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  I. УВОД 

 

В последните години се наблюдава интензивно развитие на хибридните 

материали - композити, в които едновременно се съдържат както органична, така и 

неорганична компонента. Хибридните оптични материали (ОМ) имат потенциално 

приложение като антирефлексионни покрития и соларни концентратори, прозрачни 

и непрозрачни материали, светодиоди, биологични маркери,  материали за 

нелинейната оптика
 
 и оптични влакна 

1 2 3 4 5 
. Функциалността на ОМ е свързана със  

способността им  да абсорбират, излъчват или разсейват светлина.  

Зол-гелната технология позволява вграждане на органични и неорганични 

примеси в оксидни матрици (host-guest interactions), което е авангардна област в 

съвременното физикохимично материалознание  
6
 

7
 

8
 

9
. Интензивните изследвания,  

свързани с вграждането на органични добавки (допант) в неорганична матрица 

датират от 1984 г 
10

. Друго перспективно направление е получаването на тънки 

филми с вградени органични добавки 
11

. 

В последните години оптичните изследвания на хибридни органично-

неорганични композити  включват различни области: изследване на 

спектроскопските  свойства на активаторите, вградени в хибридни материали 
12

, 

изучаване на енергиен трансфер в твърди матрици, използване на луминесцентните 

свойства като сонда за изучаване на физикохимичните процеси в зол-гелната 

матрица
13

 
14

 и разработването на материали  със специфични оптични свойства, 

базирани на свойствата на органични и неорганични хромофори, физикохимичните 

основи на зол-гелния процес 
15

.   

Значимите  изследвания свързани с луминесцентните  хибридни материали са 

свързани със следните проблеми: 

 

 Структура и микроструктура на матрицата и влиянието и  върху 

оптичните свойства. 

 Структура на центровете на светене  (симетрия на активатора) на атомно 

ниво в зол-гелната матрица. 

 Вграждане на активаторния примес в зол-гелната матрица и термичната 

стабилност  на получените системи. 
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 Въпросите свързани с енергийния трансфер  от органичните лиганди  към 

активаторните йони. 

 Безизлъчвателните и мултифононни преходи в хибридните композити. 

 

Настоящата дисертация е посветена на дизайна и физичните свойства на нови 

хибридни, оптични материали на базата на SiO2 и ZrO2.   Като моделни системи са 

използвани ZrO2,  SiO2, като неорганичен оптичен примес е Eu
3+

  йон, който е 

сенсибилизиран от органични добавки.  От използваните  органични съединения 

Eu[(ntac)3][PPhenDCN] е напълно нов комплекс, [Eu(phen)2](NO3)3  комплексите са 

известни като активатор с квантов добив около 0.5 - 0.8 
16

. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

 

Основната цел на дисертационния труд е получаването на хибридни, оптични 

материали по зол-гел метода и тяхното спектрално и физикохимично  

охарактеризиране. Като моделни системи са използвани SiO2 и ZrO2 и хибридни 

материали на тяхната основа, дотирани с  Eu
3+

  и органични добавки:  AcAc, 

CH3COOH, ntac, PPhen и 1,10-фенантролин.  

За да реализираме тази цел са поставени  следните задачи: 

 

 Да се намерят начини за възпроизводим  синтез на прозрачна зол-гелна матрица 

на основата на циркониеви алкоксиди. Да се опише влиянието на условията на 

синтез върху оптичните свойства на получените хибридни материали.  

 

 Да се изследват условията за вграждане на оптично активни примеси на Eu
3+

  

йони и Eu(III) комплекси в ZrO2  и SiO2 матрици, получени чрез зол-гелни 

техники. 

 

 Чрез връзката „оптични спектри - структура” да се опише симетрията на Eu
3+

  

йон в неорганични и хибридни зол-гелни системи. 
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 Да се опишат детайлно оптичните свойства на получените хибридни и 

неорганични матрици: абсорбционни и луминесцентни свойства и квантов 

добив.  

 

 Да се разработят експериментални методики за възпроизводимото измерване на 

спектри на дифузно отражение на прахообразни зол-гелни материали в 

ултравиолетовата и видимата област. 

 

 Да се разработи методика за функционализиране  на оксидни микрочастици и 

оценят разликите в луминесцентните свойства на получените материали при 

метода на импрегниране и зол-гелно дотиране. 

 

 III. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 

 

 III.1. Физикохимични основи за получаване на хибридни оптични 

материали. Зол-гелни технологии.   

Свойствата на хибридния материал обединяват свойствата на органичната и 

неорганичната компонента, като едновремено с това са налице и нови свойства в 

резултат на  допълнителното взаимодействие между двата компонента 
17

 
18

.  

Природата на връзката и взаимодействието между органичната и неорганичната 

компонента се използва за да се категоризират хибридните материали в два различни 

класа 
17

: 

 

   Клас  I –  материали,  при които не се образува  ковалентна  или йонна връзка 

между двете компоненти. При тях между различните компоненти са налице 

слаби взаимодействия като водородни връзки, ван дер Ваалсови връзки или 

електростатично взаимодействие (host-guest interactions). 
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 Клас II  -  при тези  хибридни материали част от органичната и неорганичната 

компонента са свързани посредством силна химична връзка (ковалентна, йонна, 

донорно-акцепторна).  

 

 

Най-обща структура на гореописаните материали е показана на Фиг.1. 

 

 

 

 

 

Фигура 1.  Органо-функционализирани  зол-гелни материали. 

 

За получаването на органично-неорганични хибридни материали основно се 

използват четири  метода 
17

 : 

 

 Импрегниране на порьозно неорганична матрица – синтез на матрица и 

последващо вграждане в структурата и на активния примес. 

 

 Дотиране  -  прибавяне в зол-гелната смес на различни органични съединения, 

като органичната компонента е физически свързана и вградена в  

тридименсионалната неорганична структура по време на нейното образуване. 
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 Използване на реагент с поне  една нехидролизираща хетероатомна връзка, 

която може да се фиксира (закрепи) или след синтеза (post sinthesis grafting) 

върху неорганичната подложка или да бъде вградена като 

органофункционализиран прекурсор в началния зол и да поликондензира с 

другия зол-гелен прекурсор. Понякога се прилагат едновременно и двата 

подхода. Получават се аморфни или мезопорьозни материали, фиг. 2. 

 

 

Фигура 2.  Примери за синтезиране на хибридни материали 

 

 Интеркалация -  Внедряване  на тънки филми от органични и неорганични 

компоненти в твърда матрица, Фиг 3. 

 

             

 

    Фигура 3.  Получаване на хибриден материал по метода на интекалация. 

 

Зол-гел техниката позволява получаването на различни оксидни материали 

като SiO2, ZrO2, Al2O3, SnO2   от течни прекурсори, като най-често използваните са 

метални алкоксиди, алкохлориди и неорганични соли, естери, оксиди, хидроксиди, 

комплекси  и др 
19

 
20

 
21

 
22

. 

По този начин лесно се приготвят  филми, монолити, влакна, наноматериали,  

прахове с  контролирана големина на частиците и формата.  Крайните материали, 

получени от сушенето на геловете се наричат  ксерогелове, когато процесите на 

сушене са при суперкритични условия - аерогелове, Фиг.4. Някой  от материалите са 
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познати под различно наименование като ORMOSIL (органично модифицирани 

силикати)
23

 или ORMOCERS 
24

  (органично модифицирани керамики). 

 

 

 

Фигура 4. Получаване на разнообразие  от  продукти по зол-гел метода в зависимост от условията на 

водене на  процеса. 

 

Най-масово използваните прекурсори са металните алкоксиди  
22

 
25

. Работата 

с тях позволява  получаването на хомогенни зол-гелни материали, като вторичните 

продукти на синтеза - вода и алкохол лесно се отделят в последващите   процесите 

на сушене. Металните алкоксиди са много използвани, защото те реагират лесно с 

водата.  Трябва да се отбележи, че механизмите на реакции на зол-гел процесът се 

различават и се определя от приридата на  алкоксида 
26

. 

            III.3.  Влияние на матрицата 

Свойствата  на   оптичния център (активатор) се влияят  от матрицата, в която е 

вграден. Причините зависят от няколко фактора, като допълнителното взаимодействие на 

матрицата с активатора, оптичните свойства на матрицата, фононната и енергия и др 
1 27 28 

29. 
Влияние оказва и обкръжението на активаторния йон, което  обуславя разлика в силата 

на кристалното поле, разцепването на енергийните нива на лантанида а оттам и разлика в  

оптичните му свойства 
1 30

 
31 32

 
33

. Това важно в физичното материалознание на 
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луминесцентните системи,  тъй като позволява моделирането на оптични материали с 

различни свойства в зависимост на използваната матрица 
28

 
29

.  

В твърдите тела влиянието на кристалното поле на матрицата върху електронния 

преход се отчита с параметъра на Huang-Rhys, който отчита разстоянието между двете 

параболи. При S<1  имаме приближението на слабото кристално поле (f-йони), 0<S<1 е 

средното кристално поле (d-йони) и S>5 - силно кристално поле (s-йони)
1
. 

При моделирането на луминесцентни материали е важно оптичните свойства на 

матрицата и активния елемент да бъдат „съвместими”. Това означава, че спектърът на 

абсорбция на матрицата не трябва да се припокрива със спектъра на емисия на 

луминесцентния активатор, тъй като това би довело до самопоглъщане на емисията. При 

подбора на подходящи матрици един от желаните параметри е тяхната прозрачност във 

видимата област. Много често, използването на модифициращи органични добавки 

(допанти) водят до подобряване на свойствата на матрицата като механична устойчивост, 

термична устойчивост, пластичност но влошават  оптичните и свойства в следствие на 

появата на електронни преходи във видимата област 
22

 . 

С цел да се получат ефективни луминесцентни материали с малък принос на 

безизлъчвателните преходи е желателно матрицата да притежава възможно най-ниска 

фононна енергия. Ниската фононна енергия на ZrO2 (470 cm
-1

) в сравнение с SiO2 (1100 

cm
-1

) създава  предпоставка за получаването на материали с по-добри луминесцентни 

свойства. По-висока фононна енергия е причина за повече безизлъчвателни преходи под 

формата на топлина
1 15 28 34

. Влиянието на    фононната енергия на решетката върху 

безизлъчвателните преходи се дава с израза: 
1
 

 

pnWTW )1)(0()(           (9) 

В този израз W(T) е температурно зависимият дял на безизлъчвателните 

преходи,       W(0) – делът на безизлъчвателните преходи при Т=0 К, n, p са 

константи  свързани с фононната енергия на матрицата hv и енергията на прехода 

∆Е. 

