катіонної і аніонної підгратки у широких 

межах. Однак, представлений випадок є досить рідкісним серед неорганічних 

складноаніонних сполук. 

Розглянемо детальніше вплив гетеровалентного заміщення по аніону в 

межах молібдато-ванадатів залежно від складу каркасу (Таблиця 7.1). Так, у 

випадку твердих розчинів (A
I
0.5xBi1-0.5X)(MoxV1-x)O4, A

I
 – Li, K, Ag, 

спостерігається єдина схема реалізації твердих розчинів, яка була окреслена 

для Bi1−x/3V1−xMoxO4: до х =0,1 – моноклинна форма, а при х>0,1 – 

тетрагональна. Таким чином, острівковий характер виникнення моноклинної 

модифікації у випадку Bi2/3MoO4 – BiVO4 має не випадковий, а закономірний 

характер. Якщо розглядати крайні члени усіх розглянутих твердих розчинів, 

в тому числі Ca1-XBiX(MoXV1-X)O4, загальний вигляд яких можна представити 

як xBiVO4 – (10- x)CaMoO4, де обидва представника твердого розчину мають 

тетрагональну ідеалізовану структуру шеєліту, всі проміжні точки твердого 

розчину, навіть при х = 0,1 індексуються в тетрагональній сингонії, хоч і з 

моноклинною деформацією. 
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Таблиця 7.1. 

Межі існування ванадато-молібдатів зі структурою шеєліту  

Формула Межі твердих 

розчинів 

Аніонна позиція Літ. 

Bi1−x/3V1−xMoxO4 0 ≤ x ≤0,10 

(моноклинна) 

0.15≤ x ≤0,20 

(тетрагональна) 

Статистично 

розупорядкована 

V/Mo  

435 

(Li0.5xBi1-0.5X)(MoxV1-x)O4 0 ≤ x ≤0,10 

(моноклинна) 

0,15≤ x ≤0,64 

(тетрагональна) 

Статистично 

розупорядкована 

V/Mo 

438 

(Na0.5xBi1-0.5X)(MoxV1-x)O4 0 ≤ x ≤0,90 

(тетрагональна) 

Статистично 

розупорядкована 

V/Mo 

436 

(K0.5xBi1-0.5X)(MoxV1-x)O4 0 ≤ x ≤0,10 

(моноклинна) 

0,15≤ x ≤0,90 

(тетрагональна) 

Статистично 

розупорядкована 

V/Mo 

441 

(Ag0.5xBi1-0.5X)(MoxV1-x)O4 0 ≤ x ≤0,10 

(моноклинна) 

0,15≤ x ≤0,90 

(тетрагональна) 

Статистично 

розупорядкована 

V/Mo 

467 

Ca1-XBiX(MoXV1-X)O4 0,10≤x≤0,90 

(тетрагональна) 

Статистично 

розупорядкована 

V/Mo 

449 

Sr1-XBiX(MoXV1-X)O4 0,10≤x≤0,90 

(тетрагональна) 

Статистично 

розупорядкована 

V/Mo 

449 
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Тобто, в ряду (A
I
0.5xBi1-0.5X)(MoxV1-x)O4, A

I
 – Li, K, Ag, поява 

моноклинної фази пов’язана індексацією відповідних солей A
I
Bi(MoO4)2 та 

Bi2(MoO4)3 як моноклинних. Такий підхід суперечить даним щодо 

Bi1−x/3V1−xMoxO4 фаз, де наступне збільшення концентрації молібдену(VI) 

призводить до повторної появи тетрагонольної фази, яка є не очевидною з 

огляду на будову крайніх членів ряду (рис. 7.3). Тобто симетрія каркасів 

змінюється нерівномірно таким чином:  

BiVO4 (I41/a) → Bi0,98-0,96Mo0,05-0,10V0,95-0,90O4 (I2/a) → 

→ Bi0,95-0,93Mo0,15-0,20V0,80-0,85O4 (I41/a) →Bi2/3MoO4 (P21/c) 

  

Рис.7.3. Стратегія кристалохімічного дизайну твердих розчинів на основі 

системи Bi2/3MoO4 – BiVO4 

 

Як наслідок, область моноклинної фази має острівковий характер в 

межах заміщення х = 0,05-0,10 і вказує на те, що для Bi2/3MoO4 має існувати 

не вивчена раніше тетрагональна модифікація бісмут молібдату з пр.гр. I41/a, 

що відповідає ідеалізованому шеєліту. 
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Для того, щоб знайти відповідь на питання поліморфізму Bi2/3MoO4 і 

запропонувати шляхи одержання тетрагональної модифікації розглянемо 

уважніше особливості синтезу згаданих твердих розчинів у розчинах – 

розплавах. Область кристалоутворення Bi1−x/3V1−xMoxO4 описана у розділі 5.4, 

а тут ми зупинимося детально на особливостях цих розплавів. 

 

Рис. 7.4. Область кристалізації BiVO4:хMo нанесена на діаграму складу 

розчину – розплаву K2O – V2O5 – MoO3, що містить 10 % мол. Bi2O3 

 

Область кристалізації BiVO4:Mo на рис. 7.4. межує з боку низьких 

концентрацій MoO3 домішкою K3Bi2(VO4)3, а з боку високих концентрацій – з 

домішкою KBi(MoO4)2 тому по дві точки з початку та кінця наведеного на 

рис. 7.4. ряду з розгляду хімічного складу були виключені. Важливо також 

відмітити, що між двома межуючими полями, а саме BiVO4:Mo та 

KBi(MoO4)2 існує певна подібність структур. Якщо подвійний молібдат 

характеризується модульованою структурою з появою двох сателітів біля 2θ 

=10º у рентгенограмі, то у випадку BiVO4:Mo таких сателітів не 
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спостерігається. Саме ця особливість була використана для ідентифікації 

полів кристалізації. 

