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УВОД 

 
Настоящият дисертационен труд представя резултатите от изследванията върху 

получаване на наноразмерни прахове и високоплътна керамика от твърди разтвори на 

волфрамати с обща формула Al2-xMex(WO4)3, където Me=Sc или In. Направеният 

литературен преглед върху потенциалните приложения на крайните представители, 

както и на някои техни твърди разтвори показва, че тези волфрамати са 

многофункционални материали.  

Дотирани с Cr
3+

 притежават широка емисия в областта 700 - 1000 nm и са с 

приложение като пренастройваеми твърдотелни лазери. Допълнително тяхно 

предимство е абсорбцията в подходящи за диодно напомпване (възбуждане) области и 

висока концентрация на активния йон Cr
3+

, заместващ Аl
3+

. 

Този клас материали притежават изключително нисък коефициент на термично 

разширение, включително нулев и отрицателен, зависещ от състава на волфрамата. 

Това тяхно свойство ги прави подходящи за получаване на специални керамики с 

желан коефициент на термично разширение според конкретното приложение. 

Не на последно място тези волфрамати притежават и Me
3+

 йонна проводимост и 

са с потенциално приложение за сензори в областта на екологията. 

Въпреки тези свойства, разгледаните волфрамати все още не са намерили 

широко приложение. Използването им като пренастройваеми лазери е силно 

ограничено поради проблеми свързани с израстването на монокристали. Използването 

им в другите две направления е ограничено преди всичко поради липсата на достатъчно 

надеждни данни за техните свойства. Единствен до сега използван метод за получаване 

на керамика от тези материали е твърдофазният синтез и последващо пресоване. Това 

води до получаване на керамика с висока, неконтролируема порьозност, едрина на 

частиците и като следствие, противоречиви данни за свойствата - свиваемост и 

проводимост. В допълнение, получените керамики са със състави най-често ограничени 

до крайните представители на въпросните твърди разтвори. 

Крайната цел на изследванията представени в дисертационния труд беше да се 

намерят оптимални условия за получаване на високоплътна керамика от чисти и 

дотирани с хром твърди разтвори в целия концентрационен интервал от Al2(WO4)3 до 

Sc2(WO4)3 и от Al2(WO4)3 до In2(WO4)3. 

Намерен беше ефективен подход за синтез на твърди разтвори на волфрамати, 

който се състои в предварително получаване по метода на съутаяване на наноразмерни 
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прахове с контролируеми размери на частиците, разпределението им по размери, 

подходяща морфология и висока склонност към спичане. Синтезираните наноразмерни 

прахове бяха подложени на студено или горещо пресоване при различни условия. 

Получените образци бяха структурно, микроструктурно, микроскопски и 

оптично охарактеризирани, като бяха използвани Рентгенофазов и Рентгеноструктурен 

анализ, инфрачервена и Раманова спектроскопии, ядрено магнитен резонанс (ЯМР), 

трансмисионна електронна микроскопия (ТЕМ), както и абсорбционни и емисионни 

спектри. 

Детайли относно свойствата на получените наноразмерни прахове са 

представени в раздел 1 (Al2(WO4)3:Cr
3+

) и раздел 2 (Аl2-xScx(WO4)3:Cr
3+

 и  

Аl2-xInx(WO4)3:Cr
3+

). Изследванията по получаване на високоплътна керамика са 

представени в раздел 3. 

В резултат на проведените изследвания за първи път са получени наноразмерни 

прахове от твърди разтвори на волфрамати с обща формула Al2-xMex(WO4)3, където 

Me=Sc или In, както и керамика с плътност до 99.7% спрямо кристалографската и 

прозрачност във видимата област до 60% спрямо тази на съответните монокристали. 

 
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА 

Основната цел на представените в дисертационния труд изследвания е 

получаване на наноразмерни прахове и на високоплътна керамика от чисти и 

дотирани с Cr
3+

 волфрамати с обща формула Al2-xMex(WO4)3, където Ме e Sc или 

In, а х варира от 0 до 2. Така формулираната цел може да бъде реализирана чрез 

изпълнението на следните изследователските задачи: 

1. Изследване и оптимизиране на условията на синтез на наноразмерни прахове с 

контролиран размер на частиците, разпределението им по размер, формата на 

частиците и склонността им към спичане; 

2. Структурно и микроструктурно охарактеризиране на получените наноразмерни 

прахове от твърдите разтвори; 

3. Изследване на основните оптични характеристики на твърдите разтвори от 

гледна точка на потенциалното им приложение като лазерни среди за 

пренастройваеми лазери; 

4. Изследване и оптимизиране на условията за получаване на високоплътна 

керамика;  
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Предварителни резултати от изследвания за получаване на наноразмерни образци 

от чист Al2(WO4)3 

За получаване на наноразмерен Al2(WO4)3 в ИОНХ са били тествани три 

различни метода - твърдофазен синтез, съутаяване и зол - гел (модифициран метод на 

Печини). В рамките на всеки от тези методи са били използвани различни процедури и 

условия. 

Проведените изследвания показват възможността да бъде получен чист 

Al2(WO4)3 и по трите метода - твърдофазен синтез, съутаяване и зол - гел, но условията 

за синтез на чист продукт, както и неговите характеристики са твърде различни. 

Получаването на Al2(WO4)3 чрез твърдофазен синтез изисква сравнително висока 

температура и относително дълго време на третиране, което води до по-голям размер 

на частиците (80 – 200 nm). Механичното активиране води до известно понижаване на 

температурата на синтез. За разлика от твърдофазния синтез, при съутаяването се 

получава продукт с почти сферични частици и едрина 20 – 30 nm при значително по-

меки условия - 630
о
С и по-кратко време за третиране. Тези частици нарастват до        

200 nm при 830
о
С за 5 часа. Междинно място по отношение на температурата на 

третиране и размера на частиците заема зол - гел методът. По-детайлно описание на 

процедурите по получаване на наноразмерни прахове от чист Al2(WO4)3 и тяхното 

охарактеризиране е представено в научни съобщения. 

От гледна точка на получаването на високоплътна керамика от Al2(WO4)3, най-

подходящият метод за получаване на продукт, който да се подложи на уплътняване и 

синтероване е методът на съутаяване. Малкият размер на частиците, тяхната форма и 

тенденцията за бързото им разрастване с повишаване на температурата предполагат 

възможност за силно уплътняване на керамиката до достигане на висока плътност. 

 

1. Получаване и охарактеризиране на дотиран с Cr
3+

 наноразмерен Al2(WO4)3 

Въз основа на описаните предварителни резултати, изследванията предмет на 

дисертационния труд, бяха насочени към получаване, макроструктурно, 

микроструктурно и морфологично охарактеризиране на дотиран с Cr
3+

 наноразмерен 

Al2(WO4)3, както и на наноразмерни чисти и дотирани с Cr
3+

 твърди разтвори със състав 

Al2-xScx(WO4)3 и Al2-xInx(WO4)3, като ‘‘х‘‘ беше вариран в целия концентрационен 

диапазон от 0÷2. т.е. от Al2(WO4)3 до Sc2(WO4)3 и от Al2(WO4)3 до In2(WO4)3. Първата 

задача беше получаване и охарактеризиране на дотиран с Cr
3+

 наноразмерен Al2(WO4)3. 
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1.1 Получаване 

Наноразмерните прахове от дотиран с Cr
3+

 Al2(WO4)3 бяха получени чрез 

смесване на водни разтвори на Al(NO3)3.9H2O (ч.з.а), Cr(NO3)3.9H2O (ч.з.а) и 

Na2WO4.2H2O (ч.з.а). Количеството на Cr(NO3)3.9H2О спрямо това на Al(NO3)3.9H2O е 

1:99 или 3:97 молни части. Двата водни разтвора бяха разбърквани при стайна 

температура за 10 часа. Получената утайка беше многократно промивана с дестилирана 

вода, филтрувана и изсушавана при 80
о
С за 5 часа. Така получените образци бяха 

термично третирани при различни температури от 430
о
С до 830

о
С в продължение на 5 

часа с цел получаване на наноразмерни образци от Al2(WO4)3 дотирани с Cr
3+

.  

1.2 Рентгенофазов анализ 

Праховите рентгенограми са регистрирани при стайна температура, използвайки 

прахов дифрактометър X’Pert PRO (PANalytical, The Netherlands), работещ в 

отражателна геометрия, оборудван с линеен детектор PIXcel, използвайки Cu Kα 

лъчение (α= 1.54056 Å) в 2θ обхват от 5 до 90 със стъпка 0.0026. 

На фигура 1 са показани рентгенови дифрактограми на образци след процеса на 

съутаяване и последващо термично третиране при температури от 80
о
С до 830

о
С. Като 

стандарт е показана и рентгенограмата на стрити монокристали от чист Al2(WO4)3.  

 

Фигура 1. Рентгенови дифрактограми на Al2(WO4)3 поликристални образци  

 

Както се вижда, продуктът при 80
о
С е аморфен. Термично третираните образци 

при 430
о
С, 630

о
С и 830

о
С се характеризират с дифракционни линии, типични за 
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кристален образец от Al2(WO4)3 (JCPDS Card No 24-1101). Термично третираните 

образци при 430
о
С и 630

о
С притежават значително уширение на всички дифракционни 

пикове, което показва формиране на наноразмерни частици от поликристалната фаза 

Al2(WO4)3. С повишаване на температурата на термично третиране, дифракционните 

пикове се стесняват, което е показател за нарастване на размера на кристалитите. При 

830
о
С образецът е напълно кристализирал със значително стеснени дифракционни 

линии. Дифрактограмите на наноразмерните прахове, обработени при 830
о
С напълно 

съвпадат с тези на монокристалния образец. 