Фотохимичната стабилност на багрилото вградено в матрицата зависи от неговата 

структура, състав, стабилитетна константа а също и от свойствата на матрицата. 

Свойствата на хибридния материал биха могли да се променят или чрез багрилото, или 

чрез модификация на структурата и свойствата на матрицата
35

. Влиянието  матрицата, 

лигандите, колигандите и дотиращи йони е разгледана от  A. M. Klonkowski и съавтори. 
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  III.4.  Фотолуминесцентни свойства на лантанидни йони и техни 

комплекси.  

Емисията на  Eu
3+

  съдържа линии, които са разположени предимно в червената 

част на видимия спектър. Тези линии съответстват на преход от 
5
D0 нивото до 

7
FJ 

(J=0,1,2,3,4)  нивата на 4f  конфигурация 
1
. Максималният брой разцепвания се дава с  

2J+1.  Тъй като 
5
D0  нивото не се разцепва ( J=0), разцепването на линиите се дължи на  

7
FJ 

нивата. Понякога Eu
3+

  eмитира от по-високи  нива като  
5
D1, 

5
D2 и дори 

5
D3, но тези 

случаи са рядкост и зависят от матрица в която е вграден йона 
1
. 

От абсорбционните спектри на лантанидните йони може да се извлече ценна 

информация за физичните основи на електронните преходи в тях 
36

. От интегралния 

интензитет на абсорционните пикове съгласно формула (10) се определя силата на 

осцилатора 
21

. 

 

                                                                                                                          (10) 

 

  f  - силата на осцилатора 

v~ - вълново число 

 d - дебелината на кюветата или гела в cm 

Силата на осцилатора е свързана с  диполния момент на ED f-f-преход както следва 

21
: 

 

vd
v

A

dC
D ~

~
)~(

8.108

1 int
exp 




                                                             (11) 

 

      Важно е, че в лантанидните йони магнитодиполната компонента на прехода е 

съизмерима с тази на електродиполната, като fED>fMD. Цветът на емитираната светлина 

зависи от лантанидния йон  (Еu
3+

 емитира в червено, Tb
3+

 в зелено, Sm
3+

 в оранжево, Tm
3+

 

в синьо. Yb
3+

, Nd
3+

, Er
3+

, са добре познати с тяхната луминесценция в  близката 

инфрачервена област, но други йони като Pr
3+

, Sm
3+

, Dy
 3+

, Ho
3+

 и Tm
3+

 също показват 

преходи в близката инфрачервена област. Gd
3+

 емитира в ултравиолетовата област, при 

него енергиен трансфер не може да се наблюдава   в присъствието на органични лиганди  

dc

vA
f


  )~(

1032.4 int9
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с  ниско лежащи синглетни и  триплетни нива. В лантанидните йони, луминесцентният 

преход е  вътрешно-конфигурационен f-f  преход, забранен от подборните правила.  Тъй 

като 4f обвивката е изолирана от запълнените 5s
2
 и 5p

6
 слоеве, се наблюдава  тясна 

емисия, нисък интензитет на абсорбция както и дълги времена на живот на възбуденото 

състояние  mse /1 . 

III.5.  Енергиен трансфер в хибридни материали. Антена ефект 

Въпреки че фотолуминесценцията на лантанидните йони е  възможен процес, 

всички лантанидни йони притежават ниска абсорбция 
1
. Коефициентът на моларна 

абсорбция на повечето им абсорбционни  преходи  е по-малък от 10 11   cmmoll
37

. 

Вградени в  зол-гелна матрица, лантанидните йони показват слаба емисия при директно 

възбуждане на f-f преходите. В резултат на допълнително  взаимодействие с  ОН групите 

на остатъчните водни молекули нараства и делът на безизлъчвателните преходи 
38

. 

Проблемът с ниската абсорбция би могъл да се преодолее чрез вече споменатия в 

настоящата работа антена ефект (sensitization)
39

 . Според Weissman,  интензивността на 

луминесценцията на редкоземния елемент може да се повиши в органични комплекси, 

където органичният лиганд абсорбира в ултравиолетовата области и след това 

трансферира енергията до лантанидния йон чрез вътрешномолекулен, безизлъчвателен  

енергиен трансфер. Схема на енергиен трансфер е предложена от Grosby и Whan, Фиг.12  

 

 

Фигура 12. Механизъм на енергиен трансфер от лиганда към лантанида. 
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 III.6.  Физични методи за охарактеризиране на оксидни зол-гелни 

материали. Оптични свойства. 

 Измерването на оптичните свойства в режим на абсорбция се  провежда най-често  на 

разтвори, които не разсейват светлината. От абсорбционните спектри може да се получи 

директно силата на осцилатора на електронния преход  
21 40

. 

                                                                                   

                                                                                                                                      (16) 

Тук εint  е интегрален моларен коефициент на абсорбция  

 

    III.6.2.   Уравнение на Кубелка-Мунк 
41

 

В случаите, когато се работи с  прахообразни проби, те се анализират спектрално 

чрез  метода на дифузно отражение 
41

 
42

 
43

 .  Дифузното отражание се описва с 

уравнението на Кубелка–Мунк. Това преобразувание е достъпно в повечето софтуерни 

пакети на спектрофотометрите. Уравнението на Кубелка–Мунк има следния вид : 

s

k
RF

R

R  

2

)1( 2

)(                                                                                        (17)  

В това уравнение R е относителният интензитет на дифузно отразената светлина спрямо 

бял стандарт, k е коефициент на абсорбция на средата, а s е коефициент на разсейване. 

Спектрите в режим на дифузно отражение се представят като  F(R) = f(λ). Прахообразните 

проби могат да се измерват по три начина: 

1. Index matching - прахът се разпределя в матрицата със сходен индекс на 

пречупване, вода, силиконова паста, органични полимери. Резултатът е 

високо разсейване, ниска разделителна способност. 

2. Директно измерване - с подходящи държатели. 

3. Работа в диференциален режим - използва се прах  на недотираната матрица 

със сходни големини на кристалитите (ZrO2, SiO2) за референтна проба.  

int

9int9 1032.4
)~(

1032.4 


 

dc

vA
f
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    Фигура 16. Дифузно и огледално-отразена светлина. 

Както може да се види на фигура 16, отразената светлина се разделя да две − една 

част се отразява под формата на дифузно отражение а друга се отразява като спекуларно 

(огледално) отражение. За  рефлексионната спектроскопия от значение е  дифузното 

отражение. Някои прахови проби биха могли да се измерят директно в чисто състояние. 

Често за да се подобри качеството на спектрите в режима на дифузно отражение се налага 

разреждане на анализираната проба с оптически неактивна матрица, най-често KBr в 

процентно съотношение проба/матрица от 1 до 5 %.  Разреждането по този начин 

позволява по-дълбоко проникване  на изходния лъч в пробата, което увеличава приноса на 

дифузното  и намалява този на  огледалното отражение.  

 

  III.9.   Уравнение на Таук 

Връзката между коефициента на абсорбция и  оптичната ширина на забранената 

зона  за твърди вещества се дава с уравнението на Таук 
22  43

 
44  45

 
46 47

. За директни преходи, 

при които минимума  на потенциалната енергия на валентната зона съвпада с минимума 

на потенциалната енергия на възбуденото състояние, уравнението има следния вид: 

 

)()( /1

gEhCAh   
,   където                                                                                     (22)   

 

А - експерименталната абсорбция 

h - константата на Планк 

ν - фотонната честота 

β = 2 за директни електронни преходи 

.constC   
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При оксидите се измерва А при високи енергии, λ<250 nm. От графиката с координати 

2/1)( hv  като функция на hv   може да се изчисли  оптичната ширина на забранената зона 

22
.  В литературата, тези координати най-често се наричат “Таук плот”.  

    III.10. Зависимост между спектроскопските свойства на Eu(III) и 

симетрията на обкръжението. 

Абсорбционните и емисионните спектри на 4f 
n 

йоните се състоят от групи тесни 

ивици  (Щаркови мултиплети) се изменят сравнително малко (в сравнение с d 
n
 преходи), 

но ясно в различни кристални структури 
1 48

. Луминесцентните свойства на редкоземните 

елементи зависят от обкръжението на йона. Тяхната луминесценция се използва за 

изучавене на структурата на матрицата в която са вградени и на симетрията на 

активаторния център  
30 49 50

 
51

. Много автори са публикували данни за  използването на 

луминесценцията  
5
D0→

7
Fj на Eu

3+
 йон  за определяне на симетрията на комплекса в 

разтвори и твърди тела 
52

 
53

.  

            Електронните преходи в Eu(III) зависят относително слабо, но забележимо от 

симетрията на обкръжението (site symmetry) на йона в кристалната решетка на веществата, 

в които е вграден. Проблемът теоретично се описва от приближението  на слабото 

кристално поле 
1
. 

            Интензитетите на абсорбционните ивици се изчисляват с теорията на Judd-Offelt 
54

, 

където силата на осцилатора освен с класическия начин на изчисление  (момент на 

прехода, матрични елементи, Тютюлков 1984)  се свързва с три полуемпичини параметъра 

Ω2, Ω4, Ω6 които се извличат от абсорбционните спектри. В днешно време ширoко се 

използва изчислителният метод на Binnemanns даващ възможност за пресмятане на омега-

параметрите по метода на най-малките квадрати и изчислителната грешка на 

процедурата
55

 . Така могат да се сравняват спектрите на лантанидни йони в кристални и 

аморфни матрици, като например тези на Sm(III) в силициево – диоксидни гелове 
21

. 

Основен резултат от теорията на Judd - Offelt 
54

 и развитието, дадено от Binnemanns 1995 – 

2010 
53

 е, че интензитетът на електронните преходи, свързани с промяна на електрическия 

диполен момент на йона (електро – диполни преходи, IED, ∆J = 2, 3, 4) е висок в центро – 

несиметрично обкръжение на лантанидните йони. 

