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Настоящото изследване е част от серия експерименти, свързани с получаването и охарактеризирането на нови състави стъклени матрици с потенциално 
оптично приложение [1-3]. Успешно са синтезирани прозрачни обемни стъкла със състав (50-x)WO3·24La2O3·25B2O3·xNb2O5; x=0, 10, 15, 20 (mol %) дотирани с 1 
mol % Eu2O3 чрез метода на преохладената стопилка. Аморфното състояние на образците е доказано чрез рентгенова дифракция (РФА). Чрез диференциално-
термичен анализ (ДТА) са установени основните термични параметри (температура на застъкляване -Tg, температура на кристализация - Tx и термична 
стабилност ΔT=Tx-Tg) на синтезираните стъкла. Емисионните свойства на получените стъкла са изследвани с фотолуминесцентна спектроскопия (ФЛ). 
Установено е, че добавянето на Nb2O5 към волфраматната матрица води до повишаване на емисията, като стъкло с номинален състав 
35WO3·24La2O3·25B2O3·15Nb2O5:1Eu2O3 (mol %) се характеризира с най-висок интензитет на 5D0 → 7F2 прехода в сравнение с другите стъкла. Същият състав 
стъкло, беше подложен на термично третиране за 3 часа при 740 оС. В резултат на нагряването успешно бе синтезиран стъклокристален образец съдържащ 
една кристална фаза - LaWBO6 (JPDS: No 00-057-1075). На фигура 3 г. са сравнени луминесцентните спектри на стъкло със състав 
35WO3·24La2O3·25B2O3·15Nb2O5:1Eu2O3 (mol %) и получения стъклокристален образец (съдържащ LaWBO6), възбудени при дължина на вълната λex.=390 nm. 
Наблюдаваните емисионни линии могат да се свържат с 4f преходите 5D0→7Fj (j=0-5) на Еu3+ йоните. Впечатление прави необичайно високият интензитет на 
прехода 5D0 → 7F4 регистриран в спектъра на стъклокристалният образец. Този ефект може да се обясни с по-високата локална симетрия на Eu3+ йони внедрени 
в кристалната фаза в сравнение със стъклото, както и с различно химично обкръжение на европиевите йони свързани с катиони с по – ниска 
електоотрицателност [4, 5]. Тази емисията (5D0 → 7F4) няма пряко отражение върху фотолуминесцентните свойства на образците, тъй - като тя се наблюдава на 
границата на видимост на човешкото око. Стъклото и стъклокристалният образец се характеризират с интензивна червена емисията при 617 nm (5D0 → 7F2 
преход) [4], което е указание, че получените образци от системата WO3-La2O3-B2O3-Nb2O5 са подходящи като матрици за дотиране с Eu3+ йони и са потенциални 
кандидати за разработване на различни оптични среди с характеристична червена емисия във видимата област. 
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Резултати 

Фигура 1. ДТА криви на стъкла със състав  
(50-x)WO3·24La2O3·25B2O3·xNb2O5; x=0, 10, 15, 20 (mol %)  

дотирани с 1 mol % Eu2O3  

Фигура 2. Рентгенофазов анализ на термично 
третирани стъкла със състав  

(50-x)WO3·24La2O3·25B2O3·xNb2O5; x=0, 10, 15, 20 (mol %)  
дотирани с 1 mol % Eu2O3  

 

Фигура 3. Луминесцентните спектри: а) спектър на възбуждане на стъкло 
35WO3·24La2O3·25B2O3·15Nb2O5 дотирани с 1 mol % Eu2O3  

 при дължина на вълната λem=617 nm; б) емисионни спектри на стъкла със състав 
(50-x)WO3·24La2O3·25B2O3·xNb2O5; x=0, 10, 15, 20 (mol %) дотирани с 1 mol % Eu2O3 при 

дължина на вълната λех=390 nm; емисионни спектри на стъкла със състав (50-
x)WO3·24La2O3·25B2O3·xNb2O5; x=0, 10, 15, 20 (mol %) дотирани с 1 mol % Eu2O3 при 

дължина на вълната λех=462 nm; г) емисионни спектри на стъкло със състав 
35WO3·24La2O3·25B2O3·15Nb2O5:1Eu2O3 (mol %) и получения стъклокристален образец 

(съдържащ LaWBO6), възбудени при дължина на вълната λex.=390 nm 
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ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 100-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АКАДЕМИК ГЕОРГИ БЛИЗНАКОВ 