Хімічний аналіз проведено за даними EDS на електронному мікроскопі 

на попередньо напилених зразках Au/Pd. Для встановлення складу для 

кожної точки, наведеної в Таблиці 7.2 і позначеної як B1 – B7 взято для 

вимірювання по 3 кристали по 3 експериментальні точки на кожному. В 

таблиці 7.2. наведено усереднені значення по вмісту Молібдену та Калію, 

вміст інших елементів враховано у формулі отриманого твердого розчину. 

Таблиця 7.2. 

EDS аналіз кристалів BiVO4:Mo, одержаних з розплавів K2O – V2O5 – 

MoO3, що містять 10 % мол. Bi2O3* 

№ Склад розплаву Склад 

кристалів, 

% мол. 

Склад кристалів 

 MoO3 K2O V2O5 K/Mo K Mo  

B1 0,26 0,36 0,38 2,73 0,02 1,38 Bi0,995V0,986Mo0,014O4 

B2 0,33 0,33 0,34 1,95 0,02 2,43 Bi0,992V0,976Mo0,024O4 

B3 0,37 0,30 0,33 1,61 0,03 5,87 Bi0,992V0,976Mo0,059O4 

B4 0,43 0,28 0,30 1,30 0,02 9,61 Bi0,968V0,904Mo0,096O4 

B5 0,46 0,26 0,28 1,12 2,54 4,12 K0,025Bi0,978V0,959Mo0,041O4 

B6 0,51 0,24 0,26 0,93 8,64 1,19 K0,086Bi0,967V0,988Mo0,012O4 

B7 0,57 0,21 0,22 0,73 7,26 2,12 K0,073Bi0,993V0,979Mo0,021O4 

* -  тут і далі при розрахунку формули кристалу наводяться індекси у формулі без 

врахування Оксигену  

Як видно з даних таблиці 7.2, при зростанні частки МоО3 у розплаві від 

26 до 43 % мол. спостерігається формування твердих розчинів на основі 

структурного типу шеєліту. Так, при співвідношеннях K/Mo від 1,30 до 2,73 

відбувається входження молібдену в каркас BiVO4, при цьому, чим вищий 

вміст молібдатної компоненти в розплаві від 26 % мол до 43 % мол. тим 

більше Молібдену знайдено у отриманих кристалах від 1,40 % мол до 9,61 %. 

Важливо відмітити, що усі отримані кристалічні фази відповідають умові 
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стабілізації моноклинної модифікації BiVO4:Mo. На противагу, в умовах 

твердофазної взаємодії заміщення ванадату на молібдат відбувається в 

значно ширшому діапазоні вище 20 % мол зі стабілізацією тетрагональної 

фази вище 10 %. Таким чином, важливою особливістю розплавної 

кристалізації у порівнянні з твердофазною взаємодією є вужчий діапазон 

легування і стабілізація винятково моноклинної фази. Оскільки в процесі 

кристалізації доведено формування твердих розчинів різного складу 

особливу увагу було приділено таким питанням: 

1) Чи змінюється склад кристалів, одержаних в одній експериментальній 

точці? 

2) Чи змінюється вміст молібдену(VI) як домішки в процесі росту 

кристалів? 

3) Чи впливає швидкість охолодження розплаву на вміст молібдену(VI) 

в отриманих фазах? 

Одним із перших експериментів було доведено, що склад кристалів, 

отриманих в одному експерименті не відрізняється, цей факт підтверджено в 

усіх досліджених випадках (Додаток А7.1), при умові точності визначення 

молібдену 0,1 %, бісмуту 0,5 %. Експериментально встановлено, що з 

розплавів кристалізується BiVO4:Mo у вигляді голочок чорного кольору 

довжиною до 5 см (Додаток А7.1а). Для визначення зміни складу кристалів 

вздовж однієї голочки було відібрано 3 порції кристалів та визначено їх вміст 

по точкам,наведеним на рис. 7.5а,б, а приклади рентгенфлуоресцентних 

спектрів наведено на рис. 7.5.б, г. 

Таблиця 7.3. 

Визначення складу одного кристалу, одержаного з точки B4 (рис. 7.5) 

Спектр Індекси у формулі кристалу 

K Bi Mo V 

Спектр 1а 0,02 0,967 0,0954 0,905 

Спектр 2а 0,02 0,968 0,0962 0,904 

Спектр 3а 0,01 0,966 0,0961 0,904 

Спектр 1б 0,02 0,967 0,0972 0,903 

Спектр 2б 0,01 0,966 0,0958 0,904 

Спектр 3б 0,03 0,967 0,0955 0,905 
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Таким чином, в умовах кристалізації із розчинів у розплаві 

спостерігається рівномірний розподіл домішки по кристалу.  