             Особено интензивни са преходите с ∆J = 2, хипер-сензитивните преходи на 

лантанидните йони.  Когато  ∆J = 1 имаме електронен преход с промяна на магнитния 

диполен момент на йона, IMD. Тези преходи доминират в матрици в които лантанидните 
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йони са в центросиметрично обкръжение
54

.  В лантанидните йони IMD и IED са съизмерими, 

но като правило IMD < IED.  Особен случай е преходът 
5
D0→

7
F0 в Eu(III) йон (580 nm), 

забранен  от теорията на  Judd – Offelt, но експериментално наблюдаван в ниско – 

симетрични обкръжения. За него се счита, че е резултат от смесване на ED компоненти в 

ниско – симетрично обкръжение (J - mixing), без да е налице особено убедително 

теоретично доказателство.  

Вибрационната компoнента е ниско интензивна в сравнение с електронната компонента на 

лантанидните йони – около 5% максимум. Gutzov, Becker 2007 
46

, 2009 
21

 и съавтори 

доказват експериментално,  че тази компонента има значителен принос при повишаване 

на температурата за някои преходи в Ho(III) и Sm(III).  

Blasse 1967, 1994 за пръв път описва връзка между симетрия и структура на дотирани с 

европий кристални оксиди въз основа на съотношението 
1705

27051
FD

FD

I

I
P



 . По този начин 

могат полуколичествено да се различат 3 случая:   
1
. 

1) Eu
3+

 e  в център на симетрия, IMD>>IED и  IED/IMD<1 

2) Eu
3+

 e в нецентросиметрично обкъжение, IMD<IED 

3) Слабо отклонение от центъра на симетрия, IMD ≈ IED 

Понижаването на симетрията е свързано с увеличаване  на броя на ивиците  в спектъра 
53

. 

Налице са многобройни експериментални доказателства за използването на P1 за оценка 

на симетрията в дотирани кристални и аморфни вещества, включително и наноматериали 

Gutzov, Bredol 
56

,  оксид-нитриди Gutzov, Lerch 
57

 и др. В тези случаи 

рентгеноструктурният анализ не може да установи разликите в симетрията на 

обкръжението на европиевите йони, поради ниската им концентрация.  

        Високите интензитети на луминесценция допълнително подпомагат анализа, но при 

абсорбционни изследвания резултатите са трудно детектируеми. Peterson и съавтори 

разширяват подхода на Blasse и чрез анализ на броя линии в луминесцентните спектри на 

Eu(III) е намерена експериментaлно-потвърдена връзка между симетрия и структура 
52

.  

         Важен момент в двата подхода е връзката с експеримента и фактът, че Щарковата 

компонента 
5
D0 може да се разцепи максимално на 1 линия, следствие  че на всяка 

различна позиция на европиевия йон отговаря точно един пик в областта на прехода 

5
D0→

7
F0. За този преход позицията на пика може да се свърже с междуатомното 

разстояние и ковалентността на връзката европий – кислород, както следва 
58

. 
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         Както и в други области на спектроскопията, Peterson
52

  свързва броя ивици в 

областта на FJDI 705   
преходите със симетрията, максималния брой ивици n=2J+1 отговаря 

на най-ниска симетрия.  

         Подходът на Binnemanns 1995-2000 
53

 е общ метод, включващ анализ на 

интетнзитетите на всички Щаркови компоненти в европиевия йон, като се вземат предвид 

абсорбционните преходи  
7
F0→

5
D0, 

5
D1, 

5
D2, 

5
D3, 

5
L6 във видимата и ултравиолетовата 

област. Тепърва предстои да се намери и експериментално потвърждение на този метод, 

което е налице от 1967 г. за методиката предложена от Blasse.  Недостатък  на подхода е, 

че трябва да се работи в режим на абсорбция и следователно с концентрирани системи. 

Методът е трудно приложим за съвременните хибридни материали, в които 

концентрацията на европии е много ниска и в абсорбционните спектри липсват f-f 

преходите на Eu
3+

, ако е осъществен вътрешномолекулен енергиен трансфер (IMET). 

Наличието на повече от един активаторен център е проблемно поради големия брой 

компонети на всики преходи, n=2J+1.  
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  IV.ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ 

 

IV.1. Методика за измерване на рефлексионни спектри 

         За да се получат възпроизводими спектри на дифузно отражение от прахове 

(хибридни гелове), състоящи се от агломерати с микроразмерност   бяха проведени 

многобройни измервания с  различни видове държатели, сред които са кварцови, 

предметни стъкла; тънки кювети (2mm) Hellma SUPRASIL quartzglass 100-0S с трансмисия 

80% при 200 nm, целофан;  тиксо в които се поставя изследвания прах. Измерванията 

показват, че всеки един от изброените държатели  дава своя отпечатък в проведеното 

измерване и затруднява получаването на чист спектър от анализираното вещество. На 

границата прозорец - прах често се наблюдава загуба на интензитет или 

невъзпроизводими интензитети.  

Конструирани са държатели, съвместими по размер с интегриращата сфера модел 

Labsphere PSA-PE-20. Четири от тях са на базата на полиацетал Polipom POM®.   

 

 Най-успешните геометрии са показани на Фиг. 18.      

 

 

a).         b). 

Фигура 18.      Вертикални държатели,  конструирани за измерване на прахови проби в режим на дифузно 

отражение. 

 

 

           С  държателя показан на  Фиг. 18  са проведени  многобройни възпроизводими 

измервания на материали на базата на SiO2, ZrO2, дотирани с Sm2O3, Ho2O3, Eu2O3 както и 
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на спектри на  хибридни материали в настоящата работа, при които има силна  UV- 

абсорбция и прозрачна видима област.  

 

         

 

Фигура 23. Дифузно-отражателен спектър на Eu2O3 във видимата област измерен с конструирания 

държател на фиг. 18 а), стр. 46. 

На Фиг. 23 е показан дифузно отражателен спектър на Eu2O3 на който се виждат ясно 

електродиполните (∆J=2,3,4)  и магнитодиполните електронни преходи (∆J=1). 

    IV.2. Получаване и свойства на ZrO2 зол-гелни матрици 

                        IV.2.1. Синтез и начин на работа.  

 

Въпреки многобройните статии в литературата за ZrO2, въпросът за влиянието на 

модификатора, инхибиращ хидролизата върху отптичните свойства на получените гелове  

е открит. Това е в сила както за количественото описание на електронните преходи от 

лиганда към Zr
4+

 (Zr
4+

 има конфигирация 4d
0
), така и за модифициране на оптичната 

ширина на забранената зона на ZrO2.  Имено тези въпроси са изследвани в настоящата 

глава. 
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           Разработени са три методики  водещи до получаването на монолити на основата 

на ZrO2  при стайна температура.  Условията и начина на работа са онагледени на Фиг. 

24. 

 

 

Фигура  24.   Схеми за получаване на ZrO2  от циркониеви алкоксиди.  1 - Бърза хидролиза на 

алкоксида;  2- Протекция на началния прекурсор с помощта на ацетилацетон; 3 - Протекция на 

изходния прекурсор със смес от оцетна и азотна киселина. 

 

  IV.2.2. Структурен анализ  

          IV.2.2.1. Рентгеноструктурен анализ 

 

        Проведен е рентгеноструктурен анализ на пробите получени  по трите методики. 

Рентгенограмите ясно показват наличието на аморфна структура на композитите 

синтезирани  и по трите методики,   Фиг.  27.  

 

Фигура 27.  Рентгенограма на гелове, синтезирани по описаните методики в трите схеми. 1 - Гелове, 

синтезирани с ацетилацетон като модифициращ агент (схема1) 2 - Гелове получени  с оцетна 
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киселина като протектиращ лиганд, (схема 3)  3 - Гелове получени без протекция на алкоксида (схема 

1). Използван е дифрактометър Philips PW 1050. 

 

        По-детайлното разглеждане на рентгенограмите дава индикации за присъствието за 

нанокристална     тетрагонална фаза на   циркониев диоксид (t-ZrO2, JCPDC 42-1164), 

особено в композитите, получени без протекция.  

                            

IV.2.3.Оптични свойства  

 

     Оптичните свойства на синтезираните образци  са изследвани с помощта на  

спектроскопски методи. Полученият дифузен рефлексионен спектър във видимата и 

ултравиолетовата област показва, че оптичните свойства на  циркониевите зол-гелни 

материали силно зависят от метода на получаване. Изследванията показани на Фиг. 29 са 

проведени в ТУ- Брауншвайг - Германия, спектрометър Perkin Elmer Lambda 900, сфера 

“Praying Mantis”, Harric Scientific. Използваната апаратура (най-скъпата комбинация на 

PE) позволява измерване до около 210 nm в режим на отражение за разлика от 

дискутираната в предишната глава сфера.  

 

Фигура 29. UV/Vis  спектри  на отражение на циркониеви зол-гел материали. За референтен спектър е 

използван KCl.  1 – гел, получен без протекция на началния прекурсор;  2 - гел, протектиран с оцетна 

киселина като протектиращ лиганд;  3,4,5 - гелове получени с AcAc като модифициращ лиганд.     
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          Пробите, получени при бърза хидролиза на прекурсора са прозрачни след 230 nm в 

контраст с пробите, синтезирани с ацетилацетон като модифициращ лиганд.  Геловете, 

получени с помощта на ацетилацетон се характеризират с  жълто-кафяво оцветяване, 

поради наличието на n→π* и  π→π* вътрешно лигандни електронни преходи или LMCT 

преходи. Пробите, получени с оцетна киселина са прозрачни във видимата част на  

спектъра. Те имат слаб абсорбционен максимум при 285 nm, дължащ се на n→ π* преход в 

образувания комплекс.  Възможен начин за образуването на комплекс между циркония и 

оцетната киселина е чрез  хидроксилния кислороден атом на карбоксилната група. При 

дължина на вълната  220 nm при всички образци  се наблюдава електронен трансфер  O
2-

→Zr
4+

. Спектрите на геловете получени с помощта на ацетилацетон се характеризират с 

два пика. Единият е по-интензивен и е разположен в ултравиолетовата част на спектъра 

при дължина на вълната λmax= 295 nm. Вторият пик е с по-ниска интензивност и е 

разположен във видимата част на спектъра между 450 и 550 nm и на него се дължи 

оцветяването на пробата. Точната му позиция зависи от концентрацията на използвания 

ацетилацетон. Вероятно, образуването на комплекси между AcAc и Zr(IV), е аналогично в 

случаите на Ti (IV)-AcAc комплекси, дискутирани в 
59

. Материалите са изследвани и с 

абсорбционна спектроскопия в близката инфрачервена част на спектъра (NIR), Фиг. 30. 