Изчисленият среден размер на частиците от чист Al2(WO4)3 на база 

разширението на дифракционния пик [102] е 29.2 nm за термично третирани проби при 

430
о
С и 68.1 nm за проби при 630

о
С. Съизмерим размер на частиците притежават 

дотираните с 3 at% Cr
3+

 образци от Al2(WO4)3, термично третирани при 430
о
С (28.7 nm). 

Пробите дотирани с 3 at% Cr
3+

, третирани при 630
о
С са съставени от значително по-

малки кристалити (36.3 nm) в сравнение със съответните им недотирани образци. 

1.3 Микроскопски изследвания 

Морфологията на образците е изследвана с помощта на трансмисионен 

електронен микроскоп (ТЕМ) Tesla BS-500 при ускоряващо напрежение от 90 kV.  

Установено беше, че образeцът от Al2(WO4)3, дотиран с Cr
3+

, синтезиран при 

430
о
С е съставен от частици с размери от 20÷50 nm, притежаващи неправилна форма 

(фиг. 2а). Термичното третиране при 630
о
С, води до нарастване на размера на 

частиците (40 – 100 nm) (фиг. 2b). 

 

Фигура 2. ТЕМ изображение на дотиран с Cr
3+

 Al2(WO4)3  

 

Кристалната структура на образците беше потвърдена, използвайки електронна 

дифракция на избрана област (SAED). На фигура 3 е показана ТЕМ микрограма на 

частица от Al2(WO4)3. 
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Фигура 3. (a) ТЕМ изображение на изследвана кристална частица от Al2(WO4)3;              

(b) Експериментална електронограма в [010] ориентация – SAED, (c) Изчислена 

електронограма в [010] ориентация – SAED 

Резултатите от TEM изследванията потвърждават получаването на чист продукт 

наноразмерни прахове от Al2(WO4)3, с размери зависещи от условията на термичното 

третиране. Електронната дифрактограма показва наличие на интензивни дифракционни 

петна дължащи се на орторомбичната структура. 

Краен резултат от тези изследвания е, че при подходящ избор на температура в 

диапазона 500 – 800
о
С и време на третиране от 1 до 8 часа могат да се получат 

наноразмерни прахове с желани средни размери на частиците - от 20 до 200 nm. 

1.4 Микроструктурни изследвания. Раманова спектроскопия, 

инфрачервена спектроскопия, ядрено магнитен резонанс 

Имайки предвид потенциалните приложения на чистия и дотирания с Cr
3+

, 

Al2(WO4)3, беше важно да се изследва микроструктурата на получените образци. За 

тази цел бяха проведени изследвания с инфрачервена спектроскопия, Раманова 

спектроскопия и чрез ядрено магнитен резонанс.  

Инфрачервените спектри бяха регистрирани с помощта на спектрометър Biorad 

575C FT-IR, използвайки таблетка от KBr за областта 1200 – 400 cm
-1

 и с помощта на 

суспензия от Nujol за областта 500 – 50 cm
-1

. Рамановите спектри бяха заснети, 

използвайки спектрометър BRUKER 110/S FT-Raman с помощта на възбуждане с 

YAG:Nd
3+

 и спектрална резолюция 2 cm
-1

. За сравнение, бяха записани и спектрите на 

поликристален образец, получен чрез високотемпературен твърдофазен синтез. 

Според предишни спектрални изследвания върху волфраматни монокристали, 

ивиците в инфрачервения спектър и в Рамановия спектър на Al2(WO4)3 в интервала           

830 – 1050 cm
-1

 могат да се причислят към валентните колебания на WO4 тетраедрите. 

Ивиците при 270 – 470 cm
-1 

могат да се отнесат към деформационните колебания на 

WO4 тетраедрите в съчетание с транслационните колебания на Al
3+

. 
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На фигури 4÷6 са представени Раманови и инфрачервени спектри на чист и 

дотиран с хром Al2(WO4)3. 

 

Фигура 4. (а) Раманов спектър на чист и дотиран с хром Al2(WO4)3; (b) и (с) увеличени 

части от спектрите 

 

Спектрите на наноразмерните прахове от чист и дотиран с Cr
3+

 Al2(WO4)3 

съдържат всички посочени ивици. Тези ивици са почти идентични с ивиците на 

поликристалния Al2(WO4)3, използван като еталон. 

Детайлното изследване на Рамановите и инфрачервени спектри показва, че с 

намаляване на размера на частиците се наблюдават някои промени - отместване на 

някои ивици към по-високите стойности на дължината на вълната, както и отместване 

на други ивици към по-ниските стойности на дължината на вълната. За пример може да 

се посочи отместването на ивицата при 1049.5 cm
-1

 в Раман спектъра на 

поликристалния образец към 1049.7 cm
-1

 за наноразмерните образци, получени при 

430
о
С (фиг. 4), както и отместването на ивицата при 919.0 cm

-1
 в инфрачервения 

спектър към 920.6 cm
-1

 за термично третирани проби при 430
о
С (фиг. 5). 

Друга наблюдавана промяна е уширението на някои ивици в сравнение с тези 

на поликристалния образец. Като илюстрация, може да се посочи ивицата при          

1050 cm
-1

, чиято ширина от 12.5 cm
-1

 за поликристалния образец достига до 17.4 cm
-1

 за 

наноразмерните образци, синтезирани при 430
о
С (фиг. 4). Наблюдава се и намаляване 

на интензитета на някои ивици в спектрите на наноразмерните образци. За пример 
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може да се посочат ивиците при 462 и 430 cm
-1

 в Раман спектъра (фиг.4) и ивицата при 

310 cm
-1

 в инфрачервения спектър (фиг.6). 

 

Фигура 5. (а) Инфрачервен спектър на чист и хром дотиран Al2(WO4)3 (b) увеличени 

части от спектъра, показващи уширението на ивиците за наноразмерни образци 

Посочените разлики могат да се дължат на редица фактори влияещи върху 

фононните свойства, като възникнали напрежения, структурни деформации, 

разпределение на кристалитите по размери, образуването на дефекти и т.н. 

 

Фигура 6. (а) Инфрачервен спектър на чист и дотиран с хром Al2(WO4)3                      

(b)Увеличени части от спектрите 
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За едно от основните потенциални приложения на Al2(WO4)3, а именно като 

активна лазерна среда е особено важна локалната позиция на Al
3+

 йоните, тъй като 

лазерно активните Cr
3+

 йони заемат позицията на Al
3+

 в структурата на волфрамата. 

Позицията на Cr
3+

 йоните определя основните лазерни характеристики - области на 

абсорбция и емисия, условия за възбуждане, време на живот във възбуденото 

енергетично ниво и т.н. Изключително подходящ метод за изследване на това локално 

обкръжение на Al
3+

 е ЯМР спектроскопията.  

Спектрите на твърдотелен ядрено магнитен резонанс (ЯМР) спрямо 
27

Al бяха 

регистрирани на апарат Bruker AV600II SB, при честота 156.4 MHz. ЯМР спектрите с 

въртене при магическия ъгъл (MAS NMR) бяха регистрирани с едноимпулсно 

възбуждане (1µs), време между отделните сканирания 0.2 sec и скорост на въртене 6, 9, 

11 и 14 kHz. Химичните отмествания са изчислени като милионни части (ppm) спрямо 

позициите на тетраметилсилан TMS (скала Х). Спектрите са анализирани с помощта на 

програма DMFIT.  

Получените ЯМР спектри са показани на фигура 7. Вижда се, че освен 

резонансната ивица при +6.5 ppm, която е характерната за Al
3+

 в координация 6, в 

спектрите на образците, сушени при 80
о
С присъстват и две широки резонансни линии 

при 65 и 34 ppm. Интензитетът на тези линии рязко намалява след термично третиране 

при 630
о
С и тези ивици не се наблюдават в спектрите на наноразмерните образци, 

термично третирани при 800
о
С. ЯМР спектърът на тези образци практически съвпада с 

този на еталона - монокристал от Al2(WO4)3.  

 

Фигура 7. 
27

Al ЯМР спектър на Al2(WO4)3 наноразмерни прахове, термично третирани 

при 80
о
С, при 630

о
С и при 800

о
С . За еталон е използван монокристал от Al2(WO4)3 
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Въз основа на литературни данни е направен изводът, че наблюдаваните 

резонансни линии в образеца, третиран при 80
о
С показват наличие на 4 и 5 

координирани Al
3+

 йони, като тяхното количество е под 10%.  

Важен резултат е фактът, че след третиране на наноразмерните прахове при 

630
о
С и 800

о
С, в ЯМР спектрите се наблюдава само резонансна линия при −3.7 ppm, 

която е характерна за Аl
3+

, в координация 6. Това означава, че заместващият Аl
3+

 , 

лазерно активен Cr
3+

 йон ще бъде в желаната октаедрична координация. Следователно 

може да се очаква, че наноразмерните прахове от Al2(WO4)3 дотирани с Cr
3+

 ще 

притежават всички лазерни свойства, характерни за монокристалите. 

1.5 Оптични изследвания 

Абсорбционните спектри бяха регистрирани с помощта на Jasco UV–VIS–NIR 

спектрофотометър. Спектрите на възбуждане и емисия бяха заснети на SSF-01 

спектрофотометър. Като източник на възбуждане беше използвана 150 W ксенонова 

лампа. Измервания бяха извършени в температурния интервал от 10 до 300К. 

Абсорбционните спектри (фиг.8) се характеризират с 2 широки области на 

абсорбция при 475 nm и 635 – 660 nm, които са в резултат на прехода от основното 

състояние 
4
А2 към възбудените състояния 

4
Т1 и 

4
Т2.  

 

Фигура 8. (а) Абсорбционни спектри на термично третирани при 430, 630 и 830
о
С, 

Cr
3+

 дотирани образци от Al2(WO4)3 

Мярка за поведението на лазерно активните йони в дадена кристална матрица 

е силата на кристалното поле. За да се направи оценка за силата на кристалното поле в 

образците спрямо активния Cr
3+

 йон, бяха изчислени параметрите Dq и B и стойността 

на критерия Dq/B. 