 

Рис. 7.5. Визначення складу кристалів вздовж однієї голочки BiVO4:Mo 

а) ,б) поверхні кристалів; в), г) –відповідні EDS спектри 

 

Розглянемо можливість впливу швидкості охолодження на кількість 

молібдену(VI) в одержаних фазах. Так, у стандартному випадку усі наведені 

на рис. 7.4 експериментальні точки готували за таким принципом: 

1) гомогенізація шихти проводилася в платинових тиглях протягом 1 

години; 

2) охолодження отриманого розплаву до 850 ºС зі швидкістю 100 º/год; 

3) Охолодження розплаву в діапазоні 850-650 ºС, в якому відбувається 

ріст кристалів типово проводили зі швидкістю 70 º/год; 

4) рештки розплаву виливалися на мідний лист, а тигель з кристалами 

залишався в печі для самодовільного охолодження до кімнатної 

температури. 
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Вирішальний фактор впливу на розмір одержаних кристалів є швидкість 

охолодження на третьому етапі синтезу. Розглянемо, чи впливає швидкість 

охолодження на кількість молібдену(VI), що знайдена в отриманих фазах. 

Для цього проведено експерименти, в яких швидкість охолодження 

відрізнялася (Таблиця 7.4, рис. 7.6).  

Таблиця 7.4.  

Визначення складу кристалів, одержаних з точки B3 

Швидкість 

охолодження, 

º/год 

Індекси у формулі кристалу 

K Bi Mo V 

50 0,02 0,99 0,0244 0,9756 

60 0,02 0,99 0,0289 0,9711 

70 0,03 0,98 0,0587 0,9413 

100 0,01 0,98 0,0631 0,9369 

Таким чином, чим вища швидкість охолодження, тим більший вміст 

молібдену(VI) у одержаних кристалах. Такий ефект ми пояснюємо 

заміщенням ванадію(V) на молібден(VI) по дефектному механізму. 

 

Рис. 7.6. Вплив швидкості охолодження на кількість молібдену в отриманих 

кристалах BiVO4:Mo  зі швидкістю охолодження: а) 50 б) 60 в) 100 º/год 
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При порівняно низькій швидкості охолодження кристал довше 

перебуває в контакті з розплавом, в якому містяться два конкуруючі аніони 

MoO4
2-

 та VO4
3-

. Відомо, що молібдатні розплави у межах співвідношень 

K/Mo = 1,0 – 2,5 місять у своєму складі не тільки тетраедри MoO4
2-

, але й 

конденсовані октаедри MoO6
6-

[126]. Ми вважаємо, що низький вміст 

молібдену(VI) у отриманих кристалах у порівнянні з його реальним вмістом 

у вихідному розплаві пов’язується з тим, що процес входження молібдатної 

компоненти в каркас шеєліту має кінетичні перешкоди, що зумовлені 

необхідністю перебудови молібдатних фрагментів у розплаві і зміни 

координаційно числа центрального атома. 

Поміж отриманих результатів досить несподіваними виявилися дані 

хімічного аналізу для кристалів BiVO4:Mo, область кристалізації яких лежить 

поблизу поля формування іншого представника родини шеєліту KBi(MoO4)2 

(Таблиця 7.2, точки В5-В7): у них суттєвим є вміст калію. 

Розглянемо детальніше особливості кристалів, одержаних у цій системі 

(рис.7.7).  

Першою особливістю встановленою для цих зразків є відмінності у 

складі точок на поверхні кристалу, а саме: кожен кристал отриманий із 

розплавів зі співвідношенням K/Mo =0,73 – 1,12 має оболонку, що 

складається з кристалічних лусочок, склад яких відрізняється від складу 

внутрішньої частини кристалу (рис.7.7.)  

Таблиця 7.8 

Порівняння складу ядра та оболонки кристалів, отриманих з розплавів 

складу В5-В7 

Кристал 

 

Склад ядра, індекси у 

формулі кристалу 

Склад оболонки, індекси у 

формулі кристалу 

K Bi Mo V K Bi Mo V 

В5  0,004 0,980 0,072 0,928 0,025 0,980 0,042 0,958 

B6  0,004 0,990 0,089 0,911 0,087 0,991 0,019 0,981 

В7  0,006 0,990 0,061 0,939 0,075 0,987 0,022 0,978 
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Рис.7.7. СЕМ зображення поверхні кристалів, отриманих при 

кристалізації шихти складу B5(а), В7(б) 

 

Ми вважаємо, що механізм виникнення оболонки для кристалу 

пов'язаний зі зміною співвідношення компонентів у розплаві в процесі росту 

кристалічної фази. Так, ядром одержаних кристалів є леговані BiVO4:Mo 

(Таблиця 7.8), які при подальшому витримуванні у розплаві стають центрами 

для кристалізації нової фази, яка є твердим розчином між BiVO4:Mo та 

KBi(MoO4)2. 

 

7.2. Закономірності зміни люмінесцентних властивостей ванадатів 

та молібдатів при гетеровалентному заміщенні 

 

З точки зору кристалохімії існує велика кількість кристалічних 

каркасів, які об’єднуються в родини за принципами кристалохімічного 

дизайну і подібності топологічних фрагментів. Більшість з них 

характеризуються обмеженими можливостями відносно різноманітних 

заміщень як в катіонній, так і в аніонній підгратці. На противагу, деякі 

структурні типи володіють значною гнучкістю щодо різноманітного 

заміщення, в тому числі комбінованого. Саме такі структурні типи можуть 



301 

бути легко активовані різними люмінесцентними домішками з 

перспективними оптичними характеристиками. 