 

Фигура 30. NIR абсорбционни спектри на хибридни зол-гелни материали.  1- Гелове с оцетна киселина като 

протектиращ лиганд; 2- Гелове с оцетна киселина като протектиращ лиганд; 3- гел без протекция, 4- 

референтен спектър на KCl. Използван е апарат спектрометър PerkinElmer Lambda 900, сфера “Praying 

Mantis”,Harric Scientific. 
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      В геловете, получени при бърза скорост на хидролиза се наблюдават  максимуми, 

даващи индикация за наличието на комбинационни трептения на OH и H2O , съответно 

при λmax= 1900 nm (5263cm
-1

) и λmax= 2100 nm ( 4762 cm
-1

). В спектрите на образците, 

получени с помощта на протекция с ацетилацетон се виждат максимуми около λmax= 1200 

nm (8333cm
-1

), λmax= 1400 nm (7142 cm
-1

),  λmax= 1700 nm (5882 cm
-1

),  λmax= 1920 nm (5208 

cm
-1

), λmax=2300 (4347 cm
-1

),  λmax =2500 nm (4000 cm
-1

), λmax =2600 (3846 cm
-1

), свързани с 

обертонoве и комбинационни честоти на функционални органични групи, като C-H, C=O, 

COOH 
60

. От дифузионния рефлексионен спектър в близката инфрачервена област се 

вижда, че всички проби са  прозрачни до 2600 nm. От проведените изследвания личи 

възможността за потенциално приложение на получените материали в соларни клетки 

като антирефлексионни покрития  
9
. 

Интензитетите на пиковете в близката ИЧ област са около 0.1 % от интензитетите на 

пиковете във видимата и ултравиолетовата област. 

       Установено е, че интегралната абсорбция на максимум 1 и максимум 2 нараства с  

увеличаване на съотношението nAcAc/nZr  при еднакви други условия на получаване. 

Линейната  зависимост  с R-фактор=0.91 на максимум 1 (285 nm) като функция молното 

съотношение nAcAc/ nZr е показана на  Фиг. 32  Максимум 2 е  с ниска интензивност и е 

уширен в основата си, като неговия интензитет e около 0.1 %  от този на максимум 1  и е 

причина за оцветяване на геловете поради високата чувствителност на човешкото око в 

интевала 450 – 550 nm.  
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Фигура 31. Връзка  между интегралния интензитет Fint(R) изчислен от рефлексионния спектър и моларното 

отношение nAcAc/ nZr. R-фактора на правата линия е около 0.91. Данните за  Fint (R) са от таблица 2, страница 

59, като Fint(R )i са дадени в таблица 2. 
i

iRFRF )()( intint  

 

 

Експерименталните ни резултати са подкрепени  от молекулно моделиране, чиято цел е 

да се намери най-вероятната геометрия на Zr-(AcAc) комплекси при проведен химичен 

анализ за Zr и C и тегловен анализ по отношение на  ZrO2
42. Молекулното моделиране е 

проведено в ИОНХ-БАН, чрез симулиране на експериментални UV/ Vis и IR спектри,  

получени  за гелове със състав nZr/nAcAc=0.6, Фиг. 33. Спектрите са получени с държателя и 

сферата дадени на Фиг. 21.  Крайните резултати са показани на фиг. 33. 
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Фигура 33. Изчислени UV/Vis   спектри на Zr - AcAc комплекси, сравнени с експерименталния 

диференциален дифузно рефлексионен спектър на Zr(IV)-AcAc гел, nZr/nAcAc = 0.6, измерен с държателя на 

фиг. 18 а)., стр. 46.   Zr=44.5%, C=14.2 %,  химичният анализ е проведен на апаратура Ultima 2 ICP от Horiba 

Jobin Yvon (Edison, NJ, USA).  

 

При измерване на UV/Vis спектъра в режим на дифузно отражение е използвана работа в 

диференциален режим.  За тази цел за базова линия се взима  недотирана зол-гелна 

матрица на основата на ZrO2, като по този начин полученият рефлексионен спектър е 

допълнително коригиран по отношение на големините на частиците на прахообразния 
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материал в ултравиолетовата област. Повече подробности за молекулното моделиране са 

дадени в публикация 
42

. Основният резултат от проведеният анализ е, че най-вероятните 

структури на Zr-AcAc в композитите са: Zr2(AcAc)2(OH)4Obr·4H2O и 

Zr2(AcAc)2(OH)4(OH)2Obr·H2O.  

         

 IV.2.5. Ширина на забранената зона 

 

От резултатите в ултравиолетовата част на  абсорбционния спектър са изчислени 

съгласно уравнението на Таук  ширината на забранената зона на  образци, получени по 

различните методики, фиг. 34  22 43 44 45 46 47. 

   EghvCAhv 
2/1

         (23)     

                                                                                                           

7.6x10
-19

7.8x10
-19

8.0x10
-19

8.2x10
-19

8.4x10
-19

8.6x10
-19

8.8x10
-19

5.0x10
-10

1.0x10
-9

1.5x10
-9

2.0x10
-9

2.5x10
-9

3.0x10
-9

(A
h

v
)1

/2

hv

 3- M3 E
g
=4.84  0.29e V

 2- AA E
g
=4.41 0.185eV

 1- M9 E
g
=2.97 0.45eV

(Ahv) 
1/2

 = C (hv - E
g
)

1

2

3

 

Фигура 34.  Изчисляване на ширината на забранената зона по уравнението на Таук. 1 -  Гел синтезиран с 

ацетиалацетон Eg=2.97±0.45eV, R-фактор 0.97 ;  2- гел  с оцетна киселина Eg=4.41±0.185eV, R-фактор=0.99 ;  

3- бърза хидролиза на прекурсора Eg=4.84±0.29eV, R-фактор=0.99.  

 

          Резултатите показват, че оптичната ширината на забранената зона на ZrO2 гелове 

зависи от органичните лиганди, използвани  като модификатор за контролиране на 

скоростта на  зол-гелния  процес.  Протекцията на началния прекурсор с помощта на 

оцетна киселина и ацетилацетон води до намаляване на ширината на забранената зона в 

сравнение с материалите, получени при висока  скорост на хидролиза, най-вероятно 

поради образуването на примесни нива. Получената стойност за ширината на забранената 
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зона на материали, получени без протекция на изходния прекурсор е 4.84 еV, като 

изчислената стойност е в много добро  съвпадение с резултатите на  S. Gutzov и K. D. 

Becker за итриево стабилизиран циркониев диоксид (ZrO2- Y2O3) 
45. Установено e, че 

образуването на комплекс между цирконии и  ацетилацетон води до намаляване на 

ширината на забранената зона до около 3 eV, а оцетната киселина по-слабо намалява Eg 

до 4.4 eV. Тази зависимост би могла да намери потенциално приложениа за  изработката 

на цветни покрития 
61

. По този начин за първи път е оценено комплексно  влиянието на 

модификатора върху Eg на циркониеви зол-гелни композити.  

 

       IV.3.  Зол-гелно дотиране с лантанидни йони. Получаване  на 

ZrO2:Eu.  

 Системата ZrO2:Eu  е изследвана интензивно през 80-те и 90-те години на 20 век 

поради високата разтворимост на Eu2O3 в ZrO2. Намeрени са зависимости  между фазовия 

състав и nEu/nZr 
62

    и са описани оптичните свойства на системата. В литературата няма 

ясно становище относно влиянието на nEu/ nZr върху оптичната ширина на забранената 

зона и не е засегнат въпросът за функционализирането на ZrO2:Eu  с органични 

комплекси, водещи до енергиен трансфер. Глава IV.3  е посветена на изясняването на тези 

два въпроса като се използват зол-гелни техники за получаването на ZrO2:Eu.  

 

    На Фиг. 41 е показан графика, построена в  координати  „Таук плот”  за ZrO2 : 2% Eu. 

 

Фигура 41. Изчисляване на оптичната ширина на забранената зона на ZrO2: 5% Eu3+ 
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 Резултатите  от проведения анализ са показани на таблица 3.  

 

 

 

Таблица 3.  Резултати от изчиснената стойност на ширината на забранена зона за дотиран и деториран ZrO2 

           Резултатите се припокриват в границите на грешката с тези от 
22

.  В литературата 

няма достатъчно ясни резултати относно зависимостта на Eg, като функция на  nEu/nSi за 

зол-гелни материали. За TiO2 дотиран с Eu
3+

 и Tb
3+

 са получени резултати от 3.25 eV 
63

. 

Според 
64

 дотираните с лантанидни йони зол-гелни материали притежават по-ниска 

стойност на ширината на забранената зона, като изчислените стойности   са  съответно 

4.10 eV; 4.17 eV и 4.25 eV  по уравнението на Таук  на дотирани с 50%, 30%  и 10% 

европии   в ZrO2 гелове, нагрявани при температура над 500 °С.  Резултатите в тази 

публикация явно не взимат предвид максималната разтворимост на Eu2O3 в ZrO2, около 6 -

7%, което вероятно води до грешка дължаща се на голямото количество Eu2O3
57

. 

Резултатите на Gutzov и Becker 2008 г. показват намаляване на оптичната ширината на 

забранената зона на ZrO2-Y2O3 монокристали при дотиране с 4%  Sm
3+

  или Ho
3+ 45

. 

IV.3.4. Оптични свойства на ZrO2:Eu зол-гелни материали 

 

Проба 

 

nEu/nZr Eg, eV 

Недотиран  ZrO2 - 3.98 ±0.26 

ZrO2: 0.02 Eu 0.02 3.68 ±0.45 

ZrO2: 0.05 Eu 0.05 4.42 ±0.51 
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Фигура 42.  Рефлексионен спектър на ZrO2 дотиран с 5% Еu3+. Измерванията са проведени с 

държател от POLIPOM ®, апарат PE LAMBDA 35. Резултатите показват висока разделителна 

способност във видимата област, съчетани с добро съотношение сигнал / шум. 