Стойностите бяха изчислени по формулите: 

Е(4А2→4Т2 )=10Dq;                    B=
 

 
 
(      ) 

(       )
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Където    и ν2 са експериментално определени стойности от спектъра на поглъщане на 

енергията (E) в максимумите на преходите 
4
А2→

4
Т2 и 

4
А2→

4
Т1, съответно, а δ е 

разликата в енергиите на тези пикове. 

Изчислените стойностите на критерия Dq/B, са в диапазона 2.48 - 2.51. Това е 

показател за средно по сила кристално поле около активния Cr
3+

 йон.  

На фигура 9 са показани емисионните спектри на наноразмерни прахове от 

Al2(WO4)3, дотирани с 3 at% Cr
3+

, след възбуждане при 480 nm. Всички спектри се 

състоят от две характеристични емисии - широкоивична от 730 до 1100 nm и 

тесноивична при около 720 nm. Преобладаващата емисия за трите образеца, независимо 

от температурата, е широкоивичната с максимум при около 800 nm, съответстваща на 

прехода между енергетичните нива 
4
T2→

4
A2. 

 

Фигура 9. Емисионни спектри на термично третирани при 430, 630 и 830
о
С 

наноразмерни прахове от 3 at% Cr
3+

:Al2(WO4)3, след възбуждане при 480 nm 

Спектрите показват, че температурата на термично третиране на праховете, 

т.е. размерът на частиците слабо влияе върху ширината на емисията, както и върху 

нейната позиция. С понижаване на температурата при която е заснета емисията до 10К, 

интензитетът ѝ нараства, като се наблюдава слаба промяна в позицията ѝ.  

Сравнението на интензитетите на ивиците 
4
T2→

4
A2 и 

2
E→

4
A2 показва, че 

тяхното съотношение зависи както от температурата при която е измерена емисията, 

така и от температурата на термична обработка. С други думи относителният 
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интензитет на тези емисии зависи и от размера на частиците. При 10К преобладава 

емисията 
4
T2→

4
A2 за термично третирани при 830

о
С образци, докато емисията 

съответстваща на прехода 
2
E→

4
A2 преобладава за проби третирани при 430

о
С.  

Така, преобладаващата емисия при 10К е 
2
Е→

4
А2, като нейната доминираща 

роля е подчертана за наноразмерните праховете с по-малки размери на частиците 

(обработени при 430
о
С). Преобладаващата емисия при 205К е 

4
T2→

4
A2, доминираща 

най-силно при наноразмерните праховете с по-едри частици (обработени при 830
о
С). 

Изчисленото ефективно емисионно напречно сечение на Cr
3+

 йона на преходите 

4
T1→

4
A2 и 

2
E→

4
A2 показва стойности сравними с измерените за други дотирани с Cr

3+
 

лазерни среди и потенциалната приложимост на изследваните материали. 

2. Получаване и охарактеризиране на чисти и дотирани с Cr
3+

 наноразмерни 

прахове от твърди разтвори Al2-xScx(WO4)3 и Al2-xInx(WO4)3 

 

2.1 Получаване на чисти и дотирани с Cr
3+

 Al2-xScx(WO4)3 

Според литературните данни, освен синтезиране на отделните съединения, по-

детайлно и систематично са изследвани само някои техни твърди разтвори. 

Преобладаваща част от изследванията са провеждани върху материали, получени чрез 

класически трвърдофазен синтез. Междуфазовите граници и особено множеството пори 

в така получените керамики водят до силно изкривяване на измерванията както на 

йонната проводимост, така и на коефициента на термично разширение.  

Изследването върху монокристали, макар и по-надеждно, дава информация по-

скоро за степента на анизотропност на свойствата, а не толкова за тяхната средна 

стойност. Освен това, израстването на монокристали от този клас съединения е 

значително затруднено поради силното изпарение на WO3 или поради ниските 

скорости на израстване и анизометричния растеж при flux метода. 

Независимо, че основното потенциално приложение на разглежданите 

съединения дотирани с Cr
3+

 е като лазерно активни среди, по-подробно за това 

приложение са изследвани само Al2(WO4)3 и Sc2(WO4)3.  

Съдейки по синтезирането и свойствата на получените керамики от други 

съединения, получаването на наноразмерни прахове и последващото им уплътняване 

чрез студено пресоване и термично синтероване или директно чрез горещо пресоване е 

алтернатива за получаване на високоплътна (дори прозрачна) керамика, при която се 

избягват липсата на възпроизводимост на свойствата, характерни за класическата 

керамика от една страна и проблемите при получаването на монокристали от друга .  
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Наноразмерни прахове от разглежданите чисти волфрамати на Al, Sc и In, както 

и техни твърди разтвори не са синтезирани до настоящото изследване. 

Базирайки се на предварителни изследвания в ИОНХ-БАН за получаване на 

наноразмерни прахове от чист Al2(WO4)3, в настоящата дисертация този метод беше 

приложен, като бяха изследвани условията за получаване на наноразмерни прахове от 

чисти и дотирани с хром твърди разтвори с обща формула Al2-x Mex(WO4)3, където 

Me=Sc, In а х варира от 0 до 2, т.е от чист Al2(WO4)3 до чист Sc2(WO4)3, съответно до 

чист In2(WO4)3. Наноразмерните прахове от твърди разтвори с обща формула              

Al2-xScx(WO4)3, при стойности на х=0, 0.5, 1, 1.5 и 2, бяха получени по метода на 

химичното съутаяване. Освен чисти твърди разтвори, бяха синтезирани и три серии от 

твърди разтвори с 0, 25, 50, 75 и 100 at% концентрация на Sc спрямо Al и с 0, 1, 2 и        

5 at% концентрация на Cr спрямо сумата от Al и Sc.  

За получаването на всеки от твърдите разтвори предварително бяха приготвени 

два отделни водни разтвора: разтвор на Na2WO4 в 50 ml дестилирана вода, като беше 

използван реактив Na2WO4.2H2O (ч.з.а) и втори нитратен разтвор, като бяха използвани 

реактиви на Al(NO3)3.9H2O (ч.з.а), Sc(NO3)3.7H2O (ч.з.а) и Cr(NO3)3.9H2O (ч.з.а) в 50 ml 

дестилирана вода. Количеството на отделните нитрати беше съобразено с желания 

състав на планирания твърд разтвор, а количеството на волфрамата в първия разтвор и 

общото количество нитрати във втория беше съобразено със стехиометричния състав за 

протичане на реакцията на съутаяване: 

3Na2WO4+(2-х-у)Al(NO3)3+хSc(NO3)3+уCr(NO3)3 → Al2-x-yScxCry(WO4)3+6NaNO3 
първи разтвор             втори разтвор                                                 утайка          водоразтворим 

                                                                                                                                       компонент 

 

Двата водни разтвора бяха разбърквани с магнитна бъркалка при стайна 

температура до пълно избистряне. Така получените бистри разтвори бяха 

едновременно смесвани и получената бяла субстанция беше интензивно разбърквана в 

продължение на 1 час. Следваше утаяване в продължение на 24 часа. Получената 

утайка беше филтрувана, промивана и изсушавана при 80
о
С в продължение на 4 часа. 

Аморфните утайки на твърдите разтвори бяха термично третирани:  

 при 500, 600, 700, 800
о
С в продължение на 1 час,  

 при 550
о
С в продължение на 1, 3 или 8 часа,  

 при 900
о
С в продължение на 3 часа  
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Третираните при 500, 600, 700 и 800
о
С образци бяха използвани за изясняване на 

влиянието на температурата на термична обработка върху посочените характеристики. 

Получените прахове след третиране при 550
о
С бяха използвани за определяне на 

размера, формата и разпределението на частиците по размер, в зависимост от времето 

на термично третиране, а добре кристализиралите прахове при 900
о
С за 3 часа бяха 

използвани за определяне на параметрите на елементарната клетка, в зависимост от 

състава на твърдите разтвори. 

2.2 Структурно охарактеризиране на твърди разтвори Al2-xScx(WO4)3 

Праховите дифрактограми бяха записвани на рентгенов дифрактометър Bruker 

D8 Advance с използване на CuKα лъчение и детектор SolX. Измерванията се 

провеждаха при стайна температура. Дифракционната картина е получавана със стъпка 

0.04
o 

и експозиция 1s/step (отброяващо време) в интервала от 10 до 80 θ. Рентгеновите 

дифрактограми бяха идентифицирани с помощта на програмата Diffractplus EVA. 

Получените данни бяха използвани за определяне на стойностите на решетъчните 

параметри. Средният размер на частиците беше изчислен от полуширината на всички 

пикове (Pawley fit), с помощта на програмата TOPAS 3: (General profile and structure 

analysis software for powder diffraction data, 2005, Bruker AXS, Karlsruhe, Germany). 

 

Фигура 10. Рентгенови дифрактограми на образци от чист Al2(WO4)3 и Sc2(WO4)3 

Като пример на фигурата са представени рентгенови дифрактограми на двата 

крайни представителя на твърдия разтвор Al2-хScx(WO4)3. След термично третиране при 

500
о
С получените прахове са преобладаващо аморфни (особено чистият Al2(WO4)3).      
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В рентгеновите дифрактограми на образците термично третирани при 600
о
С се 

наблюдава уширение на характерните за Al2(WO4)3 (ICDD No 24-1101) и за Sc2(WO4)3 

(ICDD No. 21-1065) дифракционни пикове, което намалява с повишаване на 

температурата. Този факт е указание за получаване на наноразмерни частици, чийто 

размер зависи от температурата. В рентгенограмите не са отчетени дифракционни 

пикове на други фази, което е указание за получаване на чист продукт. 

Рентгенограмите на междинните твърди разтвори имат същите характеристики. 

Параметрите на елементарната клетка за чисти и дотирани разтвори с 5 at% Cr
3+

 

са представени в таблица 1. 