Серед люмінесцентних матеріалів на основі складнооксидних сполук 

вказаним вимогам відповідають сполуки тривалентних елементів з 

фосфатними, молібдатними, вольфраматними та ванадатними аніонами 

завдяки їх термічній й хімічній стійкості, екологічності та регульованими 

спектральним характеристикам [468-471]. Зважаючи та те, що в більшості 

випадків для дизайну люмінесцентних характеристик використовуються одні 

й ті ж самі активатори, покращення спектральних характеристик можливе 

саме за рахунок правильно підібраної матриці для легування з мінімальним 

вмістом введених центрів люмінесценції. У цьому аспекті взаємозв’язок між 

складом, будовою та люмінесценцією складнооксидних сполук є ключовим 

пошуковим напрямом на шляху вдосконалення спектральних характеристик 

світлодіодів. З метою детального вивчення таких кореляцій нами розглянуто 

такі групи складнооксидних сполук з потенційно перспективними 

спектральними характеристиками: 

а) подвійні ортофосфати загальної формули A
І
3А

ІІІ
(PO4)3, де A

І
 – 

лужний елемент, а A
IІІ

 – рідкісноземельний елемент; 

б) подвійні молібдати A
І
A

ІІІ
(MoO4)2, де A

І
 – лужний елемент, а A

ІІІ
 –La-

Lu, Y, Al, Bi або бісмут; 

г) молібдато-ванадати A
І
A

ІІІ
(MoO4)x(VO4)y та A

ІІІ
(MoO4)x(VO4)y де A

І
 – 

лужний елемент, а A
ІІІ

 – рідкісноземельний елемент або бісмут. 

Варто відзначити значну перспективність представлених груп сполук у 

галузі люмінесцентних матеріалів, що обумовлена як зручністю легування у 

позицію тривалентного елемента йонами рідкісноземельних активаторів, так 

і присутністю своєрідної люмінесцентної антени –ортофосфатної, 

молібдатної чи ванадатної групи, яка може слугувати ефективним 

сенсибілізатором. Зі структурної точки зору розглянуті складнооксидні 

сполуки відповідають двом групам каркасів: 
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а) острівкові структури з ізольованими А
ІІІ

Ох поліедрами А
І
3А

ІІІ
(PO4)3, 

де просторова віддаленість центрів люмінесценції понижує імовірність 

концентраційного гасіння; 

б) шеєлітоподібні каркаси А
ІІІ

(MoO4)x(VO4)y та А
І
А

ІІІ
(MoO4)2 з 

частковим заміщенням молібдату на ванадат, де можливий перенос 

заряду з молібдантої групи на центр світіння. 

З практичної і технологічної точки зору вказані сполуки відповідають 

сучасним вимогам до новітніх екологічних матеріалів, однак коло їх 

застосувань обмежується відсутністю єдиної стратегії щодо модифікування 

їх складу, будови та властивостей. 

Для встановлення впливу координаційного оточення було обрано ряд 

легованих європієм(ІІІ) похідних структурного типу шеєліту: CaMoO4, 

KBi(MoO4)2, K0,45Bi0,55Mo0,9V0,1O4, Ca0,1Bi0,9Mo0,1V0,9O4, Bi0,98V0,9Mo0,1O4 та 

BiVO4. Наведені сполуки описуються структурним типом шеєліту та містять 

у своєму складі додекаедри CaO8, (K/Bi)O8, (Ca/Bi)O8 та BiO8. На основі 

аналізу будови наведених сполук варто очікувати легування європієм(ІІІ) 

саме по позиціям наведених поліедрів. Завдяки відсутності систематичних 

досліджень, присвячених узагальненню спектроскопічних властивостей 

активованих Eu
3+

 похідних шеєліту, кореляцій між їх спектральними 

характеристиками та локальним оточенням центрів світіння досі не 

розглядалося. 

Спектри фотолюмінесценції полікристалічних похідних шеєліту, які 

було леговано 1 % Eu наведено на рис. 7.8. При кімнатній температурі та 

збудженні лазерним випромінюванням (λвипр. = 473 нм) в області 

поглинальних переходів 
7
F0→

5
D2 в йонах Eu

3+
 власна люмінесценція матриць 

не спостерігається. Тому на рисунку наведено лише ділянка спектрів на якій 

мають місце випромінювальні 
5
D0→

7
FJ (J = 0 - 4) переходи у йонах Eu

3+
. Як 

видно з рис. 7.8, спектри всіх представлених сполук є досить подібними. 

Найбільшу інтенсивність мають смуги переходу 
5
D0→

7
F2, який є 

«вимушеним» електродипольним переходом. Вимушений тут означає, що 
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перехід є забороненим за правилами відбору, але внаслідок дії кристалічного 

поля матриці заборона частково знімається. У зв’язку з тим, що інтенсивність 

випромінювання, пов’язаного з переходом 
5
D0→

7
F2, значно залежить від 

симетрії оточення йонів Eu
3+

 він одержав назву надчутливого. При понижені 

симетрії локального кисневого оточення йона спостерігається різке зростання 

інтенсивності смуг випромінювання цього переходу в порівнянні з смугами 

інших переходів, в першу чергу магнітодипольного переходу 
5
D0→

7
F1. 

 

Рис. 7.8. а) Спектри фотолюмінесценції легованих 1 % Eu
3+

 

полікристалічних: CaMoO4 (1), KBi(MoO4)2 (2), K0,45Bi0,55Mo0,9V0,1O4 (3), 

Ca0,1Bi0,9Mo0,1V0,9O4 (4), Bi0,93V0,2Mo0,8O4 (5) та BiVO4 (6) одержані при λзб = 

473 нм та Т =  300 К; б) детальний вигляд ділянки спектрів цих зразків в 

області переходів 
5
D0→

7
F2 в йонах Eu

3+
. 