      Анализът на спектъра показва  слаби абсорбционни пикове на Eu
3+

, 
7
F0 →

5
L6   (393 nm)  

7
F0 →

5
D2 (465 nm); 

7
F0 →

 5
D1 (530 nm) ;

 7
F0 →

 5
D0 (585 nm), Фиг. 43. Поглъщането при 

λ<290 nm  се дължи на ивица с пренос на заряд от О
2- 

→Zr
4+

, Еu
3+ 

. Анализът на линиите, 

съгласно подхода на Binnemans, показва, че имаме нецетросиметрично обкръжение, като 

най-вероятната геометрия е  C2v 
36

.  В подкрепа на този анализ е наличието на електронния  

преход 
7
F0 →

 5
D0 (585 nm), който съгласно теорията  на   Binnemans, ако се регистрира в 

абсорбционния спектър, показва най-вероятна симетрия  Cs, C2  или или Cnv. 

  

        IV.4. Зол-гелни композити с лантанидни комплекси. 

           IV.4.1. Оптични свойства на [Eu(ntac)3][PPhenDCN].  

 

В настоящата глава като допант е използван нов лантаниден коплекс синтезиран и 

охарактеризиран в катедрата по Приложна Огранична химия на Химически факултет на 

Софийския Университет със ЯМР и ИЧ методи 
30

. Използваният Lnβ3L комплекс в 

настоящата глава е - [Eu(ntac)3][PPhenDCN], съдържащ 4,4,4-трифлуоро-1-(нафтален-2-

ил)бутан-1,3-дион (ntac)  и  пиразино (2,3-f)(1,10-фенантролин-2,3-дикарбонитрил) 

(pphendcn). 

 

 

 

 

 

Фигура 43. Синтез на [Eu(ntac)3][PPhenDCN]. 
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 IV.4.2.  Синтез и свойства на SiO2 :[Eu(ntac)3][PPhenDCN] 

 

        В настоящата глава за пръв път  е разработена методика за вграждане на хелатния 

комплекс [Eu(ntac)3][PPhenDCN] в силициево диоксидна матрица, получена по зол-гел 

метода, Фиг. 46.  Зол-гел технологията на силициеви прекурсори е добре изучен метод за 

разлика от зол-гел химията на циркониеви алкоксиди  
21

 
30

. 

 

 

     Фигура 46. Получаване на SiO2 дотирани гелове.  

 

      Съгласно описаната методика са  синтезирани с проби, дотирани с разтвор на хелатния 

комплекс с концентрации между nEu/nSi=3.18·10
-5

 и 3.18·10
-4

. Хидролизата на процеса се 

осъществява при pH=2. За да може да се предпази комплексът от разлагане е необходимо 

да се работи при неутрална среда. За тази цел е  използван алкохолен разтвор на амоняк 

pH≈8, в който е разтворен европиевият комплекс и след това е проведено дотиране на 

изходния зол. При така описаната последователност на работа, процесът на гелиране се 

осъществява при pH≈7. Молните отношения на началните реагенти са съответно nTEOS: 

nEtOH : nHCl : nNH3= 1:1:4:0.003:0.0036. Времето необходимо за хидролиза е 2h, а  гелирането 

се извършва за около 1 минута.  

 

   IV.4.3.   Рентгеноструктурен анализ 

         Всички образци са изследвани с   рентгеноструктурен анализ, като резултатите 

потвърдиха наличието на аморфна структура в съответствие със силициевата зол-гел 
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химия, Фиг. 47  
21

. Рентгеноструктурният анализ не може да даде данни относно локалната 

симетрия на активатора. 

 

IV.4.7.  Оптични свойства на SiO2 гелoве, дотирани с  [Eu(ntac)3 ][PPhenDCN] 

 

               Измерени са  UV/Vis спектрите в режим на дифузно  отражение на геловете 

дотирани с различно количество от хелатния комплекс между 250 и 750 nm,   използван е 

апарат Perkin Elmer Lambda 30 Фиг. 50, с отражателна сфера  RSA-PE-20. По време на 

измерването са използвани описаните в глава  IV.1 държатели.  

 

Фигура 50.  Uv/Vis спектър на отражение  на дотиран SiO2 гел. Означения: 1- SiO2 : [Eu(ntac)3][PPhenDCN]; 

nEu/nSi=3.18∙10-5, 2- nEu/nSi = 1.27∙10-4. 3 - спектър на твърдото багрило [Eu(ntac)3][PPhenDCN]. Спектърът на 

композит, дотиран с Eu3+ е даден за сравнение (линия 4). Вижда се, че F(R)  зависи линейно  от nEu/nSi, 350 

nm, апарат PE Lambda 35, държател от фиг. 18 а), стр. 46. 

        Спектрите са съпоставени с тези на силициев диоксид, дотиран с разтвор на европиев 

нитрат SiO2:0.05Eu, Фиг. 50. Измерените спектри на отражение  на образците, съдържащи 

в структурата си комплекса, наподобяват абсорбционите спектри на чистия комплекс. 

Налице са разлики както в отностителните интензитети така и в позицията на пика, което 

показва ефективно вграждане на европиевия  комплекс в силициево диоксидния гел 
22

.  

Интензивният пик, локализиран в ултравиолетовата област на образците показва, че е 
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осъществено допълнително ковалентно свързване на хелатния комплекс със силициево 

диоксидната матрица.  За съпоставка е даден и спектъра на дифузно отражение на 

неорганичен композит, съдържащ Eu
3+

 в структурата си. В него ясно се виждат f-f 

преходите на Eu(III), макар и с нисък интензитет. По-детайлен анализ на дифузно 

отражателния спектър на тази проба  показва, че  активния център се намира в 

центросиметрично обкръжение поради ниската интензивност на електродиполния  преход 

в сравнение с магнитно диполния 
7
F1→ 

5
D0   

69
. Изчислено е съотношението:  

2.01
0517

0527 




DF

DF

I

I
P

                                                                                                                 (24) 

получено от спектъра на отражение на SiO2:0.05 Eu, като получената стойност е близка до 

стойноста за Eu(III) разположен в позиции със симетрия С2h или D2d, подобно на SnO2:Eu 

или тетрагонален ZrO2:Eu  
56

 . Симетрията D2d е в съгласие и с подхода на Binnеmans.  

      IV.4.8. Луминесцентни свойства на дотираните гелове. 

 

            Композитите, дотирани с разтвор на хелатния комплекс имат много интензивна 

червена луминесценция при стайна температура, въпреки ниските стойности на 

съдържание на европии, Фиг. 51.        

               

  а) Преди облъчване с UV светлина       б) след облъчване с UV светлина 

Фигура 51. Снимки на дотирани гелове с европиев хелатен комплекс, преди  възбуждане с   UV светлина а) 

и след възбуждане б). 

        Пробите,  дотирани с разтвор на европиев нитрат не показват видима луминесценция 

при възбуждане с UV светлина при еднакви спектроскопски условия на детекция с 

хибридните композити. Всички гелове са прозрачни. Дотираните силициево диоксидни 

композити имат видима интензивна червена луминесценция, типична за европиеви 
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хелатни комплекси, дори и при ниски молни концентрации на активатора.  На фигура 51 

са показани спектрите на възбуждане и емисия на серията от дотирани с комплекса проби. 

 

А)  Означения  1- nEu/nSi = 0.318· 10-4; 2- nEu/nSi = 0.63· 10-4; 3 - nEu/nSi =1.27· 10-4; 4 - nEu/nSi =1.9·10-4 и  5- 

nEu/nSi = 3.18· 10-4. Използван е вече дискутираният държател, налице е линейна зависимост на 

интензитета от концентрацията ( 355 nm). 

 

Б) Означения: a - nEu/nSi = 0.318· 10-4; b - nEu/nSi = 0.63· 10-4; c - nEu/nSi =1.27· 10-4; d - nEu/nSi =1.9·10-4 и  f - 

nEu/nSi = 3.18· 10-4. 

Фигура 52.  Спектри на възбуждане А) и спектри  емисия Б) на SiO2 гел, дотиран с различни концентрации 

на [Eu(ntac)3 ][PPhenDCN]. Спектрите са вертикално отместени, максималните стойности зависят линейно от 

nEu/nSi. Видът на спектъра показва ефективен енергиен трансфер. 
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       В пробите с ниско съдържание на Eu(III) се наблюдава появата на допълнителна синя 

емисия, която зависи от  концентрацията на лантанидния йон. Повишаването на 

концентрацията на Eu(III) води до стабилизация на червената емисия, както се вижда от 

показания луминесцентен спектър.   

Наблюдаваната синя емисия може да се обясни по няколко начина: 

 Първият е, че е възможно разпадане на комплекса  с времето, като синята емисия се 

идва от лигандите. Това разпадане би могло да доведе до образуването на комплекс 

между Si(IV) и PPhenDCN  с времето, а червената емисия на оставащия [Eu(ntac)3] 

да се гаси от ОН групи или Н2О молекули в силициевата матрица 
1
 
3
 
15

. 

  Второто обяснение е свързано с възможна  редукция на Eu(III) до Eu(II)  
65

 
66

. 

Наличието на Eu(II) обикновено  е благоприятствано  от наличието на катиони  

който се намират във втора степен на окисление  като Mg
2+

, Sr
2+

 и Ca
2+

 или 

редуцираща водородна  атмосфера под високо налягане 
1
.   

 Третата хипотеза е, че синята луминесценция може да е резултат  от електронни 

дефекти в матрицата 
67

. Подобни дефекти са дискутирани в публикация, където  

синята луминесценция на SiO2 при 440 nm (дефекти,  оксо мостове, Si-Si връзки, V
0
-

e
-
 комплекси и др.) подпомага  енергийния трансфер Ge

3+
→Tb

3+
  и Ce

3+
→Tb

3+
 
68

. 

 Съпоставяйки луминесцентните спектри на разтворите  и на дотираните гелове 

предполагаме, че най-вероятно синята луминесценция се дължи на разпадане на багрилото  

с времето в зол-гелната матрица. Гаусов анализ на синия пик в луминесцентния спектър  

показва, че той може се състои от две компоненти - при 410 nm и при 450 nm съответно, 

което съответства на луминесцентния максимум на двата лиганда. 