Таблица 1. Изчислени стойности на параметрите на клетката на Al2-xScx(WO4)3 и на 

Al2-x-yScxCry(WO4)3 твърди разтвори при у= 0.1, термично третирани при 900
о
С  

Състав на твърдия разтвор a b c V 

Al2(WO4)3 

Al1.5Sc0.5(WO4)3 

AlSc(WO4)3 

Al0.5Sc1.5(WO4)3 

Sc2(WO4)3 

9.1404(2) 

9.2573(4) 

9.3837(3) 

9.5580(2) 

9.6767(3) 

12.5969(2) 

12.7728(6) 

12.9343(4) 

13.1595(3) 

13.3250(4) 

9.0595(2) 

9.1709(4) 

9.2905(3) 

9.4650(2) 

9.5860(3) 

1043.12(4) 

1084.38(8) 

1127.59(5) 

1190.49(5) 

1236.03(6) 

Al1.9Cr0.1(WO4)3 

Al1.425Sc0.475Cr0.1(WO4)3 

Al0.95Sc0.95Cr0.1(WO4)3 

Al0.475Sc1.425Cr0.1(WO4)3 

Sc1.9Cr0.1(WO4)3 

9.1481(2) 

9.2520(3) 

9.3776(3) 

9.5361(3) 

9.6756(3) 

12.6086(3) 

12.7603(4) 

12.9235(4) 

13.1285(5) 

13.3241(4) 

9.0683(2) 

9.1640(3) 

9.2862(3) 

9.4429(3) 

9.5838(3) 

1045.97(4) 

1081.88(6) 

1125.45(6) 

1182.20(7) 

1235.57(6) 

 

Както се очакваше заместването на Al
3+

, с йонен радиус равен на 0.535Å в 

октаедрично обкръжение, от Sc
3+

 с йонен радиус равен на 0.745Å и координация 6, 

води до повишаване на стойностите на всички параметри на елементарната клетка. 

Интересно е да се отбележи, че дори малкото количество на Cr
3+

 влияе върху 

параметрите на елементарната клетка в очакваната посока - богатите на Al твърди 

разтвори показват нарастване на параметрите, а богатите на Sc - намаляване (Cr
3+

 е с 

йонен радиус равен на 0,615Å, т.е. по-голям от този на Al и по-малък от този на Sc). 

Получените стойности на параметрите a, b и c и на обема V, на елементарната 

клетка са нанесени върху очакваното линейно изменение на техните стойности при 

спазването на закона на Вегард (фиг.11). Както показва фигурата, стойностите на 

параметрите а, b, с и на обема V на получените образци съвпадат много добре с 

очакваните по закона на Вегард. Освен отсъствието на дифракционни линии на 

примесна фаза върху рентгенограмите (фиг.10), спазването на закона на Вегард е 
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допълнително доказателство, че са получени твърди разтвори в целия концентрационен 

интервал от Al2(WO4)3 до Sc2(WO4)3.  

 

Фигура 11. Стойности на параметрите а, b, с и на обема V на елементарната клетка 

по Вегард за Al2-xScx(WO4)3 (орторомбична структура, Pnca) в зависимост от х.  - 

чисти твърди разтвори,  - дотирани твърди разтвори с 5 at.% Cr
3+

. Плътните линии 

съответстват на очакваните изменения на параметрите по закона на Вегард 

 

Отделна серия експерименти, свързани с термично третиране на образците беше 

извършена с цел намиране на най-подходящи условия за получаване на наноразмерни 

прахове. Утайките от недотирани и дотирани с Cr
3+

 твърди разтвори бяха термично 

третирани при 500, 600, 700 или 800
о
С в продължение на 1 час, както и при 550

о
С в 

продължение на 1, 3 или 8 часа. Като пример на фигура 12 са представени резултати от 

третирането на утайките от чисти и дотирани с Cr
3+

 твърди разтвори Al2-xScx(WO4)3 при 

550
о
С в продължение на 1 час.  

 

Фигура 12. Рентгенови дифрактограми на Al2-xScx(WO4)3 с различна стойност на х и 

у=0.1, термично третирани при 550
о
С за 1 час 
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Рентгенограмите се характеризират с широки дифракционни линии, характерни 

за образци притежаващи наноразмерни частици. 

Пресметнатите средни размери на частиците, изчислени по формулата на Шерер 

по всички дифракционни линии за част от получените твърди разтвори са представени 

в таблица 2. Средните размери на кристалитите на твърдите разтвори са между 9 и      

68 nm с изключение на дотирания с Cr
3+

, Sc2(WO4)3. Съдържанието на Sc
3+

 в твърдите 

разтвори увеличава размера при едни и същи условия на термично третиране. Времето 

на третиране, както и съдържанието на хром, влияят твърде слабо на размера на 

частиците. 

Таблица 2. Среден размер на кристалитите от твърди разтвори Al2-xScx(WO4) и      

Al2-x-yScxCry(WO4)3, термично третирани при 550
о
С за 1, 3 и 8 часа 

 Състав на твърдите разтвори 1 час 3 часа 8 часа 

1 

2 

3 

4 

5 

Al2(WO4)3 

Al1.5Sc0.5(WO4)3 

AlSc(WO4)3 

Al0.5Sc1.5(WO4)3 

Sc2(WO4)3 

9.10* 

18.31 

17.27 

21.26 

65.60 

19.76 

18.12 

16.79 

26.05 

67.10 

23.13 

19.47 

17.60 

30.56 

68.30 

6 

7 

8 

9 

10 

Al1.9Cr0.1(WO4)3 

Al1.425Sc0.475Cr0.1(WO4)3 

Al0.95Sc0.95Cr0.1(WO4)3 

Al0.475Sc1.425Cr0.1(WO4)3 

Sc1.9Cr0.1(WO4)3 

9.40 

18.69 

17.49 

19.39 

255.0 

13.04 

19.04 

18.67 

22.16 

228.0 

16.98 

21.25 

18.55 

25.37 

214.0 

 

Частици с размери 40 − 60 nm от дотиран с Cr
3+

 Sc2(WO4)3 бяха получени при по-ниски 

температури (500 и 525
o
С). 

 

2.3 Получаване на чисти и дотирани с Cr
3+

 Al2-xInx(WO4)3 

Отделни изследвания бяха проведени за синтез и охарактеризиране на 

наноразмерни прахове от чисти и дотирани с хром твърди разтвори с обща формула 

Al2-xInx(WO4)3. Съотношенията между отделните компоненти на получаваните твърди 

разтвори (Al, In, Cr) са идентични с посочените при синтезирането на алуминиево - 

скандиевите волфрамати. Отделните стъпки по процедурата на синтезирането напълно 

повтаряха вече описаните (стр.13). Единствената разлика е, че получаването на чиста 

фаза In2(WO4)3 изискваше строго контролиране на рН на разтвора. Чиста фаза от 

In2(WO4)3 се получава единствено при рН=2.8. При всички други стойности на pH се 

формират и други фази. Резултатите от детайлното изследване на вида на получаваните 

фази в зависимост от рН на разтвора са представени на фигура 13. 
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Фигура 13. Относително количество на различните по химичен състав фази, в 

зависимост от pH на разтворите след термично третиране при 900
о
С за 3 часа 

 

Върху вида на продукта не беше отбелязано никакво съществено влияние, на 

който и да било от останалите параметри - обем на разтвора, начини на смесване, време 

на утаяване и т.н. 

Чисти продукти от твърди разтвори Al2-xInx(WO4)3 бяха получени при стойности 

на рН между 4.15 и 2.8, (pH=4.15 e стойността, при която са получавани прахове от 

чист Al2(WO4)3 без необходимост от промяна на стойността на pH).  

 

2.4 Структурно охарактеризиране на твърди разтвори Al2-xInx(WO4)3 

На фигура 14 са представени рентгенови дифрактограми на Аl2-xInx(WO4)3 с 

различна стойност на х. Рентгенограмите на продуктите за стойности на х=0, 0.5, 1.0 и 

1.1 отговарят точно на литературните данни за орторомбична фаза с пространствена 

група Pnca, а тези за стойности на х=1.3, 1.5 и 2.0 отговарят на моноклинна симетрия с 

пространствена група P21/а. Както е отбелязано в литературата, двете структури са 

близки и рентгенограмите им се различават по няколко допълнителни пика за 

моноклинната симетрия, които са отбелязани на фигурата, т.е. термично третираните 

проби при 900
о
С за 3 часа и охладени до 25

о
С се характеризират с орторомбична 

структура за стойности на х до 1.1 и с моноклинна за х между 1.3 и 2.0. 
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Фигура 14. Рентгенови дифрактограми на Аl2-xInx(WO4)3 с различна стойност на х, 

термично третирани при 900
о
С за 3 часа; (ICDD No. 74-4412) ♦ - моноклинна 

симетрия (ICDD No. 74-4413) 

 

Параметрите на кристалната решетка за двете симетрии при различни стойности 

на х са представени в таблица 3. Както при твърдите разтвори от Al2-xScx(WO4)3, така и 

при Al2-xInx(WO4)3, параметрите на кристалната решетка нарастват с увеличаване на 

съдържанието на In
3+

. 

 

Таблица 3. Изчислени параметри на елементарната клетката a, b и c и обем на 

клетката V на твърди разтвори Al2-xInx(WO4)3 при различни стойности на х 

 Състав на 

твърдите 

разтвори 

група 
a 

[Å] 

b 

[Å] 

c 

[Å] 

ъгъл 

[o] 

V 

[Å3] 

1 х=0 Pnca 9.1404(2) 12.5969(2) 9.0595(2) 90.00 1043.12(4) 

2 х=0.5 Pnca 9.2862(8) 12.8242(1) 9.1895(9) 90.00 1094.36(2) 

3 х=1 Pnca 9.4140(6) 12.9940(9) 9.3075(7) 90.00 1138.55(1) 

4 х=1.1 Pnca 9.4388(4) 13.0276(7) 9.3299(5) 90.00 1147.25(9) 

5 х=1.3 P21/а 16.1059(2) 9.4864(1) 18.7455(2) 125.45(8) 2333.00(6) 

6 х=1.5 P21/а 16.1295(2) 9.5108(1) 18.7636(2) 125.37(9) 2347.15(6) 

7 х=2 P21/а 16.3751(2) 9.6384(1) 19.0385(2) 125.31(8) 2452.15(6) 
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С цел установяване на влиянието на температурата и времето на обработка 

върху размера и морфологията на частиците, беше извършено термично третиране на 

съутаените проби при различни температури и време на третиране. 