Можна зробити висновок, що йони Eu
3+ 

займають катіонні позиції з 

пониженою симетрією або при гетеровалентному заміщенні (наприклад, Ca
2+

 

на Eu
3+

) відбувається пониження симетрії позиції шляхом утворення 

дефектів. Ці дефекти виникатимуть внаслідок відмінностей у радіусах 
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катіонів та активатора або за рахунок компенсації заряду. Як бачимо з 

рис. 7.8б перехід від молібдатів до ванадатів призводить до певного зміщення 

смуг переходу 
5
D0→

7
F2 в довгохвильову область спектру. Пояснення цього 

ефекту на сьогодні відсутнє і потребує подальших досліджень. 

Інтенсивність смуг люмінесценції, пов’язаної з переходом 
5
D0→

7
F1 

слабко залежить від симетрії оточення рідкісноземельного катіона. В 

наведених на рис. 7.8 спектрах в області 580 – 600 нм спостерігаються від 3 

до 6 смуг малої інтенсивності, які сильно перекриваються і є нерозділеними 

при кімнатній температурі. Для переходу 
5
D0→

7
F1 максимальна кількість 

смуг, які теоретично може давати один центр люмінесценції Eu
3+

, рівна 

трьом. Наявність більшої кількості смуг цього переходу можна пояснити 

входженням Eu
3+

 в кристалографічно різні катіонні позиції. Інший можливий 

варіант пояснення випливає з того, що зразки є полікристалами з розмірами 

зерен мікро- або нанорозмірів і, відповідно, зростає роль центрів 

люмінесценції на поверхні кристалітів, які мають дещо іншу енергетичну 

систему ніж центри всередині кристаліта. 

Для певних зразків, зокрема KBi(MoO4)2 та Ca0,1Bi0,9Mo0,1V0,9O4 можна 

відзначити присутність смуги при ≈580 нм, яка відповідає переходу 
5
D0→

7
F0. 

Цей перехід є забороненим і спостерігається лише в тих випадках, коли йон 

Eu
3+

 знаходиться в кристалічній позиції, для якої відсутня така операція 

симетрії як інверсія. При цьому, відсутність смуги переходу не дає підстав 

стверджувати, що для відповідної позиції інверсійна симетрія є 

притаманною. Що стосується інших смуг в області 630 – 725 нм, то вони 

відповідають переходам 
5
D0→

7
F3 та 

5
D0→

7
F4. Як правило інтенсивність цих 

смуг є малою, тому їх вивченню приділяється мало уваги в літературі. 

Таким чином, для ряду гетеровалентнозаміщених представників 

родини шеєліту можна виділити такі спільні риси у спектральних 

характеристиках легованих європієм(ІІІ) каркасах: 
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1) Червона люмінесценція усіх досліджених матриць ізоструктурних 

до шеєліту зумовлена переважаючим випромінюванням в області 

620 нм, що відповідає електронному переходу 
5
D0→

7
F2; 

2) Координаційне оточення центрів світіння є значно більш 

деформованим, ніж це можна очікувати для тетрагональної фази 

шеєліту навіть в моноклінному наближенні. 

Розглянемо детальніше особливості отриманих спектрів 

фотолюмінесценції зі структурного аспекту, а саме впливу другої 

координаційної сфери на коефіцієнт асиметрії в спектрах люмінесценції. 

Відомо, що відношення інтенсивностей смуг переходів 
5
D0 → 

7
F2 та 

5
D0 → 

7
F1 

є чутливим до локального оточення Eu
3+

 і, відповідно, може 

використовуватися для оцінки симетрії координаційного оточення 

активатора (Таблиця 7.9) 

Таблиця 7.9 

Взаємозв’язок між будовою та люмінесцентними властивостями похідних 

шеєліту 

Сполука Пр.гр. АO8 BO4 S(T-4)*,% R 

CaMoO4 I41/a CaO8 MoO4 

(D2h) 

0,10 8,47 

KBi(MoO4)2 I2/b(αβ0)00 (K/Bi)O8 MoO4 

(Cs) 

2,38 6,98 

K0,45Bi0,55Mo0,9V0,1O4 I2/a (K/Bi)O8 (Mo/V)O4 

(C2) 

1,12 6,34 

Ca0,1Bi0,9Mo0,1V0,9O4 I41/a (Ca/Bi)O8 (Mo/V)O4 

(D2h) 

0,46 5,97 

Bi0,98V0,9Mo0,1O4 I2/a BiO8 (Mo/V)O4 

(C2) 

1,21 8,98 

BiVO4 I41/a BiO8 VO4 

(D2h) 

0,39 5,03 

* - значення відхилення від ідеального тетраедра розраховані в програмі Shape 2.0 
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Для оцінки ступеня деформації поліедра взято величину відхилення від 

ідеального тетраедра, розрахованого в програмі Shape 2.0 [472] в наближенні 

Continuous shape measures algorithm [473]. Розрахунок для тетраедра 

проводився з урахуванням значень координат атомів лігандів, кутів та 

довжин зв’язків [474]. 