IV.4.9. Интегрално разпределение на луминесценцията 

 

       На  фиг. 53  е съпоставено разпределението на луминесценцията на разтвор на 

багрилото с концентрация 1·10
-6

М с луминесценцията на същото багрило, вградено в 

силициев гел с дотираща концентрация nEu/ nSi= 3.18·10
-4

. Разпределението е получено 

чрез интегриране на  луминесцентните максимуми.  
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Фигура 53.  Разпределение на луминесценцията на Eu(III) за гел с концентрация nEu/ nSi= 3.18·10-4 и разтвор 

на [Eu(ntac)3 ][PPhenDCN] с концетрация 1·10-6M  в етанол. Интегралните интензитети   5D0→
7Fj    са 

получени чрез интегриране на площите, като те са означени съответно 0-0; 0-1; 0-2; 0-3  и  0-4. И двата 

луминесцентни прехода са нормирани спрямо единица.  

       От известната в литературата диаграма следва, че при проби с висока  концентрация 

на комплекса, обкръжението което се намира европии  е нецентросиметрично, симетрията 

е ниска, най-вероятно Cs, C2 или C1- моноклинна или триклинна 
30

 
52

. 

Локалната симетрия на европиевитте йони в зол-гелната матрица е проследена и по 

метода на Blasse
1
, чрез изчисляване на отношението между  интензитетите на електро- 

диполния преход  (615 nm) и магното-диполния (590 nm) с промяна на концентрацията. 

Резултатите са показани на Фиг. 54  където Р1 и Р2 са изчислени от  луминесцентните 

спектри на проби с различна дотираща концентрация: 

 

  
550360

27052



I

I
P FD

 

 
1705

27051
FD

FD

I

I
P
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Фигура 54. Концентрационна зависимост на отношенията P1 и  P2 за зол-гелни материали с различна 

концентрация на [Eu(ntac)3][PPhenDCN]. Отношенията Р1 и Р2 изразяват интегралния интензитет на 5D0-
7F2   

преходите на Eu(III) разделени на интегралния интензитет на 5D0-
7F1  и на интегралния интензитет на синята 

емисия, сътветно.   

       Тук I 550360  
е  интегралният интензитет на  синята луминесценция между 360 nm и 550 

nm. Знае се, че стойността на P1 започва да се повишава, когато симетрията на Eu
3+

 се 

понижава 
1
. Фигурата показва, че относителният интензитет на червената емисия и 

симетрията на Eu(III) зависят от дотиращата концентрация. Ниска дотираща концентрация 

води до относителна ниска червена луминесценция, синята луминесценция доминира в 

спектрите. Висока дотираща концентрация води до много ниска симетрия, вероятно Cs или 

C1 на европиевия йон, която обяснява интензивната  му луминесценция
30

.  

  IV.4.11. Времева и температурна стабилност на композитите  

 

         За да се определи  стабилността на оптичните свойства на синтезираните  гелове  са 

измерени  луминесцентните спектри на изследваните композити във времето. Резултатите 

показват, че интензивността на синята луминесценция нараства с времето при образци, 

характеризиращи се с ниска концентрация на багрилото („а” спектри) . От показаните 

луминесцентни спектри се вижда, че на 35тия ден от синтеза в спектъра  преобладава 

предимно синя емисия, Фиг. 55. При проби с по-високо съдържание на багрилото 

червената луминесценция се стабилизира във времето, като дори и на 120тия ден тя 

преобладава в луминесцентния спектър ( „b” спектри).  
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Фигура 55. Зависимост на луминесцентните спектри на гелове с различна концентрация на 

[Eu(ntac)3][PPhenDCN], възбуждане при 335nm. Спектрите a1, a2, a3, a4 са от силика гел с nEu/nSi=9.8·10-5. 

Спектрите b1 и b2 са от гел с nEu/nSi=3.18·10-4. Спектърът ‘c’  е след нагряване на композита  с концентрация 

nEu/nSi=9.8·10-5
. 

Измерванията на луминесценцията с времето показват, че стабилността на 

емисията на  Eu
3+

 зависи от концентрацията на активатора ,  като тя нараства при 

стойности  P1~10, съответстващи  на ниска симетрия около Eu
3+ 

вероятно Cs или C1. 

Червената емисия напълно изчезва, след като пробите са нагрявани при 200°С, като в 

спектъра на емисия присъства само синя емисия.  Този резултат също подкрепя 

хипотезата, че синята емисия идва от разпадането на лигандите. При нагряване над 400°С 

изчезва и синята луминесценция, поради разлагането на органичните лиганди.  

    

 

 IV.4.12. ТГ/ДТА анализ на дотирани гелове 

 

           ТГ/ДТА  анализът на чистото багрило показва, че то започва да се разлага при 

около 250ºС,  с отделяне на H2O и CO2, проследено с МАС детекция, Фиг. 56, 57. При 

температура 450º С органичните компоненти се окисляват напълно до CO2 и H2O. При 

дотирани матрици, ТГ/ДТА изследванията показват, че при 100º се отделя  физически 

свързаната вода и алкохол, както е описано  и от други автори 
21

. Температурата на 
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разпадане на багрилото в гелната матрица трудно се детектира от поради много ниската 

му концентрация в гела, Фиг. 57.  

    IV.5. Функционализиране на  SiO2:Eu 

  Разработена e схема за функционализирането на предварително дотирани с редкоземни 

йони (Eu
3+

) силициево диоксидни матрици с 1,10-фенантролин. Предварителното 

дотиране с неорганичен примес и последващо импрегниране с разтвор на лиганд е подход,  

водещ до  хомогенно разпределение на редкоземния комплекс, без образуването на 

клъстери. Тази хомогенност  е трудно да се постигне при дотиране с Eu(III)-комплекс по 

време за зол-гел синтеза поради ниската му разтворимост в органични разтворители, което 

е предпоставка за получаването на клъстери   в структурата на гела, водещи до  

концентрационно гасене на луминесценцията  
6
 

10
 

15
 

65
. В настоящите изследвания като 

моделна система са използвани равномерно дотиран с Eu
3+

 SiO2 - гел и известен органичен 

лиганд - 1,10-фенантролин .  

 

 

  IV.5.2. Луминесцентни свойства на  функционализираните проби. 

 

          Измереният луминесцентен спектър показва значително повишение  на интензитета 

на  червената емисия във функционализираната проба, което сочи, че е постигнат  

ефективен енергиен трансфер от1,10- фенантролин към европиевия йон, фиг. 60. 

 

Фигура 60. Луминесцентен спектър и спектър на възбуждане  на функционализиран с 1,10-

фенантролин SiO2:5% Eu3+. 
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                Спектърът на възбуждане показва, че са налице два оптичени центъра с 

възбуждане  S0→S1 (синглетно състояние) в лиганда, както и директно възбуждане на  

Eu
3+

 
5
D0→

5
L6 при 393 nm.  Единият е в образувания лантаниден комплекс между Eu

3+
 и  

1,10-фенантролин.  Вторият оптичен център е останал несвързан Eu
3+

, (въпреки големия 

излишък на 1,10-фенантролин) който се възбужда директно. Измереният луминесцентен 

спектър показва многократно увеличаване на луминесценцията, като интензивният пик 

при 613 nm сочи, че активаторът заема места с нецентросиметрично обкръжение. 

     При 460 nm се забелязва широк пик, който може да произхожда от дефекти на SiO2  

матрицата както е дискутирано в предишната глава. Подобна  синя емисия  е обяснена с 

релаксация на π→π* преходите  в свързан Phen-Si. Следователно може да се очаква  

ковалентно свързване на Si-матрицата  с Eu(III)-Phen и образуването на повърхностни 

комплекси емитиращи в синята област. 

        Спектърът  е типичен за Eu
3+

 разположен в нецетросиметрично обкръжение. Това  се 

вижда от ниската интензивност на магнито-диполния преход  
5
D0→

7
F1   и високия 

интензитет на хиперчувствителния електродиполен преход 
5
D0→

7
F2.  Изчислените 

стойности за P1 и P3   потвърждават несиметричното обкръжение на европиевия йон, 

8.08.71
1705

2705 




FD

FD

I

I
P  и 29.03

1705

0705 




FD

FD

I

I
P ±0.3 .  

Това означава, че при функционализирането с алкохолен разтвор на 1,10- фенантролин, 

симетрията на активатора се променя 
69

 
70

    и е причина за наблюдаваната интензивна и 

стабилна във времето луминесценция.  Прави впечатление, че пикът 0→0 е разцепен на 

две. Тъй като 
5
D0-

7
F0  нивото не може да бъде разцепено от кристалното поле, получения 

резултат потвърждава наличието на два луминесценни центъра, както се предполага от 

спектъра на възбуждане. Подобен резултат на разцепване на 0→0 нивото на европии е 

наблюдавано от други автори 
71

, обяснявайки по същия начин получения резултат.   

  В спектъра на дифузно отражение на фукционализираната проба се откриват два пика- 

при 325  и 342 nm, доказващи образуването на Еu(III) –Phen комплекс, Фиг. 61. 
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Фигура  61.  Спектър на дифузно отражение на SiO2:5%Eu (2)  и функционализирана с 1,10-фенантролин 

SiO2:0.05Eu+phenantroline (1). Изчислената стойност Р1= 0.2 преди импрегниране говори за 

центросиметрично обкръжение на европиевия йон. 

  IV.6.  Импрегниране на SiO2 с разтвор на европиeв хелатен комплекс   

[Eu(ntac)3][PPhenDCN]. 

      Дизайнът на оптични материали, в които багрилото е ковалентно свързано с матрицата 

(bridge luminescent materials) е модерна тематика свързана с подобряване на 

луминесцентните свойства на хибридния материал. Не са малко случаите, при които в 

резултат на допълнителното взаймодействие с участието на използвания алкоксид  се 

нарушава целостта и структурата на багрилото, особено ако алкоксида притежава 

комплексообразуващи свойства
22

.  В тези случаи е подходящ за прилагане е методът на 

импрениране, т.е. повърхностна функционализация на оксидни микрочастици.  

 

IV.6. 1.   Синтез и последователност на работа 

 

1. Синтез на чиста силициево-диоксидна матрица - използва се вече описаната 

методика за получаване на силициево-диоксидна матрица по зол-гелен път, глава 

IV.4.2 

 

2. Хомогенизация на матрицата до микрочастици . 
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3. Импрегниране с разтвор на багрилото в алкохол и вода (48 h при стайна 

температура). Използвно е се същото количество и концентрация на багрилото, 

съответстваща за проби, получени по метода на дотиране. 