Пресметнатите от рентгенограмите средните размери на кристалитите за част от 

получените твърди разтвори Al2-xInx(WO4)3 и Al2-x-yInxCry(WO4)3 са представени в 

таблица 4, като техните стойности са между 10 и 40 nm. Увеличаването на 

съдържанието на In в твърдите разтвори увеличава размера на кристалитите при едни и 

същи условия на термично третиране. Времето на третиране, както и съдържанието на 

хром, влияят по-слабо върху размера на частиците, като този размер слабо нараства с 

увеличаване на времето и намалява при дотиране с Cr
3+

 йони. 

Таблица 4. Среден размер на кристалитите (nm) от твърди разтвори на                   

Al2-xInx(WO4)3 и Al2-x-yInxCry(WO4)3 при различни стойности на х и у=0.1, термично 

третирани при 550
о
С за 1, 3 и 8 часа, * - преобладаващата част е аморфна 

 Състав на твърдите разтвори 1 час 3 часа 8 часа 

1 Al2(WO4)3 9.1* 19.8 23.1 

2 Al1.5In0.5(WO4)3 9.1* 6.9 8.9 

3 AlIn(WO4)3 11.6 13.1 13.0 

4 Al0.5In1.5(WO4)3 16.1 16.8 16.4 

5 In2(WO4)3 30.1 31.1 37.6 

6 Al1.9Cr0.1(WO4)3 9.4* 13.0 17.0 

7 Al1.425In0.475Cr0.1(WO4)3 7.5 9.7 10.9 

8 Al0.95In0.95Cr0.1(WO4)3 11.3 11.6 12.4 

9 Al0.475In1.425Cr0.1(WO4)3 14.5 15.7 16.4 

10 In1.9Cr0.1(WO4)3 18.9 21.8 27.3 

 

2.5 Микроскопски изследвания на наноразмерни прахове от Al2-xМеx(WO4)3, 

(Ме=Sc, In) твърди разтвори. 

Твърдите разтвори, с обща формула Al2-xМеx(WO4)3, (Ме=Sc, In) са изследвани 

с помощта на трансмисионен електронен микроскоп (TEM).  

На фигура 15 са представени ТЕМ изображения на Al2(WO4)3, AlSc(WO4)3 и 

Sc2(WO4)3, термично третирани при 550
о
С за 8 часа, както и разпределението на 

частиците по размери. 

Както се вижда от фигурата, частиците са изометрични със среден размер, който 

съответства на изчисления от рентгенограмите (виж табл.2). Разпределението на 

частиците по размер е в тесни граници за Al2(WO4)3 и AlSc(WO4)3 (от 10 до 40 nm) и в 

значително по-широки граници за Sc2(WO4)3 (от 10 до 140 nm). 
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Фигура 15. ТЕМ изображения на твърди разтвори от Al2(WO4)3, AlSc(WO4)3 и 

Sc2(WO4)3, термично третирани при 550
о
С за 8 часа и разпределение на частиците по 

размери 

 

На фигури 16 и 17 са представени ТЕМ изображения на твърди разтвори от     

Al2-xInx(WO4)3 и Al2-x-yInxCry(WO4)3, термично третирани при 550
о
С.  

 

Фигура 16. ТЕМ изображение на недотирани AlIn(WO4)3, термично третирани при 

550
о
С за 1час(а) и при 550

о
С за 8 часа (b) и разпределение на частиците по размери. 

 

Частиците от AlIn(WO4)3 са разпределени по размер в тесен интервал. Около 

90% от тези частиците са с размери от 5÷20 nm, като средният им размер е 11 nm. 

Размерите на частиците на дотирания с 5 at% Cr
3+

 :In2(WO4)3 са разпределени между 10 

и 35 nm, със среден размер 23 nm за термично третирани образци за 1 час и между 15 и 

50 nm със среден размер 32 nm при третиране за 8 часа. 
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Фигура 17. ТЕМ изображение на дотиран с 5 at% Cr
3+

 In2(WO4)3, термично третирани 

при 550
о
С за 1час (а) и при 550

о
С за 8 часа (b) и разпределение на частиците по 

размери. 

 

Получените средни размери на частиците на база изображенията от ТЕМ 

съвпадат добре с изчислените от рентгенограмите (виж табл. 4). Времето на термично 

третиране, както и дотирането с Cr
3+

 не оказват съществено влияние върху размера на 

частиците.  

 

2.6 Микроструктурни изследвания на Al2-xМеx(WO4)3, (Ме=Sc, In) твърди 

разтвори. Раманова спектроскопия, инфрачервена спектроскопия, ядрено 

магнитен резонанс. 

Освен наноразмерните прахове от Al2-xМеx(WO4)3, (Ме=Sc, In), получени по 

метода на химично съутаяване и последващо термично третиране, за еталони при тези 

изследвания бяха използвани монокристали със същия химичен състав. 

Монокристалите бяха израствани от нас по метода flux, като беше използвана 

спонтанна кристализация върху платинен диск и бавно охлаждане на разтвора -  

1-2
о
С /час. Използваният разтворител беше 27.5 mol% Na2O и 72.5 mol% WO3. Молното 

съотношение разтворител - разтваряно вещество беше избрано въз основа на предишни 

изследвания, така че температурата на кристализация да бъде 950
о
С.  

Инфрачервените и Раманови спектри на изследваните твърди разтвори са 

измерени на апаратури описани на страница 6. Спектрите на получените монокристали 

и твърди разтвори със състав Al2-xScx(WO4)3 са показани на фигури 18÷21.  



 

 
23 

От литературни данни е известно, че Рамановите и инфрачервените 

абсорбционни ивици в спектралната област 820÷1050 cm
-1

 могат да се отнесат към 

валентните (симетрични и асиметрични) колебания на WO4 тетраедри. Ивиците в 

интервала 270÷470 cm
-1

 се дължат на деформационните колебания на WO4 тетраедрите 

в съчетание с транслационните колебания на катионите Al
3+

. 

При твърдите разтвори със състав Al2-xScx(WO4)3, когато Al
3+

 е заместен от Sc
3+

, 

се очаква ивиците дължащи се на транслационните колебания на Мe
3+

 да се отместят 

към по-ниските стойности на дължините на вълната. Този факт се дължи на значително 

по-голямата относителна атомна маса на Sc (44.96) спрямо масата на Al (26.98). На 

фигури 18 и 19 е показано това отместване. Характерните за Al2(WO4)3 ивици между 

270 и 470 cm
-1 

са отместени и са между 198 до 400 cm
-1

 в спектъра на Sc2(WO4)3.  

Добре известен факт е, че фононните свойства на твърдите разтвори могат да 

проявяват две различни поведения. При така нареченото „едномодово“ поведение, 

честотата на оптичните моди се променя постепенно от честотните характеристики на 

единия краен член до тези на другия краен член, като силата на мода не се променя. 

При „двумодово“ поведение се наблюдават двете оптични фононни честоти, 

характерни за крайните членове на твърдия разтвор, като относителната сила на всеки 

от тях е приблизително пропорционална на тегловната част на всеки компонент. 

 

Фигура 18. (а) инфрачервен спектър в средната спектрална област, (б) инфрачервен 

спектър в далечната спектрална област на монокристал от Al2-xScx(WO4)3 
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Като ясен пример за това може да се посочи уширението на ивиците в спектъра 

на Al2-xScx(WO4)3, както и появата на допълнителни ивици близко до характерните 

честоти на Sc
3+

 йоните. Интензитетът на тези ивици нараства с увеличаване на 

съдържанието на Sc
3+

 в твърдите разтвори. Този резултат показва, че твърди разтвори 

със състав Al2-xScx(WO4)3 могат да се отнесат към „двумодово“ поведение. 

Сравнението между фигурите 18 и 19, както и между фигурите 20 и 21 показва, 

че се наблюдават незначителни промени между инфрачервените и Рамановите спектри 

на монокристалите и на твърдите разтвори. Този резултат е от изключителна важност 

при заместването на монокристалите с керамични материали за различни приложения.  

Налице са твърде незначителни разлики, вероятно дължащи се на структурни 

дефекти на наноразмерните прахове. 

 

Фигура 19. (а) инфрачервен спектър в средната спектрална област и                                 

(б) инфрачервен спектър в далечната спектрална област на наноразмерни кристални 

образци от чисти и дотирани с Cr
3+

 Al2-xScx(WO4)3 твърди разтвори, синтезирани при 

550 и 900
о
С 
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Фигура 20. Раманов спектър на монокристал от Al2-xScx(WO4)3 

 

Фигура 21. Раманов спектър на наноразмерни кристални образци от чисти и 

дотирани с Cr
3+

 Al2-xScx(WO4)3 твърди разтвори, синтезирани при 550 и 900 
о
С 

 

В продължение на описаните вече изследвания за локалното обкръжение на Al
3+

 

в структурата на чистия алуминиев волфрамат чрез ЯМР (стр.9), бяха проведени и 

серия ЯМР изследвания на локалното обкръжение на Al
3+

, респективно на Sc
3+

 и In
3+

 в 

структурата на твърдите разтвори Al2-xScx(WO4)3 и Al2-xInx(WO4)3. 