 

Рис. 7.9. Залежність коефіцієнта асиметрії R= I(
5
D0→

7
F2)/I(

5
D0 →

7
F1) 

від ступеня деформації тетраедра в похідних шеєліту 

Загальна інтенсивність люмінесценції, інтенсивність електронного 

переходу 
5
D0→

7
F2 та значення R= I(

5
D0→

7
F2)/ I(

5
D0→

7
F1) виявилися тим 

вищими, чим вищий ступінь деформації змішаного тетраедра (Mo/V)О4, що 

також демонструє зниження симетрії каркасу  в цілому. На рис. 7.9. наведено 

закономірності зміни R= I(
5
D0→

7
F2)/ I(

5
D0→

7
F1) від S(T-4) для одержаних в 

роботі похідних шеєліту. На графічній залежності не вказана точка, що 

відповідає CaMoO4, оскільки у її випадку легування відбувається за 

гетеровалентною схемою на відміну від решти каркасів і значення R значно 

перевищує очікувані величини. Ми вважаємо, що така залежність зумовлена 

формуванням додаткових кисневих дефектів в найближчому кисневому 

оточенні  йону Eu
3+

 для компенсації надлишкового позитивного заряду.  
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Для решти представників характерними є такі закономірності: для 

тетрагональних фаз значення R не перевищує величини 5,0, а ступені 

деформації відповідних тетраедрів мають найнижчі із встановлених 

величини. Такі закономірності також були помічені для інших представників 

складнозаміщених шеєлітів [475-477]. Для решти зберігається тенденція до 

збільшення величини R до 6 у випадку моноклинних похідних з симетрією 

відповідних тетраедрів C2 та навіть 9 у випадку кристалів з модульованою 

структурою. Таким чином, легування рідкісноземельними катіонами та 

молібденом(VI) є одним із ключових факторів зміни не тільки локальної 

структури каркасу, але і фактором впливу на люмінесцентні властивості 

оксидних люмінофорів. При цьому особливого значення набувають локальні 

зміни не тільки в першій координаційній сфері, але і в другій, яка включає 

змішані тетраедричні аніони (Mo/V)О4. Дана закономірність може бути 

основою для контрольованого впливу на співвідношення інтенсивностей 

ліній люмінесценції (координат кольору) та підвищення ефективності 

свічення кристалофосфорів оксидної природи. 

Дослідження, що висвітлені в цьому розділі опубліковані в статтях [49, 468-

470]. 

7.3. Короткі висновки 

1. Вперше продемонстровано можливості рівномірної зміни складу 

твердих розчинів зі структурою шеєліт у молібдатно-ванадатних 

розплавах з K/Mo = 0,25 – 0,50, що містять бісмут(ІІІ) оксид, та 

виділено два поля кристалізації, що відповідають сполукам зі 

структурою, спорідненою до шеєліту: BiVO4:Mo та KBi(MoO4)2, 

при цьому спостерігається рівномірний перехід від моноклинного 

шеєліту до подвійного молібдату з модульованою структурою і 

широкою областю існування композитних кристалів типу 

ядро(BiVO4:Mo) – оболонка (KBi(MoO4)2). 

2. Вперше встановлено, що в умовах кристалізації із розчинів у 

розплаві K-Bi-Mo-V-O кількість молібдену в складі 
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фотокаталізатора BiVO4 визначається на рівні 1,4 – 9,6 % мол, що 

відповідає моноклинній модифікації шеєліту і найвищій 

фотокаталітичній активності, при цьому, активатор 

розподіляється по кристалу рівномірно, а його кількість в 

кристалічній фазі тим більша, чим більша швидкість 

охолодження і чим вищий вміст MoO3 у вихідному розплаві. 

3. Для усіх отриманих шеєлітоподібних сполук бісмуту показано 

перспективність застосування як червоних люмінофорів завдяки 

інтенсивному випромінюванні в області 620 нм, а аналіз спектрів 

фотолюмінесценції вказує на значну деформацію 

координаційного оточення центрів світіння в порівнянні з 

відповідними кристалографічними позиціями. 
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ВИСНОВКИ 

 

В дисертаційній роботі вирішено ряд фундаментальних та прикладних 

задач щодо закономірностей одержання та функціоналізації складнооксидних 

сполук з тетраедричними аніонами, що містять одно-, дво- та тривалентні 

елементи. Досліджено умови утворення більш ніж 90 фосфатів, молібдатів, 

ванадатів, вольфраматів й змішаноаніонних сполук та встановлено фактори, 

що впливають на зміну полів їх кристалізації в умовах розчин-розплавної 

взаємодії. Оптимізовано умови одержання легованих європієм(ІІІ), 

празеодимом(ІІІ), хромом(ІІІ) та молібденом(VI) люмінофорів та досліджено 

їх люмінесцентні властивості. Запропоновано ряд перспективних для реакції 

розкладу води фотокаталітично активних керамік, оптимізовано методики 

виготовлення фотоанодів на їх основі та окреслено перспективи їх 

практичного використання. 