 

 

 

    IV.6. 2.   Луминесцентни свойства на импрегнирани проби 

 

            Измерените луминесцентни спектри на импрегнирания композит показват, че 

багрилото  е успешно  вградено в матрицата, Фиг. 62.  Интензивната червена емисия при 

615 nm и липсата на синя луминесценция са доказателство, че комплексът не се е 

разрушил и енергийния трансфер се  е съхранил и след процеса на импрегниране, дори и 

при композити с ниска концентрация на багрилото.  
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Фигура 62. Луминесцентен спектър на импрегнирана SiO2 проба с [Eu(ntac)3][PPhenDCN] - червена линия, 

спектър на възбуждане - черна  линия,  nEu/nSi = 0.63· 10-4. 

 

          Наблюдава се дълговълново отместване на спектъра на възбуждане  спрямо този на 

дотирани проби, което е доказателство за повърхностно взаимодействие на оптичния 

център с матрицата. Вижда се, че абсорбцията е в резултат на π→π* прехода в органичния 

лиганд. В спектъра на възбуждане се  откриват и пикове при 465  nm, чийто произход не е 
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напълно ясен
1
.  Интензивната луминесценция в  червената област показва, че багрилото е 

успешно вградено, без да се наруши неговата структура. Доказателство за това е и липсата 

на допълнителна синя емисия, каквато се детектира в дотирани проби, предполагаща 

нарушаване на  енергийния трансфер и емисия на използваните лиганди.  Получените по 

този начин проби са с висока стабилност във времето – повече от 6 месеца и е избегнато 

разрушаването на комплекса, както е при вграждането му по зол-гелен път.  

Анализ на луминесцентния спектър сочи, че най-вероятната симетрия е D2 (липса на 0→0 

преход, Фиг. 63.). Това е нов резултат, показващ промяна на симетрията на Eu
3+

- 

комплекса при функционализация на SiO2 микрочастици.  
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Фигура 63. Луминесцентен спектър, показващ различно разцепване на характеристичните f-f преходи на 

Eu(III),  в чистото багрило [Eu(ntac)3][PPhenDCN] (червен спектър) и импрегнирана с него SiO2 матрица (син 

спектър). 

 

           IV.6. 3.   Анализ на симетрията 

 

        Сравнението на спектрите на Eu
3+

 в дотирана и импрегнирани проби, Фиг. 64  показва 

нецентросиметрично обкръжение, от разликите в интензивностите и разцепването на f-f 

преходите  следва, че съществуват разлики в обръжението на активатора.  Най-видима 

разлика се наблюдава в понижения интензитет на прехода 
5
D0→

7
F0 при импрегнирана 

проба за разлика от нейния аналог при дотиране. Разлика се открива и в най-интензивния 
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пик, хиперчувтвителен спрямо обкръжението 
5
D0→

7
F2.  От ниския интезитет на 

5
D0→

7
F0  

прехода  следва, че най-вероятната симетрия е D2 . 

Стойностите на  параметрите P1 и P3  за двата типа композити за (импрегнирана и 

дотирана проба) са: 

 

 

 

P1(дотирана) = 9÷10,     Р1(импрегнирана) = 8 

 

Относителният  интензитет на прехода 
5
D0→

7
F0 за импрегнирани и дотирани проби, 

изразен чрез съотношението 
1705

0705
3

FD

FD

I

I
P



    е съответно: P3(дотирани)=0.26     

Р3(импрегниране)= 0.03 
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Фигура 64. Разлика в луминесцентния спектър на импрегнирана и дотирана проба при еднаква 

концентрация на багрилото. 
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IV.6. 4. СЕМ изследвания  на импрегнирани проби 

  

 

 

 

Фигура 65. СЕМ снимкa  на импрегнирана проба.  

IV.7. Дотиране на ZrO2  с разтвор на [Eu(ntac)3][PPhenDCN] 

По метода на дотиране  в циркониева зол-гелна матрица са проведени опити за 

вграждане и на новия хелатен комплекс на Eu
3+

. Използваният комплекс в настоящата 

глава спада към групата на Lnβ3L, за които е характерна интензивната луминесценция с 

осъществен енергиен трансфер. 

     

 IV.7.1.Луминесцентни свойства на   ZrO2:[Eu(ntac)3][PPhenDCN]     

     Луминесцентен спектър на дотиран с хелатния комплекс гел ZrO2 

:[Eu(ntac)3][PPhenDCN] е показан на Фиг. 66. 
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Фигура 66. Спектър на възбуждане, при емисия 470 nm (1) и спектър на емисия при възбуждане 350 nm 

(2) на  ZrO2 :[Eu(ntac)3][PPhenDCN]. Не се наблюдава типична за Eu3+ луминесценция.  

          Измерената луминесценция показва, че най-вероятно е прекъснат енергийният 

трансфер между лигандите и багрилото, като измерената емисия в синята област се дължи 

на лигандите.  С цел да се установи произхода на наблюдаваната синя емисия са измерени 

и спектрите на възбуждане и  емисия на лигандите, изграждащи структурата на хелатния 

комплекс.  

Наблюдаваната от нас емисия е високо интензивна, Фиг. 68, което може да намери 

потенциално приложение в материали за LED.  

   

 

       

Фигура 68.  Снимка на ZrO2 :[Eu(ntac)3][PPhenDCN]  под UV облъчване. 
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   IV.9. Дотиране на ZrO2  получен по зол-гел метода с  [Eu(phen)2](NO3)3  

       Причините за описаната в предишния раздел емисия са в  комплексообразуване на 

Zr
4+

 с 1,10- фенантролин по време на зол-гел процеса, което води до синя луминесценция. 

В литературата има данни за получаването на комплекса “in situ” в TiO2 композити, като 

образуването му се наблюдава  след продължително едномесечно темпериране при 20ºС. 

Високата стайна температура благоприятства образуването на комплекса, като 

нагряването му до 60 ºС, 80 ºС, 100 ºС, 120 ºС води до многократно намаляване на 

интензитета на червената емисия 
72

 . 

 Добрите луминесцентни свойства на комплекса [Eu(phen)2](NO3)3, са причина за повишен 

интерес при вграждането му в  твърда матрица. В литературата има  данни за свойствата 

на композити, съдържащи   вградения комплекс в SiO2/PEG400 матрици, в 

поливинилацетатни филми (PVA), смесени матрици SiO2-MxOy (M=Zr,Ta), в наносфери 

получени по метода на Stöber и др 
72

  
73

 
74

 
75

 но се откриват малко данни за  свойствата на 

комплекса в ZrO2  зол-гелни композити 

    IV.9.3.   Луминесцентни свойства 

 

           Измерена е  интензивна червена луминесценция, която доказва осъществяването  на 

енергиен трансфер от лиганда към лантанидния йон.  Пикът, при 393 nm в спектъра на 

възбуждане показва наличието на неорганичен Eu
3+

  оптичен център, който се възбужда 

директно през f-f преходите.  Луминесцентният спектър на  ZrO2: [Eu(phen)2](NO3)3 е 

показан на Фиг. 74. 
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Фигура 74.  Лумнесцентен спектър на ZrO2: [Eu(phen)2](NO3)3 (дясно) и спектър на възбуждане (ляво). 

        Виждат се характеристичните преходи на лантанидния йон, като луминесцентният 

спектър  отговаря на Eu
3+

 в нецентросиметрично обкръжение. Проведеният анализ на 

спектъра дава основание за локална симетрия C2v 
70

.  Наблюдаваната емисия при 370 nm 

произтича от  останал несвързан с  Eu
3+ 

 1,10-фенантролин. Резултатите от двукратно 

диференциране на луминесцентния спектър са показани в следващия раздел.  

IV.9.4.   Анализ на симетрията 

 

         В абсорбционните спектри не се откриват характеристичните f-f преходи  на Eu
3+

, 

поради осъществен енергийния трансфер и абсорбция от страна на използваните лиганди. 

Това прави невъзможно подхода на  Binnemans да се използва за определяне на 

симетрията на активатора, където се анализират  f-f преходите в режим на абсорбция.  В 

този случай е приложим подходът на Pеterson, в който структурната информация идва от   

анализа на луминесцентния спектър
52

.  

Двукратно диференцирания спектър на луминесценция  е показан на Фиг. 76. Броят на 

линиите на характеристичните преходи на Eu
3+

 са обобщени в таблица 4.            

Резултатите от проведения анализ показват, че активаторът заема нецентросиметрично 

обкръжение,  вероятнтa  симетрията е C2v или C2, Cs.  Подобен резултат е получен  и от  

автори за комплекс  [Eu(phen)2]Cl3 вграден в SiO2 матрица , който се характеризира със 

симетрия на близко обкръжение C2v, като след нагряване се променя до  D2 
70

. 

Отношението  между  интензитетите на  прехода  P1= I5D0-7F2/I 5D0-7F1   за тази проба е 8, 

което също показва нецентросиметричното обкръжение на Eu
3+

. 
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IV.9.5.    СЕМ изследвания 

 

       Морфологията на синтезираните образци е проследана със сканиращ електронен 

микроскоп. Вижда се от показаната СЕМ снимка, Фиг. 76, че образците притежават 

шуплеста структура с агломерирани микро и наночастици със силно развита повърхност.  

 

   

   Фигура 76. СЕМ снимка на ZrO2: [Eu(phen)2](NO3)3. Тегловният анализ показва около 31%  ZrO2
22

. 

  

 

IV.11. Определяне на квантов добив на пробите 

        Измерването на луминесцентния  квантов добив на по-важните проби  в настоящата 

дисертация е проведено в Института по Оптични технологии – TU Münster по методика на 

фирмата Nanoco Technology – Германия.   

 

IV.11.3. Получени резултати по сравнителния метод.  

 

          За определянето на квантовия добив на образците е използван сравнителният метод. 

Като стандарт е използван Lumogen T Rot GG BASF с максимум на възбуждане 350 nm  и 

максимум на емисия 615 nm. Като стандарт за измерване в режим на отражение е 

използван прахообразен  BaSO4.  
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Използваната  апаратура е модел  SpectraPro® 300 i. Емисионният спектър е интегриран в 

интервала между 235 и 430 nm. Измерванията в режим на отражение и луминесценция са 

използвани за определяне на квантовия добив, съгласно формулите:  

 

      

%100
Re

Re

Re 





Sampf

fsamp

fSamp
AbsInt

AbsInt
QYQY        (31) 

 

Тук QY представлява квантовия добив, Int е площта под емисионния пик; Abs 

абсорбцията при възбуждащата дължина на вълната.  