Освен наноразмерните прахове с различен химичен състав на твърдите разтвори, 

за еталони и при тези изследвания бяха използвани монокристали със същия химичен 

състав. Монокристалите бяха израствани по метода flux. 

На фигура 22 са представени ЯМР спектрите на монокристали от чист 

Al2(WO4)3, както и на монокристали от твърди разтвори със състав Al1.5Sc0.5(WO4)3 и 
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Аl0.5Sc1.5(WO4)3. Както се вижда от фигурата, Al
3+

 в чистия Al2(WO4)3 има една 

резонансна линия при -3.15 ppm, показваща присъствие в структурата на само на 

октаедрично координирани Al
3+

 йони. Същата резонансна линия се наблюдава и в 

монокристалите с частично заместване на Al
3+

 oт Sc
3+

. Резонансната линия обаче е 

разширена и е разложена на два пика: около 0 ppm и около -4 ppm. При повишаване на 

концентрацията на Sc
3+

 йоните, интензитетът на пика със стойност на химичното 

отместване (δ) около 0 ppm нараства, а този при -4 ppm намалява, като едновременно с 

това се наблюдава слабо отместване на пиковете към отрицателни стойности. 

 

Фигура 22. 
27

Al ЯМР спектри на монокристали от Al2-xScx(WO4)3 

Кристалната структура на Al2-xMex(WO4)3, (Me=Sc, In) е изградена от ръбово 

свързани AlO6 (ScO6, InO6) октаедри и металните йони заемат една позиция. Появата на 

повече от една резонансна линия би могло да се обясни с ефект на втората 

координационна сфера около металните йони. Подобни ефекти са наблюдавани за 

други атоми в алуминофосфати, алуминосиликати и литиеви кобалтити. В нашия 

случай, резонансът около -4 ppm, може да бъде свързан с Al
3+

 йони, обкръжени във 

втората координационна сфера с повече Al (спрямо средното съдържание), а 

резонансът около 0 ppm - с Al
3+

, обкръжени във втората координационна сфера с 

повече Sc. Изменението на отношението в интензитетите в двата пика с повишаване на 

съдържанието на Sc, потвърждава тази хипотеза. С други думи твърдите разтвори 
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притежават предполагаема свръхструктура, при която съществуват локални области с 

различно отношение Al/Sc. Потвърждаването на тази хипотеза както и редица въпроси, 

свързани с размерите и пространственото разпределение на тези локални области 

изискват допълнителни изследвания. 

Фигура 23 представя ЯМР спектри на прахове от Al2-xScx(WO4)3 твърди 

разтвори. Наличието на няколко резонансни линии, показващи различно обкръжение на 

Al в аморфните проби след съутаяване (80 и 400
о
С) и преобладаващата проява на една 

линия при кристализиралите продукти (630 и 800
о
С) качествено повтаря ЯМР 

спектрите на наноразмерните прахове от чист Al2(WO4)3 (стр.9, фиг. 7). 

 

Фигура 23. 
27

Al ЯМР спектри на наноразмерни прахове от Al2-xScx(WO4)3 твърди 

разтвори, след третиране при различни температури. 

По-важен резултат е, че спектрите на добре кристализиралите наноразмерни 

прахове повтарят тези на монокристалите при едни и същи химични състави. 

Дискутираното вече разцепване на резонансната линия, позициите на двата максимума, 

както и промяната на отношението между интензитетите на двата пика при силно 

кристализиралите наноразмерните прахове при 800
о
С и при монокристалите почти 

напълно съвпадат. С други думи предполагаемата свръхструктура е характерна 

особеност както за монокристалите, така и за наноразмерните твърди разтвори, т.е. тя е 

свойство на самите твърди разтвори и не зависи от начина на получаване и вида на 
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веществото. Това е важен резултат и означава, че получените наноразмерни прахове 

биха имали оптични свойства, идентични на съответните монокристали, доколкото тези 

свойства зависят именно от дискутираното локално обкръжение. 

На фигура 24 са представени ЯМР спектри на твърди разтвори Al2-xInx(WO4)3, 

при различни условия на термично третиране. С повишаване на температурата се 

наблюдава качествено същото развитие на резонансите линии, както при Al2-xScх(WO4)3 

(монокристали и наноразмерни прахове). Позициите на резонансната линия след 

третиране при високи температури отново показва октаедрично координиран Al
3+

 и 

отново е силно уширена спрямо тази на чистия Al2(WO4)3. 

 

Фигура 24. 
27

Al ЯМР спектри на Al2-xInx(WO4)3 твърди разтвори, след различни условия 

на термично третиране 

Между наноразмерните прахове от Al2-xScx(WO4)3 и Al2-xInx(WO4)3, съществуват 

и някои разлики. Така например разширяването на резонансната линия при Al2-

xScx(WO4)3 волфрамати се наблюдава при прахове третирани при 630
о
С. За разлика от 

това при Al2-xInx(WO4)3 твърди разтвори, разцепването се наблюдава след термично 

третиране при високи температури 800 - 900
о
С, като съставът на твърдия разтвор също 

има значение. Тази разлика може да означава, че твърдите разтвори от Al2-xScx(WO4)3 



 

 
29 

проявят предпочитание към дискретни отношения Al - Sc в локалното обкръжение, 

докато при Al2-xInx(WO4)3, отношенията Al - In в локалното обкръжение са по-неясно 

определени. Допълнително затруднение в интерпретирането на ЯМР на Al2-xInx(WO4)3 

следва и от факта, че богатите на In твърди разтвори за стойности на х над 1.1 при 

стайна температура са с моноклинна структура, а не с орторомбична. 

 

2.7 Оптични изследвания 

На фигура 25 са показани спектрите на абсорбция и на възбуждане на 

AlSc(WO4)3: 5 at% Cr
3+

 наноразмерни прахове, след термично третиране при 500
о
С и 

при 900
о
С. Абсорбционните спектри притежават две интензивни широки ивици при  

410 - 560 nm и при 570 - 810 nm, които са в резултат на двата прехода от основно 

състояние 
4
А2 съответно към възбудените състояния 

4
Т1 и 

4
Т2 на Cr

3+
 йона. 

Абсорбционната ивица при 570 - 810 nm се характеризира с фина структура и за двата 

образеца. Ивицата при 410 - 560 nm се характеризира с ясно изразен максимум. В 

резултат на преходите от 
4
А2 към 

2
Т1 и към 

2
Е в областта 570 - 810 nm се наблюдават 

два ясни максимума при 680 nm и 717 nm за образеца, синтезиран при 550ºC, и при   

675 nm и 715 nm за този синтезиран при 900ºC. Аналогичен максимум се наблюдава в 

абсорбционната област 410 - 560 nm резултат на прехода 
4
A2→

2
T2.  

 

Фигура 25. Абсорбционен спектър и спектри на възбуждане на дотиран с 5 at% Cr
3+

 

AlSc(WO4)3: (а) термично третиран при 500
о
С и (b) при 900

о
С 

На базата на абсорбционните спектри бяха изчислени параметрите Dq и B, и 

критерият Dq/B=2.23, показател за слабо по сила кристално поле.  
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Емисионните спектри на същите образци са представени на фигура 26 (a,b). 

Измерването на емисията беше осъществено при възбуждане с дължина на вълната при 

470 nm.  

 

Фигура 26. Емисионен спектър заснет при различни температури на AlSc(WO4)3 

дотиран с 5 at% Cr
3+

, термично третиран при 500
о
С (а) и при 900

о
С (b) 

Както трябваше да се очаква Cr
3+

 йоните, намиращи се в слабо по сила 

кристално поле се характеризират единствено с широка емисионна ивица. 

Наблюдаваните емисии се характеризират с широки ивици с максимум при 880 nm, 

които отговарят на 
4
T2→

4
A2. Това е в съответствие с диаграмата на Танабе – Сугано, за 

Cr
3+

 в октаедрично кристално поле, според която нивото на възбуждане 
4
Т2 се намира 

под нивото 
2
Е при слабо по сила кристално поле. 

Интересно е да се съпоставят емисионните спектри на Al2(WO4)3, при които Cr
3+

 

се намира в средно по сила кристално поле (стр.11, фиг.9), (Dq/B=2.5) с емисионните 

спектри на AlSc(WO4)3, при които Cr
3+

 се намира в слабо по сила кристално поле 

(Dq/B=2.24) (фиг.26). В съгласие с разположението на енергетичните нива 
2
Е и 

4
Т2 по 

диаграмата на Танабе - Сугано, емисията на Cr
3+

 в Al2(WO4)3 съдържа широка 
4
Т2 и 

тясна 
2
Е ивица, докато емисията на Cr

3+
 в AlSc(WO4)3 се характеризира главно с 

широката 
4
Т2 ивица. 

2
Е емисията в AlSc(WO4)3 е много слаба, проявена едва при 10К. 

Максимумът на широката ивица при Al2(WO4)3 е при 800 nm, докато при AlSc(WO4)3 е 

при около 880 nm. Сравняването на емисионните спектри показва, че е възможно да се 

променя както характера на емисията, така и нейната позиция чрез вариране на състава 

на твърдия разтвор от Al2(WO4)3 до Sc2(WO4)3. 
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3. Получаване на високоплътна керамика от изследваните волфрамати 

 

Израстването на монокристали от изследвания клас съединения е значително 

затруднено поради силното изпарение на WO3 по метода на Чохралски или поради 

ниски скорости на израстване и анизометричен растеж при израстване по flux метода. 

Тези проблеми ограничават приложението на монокристали от волфраматите като 

лазерни среди. От друга страна керамиката получената по класически твърдофазен 

синтез последван от синтероване е с относително ниска плътност, трудно 

контролируемо количество и разпределение на порите, както и на размера на 

частиците. Това е причина данните за йонната проводимост и обемното разширение на 

волфраматите да са противоречиви, което ограничава изборът на оптимален състав за 

конкретните потенциални приложения. 