1. Ключовим фактором утворення складнооксидних сполук рідкісноземельних 

елементів з комбінованих молібдатно-фосфатних розплавів є співвідношення 

А
І
/Mo (А

І
 – Na, K) у вихідному розчині – розплаві, що також визначає 

ступінь конденсації відповідних поліедрів тризарядних катіонів:  

- при А
І
/Mo = 0,5 – 1,0 формуються кристали ортофосфатів А

ІІІ
PO4 (А

ІІІ 
– 

La-Lu, Y, In, Sc), що характеризуються каркасною структурою з 

мереживних сіток на основі конденсованих у тривимірний каркас 

поліедрів А
ІІІ

O7/А
ІІІ

O8; 

- при А
І
/Mo = 1,0 – 1,3 кристалізуються змішаноаніонні сполуки складу  

А
І
2А

ІІІ
(PO4)(MoO4) (А

ІІІ
 – Gd- Tb) з шаруватою будовою, де додекаедри 

А
ІІІ

О8 утворюють зигзагоподібні ланцюжки; 

- при А
І
/Mo = 1,5 – 2,5 утворюються подвійні ортофосфати K3А

ІІІ
(PO4)2 (А

ІІІ 

– La-Lu, Y) з острівковою структурою, а визначальну роль у 

каркасоутворенні саме співвідношення А
І
/Mo підтверджено повним 

перетворенням полікристалічного EuPO4 в Na3Eu(PO4)2 при заміні 

розплаву - розчинника з А
І
/Mo = 1,0 до 2,5. 
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2. Набули розвитку уявлення щодо каркасоформуючої ролі молібдатної та 

вольфраматної компоненти у складі бінарних розплавів, що ґрунтується на 

врахуванні координаційної ємності лужного та тривалентного катіону. На 

прикладі фосфатів феруму(ІІІ) показано, що завдяки зміні вихідних 

співвідношень A
I
/Mo від 0,5 до 3,5 значно розширюється область 

формування A
I
FeP2O7 (А

I 
– Na, K, Ag), де молібдатна компонента виступає у 

ролі розчинника, а у випадку К-вмісних систем виділено поля кристалізації 

змішаноаніонної сполуки K2Fe2P2MoO12, що значно розширює можливості 

одержання функціональних матеріалів з комбінованих сольових розплавів. 

3. Сформульовано основні закономірності одержання люмінесцентних 

матеріалів на основі подвійних фосфатів рідкісноземельних елементів, які 

базуються на введенні люмінесцентної домішки до складу люмінофору 

твердофазним або розплавним методом. Завдяки ізовалентному заміщенню 

по катіону в сполуках K3A
III

(PO4)2 (А
ІІІ

 – La, Gd) при збільшенні вмісту 

активатора відбувається зсув координат кольору випромінювання одержаних 

люмінофорів в бік стандарту NTSC для червоного кольору. 

4. Встановлено, що для твердих розчинів Na3Y1-xEux(PO4)2 при збільшенні 

вмісту Eu
3+

 від x = 0,01 до 0,50 спостерігається зміна структурного типу з 

моноклинного до орторомбічного арканіту. Серед наведених твердих 

розчинів Na3Y0,5E0,5(PO4)2 має квантову ефективність люмінесценції 84±10% і 

є найперспективнішим люмінофором у червоній області спектра. 

5. Вперше продемонстровано можливості рівномірної зміни складу твердих 

розчинів зі структурою шеєліт у молібдатно-ванадатних розплавах з K/Mo = 

0,25 – 0,50, що містять бісмут(ІІІ) оксид, та виділено два поля кристалізації, 

що відповідають сполукам зі структурою, спорідненою до шеєліту: 

BiVO4:Mo та KBi(MoO4)2, для яких спостерігається рівномірний перехід від 

моноклинного шеєліту до подвійного молібдату з модульованою структурою 

і широкою областю існування композитних кристалів типу ядро(BiVO4:Mo) – 

оболонка (KBi(MoO4)2). 
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6. Вперше встановлено, що в умовах кристалізації із розчинів у розплаві K-Bi-

Mo-V-O кількість молібдену в складі фотокаталізатора BiVO4 визначається 

на рівні 1,4 – 9,6 % мол, що відповідає моноклинній модифікації шеєліту і 

найвищій фотокаталітичній активності. При цьому, активатор розподіляється 

по кристалу рівномірно, а його кількість в кристалічній фазі тим більша, чим 

більша швидкість охолодження і чим вищий вміст MoO3 у вихідному 

розплаві. 

7. Тверді розчини на основі ванадато-молібдатів одно- та тризарядних катіонів 

охарактеризовані як перспективні люмінофори червоного світіння, яке 

зумовлене електронними переходами 
5
D0 → 

7
FJ (J = 1 - 4) в йоні європію(ІІІ). 

Найбільш інтенсивні смуги пов’язані із надчутливим переходом 
5
D0 → 

7
F2, 

що вказує на низькосиметричне координаційне оточення центрів світіння. 

Для досліджених твердих розчинів продемонстровано наявність двох 

механізмів збудження люмінесценції: 1) пряме збудження люмінесцентних 

центрів (катіонів Eu
3+

) та 2) перенесення енергії від тетраедричних груп 

MoO4
2−

 та VO4
3-

 до йонів Eu
3+

. При цьому вищою інтенсивністю 

фотолюмінесценції характеризуються тверді розчини, які кристалізуються в 

моноклинній сингонії, що пояснюється розупорядкуванням катіонів за 

позиціями (А
І
/Bi)O8. Встановлено, що збільшення вмісту ванадію(V) в 

твердих розчинах A
I
0.5xBi1-0.5x(MoxV1-x)O4, (A

I 
= Na, K), де х = 0,1-0,9 

призводить до зменшення ширини забороненої зони від 2,67 до 2,28 еВ для 

A
I 
= Na, та від 2,72 до 2,33еВ для A

I 
= K. 