Резултатите от проведените изследвания за показани  в таблица.7 

 

 

Таблица 9.  Квантов добив на прахове, определен по сравнителния метод.  Личат високи стойности на 

квантовия добив за хибридните композити, за разлика от неорганични материали, където той е 1-2%. 

Повишаването на квантовия добив  спрямо чистия комплекс се дължи  вероятно на концентрационни гасене 

в комплекса
1
. 

 

IV.11.4. Обобщение на луминесцентни свойства 

 

Според метода на вграждане на оптично-активния примес, дискутираните в дисертацията 

материали  се класифицират в три групи: 

 

 Дотирани материали -  методът позволява вграждането на луминесцентните примеси 

в целия обем на пробата и осигурява равномерно разпределение на активатора. 

Недостатък на метода са възможни процеси на допълнително взаимодействие  на 

лантанидните комплекси с началните реагенти и прекурсори използвани за  

получаването на матрицата. Това допринася  за възможни процеси на разпадане на 

багрилото.  

Проба описание λexc,nm QY, % nEu/nSi ; 

nEu/nZr 

[Eu(ntac)3][PPhenDCN] 

 

багрило 396 10.8±1.8 - 

SiO2:Eu[(ntac)3(pphenDCN)] Импрегнирана 400 17.4±1.74 3.18·10
-4

 

ZrO2:[Eu(phen)2](NO3)3 Дотирана зол-гел 350 48.2±4.8 9·10
-3

 

SiO2 0.05Eu + phen функционализирана 352 39.57±3.9 5·10
-2
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 Импрегнирани материали – комплексът не е равномерно разпределен в обема на 

матрицата, като се образуват предимно повърхностно-активни оптични центрове. 

Зол-гел матрицата е вече синтезирана, за това и няма допълнително взаимодействие 

на комплекса с нейните изходни реагенти.  

 

 Функционализирани микрочастици - Методът обединява предимствата на първите 

два. Той позволява равномерното разпределение на активния неорганичен примес в 

обема на матрицата, което осигурява хомогенно разпределение и на образувания 

лантаниден комплекс след функционализирането на пробата.  

      От проведените изследвания може да се обобщи, че луминесцентните свойства на  

оптично активния център  зависят от типа матрица и начина на вграждене на активатора, 

което оказва влияние върху близкото му обкръжение. Дотираната  ZrO2 - матрица не 

позволява съхранение на енергийния трансфер в хелатния Eu(III) β-дикетонатен комплекс. 

Поради слабата  му термодинамична стабилност са възможни процеси на обмен на 

лиганда  с Zr
4+

.  Така са синтезирани синьо - емитиращи зол-гелни композити, с 

потенциално приложение като сини светодиоди  (LED).  В дотирана ZrO2-матрица се 

наблюдава   комплекс на  [Eu(phen)2](NO3)3   с висок квантов добив 48.2 ±4.8 %. 

         Дотираната SiO2  матрица с Eu(III) β-дикетонатен комплекс показва стабилизация на 

червената  емисия, за проби с по-високо молно отношение  nEu/nSi=3.18x10
-4

.  Емисията на 

активатора е типична за Eu(III)  в нецентросиметрично обкръжение, което стабилизира  

интензивната луминесценция, като  85%  от нея  е локализирана в 
5
D0→

7
F2 прехода на  

Eu(III)  при 613nm. Методът на импрегниране на микрочастици показва повърхностна 

модификация, която стабилизира луминесценцията  на Eu(III) β-дикетонатни комплекси в 

случая на  SiO2 матрица, без индикация за разрушаване на комплекса и прекъсване на 

енергийния трансфер за дълъг период от време с квантов добив 17 ± 1.7 %.  

          Използвайки предимствата на методите на дотиране и импрегниране е разработен 

трети подход. При него активният център се вгражда в зол-гелна матрица по метода на 

дотиране, като след нейното изсушаване и хомогенизиране до микрочастици, 

допълнително се импрегнира с 1,10-фенантролин. Резултатите показват червена 

луминесценция, особено за SiO2:0.05Eu матрица, която преди това не луминесцира 

видимо, квантов добив около 40%.   
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 В случай на  ZrO2, вграждането на [Eu(phen)2](NO3)3 е възможно самo чрез дотиране, 

получаван се композити с квантов добив 48%.  

Различните методики на вграждане водят до различна симетрия на близкото обкръжение 

на активатора, нов резултат в сферата на хибридните зол-гелни материали. Резултатите от  

проведените анализи за симетрията на Eu
3+

 оптичен център  са  обобщени  в посочената 

таблица 10. В таблица 10, подходите на Binnemans и Blasse са разширени  с относителния 

интензитет на 
5
D0→

7
F0 прехода. 

 

 

 

 

Таблица 10. Симетрия на близко обкръжение за синтезирани образци в дисертацията в зависимост от 

начинана получаване.  

 

 

проба Метод на 

синтез 

Симетрия P1 P3 Подход 

ZrO2:Eu 

 

дотиране C2v ~0,3 - Binnemans 

ZrO2:Eu+phenantroline 

 

функц. C2v 7.8 0.29 Peterson 

Blasse 

ZrO2:[Eu(phen)2](NO3)3 дотиране C2v  

 

8 0.24 Peterson 

Blasse 

SiO2:Eu дотиране D2d; C2h ~0.2       Blasse 

 

SiO2:[Eu(ntac)3][PPhenDCN] 

 

дотиране C2,Cs или 

C1 

10 0.26 Peterson, 

Blasse 

SiO2:Eu+ phenantroline функц. C2v  

 

8 0.29 Peterson 

Blasse 

SiO2-[Eu(ntac)3][PPhenDCN] Импрегн. D2 8 0.03 Peterson 

Blasse 

[Eu(ntac)3][PPhenDCN] 

 

- C2, Cs  10 0.3 Peterson 

Blasse 
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                                                                                         (32) 

 

 

С цел да се потвърди  молекулната симетрия на обкръжение на Eu
3+

 йон са измерени 

отново луминесцентните спектри на някои от  пробите на апаратура с отношение 

сигнал/шум к>10 000, спектрофотометър SpectraPro® 300i, институт по оптични 

технологии ТУ-Мюнстер. При тази стойностна „к” могат да се детектират ниски 

стойности на Р3. Резултатите от проведеното измерване потвърждават повишаване на 

симетрията на близко обкръжение в таблица 10, при импрегниране на багрилото в SiO2 

матрица (Фиг.77) и стабилизиране на C2v симетрия при функционализирана проба и  

дотирана ZrO2 матрица с комплекс на [Eu(phen)2](NO3)3 (Фиг.78). 

 

 

Фигура 77. Промяна на симетрията на близко обкръжение около Eu3+ от Cs C2 в багрилото в D2  в SiO2 

матрица при метода импрегниране.     

 

1705

2705

1

FD

FD

I

I
P
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Фигура 78. Стабилизиране на C2v симетрия в зол-гелни материали: 1- функционализирана проба SiO2:0.05+ 

1,10- phenantroline; 2- дотиран ZrO2:[Eu(phen)2](NO3)3  

 

         Проведен е  анализ, отчитащ  квантовия добив на някои от синтезираните композити. 

Данните потвърждават подобряване на луминесцентните свойства на Eu(III) β-

дикетонатни комплекси  в SiO2 матрица и по двата метода (импрегниране и дотиране), 

като импрегнирането води до по-висок квантов добив. Възможно е по-ниския квантов 

добив в чистото багрило да се дължи на концентрационно гасене. Висок квантов добив е 

получен и за  ZrO2 матрица, дотирана с [Eu(phen)2](NO3)3, поради  стабилността на 

комплекса в тази система. Разработеният метод на  допълнително функционализиране 

значително повишава квантовия добив в сравнение с неорганичните им аналози, при 

които той е 1-2%.  

Рентгенографски изследвания на проби, импрегнирани или дотирани с [Eu(phen)2](NO3)3 

показват наличието на аморфно хало и на поликристална фаза [Eu(phen)2](NO3)3. 
76

 Налице 

са и данни за образуване на комплекс  от типа Zr (IV)- фенантролин   или  смесено-

лигандни Zr(IV)-  карбоксилатни комплекси  с фенантролин 
77

. 

 

  V. ИЗВОДИ И ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 

       

 Получени са прозрачни зол-гелни композити на базата на ZrO2. За първи път е 

доказано експериментално, че оптичната ширина на забранената зона  на 

нанокристални и аморфни ZrO2 зол-гелни материали зависи от модификаторите 
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AcAc и CH3COOH. Описани са оптичните свойства и микроструктурата на Zr-

AcAc композити. 

 

 Развита е методика за UV/Vis измервания на  прахови проби. Конструиран е 

държател за прахови проби в рефлексионната UV/Vis спектроскопия, позволяващ 

възпроизводими, концентрационно  зависими измервания в интервала 250-900 

nm за проби с ниска концентрация.  

 

 Изследвана е моделната система SiO2, дотирана с нов хелатен комплекс на Eu
3+

 - 

[Eu(ntac)3][PPhenDCN], показваща ефективен енергиен трансфер. От оптичните 

спектри е намерена симетрията на активатора Eu
3+

 на молекулно ниво в 

зависимост от условията на дотиране. 

 

 За пръв път са демонстрирани разлики в оптичните свойства на хибридни 

материали на базата на SiO2:Eu - комплекси получени чрез  импрегниране на 

микрочастици и класически зол-гелен метод.  

 

 Наблюдавана е промяна на симетрията на Eu
3+

- центрове  на молекулно ниво  при 

функционализиране на предварително дотирани микрочастици и възникването на 

повече от един Eu
3+

  център на светене в композити с ефективен енергиен 

трансфер.  

 

 В методично отношение е показано, че анализът на оптичните спектри на Zr- 

AcAc  и Eu
3+

  комплекси е успешен начин за определяне на симетрията на 

оптичните центрове в твърди и течни проби. Получени са количествени данни за 

квантовия добив - между 12% и 48% в изследваните хибридни материали, 

дотирани с Eu(III) комплекси. 

 

Изследванията в настоящата дисертация са финансирани по договор TK 02-

26 с НФНИ. 
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