Алтернатива е синтезирането на наноразмерни прахове с последващо 

синтероване на високоплътна керамика, което позволява получаване и изследване на 

свойствата (йонна проводимост, коефициент на термично разширение) на компактен, 

химически хомогенен, изотропен чист продукт с минимално количество пори. Когато 

плътността на синтезираните образци е близка до кристалографската, те биха 

притежавали прозрачност и биха могли успешно да заместят монокристалите при 

твърдотелните лазери. 

В литературата липсват данни, както за получаване на наноразмерни прахове от 

изследваните от нас волфрамати, така и за синтероване на керамика с висока плътност 

от тези съединения. Обзорът върху получаването на вископлътна (прозрачна) керамика 

от други материали (MgO, CaF2, Y3Al5O12, Lu2O3) показва, че процесът на получаване 

на такава керамика може да се раздели на 3 основни етапа: 

1.  Получаване на наноразмерни прахове; 

2.  Уплътняване на праховете - получаване на високоплътни таблетки; 

3.  Синтероване на таблетките - получаване на керамика без пори; 

Обект на изследването бяха получените наноразмерни прахове със състав 

Al2(WO4)3, Sc2(WO4)3, In2(WO4)3, както и твърди разтвори със състав AlSc(WO4)3 и 

AlIn(WO4)3. Въз основа на изследванията върху синтеза на нанораховете бяха избрани 

такива условия за термично третиране, че от всеки от посочените състави да бъдат 

получени прахове със средни размери 20, 90 и 200 nm. За сравнение бяха изследвани и 

волфрамати със същите състави, получени по класическия твърдофазен синтез, със 

среден размер на частиците около 2000 nm. 
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За получаване на високоплътна керамика бяха използвани два метода: 

 Студено пресоване с допълнително синтероване; 

 Горещо пресоване с допълнително синтероване под вакуум; 

 

3.1 Метод студено пресоване. 

На лабораторна преса при налягане от 600 MPa бяха получавани таблетки с 

диаметър 10 mm и дебелина 1.5 – 2 mm. Предварителните тестове показаха, че 

температурата, при която се наблюдава първоначалното свиване (спичане) на 

таблетките зависи от състава на волфраматите и за Al2(WO4)3, Sc2(WO4)3, In2(WO4)3, 

AlSc(WO4)3 и AlIn(WO4)3 тя е съответно 780, 680, 660, 760 и 770
о
С. Поради това 

допълнителното синтероване беше провеждано при 700, 800 и 900
о
С в продължение на 

1, 5 и 10 часа за Al2(WO4)3, AlSc(WO4)3 и AlIn(WO4)3 и при 700
 о

С и 800
о
С за същите 

времена на синтероване за Sc2(WO4)3 и In2(WO4)3.  

Основните изследвани характеристики на получаваната керамика бяха: 

плътност, средна едрина и форма на зърната и степен на анизометричност. Плътността 

на таблетките беше измервана по метода на Архимед, като за течност беше използвана 

дестилирана вода с температура 20
о
С (плътност 0.99823 g/cm

3
). Плътността на 

таблетките се изчисляваше по формулата: 

   
      

           
  , където 

−ρт - плътност на таблетките (g/cm
3
);  

−Mт.в-х - тегло на таблетката, измерено на въздух (g);  

−Mт.в - тегло на таблетката, измерено след потапяне във вода (g); 

−ρв - плътност на водата (g/cm
3
);  

Грешката при измерване на плътността беше под 1%. За част от таблетките, 

плътността беше изчислявана и чрез измерване на масата и обема им. Грешката от 

измерването в този случай беше под 0.7%. При това измерване обаче, трябваше да бъде 

гарантирана липса на деформация на таблетките при синтероване.  

Сектори от повърхностите на таблетките, получени след синтероването без 

никаква обработка, бяха изследвани със сканиращ електронен микроскоп Philips SEM 

515 със ускоряващо напрежение от 20 kV, при увеличение от 200 - 5000. Средният 

размер на частиците и анизометричността бяха определяни с програмата Lince v2.4 - 

Linear Intercept Program.  
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3.2 Метод горещо пресоване. 

При този метод беше използвана преса с възможности за едновременно или 

самостоятелно упражняване на налягане до 100 MPa и температура до 800
о
С. 

Налягането можеше да бъде подавано на стъпки /25, 50 и 100 MPa/, а температурата, 

програмирана със скорости от 20 до 500
о
С/час. Беше използвана керамична преса с 

диаметър на пуансона - 10 mm.  

На горещо пресоване бяха подложени наноразмерни прахове с описаните вече 

химични състави и размери на частиците. За всеки химичен състав и размери на 

частиците беше проведено горещо пресоване при различно налягане (50 - 100 МPa), 

различна температура - 400, 600 и 800
о
С и различно време на пресоване - 30 мин., 1 час 

и 2 часа. За някой от образците беше тествана и програма за стъпалообразно 

повишаване на налягането и температурата. Измерването на плътността на таблетките 

и СЕМ фотографиите бяха изпълнени по начините приложени при метода на 

„студеното пресоване“. Само образци показващи плътност над 90% от 

кристалографската бяха подложени на допълнително вакуумно синтероване при 

температура 1000
о
С в продължение на 2 часа при постоянно вакуумиране до 1 mm Hg 

стълб. 

Прозрачността на керамичните образци, както и на еталони от монокристали със 

същия състав е измервана на спектрофотометър CARY 05E Varian в областта 350 до 

1200 nm.  

3.3 Резултати от студено пресоване  

На фигура 27 е представено уплътняването на праховете от Al2(WO4)3 в 

зависимост от температурата на синтероване (800, 900, 1000
о
С) и от размерите на 

изходните прахове (20, 90 и 200 nm), получени чрез съутаяване и над 1000 nm получени 

чрез твърдофазен синтез. Плътността е представена в проценти спрямо 

кристалографската плътност, която за Al2(WO4)3 e 5.079 g/сm
3
. На фигурата са 

представени и средните размери на частиците в µm, както и степента на 

анизометричност (отношение между най-големия и най-малкия размер на частиците) 

след съответното термично третиране.  

Както показва фигура 27а, степента на уплътняване на Al2(WO4)3 при 800
о
С е 

твърде различна според размера на изходните частици и времето на третиране. 

Частиците с изходен размер 20 nm (Al20) и тези с изходен размер 90 nm (Al90) се 

уплътняват прогресивно с времето, като достигат 74%, съответно 81% от 

кристалографската плътност след 10 часа синтероване. За същото време уплътняването 
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на частиците с размер 200 nm (Al200) и тези получени по твърдофазен синтез (Al1000) 

е значително по-слабо, достигащо до около 68%.  

При третиране на образците при 900
о
С (фиг. 27b), необходимото време за 

максимално спичане е само 1 час, с изключение на образец Al20. Максималната 

плътност (79 - 81% от кристалографската) отново се получава при образци Al20 и Al90.  

 Същата зависимост, още по-ясно изразена, се наблюдава при термично 

третиране при 1000
о
С (фиг. 27c). Тук максимална плътност при образци Al20 и Al90 се 

получава само след 1 час третиране и е със стойност 75 - 80% от кристалографската. 

 

Фигура 27. Относителна плътност на прахове от Al2(WO4)3 в зависимост от 

температурата на синтероване, времето на синтероване и от размерите на 

изходните прахове ((─■─ 20 nm, ─▼─ 90 nm, ─▲─ 200 и  ─●─> 1000 nm,) А|С: А - 

средният размер на частиците [µm]; С - степен на анизометричност 

Важна информация за процеса на уплътняване беше получена от анализа на 

СEM фотографиите на повърхността на таблетките. Като примери са представени само 

част от изследваните таблетки (фигури 28÷30).  

 

Фигура 28. СEM изображение на повърхност на таблетки от Al2(WO4)3 със среден 

размер на частиците от 20 nm, след студено пресоване и последващо термично 

третиране за 10 часа при 800
о
С (а), 900

о
С (b) и 1000

о
С (с) 



 

 
35 

 

Фигура 29. СEM изображение на повърхност на таблетки от Al2(WO4)3 със среден 

размер на частиците от 90 nm, след студено пресоване и последващо термично 

третиране за 10 часа при 800
о
С (а), 900

о
С (b) и 1000

о
С (с) 

 

 

Фигура 30. СEM изображение на повърхност на таблетки от Al2(WO4)3 със среден 

размер на частиците от 2 µm след студено пресоване и последващо термично 

третиране за 10 часа при 800
о
С (а), 900

о
С (b) и 1000

о
С (с) 

Преди всичко трябва да се изтъкне, че склонността към уплътняване зависи 

твърде силно от размера на частиците в изходните наноразмерни прахове - силно 

изразено за Al20 и Al90 и по-слабо за Al200 и Al1000 (фиг.28÷30). Мярка за тази 

активност е нарастването на размера на частиците при термично третиране. Частици с 

размери 20 nm нарастват до 3.0 µm, 32 µm и 103 µm при термично третиране съответно 

при 800, 900 и 1000
o
C за 10 часа (фиг. 28). Частици с размер 90 nm нарастват до 3.8 µm, 

6.7 µm и 22.2 µm при 800, 900 и 1000
о
С (фиг.29). Значително по-слаба е активността на 

частиците (склонността им към уплътняване) с размери 200 nm (Al200) и особено на 

тези получени по твърдофазен синтез (All000). В последния случай нарастването е само 

от 2 µm до около 7 µm, 8 µm и 10 µm според условията. Високата склонност към 

нарастване на зърната при Al20 и Al90 е основната причина за сравнително високата 

степен на уплътняване. 

СEM фотографиите показаха и друга особеност. Високо активните частици Al20 

и Al90 проявяват и склонност към анизометрично разрастване, т.е нарастване на 

зърната в предпочитано кристалографско направление (фиг.28, фиг.29). Тази склонност 

е по-ясно изразена при Al20. Вероятно тази анизотропност е причина от проби Аl20 да 

се получава керамиката с относително по-ниска плътност, тъй като подреждането 

(уплътняването) на анизометричните зърна е свързано със затваряне на пори между тях. 
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Друга особеност е тенденцията към изграждане на хабитус, особено подчертана при 

Аl1000, което е друга причина за слабо уплътняване на керамиката (фиг.30).  