8. У спектрах фотолюмінесценції K2Bi1-xPrxPMoO8, KBi1-xPrx(MoO4)2 та 

KPr(MoO4)2 інтенсивна червона люмінесценція з рівня
 3

P0 йону Pr
3+

 

спостерігається як при ультрафіолетовому збудженні так і при прямому f-f 

збудженні. 

9. Для твердих розчинів Bi1-x/3V1-xMoxO4 (х = 0,05-0,20) показано, що при х 

=0,05-0,10 утворюється моноклинна модифікація, що має підвищену 

фотокаталітичну активність щодо виділенню кисню з води у комірці Кларка, 
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а при збільшенні х = 0,15-0,20 відбувається стабілізація більш симетричної 

тетрагональної структури з порівняно нижчою каталітичною активністю. 

10. Розроблено ряд нових ефективних фотокаталітичних систем для одержання 

кисню з води на основі складнозаміщених ванадато-молібдатів зі структурою 

шеєліт. Встановлено, що фотокаталітична активність керамік А
II

xBi1-xV1-

xMoxO4 (А
II
 – Ca, Sr) зростає до досягнення х = 0,1, а максимальні значення 

фотоструму становлять 44,78 µA/см
2
·для Ca0,1Bi0,9V0,9Mo0,1O4 та 65,75 

µA/см
2
·для Sr0,1Bi0,9V0,9Mo0,1O4. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

Додаток А3.1 

Результати структурного експерименту для K3La(PO4)2, KInP2O7 та 

AgFeP2O7 

Параметри K3La(PO4)2 KInP2O7 AgFeP2O7 

Сингонія Моноклинна Моноклинна Моноклинна 

Пр. гр. P21/m (№11) P21/c (№14) P21/c (№14) 

Параметри 

комiрки, Å 

β, град 

a = 7,5087(1),  

b = 5,6636(1) 

c = 9,6356 (1) 

β = 90,934(1) 

a = 7,4092(1),  

b = 10,3990(1), 

c = 8,3966(1) 

β = 106,11 

a = 7.33380(10) 

b = 7.97310(10) 

c = 9.5665(2) 

β = 111,823(2) 

V , Å
3
 409,712(1) 621,16(36) 519.296(15) 

Z 2 4 4 

Незалежнi 

рефлекси 

338 1238 1518 

Рефлекси з I > 

2ζ(I) 

3722 5109 3512 

Rint 0,0322 0,0254 0,0254 

θmin, θmax, град 3.16; 45.28 3.20; 45.58 2.99; 29.991 

h; k; l −15 ÷ 15, −11 

÷ 11, −19 ÷ 19 

−12 → 14; −20 → 

20; −16 → 16 

−10 → 6; −11 → 11; 

−13 → 13 

F (000) 602 616 580 

Вагова схема w=1/[s
2
 

(Fo
2
)+(0,0560P

)
2
+1.0000P], де 

P=(Fo
2
+2Fc

2
)/3 

w=1/[s
2
 

(Fo
2
)+(0,0570P)

2
+1.

0000P], де 

P=(Fo
2
+2Fc

2
)/3 

W=1/[ s
2
 (Fo

2
 )+ 

(0,0599P)
2
2+5.7323

P], де 

P=(Fo
2
+2Fc

2
)/3 

R1(all) 0,043 0,029 0,0373 

wR2 0,130 0,085 0,111 
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Додаток А3.2. 

Фото полікристалічного зразку (a) та монокристалів (б) K3La(PO4)2:Eu 

 

 

 

  

а) 

б) 
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Додаток А3.3. 

ІЧ – спектри K3La1-xEux(PO4)2 (крива 1 - x = 0,1; крива 2 = х = 0,2  

Крива 3 – 0,3, 4 (0,5), 5(0,7) крива 6(0,9), крива 7 (0) 
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Додаток А3.4 

Мікрофотографії люмінофорів K3Gd(PO4)2:0,1Eu
3+

 отриманих твердо 

фазною взаємодією (а) та із молібдатних розплавів(б) 

 

 

 

  

а) 

б) 
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Додаток А3.5 

Кристалографiчнi параметри M
I
2M

III
(PO4)(M

VI
O4); орторомбiчна сингонiя, пр. 

гр. Ibca, Z = 8 
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Додаток А5.1 

Фотографії кристалів, одержаних із молібдатних розплавів: а) 

NaCe(MoO4)2, б), г)СeO2, в) KCe(MoO4)2 
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Додаток А5.2. 

ІЧ- спектри (а) та рентгенограми (2) молібдатів, отриманих із розплавів 

Na-Y-Mo-O-F: 1 – NaY(MoO4)2, 2 – суміші NaY(MoO4)2 та Na5Y(MoO4)4 
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Додаток А5.3. 

Рентгенограми NaAl(MoO4)2, отриманого з розчину-розплаву.  
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Додаток А6.1.  

Рентгенограми  твердих розчинів Bi1-X/3V1-XMoXO4  
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Додаток 7.1. 

EDS Аналіз BiVO4:Mo 
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