Краен резултат от посочените особености е, че частиците с размер 90 nm (Аl90) 

притежават най-висока степен на уплътняване.  

Важен факт е, че плътността на керамиката нараства с нарастването на размера 

на зърната до някакъв предел. Като правило максимална плътност се наблюдава при 

достигане на размер на зърната около 10 µm. По-нататък нарастването на размера на 

зърната не води до повишаване на плътността. 

Практическият извод от изследванията на Al2(WO4)3 е, че най-висока степен на 

уплътняване по метода на студено пресоване (около 80%) може да се получи ако 

изходният материал притежава размер на частиците около 90 nm. Необходимото време 

на третиране е 10 часа при 800
о
С, не повече от 5 часа при 900

0
С и 1 час при 1000

о
С. 

В съгласие с получените резултати, образци от Sc2(WO4)3, In2(WO4)3, 

AlSc(WO4)3 и AlIn(WO4)3 бяха изследвани само със размери на 20 и 90 nm.  

Таблица 5. Стойност на плътностите, среден размер на частиците и 

анизометричност след синтероване при 800
о
С за 1, 5 и 10 часа 

1 час термично третиране 

                     Образец 
Характеристики 

Al20 Al90 Sc20 Sc90 In20 In90 

Плътност [%] 55.0 63.2 71.0 72.3 71.2 72.3 

Среден размер на 

частиците [nm] 
0.9 1.2 4.6 3.5 0.7 1.7 

Анизометричност 1.0 1.0 1.8 1.9 1.0 1.0 

5 часа термично третиране 

                     Образец 
Характеристики 

Al20 Al90 Sc20 Sc90 In20 In90 
AlSc

20 

AlSc

90 

AlIn

20 

AlIn

90 

Плътност [%] 74.5 77.7 74.5 75.8 76.2 75.0 72.1 73.0 71.5 72.3 

Среден размер на 

частиците [nm] 
1.9 1.1 7.6 4.8 2.3 2.0 1.8 5.0 0.7 2.3 

Анизометричност 1.8 1.5 3.0 3.2 1.0 1.0 1.2 4.0 1.0 1.2 

 

10 часа термично третиране 

                     Образец 
Характеристики 

Al20 Al90 Sc90 In20 In90 AlSc20 AlSc90 AlIn20 AlIn90 

Плътност [%] 75.3 81.2 81.0 83.4 85.0 76.8 77.5 76.9 78.1 

Среден размер на 

частиците [nm] 
3.0 3.8 5.6 3.5 5.2 2.6 6.0 1.1 2.5 

Анизометричност 2.0 3.8 2.0 1.0 1.0 1.3 3.0 1.0 1.1 
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Таблица 5 представя сравнение на плътностите, размерите на частиците и 

анизометричността на различните волфраматни материали след синтероване при 800
о
С 

за 1, 5 и 10 часа. Изследваните характеристики повтарят тези за Al2(WO4)3. Изключение 

са образците на In2(WO4)3. В сравнение с всички останали, частиците на този 

волфрамат нарастват малко по-слабо и което е особено интересно, те остават 

изометрични при различни условия на термично третиране (фиг.31). Вероятно поради 

това при In2(WO4)3 се достига максималната за студено пресоване плътност - 85% при 

90 nm суров материал  

 

Фигура 31. СEM изображение на повърхност на таблетки от (а) Al2(WO4)3, (b) 

Sc2(WO4)3 и (с) In2(WO4)3 

Получените данни за Sc2(WO4)3, In2(WO4)3 и твърдите разтвори качествено 

повтарят резултатите от изследванията за Al2(WO4)3 по отношение на условия на 

синтероване, плътност на керамиката и среден размер на зърната. 

  

3.4 Резултати от горещо пресоване.  

На горещо пресоване бяха подложени същите изходни химически състави 

волфрамати със същите средни размери на частиците - 20, 90 и 200 nm. Бяха приложени 

няколко комбинации от температура и налягане, както и процес на пресоване при 

стъпалообразно повишаване на температурата и налягането - 400
о
С и 25 MPa за 15 min, 

600
о
С и 50 MРа за 15 min и 800

о
С и 100 MРа за 15 min. Предварителните експерименти 

показаха, че времето на пресоване може да бъде ограничено до 1 час. На фигура 32 са 

показани относителните плътности на синтерованите образци от Al2(WO4)3, Sc2(WO4)3 

и AlSc(WO4)3 в зависимост от условията на горещо пресоване. Вижда се, че при 

горещото пресоване се получават значително по-високи плътности в сравнение с тези 

при студеното пресоване. (Дори при горещо пресоване само при 400
о
С и налягане от 25 

MРа, плътността достига 90%, докато максимално достигната плътност при студено 

пресоване и последващо синтероване е 80% спрямо кристалографската.) 
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Фигура 32. Относителна плътност на таблетки от Al2(WO4)3, Sc2(WO4)3 и 

AlSc(WO4)3, в зависимост от посочените условия след 1 час пресоване и от размерите 

на изходните прахове (─■─ 20 nm, ─▼─ 90 nm и ─▲─ 200 nm) 

 

Плътността при горещото пресоване нараства с повишаване на температурата и 

налягането, като при 800
о
С и 100 MРа достига 97.6%. Интересно е да се отбележи, че 

стъпалообразното повишаване на температурата и налягането води до допълнително 

повишаване на плътността, която достига до 98.6%. Най-висока плътност отново се 

регистрира при третиране на нанопраховете със средни размери на частиците 90 nm. 

Разликата между получените плътности при студено пресоване с последващо 

синтероване и при горещо пресоване може да се обясни със значителното повишаване 

на подвижността на границите на зърната при наличието на нагряване и ограничения 

обем упражнен от налягането. 

Допълнителна представа за разликите в уплътняването при двата метода на 

пресоване дават СEM фотографиите. Фигура 33 представя няколко характерни 

фотографии на повърхността на образците Al2(WO4)3 след горещо пресоване при 

различни условия. Сравнени с показаните вече СEM фотографии на образците след 

студено пресоване се вижда, че след горещо пресоване зърната са значително по-

еднакви по размер, по изометрични и по-плътно опаковани. 
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Фигура 33. Повърхност на волфраматна керамика със среден размер на частиците от 

90 nm след горещо пресоване при 600
o
C и 50 MPa (a); при 800

o
C и 100 MPa (b) и след 

стъпалообразно повишение на температурата и налягането: 400
о
С и 25 MPa за 15 

min, 600
о
С и 50 MPa за 15 min, 800

о
С и 100 MPa за 30 min. (c) 

 

Особено важно е да се отбележи, че таблетките с дебелина 1mm, с плътност над 

98% са полупрозрачни (фиг.34). 

 

 

Фигура 34. Керамика от Al2(WO4)3 с различна степени на прозрачност, получена след 

горещо пресоване  

 

Прозрачността във видимата област на най-уплътнените керамични образци 

достига 50 - 60% от тази на Al2(WO4)3 монокристали. Беше установено, че 

прозрачността се подобрява до около 65% след допълнително вакуумно синтероване на 

образците при 1000
о
С в продължение на 2 часа. Вероятно това е следствие от 

допълнителното уплътняване на образците (достигане на плътност 99.6%) чрез 

запълване на остатъчните пори и стесняване на междуфазовите граници. Този резултат 

насърчава провеждането на по-нататъшни изследвания за оптимизиране на горещото 

пресоване чрез оптимизиране на размера на изходните нанопрахове, стойностите на 

температурата и налягането, както и последователността на тяхното прилагане и 

условията за допълнително вакуумно синтероване.   
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4. ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА 

1. За първи път са получени наноразмерни прахове от твърди разтвори на 

недотирани и дотирани с Cr
3+ волфрамати с обща формула Al2-xMex(WO4)3, 

където Me е Sc и In, а съставите им се променят в целия концентрационен 

диапазон от 0÷2. 

2. Размерът на частиците (20 – 100 nm), тяхното разпределение по размер и формата 

им могат да бъдат задавани и контролирани чрез условията на крайната термична 

обработка. 

3. Доказано е, че твърдите разтвори следват строго закона на Вегард, а 

микроструктурните особености на наноразмерните прахове са практически 

идентични с тези на съответните монокристали. 

4. Твърдофазният ядрено магнитен резонанс на наноразмерните прахове и на 

еднакви по химичен състав монокристали показва свръхструктура на твърдите 

разтвори, която е свойствена на самите твърди разтвори и не зависи от вида на 

продуктите (монокристали или наноразмерни прахове). Изясняването на 

специфичните особености на тази свръхструктура изисква отделни систематични 

изследвания.  

5. Оптичните свойства на наноразмерните твърди разтвори, съответстват на 

очакваните, според изчислените параметри на Dq/B. Широката ивица на емисия 

става все по-силно изявена с повишаване на съдържанието на Sc или In във 

волфраматите като едновременно с това максимума на емисията се отмества към 

по-големите дължини на вълните. Този резултат означава, че оптичните свойства 

могат да бъдат значително варирани чрез вариране на състава на твърдите 

разтвори.  

6.  За първи път е получена високоплътна керамика от изследваните волфрамати 

Al2-xMex(WO4)3 (Me=Sc, In). Чрез оптимизиране на условията на горещо 

пресоване е достигната плътност на керамиката до 99.6% от кристалографската и 

прозрачност на керамиката до 65% от тази на монокристалите. 

7. Получените резултати показват, че предварителният синтез на нанопрахове като 

изходен продукт, с последващо горещо пресоване като метод за уплътняване е 

ефективен подход за получаване на високоплътна керамика за различни 

приложения. 
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